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TOVARĂȘUL ȘTEFAN VOITEC
A ÎNCETAT DIN VIAȚĂ

Din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 

a Marii Adunări Naționale, Consiliului de Stat 
și Guvernului Republicii Socialiste România

1N SPIRITUL ORIENTĂRILOR CONGRESULUI AL XIH-LEA

PENTRU PROGRESUL MULTILATERAL AL PATRIEI

Comitetul Central al Partidului Comunist Român, 
Marea Adunare Naționalâ, Consiliul de Stat și Gu
vernul Republicii Socialiste România anunță cu 
profundă durere că, la 4 decembrie 1984, a incetat 
din viață, după o îndelungată suferință, tovarășul 
Ștefan Voitec, membru al Comitetului Politic Executiv 
al Comitetului Central al Partidului Comunist Român,

vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, vechi militant al mișcării socialiste, 
muncitorești revoluționare din țara noastră, fiu cre
dincios al partidului comunist și al poporului român, 
luptător devotat pentru cauza socialismului, pentru în
tărirea și înflorirea patriei noastre.

ȘTEFAN VOITEC
Munca pentru societate,

pentru binele țârii„Trebuie să pornim permanent de la principiul că in socialism nimeni nu poate trăi fără să muncească, pe seama muncii altuia. Fiecare cetățean are datoria de onoare dc a depune o activitate utilă in raport cu cerințele societății și cu pregătirea sa. Socialismul și comunismul sînt expresia muncii libere a tuturor oamenilor muncii. Trebuie să pornim permanent de la cerința «Nici muncă fără piine, nici piine fără muncă» !“In aceste cuvinte, desprinse din filele magistralului Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XIII-lea al partidului — cuvinte primite cu deplină satisfacție de către parti- cipanții la marele forum comunist, de întregul partid și popor — își află solemnă reafirmare o realitate de esență a societății noastre, un principiu de viață ce a luminat statornic existența poporului român — prețuirea și cinstirea muncii, înțeleasă ca o condiție fundamentală a demnității umane, și, deopotrivă, ca unică temelie a progresului social-economic. Dealtfel, în întreaga operă, în gîndirea, în activitatea secretarului general al partidului nos- tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, munca, respectul față de lucrul temeinic făcut, cerința educării prin muncă și pentru muncă sint ilustrate cu exemplară consecvență, dbnstituie un permanent și vibrant îndemn, întemeiat pe convingerea că munca, hărnicia, spiritul gospodăresc sînt pentru poporul nostru marile resurse de care depinde înscrierea în rîndul statelor dezvoltate din punct de vedere economic. Istoria a reținut, astfel, în pragul noului timp al țării, inaugurat prin istoricul act de la 23 August 1944, cuvintele-îndemn ale tovarășului Nicolae Ceaușescu care, subliniind că tineretul reprezintă viitorul unui popor, cerea ca întreaga energie, întreg elanul generos al vîrstei, puterea minții și brațelor sale tinere să fie puse în slujba patriei, a construcției unei noi Românii — libere, democratice, independente. După cum, istoria a înscris , in filele ei cu litere de aur cuvintele rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu de la tribuna istoricului Congres al IX-leă, prin care înfățișa țării mărețele obiective ale viitorului, subliniind că este vorba de un drum lung, deloc ușor, pe parcursul căruia vor trebui depășite destule obstacole; dar, arăta atunci tovarășul Nicolae Ceaușescu, stă în puterile poporului. să fie mai tare decît aceste greutăți, înfăptuind, prin mobilizarea tuturor energiilor sale, prin investiția de pasiune, inițiativă și gindire creatoare, tot ceea ce și-a propus. în amplul dialog pe care cu exemplară statornicie secretarul general al partidului nostru l-a purtat și îl poartă cu făuritorii bunurilor materiale și spirituale, a revenit mereu ideea că numai prin muncă harnică, numai prin unitatea voințelor țara poate înainta în ritmuri inalte pe calea progresului social-economic, recuperind rămînerile în urmă determinate de vitregiile vremurilor, că numai cel ce muncește merită onorurile și recompensele societății.Era pusă astfel în valoare una din tradițiile cele mai scumpe, ale 

clasei muncitoare, ale oamenilor muncii din țara noastră, adevărul înscris adine in inima și conștiința acestora: „Nici muncă fără piine, nici piine fără muncă!". în aceste puține cuvinte găsim rezumat un intreg. program de luptă, un intreg crez al muncitorimii noastre, formulat odată cu apariția sa pe scena istoriei. într-adevăr, încă de la începuturile sale, clasa noastră muncitoare a înțeles limpede că munca cu brațele, cu mintea este izvorul progresului social-economic, că spre deosebire de alte state a căror prosperitate s-a clădit și pe jaful colonial, pe exploatarea sistematică a altor popoare, bunăstarea societății românești, înaintarea sa pe calea progresului și civilizației nu se pot realiza de- cit prin munca, prin efortul propriu, prin unirea tuturor energiilor naționale. Cu firească mîndrie citim in paginile presei muncitorești din veacul trecut ginduri ce însuflețeau întreaga muncitorime, ginduri despre noblețea muncii, a lucrului temeinic făcut, ginduri precum cele din gazeta ..Lucrătorul român" din 5 noiembrie 1872: „O națiune trăiește cinci puterile 
sale sint puse in activitate, lu
crează. Lucrarea e semnul vieții și 
viața se îmbunătățește cu cit lu
crarea este îndreptată spre cele 
folositoare. Să dăm o direcțiune 
utilă activității noastre, lucrători 
cu brațele, lucrători cu cugetarea, 
căci numai atunci națiunea româ
nească, marea familie ,din. care fa
cem parte. va prospera, va 
merge înainte către bine, va trăi 
și, trăind dinsa, vom trăi și noi. 
Și pentru ca să ajungem mai iute 
acest scop mântuitor este trebuință 
să ne punem braț lingă braț, cu
get lingă cuget, să ne unim în 
singe, sa ne înfrățim inimile, să 
ne asociem puterile. Numai in a- 
cest semn vom învinge".Reiese astfel că, încă din zorii existenței sale, clasa noastră muncitoare a cinstit munca, așezînd-o în rindul valorilor supreme, menite să-i guverneze viața. Așa cum dealtfel o cinstiseră țăranii, cărturarii, meseriașii meleagurilor românești de-a lungul tuturor vremurilor. Proletariatul român, ceilalți oameni ai muncii s-au ridicat însă cu dîrzenie, cu ferma ho- tărîre împotriva exploatării muncii, împotriva celor care profitau de pe urma muncii. Nicicind. de-a lungul istoriei sale, clasa muncitoare n-a blamat munca, ci a blamat raporturile de muncă întemeiate pe asuprire, pe inegalitate. Față de muncă, față de lucrul temeinic făcut, muncitorimea română a avut mereu același înalt respect, aceeași înaltă considerație, socotind-o temelie a oricărei înfăptuiri.Devenită in anii socialismului clasă conducătoare a societății noastre, transformată și numericeș- te in clasa principală a societății românești, clasa care are contribuția fundamentală la . creșterea avuției naționale, clasa muncitoare a impus, deopotrivă, in viața întregii țări înaltele principii și norme de viață care îi guvernează existența, valorile morale și politice proprii felului său de a fi, a gindi, a simți. Iar, între acestea, și principiul „Nici muncă fără piine, nici piine fără muncă !“Desigur, in noile condiții istorice, 
(Continuare in pag. a V-a)

Județul Prahova a îndeplinit planul producției-marfă 
pe primii 4 ani ai actualului cincinalOamenii muncii din industria județului Prahova au îndeplinit, cu 28 zile mai devreme, planul pro- ducției-marfâ industriale pe primii patru ani ai actualului cincinal. Succesul, datorat îndeosebi creșterii peste prevederi a productivității muncii, creează condițiile realizării, piuă la sfirșitul anului, a unei producții-marfâ industriale peste plan în valoare de 6 miliarde lei, concretizată în însemnate cantități de cărbune, utilaje pentru prospecțiuni geologice și de foraj, utilaje pentru industria chimică și metalurgică, produse chimice și petrochimice, anvelope, materiale refractare și de construcții, bunuri de larg consum și altele.în telegrama adresată cu a- cest prilej tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, de Comitetul județean Prahova al P.C.R., se exprimă angajamentul ferm al oamenilor muncii de pe meleagurile prahovene de a acționa cu înaltă răspundere co

Spirit revoluționar înseamnă 

faptă revoluționară

RĂSPUNSURI MUNCITOREȘTI LA ÎNSUFLEȚITOARELE 
ÎNDEMNURI ALE MARELUI FORUM AL COMUNIȘTILOR

Țara, în climatul revoluționar generat de istoricele hotârîri ale 
Congresului al XllUlea al partidului. Hotârîri ce au drept obiectiv 
fundamental tosmoi transformarea revoluționara <1 societății» a muncii 
și vieții făuritorilor opereî de durata — socialismul și comunismul pe 
pămîntul României. Ce energii sînt puse acum în mișcare, cum se 
acționează în această direcție ? lată întrebări pe care le-am pus unor 
oameni din diferite „locuri fierbinți" de pe cuprinsul țării» Răspunsul 
faptei, în cele ce urmează.

Faptele din oglinda 
oțelului de performanțăOțel obișnuit și oțel de înaltă calitate, competitiv.între aceste două acolade de... oțel, însăși evoluția spectaculoasă a „cetății de foc". îl întrebăm pe prim-topi- torul Ștefan Popa :— Ce anume vă face să măsurați astfel drumul combinatului din Hunedoara ?Echipa lui, de la cuptorul nr. 1, din oțelăria electrică nr. 1, pregătea o nouă șarjă. Marcă abia asimilată — în chiar zilele Congresului al XIII-lea al partidului — de oțel inoxidabil.— Oamenii obișnuiesc să ia drept repere faptele lor. Iar cum noi am pornit de la oțel obișnuit și am ajuns la mărci de performanță...în această clipă, remarca subingi- nerului Nicolae Oarcă, secretarul comitetului de partid din oțelărie, capătă o altă dimensiune :— Oțelarii noștri acționează cu fermitate și spirit revoluționar pentru a asigura economia națională cu metal de înaltă, calitate. Fapte care vorbesc de la sine. Numai in acest an hunedorenii au asimilat 35 de noi mărci de oțeluri cu insușiri superioare. Și asta în condițiile depășirii cu 2 000 tone a prevederilor de plan. 35 noi mărci, pină acum, față de 20 mărci, cite ara asimilat în anul trecut.într-adevăr, faptele vorbesc convingător.Șarja de la cuptorul 1 încă n-a ajuns la clipa unică a elaborării. Asta nu înseamnă că oamenii lui Ștefan Popa așteaptă relaxați. Momentul finalizării trebuie pregătit 

munistă pentru a da viață orientărilor și sarcinilor cuprinse in Raportul prezentat la Congresul al XIII-lea de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în celelalte documente adoptate de marele forum al comuniștilor. în continuare, in telegramă se arată : „Dind glas sentimentelor de nețărmurită bucurie, entuziasm și mîndrie patriotică pe care le nutresc față de dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ctitor al României moderne, vizionar cutezător al societății comuniste de miine. personalitate proeminentă a lumii contemporane, toți fiii Prahovei sint încredințați că, avindu-vă în fruntea partidului și statului, bravul nostru popor își- va putea da întreaga măsură a vocației sale creatoare, transformînd in fapte durabile obiectivele amplului program de dezvoltare economico-socială, de întărire a independenței și suveranității. a rolului și prestigiului internațional al patriei noastre scumpe, România socialistă". (Agerpres)

pină in cele mai mici amănunte. Și sint atitea de făcut...— Ce simțiți după șarja de început a unei noi mărci de oțel ?Prim-topitorul nu-și dezlipește ochii de la foc :— în primul rînd, bucurie. E firesc, nu ? Ai muncit, ai gindit, ai reușit.— îji al doilea rînd ?— Faptul că orice reușită te aduce in fața unui nou început. Pentru că, după) mine, a-ți privi revoluționar munca, asta înseamnă : să nu rămii numai la ce ai făcut. Să socotești că mereu mai este ceva de perfecționat. Să ai curajul s-o iei de la capăt, înfruntînd greul, necunoscutul pentru a ajunge iarăși la satisfacția de care vorbeam. Pentru a ajunge să-ți meriți bucuria reușitei.Convingătoare exprimare a atitudinii revoluționare !Dar să fie exprimarea oțelarului din vecinătatea cuptorului în clocot un gînd numai al lui ? Se înțelege că argumentele sale conturează de fapt climatul generat de Congresul al XIII-lea al partidului, în care capacitatea de a inova, de a accelera progresul patriei socialiste are un larg și nelimitat cimp de acțiune. Milioane de oameni, ca interlocutorul nostru hunedorean, însuflețiți de luminoasele perspective deschise României de Congres, acționează cu spirit revoluționar, nu se mulțumesc doar cu cit au făcut pină azi. Mari energii pun în operă idei
Hie TANASACUE 
Sabin CERBU 

_______________ Ton STANCIL 
(Continuare in pag. a II -a)

La 4 decembrie a încetat din viață, după o grea și îndelungată suferință, tovarășul Ștefan Voitec, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vicepreședinte al Consiliului de Stat.Activist de frunte al Partidului Comunist Român și al statului nostru socialist, tovarășul ȘtefanVoitec și-a consacrat întreaga viață slujirii neabătute a cauzei nobile a libertății și independenței poporului român, a edificării noii orinduiri pe pămîntul patriei.Tovarășul Ștefan Voitec s-a născut la 19 iunie 1900 la Corabia, județul Olt, din- tr-o familie de intelectuali. A urmat cursurile Universității și Școlii politehnice din București, anga- jîndu-se apoi ca profesor suplinitor la gimnaziul „Sf. Iosif" din Capitală. între anii 1925 și 1927 lucrează ca redactor la ziarul „Socialismul".Din anii tinereții a devenit membru al Partidului Social-Democrat, s-a încadrat în rîndul militanților pentru socialism și a participat, în cadrul forțelor sociale Înaintate ale țării, la marile clasei muncitoare, ale largi populare împotriva exploatării și asupririi sociale. Tovarășul Ștefan Voitec s-a aflat printre socialiștii care au militat activ, încă din ilegalitate, in anii grei ai războiului, pentru unitatea clasei muncitoare, a forțelor democratice, pentru o colaborare strinsă intre comuniști și socialiști.între anii 1925—1948 a deținut funcții in conducerea Partidului Social-Democrat — membru și secretar al Comitetului Organizației P.S.D. București, secretar general al Partidului Social-Democrat.Tovarășul Ștefan Voitec a avut un rol deosebit în făurirea, in aprilie 1944. a Frontului Unic Muncitoresc, pe baza căruia s-a desfășurat lupta forțelor populare împotriva fascismului și războiului și care a constituit un factor hotări- tor in asigurarea victoriei revoluției de eliberare socială și națio-

bătălii ale maselor

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

CONSILIUL DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ

Cu privire la

GUVERNUL
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

funeraliiîn legătură cu încetarea din viață a tovarășului Ștefan Voitec. membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, vechi militant al mișcării socialiste, munci
Din partea Comisiei pentru organizarea funeraliilorComisia pentru organizarea funeraliilor tovarășului Ștefan Voitec comunică :Sicriul cu corpul neînsuflețit al tovarășului Ștefan Voitec va fi de

Tovarășul Ștefan Voitec, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, vicepreședinte al Consiliului de Stat, a decedat, la 4 decembrie 1984, ora 12.45, in spital ca urmare a unei stenoze ma

nală, antifascistă și antiimperia- listă de la 23 August 1944.Ca secretar general al Partidului Social-Democrat, tovarășul Ștefan Voitec a , militat cu consecvență pentru unificarea organizatorică și politică a partidului clasei muncitoare. act ce și-a găsit împlinirea în februarie 1948. După unificare, i s-au încredințat munci de mare răspundere în conducerea' partidului și statului, pe care le-a îndeplinit cu devotament și înaltă responsabilitate.Din anul 1948, tovarășul Ștefan Voitec a făcut parte neîntrerupt din conducerea partidului, acționind pentru întărirea continuă a unității și coeziunii partidului, pentru afirmarea și creșterea rolului său conducător în societatea noastră socialistă.Prin activitatea sa pe linie de stat — ca ministru al educației naționale, ministru al comerțului, ministru al bunurilor de consum,

torești revoluționare din țara noastră. Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Marea Adunare Națională, Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri au numit o comisie de partid si de stat pentru organizarea funeraliilor, alcătuită din tovarășii : Manea Mănescu, 
pus în holul Palatului Marii A- dunări Naționale.Pentru a-și lua rămas bun. oamenii muncii vor avea acces" in ziua de 6 decembrie, intre orele 

BULETIN MEDICALligne de colon pentru care a fost operat de două ori.Cu tot tratamentul complex apli-Prof. dr. docent Eugen Proca.Păun, prof. dr. Dan Setlacck, dr.

interne și partidului nostru, de economico- de a al de
consecvent înfăptuirea po- partidului, de securitate și

vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președinte al Marii Adunări Naționale și vicepreședinte al Consiliului de Stat — tovarășul Stefan Voitec și-a adus o contribuție însemnată la transpunerea în viață a politicii externe a și statului dezvoltare socială a țării și ridicare continuă nivelului de trai întregului popor, întărire a independenței și suveranității naționale. împreună cu întregul nostrupartid și popor, tovarășul Ștefan Voitec a militat pentru liticii pace, dezarmare, de prietenie, înțelegere și colaborare cu toate popoarele lumii.Deputat în primul parlament democratic al României din noiembrie 1946, a fost ulterior ales în toate legislaturile Marii A- dunări Naționale. De asemenea, membru al Republicii România.Pentru meritele sale in îndelungata activitate desfășurată, pentru dăruirea și abnegația cu care a servit poporului, ale patriei,

a fost Academiei Socialiste
intereselecauza construcției socialismului în România, Ștefan Voitec și-a ciști- gat stima și prețuirea întregului nostru partid și popor, fiind distins cu cele mai înalte titluri, ordine și medalii ale Republicii Socialiste România.Prin încetarea din viață a tovarășului Ștefan Voitec, Partidul'Comunist Român și statul socialist, întregul nostru popor pierd un fiu credincios al partidului, un militant devotat pentru Ideile socialismului și comunismului, pentru înflorirea patriei și a națiunii noastre socialiste, pentru prietenie și colaborare cu toate popoarele lumii.Amintirea sa va rămîne mereu vie în inimile comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii din patria noastră.

Emil Bobu, Ghcorghe Pană, Nicolae Constantin, Nicolae Giosan, Suzana Gâdea și Ion Ursu.Corpul neinsuflețit al lui Ștefan Voitec va fi înhumat la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.
15 și 18, și în ziua de 7 decembrie, intre orele 9 și 10,45.Mitingul de doliu va avea Ioc în ziua de 7 decembrie, ora 11. la Palatul Marii Adunări Naționale.
cat, suferința s-a agravat, evoluînd cu tulburări coronariene și diseminări pulmonare terminale. .ministrul sănătății, prof. dr. Radu Gheorghe Gheorghiu.

r I Puternică mobilizare j 
î

la întregului popor; 
Ipentru înfăptuirea! 
| hotărîrilor | i ■ *| Congresului I 
! al XIII-lea î

Parafrazînd un binecunoscut proverb. l-am putea formula astfel : „Spuneți-mi ce fel de invătămînt aveți și eu am să vă spun cine sinteți". Dacă cineva ne-ar face această invitație, am răspunde fără îndoială că avem un invătămînt foarte bun. care s-a bucurat și se bucură de o inaltă apreciere. Secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a arătat în repetate rinduri că „invătămîntul este factorul fundamental pentru educarea și formarea omului nou. pentru crearea unui cetățean cu o inaltă conștiință revoluționară și patriotică, înarmat cu tot ce este mai nou în toate domeniile — constructorul societății comuniste, al unei Românii libere și- independente".In Raportul prezentat la Congresul al XIII-lea, secretarul general al partidului, subliniind răspunderile ce revin învățămintului în pregătirea noilor generații de constructori ai socialismului , in patria noastră. a pus cu tărie in evidență necesitatea ridicării nivelului general al școlii românești actuale, chemată să răspundă mai operativ și mai bine, in spirit revoluționar, cerințelor izvorîte din marile obiective eco- nomico-sociale ce deschid tineretului. tuturor oamenilor muncii un vast cimp de afirmare, de valorificare înaltă a devotamentului, spiri

tului de dăruire și competenței ce trebuie să caracterizeze omul nou al Zilelor noastre.Invătămintul nostru are un accentuat caracter democratic, statul nostru garantind dreptul, la învățătură și accesul neîngrădit a] tuturor cetățenilor. fără deosebire de nationa-
vățămînt. perfecționarea cadrelor didactice. perfecționarea, manualelor, dezvoltarea bazei materiale etc.întregul nostru invătămînt este gratuit. Desigur, gratuitatea invătâ- mîntului este proclamată prin legi în multe țări din lume. Era si la noi legiferată înaintea celui de-al

La baza întregului proces de în- vățămint stă concepția revoluționară a integrării organice a activității didactice cu activitatea productivă si cu cercetarea științifică, concepție la elaborarea căreia un rol decisiv l-a avut secretarul genera T al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Răspunderile școlii 

în pregătirea generațiilor viitoare
----------------------------------- Opinii de academician Radu VOINEA ------------------------------------litate, în învățămîntul de toate gradele. corespunzător cerințelor dezvoltării economice și sociale a țării, precum si dorințelor si aptitudinilor fiecăruia. Caracterul democratic al învățămintului este atestat si de faptul că forul suprem al acestui sector de activitate este Congresul educației și învățămintului. organ larg reprezentativ. chemat să analizeze modul cum sînt îndeplinite hotăririle de partid și de stat și să dezbată problemele importante ale invătă- mîntului. cum ar fi planurile de în-

doilea război mondial, dar numai în anii socialismului ea a devenit o realitate, prin asigurarea unor condiții optime de studiu întregului tineret. Gratuitatea nu inseamnă numai lipsa de taxe școlare. Construirea de cămine si cantine, acordarea de burse la aproape 66 la sută dintre studenți, gratuitatea manualelor școlare pentru elevii din ciclul primar, gimnazial si liceal reprezintă tot atitea premise pentru ca gratuitatea proclamată prin Constituția tării să devină o realitate.

Școala românească pregătește un specialist cu un profil larg, avînd temeinice cunoștințe în științele fundamentale — matematica, fizica, chimia si biologia — ca si in domeniul de specialitate, la curent cu cele mai noi cuceriri ale științei si tehnicii, ale cunoașterii umane în general. un specialist care să aibă o înaltă conștiință socialistă. devotat patriei, poporului, partidului, cauzei socialismului și comunismului. In același timp, potrivit orientării con

ținute în magistralul Raport al secretarului general al partidului la Congresul al XIII-lea, de o mare importanță este aplicarea consecventă a principiului politehnizării și al policalificării, creînd astfel posibilitatea viitorilor specialiști de a trece dc la o specialitate sau activitate la alta, contribuindu-se astfel Ia satisfacerea in condiții optime a intereselor generale ale societății, cit și la dezvoltarea multilaterală a personalității umane. La marea adunare populară din municipiul Timișoara cu prilejul deschiderii actualului an de invătămînt, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. spunea : „Putem afirma, fără teama de a greși, că dacă nu am fi realizat aceste suecese importante în invătămînt. dacă nu am fi înfăptuit — as putea spune — această revoluție in transformarea invâ- tămintului românesc.hiu am fi putut obține nici celelalte realizări in dezvoltarea economico-socială a patriei".Fără îndoială, aceste frumoase aprecieri ne onorează mult De toti cei ce activăm in invățămint și in cercetare, dar, în același timp, n.e obligă foarte mult. Avem obligația
(Continuare in pag. a IV-a)
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ÎN LUMINA EXIGENTELOR STABILITE■

DE CONGRESUL AL XHI-LEA AL PARTIDULUI

Perseverență și pasiune 
pentru formarea conștiinței 

comuniste, revoluționare

primai prin sale

abordat cu cîțiva membri de de la întreprinderea de rul- grei din Ploiești tema pregă-

Intrarea în rondurile partidului reprezintă o opțiune de înaltă responsabilitate, moment de maturizare a convingerilor politice și de acumulare a unei experiențe profesionale și de viață care conferă existenței individuale un sens major.și nobil, acela de a participa, în deplină cunoștință de cauză, la edificarea socialismului și comunismului intre fruntariile unei patrii libere si independente. Creșterea rindurilor partidului, menținerea vigorii și tinereții sale semnifică în același timp o răspundere de permanentă a comuniștilor, a celor care deja poartă torța spiritului revoluționar și care au datoria să înflăcăreze alte conștiințe pentru idealurile supreme pe care le slujesc. „Comuniștii — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat la Congresul al XIII-lea al partidului — nu au și nu pot avea țeluri mai mărețe decit a face totul pentru înfăptuirea neabătută a Programului partidului, a politicii interne și externe, de a servi în orice împrejurări interesele poporului, ale patriei, ale socialismului și comunismului". Partidul crește, își întărește forțele prin mirea în rîndurile sale a celor buni. Partidul crește totodată forța de iradiere a capacității politice și organizatorice, prin forța exemplului de dăruire și abnegație a membrilor săi. Astfel, plămădirea unei conștiințe revoluționare este un proces cu momente de mare diversitate.Am partid menți tirii celor care doresc să devină comuniști. N-am reținut propriu-zis răspunsuri, ci mai degrabă atitudini, meditații, opinii. Punctele de vedere au fost variate ; diferite au fost și accentele puse pe o trăsătură sau alta a celui care cere să devină membru de partid. Dar toate la un loc au conturat preocuparea lor de a-i avea alături pe cei mai destoinici, mai cutezători, mai bine pregătiți, mai receptivi la cerințele vieții sociale, și. nu in ultimul rînd, dis- cernămîntul. tactul în a veni în in- tîmpinarea celor care doresc să devină membri de partid. în a le călăuzi pașii spre acel moment de vîrf al învestirii cu acest titlu si a-i ajuta apoi să se apropie cît mai mult de prototipul ideal al comunistului.Această preocupare are o determinare obiectivă, explicată de însăși istoria întreprinderii. Unitatea a luat ființă din necesitatea de a elimina importul de rulmenți grei solicitați de economia națională. A început să producă în anul 1979 intr-un ment redus, pentru ca în 1983 ajungă la 403 tipodimensiuni. acesta au fost asimilate peste tipuri noi. Dotarea tehnică este de excepție. Media de vîrstă — 24 de ani. Valoarea anuală a producției realizate de un muncitor — 480 100

sorti- el să Anul40 de

Responsabilitate și promptitudine
în solutionarea scrisorilor oamenilor muncii

■ s socialiste, una se asigură un dialog între partid și popor scrisorile și audien- oamenilor muncii. In ______ _________ .. Revizie, prezentat la Congresul al XIII-lea al partidului, s-a subliniat că au sporit preocupările pentru perfecționarea continuă a activității de examinare și soluționare a cererilor, scrisorilor și sesizărilor oamenilor muncii, pentru înfăptuirea cu mai multă consecvență a cerinței formulate de conducerea partidului ca centrul de greutate

In sistemul democrației noastre din formele importante prin care viu, amplu, o legătură puternică o reprezintă, după cum se știe, țele, propunerile și sesizările raportul Comisiei Centrale de

Cînd am sosit la sediul Consiliului județean Vîlcea al sindicatelor, tovarășa Ștefania Stănescu, secretarul a- cestui consiliu, tocmai vorbea la telefon cu cineva de la Combinatul chimic Rîmnicu Vîlcea.— Este nedrept — avea să ne spună ea după aceea. Un om al muncii din combinatul vilcean, operatorul chimist Toma Tănasie, a dat examen și a reușit la un concurs de admitere pentru școala de maiștri a unei noi întreprinderi. Deși pentru susținerea acestui examen i-a fost dată o recomandare din partea conducerii combinatului, acum aceleași cadre care și-au pus semnătura pe documentul respectiv nu mai sînt de acord să-i dea transferul. Tocmai de aceea am intervenit, să se facă dreptate.Această întîmplare ne-a facilitat Intrarea directă în subiectul propus — cum se ocupă consiliul județean al sindicatelor de rezolvarea scrisorilor și sesizărilor oamenilor muncii, ce probleme și propuneri ridică cei care vin aici în audiență și cum sînt ele recepționate și soluționate.— în general — ne informează tovarășul Ion Răduca, inspector cu probleme de cadre — oamenii muncii din unitățile economice apelează la sprijinul nostru, prin scrisori sau audiențe, adeseori pentru rezolvarea unor transferuri, ca in cazul de care ați luat cunoștință, pentru eventualele nemulțumiri legate de retribuțiile acordate, de penalizări. Dar trebuie să subliniem, îmbucurător, considerabil scrisorilor ce interes mai socială sau chiar națională. De pildă, 
ca un aspect, desigur, faptul că au crescut numărul și ponderea ridică probleme de un larg, de însemnătate

leî. CSnd s-a constituit prima organizație de bază, ea număra doar 18 membri de partid. în prezent silit peste 300. Dar vor fi mai mulți. Și vor fi mai multi pentru că se va extinde întreprinderea, va crește personalul muncitor. Vor fi mai multi și pentru că organizația de partid s-a consolidat nu numai numeric, dar și calitativ, comuniștii care o alcătuiesc au devenit mai maturi, nu prin cei dtiva ani adăugați la vîrsta lor tinără. ci prin evenimentele cotidiene trăite în procesul muncii, prin învățămintele trase din succese și dificultăți. din satisfacții si neîmpliniri care le-au călit caracterele, le-au îmbogățit experiența de viață.Evident, si dotarea tehnică, si rezultatele în producție, si planurile de dezvoltare sînt motive de mîndrie. Dar din cuvintele interlocutorilor am desprins tonalitatea unei mîndrii a- parte, deschise, firești, reconfortante. Și ce este mai reconfortant decit în a te mîndri cu oameni care ți-au confirmat încrederea, cu oameni care au înțeles și prin tine un țel înălțător, cu oameni care să te urmeze în ceea ce crezi tu mai mult. Și un comunist care împărtășește o asemenea satisfacție este Radu Manta pentru mai tinerii comuniști Mariana Cercel, controlor de calitate, și Gheorghe Berciu, lăcătuș.O vedem ne controloarea de calitate verificând performantele tehnice ale rulmenților. Este extrem de atentă, de preocupată. Facem cunoștință. Răspunsurile la întrebările puse sînt extrem de concise, ca de pe o fișă tehnologică. Un defect profesional ? Nu. aveam să aflăm, ci o expresie a conștiinciozității, a corectitudinii, a gîndirii ordonate. Orice sarcină și-o duce cu promptitudine la îndeplinire — fie profesională, fie obștească. Și nu că ar fi disciplinată din fire, ci pentru că înțelege rostul îndatoririlor sale. Uneori ar avea motive personale să spună că, de pildă, „astăzi nu pot face cutare lucru. că trebuie să ajung degrabă acasă..." Este căsătorită șl are un copil. Dar nu se întîmplă așa.Drumul pînă la scrierea recomandării pentru intrarea in partid a lăcătușului Berciu a fost mai lung. Fiindcă Radu Manta s-a întîmplat să-lcunoască mai de mult. Adică, de la venirea lui în uzină, mai înțîi să se califice, tuit să se așeze la casa temeieze o familie. Și timp l-a Împărtășit din convingerile sale comuniste, i-a vorbit despre partid, despre locul lui în viața națiunii, despre misiunea comuniștilor. Desigur, lucruri în general cunoscute de tînărul lăcătuș. Este însă cu totul altceva cînd le auzi de la un om implicat, deoarece cuvintele rostite sînt însoțite de căldura sufletului. Pentru toate acestea îi este recunoscător îndrumătorului său. Prin simplul fapt că 1 se adresează cu „nea Radule", deși sînt cam de aceeași vîrstă.

L-a ajutat apoi l-a sfă- lui, să-și în- în tot acest

al rezolvării acestora să fie toriale. S-a evidențiat, de grija organelor de partid și narea, în spiritul hotărîrilor de partid și al legilor țării, a problemelor ridicate prin scrisori și audiențe, s-a acordat mai multă atenție cunoașterii cauzelor unor fenomene, adoptării unor măsuri corespunzătoare pentru îmbunătățirea muncii în toate domeniile.In cele ce urmează înfățișăm cîteva aspecte din activitatea de rezolvare a scrisorilor și sesizărilor oamenilor muncii și de primire a cetățenilor în audiențele desfășurate de Consiliul județean al sindicatelor Vîlcea.
că o arie destul de și discuții cu pri-trebuie subliniat largă de scrisori . lejul audiențelor au ca subiect opinii și sugestii pe marginea unor inițiative muncitorești, de natură să determine soluționarea mai bună a sarcinilor economice, creșterea eficienței. Cu titlu de exemplificare, am să spun că o astfel de inițiativă „încolțită" frumos, dar necunoscută o vreme decît la combinatul chimic Rîmnicu Vilcea sub genericul „în fiecare minut, productivitate maximă. la fiecare instalație, randament maxim", inițiativă pe care am recepționat-o pe baza unei scrisori, a fost extinsă in multe dintre unitățile economice ale județului. Credem că generalizarea acestei inițiative a adus o anumită contribuție la faptul că pe ansamblul economiei județului nostru productivitatea muncii și indicele de utilizare a capacităților de producție au sporit cu aproape 6 și respectiv 4 procente.Răsfoind cele două registre în care se evidențiază, pe de o parte, modul de soluționare a scrisorilor, iar pe de alta, diversitatea problemelor ridicate la audiente, rezultă că in primele 9 luni din acest an s-au adresat cu scrisori consiliului județean al sindicatelor doar 241 oameni ai muncii, iar la audiențe au apelat cam tot atîția cetățeni.— Cifrele oglindesc o scădere marcantă, de peste 50 la sută, față de anul trecut — ne spunea tovarășul Vasile Dumitrescu, președintele consiliului județean. Nu trebuie să se înțeleagă însă din aceasta că oamenii muncii ne ocolesc. Explicația rezidă în faptul că, printr-un larg evantai de măsuri, am reușit să sporim responsabilitatea și receptivita

„în Raportul prezentat la Congresul al XIII-lea al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a cerut să insistăm asupra calităților celor primiți in partid, asupra nivelului politic și ideologic, al combativității și comportării în muncă și viață — își exprimă o altă opinie comunistul Radu Manta. într-o întreprindere nouă ca a noastră e bine să fie cit mai multi membri de partid, dar nu oricum. De aurind, un tînăr mi-a cerut o recomandare. Firește, îl cunosc bine. Este un muncitor sîrguin- cios. Dar e numai pentru el. I-am condiționat recomandarea și de răspunsul la întrebarea : care sînt ultimele evenimente interne și externe ? N-a știut să-mi răspundă. Atunci i-am spus : *Un om care se dezinteresează de lumea în care trăiește nu poate fi comunist. Fiindcă noi. comuniștii, am schimbat-o și vrem s-o schimbăm în continuare, să fie mai bună, mai dreaptă». Cuvintele mele l-au pus pe gînduri. în zilele următoare l-am văzut citind cu atenție ziarele".I-am cerut comunistului Gheorghe Răducanu din atelierul uzinaj să ne dea cîteva exemple de noi membri de partid care se disting prin rezultatele lor în producție, printr-o atitudine înaintată. „Cu plăcere — ne-a spus. De pildă. Constantin Stoica, care dintr-un sedevist bun s-a transformat într-unul de excepție, în prezent fiind ganizației strungarul momentul dința răspunderea întregii linii fabricație, ceea ce nu-i de colea. Și am eu motivul meu să amintesc tocmai de ei. Eu i-am pregătit să devină comuniști. Nu-mi place să mă laud că fac, că dreg. Dar. în privința lor. fac excepție. Sînt mîndru de ei și-o spun de-a dreptul". Și apoi ne-a relatat pe larg cum a pus ochii pe ei „pentru sîrguința lor și pentru setea de a cunoaște", cum s-a interesat pe ce cheltuiesc banii, dacă „se dedau la băutură", dacă sînt egoiști, „după părerea mea un egoist nu poate deveni membru de partid" și cum i-a mai „finisat" într-o privință sau alta.Și nu poate să nu impresioneze această „excepție de la modestie" a lui Gheorghe Răducanu. în care se deslușește adînca lui satisfacție, ca și a multor comuniști de a reuși să plămădească noi și noi conștiințe revoluționare, noi detașamente pe baricadele de luptă ale partidului pentru împlinirea idealurilor comuniste, pentru înălțarea patriei noastre socialiste, în demnitate și libertate, pe noi trepte de civilizație și progres, așa cum sînt ele prefigurate în documentele adoptate de marele forum al comuniștilor — Congresul al

și un activ secretar al or- U.T.C. din atelier. Sau Liviu Catrioniu, căruia în de față i se poate încrede

XIII-lea al partidului.
Constantin VARVARA 
Constantin CAPRARU

mutat spre organele teri- asemenea, că a crescut de stat față de soluțio-

tea comitetelor sindicatelor de la locul de muncă, din întreprinderi și instituții în rezolvarea directă, imediată a sugestiilor și doleanțelor, in așa fel ca oamenii muncii să nu-și mai caute drepturile ori soluționarea unor propuneri pe la alte foruri.— Considerăm că nu-i lipsit de importanță să detaliați în ce au constat acela măsuri de care ați amintit.— O primă categorie de măsuri au vizat însăși îmbunătățirea activității In acest domeniu a comitetelor sindicatelor și a comisiilor oamenilor muncii de sprijin în rezolvarea scrisorilor. De exemplu, cu ocazia instruirilor lunare, președinții comitetelor sindicatelor sînt puși să raporteze. prin rotație, despre modul cum s-au preocupat de rezolvarea propunerilor reieșite din adunările grupelor sindicale, din scrisori și audiențe. La aceste instruiri iau parte și responsabilii comisiilor oamenilor muncii de sprijin In rezolvarea scrisorilor.— Să Înțelegem că i-ațl „degrevat" pe membrii biroului executiv al consiliului județean de sarcinile ce le revin pe această linie ?— Ba. dimpotrivă, precizez că a- proape zilnic un membru al biroului nostru executiv este prezent mai ales în unitățile economice mari, cum sînt întreprinderea de utilaj chimic și forjă Rîmnicu Vilcea, bazinul carbonifer Berbești-Alunu, Combinatul de produse sodice Govora, unitățile forestiere etc., unde urmărește și sprijină direct comitetele sindicatelor în organizarea și desfășurarea audiențelor ori la rezolvarea scrisorilor șl reclamațiilor. După aceea, lunar. în ședințele biroului executiv si. semes

Arhitectură nouă în vechea cetate a Sucevei
Servicii diverse 
și de calitate 

ale meșteșugarilor gălățeniCele peste 40 de unități prin care cooperativa meșteșugărească „Progresul" din Galați lucrează cu publicul se străduiesc să satisfacă din ce în ce mai bine toate solicitările acestuia. La Casa modei, cea mai mare unitate de profil din județ, își desfășoară activitatea nu mai puțin de 140 de cooperatori, care sînt solicitați cu insistență, lucru ce dovedește opțiunea cetățenilor către prestările de calitate realizate de ei. Atrag atenția — și nu numai atenția, ci și clienții — numeroase alte unități, precum „Croitoria tineretului", de pe strada 1 Mai, încadrată numai cu tineri și profilată pe serviciile cerute de această vîrstă, ca și unitățile mai noi din cartierele Dunărea, Aeroport, Siderurgiștilor, Țiglina III.O altă cooperativă, printre primele înființate în județ, este „Avîn- tul" din Galați. Președintele acesteia, Marin Jugaru, ne evidențiază mai întîi profilul ei, foarte diversificat : reparații auto-moto, radio, televizoare, casetofoane, magnetofoa- ne, obiecte de uz casnic, ceasuri și mecanică fină, vulcanizare, tinichi- gerie, lăcătușerie și altele, în toate aceste domenii cooperatorii străduin- du-se să execute lucrări de bună calitate. între prestările de dată mai recentă se numără achiziția, recon- diționarea și valorificarea autoturismelor, precum și achiziția și recon- diționarea pentru revînzare a unor piese de schimb. S-a reușit ca în domeniul reparațiilor radio-TV să existe în fiecare cartier cel puțin cîte o unitate. O noutate o reprezintă și achiziția de aparate de radio și televizoare pentru care sînt piese și care pot fi repuse în stare de funcționare și revîndute, oferin- du-se și garanție, ca dealtfel tuturor lucrărilor efectuate. Trebuie eviden- calitatea prestărilor ne spunea președintele unitățile din cartie- Mazepa, Port. De reparațiile de ceasuri
țiate pentru efectuate, cooperativei, rele Aeroport, asemenea, și mecanică fină se efectuează prin 20 de unități (inclusiv ceasuri electronice). Intre activitățile noi ale cooperativei amintim reparațiile de minicalculatoare electronice, a automatelor de scară de la blocuri, reîn- cărcări de stingătoare cu spumă și bioxid de carbon și altele. Am fost informați că în cadrul cooperativei „Avintul" se va înființa o nouă stație auto-moto și se va extinde gama de achiziții și recondiționări de piese de schimb, se vor introduce noi aparate de măsură și control în unități și, evident, se va .acorda toată atenția perfecționării profesionale a lucrătorilor, astfel încît să se asigure în permanență ridicarea nivelului calitativ al prestărilor efectuate. (Dan Plăeșu, corespondentul „Scînteii").

• •

trial. în plenare analizăm detaliat modul cum au fost rezolvate scrisorile și propunerile oamenilor muncii.— Vorbeați de o primă categorie de măsuri. Există și o altă categorie ?— Cea de-a doua paletă de măsuri este legată de formele și metodele folosite in popularizarea, cunoașterea și însușirea de către oamenii muncii a hotărîrilor de partid și a legilor tării. în acest sens, de un real ajutor ne este asociația județeană a juriștilor, cu care organizăm periodic in întreprinderi întîlniri cu oamenii muncii, consultații, dezbateri pe cazuri concrete, răspunsuri la întrebări și alte acțiuni cu largă audiență. Și tot împreună cu asociația juriștilor am reușit să înființăm, deocamdată pe platformele industriale din Rîmnicu Vîlcea, Drăgășani și în bazinul carbonifer Berbești-Alunu, mai multe cabinete și puncte de consultații juridice, de a căror funcționare răspund consiliile de educație politică și cultură socialistă, precum și juriștii din unitățile economice respective. Prin aceste acțiuni și măsuri am urmărit și, în bună parte, am reușit să stimulăm inițiativa muncitorească, preocupările oamenilor muncii pentru mai buna organizare a producției și a muncii, aportul lor la întărirea ordinii si disciplinei, la reducerea consumurilor de materii prime și materiale, de energie și combustibil, deci tocmai probleme care fac obiectul a foarte multe din scrisori și audiențe.La precizările președintelui consiliului județean al sindicatelor adăugăm și noi o constatare. Eficiența metodelor de lucru folosite în soluționarea scrisorilor și a problemelor ridicate în audiențe se reflectă pozitiv și în faptul că, pe parcursul acestui an, numărul oamenilor muncii din această parte a țării care s-au adresat altor organe județene sau centrale a scăzut — și încă simțitor ! — în comparație cu anii precedenți. ceea ce dovedește că sindicatele recepționează mai atent și rezolvă cu mai multă operativitate și răspundere doleanțele și sugestiile venite din mijlocul colectivelor de muncă unde își desfășoară activitatea.
Ion STANCIU
corespondentul „Scînteii

CONSILIILE POPULARE IȘI PREZINTĂ EXPERIENȚA

suceava ; Progrese certe, perspective
promițătoare în înfăptuirea
AUTOAPROVIZIONARII

și. la

Situată în nord, de țară, Suceava sintetizează o mare varietate a reliefurilor patriei, pădurile ocupînd52 la sută din suprafața județului, iar dealurile și văile riurilor — diferența, ceea ce oferă condiții propice pentru dezvoltarea agriculturii în zona colinară. Poate și datorită acestor caracteristici naturale, alături de exploatarea și industrializarea lem-- nului, de minerit, creșterea animalelor și pomicultura reprezintă preocupări tradiționale, ridicate astăzi la noi cote de eficiență economică.în acest context, aplicarea programului de autoconducere și autoapro- vizionare teritorială a deschis noi și largi perspective pentru dezvoltarea și creșterea producției agricole in gospodăriile membrilor C.A.P. și țăranilor din zona necooperativizată, implicit pentru sporirea contribuției acestora la satisfacerea cerințelor fondului centralizat al statului și a celui local de autoaprovizionare. în județul Suceava gospodăriile membrilor cooperatori și ale producătorilor particulari dețin o suprafață de 164 600 hectare teren agricol, din care 47 600 hectare pămînt arabil, ceea ce reprezintă aproape jumătate din suprafața totală a județului.Ținînd seama de sarcinile reieșite din indicațiile și îndrumările secretarului general al partidului, privind dezvoltarea intensivă a agriculturii și asigurarea condițiilor care să permită satisfacerea din plin a necesităților de consum ale întregului popor — sarcini subliniate din nou în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XIII-lea al partidului — consiliile populare locale, sub conducerea permanentă a organului județean de partid, au adoptat un complex de măsuri vizînd valorificarea superioară a pămîntului, creșterea efectivelor și a producțiilor animaliere pe această bază, a contribuției fondul centralizat al statului.între măsurile adoptate sînt menționat zonarea mai judicioasă a soiurilor și hibrizilor în funcție de climă, structura solului și cantitatea medie de precipitații specifică fiecărei localități ; aprovizionarea cu semințe avînd calități biologice superioare ; asigurarea necesarului de unelte și inventar agricol, îngrășăminte chimice și pesticide. Am acționat totodată pentru asigurarea asistenței tehnice, respectarea tehnologiilor specifice, extinderea suprafețelor de culturi intercalate.Prin specificul și condițiile sale naturale, județul nostru dispune de mari posibilități pentru dezvoltarea zootehniei, ramură cu o pondere de53 la sută în producția agricolă globală. In acest scop, s-au luat măsuri de utilizare rațională și eficientă a celor 57 200 hectare pășune și 55 200 hectare finețe din gospodăriile populației, ceea ce mis creșterea efectivelor male în gospodăriile populației și a producțiilor acestora. Comisia județeană și cele 38 de comisii orășenești și comunale ale crescătorilor de animale din zona necooperativizată a județului au mobilizat cetățenii la efectuarea unor lucrări de întreținere pe o suprafață de 45 000 hectare pajiști, fertilizarea cu îngrășăminte naturale și chimice a 38 500 hectare, combaterea eroziunii solului pe 2 200 hectare, regenerări prin însămințări și supraînsămînțări pe 8 500 hectare etc.In sesiuni ale consiliilor populare, adunări cetățenești pe sate și comune s-a asigurat o largă dezbatere a sarcinilor cuprinse in Programul unic, acestea fiind defalcate pe uni- tăți administrativ-teritoriale în ra- 

de

a per- de ani-

Spirit revoluționar înseamnă faptă revoluționară
(Urmare din pag- I)

mai

novatoare, deschid porți transformărilor revoluționare, apropie astfel viitorul spre care năzuim.Dar iată, la cuptorul lui Ștefan Popa a sosit clipa . șarjei.— Ce destinație are ? — îl Întrebăm.— Este otel carbon necesar echipamentelor nu- clearo-electrice. Am elaborat 60 de tone din a- ceastă marcă, au trecut cu probele de omologare.In lumina metalului fierbinte, fețele aici capătă o parte.Frumusețea rilor de drumuri.

Tone care bine toateoamenilor de frumusețe a-deschizăto-
Acționînd ca buni 
specialiști, ca buni 

revoluționari...Toată noaptea a lucrat la echilibrarea matriței. Pînă ce schimbul de noapte s-a încheiat cu așezarea uriașilor arbori cotiți in bătaia flăcărilor din cuptor. Deci, misiunea maistrului comunist Ion Nistor se putea socoti încheiată. Nu- 

port cu potențialul uman și material, calculat pe categorii de gospodării, suprafețe de teren deținute și numărul membrilor din fiecare familie. Astfel, s-a reușit ca aproape toate gospodăriile țărănești existente în județul nostru să crească animale și păsări, comparativ cu numai 70 la sută cîte erau în această situație in urmă cu doi ani. în același timp, prin aplicarea unor măsuri energice adoptate în spiritul legii, s-au redus pierderile prin mortalitate, sacrificările din necesitate, ceea ce a făcut ca numărul efectivelor să crească constant.Cetățenii au fost ajutați să-și mărească efectivele de porcine din gospodăriile proprii prin livrarea de material biologic de la cele 230 ma-
Ion SIMINICEANU,prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Suceavaternități de scroafe înființate în cooperativele agricole de producție, cooperativele de producție, achiziții și desfacere a mărfurilor și de pe lingă consiliile populare. Din incubatoarele cooperației s-au livrat cetățenilor în acest an peste 2 milioane pui de o zi.Ca urmare a acțiunilor întreprinse, efectivele de animale în gospodăriile populației au ajuns Ia peste 224 000 bovine, 453 000 ovine, 150 000 porcine, județul încadrîndu-se încă din acest an în prevederile Programului unic. Corespunzător creșterii efectivelor, au sporit în acest an față de anul trecut și contractările la fondul de stat cu 53 la sută la lapte de vacă, 134 la sută la carne de porcine, 31 la sută la carne de pasăre și iepure, cu 17 la sută la carne de bovine etc., livrările din primele 11 luni ale anului curent fiind mai mari decît în perioada corespunzătoare din 1983 cu mai mulîe mii de tone de carne de bovine, de porcine, de ovine, alte produse agroalimentare. Pe măsura majorării contribuției județului la fondul centralizat al statului au sporit și cantitățile de produse animaliere preluate la fondul local de consum și destinate aprovizionării pieței locale. în primele trei trimestre ale acestui an, față de realizările din aceeași perioadă a anului trecut, desfacerile de mărfuri pe piața locală au fost mai mari cu peste 70 tone carne, 11 500 hl lapte și produse lactate proaspete, 23 tone unt etc. Firește, aceasta a

SATU MARE : Noi unități comercialeAnul 1984 este un an „de vîrf" în ce privește extinderea și modernizarea rețelei de magazine a întreprinderii comerciale de stat pentru mărfuri industriale din municipiul Satu Mare. Pînă in prezent s-au dat în folosință spații comerciale noi însumînd o suprafață de peste două ori mai mare decît cea a spațiilor comerciale construite anul trecut. După cum ne-a informat tovarășul Octavian Bum- buluț, directorul unității, la distribuirea noilor magazine îp teritoriu s-a avut în vedere satisfacerea în condiții tot mai bune a cerințelor aprovizionării cu diferite mărfuri a locuitorilor din noile cartiere Micro 15 și Micro 16, ca și 

mai că el nu se îndemna să plece acasă, la odihnă.— Mergi omule, arborii vor ieși și fără tine, i-a spus ing. Mihai Mesea, directorul întreprinderii de utilaj chimic și forjă Rîmnicu Vîlcea.— Știu asta. Dar pe primul tot stau să-l văd.— Meștere, de ce ați ținut morțiș să fiți de față la nașterea întîiului arbore cotit ?— Dumneavoastră mă întrebați pe mine, iar eu întorc întrebarea : care meseriaș n-ar fi procedat așa ?— Totuși, de ce ?Alăturăm motivația lui Ion Nistor de cea a inginerului Mihai Mesea, și extragem rezultanta : colectivul de la forjă grea și-a a- sumat răspunderea de a e- xecuta, pe ciocanul matri- țor de 40 tone/forță, un lot de arbori cotiți pentru motoare diesel de 360 cai putere. Să mai adăugăm că era o premieră pe țară. O premieră cu care vîlcenii au semnat cu demnitate în cartea de noi împliniri deschisă de Congresul al XIII-lea al partidului.Pregătirea momentului revenise oamenilor lui Ion Nistor. Execuția lotului de

omologare — schimbului condus de maistrul Ion Uță. Mai înainte însă a fost angajamentul din conferința organizației da partid pe intreprindere, asupra căruia insistă acum tovarășul Corneliu Popescu, secretarul comitetului de partid :— Angajamentul asumat a fost răspunsul nostru la solicitarea constructorilor de mașini de Ia intreprin- derea „23 August" din București. E adevărat că termenul cerut era extrem de scurt, dar opinia exprimată in unanimitate suna astfel : „Acționînd ca buni specialiști, ca buni revoluționari, trebuie să reușim". Recunoaștem în aceste cuvinte îndemnul înflăcărat al tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, căruia muncitorii îi răspund cu fapte pe măsură.Pînă aici însă au fost destule obstacole de învins. Obstacole la înlăturarea cărora a fost mobilizată capacitatea de buni specialiști, de buni revoluționari a oamenilor lui Ion Nistor, Ion Uță. A atîtor muncitori, meșteri, ingineri receptivi la idee, hotăriți să-și onoreze exemplar an-

contribuit la o mai bună satisfacere a cerințelor de consum al populației, în lumina prevederilor Programului de alimentație rațională.Sintem conștienți de faptul că avem încă posibilități și resurse insuficient valorificate, că mai sînt terenuri deținute de membrii cooperatori și producătorii individuali din zona de munte ce pot fi exploatate mult mai rațional. Mai puțin s-a acționat pentru îmbunătățirea structurii plantelor furajere cultivate pe suprafețele deținute de gospodăriile populației, ceea ce reiese și din faptul că trifolienele reprezintă doar 25 la sută din totalul plantelor de nutreț, precum și din necesitatea de a extinde cultura rădăcinoaselor și a altor furaje suculente.întrucît pădurile ocupă cea mai mare parte din suprafața județului, va trebui să ne mobilizăm în continuare pentru folosirea rațională a resurselor silvice în furajarea animalelor și generalizarea experienței pozitive dobîndite în utilizarea frunzarelor, cetinii și altor resurse. Analizele efectuate recent la nivelul județului, în orașe și comune — pornind de la hotărîrile adoptate de Congresul al XIII-lea al partidului — au evidențiat faptul că în eoni - nuare avem posibilități să dezvoltăm și mai mult agricultura, și îndeosebi zootehnia, în gospodăriile populației, în vederea satisfacerii cerințelor sporite de livrare la fondul centralizat și pentru acoperirea la un nivel superior a prevederilor programului local de autoaprovizio- nare a populației.Atenția- noastră în aceste zile spre tractelor de livrare gricole de la gospodăriile populației pentru anul 1985. Pînă în prezent s-a reușit contractarea integrală a cantității de lapte de oaie prevăzute, avansată fiind contractarea și celorlalte produse animaliere : carne de bovine și porcine — circa 75 la sută, sută, Prin activ buna organismelor cu sarcini de contractare din județ, intenționăm ca pînă la 15 decembrie să încheiem acțiunea de contractare pentru toate produsele — punînd astfel baze temeinice pentru îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor de livrare la fondul de stat în anul ce urmează, dovedind și pe această cale că răspundem cu abnegație mobilizatoarelor sarcini și orientări stabilite de Congresul al XIII-lea al partidului.

este concentrată încheierea con- a produselor a-

carne de ovine — peste 80 la lapte de vacă — 98 la sută, larga participare a întregului al consiliilor populare, prin organizare a muncii tuturor

din noul centru al municipiului. Astfel, pe strada Caretului, arteră care unește mari ansambluri de locuințe de pe malul sting al Someșului, s-au dat în folosință in acest an un magazin de decorațiuni interioare, o unitate de confecții pentru copii, bărbați și femei, precum și magazinul „Gospodarul", care pune la dispoziția cumpărătorilor unelte pentru grădinărit și obiecte de uz casnic. în noul și modernul centru al municipiului, la parterul blocurilor s-au dat în folosință unități cu largi spații de expunere și vînzare, între care două unități de încălțăminte, magazine de foto-muzică, articole de sport și altele. (Octav Grumeza).

gajamentul asumat, calitatea lor de oameni ai acestui timp eroic.— Unde se fabricau pină acum acești arbori cotiți, tovarășe Corneliu Popescu ?— Se Importau odată cu motoarele pe care le asimilează întreprinderea „23 August".Arborele cotit, din oțel, a cărui naștere au pregătit-o muncitorii din schimbul lui Ion Nistor, precum și nenumărați alți oameni animați de spirit revoluționar, concentrează in fibra lui puterea celor 360 de cai ai amintitului motor. Dar, ca un fluviu care-și adună apele, în el aflăm și puterea nelimitată a oamenilor care i-au dat identitate distinctă în, rîndurile performanțelor de prestigiu ale industriei românești, puterea acestor oameni, al căror generator de forță este tocmai climatul revoluționar în care ei muncesc, acționează pentru a da viață istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII- lea al partidului.într-un număr viitor, alte secvențe din această amplă bătălie a muncii din prezentul socialist al patriei.
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PENTRU ÎNFĂPTUIREA HOTĂRÎRILOR CONGRESULUI AL XIII-LEA
- PUTERNICĂ MOBILIZARE A ÎNTREGULUI POPOR

^^^HîNAGRICULTURĂ

Arături adinei-pe toate terenurile prevăzute!In seara zilei de 3 decembrie mai erau de arat 366 000 hectare, cele mai mari restanțe inregistrindu-se in județe din prima zonă agricolă. Așa cum rezultă din tabelul de mai jos, in această zonă, lucrăriie sint întirziate în județele Teleorman. Ialomița, Constanța, Tulcea și Călărași. Atit in aceste județe, cit și in celelalte in care această lucrare nu s-a încheiat trebuie să se lucreze din plin, în schimburi de zi și de noapte, pentru încheierea grabnică a arăturilor, respectîndurse, totodată, și normele de calitate.
Iată care era stadiul executării arăturilor adinei 

în seara zilei de 3 decembrie 1984 :

Județul
Suprafața 
de arat

Suprafața 
arată

- în hectare - - în procente -
Dolj 216 902 100
Sectorul agricol Ilfov 37 176 100
Giurgiu 116 542 99
Olt 178 066 99
Timiș 226 000 96
Brăila 187 581 95
Arad 153 062 94
Buzău 127 221 88
Călărași 219 766 85
Tulcea 113 498 85
Constanța 233 145 84
Ialomița 190 423 84
Teleorman 219 986 80

Corespondenții noștri relatează 
organele locale pentru încheierea de în județul Timiș se execută arături adinei pe ultimele 9 000 hectare. Referitor la desfășurarea acestei lucrări, ing. Viorel Ciovică, directorul direcției agricole județene, ne-a spus : „Pentru a se crea front de lucru mecanizatorilor se acționează, în continuare, energic la eliberarea terenurilor de resturile vegetale și, în primul rțnd, de coceni. In acest scop, in toate unitățile agricole din județ, unde au mai rămas terenuri neeliberate de coceni sau alte produse agricole secundare, s-au constituit formații de atelaje care le transportă la capătul tarlalelor sau direct in sectoarele zootehnice. Cit privește arăturile — lucrare de bază pentru asigurarea unor producții sporite — in urma măsurilor lilate de comandamentul județean pentru agricultură privind organizarea schimbului doi și a schimburilor prelungite la' peste 60 la sută din parcul de tractoare, ritmul de lucru a sporit simțitor. Specialiștii din unități șl de la organele agricole' județene repartizați in campanie urmăresc permanent ca formațiile de tractoare să execute numai lucrări de calitate bună, asigurîndu-se astfel arături uniforme, fără resturi 

despre măsurile întreprinse de către 
urgență a arăturilor.vegetale, plugurile fiind prevăzute/ cu scormonitoare pentru afînarea adincă a solului'1.Ce preocupări mai au lucrătorii ogoarelor din această parte a țării ? Tot în vederea punerii unor temelii solide producțiilor record din anul viitor, cooperatorii și mecanizatorii îndrumați de specialiști administrează gunoi de grajd în vederea ridicării fertilității solului, lucrare efectuată pînă acum pe mai bine de 15 000 hectare, suprafață superioară celei prevăzute in program. De asemenea, ei au aplicat amendamente pe solurile acide din zona colinară a județului, pe mai bine de 20 000 hectare. (Cezar Ioana)

★Recuperarea restanțelor la executarea arăturilor adinei preocupă îndeaproape organele și organizațiile de partid, organele de specialitate din județul Ialomița. Aceasta cu atit mai mult cu cit în primăvară 60 000 hectare ' vor fi' însămînțate cu diferite culturi intensive. Inginerul Vasile Berbecel, directorul direcției agricole județene, a ținut să remarce : „La controalele efectuate în fiecare fermă și unitate agricolă, după in

ventarierea și verificarea suprafețelor și calității arăturilor, s-a dispus ca acolo unde acestea , nu corespund din punct de vedere calitativ și nu asigură condiții pentru realizarea producțiilor planificate in anul viitor acestea să fie refăcute, iar mecanizatorii și specialiștii care le-au efectuat și au asigurat îndrumarea tehnică să suporte integral toate cheltuielile. Pornind de la experiența fermelor și unităților care in acest an, deosebit de dificil, au realizat între 13 000 și 16 000 kilograme porumb știuleți la hectare și peste 40 000 kilograme sfeclă de zahăr la hectar și au realizat și chiar depășit producțiile planificate la floarea- soarelui și soia, ca rezultat direct al calității ogoarelor de toamnă efectuate anul trecut, nu vom face rabat la adincimea prevăzută, la uniformitate și incorporarea îngrășămintelor organice. Ținind seama de neajunsurile constatate in unele unități agricole, au fost luate măsuri ca terenurile să fie bine curățate de resturi vegetale, iar specialiștii, șefii de fermă și de formații aflate la arat să acorde acestei lucrări aceeași atenție ca și semănatului. Pentru încheierea grabnică a arăturilor se lucrează grupat, în formații de 10—12 tractoare sau chiar mai multe, fiecare avind asigurată asistența tehnică necesară și o ritmică aprovizionare cu carburanți. în unitățile unde mai sint suprafețe ocupate de resturi vegetale, iar frontul de lucru s-,a „îngustat" s-a dispus trimiterea in ajutor de forțe umane și mecanice necesare realizării calitative a acestei lucrări. Pînă în prezent, în județul nostru, din cele 190 423 hectare prevăzute cu ogoare de toamnă s-au arat 160 125 hectare, suprafață ce putea fi mai mare ținind cont de perioada in care ne aflăm și de parcul de tractoare pe care-1 avem".Intr-adevăr. in județul Ialomița, efectuarea ogoarelor adinei de toamnă a întîrziat. Acolo unde munca este bine organizată și controlul exigent efectuat, rezultatele nu s-au. lăsat așteptate. Exemplul îl oferă în acest sens unitățile din consiliile agroindustriale Fetești, unde au fost arate 96 la sută din suprafețele prevăzute, Grivița — 95 la sută, Țăndârei — 98 la sută. Sinești — 85 la sută, Urziceni — 85 la sută. In schimb, în unitățile din consiliile agroindustriale Horia și Balaciu suprafețele arate reprezintă doar 70—75 la sută din cefe planificate. Iată de ce, prin acțiuni de întrajutorare și buna folosire a tractoarelor, și în aceste zone arăturile trebuie încheiate grabnic. (Mihaî Vi- șoiu).

Zootehnia județului Covasna a cunoscut, în ultima vreme, o dezvoltare puternică. Preluind experiența și tradiția îndelungată a țăranilor de pe aceste meleaguri, cultivind dragostea și mîndria de a crește animale, unitățile agricole au valorificat intr-un înalt grad condițiile naturale favorabile din această zonă. Pe baza aplicării unui program concret de dezvoltare, zootehnia a devenit un sector de bază al agriculturii județului. Astfel, in acest an, față de 1965 numărul bovinelor a crescut cu 67 la sută, al porcinelor cu 30 la sută, iar al ovinelor cu 77 la sută. Concomitent cu sporirea numerică a efectivelor a crescut și producția de lapte și carne. Astfel, producția medie de lapte pe vacă furajată, în 1984, este cu peste 700 litri mai mare față de cea din 1965. Drept rezultat, anul acesta s-a livrat la fondul de stat cu 30 la sută mai mult lapte decît in anul trecut. De asemenea, greutatea medie de valorificare a bovinelor pentru carne, față de anul respectiv, a crescut cu peste o sută de kg.Aceste rezultate nu sint întimplătoare. Problemele legate de creșterea numerică și ameliorarea calitativă a efectivelor de animale au fost analizate sistematic de către organele județene de partid și agricole. Concluziile desprinse au fost urmate de măsuri concrete pentru a obține un număr sporit de produși la suta de animale matcă și pentru înlăturarea pierderilor. Aceasta a permis ca, în acest an, în comparație cu 1981, efectivele totale să crească cu 10 000 de bovine, 29 000 ovine și peste 30 000 porcine. Datorită respectării tehnologiilor. de creștere a animalelor in ferme și complexe zootehnice, producțiile au crescut în mod constant. In ultimii ani s-au construit șapte complexe moderne de tip industrial pentru vaci de lapte și patru complexe pentru ingrășarea bovinelor.Dezvoltarea bazei furajere constituie factorul principal care a contribuit la sporirea efectivelor și creșterea producției zootehnice. Pe primul plan al preocupărilor organelor de specialitate a stat îmbunătățirea pășunilor și finețelor naturale. Numai in acest an au fost fertilizate 90 000 hectare de pajiști, utilizindu-se atit îngrășăminte chimice, cit și gunoi de grajd. De asemenea, prin lucrări complexe de fertilizare. însă- mînțare și supraînsămințare au. fost regenerate 12 000 hectare de pășuni. Ca atare producția de iarbă s-a dublat. Pe lingă sprijinul puternic al statului, care a asigurat peste 21 milioane lei investiții pentru ameliorarea pajiștilor, o contribuție importantă au crescătorii de animale care 

participă în număr mare la execuția lucrărilor pe izlazuri.în rindurile care urmează vom evidenția experiența județului Covasna in ce privește îmbunătățirea calitativă a efectivelor de animale. La cea de-a doua expoziție de taurine din rasa Bălțată românească de la Tg. Secuiesc au putut fi apreciate rezultatele obținute în procesul de selecție și ameliorare. Referitor Ia această activitate, tovarășul Csapo Gyorgy, director adjunct al direcției agricole a județului, ne-a spus : „Expoziția de taurine de rasă Bălțata românească a constituit un bun prilej de a face bilanțul activității de ameliorare, de. a cunoaște cele mai valoroase animale a căror selecție este de natură să asigure creșterea potențialului productiv. Pentru accelerarea 
Rezultate care demonstrează că producția 

zootehnică poate spori simțitor 
------- DIN EXPERIENȚA JUDEȚULUI COVASNA----------procesului de ameliorare am adus juninci selecționate care au devenit mame de tauri. In același timp, specialiștii în selecție au depistat și cele mai bune vaci din zona noastră care au fost însămințate artificial cu material seminal provenit de la tauri amelioratori de mare valoare. In acest mod s-au obținut a- nimale cu un potențial de creștere zilnică in greutate de peste un kilogram și vaci care dau o producție de 3 600—4 000 litri de lapte pe an. Expoziția din anul acesta a confirmat progresele înregistrate în procesul de selecție și ameliorare a rasei atit in unitățile agricole socialiste, cit și în sectorul gospodăriilor populației. Astăzi avem în județ gospodării care cresc exemplare de vaci deosebit de valoroase. S-au format adevărate linii și familii de bovine de rasă Bălțată românească, printre care unele au fost prezentate la expoziție". „Urmărind să intensificăm procesul de selecție, am extins controlul producției de lapte Ia un efectiv de peste 18 000 de vaci — adaugă Maria Tatu, șefa oficiului județean de reproducție și selecție a animalelor. In județul Covasna se desfășoară importante lucrări de testare a performanțelor productive ale reproducătorilor folosiți ia însămîn- țări artificiale. ' în urma activității de selecție au fost testați după deș- cendenți 37 tauri pentru producția de carne. 29 tauri cu însușiri pentru producția de lapte. Alți 27 de tauri aflați in curs de testare reprezintă valori autentice. Pe această bază, județul Covasna a devenit unul dip 

principalii furnizori de material de reproducție din rasa Bălțată românească. în ultimii ani au fost livrați pentru reproducție 114 tăurași la SEMTEST, 218 tăurași în alte județe, iar 189 sint utilizați in județ. La ora actuală există vaci cu valoare biologică ridicată. Vaca Bianca, de la Asociația economică intercooperatistă din Moacșa, a dat o producție de 11 373 litri lapte pe o lactație, iar vaca Cifra, aparținind crescătoarei Rozalia Farkas din Mărtănuș — de 10183 litri lapte, ca să le amintim doar pe cele cu producții mai mari".Concomitent cu sporirea efectivelor și îmbunătățirea lor calitativă în unitățile agricole, s-a urmărit ca și gospodăriile populației să crească animale cu valoare biologică ridicată. Cele mai bune rezultate în a

ceastă direcție au fost obținute in localitățile Brețcu, Ozun, Ilieni, Do- boli de Jos, Mărtănuș, Lunga, Bra- teș, Turia, Poian. Specialiștii Oficiului județean pentru reproducția și selecția animalelor au controlat producția și au selecționat cele mai bune animale, din care o parte au fost prezentate la expoziție. Marele premiu al expoziției a fost obținut de crescătorul Antal Tibor din Covasna, pentru o vacă cu o producție de 7 776 litri lapte la a treia lactație. La categoria vaci de lapte, printre crescătorii individuali premiali se numără Kanabri Miklos din Sinzieni, Biro Domokos din Mărtănuș, Bakk Istvan din Catalina. Bojte Andrăs din Doboli de Jos. Crescătorul Antal Farkas din Mărtănuș a prezentat la expoziție șapte bovine, toate exemplare deosebit de valoroase ; o vacă în vîrstă de 12 ani, în a șasea lactație a dat o producție de 9 485 litri lapte, iar de la fiica acesteia In lactația a treia s-au realizat 9 698 litri. Nu este de mirare că această „familie" de animale a primit premiul I la această categorie.„Rezultatele bune obținute în sporirea producției de lapte se datorează respectării normelor de îngrijire și furajare — ne spune Rozalia Farkas. Noi, incepînd de la ora 4 dimineața, toată ziua sintem în grajd. Am îndrăgit animalele și am mare, marc răbdare față de ele. Am participat la numeroase expoziții din țară, am obținut diplome și premii valoroase. Desigur, pe lingă aceste satisfacții morale avem și, avantaje materiale. Anual, contractez și livrez 

statului cel puțin 10 000 litri de lapte pentru care primesc lunar intre 3 000—4 000 de lei. Tăurașii sint selecționați pentru reproducție. Nu de mult, am livrat unul in virstă de șase luni, pentru care am primit 34 600 lei. Am primit și premiul special al întreprinderii de industrializare a laptelui pentru cantitatea de lapte livrată la fondul de stat, iar pentru tăurașul de șase săptămini am primit un premiu special".Și in ce privește ingrășarea taurinelor, au fost obținute rezultate bune. Crescătorul Forizs La- dislau din Brețcu a primit premiul special al întreprinderii de industrializare a cărnii pentru animalele livrate la fondul de stat in ultimii ani. Din anul 1981 și pînă acum el a contractat și livrat 7 capete tineret taurin. în greutate totală de 3 236 kilograme pentru care a încasat 58 570 lei. Crescătorul Aurel Florian din Sita Buzăului a obținut, la expoziția a- mintită, locul doi la categoria tineret taurin pentru un tăuraș care la virsta de 9 luni avea o greutate de 300 kg.Pe baza documentelor Congresului al XIII-lea al partidului, in programul de dezvoltare a zootehniei județului se prevede ca, in cincinalul viitor, efectivele de animale să ajungă la peste 151 000 bovine și 356 000 ovine. Pentru realizarea a- cestor prevederi se va acționa in vederea sporirii natalității, care va atinge 85 la sută la bovine, in 1935 și 90 la sută, in 1990, iar la ovine se vor obține 110—112 miei la suta de oi mame. De asemenea, se prevede construirea unor grajduri cu 24 000 locuri pentru bovine și saivane cu o capacitate totală de peste 100 000 locuri pentru ovine. Se va asigura o bază furajeră corespunzătoare pentru toate categoriile de animale, îndeosebi prin îmbunătățirea întregii suprafețe de pajiști naturale. In 1985 se vor lua in cultură 2 600 ha pajiști pe care se vor obține producții de 40 000 kg masă verde la hectar. Totodată, va crește ponderea trifoiului și lucernei. Prin înfăptuirea acestor măsuri, producția de lapte va spori la 3 650 litri pe vacă, iar greutatea medie de tăiere la bovine va atinge 420 kg. Sînt obiective prioritare a căror înfăptuire este urmărită cu perseverență de către organele de partid și agricole pentru a pune în valoare' potențialul productiv , al animalelor, a valorifica deplin condițiile naturale favorabile^ baza materială' și experiența crescătorilor in vederea creșterii producției de carne și .lapte.
PALJANOS Maria 
C. BORDEIAN'U

ÎN INDUSTRIE
La întreprinderea 

„CESAROM" 

din Capitală

Este știut faptul că, în urmă cu un an, conducerea partidului și 
statului a hotărit generalizarea aplicării acordului globql in toate uni
tățile economice. Referindu-se la această problemă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, sublinia in magistralul Ra
port prezentat la marele forum al comuniștilor, Congresul al XIII-lea al 
partidului : „Autoconducerea și autogestiunea economico-financiară im
pun, totodată, aplicarea ferma a principiilor noului sistem de retribuire 
- acordul global - legarea strinsă a veniturilor fiecărui om al muncii 
de rezultatele concrete ale activității desfășurate". Zilele trecute ne-am 
aflat în mijlocul harnicului colectiv de la întreprinderea „CESAROM" 
din Capitală, unitate situată printre fruntașii întrecerii socialiste pe ra
mură, pentru a vedea ce acțiuni organizatorice s-au întreprins și se 
întreprind in continuare, pentru aplicarea acordului global cu rezultate 
tot mai bune.CHEIA SUCCESULUI ? ORGANIZAREA SUPERIOARĂ A PRODUCȚIEI SI A MUNCII. Acestea au fost primele cuvinte pe care ni le-a spus inginerul Florin Dinescu, directorul întreprinderii. Și, intr-adevăr, de cind s-a trecut la generalizarea a- cordului global, rezultatele obținute in producție au fost din ce in ce mai bune. O dovedește și faptul că, in cele 11 luni care au trecut din acest an, colectivul intreprinderii a realizat peste plan o producție-marfă in valoare de peste 40 milioane lei. Să vedem însă mai întii la ce nivel organizatoric se aplică acordul global in întreprindere.— Din acest an am trecut la a- plicarea acordului global atit la nivelul tuturor secțiilor de producție, cit și al formațiilor de lucru, ne spune directorul unității. Nu a fost deloc simplu. Una din primele măsuri luate se referă Ia defalcarea planului de producție pină la nivelul fiecărei formații de lucru. Apoi am instituit un sistem informațional unitar, bazat pe fișe tipizate și am

REALIZAREA INDICATORILOR DE ACORD GLOBAL
la secția faianță-gresie in 10 luni din acest an, comparativ cu sarcinile 

de plan pe perioada respectivă
(în procente)

Producția fizică 108,7
Număr de personal 101,8
Productivitatea muncii * 113,7
Retribuția medie 107,3Prin urmare. în această brigadă, creșterea producției fizice a fost . realizată aproape exclusiv pe seama sporirii productivității muncii.— îndeplinirea și depășirea pre- . vederilor de plan se datorește în

Prin aplicarea fermă a acordului global

IMPORTANTE DEPĂȘIRI DE PLAN 
LA PRODUCȚIA FIZICA Șl LA EXPORT

lotizat unele produse și comenzi. Totodată, am reorganizat unele formații de lucru.— In ce coristă această reorganizare ?— Practic, In fiecare secție sm constituit echipe de întreținere formate din lăcătuși, electricieni și reglori, care fac parte din formațiile de lucru ce lucrează in acord global. Deci și personalul de întreținere este retribuit în funcție de realizările la producția fizică.ORDINE ȘI DISCIPLINA DESA- VÎRȘITE LA TOATE LOCURILE DE MUNCA. în legătură cu experiența dobindită in organizarea muncii in acord global, semnificativă este activitatea brigăzii complexe de producție faianță-gresie. O primă precizare : de cind a fost înființată brigada, aici lucrează în acord global întregul personal — muncitori, maiștri și ingineri — în total peste 300 de oameni ai muncii. Eficiența generalizării acordului global este demonstrată elocvent de rezultatele obținute : 

măsură hotăritoare respectării riguroase a disciplinei tehnologice — ne spune inginera Marilena Anizică. Aplicarea acordului global în cadrul brigăzii noastre a determinat,, și nu exagerez cu nimic, o schimbare de 

optică din partea fiecărui muncitor. Au rămas in brigadă numai muncitorii care au ințeles că trebuie să muncească cu spor și tragere de inimă. Prin policalificarea întregului personal am reușit adevărate recorduri in producție. Atunci cind este necesar, electricienii execută și intervenții de natură mecanică, reglării lucrează efectiv la instalații, iar maiștrii nu pregetă să pună mina la sortarea plăcilor.PRODUCȚIE FIZICA SUPLIMENTARĂ, CU EFICIENȚĂ SPORITA. Este cunoscut faptul că, in contractul de acord global, sînt stabilite și condițiile in care trebuie realizată producția fizică : încadrarea in normele de consum la principalele materii prime, materiale și resurse energetice, respectarea calității produselor și a lucrărilor e- xeoutate, precum și realizarea producției fizice destinate exportului, prevăzută in plan și in contracte. Cum se respectă aceste condiții in brigada complexă faianță-gresie ? Reținem faptul că, in nici o lună din acest an, in această brigadă nu s-au aplicat prevederile legale referitoare Ia reducerea fondului de retribuire ca urmare a nerealizării vreunei condiții, ceea ce înseamnă că s-a muncit bine și eficient. După cum ne relata inginera Anca Olan, secretara comitetului de partid din întreprindere, ca urmare a perfecționării tehnologiilor de fabricație, funcționării la intreaga capacitate și fără pierderi a utilajelor din dotare, Ia nici o normă de consum nu s-au înregistrat depășiri. Mai mult, intreaga producție a fost realizată în condițiile obținerii unor importante economii de materiale și energie. Iată, in acest sens, doar două exemple edificatoare. In anul 1975, pentru un metru pătrat de plăci de faianță se consumau 9,5 kg combustibil convențional, iar în perioada care a trecut din acest an consumul s-a redus la 4.8 kg combustibil convențional, deci la jumătate. Importante economii s-au înregistrat și la consumul de energie electrică. în aceleași perioade, consumul de energie electrică la faianță ș-a redus de la J5.16 kWh pe metru pătrat, la numai 3,19 kWh. O altă condiție cuprinsă in contractul de acord global este realizarea producției fizice destinate exportului.— Cea mai bună dovadă că pentru noi exportul constituie prioritatea priorităților o dovedește faptul 

că produsele cu marca „CESAROM" sint tot mai mult solicitate pe piața externă — ne spune i.nginerpl Vasile Dragomir. în acest an, produsele de calitate extra și întii reprezintă 72 la sută la placaj ceramic și peste 60 Ia sută la plăci de faianță. Și aceste procente sint in continua creștere, cu toate că, așa cum se știe, datorită specificului de fabricație pierderile tehnologice nu pot fi eliminate în totalitate. După cum se știe, prin aplicarea acordului global, pentru realizarea și depășirea sarcinilor de export, cei care participă efectiv la realizarea acestei producții beneficiază de a- numite premii. Ca urmare a rezultatelor obținute și noi am beneficiat de asemenea stimulente.’ în medie, fiecare om al muncii din brigada noastră a primit in acest an un spor de l 700—1 800 lei, ca urmare a realizării și depășirii sarcinilor de export.în încheierea investigației noastre, am solicitat și opinia tovarășului Lucian Manea, specialist in Ministerul Muncii, care ne-a spus : „Experiența dobindită in aplicarea a- cordului global de oamenii muncii de la „CESAROM" poate și trebuie să fie urmată și de alte intreprin- deri cu profil asemănător. Faptul că, de la începutul acestui, an, întreprinderea și-a îndeplinit și depășit principalii indicatori de plan, iar personalul muncitor a beneficiat de ciștiguri suplimentare, se datorează in bună măsură aplicării corecte a principiilor acordului global. Din experiența acestei întreprinderi se desprind citeva concluzii de ordin mai general cu privire la felul cum trebuie acționat pentru aplicarea acordului global. Dintre acestea reținem că sarcinile de plan cantitative și calitative cuprinse in planul fiecărei unități trebuie defalcate la nivelul forma" țiilor de lucru, stabilindu-se, totodată, și normele de consum la principalele materii prime, materiale, combustibili și energie electrică. De asemenea, este necesar să se asigure corelarea corespunzătoare între indicatorii de producție și cei de retribuire a muncii, să se ia măsuri pentru policalificarea forței de muncă și desfășurarea corespunzătoare a procesului de fabricație".
Gheorqhe ION1ȚĂ

întreprinderea de tractoare și mașini agricole Craiova produce în prezent o gamă largă de mașini agricole, între care la loc de frunte se află tractoarele. Nomenclatorul de fabricație al intreprinderii craiovcne cuprinde azi 10 tipovariante de tractoare, cu puteri cuprinse intre 45 și 240 CP. In perioada care a trecut de la inceputul anului, așa cum ne-a spus inginerul Mihail Dur, directorul întreprinderii, colectivul de aici a realizat suplimentar o producție-marfă in valoare de peste 14 milioane lei. In fotografie : aspect din hala de tractoare
Succese muncitorești in îndeplinirea sarcinilor de plan

MUNICIPIUL 
BUCUREȘTI

Producție fizică 
suplimentarăColectivele de oameni ai muncii din industria Capitalei, aeționind cu dăruire și responsabilitate comunistă pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan, au pășit in ultima lună a anului cu un spolia producția-marfâ in valoare de 3,8 miliarde lei, asigurind astfel condiții optime pentru realizarea cu succes a angajamentului asumat de organizația municipală de partid la marele forum al comuniștilor de a încheia cel de-al 4-lea an al cincinalului actual cu o producție- marfă suplimentară insumind peste 4 miliarde lei. In urma acestui succes, au fost livrate peste plan, economiei naționale și la export, însemnate cantități de produse, intre care : 12 200 tone țevi din oțel,produse ale industriei electrotehnice in valoare de 156 milioane lei, motoare electrice totalizmd o putere de 13 400 kW, mijloace de automatizare electrotehnice și electronice, componente electronice, mijloace tehnice de calcul, produse de mecanică fină și optică in valoare totală de aproape 300 milioane lei, peste 500 tone lacuri și vopsele, aproape 320 mii perechi incălțăminte. confecții textile insumind 270 milioane lei.La baza acestor importante realizări a stat creșterea continuă a 

productivității muncii, indicator la care a fost Înregistrată o depășire de peste 4 000 lei pe om al muncii față de prevederile de plan. (Ager- pres).
IALOMIȚA
25 de unități economice 

au îndeplinit planul 
pe 4 aniColectivele de oameni ai muncii din 25 de unități economice ale județului Ialomița raportează îndeplinirea inainte de termen a sarcinilor de plan pe 4 ani ai actualului cincinal. Se estimează că, pinâ la sfirșitul anului, se va realiza o producție suplimentară de 600 000 000 lei, ce se va materializa in importante cantități de prefabricate, panouri, cărămizi, mobilier, tricotaje, conserve, nutrețuri combinate, confecții etc. (Mihai Vișoiu, corespondentul „Scînteii").

TULCEA
O nouă întreprindere 

de prelucrare 
a maselor plasticePe platforma industrială a orașului Tulcea, un nou obiectiv economic a fost racordat la circuitul productiv. Lucrătorii care își desfășoară activitatea la Grupul antrepriză construcții industriale Tul

cea raportează finalizarea lucrărilor de construcții-montaj și a probelor tehnologice la primele capacități de producție din cadrul intreprinderii de prelucrare a maselor plastice. La noua unitate se află in stadiu avansat de execuție și alte capacități de producție, care vor asigura prelucrarea anuală a peste 30 000 tone de mase plastice. (Necuîai Amihulesei, corespondentul „Scînteii").
BACĂU

Cărbune peste planHotărlți să răspundă prin fapte chemărilor adresate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in Raportul prezentat la marele forum al comuniștilor. minerii din bazinul Comănești înscriu în aceste zile adevărate recorduri in producție. în sectorul Vernești, bunăoară, în noul abataj 6 515, formațiile de lucru conduse de inginerul Ion Dascălu și subin- ginerul Petru Pavelaș, au realizat cea mai mare productivitate obținută vreodată pe post, iar in sectorul Lapoș, prin introducerea unor utilaje de înaltă tehnicitate, viteza de înaintare a sporit de trei ori față de cea realizată pînă acum. Ca urmare, pe întreprindere, zilnic se realizează în plus față de plan cite 300—400 tone cărbune. De la inceputul anului au fost realizate peste prevederile plaiului 11 400 tone cărbune. (Gheorghe Baltă, corespondentul „Scînteii").
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NOILE VIRSTE ALE TRADIȚIEIIarna are în acest an la Vatra Dornei dimensiuni aparte. Ritmurile ei ancestrale, genial surprinse de Sadoveanu in drumurile Vitoriei Lipan din „Baltagul", s-au convertit, sub impulsurile înnoitoare, altor cerințe. Orașul de la confluenta Bistriței cu Dorna își trăiește virsta actuală cu demnitatea sobră pe care cele aproape cinci secole de existență atestată documentar i-o conferă din plin. Sobrietatea cu izvoare multiple, venind din adine, ca și apele tămăduitoare vestite departe de fruntariile tării, aparține oamenilor locului, muntenilor oieri și crescători de animale, tăietorilor de păduri și plutașilor, marilor artizani ai lemnului și aprigilor luptători din marginea de sus a Moldovei. „în adine, ei au rămas aceiași, avea să ne spună Petru Țaranu, primarul orașului ; nu pentru că aici istoria ar fi cunoscut o fixație, orologiul timpului dornean s-ar fi oprit intr-un anume ceas dorit sau numai fortuit, ci pentru că toate marile schimbări ale ultimelor patru decenii s-au produs și aici, dar mai altfel". Aveam s-o aflu nu numai din felul calm al muncii lor cotidiene, din chipul străzii, din felulde a trăi bucuria și frumosul ; se putea vedea și din chibzuință îndelung măsurată, cu care cei a- proape douăzeci de mii de cetățeni ai orașului participau indiferent de virstă la stabilirea pasului următor al existentei cetății lor in consens cu perspectivele 'deschise de hotăririle istorice ale Congresului al XlII-lea al partidului.Printre atîtea solicitări, omul ales în fruntea localității și-a găsit răgazul de a-și prezenta orașul. Ocupațiile au rămas în mare aceleași : creșterea animalelor, exploatarea pădurilor, turism balnear. Au apărut, o dată cu implantări de obiective industriale. si meserii noi. Industria construcțiilor de mașini, reprezentată de întreprinderea U.C.R.U.P.S.. aparține noului, înaltei tehnicități. Pastoralul tradițional, amplificat însă ) prin dezvoltarea puternică a unei fabrici de brinzeturi cu produse unicate, ca și munca tăietorilor din pădure, valorificată superior în cele două secții de prelucrarea lemnului, de fapt puternice întreprinderi industriale. au dat unor preocupări de secole tenta modernității, randamentul acestui sfîrșit de veac. A- pariția unei industrii a mașinilor s-a făcut tocmai în legătură cu a- cestea. •Și totuși, aveam să ne dăm seama, orașul s-a dezvoltat sub zodia turismului. „Apa și aerul, adevăratele și originalele noastre uzine — sublinia interlocutorul nostru — uzine de sănătate, s-au aflat la te

melia a tot ce s-a făcut pentru modernizarea localității". Vatra Dornei avea reputație de stațiune balneară încă de la sfirșitul veacului trecut, cind s-au și amenajat o serie de spatii corespunzătoare, unele din acestea unicate arhitectonice. Eforturi considerabile s-au desfășurat în două direcții : păstrarea purității factorilor curativi și dezvoltarea bazei de odihnă și tratament. Primul obiectiv se realizează prin amplasarea unor industrii nepoluante, printr-o severă igienă a străzii și împrejurimilor ; cel de-al doilea are corolar salba de hoteluri și cabane cu o linie arhitectonică aleasă și confort superior. Mindria localnicilor află in aceasta un reconfortant sprijin și o consolare — este adevărat, tardivă — pentru neinspirata urbanistică din zonele noi de

Socialiste România, cu arborii lui seculari, dar și cu veverițele prietene ale vizitatorilor, cu chioșcurile în stilul sfîrșitului de veac XIX, unele din acestea opere de artă, întregite de marea alee ce se deschide spre oraș flancată de, opere sculpturale înfătișînd chipurile unor personalități de seamă ale zonei : Kogălniceanu, Russo, Ciprian Po- rumbescu, George Enescu etc. Grija pentru imaginea plastică a orașului poate fi observată și în vecinătatea monumentului eroilor din primul război mondial, amplasat lingă primărie, unde se execută lucrări de sistematizare și completare a spațiului dintre acest edificiu și casa de cultură a orașului.Vasile Panțîru. directorul acestui așezămînt vechi de aproape un sfert de secol, are motive de sa
însemnări despre viața cciltural-educativă 

a orașului Vatra Dornei

locuințe ale orașului. Eforturile edililor merg spre racordarea urbanisticii la tradiții locale, la punerea în valoare a unor edificii mai vechi, dotarea cu noi agremente și înfrumusețarea zonei centrale. O atenție deosebită se acordă firului de apă ce străbate orașul, prin începerea unor lucrări de taluzare și amenajarea unei faleze. Deocamdată excavatoarele lucrează în albia rîului. dar nu peste multă vreme aici va inflori un extins loc de promenadă cu importanta sa in configurarea chipului așezării. E- fortul se întinde și în împrejurimi, către punerea în valoare a potențialului turistic al colinelor din jur, unde hanul turistic „Runc“ sau instalația de telescaune prefigurează rolul major de stațiune montană de iarnă, pilon al dezvoltării sporturilor hibernale. Domenii cunosc și sint mindri că, la ultima olimpiadă albă, două reprezentante din părțile locului, pregătite aici, au deschis prima „pirtie" spre afirmarea sportivă în acest domeniu.Adus la ritmurile tării, prin folosirea factorilor și bogățiilor specifice, orașul din inima tării Dor- nelor iși caută afirmarea propriei identități culturale tocmai prin reevaluarea bogatelor tradiții din zonă și punerea lor în circuitul viu. Frumosul, in aspectele Iui variate, devine tot mai mult un scop al oamenilor de aici, o treaptă superioară de manifestare a unui nou mod de viată. La început a fost... frumosul natural, atît de expresiv în parcul stațiunii, rezervație den- drologică a Academiei Republicii

tisfacție. Multe din activitățile desfășurate poartă semnul calității și exigențelor actuale. „Decada culturii dornene", ajunsă anul acesta la ediția a IV-a, cuprinde un evantai de manifestări • și acțiuni culturale, politice, educative și distractive, care merg de la expuneri, simpozioane despre trecutul localității la împlinirile de azi, de la explicarea legilor tării la educația ateistă, cunoașterea frumuseților locului și chestiuni de producție pînă la dezbateri pe teme politice, ideologice sau educative și reușite spectacole artistice. „Decada culturii dornene" este nu numai un moment concentrat de afirmare și valorificare a potențialului cultural din zonă, ci și faza de maximă concentrare a energiilor creatoare și organizatorice a dor- nenilor. Mărturie a acestui potențial stau o serie de formații, cercuri și cenacluri activînd la casa de cultură sau în întreprinderi, prezente permanent în fazele de masă ale Festivalului național „Cin- tarea României". La U.C.R.U.P.S., grupul folcloric, brigada artistică, emisiunile statici locale de radio a uzinei, la Fabrica de brinzeturi, brigada artistică, în școlile orașului. în cooperație o serie de alte formații antrenează numeroși oameni ai muncii la viata culturală și obștească, asigurind o selecție prealabilă pentru formarea și completarea formațiilor casei de cultură. unde, de mai muită vreme, își desfășoară activitatea colective cu valoare și reputație recunoscute. Intre acestea. Teatrul popular.

multiplu laureat al edițiilor finale ale „Cîntării României", susține in localitate o stagiune permanentă, numai in anul acesta oferind spectatorilor trei premiere din dramaturgia românească, unele de mare succes, precum „Gaițele", de Al. Ki- rițescu, sau „Milionarul sărac", de Tudor Popescu. Un colectiv de 15 oameni, din care Gheorghe Stoleru, Mioara Nistor. Petru Ioniță, Cornelia Leahu, Ilie Petriuc, sub conducerea unor cunoscuți regizori sau a autorilor de piese, asigură cu o ritmicitate demnă de instituțiile profesioniste spectacole apreciate de oamenii locului sau de miile de vizitatori ai stațiunii. Să adăugăm și spectacolele secției de păpuși sau turneele unor colective prestigioase și avem imaginea unei vieți teatrale vii. susținută cu pasiune și competentă. O contribuție importantă aduc ansamblul folcloric ,.Dorna Dorului", ca și formația de romanțe.Imaginea culturală a orașului nu poate fi apreciată la adevărata ei dimensiune fără a lua in considerație activitățile cineclubului, ale cenaclului „Lucian Blaga", ale cercului de sculptură în lemn, ale cercurilor tehnico-aplicative sau ale celui turistic. Universitatea cultu- ral-științifică cu cele zece cursuri contribuie activ la răspîndirea cunoștințelor. la educația cetățenească. Un loc singular il ocupă Universitatea montană, care urmărește să studieze tipurile de gospodărie modernizată din zona de munte și să extindă rezultatele pozitive dobin- dite. Expoziția permanentă de etnografie, Muzeul de științele naturii și cinegetic, încă de dimensiunile unei secții, care expune o frumoasă colecție din zonă, colaborind cu „Gențiana", club de turism montan, lărgesc aria de cunoaștere a valorilor locale. Biblioteca orășenească, cu cele 65 000 volume, răspunde principalelor necesități ale zonei. Cum am putut constata la fata locului și din discuțiile purtate cu Aurelia Pintilie. directoarea bibliotecii, cei peste 2 600 de abonați au multiple posibilități de lectură, fondul de. carte fiind in continuă creștere și diversificare.Prin dăruirea și hărnicia lor, dornenii își construiesc o viață armonică. cinstindu-și tradițiile, im- bogățindu-le prin creațiile epocii noi, socialiste, aducînd mărturiile concrete ale vieții și activității lor ca argumente ale faptului că spiritul activ, revoluționar al orientărilor cuprinse în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XlII-lea își află aici întruchipări viabile, semnificative. •
Emil VASILESCU

Casa de culturâ a tineretului din Timișoara

NOTE DE LECTURĂ

Un debut cinematografic cu fața spre marea literatură (Gala Galaction, una din cele mai frumoase nuvele fantastice, „Moara lui Călifar") este un gest de cultură și de ambiție. Un debutant care s-a întors de la un festival național (Costinești, ediția 1984) cu un premiu reprezintă o recunoaștere -a împlinirii gestului de cultură? și ambiție. La care se adaugă efortul tînărului regizor 
Șerban Marinescu de a o- nora stilul micii bijuterii literare printr-o stilistică cinematografică foarte îngrijită, care să valorifice, în limbaj metaforic, ideile ori mai degrabă ideea — laitmotivul literaturii lui Gala Galaction : ravagiile patimii scăpate de sub controlul rațiunii, pieirea celui necumpătat ; în cazul argatului „Morii Iui Călifar" lăcomia (de bani) ce îi pierde omenia, distrugîn- du-1 și pe el.Nuvela lui Galaction e un frumos basm cu tîlc moralizator, o descriere plutind între real și fantastic pentru a face și mai sugestiv drumul „pierzaniei" flăcăului pornit după himera imbogățirii cu orice preț : Stoicea ajunge Ia morarul-vrăjitor, are un vis ce-i prefigurează posibila existență prosperă și ferice pe care i-o poate oferi „pactul cu diavolul" ca in Faust, dar și rapida ei năruire într-o catastrofă. Trezit din iluzie, tină- rul îl ucide pe duhul inci- tant la rău, după care se aruncă și el în iazul blestemat, pedepsindu-și propria nesăbuință. Drama

unei amăgiri și caracterul popular-justițiar al finalului nuvelei capătă în lectura autorilor cinematografici o altă turnură epică și filozofică. Flăcăul sărac e atras de mirajul vițelului de aur, dar, odată învățat jocul de-a face avere, el îi amăgește și-i pierde pe alții. Accentele sociale

sfirșitul ; aici e lansat simbolul poveștii, cifrul ei : oglinda-amăgire, dar și o- glinda-alter-ego, verificare a treptatei alienări, ca in „Portretul lui Dorian Gray". Flăcăul iese din cadru, se îndreaptă spre cal și apare in preajma lacului vrăjit. De aici plonja-

rului falit). Aici filmul își pierde cu totul caracterul fantast, regizorul dovedin- du-și puterea de încadrare socială a portretului unei obsesii (fatalmente unila- teralizată, ca orice obsesie), dar îndepărtindu-se totodată de propria convenție lansată în debutul povestirii — aceea de rearea intr-un alt plan ireal
Valori ale marii literaturi 

transpuse în film
CRONICA FILMULUI „Moara lui Călifar"

mai pronunțate decît în nuvelă dau filmului suportul modern al analizei fanatismului atotdistrugător. Analiza viciului e făcută cu rigoare și precizie. Filmul se apropie treptat de „Moara cu noroc" a lui Slavici sau de „Vîlva băilor" a lui Agîrbiceanu, în- depărtindu-se de sorgintea fantast-poetică a nuvelei lui Galaction. Coperțile sint totuși păstrate, există la început și spre final o glisare elegantă între starea de real și ireal ; la hanul unde flăcăul aude povestea morii vrăjițe, marchidanul îi întinde oglinda- capcană. infățișind lacul cu ape nemișcate. în care atiția flăcăi și-au găsit

— visul ce capătă însă o prea mare, derutantă concretețe : conacul cu toată ambianța lui stranie din preajma stăpînului bolnav prins în corsetul rigid, ca intr-un destin din care n-are altă scăpare decit sinuciderea. Aflăm momente de cinema autentic, bazate mult pe sugestie. Și apoi tot ceea ce era irealitate, filtrată de un operator maestru al penumbrei poetice, se retrage, invadat de priza ascensiunii arivistului, un Rastignac rural ori un Tănase Scatiu, care decide energic „cumpăr tot". (Și atelierul renumitului croitor, și conacul lui Ki- rim, și imundele locuințe de Ia oraș ale antrepreno

litate posibilă, iluzorie. Citeva sugestii din alte filme sint preluate inteligent, în linia evoluției personajelor. Finalul, dramatic, este rezolvat modern printr-o elipsă. Muzica și chipul transfigurat al interpretului (singura mișcare pe această mască rigidă) preiau tensiunea momentului, ferindu-se de un spectaculos exterior. Printr-o alunecare domoa- lă de aparat și supraim- presiuni elegante, revenim la începutul-simbol : oglinda capcană a marchidanului — totul a fost deci doar o iluzie — și din nou tînă- rul iese din cadru, ca în prima secvență, încalecă și galopează, dar acum preve

nit fiind de ce-1 așteaptă.El își înfruntă astfel conștient destinul. Curaj 7 Provocare ? Obsesie ?Regizorul își cumpănește cu iscusință mijloacele, folosește abil contrapunctul sonor-vizual, detaliul cu forță generalizatoare, tăcerile condensind situații- limită, încordate. Există o stilistică rafinată a filmului, un fel de expresionism cultivat în buna tradiție Victor Iliu—Mircea Veroiu de la care tînărul regizor se revendică. Dar un stil nu întotdeauna adecvat a- cestei nuvele, care ar fi cerut poate o plastică mai evanescentă, nu atit descrierea, cit sugerarea poetică a obiectelor, a stărilor, un anume abur fantast ce ar fi sporit misterul... Indiferent insă „ce ar fi fost dacă...", filmul talentatului regizor Șerban Marinescu și al inspiraților săi colaboratori (scenariștii Vale- 
riu Drăgușanu, Radu A- 
neste Petrescu, Petru Ma
ior Bianu — operatorul- poet Călin Ghibu. împreună cu Dragos Pirvulescu, compozitorul Ni<)u Ali- 
fantis, scenograful Ni
colae Drăgan), susținind cu toții eforturile unor actori foarte adecvați stilului povestirii ca : Remus 
Mărgineanu, Elena Albu, 
Andrei Finți, Dan Condu- 
rache, Ion Marinescu, Jean 
Lorin Florescu, Vasile Ni- 
fulescu, se prezintă spectatorilor ca o propunere cinematografică originală a lecturii unui mare clasic.

Alice MANOIU

Profesor și, publicist, teoretician și critic literar, Ion Vlad lasă, totuși, să se vadă o ierarhie între preocupările sale, cu alte cuvinte, o înclinație și o opțiune. Preeminența prozei ca domeniu de predilectă referință reiese dintr-o simplă enumerare de titluri, căci și reperele inițiale de metodologie literară (între a- naliză și sinteză, 1970) au în vedere mai cu seamă rigorile acestui gen, iar Descoperirea operei însemna pentru Ion Vlad tot descoperirea operei epice. La fel, lectura, „eveniment al cunoașterii", cum o numește autorul, e concepută tot ca o lectură a prozei. Poezia nu pare să intre în atenția criticului care in postura de cronicar literar evită, de regulă, cărțile poeților. Se ocupă, in schimb, generos, de acelea ale criticilor și, iarăși, în mod deosebit de încercările asupra prozei. Binecunoscutele sale sinteze consacrate povestirii (Povestirea. Destinul unei structuri epice, 1972) și romanului (Romanul românesc contemporan. 1944—1974) reprezintă apariții firești în cadrul unei activități dedicate cu precădere — spre a nu spune în exclusivitate — prozei, dar întotdeauna dintr-o perspectivă teoretică.Căci Ion Vlad este în primul și în ultimul rînd un teoretician literar. Dimensiunea teoretică nu trebuie căutată numai în temele sale, ci, mai cu seamă, in instrumentele sale de lucru, in mijloacele cu care abordează textul literar. De aceea, el nu e mai puțin teoretician în analiza pe text decît în sintezele așa-zicînd abstracte. Fie că urmărește să definească structura epică în sine sau particularitățile ei la un a- numit scriitor, fie că acceptă rigorile generalizării sau pe acelea ale aplicației la obiect, Ion Vlad apelează la categoriile și criteriile teoriei literare moderne. Perspectiva teoretică e implicată în orice recenzie, astfel incit titlul primei sale cărți (între analiză și sinteză) poate fi socotit emblematic pentru ansamblul operei sale critice.Lectura romanului conține eseuri consacrate unor autori „clasici" români

(Macedonski, Rebreanu, Că- linescu, Marin Preda etc.) și străini (Tolstoi. Malcolm Lowry, Marquez) și cronici la romanele din ultimul deceniu. înșirate in ordine alfabetică, de la Eugen Barbu cu Săptămina nebunilor Ia Eugen Urica- ru cu Rug și flacără. Cu foarte puține excepții, sint luate în discuție prozele cele mai semnificative ale perioadei. Analiza lor urmărește, de regulă, raporturile cu istoria, altfel spus, modurile convenției realiste și, în același timp, strategiile narative la care fac apel autorii. în funcție de substanța și de formula

cind izbutește să sesizeze repercusiunile istoriei nu asupra tematicii romanelor, ci asupra poeticii lor. Căci proiectul său constă în recompunerea de fiecare dată a unei anumite poetici narative. Dar vorbind, de exemplu, despre Ucenicul neascultător al lui G. Bă- lăiță și remareînd „caracterul de operă compusă din straturi alternate fulgurant, sincopat și prin modificări bruște de registru, .tonalități și scriitură". Ion Vlad nu uită să observe conclu- siv că „istoria stăpînește poetica scriitorului".Așa cum e stabilit cu a- decvare și finețe de Ion
A

Intre analiză
si sinteză3

epică, accentele interesului precumpănesc intr-o direcție sau într-alta. Criticul subliniază astfel „poetica explicită" a romanelor lui Sorin Titel sau consideră textele lui Mircea Horia Simionescu printr-o „gramatică a parodiei". în legătură cu Șansa lui Al. Si-' mion e pusă problema obstacolelor pe care le are de trecut romancierul actualității. D. R. Popescu e văzut (în Iepurele șchiop și Podul de gheață) în căutarea unei „polifonii narative" ; analistul povestirii întîrzie asupra modului în care ea se realizează aici prin „voci paralele".Demn de relevat ni se pare faptul că, deși interpretările sale se structurează în jurul unei soluții de ordin teoretic, Ion Vlad nu-și absolutizează ipotezele, încercînd pe cit posibil să evite reducțiile de-a lungul exercițiului său integrator. Astfel, la D. R. Popescu e subliniată relația dintre fabulă și parabolă sau la M. H. Simionescu aceea dintre parodie și meditația gravă.Cele mai bune rezultate le obține criticul atunci

Vlad, raportul între poetică și istorie nu mai seamănă cu acela dintre ficțiune și realitate, așa cum îl recomanda o estetică sumară și simplificatoare pe care sperăm c-o putem considera depășită. Nu numai ficțiunea este redefi- nită (de vreme ce se vorbește, printre altele, și de o retorică a ei), dar și realitatea însăși ca obiect sau pretext al ăcastei ficțiuni. Comentînd Fascinația lui Laurențiu Fulga, de pildă, criticul înțelege realul, pe urmele autorului, ca „depășire a imediatului, în căutarea unui adevăr mai profund".E simptomatică prezența în cronicile lui Ion Vlad a unor termeni împrumutați laboratoarelor moderne de semiotică și poetică. Autorul nu ezită să confrunte literatura care se face astăzi la noi cu instrumentele analitice de ultimă oră. Era de așteptat ca aceste cronici să fie mai degrabă problematizante decît valo- rizante. Rareori o judecată de valoare negativă se exprimă în cuprinsul lor. Cel mai adesea, rezervele criticului — foarte exacte.

dealtfel — sint formulate in trecere, ca o obligație neplăcută. Tonul general al cronicilor lui Ion Vlad ră- mine unul de dezbatere calmă și imparțială.Accente mai pasionate intîlnim în secțiunea rezervată „clasicilor", unde și adeziunea sau refuzul se exprimă tranșant. Ion Vlad se arată aici fascinat de viziunea romanescă a lui Marin Preda, de „lumea" lui și, mai ales, de sensurile acestei lumi. Confesiunile scriitorului sint urmărite cu emoție pentru valoarea lor sugestiv-recupe- ratoare : „Reîntilnirea cu protagoniștii romanelor, în ipostaze atît de înrudite cu cele din planul narativ romanesc, atrage cititorul. îl face să participe — cucerit — la restituirea creației". în Viața ca o pradă criticul descoperă „nucleul refăcut al planurilor celorlalte cărți, justificarea și substanța lor". Despre conștiința artistică a lui Marin Preda, interpretul său scrie următoarele : „Cred că nici un scriitor român contemporan nu a trăit mai patetic și mai neliniștit a- cea stare generatoare de adevăr artistic și de conștiință a responsabilității precum autorul Moromeți- lor." Un alt autor predilect este, pentru Ion Vlad, Câ- linescu. Comentariul Istoriei literaturii române de Ia origini pinâ în prezent în cadrul acestei cărți dedicate romanului nu este deloc o inconsecventă, dată fiind viziunea epică binecunoscută și „ingenuitatea lecturii"■ remarcată in scrisul călinescian. „Călinescia- nismul" Scrinului negru este dedus din examinarea fișelor de lucru ale romancierului publicate de Cornelia Ștefănescu. în chiar ordinea demonstrației criticului mi se pare însă greu de primit calificarea , de „roman fantazist", formulă care nu rezistă, cred, nici din punct de vedere strict teoretic.Lectura romanului este cartea unui critic aflat în deplinătatea mijloacelor sale, a unui teoretician de reputație care nu ezită să-și verifice principiile în acțiune, adică în cîmpul actualității literare.
Mircea MARTIN

(Urmare din pag. I)patriotică de a depune toate eforturile pentru a ridica și mai mult nivelul invățămintului de toate gradele din țara noastră. Considerind, așa cum s-a mai spus și cu alte prilejuri, că structura învățămîntu- lui de toate gradele s-a stabilizat, că mai sint de făcut doar unele eventuale retușuri, că s-a asigurat o bună bază materială școlilor și instituțiilor de invățămînt superior. este necesar să se acorde o atentie si mai mare problemelor de conținut. Este necesar să se continue la un nivel calitativ superior procesul de integrare organică a in- vătămintului cu cercetarea si producția. Trebuie să plecăm de la faptul că aplicarea creatoare a acestui principiu are ca scop să apropie și mai mult școala de viață. „Non scholae, sed vitae discimus", scria Seneca, adică, „învățăm pentru viață, nu pentru școală". Școala trebuie să devină tot mai mult un model al vieții, un cadru generos de muncă și învățătură, de formare a noilor generații în spiritul vibran? telor îndemnuri pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a adresat tineretului de la marea tribună a celui de-al XlII-lea Congres al partidului : „Faceți totul, dragi prieteni tineri, pentru a fi la înălțimea încrederii partidului nostru comunist, a condițiilor minunate ce vă sint create. Invățați, munciți, munciți și învățat!, insușindu-vă cele mai noi cuceriri ale științei și cunoașterii, concepția materialist-dialcctică. fiți cutezători, prețuiți părinții și strămoșii voștri, acționați permanent in spiritul romantismului revoluționar, pregătiți-vă să fiți întotdeauna gata de a vă face datoria de a duce înainte neabătut făclia progresului pc pămintul României, mesajul de pace și colaborare al națiunii noastre cu alte națiuni ale lumii". Numai in acest spirit, revoluționar și patriotic, pot și trebuie să fie pregătite

noile generații, tineretul patriei noastre atit de receptiv și entuziast, capabil să-și asume marile răspunderi ce-1 așteaptă. Așa cum specialistul produce la locul său de muncă, dar în același timp caută să fie la curent cu tot ce este nou in domeniul său de activitate (intr-un anumit sens, „învață") și se străduiește să perfecționeze mașina, utilajul pe care-1 folosește, studiind parametrii acestuia și modul cum aceștia ar putea fi modificați pentru a produce mai mult si mai bine (intr-un anumit sens, „cercetează"). tot asa. elevul si studentul trebuie să învețe, să producă și să cerceteze. Firește, există o diferență clară între aceste activități. Activitatea principală a specialistului este producția; el „învață" si „cercetează" ca să poată produce mai mult si mai bine. Activitatea principală a elevului sau a studentului este aceea de a învăța; el produce si cercetează pentru a putea înțelege mai bine, pentru a învăța mai temeinic. De aceea, este necesar de a se organiza foarte bine activitatea productivă a elevilor si studenților, cit și cea de cercetare științifică. Astfel, activitatea practică trebuie să se desfășoare în ateliefe- scoală sau în întreprinderi foarte bine dotate. în care practica să-si valorifice deplin atît valența educativă — educația prin muncă fiind, după cum este cunoscut, cea mai eficientă — cit si valența instructivă. Elevul sau studentul trebuie să vadă concret, în activitatea practică, cum se aplică cunoștințele teoretice acumulate la curs, iar la cursuri care este explicația științifică a proceselor tehnologice ne care le-a văzut si le-a realizat în atelie- rul-scoală sau în întreprindere. Dacă nu șe realizează această întrepătrundere. această sinteză teorie- practică. cele două procese, cel didactic si cel productiv, se desfășoară independent, stînienindu-se uneori unul pe altul si nu se realizează
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Jean Constantin. Regia : ■ Sergiu 
Nicolaescu. Scenariu : Francisc 
Munteanu

21,50 Telejurnal (parțial color)
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integrarea organică, esența concepției revoluționare care stă la baza învătămîntului nostru. Considera- tiuni asemănătoare se pot face privind legătura organică ce trebuie să existe între procesul didactic și activitatea de cercetare-nroiectare. De aceea, considerăm binevenită măsura luată de unele școli ca predarea disciplinelor tehnologice să se facă in perioadele de practică, în atelierele-școală și la locurile de muncă din întreprinderi ale elevilor, într-o deplină corelare a cunoștințelor teoretice cu operațiunile de muncă practică.

tică a noii teorii.' Nu este ușor să fii cadru didactic. Trebuie să poți face o expunere clară, să apreciezi corect nivelul elevilor sau al studenților cărora te adresezi, astfel incit să nu-i plictisești, dar nici să predai intr-un mod greu accesibil, considerind, firește, in mod eronat, că nivelul unui curs este cu atît mai înalt, cu cit este mai greu accesibil. Trebuie folosite cit mai multe exemple, știut fiind că un elev înțelege mai bine atunci cind vede utilitatea practică a teoriei pe care o învață, cind ii este stimulat interesul, pasiunea pentru disciplina respectivă. La

toate cadrele din industrie, agricultură, cercetare trebuie să învețe continuu pentru a răspunde corespunzător, la un înalt nivel, cerințelor izvorîte din documentele adoptate de Congresul al XlII-lea al partidului, documente ce prefigurează dezvoltarea noastră în următorul cincinal și, în perspectivă, pînă în anul 2000. învățămîntul trebuie privit ca un proces continuu care începe la virsta de 6 ani și continuă întreaga viață. Acest concept este astăzi bine cunoscut sub numele de educație permanentă. Rezultă necesitatea ca școala să-i învețe pe elevi
Răspunderile scolii in raătra generațiilor viitoare

Referindu-ne la procesul didactic, este necesar ca el să fie îmbunătățit continuu, asigurîndu-se un înalt nivel educativ. Elementul cel mai mobil este, din acest punct de vedere, programa de curs cu corolarul ei, lecția propriu-zisă. Ele trebuie să fie într-o continuă transformare, îmbunătățite, adaptate la tot ce este nou și, în același timp, receptive la metodologiile noi de prezentare ale unor probleme devenite clasice. Misiunea cadrului didactic nu este deloc ușoară. A introduce noul intr-un curs nu înseamnă a citi astăzi un articol științific într-o revistă de specialitate și a-1 exDune mîine în fața studenților. Un bun cadru didactic este dator să citească mult, să se documenteze temeinic, să treacă prin filtrul rațiunii sale, să discearnă critic ceea ce este cu adevărat nou, progresist, de ceea ce este, poate, doar o modă trecătoare, în fine, să sintetizeze noile cunoștințe și să le prezinte elevilor sau studenților săi într-o formă clară, în care aceștia să poată sesiza ușor esența, noutatea, utilitatea prac-

lecțiile de curs trebuie prezentată gindirea și nu, cum se procedează uneori, o mulțime incoerentă de cunoștințe. Prezentarea modului cum a evoluat gindirea, a unor elemente din istoria științei pot crea premise favorabile pentru dezvoltarea creativității. Este necesar să-i deprindem pe elevi și pe studenți să-și pună singuri întrebări, să le dezvoltăm spiritul critic. Este important să-i invățăm pe elevi și studenți cum să pună întrebări naturii, respectiv, să experimenteze, pentru că natura ră- mine mută la întrebări lipsite de inteligență. Astăzi, a cerceta înseamnă tot mai mult a experimenta. Prea puține descoperiri se mai fac astăzi doar „din vîrful condeiului". A experimenta înseamnă a măsura. Măsurarea nu este o operație auxiliară. ci, dimpotrivă, esențială pentru a realiza un lucru de calitate.Școala nu poate da elevilor sau studenților toate cunoștințele de care ei vor avea nevoie in viață, din cauza ritmului accelerat de dezvoltare al științei si al tehnicii. Specialistul, .

și studenți cum să învețe. Aceasta revine la a-i învăța să se documenteze singuri, să consulte diferite surse bibliografice, să citească, să compare diferite articole sau cărți, să le aprecieze critic, să distingă ce este o valoare științifică, culturală sau artistică. Un rol important în educația permanentă revine cursurilor postuniversitare, stagiilor de perfecționare în întreprinderi ori instituții de cercetare-proiectare, universităților cultural-științifice și altor factori.Rolul cadrului didactic nu se limitează insă la predarea unui curs, chiar dacă această predare ar fi perfectă. Exigența, firește o exigență normală, este necesară pentru ca elevul sau studentul să fie conștient de ceea ce trebuie să știe, să-și însușească temeinic. Nimic nu este mai periculos pentru un student decît să nu fie conștient că nu este bine pregătit. Și aceasta se poate întîmpla atunci cind primește o notă de promovare, chiar dacă aceasta este cea mai mică posibilă, atunci cînd el nu

posedă cunoștințele necesare. Intr-adevăr, cine este conștient că nu știe se va pregăti mai bine, dar cel care nu-și dă seama că nu știe și va crede că știe va putea face pagube incalculabile societății cînd va lucra ca specialist. Nimic nu este mai periculos pentru societate decît o diplomă fără acoperire în cunoștințe, nimic nu este mai agresiv decît mediocritatea. Se apreciază uneori rebuturile din invățămînt după numărul de repetenți și de exmatriculați. La aceștia trebuie însă adăugați semidocții, cei care nu corespund din punct de vedere al pregătirii generale exigențelor științei și tehnicii contemporane.învățămîntul formează tinerele generații in spiritul concepției materia- lisi-dialectice si istorice despre natură și societate, al umanismului socialist, al ideologiei și politicii Partidului Comunist Român, al principiilor eticii si echității socialiste, cultivînd în rindul acestora dragostea față de patrie, popor și partid, față de idealurile de pace si progres social. Este necesar ca în școală să cultivăm pasiunea pentru nou, pentru știință și adevăr, datoria de a consacra întreaga energie, capacitate de muncă și pricepere edificării societății socialiste și comuniste. Este important să insuflăm tineretului dragostea de muncă, satisfacția lucrului bine făcut. Calitatea trebuie să devină tot mai mult o problemă de educație, de obișnuință. Profesorul poate face o frumoasă educație patriotică elevilor sau studenților săi vorbindu-le despre frumusețile naturale ale patriei noastre, dar și despre dezvoltarea ei economică, despre trecutul glorios al poporului nostru ori despre perspectivele luminoase ale țării. Firește, pentru a-și îndeplini această nobilă misiune de educator, cadrul didactic trebuie să fie, el însuși, bine pregătit, nu numai din punct de vedere profesional, dar și ca nivel politico- ideologic și cultural. Cadrul didactic trebuie să fie un model de ținută și

comportare morală și demnă în toate împrejurările, în școală, în familie și în societate. Aceste calități asigură autoritatea morală a cadrului didactic, îi dau prestanța necesară, posibilitatea de a-și modela sufletește elevii sau studenții săi.Școala românească are o bogată tradiție în cercetarea științifică. Personalități de prestigiu au ilustrat cariera didactică și au fost în același timp conducători reputați ai unor adevărate școli de cercetare. Este un lucru îmbucurător faptul că în zilele noastre numeroase cadre didactice sint angrenate in soluționarea unor importante probleme pe care le pun industria, agricultura, transporturile, construcțiile și alte sectoare ale economiei noastre în plină dezvoltare. Este necesar să se dezvolte cit mai mult aceste școli de cercetare, să se formeze cadre didactice și de cercetare tinere, schimbul de mîine al specialiștilor consacrați de astăzi. Răspunzind problemelor pe care le pune industria noastră în plină dezvoltare, este necesar să fie cultivată cercetarea fundamentală, de perspectivă largă, aceea care asigură rezervele necesare soluționării problemelor pe care economia noastră națională ni le pune mîine, căci nu trebuie uitat că o sarcină de onoare dată școlii prin documentele de partid este și aceea de a devansa prin cercetare producția.Directivele celui de-al XlII-lea Congres al partidului proiectează pe ecranul viitorului o perspectivă luminoasă a țării noastre libere, independente, cu o industrie dezvoltată și o agricultură înaintată, ocupînd un loc de cinste printre țările lumii. Toți cei ce lucrăm in invățămînt — cadre didactice, elevi, studenți — ne vom face datoria consacrîndu-ne toată priceperea, energia și experiența nobilei misiuni pe care ne-a încredințat-o partidul, aceea de a făuri omul nou, bine pregătit profesional, cu o înaltă conștiință socialistă.
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Felicitări adresate Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România Cronica zilei Z/U4 NAȚIONALĂ A THAILANDEI

tovarășului Nicolae Ceaușescu

cu prilejul realegerii in funcția

Mulțumesc sincer Excelenței Voastre pentru felicitările adresate cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a Austriei din acest an.La rîndul meu, vă transmit cele mai bune urări pentru sănătatea șl fericirea Exceienței Voastre, pentru un viitor fericit al poporului român.
RUDOLF KIRCHSCHLĂGER

Președinte federal al Republicii Austria

de secretar general al P.C.R. Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânCu ocazia realegerii dumneavoastră in înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, vă rog să primiți sincere felicitări și urarea din inimă pentru succese tot mai mari în activitatea pe care o desfășurați.

HIDEO DEN
Președintele Partidului Social-Democrat Unit 

din Japonia

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România, 

Secretar general al Partidului Comunist Român. 
Președintele Frontului Democrației și Unității SocialisteUrmare a realegerii domniei voastre în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român, de către cel de-al Xlll-lea Congres al P.C.R., avem onoarea de a vă adresa călduroase felicitări, precum și urări/ de fericire și prosperitate poporului român.Folosim acest prilej spre a sublinia satisfacția noasttă pentru caracterul permanent al relațiilor de cooperare care se dezvoltă tot mai mult între Partidul Național Democrat și Frontul Democrației și Unității Socialiste.Vă rugăm Excelență, să primiți asigurarea înaltei noastre considerațiuni.

Secretar general al P.N.D. din Maroc,
MOHAMED ARSALANE EL-JADIDI

Munca pentru
(Urmare din pag. I)ale instaurării unor noi raporturi sociale, din cadrul cărora au fost pentru totdeauna înlăturate exploatarea, asuprirea, inegalitățile și injustiția socială, în condițiile în care oamenii muncii sînt proprietari, producători și beneficiari deplini ai roadelor muncii lor, însuși conținutul principiului amintit s-a modificat radical. Aplicarea lui presupune, înainte de toate, ca toți cetățenii țării să presteze, potrivit pregătirii lor, o activitate utilă societății, acolo unde societatea are nevoie de cunoștințele, de forța lor creatoare. Această cerință are, desigur, mai întii o motivație practică, decurgînd din amplitudinea programelor noastre de dezvoltare social-economică, din măreția o- biectivelor pe care ni le propunem, care fac absolut necesar ca nici o energie sau putere creatoare să nu se irosească, ci să fie folosită pe deplin pentru asigurarea propășirii societății în ansamblul său . și a fiecăruia dintre membrii ei. Apoi, cerința ca fiecare cetățean . al țării să depună o activitate folositoare, potrivit intereselor generale ale societății, decurge din adevărul forjează înaintat, făurireamai prin muncă se pot realiza orice aptitudini și vocații creatoare, se poate implini personalitatea umană.în al doilea rînd, conținutul nou al principiului „Nici muncă fără pîine, nici pîine fără muncă !“ se referă la faptul că în societatea noastră socialistă munca este unica sursă a creșterii economice, a sporirii avuției naționale, temelia

că în procesul muncii se trăsături proprii omului participant conștient la propriului destin, că nu

Am primit cu deosebită plăcere amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare cu ocazia aniversării zilei noastre naționale — cucerirea independenței.Vă exprimăm mulțumirile și aprecierile noastre pentru felicitările și bunele urări pe care le-ați adresat mie și poporului yemenit.Vă rog să primiți cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și progres poporului român, de contirtuă dezvoltare a relațiilor dintre țările noastre.
AU NASSER MOHAMMAD

Secretar general al C.C. al Partidului Socialist Yemenit, 
Președintele Prezidiului Consiliului Suprem al Poporului 

al Republicii Democrate Populare Yemen, 
Prim-ministru

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 5 decembrie, ora 20 — 8 de
cembrie, ora 20. în țară : Vremea va 
fi în general rece la început, apoi în 
încălzire, începind din nordul țării. 
Cerul va fi variabil, mai mult noros 
în regiunile sud-vestice, unde sînt. po
sibile ploi slabe. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat, cu unele intensificări

tri sudul teritoriului. Temperatura ae
rului va crește ușor. Valorile minime 
vor fi cuprinse între minus 8 și plus 2 
grade, izolat mai coborîte în depre
siuni, iar cele maxime între minus 2 
și plus 8 grade, local mai ridicate la 
sfirșitul intervalului. Dimineața șl sea
ra ceață slabă.

Cu prilejul Zilei naționale a Regatului Thailandei, marți după-amiază a avut loc în Capitală o manifestare culturală organizată de Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, în cadrul căreia au fost prezentate aspecte ale dezvoltării economice și sociale din această țară.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai M.A.E., un numeros public.Au fost prezenți Ukrit Durayapra- ma, ambasadorul Thailandei la București, și membri ai ambasadei.
★Comitetul guvernamental pentru turism al Republicii Socialiste Cehoslovace și Oficiul cehoslovac de turism „Cedok" au organizat, marți, în Capitală, o conferință de presă cu tema „Anul turistic 1984 — perspective turistice 1985".Au participat reprezentanți ai Ministerului Turismului, Oficiului Național de Turism, ziariști români, precum și corespondenți ai presei străine acreditați in țara noastră.Cu acest prilej au fost înfățișate relațiile de colaborare dintre întreprinderile de turism din România și Cehoslovacia, rolul turismului în mai buna cunoaștere reciprocă, în consolidarea prieteniei și înțelegerii dintre popoarele celor două țări.(Agerpres)

• •societate, pentru binele țăriiprosperității timp, acest du-se într-o sintagmă care concentrează în fapt consecvența aplicării principiilor eticii și echității socialiste în întreaga noastră societate.Iată de ce in repetate rîndurl secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a subliniat legătura strînsă, indisolubilă, raportul nemijlocit de interdependență dintre calitatea muncii calitatea vieții fiecărui cetățean țării.Raportul prezentat Congresului XIII-lea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a înfățișat impresionantele înfăptuiri ale poporului, condus de partid, pe calea progresului multilateral al țării. România are astăzi o producție industrială de peste 100 de ori mai mare ca în 1945 și o producție agricolă care a crescut, în același interval, de circa 7 ori. 80 la sută dintre cetățenii patriei s-au mutat în case noi. România se înfățișează astăzi ca o țară liberă, puternică și prosperă, prețuită pentru rezultatele muncii harnice a oamenilor săi, pentru capacitatea de a afla soluții potrivite problemelor pe care le ridică dezvoltarea sa multilaterală, pentru devotamentul lor față de cauza propășirii țării, față de idealurile libertății, unității și independenței patriei socialiste — expresie a patriotismului socialist revoluționar care îi însuflețește pe toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate. în același timp, în Raport sînt prefigurate obiectivele și liniile directoare ale vieții și muncii poporului nostru în viitorul cincinal și în perspectivă pînă la finele acestui veac. înfăptuirea acestor grandioase sarcini

noastre ; principiu în același constituin- expresivă

Și alal

implică angajarea tuturor energiilor naționale, o eficiență economică superioară în fiecare domeniu de activitate. Aceasta înseamnă, înainte de toate, o înaltă calitate a muncii, întemeiată pe gindirea economică înaintată, pe larga deschidere spre nou, spre înnoire și modernizare, afirmarea puternică a inițiativei creatoare și a răspunderii sociale a fiecărui om al muncii, instaurarea unui climat de exigență, de ordine și disciplină în fiecare unitate. Trebuie înțeles cu deosebire adevărul că în anii ce vin, în proporții mereu sporite, producția își va alia și mai strînș rezultatele cercetării științifice, cele mai înalte cuceriri ale revoluției tehnico-științifice. în aceste condiții, o nouă calitate a muncii presupune o competență superioară a celor ce muncesc, acumularea unui bogat volum de cunoștințe profesionale de specialitate. în același timp, noua calitate a muncii implică o înaltă conștiință muncitorească, o activitate pătrunsă de spirit revoluționar, animată de hotărîrea de a pune modernele nem, de a utilă acologenerale ale societății. Iată, așadar, un vast cîmp de acțiune pentru activitatea politico-ideologică și cultural-educativă, care trebuie să creeze pretutindeni un climat stimulator pentru perfecționarea pregătirii profesionale, să asigure înțelegerea adevărului fundamental că numai prin muncă plină de dăruire putem asigura creșterea continuă a avuției noastre naționale — temelia prosperității generale a societății socialiste și a fiecăruia dintre membrii acesteia.

pe deplin în valoare dotări de care dispu- desfășura o activitate unde o cer interesele

Informații utile pentru automobiliștiNumeroși posesori de autoturisme au sesizat redacția că, în acest sezon, la stațiile „PECO" nu se mai găsește, la fel ca în anii trecuți, ulei de motor „de iarnă". De asemenea, ni s-au semnalat greutăți la procurarea lichidului antigel necesar sistemelor de răcire ale autoturismelor pe timp de iarnă.Ca atare, am solicitat la Centrala pentru desfacerea produselor petroliere „PECO" un răspuns la problemele semnalate de cititorii ziarului. Tovarășul Nicolae Apostol, director general adjunct al centralei, a făcut următoarele precizări :„Din gama de uleiuri pentru motoarele auto, cel mai solicitat pentru autoturismele aflate în circulație în țara noastră este uleiul multigrad 20 W/40. Acest ulei satisface cerințele de funcționare cu un randament maxim a motoarelor auto moderne și, ceea ce trebuie reținut, poate fi folosit in tot cursul anului, pentru o gamă largă de temperaturi caracteristice mediului ambiant. Vîscozitatea uleiului 29 W/40 permite chiar in condiții reci de iarnă o pornire ușoară a motorului, cu un minim de uzură. Datorită indicelui de viscozitate ridicat și stabilității la temperaturi înalte, în timpul funcționării motoarelor, uleiul multigrad 20 W/40 satisface exigențele de lu- brifiere în cele mai diferite condiții de exploatare a motoarelor ; vîscozitatea este puțin influențată de variația de temperatură. Acest sortiment de ulei conține aditivi care ii conferă proprietăți deter- gent-dispersante, antioxidante, antiuzură și de protecție contra coroziunii, cu valoare deosebită in

condiții de pornire și oprire repetată. Trebuie să evidențiez și faptul că acest ulei, la fel ca și celelalte uleiuri multigrad, satisface cerințele normelor de calitate internaționale, în ce privește uleiul multigrad 10 W/30, socotit de unii automo- biliști un „ulei de iarnă", trebuie să precizez că majoritatea caracteristicilor lui tehnice sînt identice cu ale uleiului 20 W/4p. Punctul de congelare la ambele uleiuri — caracteristică esențială în anotimpul rece — este de —25" C. Acest ulei este recomandat la pornirea pe timp extrem de rece a motoarelor de capacități mici (500— 600 cmc).. Pentru a satisface aceste cerințe, vom livra în curînd și uleiul 10 W/30. Dar, repet, pentru autoturismele „Dacia", cit și pentru majoritatea celorlalte autoturisme înmatriculate in țara noastră, specialiștii au demonstrat că nu este necesară schimbarea tipului de ulei în funcție de anotimp. Dealtfel, restrîngerea gamei de uleiuri pentru motoare auto este un proces care se manifestă in majoritatea țărilor cu climă temperată.în legătură cu lichidul antigel, țin să precizez că pînă la sfirșitul lunii noiembrie am desfăcut prin stațiile „PECO" o cantitate cu circa 20 la sută superioară față de anul trecut. Practic, întreaga cantitate s-a vindut în luna octombrie, cind se face de regulă pregătirea pentru iarnă a autoturismelor. Pentru solicitările care au mai apărut, vom pune în vînzare în perioada următoare — atit în Capitală, cît și în țară — cantități suplimentare de lichid antigel".

Cîntecul patriotic, 
revoluționar, în festivalul 

coral „Ion Vidu"în zilele de 1 și 2 decembrie, Lugojul, veche vatră de cultură românească, a găzduit Festivalul coral in- terjudețean „Ion Vidu", organizat de forurile culturale județene și municipale. Aflată lg a 7-a ediție, această prestigioasă manifestare artistică de amploare, desfășurată sub egida Festivalului național „Cîntarea României", a reunit 30 de formații repre- zentînd toate zonele țării, care au interpretat un vast repertoriu cuprin- zind cele mai valoroase creații muzicale corale aparținînd compozitorilor români, clasici și contemporani, precum și piese reprezentative din patrimoniul muzical universal. La loc de frunte s-au situat cintecele patriotice, revoluționare, închinate mărețelor înfăptuiri socialiste, omagierii vieții și activității celui mai iubit fiu al poporului român, secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu. (Cezar Ioana, corespondentul „Scînteii").

O idee inspirată a întreprinderii de turism, hoteluri și restaurante— I.T.H.R. București : organizarea unei întîlniri-dezbatere pe marginea programului său de măsuri și acțiuni pentru anul turistic 1985. Au participat reprezentanți ai oficiilor de turism Bihor, Bistrița- Năsăud, Caraș-Severin, Covasna, Gorj, Maramureș, Neamț, Sinaia, Suceava, Predeal, Timiș, Vîlcea și O.N.T. „Carpați" Brașov, responsabili ai comisiilor de sport-turism din marile întreprinderi și instituții ale Capitalei, cadre medicale, organizatori de turism, precum și reprezentanți ai presei și Radio- televiziunii. A fost un dialog fructuos pe tema cererii și ofertei turistice, în care s-a evidențiat faptul că toate stațiunile balneoclimaterice ale țării, prin dotările moderne de care dispun, asigură in tot timpul anului condiții dintre cele mai bune pentru odihnă și îngrijirea sănătății.Pentru anul 1985, întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante— I.T.H.R. București — după cum ne informează directorul adjunct C. Donescu. — a luat încă de pe acum toate măsurile de a asigura oamenilor muncii din Capitală și din Sectorul agricol Ilfov un program de acțiuni turistice care mai de care mai atrăgătoare. Program care cuprinde numeroase noutăți de natură să intereseze pe toți amatorii de drumeții și pe cei care doresc să-și procure bilete de odihnă sau tratament. încă de pe acum, I.T.H.R. București a contractat pentru anul viitor un mare număr de locuri în toate stațiunile balneoclimaterice ale țării și în toate formele de cazare — de la hoteluri categoria lux pînă la vile și căsuțe. Este bine de reținut, ca noutate, tractate cele de .incă de pe acum. Cu alte cuvinte, se poate procura chiar din aceste zile biletul de odihnă sau tratament pentru stațiunea și perioada dorită din anul viitor. în felul a- cesta se evită aglomerațiile de la ghișeele agențiilor de turism bucu- reștene și, în același timp, se oferă posibilitatea corelării concediilor cu opțiunea pentru o stațiune sau alta într-o anumită perioadă a anului. Totodată, I.T.H.R. are posibilitatea să constate orientarea cererilor de locuri și să intervină în timp util pentru contractări suplimentare în acele stațiuni care sînt mai solicitate.O altă noutate a anului turistic 1985 o reprezintă acțiunea I.T.H.R.B. de închiriere pentru unități economice din Capitală a unor spații de cazare in vile și cabane din Predeal, Sinaia și din alte stațiuni. Deși acțiunea se află abia la început, pînă acum s-au încheiat astfel de contracte cu întreprinderile „Danubiana" și „Steaua roșie", Centrala de utilaj chimic și altele. Această nouă formă de valorificare a locurilor în stațiuni vine direct în sprijinul colectivelor de oameni ai muncii din Capitală, care au posibilitatea să închirieze o vilă sau o cabană în întregime sau un anumit număr de locuri pe tot anul, urmînd să le folosească numai pentru membrii unităților respective, inclusiv pentru organizarea de excursii la sfîrșit de săptămînă.O nouă formă de turism pe care I.T.H.R. București a început s-o

faptul că locurile con- pentru anul 1985, inclusiv pe Litoral, se valorifică

practice, experimental, din această toamnă (și care se va extinde in 1985) este cura profilactică activă, care se adresează oamenilor sănătoși, dar predispuși să se îmbolnăvească de afecțiuni ale aparatului locomotor sau cardiovascular, precum și celor care se află în convalescență. Cura profilactică activă, care se va practica în stațiunile Felix, Eforie Nord, Herculane, Că- limănești și Căciulata, are la bază kinetoterapia (mișcarea) și se desfășoară în grup, pe baza unor programe științific fundamentate și sub directa supraveghere a medicului, pe o durată de 12 zile.O deosebită atenție se va acorda și în anul viitor turismului de masă. în colaborare cu comisiile de sport-turism din marile unități economice și instituții, coordonate de Consiliul municipal al sindicatelor, I.T.H.R. București va organiza excursii Ia sfîrșit de săptămînă cu trenuri speciale in stațiunile de pe Valea Prahovei și pe Litoral, precum și excursii de patru zile, în mirifica Deltă a Dunării. De asemenea, vor fi organizate circuite turistice de mare atracție, între care turul României, turul Maramureșului, nordul Moldovei, nordul Olteniei și altele. în colaborare cu Inspectoratul școlar al municipiului București, I.T.H.R. va organiza în cele mai pitorești zone ale țării tabere școlare, precum și numeroase excursii cu elevii, toate avînd un pronunțat caracter instructiv- educativ.Pentru o cît mai bună informare și servire a tuturor celor care apelează la serviciile I.T.H.R. — ne spunea interlocutorul nostru, directorul adjunct C. Donescu — în marile și modernele cartiere Ber- ceni și Balta Albă au inceput să funcționeze, din prima zi a acestei luni, cite un punct turistic, prin care oamenii muncii din zonele respective își pot procura bilete de odihnă și tratament sau se pot înscrie în diferite excursii, fără a mai fi nevoiți să se deplaseze la agențiile centrale. în primul trimestru al anului viitor, asemenea puncte turistice vor fi deschise și în cartierele Drumul Taberei, Pajura și Dorobanți. Avînd în vedere ponderea însemnată pe care stațiunile de pe Valea Prahovei o reprezintă în activitatea sa, I.T.H.R. București a specializat agenția de turism din strada Pictor Tonitza nr. 13 în valorificarea locurilor în stațiunile Sinaia, Predeal, Cheia, Breaza, precum și Poiana Brașov, iar prin agenția de turism din Bulevardul Republicii nr. 68 se vor organiza și extinde drumețiile montane, cu cazarea în cabane.Pe agenda permanentă de lucru a I.T.H.R. București se află nu numai preocuparea pentru antrenarea unui număr cît mai mare de bucu- reșteni la realizarea bogatului și atractivului său program turistic din anul viitor, ci și grija pentru asigurarea pe timpul desfășurării acestuia a unor servicii de calitate. In acest scop, I.T.H.R. București va colabora mai strîns cu conducerile oficiilor județene de turism și ale stațiunilor balneoclimaterice, lucru care a și început să se realizeze prin acea primă întîlnire-dezbatere, din care au rezultat numeroase propuneri, soluții și angajamente promițătoare.
Petre POPA

Dan CONSTANTIN

GIMNASTICA. Competiția inter- . națională de gimnastică de la Ziirich „Cupa Elveției" a fost dominată de sportiva româncă Simona Păuca, învingătoare Ia toate cele patru aparate. Tinăra noastră gimnastă, mer daliată cu aur la J.O. de la Los Angeles, s-a clasat pe primul loc la sărituri — (9,60 p), paralele — (9,55 p), mai mare — (9,85 p). un origi-birnă — (9,90 p — cea notă din concurs și sol Organizatorii au alcătuit Și

INFORMAȚII SPORTIVEnai clasament la perechi mixte, Simona Păuca avindu-1 ca partener pe gimnastul elvețian Daniel Wunder- lin. Cei doi s-au situat pe primul loc, cu 77,175 puncte, fiind urmați de reprezentanții Japoniei (77,025 p) și cei ai R.P. Chineze (75,30 p).
FOTBAL. Astăzi, stadionul „Olimpic" din Atena va găzdui întîlnirea internațională amicală de fotbal din-

tre reprezentativa Greciei și o selecționată a României. Lotul echipei române cuprinde următorii jucători : portari : Moraru, Cristian ; fundași : Rednic, Zare, lorgulescu, Al. Nicolae, Munteanu II, Pană, Văetuș ; mijlocași : Mateuț, Dragnea, Andone, Klein, Bozeșan I ; atacanți: Suciu, Gabor, Augustin, Orac și Hagi.Tot astăzi, la Patras, se vor întîlni formațiile de tineret ale Greciei și României.

Maiestății Sale BHUMIBOL
Regele Thailandei BANGKOKCu prilejul Zilei naționale a Thailandei doresc să vă transmit cordiale felicitări și cele mai sincere urări de sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare poporului thailandez.Exprim convingerea că bunele relații de colaborare și prietenie existente între țările noastre se vor dezvolta, în continuare, în interesul popoarelor român și thailandez, al întăririi păcii în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂTovarășul Constantin Dăscălescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, a transmis primului ministru al Regatului Thailandei, Prem Tinsulanonda, o telegramă de felicitare cu prilejul Zilei naționale a acestei țări.
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DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
NOU COMBUSTIBIL PENTRU 

TERMOCENTRALE. în Japonia a început să fie utilizat, cu titlu experimental, pentru o perioadă de trei luni, un nou combustibil pentru termocentrale. Denumit „Corn", .el este un amestec de cărbune praf și petrol. Utilizarea-testare se face intr-unui din cele opt cuptoare ale termocentralei din Yokosuka, aparținînd Companiei de electricitate Tokio. După cum a declarat un reprezentant al companiei, realizarea acestui nou tip de combustibil pentru termocentralele concepute inițial să funcționeze cu petrol a fost posibilă prin descoperirea unui aditiv, făcut dintr-un compus puternic polimerizat obținut din naftă. ce împiedică particulele mai grele de cărbune să se depună după formarea amestecului cu petrol. O tonă de

„Corn" conține aproximativ o jumătate tonă de petrol, o jumătate tonă de cărbune măcinat asemenea făinii de grîu (fiecare particulă are un diametru mai mic de 0,1 milimetri) particulele viscozitate și 0,1 la sută aditiv ce menține amestecate cu petrolul într-o constantă timp de circa o lună.
ALIAJ

DE ÎNALT RANDAMENT. Un nou material, comercializat sub denumirea de „Metglass" (sticlă metalică), a fost realizat de specialiștii firmei americane „Allied Corp.", în colaborare cu „Emerson Electric Co.“, în scopul dezvoltării unei tehnologii pentru motoarele de înalt randament, realizate din aliaje de metale amorfe. Principala caracteristică a noului material este aceea că economisește 90 la sută din ener-

PENTRU MOTOARELE

sub formă de căldură gene-gia pierdută rată de motoarele convenționale. Aliajele „Metglass" sînt deopotrivă foarte dure și subțiri, au o ductilitate deosebită, rezistă la coroziune și au proprietăți magnetice neobișnuite. Ele conțin în general metale de bază, cum sint fierul și nichelul, amestecate cu metaloide relativ ieftine, inclu- zînd carbonul, borul și siliconul.
...CIT ERUPȚIA A DOI VUL

CANI. Fumul țigărilor poluează considerabil mediul ambiant cu compuși de metale, relevă specialiștii sovietici. Potrivit calculelor efectuate în Uniunea Sovietică, fumul tuturor țigărilor consumate în lume ar răs- pîndi, in medie, pe an in atmosfera planetei 10,5 tone de cadmiu, 14,8 tone de plumb, 48,8 tone de cupru și importante cantități de alte metale. O asemenea poluare o ega-

lează pe cea produsă de unul sau doi vulcani : in medie, la o erupție vulcanică ajung in atmosferă 5 pină la 8 tone de cadmiu. Pe de altă parte, se menționează că surplusul de cadmiu in organism duce la creșterea tensiunii arteriale, la insuficiență renală. Totodată, despre acest metal se crede că este cancerigen. în plus, el poate provoca deformarea oaselor. Nici celelalte metale nu sînt mai puțin periculoase pentru organism, relevă cercetătorii sovietici.
INFLUENTA CIMPULUI MAG

NETIC ASUPRA SEMINȚELOR. Trei cercetători maghiari au stabilit, în urma unor experiențe complexe, că semințele prelucrate în cimp electric au o rezistentă sporită și dau recolte mai mari decît cele obișnuite. Sporul de re

Așezat în delta fluviului Menam, la 30 km de golful Siam, orașul Bangkok, capitala Thailandei, poartă amprenta transformărilor pe care le-a cunoscut această țară din Asia de sud-est. Veritabilă metropolă, cu 5 milioane de locuitori, Bangkokul — denumit și „Veneția Orientului" pentru canalele care îl traversează — concentrează cea mai mare parte a industriei prelucrătoare — textilă, a confecțiilor, electrotehnică, chimică etc. — toate apărute în ultimele decenii pe harta orașului. Este principalul centru financiar și comercial al țării, principalul centru cultu- ral-științific (cu cinci universități și cîteva zeci de societăți științifice și institute de cercetare, biblioteci, muzee) și totodată, placă turnantă a transporturilor aeriene și feroviare.Deși nu a cunoscut dominația colonială, totuși Thailanda a a- vut o istorie zbuciu

mată, fiind o perioadă îndelungată afectată grav de exploatarea monopolurilor străine, care-i impuseseră de fapt statutul unei semicolonii. Principala ramură a economiei era agricultura, respectiv cultura orezului, Thailanda fiind cunoscută ca unul din marii producători ai lumii. Bogățiile sale — zinc, cupru, plumb, cositor, antimoniu, tungsten, lignit etc. — luau calea străinătății. în ultimele decenii insă, economia thaiiandeză a înregistrat însemnate mutații. Agricultura s-a diversificat, prin extinderea suprafețelor cultivate, care au fost destinate in special trestiei de zahăr, porumbului, bumbacului, maniocului, arborilor de cauciuc și bananierilor. O atenție deosebită a fost acordată, așa cum evidențiază și planul general de dezvoltare a țării pe perioada 1982—1986, creării unei industrii naționale, pentru folosirea în interesul pro

priu a resurselor naționale. în ciuda dificultăților care mai persistă, generate de înapoierea în care a fost ținută țara secole de-a rîndul, ca și crizei e- conomice mondiale, Thailanda a înregistrat o creștere a standardului de viață, material și cultural, al populației.Deși relațiile diplomatice dintre România și Thailanda datează nu de prea multă vreme, legăturile de colaborare și conlucrare dintre cele două țări înregistrează o evoluție pozitivă. Recent, cu prilejul primirii scrisorilor de acreditare a ambasadorului thailandez lîn țara noastră, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că există reale perspective pentru intensificarea și diversificarea pe mai departe a acestor legături, îndeosebi pe plan economic, în interesul celor două popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.
cinema

• Acordați circumstanțe atenuante?:
SCALA (11 03 72) — 9: 11,15: 13,30:
15,45; 18: 20, GLORIA (47 46 75) — 9; 
11,15: 13,30: 15,45: 18; 20. CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 
20.
• O lumină la etajul zece : CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11.15: 13,30;
15,45; 18; 20, MODERN (23 71 01) — 9; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Muppets la Hollywood — 9: 11;
13; 17, Alo, aterizează străbunica — 
15; 19 : DOINA (16 35 38).
• Zbor periculos : DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
• Moara lui Călifar : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15.30; 17.30: 19,30.
• Horea: GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19. AURORA (35 04 66)
— 9: 11,30; 14; 16,30: 19.
• Acțiunea „Autobuzul" : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
© Destine romantice : VIITORUL 
(10 67 40) — 15.30: 17.30; 19,30.
• Amurgul fîntînilor : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
® Singur de cart : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15.30: 17,30; 19,30.
• Micul dejun în pat : SALA MICA 
A PALATULUI — 17,15: 20. TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 
20.
O Mexicul în flăcări : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 12.15: 16; 19.15.
® Incredibilele aventuri ale unor 
italieni în Rusia : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20,15.
• Ana Pavlova : UNION (13 49 04) — 
10; 13; 16; 19.
• Simfonia primăverii : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17.15; 19.30.
• Obiecte fermecate : PACEA
(60 30 85) — 15.30; 17,30: 19,30.
• Sezon de pace la Paris : FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13: 15,30; 
17,45; 20.
0 Legenda călărețului singuratic : 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20. FLACARA (20 33 40)
— 15; 17; 19.
• Compania a 7-a sub clar de lună; 
CAPITOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20.
• Afacerea Pigot : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Naufragiul : FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Campionul î FAVORIT (45 31 70)
— 9: 12; 16,30: 19,30.
0 Zică ce vor zice : VICTORIA 
(16 28 79) -- 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
0 Dublu delict : FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11: 13,15: 15,30; 17,45; 19.45.
• Salamandra : EXCELSIOR (65 49 45)
— 9: 11,15:13,30; 15.45: 18; 20.
• Confidențe : GRIVIȚA (17 08 58) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

0 Yankeii ; BUZEȘTI (50 43 58) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19.
0 Drumul spre Rio : LIRA (31 71 71)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Marfă furată : FERENTARI
(80 49 85) — 15.30; 17,30; 19,30.
0 Drumul spre victorie : MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11,30: 14; 16,30; 19.
• Asociatul : MIORIȚA (14 27 14) —
9; 11,15; 13.30: 15,45; 18; 20.
0 Strada Hanovra : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15: 19,30.
• Undeva, cîndva : COSMOS (27 54 95)
— 9,30; 11.30; 13.30; 15,30; 17,30; 19,30.
• Adio, dar rămîn cu tine ; ARTA 
(213186) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Domnișoara Noorie : FLAMURA 
(35 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.

teatre
• Teatrul Național (sala mică, 
14 71 71) : Zbor deasupra unul cuib 
de cuci — 19,30; (sala din Piața Cos- 
monauțllor, 11 07 57) : Intre patru 
ochi (amînat din 28. XI) — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, la Muzeul de artă) : Portret 
cameral — Theodor Grigoriu ; (Ate
neul Român) : Recital de orgă și 
trompetă. Valentin Radu — Scott 
McIntosh (S.U.A.) — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Liliacul 
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Li
liacul — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Cu ușile închise — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 19.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
țitoarea — 19.
• Teatrul „Nottara" (59 31 0J, sala 
Magheru) : Pădurea — 18,30; (sala 
Studio) ; EX — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Amadeus — 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tăna-
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, 
sint al dv. — 19; (sala Victoria,
50 58 65) : Dragoste la prima vedere 
— 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Concert in haz major — 
16; Bucuroși de oaspeți — 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Și dacă se invirtește — 9; Albă ca 
zăpada și cei 7 pitici — 15.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Aventurile lui Plum-Plum — 10; 16; 
Nocturn — Carte de vizită — 20; 
(sala din Piața Cosmonauților) : Lun
gul nasului — 16.
• Circul București (10 65 90) : " ~'a 
circului — 19.

Depunerile pe obligațiuni C.E.C. cu cîștiguriCreșterea continuă a numărului depunătorilor și a volumului economiilor păstrate de aceștia pe diferite instrumente de economisire, în prezent existînd asupra populației peste 22,8 milioane librete de economii, demonstrează încrederea de care se bucură în marea masă a cetățenilor Casa de Economii și Consemnațiuni.Unul din instrumentele de economisire mult solicitate de populație sint obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri. Audiența largă de care se bucură obligațiunile C.E.C. se datorește avantajelor pe care le prezintă, printre care: întreaga do- bîndă aferentă se acordă in cîștiguri in bani prin trageri la sorți

lunare, se pot procura in numărul dorit și fără nici o formalitate de la oricare unitate C.E.C. sau poștală care face operații pentru C.E.C., este un instrument de economisire la purtător, iar sumele depuse pe obligațiuni C.E.C. se pot restitui oricînd la cerere de la oricare unitate C.E.C. sau poștală din mediul urban sau rural.Este important de reținut că in primele zece zile ale fiecărei luni obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri se pot procura Ia valoarea lor nominală. De asemenea, este bine de reținut că toate obligațiunile C.E.C. existente la populație participă cu șanse egale de cîștig la fiecare tragere la sorți lunară.
coltă a fost de aproximativ 20—25 la sută, la cereale, și 15 la sută — la culturile furajere. Atenția cercetătorilor a fost atrasă de faptul că, la semințele prelucrate intr-un cimp electric de înaltă tensiune, comportamentul devine asemănător cu cel al unor bucățele de fier aflate în cîmp magnetic. Prin modificarea structurii interne, semințele respective ajung imediat în stadiu de vegetație. Un avantaj al aplicării metodei de prelucrare a semințelor în cîmp electric este acela că ele ajung simultan la stadiul de maturizare, ceea ce ușurează mult recoltarea mecanizată.

REDESCOPERIREA UNEI 
PLANTE FOLOSITOARE. O echipă de cercetători venezueleni a prezentat, în

cadrul unui seminar organizat sub egida / UNESCO, rezultatele studiilor întreprinse t în legătură cu folosirea în alimentație a i plantei denumite amarante. Valoarea nutri- / tivă a acesteia ar depăși-o pe cea a lapte- I lui. Cunoscută și folosită in vechime de i populațiile inca, maya și aztecă, planta a 1 încetat, treptat, să fie utilizată, din motive i rămase necunoscute. Amarante este bogată / în proteine și vitamine, este rezistentă la ț secetă și crește ranid. Din semințele sale i se pot face făină, pîine sau paste alimen- ' tare, iar din frunze — salate și ingrediente i pentru alte mîncăruri. De asemenea, ea J poate fi pe larg utilizată în hrana anima- ț lelor. Convinse de valoarea acestei plante, 1 autoritățile din statul mexican Morelos au > anunțat că vor cultiva peste 1 000 hectare l cu amarante. In același stat mexican a fost ? înființat un institut de studiere și amelio- ) rare a soiurilor de amarante. |JDIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
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Schimb de mesaje 

intre tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Erich HoneckerBERLIN 4 (Agerpres). — Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, s-au transmis un cald salut și cele mai bune urări tovarășului Erich Honecker, secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane.Mulțumind cu căldură, tovarășul Erich Honecker a rugat să se

transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu un cordial salut și cele mai bune urări de sănătate și noi succese.Schimbul de mesaje a avut loc cu ocazia primirii in capitala R.D.G. de către tovarășul Erich Honecker a tovarășului Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, și a celorlalți miniștri participanți la ședința Comitetului miniștrilor de externe ai țărilor participante la Tratatul de la Varșovia.

Zilele culturii românești"

y

i
**

*

SOFIA 4 (Agerpres). — "La Pala
tul național al culturii „Liudmila 
Jivkova", din Sofia, a avut loc 
festivitatea de inaugurare a „Zile
lor culturii românești" in R.P. Bul
garia, dedicate celei de-a 40-a ani
versări a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din August 1944 și 
Congresului al XIII-lea al Partidu
lui Comunist Roman.

Au fost prezenți Gheorghijorda- 
nov, membru supleant al 
Politic al C.C. al P.C.B., 
ședințe al Consiliului de 
președintele Comitetului 
Cultură, Stoian Mihailov, 
al C.C. al P.C.B., alte persoane ofi
ciale.

Au participat, de asemenea, de
legația română, condusă de Rada 
Mocanu, adjunct al ministrului 
educației și invățămintului, Liviu 
Minda, ambasadorul României la 
Sofia, membri ai ambasadei.

In alocuțiunile rostite cu acest 
prilej s-a reliefat rolul determinant 
al întilnirilor și convorbirilor din-

Biroului 
vicepre- 
Miniștri, 

pentru 
secretar

tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Roman, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tova
rășul Todor Jivkov, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, președinte
le Consiliului de Stat al R.P. Bul
garia, pentru dezvoltarea legături
lor tradiționale de prietenie româ- 
no-bulgare in toate domeniile.

Colectivul formației corale „Ca- 
pella Transilvanica", di<h. Cluj- 
Napoca, a prezentat un concert.

In cadrul „Zilelor culturii româ
nești", la sala „Rakdvski 125“ din 
Sofia s-a deschis expoziția „Pic
tura românească contemporană". La 
Ruse a fost inaugurată Decada 
discului românesc. Au avut loc 
manifestări culturale românești la 
Veliko Tirnovo, Vrața,Kîrdjali, Mi
lt ailovgrad și in alte localități. 
Presa centrală, radioul și televiziu
nea din Bulgaria informează pe 
larg despre manifestările din ca
drul „Zilelor culturii românești".

NOI ACȚIUNI SI LUĂRI DE POZIȚIE
împotriva cursei Înarmărilor

Crearea unui institut de cercetări al O.N.U. 
asupra dezarmăriiNAȚIUNILE UNITE. — Comitetul pentru probleme politice și de securitate al Adunării Generale a O.N.U. a aprobat, cu 108 voturi pentru, unul împotrivă (S.U.A.) și două abțineri (Israel și Japonia), crearea unui institut de cercetări al Națiunilor Unite asupra dezarmă-

rii. Printre coautorii rezoluției respective se numără și țara noastră.Statele membre ale mondiale sint invitate document să contribuie luntar la punerea in acestui proiect.
organizației prin acest în mod vo- aplicare a

Pentru preintimpinarea unei catastrofe atomice

ședinței Comitetului miniștrilor afacerilor externe ai statelorI ! 1

participante la Tratatul de la Varșovia

WASHINGTON. — Oprirea cursei 
. înarmărilor, preintimpinarea unei 

catastrofe nucleare, asigurarea pă- 
i cii și securității internaționale nu ’ se pot obține prin dezvoltarea teh- ț nologiei militare și crearea de noi 

arme, ci numai prin încheierea u- 
nor acorduri privind dezarmarea și

*

* 
ț

k

reducerea. încordării în relațiile 
dintre state, a declarat primul mi
nistru al Suediei, Olof Palme, in 
cadrul unei reuniuni a Asociației 
newyorkeze pentru politica externă. 
Olof Palme a subliniat și pericolul 
pe care îl comportă proliferarea 
cursei înarmărilor in Cosmos.

Apel la oprirea amplasării 
de arme nucleare în Europa

BONN. — Membri ai partidelor 
Uniunea creștin-democrată și Uniu
nea creștin-socială, care impreună 
cu Partidul liberal formează gu
vernul federal vest-german. au 
adresat cancelarului H. Kohl o 
scrisoare deschisă in care se pro- 
ntință pentru oprirea imediată a 
amplasării de arme nucleare in Eu
ropa. Inițiativa este intitulată

„Creștin-democrații pentru progre
se pe calea dezarmării". Organi
zatorii sprijină, totodată, propune
rea șefilor de stat și de guvern 
din India, Mexic, Tanzania, Gre
cia, Argentina și Suedia de a se 
pune capăt experimentării, produ
cerii și amplasării de arme ato
mice.
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In sprijinul soluționării problemelor economice 
ale tarilor africane

Document adoptat de Adunarea Generală a O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). — Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat prin consens o „Declarație cu privire la situația economică critică din Africa" — primul document de acest fel din istoria sa. Prin a- ceastă declarație, comunitatea internațională se angajează să-și dubleze eforturile pentru o soluționare durabilă a problemelor africane, însoțind măsurile urgente de asistență cu remedii pe termen lung pentru dificultățile majore cu care sint con

fruntate statele continentului. Intre altele, se menționează necesitatea intensificării eforturilor pentru a se asigura satisfacerea din producție internă a cererilor alimentare ale statelor africane, reducerea uriașei poveri a datoriilor lor externe, stabilizarea prețurilor la produsele de export ale acestor țări. Se evidențiază. de asemenea, necesitatea unor condiții economice mai bune care să permită un acces sporit al produselor africane pe piețele statelor dezvoltate.

Un joc „nevinovat"?
Îmbrăcat Intr-o scurtă de piele 

neagră, sub care se zărește un tri
cou de aceeași întunecată culoare, 
acuzatul principal, Michael Kiihnen 
zimbește satisfăcut de sine și sa
lută cu brațul drept intins. Pentru 
ca sfidarea să fie și mai mare, a 
adus o corectură gestului atit de 
cunoscut prin care hitleriștii se 
salutau intre ei: degetul arătător și 
cel mijlociu fac semnul victoriei. 
Coacuzatul Heinz Marx, care poar
tă mustăcioară și „meșă“, cum 
purta Hitler, și ochelari rotunzi 
cu ramă de sirmă ca Himler — cei 
doi „idoli" ai săi — se grăbeș
te să-i urmeze exemplul. Sce
na : incinta Tribunalului din 
Frankfurt pe Main, unde Michael 
Kiihnen. fondatorul mișcării neo
naziste interzise „Frontul de acțiu
ne național socialistă" (A.N.S.), și 
Heinz Marx, unul din discipolii săi, 
sint judecați pentru mai multe 
capete de acuzare : crearea de or
ganizații ce contravin constituției 
vest-germane. difuzarea de mate
riale de propagandă neonazistă, 
port ilegal de armă. Salutul hitle- 
rist. chiar neinsoțit de sacramenta
la formulă „Sieg heil“, era pentru 
uzul publicului alcătuit in majori
tate din simpatizantă și prieteni de 
idei ai lui Kiihnen și, in egală mă
sură, pentru uzul fotografilor ca să 
fixeze pe peliculă momentul...

...Și acum, schimbare de de
cor. Tot o sală de tribunal, nu
mai că de data aceasta intr-o loca
litate mai mică : Zweibruecken. In 
momentul cind tribunalul anunță 
achitarea lui Hans-Guenter Froeh
lich, cu explicația de motive : 
„gindurile sint libere", publicul — 
în cea mai mare parte neonaziști, 
in nelipsita haină de piele neagră 
— izbucnește in aplauze și ovații. 
Care erau acuzațiile aduse lui 
Froehlich, fost membru al poliției 
vest-germane? Doar aceea de a fi 
inventat un joc „distractiv", „amu
zant". Un joc alcătuit din citeva 
piese : o pereche de zaruri, mai 
multe fise și o placă de carton de 
forma unei stele in șase colțuri, 
fiecare cu cite o tăbliță, indicatoa- 
ie pe care este scris numele unui 
lagăr de concentrare : Auschwitz, 
Maidanek, Belsen. Birkenau ș.a. 
O sinistră geografie care a.in- 
singerat conștiința umanității. Re
gula jocului? Cit se poate de sim
plă : cel care reușește, muțind fi
sele, să parcurgă toate cele șase

lagăre și să ajungă primul la linia 
de sosire, purtind ca indicativ pifra 
de șase milioane, este declarat în
vingător. (De prisos a adăuga că 
este vorba de cele sase milioane de 
evrei care au pierit in lagărele 
hitleriste ale morții).

Pe bună dreptate, ministrul fe
deral de justiție, Hans Engelhard, 
aprecia că „acest îngrozitor joc 
de-a lagărele de concentrare și de-a 
asasinatul intrece in perversitate 
tot ceea ce agitația neonazistă a 
imaginat pină acum". Se vede 
treaba insă că acei puși să judece 
cazul au fost de altă părere. Și așa 
se face că Froehlich a fost achitat 
pentru ideea sa. „nevinovată". 
..Gindurile sint libere", nu-i așa ? 
Evident, de aceeași „libertate de 
gindire" s-au prevalat și cei care 
au conceput cuptoarele de gazare 
ale „soluției finale". Mai mult, oa
meni practici, s-au și grăbit să-și 
transpună ideile in viață. Sau, mai 
bine zis, in moarte.

Ce-i drept, prietena lui Froeh
lich, o graficiană, care a realizat 
efectiv jocul, ba. mai mult, l-a ex
pediat prin poștă unor persoane 
de origine evreiască, puținii supra
viețuitori ai holocaustului, a fost 
condamnată la nouă luni închisoa
re, dar... cu suspendarea pedepsei. 
Neonaziștii din sală aveau așadar 
de ce să jubileze.

...După cum și Kiihnen (care s-a 
autoproclamat „noul Hitler") și dis
cipolul său aveau toate motivele să 
zimbească și să facă gestul lor Sfi
dător : nu erau ei îndreptățiți să 
spere, in baza unui asemenea ver
dict. in aceeași atitudine de „cle
mență" ?

Două fapte similare petrecute re
cent, care au determinat Uniunea 
persoanelor persecutate de naziști 
să dea publicității o declarație fă- 
cindu-se ecoul 'îngrijorării față de 
intensificarea activității organiza
țiilor neofasciste din R.F.G. Șl, re- 
luind, cu îndreptățită insistență, ce
rerea de a fi interzise toate grupă
rile de extremă dreaptă, ca și pro
paganda neonazistă, indiferent ce 
formă ar imbrăca. Dovadă că opi
nia publică sănătoasă iși exprimă 
hotărît poziția de dezaprobare a 
oricăror manifestări retrograde, fie 
ele și sub forma „nevinovatelor" 
jocuri ale iresponsabilelor „ginduri 
libere".

R. CAPLESCU

Demersuri consacrate instaurării unui climat 
de ințelegere și cooperare în America CentralăCIUDAD DE MEXICO 4 (Agerpres). — Activitatea Grupului de la Contadora este menită să ducă la instaurarea unui climat de pace și cooperare in America Centrală — a declarat reprezentantul Mexicului la Națiunile Unite, Gustavo Silva Aranda. în cursul unei conferințe de presă desfășurate la Ciudad de Mexico, el a relevat că a primit de Ia secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, asigurări cu privire la sprijinirea propunerilor de pace in regiune formulate de Grupul de la Contadora, din care țara sa face parte alături de Columbia, Panama și Venezuela.în cursul unei conferințe de presă

organizate la Ciudad de Mexico, reprezentanți ai Comisiei politico-di- plomatice a Frontului Farabundo Marti pentru Eliberare Națională — Frontul Democratic Revoluționar (F.M.L.N.—F.D.R.), s-au pronunțat pentru continuarea dialogului instituit între F.M.L.N.—F.D.R. și guvernul Salvadorian, în scopul soluționării pe căi politice a stării con- flictuale care este confruntat Salvadorul sint complexe și dificile, ele nu pot fi rezolvate rapid" — au arătat ei, subliniind necesitatea continuării procesului inițiat la La Palma, unde a avut loc prima rundă de negocieri între F.M.L.N.—F.D.R. și reprezentanții guvernului salvadorian.
din țară. „Problemele cu

Sesiunea Comisiei O.N.U. pentru transfer de tehnologicGENEVA 4 (Agerpres). — La Geneva s-au deschis, sub auspiciile Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD), lucrările celei de-a V-a sesiuni a Comisiei O.N.U. privind transferul de tehnologie, căreia îi revine, intre altele, sarcina elaborării unui internațional domeniu.Viitorul cod transferul de
cod de conduită in acestde conduită privind tehnologie ar trebui,

conform Secretariatului UNCTAD, să constituie „fundamentul unei noi ordini tehnologice mondiale".Elaborarea acestui proiect de cod, inițiat, in 1978, intimpină insă unele dificultăți datorită poziției intransigente a statelor industrializate. Acestea refuză cererile legitime ale țărilor in curs de dezvoltare privind condamnarea „practicilor restrictive" incluse în contracte de către marile societăți occidentale.
ORIENTUL MIJLOCIU
• Un apel la unitatea țărilor arabe • Declarații ale premie
rului grec privind situația din regiune • Acțiune obstrucționistă 

a unui convoi militar israelian în LibanABU DHABI 4 (Agerpres). — Luînd cuvîntul în cadrul sesiunii Consiliului Suprem al Emiratelor A- rabe Unite, întrunit la Abu Dhabi, șeful statului, șeicul Zayed Bin Sultan Al-Nahayyan. a lansat un apel statelor arabe să-și intensifice eforturile pentru menținerea păcii și stabilității in regiune, transmite a- genția KUNA. El a reafirmat totodată sprijinul țării sale față de lupta poporului palestinian și a cerut conducătorilor arabi să se mobilizeze in direcția unor acțiuni grabnice care să ajute poporul palestinian să-și redobindească drepturile sale legitime. El a precizat, de asemenea, că nu va putea fi realizată pacea în Orientul Mijlociu fără retragerea totală a Israelului din teritoriile arabe ocupate.

ția de către Israel a teritoriilor arabe, precum și invazia israeliană in Liban. Criza din Liban, a spus Papandreu, poate fi cel mai bine soluționată in cadrul unei reglementări globale in Orientul Mijlociu.

LONDRA 4 (Agerpres). — „Așa cum Israelul are dreptul să trăiască ca stat in cadrul unor frontiere sigure, la fel și poporul palestinian are dreptul să-și edifice un stat în cadrul unor frontiere sigure" — a declarat primul ministru al Greciei, Andreas Papandreu, intr-un interviu acordat revistei libaneze ..As-Sayad", care apare la Londra. Pină cind nu va fi realizat acest obiectiv — a adăugat el — nu va fi posibil să fie instaurată o pace autentică în Orientul Mijlociu.Pe de altă parte, premierul elen a afirmat că țara sa condamnă ocupa-

BEIRUT 4 (Agerpres). — în Liban s-au înregistrat, marți, dueluri de artilerie între unități ale armatei libaneze și milițiile druze, în regiunea muntoasă de la est de Beirut, transmite agenția United Press International. In aceeași zi, un convoi militar israelian, compus din tancuri și blindate, a făcut nord de riul Awali Iui), pătrunzînd în Kharroub. relatează și Associated Press, cuvint al delegației cipante la '^egocierile israeliene la nivel de e;.tari pentru retragerea armatei israeliene din sudul Libanului a calificat această acțiune a forțelor israeliene drept încercare de obstrucționare a punerii în aplicare a planului privind desfășurarea armatei libaneze în zona respectivă.Pe de altă parte, agenția U.P.I. arată că. in urma ciocnirilor din regiunea de munte, comandantul armatei libaneze, generalul Michel Aoun, a convocat o reuniune a principalilor săi consilieri, în scopul examinării măsurilor vizînd restabilirea calmului in zonă.

o incursiune la (sudul Libanu- regiunea Iklim agențiile Reuter Un purtător de libaneze parti- ■’ : libanezo- experți mili-

ANGLIA
Continuă acțiunea grevistă a minerilorLONDRA 4 (Agerpres). — întrunită Ia sediul Congresului Sindicatelor Britanice (T.U.C.), din Londra, conferința speoială a Uniunii Naționale 

a Minerilor (N.U.M.) a hotărit să refuze plata unei amenzi de 200 000 de lire sterline și să nu recunoască
GRENADA

Alegeri sub supravegherea 
trupelor de intervențieST. GEORGE'S 4 (Agerpres). — Alegerile legislative, desfășurate, luni, în Grenada — sub supravegherea discretă a trupelor americane, staționate în țară, după cum notează agenția France Presse — au fost cîș- tigate de „Noul Partid Național" (N.P.N.) — coaliție artificială formată la sfîrșitul lunii august de trei partide de centru-dreapta, la inițiativa forțelor străine de intervenție — informează agențiile internaționale de presă.La scrutin au fost autorizate să participe patru formațiuni politice : Noul Partid Național (N.P.N.), „Partidul Laburist Unit din Grenada" (G.U.L.P.). Mișcarea Patriotică „Maurice Bishop" și Partidul Democrat- Creștin Laburist (C.D.L.P.).Potrivit legislației în vigoare, guvernatorul general al Grenadei, Paul Scoon, urmează să-l desemneze pe liderul N.P.N., Herbert Blaize, în calitate de prim-ministru pentru un mandat de cinci ani.După cum s-a mai anunțat, Grenada a fost ocupată, la 25 octombrie 1983. de trupe ale S.U.A. și contingente simbolice ale țărilor vecine, membre ale Organizației Caraibilor Orientali. în prezent, in insulă se află circa 550 de militari aparținînd forțelor intervenționiste.

noul administrator judiciar desemnat de guvern pentru problema fondurilor sindicale. Uniunea Națională a 'Minerilor a cerut Congresului Sindicatelor Britanice să întrunească de urgență Consiliul General al T.U.C. pentru a declanșa greve de solidaritate cu minerii.La rindul său, președintele N.U.M., Arthur Scargill, a declarat că acțiunea grevistă a minerilor va continua chiar și fără fondurile pe care guvernul incearcă să le blocheze.După cum s-a mai anunțat, greva minerilor a început la 12 martie in semn de protest față de planurile Consiliului Național al Cărbunelui (N.C.B.) de a închide anul viitor 20 de mine și a lăsa astfel fără lucru alți 20 000 de muncitori.
LA VARȘOVIA s-au desfășurat lucrările ședinței Seimului R.P. Polone. Au fost dezbătute în prima lectură proiectul de lege referitor la data expirării Împuternicirilor Sei- multli actualei legislaturii precum și unele probleme financiare și ale proiectului de buget pe anul 1985 — transmite agenția P.A.P.
REUNIUNE INTERNAȚIONALĂ 

CONSACRATA PROBLEMEI CO
PIILOR LUMII. La lucrări, desfă
șurate in orașul italian Florența, 
participă oameni de știință, peda
gogi, reprezentanți ai unor organi
zații specializate ale O.N.U., care 
dezbat probleme 
me ale foametei 
analfabetismului

ale copiilor victi- 
și subnutriției, ale 
și exploatării.REALEGERE.reprezentant al crat din Statele confirmat în funcția de președinte al Camerei Reprezentanților a
Thomas O’Neil, Partidului demo- Unite, a fost re-

în zilele de 3—4 decembrie 1984, la Berlin, a avut loc ședința Comitetului miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia de prietenie, colaborare și asistentă mutuală.La ședință au participat : Petăr Mladenov. ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Bulgaria, Bohuslav Chnoupek, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste Cehoslovace, Oskar Fischer, ministrul afacerilor externe al Republicii Democrate Germane, Stefan Olszowski, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Polone, Ștefan Andrei,_ ministrul afacerilor externe România, afacerilor Populare prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.. ministrul afacerilor externe al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.1. — Miniștrii au acordat atenția principală situației din Europa, in contextul general al situației internaționale. S-a relevat că evenimentele din ultimul timp confirmă pe deplin justețea aprecierilor și concluziilor privind evoluția problemelor europene și situației in lume, cuprinse in Declarația politică de la Praga din 5 ianuarie 1983, Declarația comună de la Moscova din 28 iunie 1983 și în Declarația țărilor membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc din 14 iunie 1984.Participanții la ședință au exprimat îngrijorarea în legătură cu încordarea gravă existentă in Europa și în lume.Situația din Europa s-a agravat ca rezultat al continuării amplasării rachetelor americane cu rază medie de acțiune in unele state vest-euro- pene membre ale N.A.T.O., ceea ce a deschis o nouă fază, deosebit de periculoasă, a cursei înarmărilor pe continent. Aceasta a determinat Uniunea Sovietică și unele țări socialiste să adopte o serie de răspuns.Participanții la ședință niat pericolul pe care îl pentru pace și securitate

al Republicii Socialiste Peter Varkonyi. ministrul externe al Republicii Ungare, Andrei Gromiko,

de măsuriau subli- reprezintă _______  _ concepțiile ce pun în discuție frontierele existente între statele europene, orîn- duirea social-politică a acestora, precum și alte realități teritorial-poli- tice statornicite după cel de-al doilea război mondial. Frontierele postbelice din Europa sint de neclintit. Activizarea forțelor revanșarde din R.F.G. și sprijinirea revanșis- mului, oriunde s-ar manifesta, dăunează climatului politic în Europa, înțelegerii între popoarele europene. Provoacă o serioasă îngrijorare ho- tărîrea Consiliului Uniunii Europei occidentale privind anularea interdicției ca R.F.G. să producă rachete cu rază lungă de acțiune și bombardiere cu destinație strategică.Statele reprezentate la ședință au exprimat îngrijorarea în legătură cu intensificarea de către cercurile imperialiste a politicii de forță și dictat, escaladarea fără precedent a cursei înarmărilor, in primul rind a celor nucleare, creșterea pericolului catastrofei nucleare, producerea și acumularea de noi tipuri de arme nucleare tot mai distrugătoare, doctrinele militare periculoase care pornesc de la posibilitatea declanșării unui război nuclear, lansarea in producție a unor sisteme noi de arme convenționale care, prin puterea lor de distrugere, se apropie de armele de nimicire în masă, creșterea vertiginoasă a cheltuielilor militare. S.U.A. și unii din aliații acestora nu ascund ei înșiși că, prin acțiunile lor, urmăresc să obțină supremația militară.Agravarea situației determină creșterea îngrijorării popoarelor din Europa și de pe alte continente. Ele se manifestă activ împotriva pericolului războiului nuclear, pentru oprirea cursei Înarmărilor și îmbunătățirea climatului internațional. O mărturie elocventă in acest sens o constituie mișcările de masă pentru pace din Europa și din alte regiuni ale lumii.Statele reprezentate la ședință se pronunță pentru ca în raporturile dintre state să fie respectate cu strictețe principiile independenței și suveranității naționale, inviolabilității frontierelor și integrității teritoriale, neamestecului in treburile interne, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța, soluționării pe cale pașnică, prin tratative, a tuturor problemelor litigioase dintre state, precum și celelalte principii fundamentale ale relațiilor internaționale.2. — Statele reprezentate la ședință consideră că problema fundamentală a epocii contemporane este oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, in primul rind la dezarmare nucleară. Este necesar, pină nu este prea tîrziu, să se facă totul pentru a se trece la reducerea pericolului de război, readucerea relațiilor internaționale pe calea destinderii și colaborării dintre state pe bază de egalitate și avantaj reciproc.Există posibilități pentru a în bine situația. Se impune scop trecerea Ia o politică și la conlucrarea efectivă in soluționării problemelor cu confruntă popoarele din Europa și de pe alte continente. Sint necesare negocieri serioase de la egal la egal intre state, indiferent de sistemul lor social, în cadrul cărora părțile să

schimba in acest realistă vederea care se

dea dovadă de înaltă răspundere și să acționeze pentru a se ajunge la rezultate pozitive. în ceea ce le privește, statele participante la Tratatul de la Varșovia sint gata să se angajeze in astfel de negocieri. Ele insistă pentru organizarea acestora și pentru realizarea de înțelegeri bazate pe principiul egalității și securității egale. Propunerile pe care le-au prezentat pentru oprirea cursei înarmărilor și preintimpinarea războiului rămîn în vigoare.în același timp, statele participante la Tratatul de la Varșovia subliniază că ele nu tind să obțină supremația militară și nu o vor admite asupra lor. Ele se pronunță pentru asigurarea echilibrului de forțe Ia nivelul cel mai scăzut.3. — Statele reprezentate la ședință salută înțelegerea la care s-a ajuns între Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii privind organizarea de negocieri asupra întregului ansamblu de probleme referitoare la armele nucleare și cosmice și îi acordă o mare importanță. Statele participante la Tratatul de la Varșovia se pronunță pentru definirea clară de la început a tematicii și obiectivelor acestor negocieri, care trebuie să ducă la intărirea stabilității strategice, preintimpinarea militarizării spațiului cosmic, diminuarea pericolului unui război nuclear în Europa și in lume, prin reducerea armelor nucleare, atit strategice cit și cu rază medie de acțiune, pină la lichidarea completă a armelor nucleare.4. — în condițiile actuale, interesele vitale ale tuturor popoarelor europene impun să se acționeze pentru oprirea acumulărilor de noi arme nucleare pe continentul european, pentru reducerea lor radicală pină la eliberarea completă a Europei de armele nucleare, atit cu rază medie de acțiune cit și tactice. Este necesar să nu se întreprindă nici o acțiune îndreptată spre obținerea superiorității militare a unei părți asupra celeilalte.Avînd in vedere amenințarea pe care o reprezintă cursa înarmărilor nucleare din Europa pentru toate popoarele europene, statele reprezentate la ședință consideră necesar ca toate statele continentului, in primul rind statele membre ale N.A.T.O. și cele participante la Tratatul de la Varșovia, să contribuie activ la e- forturile îndreptate spre eliminarea pericolului unui război nuclear.în legătură cu aceasta, ele au subliniat marea răspundere care revine, pentru soarta păcii in Europa și în lume, statelor pe teritoriul cărora se amplasează sau se are in vedere amplasarea de rachete nucleare cu rază medie de acțiune.Participanții la ședință susțin activ eforturile îndreptate spre crearea de zone denuclearizate in Balcani, în nordul Europei, precum și în alte regiuni ale continentului.Statele reprezentate la ședință se pronunță pentru realizarea in cel mai scurt timp a unui acord la negocierile de la Viena privind reducerea reciprocă a forțelor armate și armamentelor în Europa centrală. Propunerile țărilor socialiste participante directe la negocieri constituie o bază bună pentru un asemenea acord.Ele reamintesc propunerile pe care le-au adresat statelor membre ale N.A.T.O. privind eliberarea Europei de arma chimică, înghețarea și reducerea cheltuielilor militare și încheierea unui tratat cu privire la nefolosirea reciprocă a forței militare și menținerea de relații pașnice și cheamă la începerea cît măi grabnică de negocieri concrete în aceste probleme.Statele reprezentate la ședință relevă că desfășurarea lucrărilor Conferinței de la Stockholm pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare in Europa impune trecerea urgentă la negocieri concrete. Ele se pronunță pentru desfășurarea acestor negocieri în spirit constructiv in vederea realizării de înțelegeri de substanță asupra unor măsuri de intărire a încrederii și securității in Europa, care să se completeze reciproc, atit cu caracter politic și juridic, cit și militar. A- ceste înțelegeri trebuie să aibă la bază egalitatea in drepturi, echilibrul și reciprocitatea, respectarea egală a intereselor de securitate ale tuturor statelor participante și să ducă la diminuarea pericolului de război și reducerea încordării internaționale.La ședință, statele participante la Tratatul de la Varșovia au subliniat că ele s-au pronunțat și se pronunță pentru continuarea și aprofundarea procesului general-european, pentru destindere, întărirea securității și dezvoltarea colaborării în Europa, pe baza stabilită prin Actul final de la Helsinki.5. — Statele participante la Tratatul de la Varșovia consideră imperios necesar să se adopte măsuri concrete și eficiente pentru preintimpinarea unui război nuclear, limitarea și reducerea armamentelor nucleare, pină la lichidarea lor completă.Ca un prim pas în această direcție, ele propun înghețarea cantitativă și calitativă a armamentelor nucleare și așteaptă un răspuns la această propunere din partea țărilor N.A.T.O. Ele relevă disponibilitatea Uniunii

Sovietice de a întreprinde un asemenea pas impreună cu S.U.A., ca e- xemplu pentru celelalte puteri nucleare.Statele reprezentate la ședință se pronunță, de asemenea, pentru încheierea grabnică a unui tratat privind interzicerea totală și generală a experiențelor cu arma nucleară și organizarea in acest scop de negocieri corespunzătoare.Făcînd aceste propuneri, ele pornesc de la faptul că acumularea și perfecționarea in continuare a armelor nucleare sint nu numai periculoase, ci și iraționale.Participanții la ședință cheamă cu insistență statele posesoare de arme nucleare, care nu au făcut încă a- ceasta, să-și asume angajamentul de a nu folosi primele astfel de arme. Ei consideră necesar ca toate statele nucleare să facă totul pentru prevenirea războiului nuclear. Obiectivul principal al politicii lor externe, al acțiunilor lor practice trebuie să devină eliberarea popoarelor de pericolul nuclear.Statele reprezentate la ședință evidențiază faptul că militarizarea spațiului cosmic, in cazul în care nu ar fi preintimpinată, va spori considerabil riscul declanșării unui război nuclear, va atrage după sine o creștere fără precedent a cursei înarmărilor nucleare. Ele se pronunță cu fermitate pentru preintimpinarea militarizării Cosmosului, încetarea oricăror acțiuni care au drept scop extinderea cursei înarmărilor în spațiul cosmic, pentru folosirea acestuia exclusiv în scopuri pașnice, ca un bun al întregii omeniri, pentru soluționarea radicală a acestor probleme prin încheierea cit mai grabnică, atit în cadrul bilateral cit și multilateral, a unor acorduri internaționale sub un control eficient. A fost exprimată speranța că toate statele, în primul rind cele care posedă tehnică spațială, vor înțelege că trebuie să acționeze pentru preintimpinarea militarizării Cosmosului. S-a evidențiat rolul care revine Organizației Națiunilor Unite în rezolvarea acestei probleme.Miniștrii s-au pronunțat pentru negocieri concrete în toate problemele care fac obiectul Conferinței de dezarmare de la Geneva, în vederea realizării de acorduri efective în cadrul acestui for internațional. Ei consideră că, printr-o atitudine constructivă a țărilor participante la conferință, se poate ajunge la elaborarea intr-un timp scurt a Convenției privind interzicerea și lichidarea armelor chimice.6. — Pronunțîndu-se cu consecvență pentru creșterea rolului O.N.U. în menținerea păcii și întărirea securității internaționale, statele reprezentate la ședință au pus în centrul atenției celei de-a 39-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. probleme fundamentale ale relațiilor internaționale actuale. Ele reamintesc propunerile pe care le-au prezentat la O.N.U. pentru oprirea cursei înarmărilor și dezarmare, în primul rind dezarmare nucleară, reglementarea prin negocieri a focarelor de criză și conflict în diverse zone ale lumii, instaurarea unei noi ordini economice internaționale, împotriva politicii de amestec în treburile interne ale statelor, a oricăror acțiuni de subminare a sistemului social-politic din alte state. Ele au subliniat că recurgerea la limitări discriminatorii în relațiile economice și la orice alte forme de presiune contravine principiilor de bază ale relațiilor dintre state.Statele reprezentate la ședință condamnă politica imperialistă de forță și exprimă solidaritatea și sprijinul lor față de popoarele care luptă pentru libertate, întărirea independenței și progres social-economic.Ele relevă rolul important al mișcării țărilor nealiniate in lupta pentru înlăturarea pericolului de război, oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, pentru îmbunătățirea relațiilor politice și economice internaționale, împotriva oricăror forme de dominație și exploatare.7. — Miniștrii afacerilor externe au procedat la un schimb de păreri în legătură cu apropiata aniversare a 40 de ani de la victoria asupra fascismului. Ei au exprimat convingerea că popoarele și guvernele au datoria de a marca această dată memorabilă prin intensificarea eforturilor in vederea menținerii și întăririi păcii generale.8. — Miniștrii afacerilor externe au subliniat importanța Tratatului de la Varșovia ca instrument eficient al asigurării securității statelor participante, al elaborării și înfăptuirii în comun a politicii lor externe iubitoare de pace, ca factor important al menținerii și întăririi păcii în Europa, îndeosebi în actuala situație internațională complexă.
★Ședința Comitetului miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia s-a desfășurat într-o atmosferă de colaborare și deplină ințelegere.Următoarea ședință a Comitetului miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia va avea loc în iunie 1985, la Varșovia.
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Congresului american, pentru un al V-Iea mandat, informează agenția Associated Press. Realegerea formală a lui O’Neil în calitate de președinte al Camerei Reprezentanților urmează să aibă loc in luna ianuarie.
ȘOMAJ. Numărul șomerilor înre

gistrați oficial în R. F. Germania 
a crescut cu 45 000 în noiembrie 
comparativ cu luna precedentă, 
ojungînd la 2,19 milioane, ceea ce 
reprezintă 8,8 la sută din totalul 
populației octive - se arată intr-un

raport al Oficiului federal al mun
cii dat publicității la Nijrnberg.

CONSULTĂRI. Președintele ales 
al Uruguayului, Julio Maria San- 
guinetti, a avut convorbiri separa
te cu liderii Partidului Național 
(Blanco), Wilson Ferreira Aldunate, 
coaliției de stingă „Frontul Amplu", 
Liber Seregni, și Uniunii Civice, 
Juan Vicente Chiarino, în vederea 
ajungerii la acorduri cu privire Ia 
formarea unui guvern de unitate 
națională. La încheierea întrevede
rilor, Sanguinetti a relevat că s-a 
căzut de acord, in linii generale, ca

____ A _

POPORULUI DINSOMALIA a adoptat o serie de amendamente constituționale, între care prelungirea mandatului prezidențial de la șase la șapte ani.ÎMPRUMUT. Comisia Pieței comune și Banca (vest-)europeană de investiții au anunțat că au acordat Greciei un împrumut in valoare de 35 milioane unități de cont C.E.E. (3,22 miliarde drahme), în vederea realizării unor proiecte în domeniul energetic. Creditul va servi la punerea în exploatare de lignit la Amynteon re de P-tolemais) și struirea unei centrale bază de lignit.
a unei mine (în apropie- pentru con- electrice pe
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