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în lumina orientărilor formulate la Congresul al XlII-lea de

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Județul Alba a îndeplinit
planul producției-marfă
pe primii 4 ani
ai actualului cincinal
In atmosfera de puternică
angajare revoluționară, expre
sie a hotărîrii cu care se ac
ționează pentru a da viață mă
rețelor obiective de dezvoltare
economico-socială stabilite de
Congresul al XlII-lea al parti
dului, oamenii muncii din in
dustria județului raportează în
deplinirea cu 26 de zile mai
devreme a planului la producția-marfă pe primii 4 ani ai
actualului cincinal. Acest im
portant succes a creat condiții
ca pină la finele anului să se
obțină pe cei patru ani o producție-marfă suplimentară
în
valoare de peste 1,4 miliarde
lei. concretizată, între altele, în
1 400 tone utilaje tehnologice,
19 400 MWh energie electrică,
I 800 tone construcții metalice,
153 000 metri pătrați covoare,
porțelan-menaj în valoare de
66 milioane lei. Preocuparea
statornică a colectivelor munci
torești din județ pentru creș
terea eficienței
economice și
utilizarea, cu randament sporit
a capacităților de
producție
este evidențiată de faptul că
mai bine de 70 la sută din pro
ducția suplimentară se obține
pe seama creșterii productivi
tății muncii. 6 contribuție deo
sebită la realizarea in devans a
planului pe 4 ani au adus-o oa
menii muncii de la întreprin
derea mecanică Cugir.
între
prinderea minieră Baia de
Arieș, întreprinderea metalur
gică Aiud, întreprinderea me
talurgică de metale neferoase
Zlatna, întreprinderile de co
voare și de porțelan din Alba
Iulia. (Ștel'an Dinică,
cores
pondentul „Scînteii".

AU ÎNDEPLINIT

PLANUL

Producția anului viitor
— temeinic pregătită!
9

Ne mai desparte mai puțin de o
lună de' sfîrșitul acestui an și debu
tul productiv al anului 1985 — an de
cisiv pentru îndeplinirea prevederi
lor actualului cincinal, pentru a pune
o temelie trainică înfăptuirii progra
mului de dezvoltare economico-so
cială în cincinalul 1986—1990, potrivit
prevederilor cuprinse în Directivele
Congresului al XlII-lea al partidu
lui. Este o perioadă scurtă de timp,
dar densă, in care, așa cum sublinia
tovarășul Nicolae Ceaușescu in cuvintarea de închidere a lucrărilor fo
rumului comuniștilor, avem incă
multe de făcut pentru a încheia acest
an cu rezultate cit mai bune, pentru
pregătirea in bune condiții a planu
lui pe 1985, astfel incit în cel de-al
șaptelea cincinal să fie obținute rea
lizări superioare aprecierilor făcute
în Raportul prezentat la Congres.
De aici rezultă că îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor de plan pe acest
an la producția fizică și la export,
la toți indicatorii calitativi, de efi
ciență și definitivarea întregii strate
gii a realizării planului pe anul 1985
sînt două sarcini de căpetenie, prin
cipale, Care în, aceste zile trebuie să
concentreze, deopotrivă, eforturile
comuniștilor, ale tuturor oamenilor
muncii din fiecare întreprindere, din
fiecare ramură a economiei naționa
le, spre a se asigura continuitatea
necesară în realizarea obiectivelor de
dezvoltare economico-socială a pa
triei noastre socialiste.
După cum se știe, în perioada octombrie-noiembrie s-au desfășurat în
întreprinderi adunările generale ale
oamenilor muncii, care, concomitent
cu stabilirea măsurilor necesare pen
tru realizarea integrală a planului
pe acest an. au dezbătut sarcinile de
plan pe anul 1985 și au adoptat pro
gramele de măsuri politico-organizatorice și tehnico-economice menite
să asigurg îndeplinirea acestor, sar
cini djn primele g.ilș. ale apului, vii
tor. în numeroase întreprinderi s-a
acționat cu stăruință și răspundere
pentru aplicarea acestor măsuri și,
ca atare, stadiul pregătirii producției
din ultimul an al actualului cincinal
este avansat. Există însă o serie de
probleme cărora, pînă în prezent, nu

li s-a asigurat în anumite întreprin
deri și sectoare o soluționare cores
punzătoare. Ce acțiuni, în cadrul
acestor pregătiri, trebuie Încheiate
neintîrziat 1
Sub semnul maximei exigente se
află definitivarea încheierii tuturor
contractelor economice. Aceasta face
necesară clarificarea — cu sprijinul
centralelor și ministerelor de resort,
al organelor centrale de sinteză — a
problemelor structurii producției, ale
încărcării capacităților de producție
in fiecare întreprindere, corespunză
tor cerințelor efective ale economiei
naționale, ale exportului. Dată fiind
importanța economică cu totul deo
sebită a acestei acțiuni, contractele
trebuie încheiate potrivit legii, cuprinzind detalierea producției pe sor
timente, tipodimensiuni, cantități și
calități, pentru a se realiza o sin
cronizare perfectă între necesitățile
beneficiarilor și posibilitățile furni
zorilor, pe baza prevederilor din ba
lanțele materiale, în conformitate cu
criteriul suprem al asigurării înfăp
tuirii sarcinilor din planul național
unic de dezvoltare economico-socia
lă, al creșterii eficienței economice
in fiecare unitate productivă și la
nivelul întregii economii naționale.
Din datele operative centralizate la
Ministerul Aprovizionării rezultă că
stadiul încheierii contractelor econo
mice pe anul 1985 este avansat in
industria ușoară, în industria mate
rialelor de construcții, în industria
rpinieră. In s,chimb, contractarea este
întirziată la metal (unde nu s-a asi
gurat in toate cazurile corelarea ofertelor unităților metalurgice cu so
licitările consumatorilor, in princi
pal la anumite sortimente de lami
nate și țevi), la o serie de mașini,
utilaje, instalații și piese de schimb
ce se realizează în unități construc
toare de mașini, la unele produse ale
economiei forestiere, precum și la
anumite produse chimice, ecm’sinii
lacurile și vopselele, fibrele și firele
sintetice ș.a. Nu mai este timp de
așteptat și, de aceea, ministerele și
centralele industriale de resort au
datoria să clarifice de urgență toate
problemele care condiționează defi

nitivarea grabnică a încheierii con
tractelor economice.
Totodată, este nevoie să se acțio
neze cu operativitate și răspundere,
mai ales în unitățile constructoare de
mașini, pentru organizarea riguroasă,
pe baza planului, a relațiilor de coo
perare interuzinală. Este absolut ne
cesar să se tragă toate învățămintele
din neajunsurile care s-au manifes
tat în acest an, cînd, datorită nerezolvării corespunzătoare, din vreme,
a anumitor probleme care privesc
cooperarea interuzinală, o serie de
unități, îndeosebi din industria con
structoare de mașini, și-au făcut re
ciproc dificultăți, care s-au repercu
tat negativ asupra realizării planului
la diferite produse. De aceea, incă
de pe acum se cer întocmite progra
me de cooperare interuzinală realiste
și mobilizatoare, în deplină concor
danță cu cerințele economiei națio
nale, spre a se întrona o ordine desăvîrșită în acest domeniu al colabo
rării economice dintre Întreprinderi.
In strînsă legătură cu asigurarea
aprovizionării tehnico-materiale și
desfacerii producției se desprinde ce
rința de a se acționa prin măsuri
energice, pe planul organizării in
terne a activității productive, pentru
pregătirea sub toate aspectele a fa
bricației. Experiența anilor trecuți a
demonstrat că esențiale in această
privință Sint programarea judicioasă
a realizării producției fizice, la toate
sortimentele, încărcarea rațională a
capacităților de producție, asigurarea
unui decalaj optim intre secțiile de
producție, astfel încît să existe ga
ranția că toate produsele vor fi fa
bricate la timp și livrate corespunză
tor obligațiilor contractuale asumate.
Evident, un caracter prioritar conti
nuă să-l aibă și in anul viitor pro
ducția pentru export, astfel că fon
dul de marfă planificat și prevăzut
în contractele încheiate cu partenerii
externi sji fie .realizat și livrat rit
mic, lg un înalt nivel calitativ.
Așa yum se prevede in documen
tele adoptate de Congresul al XlIIlea al partidului, in perioada care
urmează se va pune un accent pre-
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0 concepție originală,
profund democratică privind participarea
maselor la conducerea societății
menea organizații, cum sînt : consi
gătură, ci factori component! de
Apărut chiar în zilele desfășură
liile oamenilor muncii ale naționali
bază ai sistemului nostru politic și
rii Congresului al XlII-lea al P.C.R.,
tăților
conlocuitoare,
Organizația
social, elemente viabile, avînd roluri,
volumul '4- in seria culegerilor de
Democrației
și
Unității
Socialiste,
texte „Din gândirea social-politică a
funcții și răspunderi proprii în în
Șoimii Patriei etc. In prezent, fie
tregul proces de elaborare și înfăp
președintelui
României,
Nicolae
care membru al societății noastre
Ceaușescu" — intitulat : „Rolul și
tuire a politicii partidului și statu
face parte din cel puțin o organi
lui nostru, de conducere a societă
sarcinile organizațiilor de masă și
zație de masă și obștească, benefi
obștești in înfăptuirea politicii Parti
ții la toate nivelurile. în concepția
ciind astfel de cadrul propice ampli
dului Comunist Român" pune în evi
.revoluționară a tovarășului Nicolae
ficării
contribuției
sale
la
măreața
dență cu mare forță de convingere,
Ceaușescu, creșterea rolului condu
operă constructivă ce se desfășoară,
unitar și în întreaga sa amplitudine
cător al partidului și procesul de
în prezent, in România. Fiecare or
și profunzime, concepția revoluționa
dezvoltare a democrației socialiste,
ganizație de masă și obștească a fost
ră, profund științifică, teoretică și
de atragere a maselor la conduce
practică, a secretarului gene
rea societății formează laturi
ale unui proces unitar : „Afir
ral al partidului care, și in
acest domeniu, a înscris o con
marea și recunoașterea rolului
IU zi:
tribuție de cea mai mare va
conducător al partidului comu
loare.
nist în societatea noastră so
Partidul nostru, tovarășul
cialistă — sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu
dau o
Nicolae Ceaușescu — nu dimi
C
U. ‘ înaltă apreciere rolului orga
nuează în nici un fel rolul
nizațiilor de masă și obștești,
sindicatelor sau al altor orga
contribuției lor la desfășura
nizații de masă și obștești ;
< -■''b
t \f'> >t’ "i
rea cu succes a măreței opere
dimpotrivă, activitatea politică
de edificare a societății socia
a partidului duce și trebuie să
liste multilateral dezvoltate, la
ducă la creșterea rolului aces
stimularea și valorificarea ca
tora în toate domeniile de ac
pacității de creație a maselor
tivitate".
in soluționarea problemelor
în această lumină, așa cum
complexe pe care le ridică
se arată în paginile volumului
dezvoltarea noastră actuală.
— cum s-a șî înfăptuit în
Prin reliefarea, în toate di
viață — secretarul general al
mensiunile lor, a locului și ro
partidului nostru a elaborat
lului organizațiilor de masă și
teze și orientări pe baza căro
obștești in sistemul democra
ra a fost ins'tituționalizat un
ției socialiste, în ansamblul
larg cadru organizatoric care
vieții noastre sociale, prin de
creează condițiile necesare
finirea clară a atribuțiilor lor,
realizării rolului crescînd și
secretarul general al P.C.R.,
sarcinilor de seamă ce revin
tovarășul Nicolae Ceaușescu,
tuturor organizațiilor de masă
înscrie o contribuție prețioasă
și obștești. Participarea de
la îmbogățirea socialismului
drept a principalelor organiza
științific, a științei conducerii
ții de masă și obștești în în
societății noastre socialiste, a
tregul sistem de organe de
patrimoniului, teoretic și prac
conducere — centrale și locale
tic, ai teoriei revoluționare.
— atît ale puterii și adminis
In chip fericit, tezele, apre
trației de stat, economice,
cierile și orientările progra
culturale etc., în organele cu
matice, de permanentă actua
dublă natură, de partid și de
litate, cuprinse în volum își
stat, cît și în cele ale demo
găsesc noi îmbogățiri și des
crației muncitorești — ampli
chideri de largă perspectivă în
ficarea conlucrării organizate
magistralul Raport prezentat
și sistematice între toate aces
V
■
'
'
la Congresul al XlII-lea, retea, însăși crearea și modul de
prezentînd o nouă confirmare
funcționare a Frontului De
a preocupării statornice a
mocrației și Unității Socialiste
partidului, a secretarului său
configurează acest nou și am
general față de creșterea rolu
învestită de partid cu funcții și aplu cadru organizatoric unic în felul
lui organizațiilor de masă și obștești
tribuții de mare însemnătate, cores
său, care asigură participarea nemij
în cadrul sistemului nostru politic.
punzător locului și rolului pe care le
locită a tuturor categoriilor de oa
„In întreaga activitate de dezvoltare
are în sistemul nostru social, nu
meni ai muncii, fără deosebire de
mărului de membri pe care îl cu
economieo-soeială — arată tovarășul
naționalitate, la conducerea econo
prinde, potențialului de căre dispu
Nicolae Ceaușescu în Raportul pre
miei, a întregii societăți.
zentat la Congres — un rol de seamă
ne, menirii și specificității sale în
Volumul cuprinde într-o formă
revine organizațiilor de masă și
cadrul societății noastre.
sistematizată,
coerent
închegată,
obștești, care cuprind toate categori
obiectivele și sarcinile trasate de
Cu deosebită claritate, textele cu
ile de oameni ai muncii, asigură
secretarul general al partidului tu
prinse în volum exprimă preocupa
participarea lor organizată la înfăp
turor organizațiilor de masă și
rea
consecventă
a
tovarășului
tuirea politicii generale a partidului
obștești, corespunzător activității lor
Nicolae Ceaușescu pentru ca în an
și reprezintă un factor de importanță
specifice. însușite cu înaltă conștiin
samblul activității fiecărei organi
deosebită al democrației noastre
ță și responsabilitate patriotică și
zații să se asigure, în permanență,
muncitorești, revoluționare".
așezate la baza statutelor, regula
într-o unitate dialectică, împletirea
mentelor și programelor de organi
După cum se știe, la inițiativa
deplin armonioasă a intereselor ge
nerale, ale intregii societăți, cu cele
zare și activitate proprii fiecărei orsecretarului general al partidului
^anizațijfc*fe masă și obștești, aceste
. n'jstru. in perioada ce a urmat Con
colective, specifice-fteeărei claso și
gresului al IX-lea al P.C.R. au fost
orientări
jalonează și garantează
categorii sociale. Astfel, în gîndirea
adoptate un șir de măsuri care au
participarea lor rodnică, sub condu
președintelui țării, sindicatele, orga
asigurat creșterea rolului organizați
cerea organelor și organizațiilor de
nizațiile de tineret, de femei, coope
ilor de masă și obștești, perfecționa
ratiste, de creație, toate celelalte
rea continuă a cadrului lor organi
organizații de masă și obștești sînt
Dr. Gheorqhe BUTARU
zatoric, a stilului și metodelor de
considerate nu simple verigi, curele
muncă, precum și crearea de noi ase
de transmisie sau elemente de le(Continuare în pag. a IV-a)
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(ARCUL DE TRIUMF'
AL ISTORIEI

32 DE UNITĂȚI
ECONOMICE
DIN JUDEȚUL BRAȘOV
Aplicarea cu consecvență a
programelor speciale întocmite
în fiecare unitate
economică
și promovarea progresului teh
nic au permis colectivelor de
oameni ai muncii din unitățile
economice ale județului Brașov
să pună în valoare marile re
zerve materiale și umane de
care dispune economia județu
lui, reușind să realizeze, de la
începutul anului, o producțiemarfă industrială suplimentară
în valoare de aproape 700 mi
lioane lei. Au fost
produse
peste prevederi 1 006 autove
hicule, 2,3 milioane CP
mo
toare diesel, numeroase mo
toare electrice, însemnate can
tități de produse electrotehni
ce, mașini-unelte pentru pre
lucrarea metalelor, tricotaje,
prefabricate din beton.
Este
demn de relevat faptul că pină
în prezent un număr de 32 de
unități economice au raportat
îndeplinirea planului anual la
producția-marfă industrială, iar
II unități — planul anual la
export. (Nicolae Mocanu, co
respondentul „Scînteii").

25 DE UNITĂȚI
ECONOMICE
DIN JUDEȚUL BACAU
Oamenii muncii din 25 de
unități economice din județul
Bacău au raportat îndeplinirea
cu o lună mai devreme a sar
cinilor de plan pe acest an. în
tre unitățile fruntașe se numă
ră întreprinderea de utilă] chi
mic și întreprinderea de electrocentrale Borzeștl, întreprin
derea minieră Comănești, în
treprinderea forestieră de ex
ploatare și transport,
Antre
priza de construcții hidroteh
nice Șiret și altele. Au
fost
create astfel condiții ca pînă la
finele anului unitățile respec
tive să realizeze o producțiemarfă suplimentară in valoare
de circa 800 milioane lei, con
cretizată in mari cantități de
cărbune, energie electrică, uti
laj tehnologic pentru industria
chimică și alte produse nece
sare economiei naționale.
De
menționat că întreprinderea de
utilaj chimic Borzești,
între
prinderea de confecții Bacău și
unitățile
de industrie
mică
și-au îndeplinit planul
anual
și la export, urmind ca in
cursul acestei luni să livreze
suplimentar
partenerilor
de
peste hotare însemnate canti
tăți de
produse.
(Gheorghe
Baltă, corespondentul „Scîn
teii").

In secția a lll-a din cadrul întreprinderii „Automatica" din Capitală, muncitorii din echipa maistrului Mihai Predescu finalizează un nou panou electric de
comandă, destinat termocentralei din Suceava
Foto : E. Dichiseanu

„Bilet de voie" pentru brevetul de invenție
Reporterii intră pe poar
ta întreprinderii de seule
și elemente hidraulice din
Focșani odată cu vestea
brevetării unei noi inven
ții. înainte de a vedea des
pre ce este vorba, să pre
cizăm că ideea a... scăpărat
pentru prima dată lăcătu
șului Codin Săpunaru. în
tr-o zi obișnuită de lucru
a expus-o și supus-o ju
decății
proiectanților, a
tehnologilor. Care au pus
umărul la finalizarea ei.
Iar, acum, brevet de inven
ție pentru un nou tip de
distribuitor hidraulic. Pro
dus căruia i s-a pregătit
fabricația de serie. Produs
mai ușor cu 40 la sută
decît tipul clasic. Deci :
consum redus de metal, de
energie electrică, perfor
manțe funcționale ridicate.
— Și miniaturizare ceru-,
tă de exigențele tehnicii
moderne — adaugă încă
un argument omul cu
ideea.
Argument a cărui ilus
trare practică o aflăm din
plin la atelierul de proto
tipuri. Loc unde „furtuna
creierelor" a determinat și
determină numeroase per
formanțe. Loc unde, potri
vit expresiei inginerului
Liviu Livescu, „nu pot
lucra decît oameni cu cer
te atitudini și aptitudini
revoluționare".
îl rugăm să-șl motiveze
afirmația.
— Congresul al XlII-lea
a adoptat un program re
voluționar de dezvoltare a

patriei
socialiste. Acest
program, așa cum sună și
înflăcăratul îndemn adre
sat de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, de la tribuna
Congresului, poate fi înde
plinit numai acționînd cu
toții ca adevărați revolu
ționari.
Iată și ce spun faptele
zilei, în această ordine de
idei, la atelierul de proto
tipuri. Odată cu „biletul

Spiritul

nînd ca adevărați revolu
ționari. Este un adevăr
care s-a cristalizat limpe
de, și , pentru mine, acolo,
în sala Congresului, unde
am fost delegat.
— Cum se concretizează
această atitudine aici, în
întreprinderea în eare aveți
răspunderea de director ?
— Faptele pe care ăș pu
tea' să le aduc în sprijinul
acestei afirmații sînt nu

de Congresul al XlII-lea
al partidului, presupune o
angajare de conștiință pe
măsură, abnegație, capa
citate de dăruire revolu
ționară.

„Ce știm să facem
azi bine, miine avem
datoria de a face
și mai bine“
Afirmația aparține mais
trului comunist Pavel Dul-

revoluționar înseamnă, faptă revoluționară (II)

de voie" al brevetului de
invenție ce intra pe poar
ta întreprinderii, în atelie
rul inginerului Liviu Li
vescu se finaliza încă o
temă de laborioasă cerce
tare : fabricarea cilindrilor
cu caractere necesari ma
șinilor de imprimat din
dotarea centrelor teritoria
le de calcul. Piesă de mare
finețe și tehnicitate. Una
din nenumăratele reușite
ale celor care impun aten
ției mecanica fină vrînceană.
Continuăm discuția de la
nrototipuri cu inginerul
Laurențiu Veber, directo
rul întreprinderii. Ne spune
din capul locului :
— Subscriu la ideea in
ginerului Livescu. Intr-a
devăr, programul revolu
ționar de progres al Româ
niei în anii ce vin poate
fi înfăptuit numai acțio

meroase. O să mă opresc
doar asupra uneia singure:
în acest an, aproape 77 la
sută din ceea ce fabricăm
reprezintă produsele noi și
reproiectate.
Cît este munca concen
trată
într-un
procent ?
Mult, puțin ? întrebările,
desigur, ar putea să sune
retoric. Chiar așa fiind, nu
trebuie să se piardă din
vedere un lucru : în acest
procent se cuprinde șl
ideea ce a... scăpărat pen
tru prima dată in mintea
lăcătușului Codin Săpuna
ru. Se cuprind, în aseme
nea procente, și strădaniile
tuturor acelora care, înțelegînd comandamentele po
litice majore, revoluționa
re privind prezentul și vii
torul tot mai luminos al
țării, explorează cu în
drăzneală tărîmul noului.
Ceea ce, pe drumul deschis

ca, de la întreprinderea
„înfrățirea" din Oradea.
Mergem împreună intr-una din hale. Sub pri
viri, agregate speciale, li
nii de transfer. Utilaje
complexe și complicate,
purtătoare de tehnică mo
dernă. Dovezi ale pricepe
rii și hărniciei acestui des
toinic colectiv, angajat cu
toate forțele în bătălia
pentru îndeplinirea obiecti
velor trasate de Congresul
al XlII-lea al partidului.
Subinginerul
Alexandru
Timar supraveghează „pro
bele de casă" ale unui uti
laj destinat întreprinderii
„Steaua roșie" din Bucu
rești. Cum ar putea fi cu
prinsă,
demonstrată, în
cîteva cuvinte, modernita
tea acestei plăsmuiri crea
toare de tehnică modernă?
Ne ajută Alexandru Timar:
— Poate prelucra o piesă

ln 18 secunde. Timp re
cord.
— Față de ce ?
— Față de o mașină uni
versală obișnuită,
căreia
i-ar trebui 480 de secunde
pentru executarea acelo
rași operații.
Comparația este dusă
mai departe : noul agregat,,
intrat in probe imediat
după Congresul al XlII-lea
al partidului — prompt
răspuns
muncitoresc
la
chemarea secretarului ge
neral al partidului, răs
puns privind promovarea
tehnicii
și
tehnologiilor
celor mai avansate — pro
duce cît 23 de strunguri, 4
mașini de frezat, tot atîtea
de găurit, plus munca a 79
de muncitori calificați.
— Socotim
agregatul
doar un pas cîștigat pe
drumul eforturilor noastre
în această direcție.
Așadar, „ce știm să fa
cem azi bine, mîine avem
datoria de a face și mai
bine". Alte cuvinte, aceeași
idee...
La cîțiva pași de locul
unde lucrează Alexandru
Timar se testează o altă
linie de transfer, pentru
același beneficiar bucureștean. La cele 14 modu
le, un ciorchine de munci
tori și specialiști execută

Hie TANASACHE
Dan DRAGULESCU
Ioan LAZA
Gheorqhe SUSA
(Continuare în pag. a V-a)

Ziua de 22 noiem
brie 1984 va rămîne
pentru totdeauna în
conștiința națională ca
un simbolic arc de
triumf al istoriei ro
mânești contemporane
venind să încununeze
voința indestructibilă
a poporului întreg de
a realege la cîrma
destinelor
sale
pe
omul care de peste o
jumătate de veac s-a
identificat atît de tul
burător și de eroic cu
lupta pentru izbînda
idealului comunist pe
pămintul României și
care, în ultimele două
decenii,
de cînd se
află în fruntea parti
dului nostru comunist
și
a statului nostru
muncitoresc, a dat acestui măreț ideal o
strălucire unică și un
chip românesc inconfundabil, cu admirație
recunoscut pretutin
deni sub numele de
Epoca Ceaușescu.
Țara noastră își ur
mează astfel Eroul cu
o neabătută credință
Tn geniul său condu
cător, cu sentimentul
certitudinii că reînvestirea sa reprezintă ac
tul politic hotărîtor
pentru viitorul patriei,
garanția de granit că
acest viitor își va afla
în devotamentul in
candescent al marelui
patriot și în gîndirea
înaripată și cutezătoa
re a strategului comu
nist, care este tovară
șul Nicolae Ceaușescu,
cea mai fericită îm
plinire.
Sînt rare In istorie
aceste clipe memora
bile cînd o țară în
treagă, cu conștiința
trează și cu sentimen
tul celei
mai grave
răspunderi față de
propriul ei destin, iz
butește să vibreze în
tr-o unică bătaie de
inimă și să dea glas cu
atita forță,
cu atîta
recunoștință și cu atita
angajare ideii de uni
tate
desăvirșită
in
jurul
conducătorului
iubit.
Am fost în marea
sală a Forumului co
muniștilor români în
vestiți de popor să se
facă ecoul de foc al
marii voințe naționale
și am trăit, cu toată
ființa,
această clipă
unică în care a fost
semnat, cu suflet co

munist, actul consa
crării unei victorii
politice menite să se
reverbereze inspirat in
întreg viitorul nostru
socialist și comunist,
pe care partidul co
munist l-a prefigurat
în magistralul Raport
al conducătorului său
cu o fervoare revolu
ționară
copleșitoare,
cu o decizie științifi
că fără drept de apel,
cu o conștiință a răs
punderii in fața isto
riei și a celor ce vor
veni după noi, cu o
dragoste față de pa
trie fără egal, cu o ne
secată credință în vic
toria cauzei comuniste
și în misiunea istorică
a militantului cornu-

ÎNSEMNĂRI
de Dinu SĂRARU
nist de a nu precupeți
nici un efort și nici
un sacrificiu pentru
victoria deplină a acestei cauze. Ascultind acest Raport, desfășurind în fața noas
tră harta viitorului
sigur, categoric
al
patriei,
convingîndu-ne cu o rigoare
matematică
absolută
că
rezultatul gran
dioasei opere de con
strucție socialistă de
pinde, intr-adevăr, de
noi și numai de noi,
de voința noastră și
de destoinicia noas
tră, de ambiția noas
tră și de știința noas
tră de a face ca mai
binele să devină legea
de fier a societății
noastre, ca viitorul să
fie așa cum il visăm ;
ascultind acest Raport
înfățișat el însuși cu
o dăruire sufletească
și cu o patimă a iubi
rii de țâră pe care
istoria milenară a acestui popor a întîlnit-o întotdeauna la
marii ei ziditori și cti
tori, am avut, cu
bucurie și mindrie,
sentimentul că ascult
glasul lui Bălcescu
vibrînd în glasul mare
lui nostru conducător.
Și nu mă voi sfii să
afirm cu întreaga mea
convingere că magis
tralul Raport prezen
tat forumului comu

nist și țării românești
de tovarășul Nicolae
Ceaușescu mi-a apărut
și îmi apare în com
plexitatea lui filozo
fică de o originalitate
cutezătoare și in vir
tuțile lui excepționale
pentru practica con
strucției socialiste, o
operă capabilă să ne
trimită cu admirație
la vocația poematică
■a unei superbe Cîntări
a României contem
porane. Dincolo de ri
goarea matematică amintită mai înainte,
de realismul științific
al direcțiilor noi de
dezvoltare a econo
miei
socialiste,
de
forța relevantă a ci
frelor,
Raportul
e
străbătut, de la un
capăt la altul, de
participare
spiritua
lă care e a marii
combustii revoluționa
re și, ca scriitor, aș
vrea să-mi îngăduiți
să spun că impresio
nant în acest Raport
de o cuceritoare an
vergură vizionară e,
mai presus de orice,
puternicul spirit revo
luționar, fundamental
pentru certitudinea pe
care Raportul ne-o dă
nouă, tuturor, pentru
încrederea și optimis
mul pe care ni le in
suflă, pentru energia
cu care ne învestește
în munca și în lupta
noastră de căuzași ai
socialismului.
„Este necesar — spu
ne tovarășul Nicolae
Ceaușescu — să păs
trăm permanent spi
ritul viu, novator, re
voluționar al partidu
lui, al activității teo
retice și ideologice, să
acționăm in perma
nență pentru perfec
ționarea și ridicarea
rolului conducător al
partidului in raport cu
noile etape, cu cerin
țele dezvoltării economico-sociale, ale știin
ței și culturii. Să
facem totul pentru ca,
întotdeauna, partidul
nostru să rămină un
partid revoluționar, să
dinamizeze
întreaga
dezvoltare, să mențină
spiritul revoluționar,
patriotic, de luptă al
poporului nostru !“.
Acest splendid apel
cuprins în Raportul

(Continuare
în pag. a IV-a)
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DEMOCRAȚIA SOCIALISTA

prima Îndatorire, prima preocupare
PERFECȚIONAREA ACTIVITĂȚII PRODUCTIVE
Exprimînd convingerea că, reîntorși acasă, participanții la cel de-al
XIII-lea Congres al partidului vor
duce în organizațiile din oare fac
parte spiritul de lucru al marelui
forum comunist, vor explica însem
nătatea deosebită a hotărî rilor adop
tate și vor acționa nemijlocit pentru
traducerea lor in viață, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, a pdresat tuturor
comuniștilor, întregului popor che
marea de a-și mobiliza toate ener
giile pentru încheierea cu succes a
sarcinilor de plan pe acest an, pe în
tregul cincinal și pentru pregătirea
temeinică a cincinalului viitor.
Cum s-a recepționat această chemare-îndemn de către comuniști, de
către organizațiile de partid din mu
? în însemnările de
nicipiul Botoșani
'
mai jos vom răspunde la această întrebare.

O•
care

„săptămină record"
devine.. obișnuință.

între inițiativele adoptate de comitetul de partid
din intrcprindeI
rea de confecții,
în cinstea Con
gresului al XIIIlea al partidului,
a figurat și insti
tuirea „săptămî
nii record11 în
producție, orga
nizată în zilele
de 19—25 noiem
brie, adică în in
tervalul ce a cu
prins marele eveniment politic.
Scopul inițiativei îl reprezenta reali
zarea unui volum cit mai mare din
tre confecțiile destinate exportului.
Fapt care, dealtfel, s-a și întîmplat.
Dar în următoarea săptămină, colec
tivul a confecționat și livrat parte
nerilor externi un volum de produ
se cu 6 la sută mai mare decît re
cordul din... „săptămină record11.
Drept urmare, sarcinile la export ale
lunii noiembrie au fost depășite cu
aproape 7 milioane lei.
— Cum ați procedat ? — ne-am
adresat tovarășei Ana Timofte, se
cretarul comitetului de partid, dele
gată la Congresul al XIII-lea al
partidului.
— Reîntoarsă în întreprindere, am
analizat în biroul comitetului de
partid realizările obținute în cadrul
„săptămînii record11. Se muncise, într-adevăr, cu multă pasiune în fie
care dintre zilele de desfășurare a
Congresului. Și in fiecare secție au
apărut inițiative eficiente. Comunis
tul Mihai Tincu, de pildă, a propus
organizarea producției de export pe
firme și parteneri. Finalizarea pro
punerii — chiar în ziua următoare,
de către același comunist, care este,
dealtfel, șeful compartimentului de
resort — a condus la creșterea cu
aproape 2 la sută a indicelui de uti
lizare a timpului de lucru, la spo
rirea calității produselor. In aceeași
ședință s-a hotărît trimiterea de de
legați pentru recepționarea materiei

prime direct la furnizori. Simultan
cu această acțiune, textilele sînt re
partizate pe formații de lucru, în
funcție de modelele aflate în execu
ție, chiar în aceeași zi. Și astfel,
materiile prime ajung direct în ate
lierele de producție. Ceea ce a re
dus simțitor timpul pentru desfășura
rea aprovizionării.
Aflăm apoi că pentru înfăptuirea
tuturor măsurilor stabilite de biroul
comitetului de partid nu s-a recurs
la ședințe suplimentare. In schimb,
au intrat în acțiune toți membrii bi
roului, întregul activ de partid și,
bineînțeles, toate cadrele tehnicoeconomice. Transmiterea noilor sar
cini rezultate din documentele Con
gresului a fost conjugată cu adop
tarea unor măsuri tehnico-economice
și politico-organizatorice, astfel încît
angajarea în întrecerea socialistă,
manifestată în ultima decadă a lunii
noiembrie, care urma să reprezinte
nivelul maxim al posibilităților, să
constituie baza de la care să se por
nească în realizarea sarcinilor pe
luna decembrie. Adică experiența

supune dezbaterii comuniștilor în
Prioritățile producției O- prima
plenară.
nului viitor — priorități acin anul 1985 se va lucra
tuale ale muncii politico-or fără restanțe. PreocuPări ase
ganizatorice. Alâturi de sarcinile mănătoare celor de pînă acum am
curente rezolvate In zilele de după
Congres, biroul comitetului de partid
de la întreprinderea textilă „Mol
dova11 a luat în dezbatere și stadiul
pregătirilor pentru producția anului
viitor. „încă acolo, în sala Palatului
Republicii, ascultînd Raportul to
varășului Nicolae Ceaușescu, iar mai
apoi cuvîntarea rostită la încheierea
Congresului, mi-am schițat cîteva
măsuri prin care putem înfăptoi mai
devreme sarcinile ce ne revin in
anul 1985 și în cincinalul viitor, își
informa tovarășii de muncă Georgeta
Podaru, secretarul comitetului de
partid din întreprindere. Una dintre
acestea are în vedere trecerea la
reorganizarea intensivă a sectoarelor
de producție ; o alta se referă la
creșterea mai accentuată a producti
vității muncii. Pentru ca aceste

constatat și în rîndul organelor de
partid din alte unități industriale
botoșănene. Prima grijă a maistru
lui Gheorghe Miron, șeful secției
forjă de la întreprinderea mecanică
pentru agricultură și industria ali
mentară, delegat la Congresul al
XIII-lea al partidului, a fost aceea
ea, la reîntoarcerea acasă, să discute
mai întîi cu comuniștii din colecti
vul pe care îl conduce. După aceas
ta s-a prezentat la biroul comitetu
lui de partid din întreprindere. A
raportat astfel atît despre modul în
care s-au desfășurat lucrările mare
lui forum al comuniștilor, dar și
despre noul angajament al secției de
care răspunde. Anume că, printr-o
amplă mobilizare, colectivul forjei
va recupera în prima decadă a lunii
decembrie toate restanțele la pro
ducția fizică față
de beneficiarii din
alte județe (între
prinderi similare
din
Timișoara,
Cluj-Napoca, Te
cuci, Roșiori de
Vedeș.a.), urmînd
ca, în ultima de
cadă a
acestei
luni, să producă
In contul lui ia
nuarie 1985. Așa
dar, un angajament muncitoresc ferm, pe măsura
înaltelor exigențe ce rezultă din hotărîrile Congresului al XIII-lea.
Din păcate, în alte cîteva unități in
dustriale ale Botoșaniului, îndeosebi
întreprinderile pentru articole teh
nice din cauciuc și, respectiv, de pre
lucrare a lemnului, nu au fost con
semnate asemenea măsuri prompte
din partea comitetelor de partid. O
asemenea reacție, după cum ne spu
nea tovarășul Ioan Cojocariu, primsecretar al Comitetului municipal de
partid Botoșani, se va produce neintirziat. „în chiar zilele care au ur
mat Congresului al XIII-lea, biroul
comitetului municipal de partid —
ne asigură interlocutorul — a trimis
cîte un colectiv de activiști și spe
cialiști din diferite sectoare de ac
tivitate în fiecare dintre unitățile
ce prelimină că nu-și vor realiza
planul pe luna decembrie. Vom cu
noaște astfel amănunțit cauzele ce
au determinat acest fapt, lipsurile și
neajunsurile cu care se confruntă
unitățile
respective,
intervenind
hotărît pentru înlăturarea lor. înalta
răspundere ce ne revine din docu
mentele Congresului al XIII-lea ne
obligă să intervenim oportun și ope
rativ în fiecare sector de muncă
pentru așezarea activității pe un fă
gaș normal, pentru pregătirea temei
nică a producției anului viitor". .

DOCUMENTELE CONGRESULUI AL Xlll-LEA
- program concret de muncă al fiecărei
organizații de partid, al fiecărui comunist
„săptămînii record11 să devină obiș
nuință. „Procedînd astfel, aprecia
secretarul comitetului de partid, vom
obține în luna decembrie un spor de
6—7 la sută la producția fizică, ceea
ce va face să onorăm toate contrac
tele la export pe anul curent cu
14—15 zile mai devreme".
Investigațiile pe care le-am efec
tuat ne-au dovedit că la fel au pro
cedat și alți delegați botoșăneni la
marele
forum
al
comuniștilor.
„Luînd cuvîntul într-una din secțiu
nile Congresului — ne spunea Mihai
Pancu, mecanic de locomotivă — am
prezentat și angajamentul colectivu
lui de la complexul C.F.R., de a re
duce în luna decembrie și anul vii
tor consumul de energie electrică șl
de motorină cu 5 la sută pe fiecare
locomotivă, în condițiile sporirii în
cărcăturii vagoanelor cu 0,3 tone pe
osie. Rediscutînd angajamentul asu
mat cu cei 200 de comuniști, ne-am
dat seama că obiectivul ce ni l-am
propus se înfăptuise în a doua ju
mătate a lunii noiembrie. Și cum,
în spiritul documentelor Congresului,
tovarășii mei de muncă identifica
seră noi căi de sporire a eficienței
transporturilor, am hotărît ca în luna
decembrie a.c. să reducem consumul
de energie electrică și combustibil
cu 7 la sută și să sporim încărcătura
pe fiecare osie cu 0,4—0,5 tone11.
Așa se manifestă spiritul revolu
ționar. Prin fapte și inițiative. Așa
cum s-a cerut la Congres.

obiective să se realizeze în devans,
începînd cu anul viitor, ideea de
bază ce se desprinde tot din documentele adoptate de Congres este
aceea ca ele să fie susținute cu prioritate și printr-o
.
intensă muncă .politico-organizatorică“.
Idee care nu numai că a fost în
sușită, dar pentru realizarea ei s-au
stabilit responsabilități nominale și
termene precise de aplicare. Ing. Au
gustin Cordoș, directorul întreprin
derii, membru al biroului comitetu
lui de partid, s-a angajat să reuneas
că toate forțele implicate pentru
reducerea cu un trimestru a duratei
de reorganizare a secției de confecții
ce valorifică resturile de textile re
zultate în procesul tehnologic. Pro
ducția acestei secții va spori, încă in
trimestrul al treilea al anului viitor,
de aproape 4 ori, în condițiile creș
terii gradului de valorificare a fie
cărui kilogram de produs de cel pu
țin 25 de ori. Epistemia Turcu, inginer-șef, și-a asumat sarcina să de
vanseze tot cu un trimestru acțiunea
de adaptare a celor 130 de mașini
de țesut ce vor produce țesături vop
site „în fir11. Sarcini concrete pentru
pregătirea producției anului viitor
au primit toți ceilalți membri ai bi
roului comitetului de partid, în func
ție de răspunderea deținută în cadrul
colectivului, iar comitetul de partid
și-a schițat un bogat plan de măsuri
politico-organizatorice pe care-1 va

Silvestri AILENE1
corespondentul

„Scinteii"

cadru de afirmare a răspunderii civice
In Raportul ținut la Congresul al XIII-lea al partidului, referindu-se la
rolul consiliilor populare, tovarășul Nicolae Ceaușescu preciza : „In în
treaga lor activitate privind buna gospodărire și dezvoltare economicosocială a fiecărei localități, consiliile populare trebuie să se sprijine pe
participarea largă a tuturor cetățenilor, veghind permanent la înfăptuirea
neabătută a planului, la respectarea legilor și normelor de conviețuire
socială".
Pentru dezvoltarea cit mai largă a participării maselor la conducerea
treburilor întregii societăți, un rol de seamă au și organismele democra
ției noastre noi, revoluționare, intre care O.D.U.S., comisiile permanente,
comitetele de cetățeni, comisiile de femei care, sub conducerea organi
zațiilor de partid, unesc elanul și energiile maselor populare, participarea
efectivă a populației la înfăptuirea tuturor problemelor obștești. Concret,
aceste organisme, masele largi, fac propuneri, aduc in adunările cetățe
nești soluții pentru rezolvarea mai eficientă, mai economicoasă a proble
melor gospodărești care se ivesc in localitate și, in colectiv, participă la
înfăptuirea lor.
Cum acționează, practic, aceste organisme democratice ale societății
noastre socialiste, cu ce eficiență ?
lată subiectul anchetei întreprinse in municipiul CRAIOVA.

„In acest an, cetățertii municipiu
lui nostru, mobilizați de organizațiile
de partid din cartiere, de O.D.U.S.,
de comitetele de
femei, comitetele
de cetățeni și de
comitetele asocia
țiilor de locatari,
au
plantat
în
parcuri și grădini
publice 2 250 000
arbori și arbuști,
au sădit 5 milioa
ne de flori, au
întreținut 350 km
pătrați de străzi,
alei și trotuare și
au cultivat 80 ha
teren, fost spațiu
viran. In afară
de aceste lucrări
au reușit să co
lecteze 225 tone
fier vechi, 35 tone
hirtie, 15 tone de
cauciuc și 10 tone
de materiale tex
tile uzate.
Valoarea muncii patriotice s-a ri
dicat la 400 milioane lei (pină la
1 decembrie) față de 410 milioane
planificate pe tot parcursul anului".
Această informație bogată în reali
zări cetățenești ne-a oferit-o tovară
șul Mihai Marin, vicepreședinte al
Comitetului executiv al Consiliului
popular municipal Craiova.
Desigur, valoarea muncii patrioti
ce a craiovenilor e mare și presupu
ne nu numai o activitate susținută,
dar și o foarte bună organizare. Cu
intenția de a găsi și populariza ex
periența organizațiilor obștești din
acest municipiu, am străbătut dife
rite cartiere, am stat de vorbă cu
oameni, am privit cum arată acum
străzile, fondul locativ, parcurile,
spațiile dintre blocuri.
...Era într-o sîmbătă după-amiază.
Aflîndu-ne în cartierul „Brazda lui
Novac11 am văzut o mulțime de oa
meni încărcînd în camioane cărămizi,
lemn, moloz. La întrebarea noastră
de la ce întreprindere sînt oame
nii care lucrează la degajarea cartie
rului de materiale în urma demolării
imobilelor ajunse în stare de nelocuit, n( s-a răspuns :

Atracții turistice în județul Timiș
Deși nu dispune de renumite
zone montane sau de plaje însorite,
județul Timiș oferă posibilități
largi vizitatorilor pentru practica
rea unui turism modern.
— Baza noastră materială — ne
spune loan Grozescu, șeful Oficiu
lui județean de turism Timiș — s-a
dezvoltat an de an, atît în munici
piile Timișoara și Lugoj, în orașulstațiune Buziaș, cit și în alte loca
lități. Dispunem în prezent de 13
hoteluri, dintre care șapte sînt noi
sau au fost modernizate în anii
actualului cincinal, două hanuri, un
popas turistic, 28 de case de odihnă
și 24 de unități de alimentație pu
blică. în afară de asigurarea unor
condiții optime de cazare și ali
mentație publică, personalul mun
citor din cadrul Oficiului județean
de turism Timiș și din unitățile
subordonate este permanent pre
ocupat pentru organizarea de ac
țiuni turistice, in principal excursii,
pentru cunoașterea frumuseților
și istoriei patriei, a marilor împli
niri social-economice din anii so
cialismului, acțiuni la care parti-

Ni se prezintă cele mai
noi modele de mobilă corp,
mobilă stil, mobilă de bu
cătărie, Modele noi, moder
ne. Mobilă frumoasă, trai
nică, funcțională. Mobilă
lucrată cu grijă și migală,
cu gust și fantezie de meș
teri iscusiți și pasionați de
la întreprinderea forestie
ră de exploatare și trans
port Nehoiu, județul Bu
zău. Meșteri cu miini de
aur, care dau o nouă stră
lucire „aurului verde11 al
pădurilor. Fapt cu atît mai
semnificativ, dacă avem in
vedere că, pînă acum un
deceniu și jumătate, de
cînd au fost construite două
fabrici de mobilă și una dș
plăci aglomerate din lemn,
oamenii acestui ținut de un
pitoresc aparte nu făceau
altceva, de zeci și sute de
ani, decît să doboare copa
cii și să trimită bușteni și
cherestea spre alte centre
de prelucrare din țară.
— Altul este acum dru
mul lemnului de Buzău —
ne spune directorul I.F.E.T.
Nehoiu, inginerul Nicolae
Costache. In numai zece
ani, valoarea unui metru
cub de masă lemnoasă su
pusă prelucrării, cu știință
și artă, a sporit nu mai
puțin de... zece ori ! Și, po
trivit sarcinilor ce ne revin
din ideile și orientările cu
prinse în Raportul pre
zentat de secretarul gene
ral al partidului la Con
gresul al XIII-lea, din do
cumentele programatice ale
înaltului forum al comuniș
tilor, avem datoria ca în
anii următori să adăugăm
noi carate „aurului verde11
al pădurilor. Pentru a spori
și mai mult valoarea aces
tei inestimabile bogății,
vom acorda toată atenția
unei prelucrări de înaltă

cipă anual peste 75 000 de persoane
din rîndul tuturor categoriilor de
cetățeni, de la elevi și șoimi ai pa
triei, pînă la pensionari. Acestora
Ii se adaugă alți circa 48 000 de oa
meni ai muncii care beneficiază de
bilete de odihnă și tratament in
stațiunile balneoclimaterice din în
treaga țară. Stațiunea noastră Bu
ziaș, renumită pentru eficiența tra
tamentului afecțiunilor cardiovas
culare, are program permanent.
La rîndul său, directorul între
prinderii locale balneoclimaterice,
Nicolae Izgăreanu, ne spune că
Buziașul nu mai seamănă aproape
deloc cu cel de acum cîțiva ani. In
prezent, stațiunea dispune de 1 800
de locuri de cazare, din care aproape 1 000 în hoteluri noi, cu grad
sporit de confort, s-au construit
baze proprii de tratamente și cantine-restaurant Aici, ca și în alte
zone ale Timișului, turiștii veniți la
tratament sau numai la odihnă sînt
înconjurați cu tradiționala ospitalii
tate bănățeană. (Cezar Ioana, co
respondentul „Scînteii").
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calitate și eficiență, astfel nînd, practic. In afara pre
ca drumul lemnului de la lucrării superioare, doar
copacul din virf de munte cioatele și rădăcinile.
în
pînă la produsul finit să rest,
totul
se
trans
devină tot mai rodnic.
formă in bunuri de valoare.
Am parcurs, împreună cu Din cetina de brad și mo
directorul, „noul drum al lid se fabrică ulei eteric,
lemnului de Buzău11, de la iar ceea ce rămîne din pro
copacul doborît pină la mo cesul de prelucrare se me
bila corp și mobila stil de tamorfozează
în
făină
venite competitive chiar și pentru hrana animalelor.
pe piața externă. Un drum
pe care l-am început disde-dimineață, ureînd spre
crestele împădurite ale ma
sivului Penteleu.
Trecu
sem de cota 1 000, iar ur
cușul devenea tot mai alunecos, vîntul mai puter
nic și lapovița mai
po
trivnică.
— Un moment, stați așa !
— ne îndeamnă directorul
Costache. Auziți fierăstră
ul ? Auziți ? Parcă și pă
durea a amuțit. Din clipă-n clipă se prăbușește
copacul...
Deodată, un zgomot pu
ternic, urmat parcă de în
fiorarea crengilor de brazi
din jur, dă de veste căde Din coaja buștenilor de
rea unui copac în locul rășinoașe se produce com
căruia se va planta însă un post pentru agricultură.
altul, care va crește la fel Din materialele secundare
de falnic. într-adevăr, în și din lemnul mărunt re
locul copacilor doboriți se zultat din centrele de pre
înalță alții, mereu alții, lucrări se asigură, prin
pentru ca pădurea să fie și tocare, materia primă pen
propria fabrică de
să rămînă mereu tinără, tru
viguroasă. Discutăm cu doi plăci aglomerate, ca și
pentru
alte fabrici simi
dintre cei mai buni fores
inclusiv
tieri, adevărați maeștri în lare din țară,
tăierea și fasonarea lem pentru producerea de celu
nului — Ion Ungureanu și loză. Din crăcile sub tin
Octavian Balica. Oameni anumit diametru se produ
care știu cel mai bine ce ce... mangal, care este fru
copaci să taie și, mai ales, mos ambalat și solicitat atît
cum să-i taie. Cit mai în țară, cit și la export.
aproape, chiar razant cu
Există, într-adevăr, aici,
pămintul. Pentru că, iată,' la Nehoiu, un adevărat
din masa lemnoasă ex cult al lemnului. De cînd
ploatată la I.F.E.T. Nehoiu, se știu, din tată-n fiu, oa
gradul de valorificare a menii locului și-au legat
ajuns la 90 la sută, rămî- munca și traiul, dragostea
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Hotelul „Timiș" din stațiunea Buziaș

și speranța de pădure. Așa
se și explică deosebita lor
grijă pentru înnobilarea
lemnului,
deopotrivă cu
aceea pentru ocrotirea și
regenerarea codrilor de ste
jar și fag, de brad și mo
lid, de plop și salcie, de
carpen și mesteacăn, care
acoperă nu mai puțin de
169 000 de hectare din su

de prăpastie, spre și dinspre
cotele 1300 și 1 400. Ei și
alții ca ei, cu bărbăție și
curaj, încărcîndu-și cami
oanele la întreaga lor ca
pacitate de 25 de tone —
ceea ce, în condițiile vitre
ge ale drumurilor de munte
de aici, constituie o perfor
manță în materie — reduc
zi de zi la jumătate consu

că v-ați reluat acest bun
obicei la sectorul Cislău.
Era și timpul...
Am aflat că, în luna
august, fiecare membru al
biroului executiv al consi
liului oamenilor muncii și-a
luat în primire cîte un sec
tor de exploatare de care să
răspundă direct pentru în
deplinirea ritmică a planu

Oamenii dau strălucire
„aurului verde"

însemnări de la I.F.E.T. Nehoiu despre o străveche îndeletnicire
devenită astăzi știință și artă
prafața județului Buzău,
toate aflate in exploatarea
rațională și valorificarea
cu maximă eficiență a unui
gospodar priceput : I.F.E.T.
Nehoiu.
Am cunoscut, la locurile
lor de muncă, reconstituind
„drumul lemnului11 de Bu
zău, pe cei mai buni din
tre cei mai buni oameni al
întreprinderii : maiștrii de
exploatare Gheorghe Băiculescu, Stan Tronaru și
Constantin Despescu, gateriștii Ion Gruia și Ștefan
Spînu, inginerul George
Tănase și
mulți
alții.
Și-am mai cunoscut pe
Ion Morărașu și Constan
tin Manea, doi ași ai vola
nului, care se cațără cu ca
mioanele lor sau coboară în
picaje incredibile, pe buză

mul de motorină. Drumuri
de munte călcate odinioară
doar de ceata faimosului
haiduc
buzoian
Gheorghelaș, evocat în fiecare
miez de vară, chiar pe
aceste locuri, in cadrul unei
ample serbări populare.
Ajungînd la unul din
sectoarele de
exploatare
fruntașe, deși era încă di
mineața
devreme, șeful
brigăzii l-a întîmpinat pe
director glumind :
— Cam tîrzior, cam tirzior. Cînd ați venit aici ca
inginer stagiar — vă mai
aduceți aminte? — ați lu
crat multă vreme cot la cot
cu noi pe post de maistru
și erați primul care săreați
din pat și ne îndemnați :
„Hai, băieți, hai, că ride
soarele de noi!11. Am auzit

lui. La sectorul Cislău, care
nu-și făcea decît a treia
parte din plan, nu s-a în
ghesuit nimeni. L-a luat în
primire directorul. A stat
toată luna septembrie aco
lo. Și ce credeți ? Cu ace
iași oameni și cu aceleași
utilăje, dar cu o altă orga
nizare a muncii, s-a reu
șit nu numai să se reali
zeze, dar să se și depă
șească planul. Practic, pro
ducția a crescut de... trei
ori. Adică, pe măsura posi
bilităților reale și dotării
tehnice de care dispunea și
sectorul respectiv, ia fel ca
și celelalte. în prezent, la
I.F.E.T. Nehoiu, lucrările de
doborît și secționat, de în
cărcat și descărcat sînt me
canizate în proporție de
sută la sută,iar cele de scos

Foto : E. Robitsek

— Cine poate să știe ? Aici nu se
lucrează „pe întreprinderi11, ci pe
„organizații obștești11. După cum a

fost făcută mobilizarea : de comi
siile de femei, de Organizația Demo
crației și Unității Socialiste, comite
tele de locatari sau de comitetele
de cetățeni.
Căutăm un responsabil al uneia
dintre aceste organizații și îl găsim
pe tovarășul Florea Diaconu, președințele comitetului de cetățeni
nr. 12, care ne spune :
— Toate comitetele de cetățeni,
împreună cu celelalte organisme
obștești, sub directa conducere a or
ganizației de partid, participă, cu tra
gere de inimă, la curățenia străzilor,
plantarea pomilor, recuperarea mate
rialelor refolosibile. E doar orașul tu
turor. Așa cum a subliniat tovarășul
Nicolae Ceaușescu în Raportul ținut
la Congresul al XIII-lea, socialismul
asigură drepturile esențiale ale omu
lui — la muncă, la învățătură, la
ocrotirea sănătății — dar faptul res
pectiv implică și înalte datorii de
onoare cetățenești față de interesele
generale ale poporului. între acestea,
după părerea mea, munca obștească
e în primele rinduri. Pot spune — a
continuat interlocutorul — că numai
în zona de activitate a comitetului
nostru de cetățeni au fost încărcate
zeci de camioane de fier, de macu
latură, că în primăvară și în toamnă
au fost sădite cîteva mii de arbori și
arbuști, sute de mii de flori. Vă veți
întreba cară e secretul acestor rea
lizări. Răspunsul stă în strînsa con
lucrare intre consiliul popular și toa
te organizațiile obștești.
Președinții comitetelor de cetățeni,
ai comisiilor de femei și O.D.U.S.,
cel puțin o dată pe săptămină, iau
legătura cu membrii comitetului
executiv al consiliului popular. Sau,
după caz. cu comitetele municipa
le ale femeilor, ale O.D.U.S. Le
arată planurile lor de lucru, sint în
drumați, ajutați material (cu mij
loace de transport, de pildă) să-1 în
deplinească. De exemplu, în ultima
vreme, comitetul nostru a fost în
drumat să repartizeze fiecărui mem
bru al său o stradă de care răspun
de personal : de gospodărirea, între
ținerea, înfrumusețarea, curățenia ci.
La rîndul lui, fiecare membru al co
mitetului și-a creat, în zona sa de
activitate, un colectiv alcătuit din cei
mai harnici gospodari care îl ajută
ori de cîte ori e nevoie.
Consiliul popular, prin deputății
circumscripțiilor și membrii comi
tetului executiv, este în permanență
în mijlocul nostru. S-a creat și un co
mandament format din primarul
municipiului, vicepreședintele de re-

și apropiat lemnul din pă
dure, cu tractoare și funiculare, sînt mecanizate in
proporție de 82 la sută, res
tul realizîndu-se, pe tere
nuri mai puțin accesibile,
cu ajutorul atelajelor. Pen
tru pregătirea cadrelor de
care are nevoie, I.F.E.T.
dispune de o școală profe
sională la Vernești și un
liceu industrial de profil la
Nehoiu, elevii acestora fiind
aproape toți fii și nepoți
de muncitori forestieri.
Tot datorită forestierilor,
Nehoiu, frumoasa așezare
străjuită de munți și pă
duri, devine pe zi ce trece
un nou centru industrial și
urban. în afară de fabrica
de mobilă și cea de plăci
aglomerate din lemn, de
alte secții și instalații, la
Nehoiu funcționează unul
din cele mai moderne cen
tre de sortare și preindustrializare a lemnului din
țară. Și tot aici a fost con
struită și dată în funcțiune
în actualul cincinal o mare
întreprindere de tricotajeconfecții cu peste 1 100 de
muncitoare, soții și fiice de
forestieri. Tot pe raza comunei-oraș funcționează un
centru de prelucrare a
fructelor de pădure și o
fabrică de brînzeturi, se
află în construcție o hidro
centrală, iar în apropiere,
barajul de la Siriu. Există
și o cooperativă agricolă
de un tip aparte. Tot tere
nul său arabil, în suprafa
ță de 1 940 hectare, se află
la cîmpie, unde
oamenii
merg să-1 are, să-1 semene,
să-l îngrijească, să-i culea
gă roadele. Alți cooperatori
lucrează aici, în sectorul
zootehnic, care
numără
1 000 de bovine și peste
5 000 de oi. Dar ponderea
în economia Nehoiului o

reprezintă acum industria.
Este cit se poate de su
gestiv faptul că din 7 400
de persoane ocupate, peste
6 000 sint cuprinse în acti
vități neagricole.
— Odată cu dezvoltarea
sa economică, Nehoiul cu
noaște o rapidă și susținu
tă urbanizare — ne spune
primarul Gheorghe Oneț.
Pînă acum am construit
blocuri, cîteva chiar cu cîte
zece etaje, dar cele mai
multe le-am ridicat în fru
mosul stil al arhitecturii
noastre tradiționale, însumînd peste 850 de aparta
mente. S-au dat în folosin
ță numeroase unități co
merciale și prestatoare de
servicii. Se află în stadiu
final de execuție un mo
dern spital cu 240 de paturi
cuplat cu policlinică. De
prisos să mai spun că el
este dotat cu mobilă fabri
cată de noi, mobilă care
se întîlnește și în aparta
mentele oamenilor, și în
toate edificiile noastre social-culturale.
Mobilă modernă, trainică
și funcțională, pe care am
admirat-o în expoziție, pe
care am întîlnit-o și în do
tarea complexului turistic
din localitate, al cărui res
ponsabil, Dan Huru, om al
acestor locuri, ne spunea:
— Drumul de la Brașov
spre Buzău și, mai departe,
spre marea cea mare, trece
pe la noi, prin Nehoiu.
Drum care străbate zone de
o rară frumusețe, drum
care se poate înscrie — și
se va înscrie în curînd, ascultați-ne pe noi — printre
traseele turistice de mare
atracție ale tării.

Petre POPA
Stelian CHIPER

corespondentul

..Scînteii"

sort șî deputății care acționează, în
special, cînd se desfășoară cele mai
intense acțiuni. Spre exemplu, pri
măvara la săpat și curățenie gene
rală, iarna la deszăpeziri, la colecta
rea materialelor refolosibile. Coman
damentul ne îndrumă, el ne ajută
să îndeplinim muncile gospodărești
pe care le avem planificate. Deci
între noi și consiliul popular e o
legătură strînsă. Ca urmare, rezul
tatele în gospodărirea municipiului
Craiova sînt mari. Dar puteau fi mult
mai mari. Spun aceasta pentru că
sînt din păcate încă unii cetățeni
care nu se grăbesc să iasă la
muncă...
Referirea la pasivitatea unora’ din
tre cetățeni față de
gospodărirea
municipiului a revenit și în discuția
noastră cu tovarășul Ion Grăjdeanu,
președintele comitetului asociației de
locatari nr. 19. Spunea :
— Pur și simplu unora nu le place
frumosul, altora le e, chipurile, jenă
să pună mina pe mătură.
...Ne aflăm în cartierul „Calea
București11, unde
discutăm cu pre
ședinta comisiei
de femei, Eva
Cioroianu.
— Părerea mea
despre cetățenii
care nu se pre
zintă la muncă
patriotică
este
aceea că sînt oa
meni încă ne
convinși.
— De ce nu-i
convingeți dum
neavoastră — cei
din activul comi
siilor de femei,
comitetelor
de
cetățeni, organi
zațiilor democra
ției și unității So
cialiste, asociați
ilor de locatari ?
— Tocmai asta
e problema : cel care nu participă
la muncă nu vin nici la ședințele
noastre. La toate activitățile cu
caracter educativ am invitat spe
cialiști — juriști, medici, agronomi
— care au dezbătut, pe rînd, Legea
nr. 10 din 1982 privind participarea
cetățenilor Ia curățenia și între
ținerea străzilor, aleilor din jurul
imobilelor, Programul unic de creș
tere a producției agricole, precum
și alte aspecte ale legalității și
spiritului civic. Faptul că unii nu
vin la ședințele respective ne-a de
terminat să mergem noi din casă in
casă, să le explicăm cum stau lucru
rile, să intensificăm pe cit posibil
munca de la om la om.
Iată și părerea tovarășului Ion
Trandafir, președintele O.D.U.S. din
cartierul nr. 6 :
— Avem o bună experiență în
gospodărirea municipiului și rezulta
te, de asemenea, bune. Ele vor pu
tea însă deveni foarte bune cînd, îm
preună cu consiliul popular, vom
reuși să lămurim pină la ultimul
cetățean asupra importanței recupe
rării materialelor refolosibile, a gos
podăririi municipiului, pină vom
reuși să sădim in inimile tuturor
dragostea față de frumos.
Revenind la consiliul popular, re
luăm discuția cu tovarășul Mihai
Marin. Cunoștea impresiile pe care
le au cetățenii conștiincioși, cu dra
goste pentru gospodărirea orașului,
despre oamenii care, atunci cînd al
ții lucrează pe strada lor, stau și se
uită pe fereastră. Tovarășul vicepre
ședinte a apreciat că munca educa
tivă a fost poate neinteresant făcu
tă, poate că nu cu destulă insisten
ță. Și a adăugat : „Consiliul popular,
ca organ local al puterii și adminis
trației de stat, are datoria să coordo
neze întreaga activitate de dezvol
tare economică și socială in profil
teritorial. Experiența demonstrează
că numai prin antrenarea largă, în
forme variate, a maselor de cetățeni
problemele pot fi operativ și temei
nic rezolvate. în acest sens, și comi
tetul nostru executiv, orientindu-se
după magistralul Raport ținut de to
varășul Nicolae Ceaușescu la al
XIII-lea Congres al P.C.R., va căuta
în continuare cele mai potrivite me
tode de mobilizare a maselor la ac
tivitatea obștească, pentru partici
parea efectivă a întregii populații la
dezvoltarea și gospodărirea munici
piului Craiova.

Gh. GRAURE
Nicolae BABALĂU
corespondentul
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Casa de Economii
și Consemnațiuni asigură
păstrarea secretului
operațiilor
Pentru sumele păstrate la C.E.C.
toți depunătorii
beneficiază, pe
lingă avantajele specifice instru
mentului de economisire utilizat,
de numeroase drepturi șl avanta
je generale printre care și păstra
rea secretului privind numele de
punătorilor, ale titularilor și ope
rațiile efectuate.
In actele normative privind or
ganizarea și funcționarea Casei de
Economii și Consemnațiuni, ca și
în alte dispoziții legale se prevede
in mod expres obligația instituției
și a personalului muncitor de a
păstra cu strictețe secretul asupra
numelui depunătorilor, ale titula
rilor și operațiile efectuate de aceștia, orice abatere fiind pedep
sită de lege.
Datorită acestui fapt, date infor
mative privind depunerile pe di
ferite instrumente de economisire
se dau de Casa de Economii și
Consemnațiuni numai titularilor
depunerilor și persoanelor împu
ternicite în acest scop de titulari.
După cum este cunoscut, Casa
de Economii și Consemnațiuni oferă populației, pe lingă libretele
de economii nominale și libretele
de economii „la purtător" (in care
nu se înscrie numele titularului),
ca și obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri. Particularitatea libretului de
economii „la purtător" o consti
tuie faptul că la efectuarea orică
ror operații de emitere, depunere
sau restituire pe aceste librete,
depunătorii nu trebuie să prezinte
nici un act de identitate.
Aceleași caracteristici le au și
obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri.
care sînt de asemenea instrumen
te de economisire „la purtător",
fapt pentru care la efectuarea operatiilor de vînzare și cumpărare
a lor, depunătorii nu trebuie să
prezinte unităților C.E.C. sau poș
tale nici un act de identitate.
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PENTRU ÎNFĂPTUIREA HOTĂRÎRILOR CONGRESULUI AL XIII-LEA
- PUTERNICA MOBILIZARE A ÎNTREGULUI POPOR
ÎN AGRICULTURĂ

ÎN INDUSTRIE

M1CR0EERMELE ZORIEHNICE

RECUPERAREA $1 REFOLOSIREA RESURSELOR MATERIALE

-surse de producții suplimentare
si de venituri sporite

-o cerință esențială pentru asigurarea bazei
de materii prime

In „Scinteio" numărul 13 110 din 18 octombrie a fost publicat articolul : ,,Organizarea microfermelor
zootehnice - sursă sigură de producții și venituri supli mentare" care înfățișa experiența întreprinderii de sere
30 Decembrie, județul Giurgiu, pe linia îmbinării producției vegetale cu cea zootehnica. Se arăta că la ferma
pomicolă Mogoșești se cresc cu bune rezultate vaci, porci și animale pentru blană. Asemenea preocupări
există și in alte unități agricole, organizarea microfermelor zootehnice asigurind creșterea producției și a efi
cienței economice a întregii activități. In rindurile de față prezentăm experiența altor două unități agricole.

Metode noi în organizarea
creșterii bovinelor
*

întreprinderea
agricolă
de stat Teaca dispune de
două mari ferme zootehni
ce in care se cresc 2 440
taurine din care l 740 vaci
și juninci. în 11 luni din
acest an. comparativ cu
perioada similarii a anului
trecut au fost înregistrate
sporuri mari atit la pro
ducția de lapte, cit și ia
creșterea în greutate a bo
vinelor
de
reproducție.
..Rezultatele mai bune din
acest an pot fi explicate
prin îmbunătățirile aduse
tehnologiile de creștere
*-majare. prin organiza'erioară a activității
ne directorul îningi flerul Emil
scnți^lă a
i stemuj de
?lor pentru
cadrul unor
'ganizate pe
noastre po’osmuș. Dip.n aceste ferpeste 400 de
firsta de 6 -13
■tizate în loturi
» cupide. Acestea
ă improspi1tarei<
a
a efectivului
1 animale, vigriroar
sănătoase, care se a■ază apoi foarte bine
nu lui intensiv de creșsi îngrijire. Pot afirma
•vi ri men tul zootehniei
•aca înregistrat in 1984
re explicația in recon

p*
tea
ma

>ui<
nti
>re*
xesu
lul
ilu

siderarea sistemului gospo
dăresc de creștere a vițelelor pentru prăsi lă. în
ceput în urmă cu trei ani.
care se dovedește deosebit
de
rentabil
din
toate
punctele de vedere".
Cum se realizează, în
fapt, această îmbinare a
activității zootehnice cu
cea pomicola ? Ferma din
Posmuș arc 176 hectare li
vezi de meri, peri, pruni
și cireși. Șeful fermei po
micole. inginerul Vasile
Dimitriu, precizează că ac
tivitatea auxiliară a fermei
pomicole — creșterea vi fe
lelor pentru reproducție —
a
dai. rezu.lt ile
foarte
bune. Sub aspectul renta
bilității.
avantajele sint
substanțiale. Față de fer
mele specializate ale uni
tății. in microfermele zoo
tehnice costurile zilnice de
producție sint mai mici cu
doi - iei de fiecare animal.
Cum s-a. reușit acest lucru?
Se elimină cheltuielile mari
făcute cu transportul celor
226 tone fin la o distanță
de 50 km. Totodată, pen
tru îngrijirea a 60 do ani
male lucrează doar doi ea
rn e lt i fa ț ă 1 d e patru, u 11 -s e
prevăd in norrne. Dar avantajul esențial constă in
aceea ca se asigură, aproa
pe fără nici o cheltuială,
mgră.șămintele naturale ne
cesare fertilizării livezilor.
Producțiile bune și mai

ales constante de fructe
realizate la ferma pomico
lă Posmuș sint. in bună
măsură, legate tocmai de
acest aspect — folosirea
îngrășămintelor naturale.
Creșterea yițelelor se
practică și Ia ferma mixtă
vegetală și pomicolă de la
Dipșa. ca și la ferma pomi
colă Pintic I. Pe lingă acestea. la ferma pomicola
Pintie II. există o turmă
de 500 mioare. De aseme
nea. tot in sistem gospodă
resc. au fost crescute și
s-au rulat, numai in pri
mele 11 luni din acest an.
peste 300 porci și mai bine
de 600 păsări, ceea ce face
posibil ca cele trei canti
ne ale unității să se apro
vizioneze cu produse agroalimentare asigurate in ca
drul fermelor. Un alt as
pect demn de relevat este
acela că toate șpațiile de
cazare pentru animalele
din microferme au fost am’enajate sau reparate cu
materiale existente, fără a
se face apel la fonduri de
investiții.
Cunduețjțea Întreprinde
rii a prevăzut extinderea
micro f ermelor 5 zootehnice.
In cel mult un an. fiecare
fermă vegetală — pomicolă
sau viticolă —trebuie să
se autogospodărească și
sub aspect zootehnie cre.scind 300 capete tineret bo

vin sau 500 oi. aceste efective
corespunzind condițiilor lo
cale. Pe această cale va
spori eficiența economică a
întregii activități a unită
ții. iar in perioada 1 noiem
brie — 1 mai munca nu va
mai avea un caracter se
zonier. ci continuu.
Experiența I.A.S. Teaca
m organizarea de micro
ferme zootehnice se ge
neralizează șj în alte uni
tăți agricole din județ. Ast
fel. in cadrul Trustului ju
dețean I.A.Sl Bistrița-Năsăud. din totalul de 36 fer
me pomicole și vegetale, 2.4
cresc animale : mai mult
de 7 200 oi și 1 500 vițele.
Este îmbucurător faptul că
intr-o serie de ferme ve
getale și pomicole ale coo
perativelor agricole există
nuclee, in special pentru
creșterea porcinelor. Toate
acestea denotă că regindirea gospodărească a activi
tății din agricultură poate
fi redimensionată și ferită
de acele perioade de laten
ță din sezonul toămnăiarnă, care, chiar dacă nu
vor fi totalmente înlătura
tă. urmează să devină mai
puțin intense, cu efecte
certe, in sensul sporirii
producțiilor și diminuării
costurilor.

Gheorqhe CRIȘAN

corespondentul

„Scînteii"

Pomicultura si zootehuiâ*
— intr-o îmbinare utila

in>rn
ita

Cooperativa agricolă din respunzătoare a animaleCimpulung. județul Argeș, lor. adunarea generală a
are 2 421 hectare de teren, "cooperatorilor a hotărît în
situate
pe
dealuri
și ființarea de ferme mixte,
munți. Ele sint ocupate cu cu profil vegetal și zooteh
pășuni, finețe și pomi. Aici nic. Și viața, experiența au
există patru ferme mixte, demonstrat că in actuala
cu profil vegetal, pomicol, formă de organizare eind
zootehnic, precum și un l'erma are și animale, re
sector de mică industrie. zultatele sînt bune. Și aCooperativa agricolă are ceasta pentru că ele sint
rezultate economice bune;. îngrijite și hrănite mai
In acest an. ea Înregistrea bine, pentru că ferma are
ză beneficii de peste 1(1 la indemină furaje și îngri
milioane, depășind nivelul jitori. Cooperatorii și șefii
planificat. In 1983. cit și in de fermă au devenit cu
acest an. valoarea unei nor timpul și buni pomicultori
me de lucru a ajuns la 66 și buni zootehniști. cum de
lei.
i'apt au fosl și in ve
Din activitatea complexă chea gospodărie țărăneas
desfășurată, aici vom su-" că. Avem. acum, patru fer
pune atenției un aspect me puternice care, in func
concret, ce pune in eviden ție de suprafață, de nutre
ță modul gospodăresc in țuri și de pășuni dispun de
cu lapte și
care este concepută pro 160 vaci
ducția cooperativei. ..Cu 3 000 oi".
zece ani in urmă aveam
Cele patru ferme mixte
vreo zece ferme, iar mun sint conduse cu competen
ca nu mergea deloc bine ță de inginerii Mircea Popa.
— spune președintele coo Adela Bnsneov. Ileana Popa
perativei. Ion Bascacov. și Ion Rusu. Cu ajutorul
Pe atunci, auzeam recla- lor și ai președintelui coo
mații
peste
reclamații. perativei, am sistematizat
Ba că oile unei ferme zoo citeva avantaje : a) furaje
tehnice au ros pomii celei le se produc in cadrul
pomicole, ba că ferma de fiecărei ferme, iar fermie
vc-i nu a primit furaje de rii și îngrijitorii sint inte
calitate .și la timp. Pentru resați ca ele să fie in can
folosirea mai bună a pă- tități" îndestulătoare și de
mintului și îngrijirea co- calitate bună, să se admi-

nistreze judicios : b) se
asigură de lucru tot timpul
anului cooperatorilor, ei
fiind cointeresați să ia
parte la întregul ciclu de
producție și să fie retribuiți în funcție de rezulta
tele finale ce le obțin ; e)
prin tirlirea pășunilor cu
oile și fertilizarea întregii
suprafețe de culturi și
pomi cu îfigrășămîntele na
turale se obțin producții
mari et«.
lată cum se desfășoară
activitatea în l'erma condu
să de inginera Ileana Popa.
Această fermă are 35 hec
tare teren arabil. 110 hec
tare finețe. 90 hectare li
vezi. 250 hectare pășune.
700 oi- și 190 capete tinăret
bovin. Ca și celelalte fer
me și aici au fost con
struite saivane, stîni. fina
le. Pentru* efectivele de
animale au fost asigurate
furaje din belșug. Activi
tatea economică a fermei
se prezintă astfel : plantii
valoric la zi a fost realizat
in procent de 110 la sută,
iar pe-elemente rezultatele
se prezintă astfel : la sfe
clă furajeră l 060 tone, față
de 660. la fin — 430 tone,
față de 352, la mere 217
tone. l'a(ă de 190. De ase
menea. a fost depășit plă
nui la sporul de creștere

în greutate la oi. La laptele
de vacă față de un plan de
2 165 hectolitri s-au realizat
peste 2 700 hectolitri ; s-a
îndeplinit planul și la lap
tele de oaie și la lină.
Creșterea producției vege
tale și zootehnice a contri
buit la sporirea veniturilor
cooperatorilor. Anul trecut,
pentru munca depusă Ma
ria Vătășescu a încasat
32 565 lei. Elisabeta Poștoacă - 33 328 lei. Gheorghe Enăruș — 27 268 lei
etc.
Ce preocupări au acum
cooperatorii ?
Să
îngri
jească și să hrănească cit
mai bine atit oile, cit si
vacile gestante. să fertili
zeze suprafețe cit mai mari
de pămint cu îngrășăminte
naturale. Se efectuează lu
crări de sezon la pomi. In
1985. vor fi sporite si conso
lidate efectivele de anima
le. Mica industrie iși ex
tinde și ea sfera de activi
tate. Sint luate, de asemepea, in discuție posibilită
țile de dezvoltare a albinăritului
și
sericiculturii,
lată, prin urmare, o activi
tate foarte rentabilă și o
experiență care se reco
mandă singură.

Gheorqhe C1RSTEA
corespondentul

Prețul cuprului pe piața mondială a crescut, din nou, la peste 1 200
de dolari tona. Fie și numai din acest motiv, se înțelege însemnătatea
reintroducerii în circuitul economic a materialelor refolosibile din cupru
și din aliajele acestui metal. Dealtfel, chiar prin planul național unic,
materialele refolosibile din cupru au o mere pondere în acoperirea con
sumului de cupru, materie primă care, după cum se știe, se aduce in
mare parte din import. Astfel, pentru acest an s-a prevăzut ca, prin re
cuperarea și valorificarea materialelor refolosibile din cupru, să se asi
gure 54,5 la sută din necesarul economiei naționale. De reținut, totodată,
că, potrivit unui studiu de determinare și valorificare a resurselor recu
perabile, urmează ca în anul 1990 să fie complet eliminat importul de
cupru, in acest context, e firesc să se pună întrebarea : cum se desfă
șoară acțiunea de recuperare, colectare și valorificare a materialelor re
folosibile din cupru ?
De la Centrala pentru recuperarea
și valorificarea materialelor refolo
sibile aflăm că planul pe 11 luni
a fost îndeplinit integral la cupru și
aliajele acestuia. Demn de remarcat
este că, pentru stimularea predărilor
de metal vechi, au fost luate o serie
de măsuri speciale. Astfel, printre
altele, intr-o serie de intreprinderi
județene ale centralei s-au organizat
platforme tehnologice, cu condiții
adecvate pentru mai buna sortare a
materialelor
neferoase.
Totodată,
s-au inițiat acțiuni de depistare, in
unitățile economice, a mijloacelor
fixe casate, care urmează să tie cit
mai grabnic dezmembrate, m vede
rea recuperării pieselor refolosibile
direct și extragerii materialelor va
loroase : cupru, bronz, alamă etc.
Se desfășoară totuși corespunză
tor. la nivelul posibilităților, activi
tatea de recuperare si reintroducere
in circuitul economic a acestor ma
teriale ?
— La toate metalele neferoase,
deci inclusiv la cupru, mai există
importante rezerve in privința recu
perării tuturor resurselor existente
și. valorificării lor superioare, ne
spune inginerul Sorin Buligescu. di
rector tehnic al Centralei pentru
recuperarea si valorificarea materia
lelor refolosibile. Dealtfel. In Rapor
tul prezentat de tovarășul Nicolae
Ceausescu la Congresul al' XIII-lea
al partidului se arată că, in cinci
nalul viitor, prin recuperarea și refojosirca materialelor, in multe sec
toare se vor asigura -50"la sută șl
chiar peste 50 la sută din necesarul
de materii prime.
Pornind de la această afirmație,
să ne oprim, pentru început, la căile
de valorificare a materialelor refo
losibile din cupru : să vedem dacă
există capacități suficiente de re
ciclare. precum și soluții eficiente
de valorificare. Aceasta deoarece nu
este suficient ca materialele refolo
sibile din cupru să fie pur si simplu
recuperate și reintroduse in circuitul

Produsele și instolațiile de
înaltă tehnicitate realizate la
întreprinderea
„Electromureș" din Tirgu Mureș sint so
licitate tot mai intens de
beneficiarii din țară și par
tenerii de peste hotare

„Scinteii"

ANULUI VIITOR - TEMEINIC PREGĂTITĂ!
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ponderent pe laturile calitative, in
tensive ale activității economice. Aceasta presupune ca, pe baza preve
derilor clin programele de ridicare a
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor și de creștere mai accentuată
a productivității muncii. în fiecare
întreprindere să fie stabilite măsuri
concrete, la a căror aplicare este ne
cesar să se treacă imediat, in vede
rea creșterii eficienței economice.
Caile de acțiune pentru înfăptuirea
acestui,obiectiv trebuie să vizeze, cu
prioritate, innoirea și modernizarea
permanentă a produselor, utilizarea
la întreaga capacitate a mașinilor și
utilajelor, sporirea gradului de valo
rificare a materiilor prime și mate
rialelor. reducerea cheltuielilor de
producție și îndeosebi a celor mate
riale. organizarea superioară a pro
ducției și a muncii, ridicarea califi
cării personalului muncitor.
în acest cadru, o importanță ma
joră au masurile care privesc înca
drarea strictă in consumurile mate-

______

riale .și energetice normate. Cu toată
responsabilitatea trebuie să se înțe
leagă do fiecare colectiv de între
prindere că reducerea cel puțin in
proporțiile planificate a consumuri
lor de materii prime, materiale, energie electrică și combustibil repre
zintă o problemă vitală pentru echi
librul material ai planului. Orice
consum in plus periclitează realiza
rea sarcinilor de plan in intreprin?
derea respectivă, el nu poate fi aco
perit din alte resurse și. în nici un
caz. nu se poate apela la importuri
suplimentare ! Iată de ce colectivele
de oameni ai muncii sint nemijlocit
interesate să gospodărească cu maxi
mă chibzuință, cu înalt spirit de eco
nomie materiile prime, materialele
și resursele energetice ce le sînt sta
bilite. pentru a-și putea îndeplini
ritmic și integral sarcinile de plan.
Tot in acest context se situează, pe
un loe prioritar, asigurarea tuturor
condițiilor pentru asimilarea noilor
produse și modernizarea celor aflate
în fabricație, in cadrul termenelor
stabilite prin plan. în fond, o serie

de produse noi s*iu modernizate ur
mează să înlocuiască alte produse
aliate mai de mult in fabricație sau
care făceau obiectul importului. Toa
te produsele noi și modernizate au
fost luate in calculele de asigurare a
echilibrului material al planului ;
prin urmare, pe ele se contează efec
tiv. la termenele stabilite, pe par
cursul realizării producției anului
1985, și. de aceea. îndeplinirea sarci
nilor in acest domeniu nu poate sub
nici un motiv să fie tergiversată.
Fiecare zi care a mai rămas pînă
la sfirșitul anului este hotăritoare
pentru punerea la punct, sub toate
aspectele, a producției anului viitor.
Orice a mi nare, orice tergiversare a
rezolvării problemelor se poate re
percuta negativ asupra desfășurării
normale a producției încă din pri
mele zile ale noului an. In întreaga
activitate de pregătire a producției
din 1985, un rol deosebit de impor
tant revine centralelor industriale și
ministerelor; Ca titulare de plan, ele
au obligația să asigure coordonarea
unitară a soluționării efective, pînă
i

la capul, a tuturor problemelor din
sectoarele lot de activitate, să acțio
neze, la fața locului, in întreprinderi,
împreună cu consiliile oamenilor
muncii, pentru asigurarea tuturor
condițiilor necesare realizării rigu
roase a sarcinilor de plan încă de la
începutul anului viitor.
Organele
și
organizațiile
de
partid au datoria să urmărească indeaproape, cu stăruință, desfășurarea
acțiunilor ele pregătire a producției
din noul ar, de plan, să nu admită
nici un lei d< intirzieri, intervenind
prompt la ministere și centralele in
dustriale pentru soluționarea proble
melor aflate incă ir. suspensie. Tot
odată. ele sint chemate să acționeze
cu perseverență pentru aplicarea in
practică a tuturor măsurilor care cad
în sarcina întreprinderilor, astfel ca
din primele zile ale anului viitor ac
tivitatea economioă să se poată des
fășura din plin, la nivelul maxim al
posibilităților, realizindu-se ritmic
indicatorii cantitativi și calitativi ai
planului pe ultimul an al actualului
cincinal.

productiv. Ele trebuie să fie valori
ficate superior. Ce înseamnă deci o
metalurgie eficientă a materialelor
refolosibile 7 La modul general, prin

folosirii materiilor prinie noi. Sint
insă aliajele realizate din materiale
refolosibile la nivelul celor obținute
din materii prime noi 7
împreună cu inginerul Lucian
Burghelea, șeful secției „de cupru",
urmărim fazele tehnologice, de la
rafinarea oxidantă a cuprului pină
la turnarea produselor finite, și no
tăm
principalele avantaje ale re
ciclării realizate aici :
• Posibilitatea rafinării cuprului
în cuptoare convertizoare Si deci a
obținerii unor aliaje cu compoziții
precise. De reținut că. acolo unde
nu există asemenea utilaje, ponde
rea acestor „intruși" se reduce prin
introducerea in șarje a unor metale
primare.
• Controlul interfazic al șarjei
lichide, cu ajutorul unui aparat au

Cum este valorificat cuprul

din „filonul de la suprafață14 ?
aceasta se Înțelege transformarea
metalului vechi, a materialelor re
folosibile cuproase in produse finite
de valoare cit mai ridicată, evitindu-se pierderile de metal. Mai mult
decit atit. noile produse trebuie să
aibă o compoziție chi'mică și carac
teristici
mecanice comparabile cu
ale produselor obținute din materii
prime noi.
In ce măsură răspund acestor ce
rințe produsele care se realizează
din cupru vechi si din aliatele sale
refolosibile ?
La ÎNTREPRINDEREA META
LURGICA „NEFERAL*. uzină mo
dernă. creată special pentru prelu
crarea metalelor neferoase refolosi
bile, există o secție de mare capaci
tate. care produce aliaje pe buza <le
cupru (alame si bronzuri) din mate
riale refolosibile.
Asigură această
secție o valorificare eficientă, supe
rioară a materialelor refolosibile din
cupru ? De la conducerea uzinei,
aflăm că randamentele de extracție
ale instalațiilor
sint de 95—97 la
sută, situindu-se ■ la nivelul celor
mai bune performanțe atinse pe plan
mondial.
Cit privește consumurile
de energie electrică, acestea sint de
opt ori mai reduse decit in cazul

tomat de analiză spectrală. In mai
puțin de două minute, acesta deter
mină exact proporția elementelor de
aliere din șarja lichidă. Astfel. în
oala de turnare se poate opera co
recția necesară, in funcție de impu
ritățile constatate, obtinmdu-se un
aliaj cu ,o compoziție precisă, de un
anumit "tip. cu
consum minim de
metale noi de aliere. Acolo unde nu
există snectrograf se poate face
doar analiza chimică, pe eșantioane,
a șarjei, a cărei compoziție chimică
nu se mai poate modifica decit printr-o nouă retopire a metalului, deci
cu un consum suplimentar de
energie.
• In plus. „Neferalul" dispune de
o instalație unică in tară pentru re
cuperarea particulelor, metalice din
cenușile si /.gurile cu continui de
cupru, provenite de la turnătorii,
— Dacă am primi sortate riguros
șpanurile de bronz cu staniu. bună
oară, ne spune ing. Lucian Burghe
lea, consumul de staniu s-ar reduce
simțitor la realizarea acestui aligj
foarte solicitat și care este folosit la
fabricarea a tot ceea ce înseamnă
bucșe de mare finețe, precizie si re
zistentă. Dacă bronzul primit ar fi
bronz, iar alama alamă...
Intr-adevăr, in grămezile de mate
riale refolosibile de lingă cuptoare
sint ușor de reperat asemenea „in
truși" : span de bronz amestecat cu
span de alamă sau cupru.
'— Dar chiar și așa. nu s-au primit
decit circa 82 la sută din materialele
refolosibile necesare funcționării la
întreaga capacitate a secției de cu
pru. ne spune ing. Mihai Mihăescu,
directorul comercial al întreprinderii.
Deci O PRIMA CONCLUZIE : intreprinderea „Neferal" dispune de
utilaje moderne, dar rare sînt folo
site sub nivelul posibilităților exis
tențe, deoarece fie că nu se asigură
suficiente materiale refolosibile din
cupru, fie că acestea nu sint sortate
corespunzător. Revenim insă- la în
trebarea formulată anterior : reali
zează întreprinderea aliaie la nivelul
calitativ cerut de unitățile prelucră
toare ? întrebarea este generată de o
serie de observații critice Ia adresa
produselor realizate aici.
— In timp ce pe plan mondial. în
metalurgia secundară a cuprului se
folosesc numai aliaie secundare, din
recuperări, la ..Neferal" se utilizează
și importante cantităti
de cupru
electrolitic, ne spune inginerul Iiie
Petre, director adjunct in Ministerul
Aprovizionării. In plus, s-a renunțat
la unele operații de rafinare ter
mică..,
Intr-adevăr. întreprinderea tre
buie să-si perfecționeze tehnologia

astfel Incit să producă aliaje supe
rioare. cu parametri
de
calitate
apropiati, dacă nu chiar identici cu
cei ai aliajelor obținute din materii
prime noi. „Dealtfel. tocmai
din
această cauză, ne spune economistul
Alexandru David, sef de serviciu in
Centrala pentru recuperarea și va
lorificarea materialelor refolosibile.
aceste materiale au fost repartizate,
prioritar.
unor întreprinderi ca
„Laromet". „Metrom". care realizea
ză laminate, adică produse finite de
calitate superioară, sau unor unităti
care fabrică oxiclorură de cupru
pentru combaterea dăunătorilor din
agricultură. Totodată, unele între
prinderi constructoare de mașini sau
electrotehnice dispun de mijloacele
tehnice necesare pentru valorificarea
supe.rioară a materialelor refolosibile
din cupru, pe care le recirculă in
propriul proeps de producție".
Fără îndoială, în cazul unor ase
menea unități nici nu ar avea rost ca
materialele refolosibile să fie ..plim
bate" dintr-un colț al tării in altul.
Totuși, sint și intreprinderi care nu
dispun de tehnologiile necesare pen
tru valorificarea superioară a mate
rialelor refolosibile din cupru. Or. se
știe că. aplicindu-se o tehnologie
necorespunzățoare. se pierde o mare
cantitate de "metal în cenuși și zguri,
iar aliajele obținute sint de calitate
inferioară. Desigur, am fi vrut să
dăm și citeva exemple de asemenea
unităti
care nu valorifică eficient
propriile ..filoane" do materiale cu
proase refolosibile. Din păcate însă,
nimeni nu ne-a putut oferi o situație
exactă asupra eficientei reciclării
cuprului la diferitele unități din
țară.
De aici O A DOUA CONCLUZIE:
acele unităti care nu dispun de uti
lajele și tehnologiile necesare pentru
valorificarea superioară a materiale
lor refolosibile din cupru si totuși
recirculă aceste materiale in proce
sul de fabricație irosesc sau folosesc
necorespunzător o importantă resur
să materială. Iată de ce ar fi util
să se constituie colective de specia
liști din domeniul cercetării stiintifi-ixi a motaielor neferoase, din "in
dustria construcțiilor de mașini, din
Ministerul Aprovizionării, care să
stabilească unitățile ce pot. in
tr-adevăr. să utilizeze in condiții
tehnologice adecvate deseurile pro
prii de materiale din cupru sau pri
mite prin repartiție, astfel incit să
se asigure valorificarea lor superi
oară. Pe de altă parte, trebuie să fie
identificate acele unităti care con
sumă materiale refolosibile cuproase
in condiții tehnologice. necorespun
zătoare.
Rezultă. așadar, că valorificarea
„filonului" de cupru secundar, refolosibil. nu se desfășoară în mod co
respunzător. la nivelul cerințelor ac
tuale. Ce trebuie făcut pentru elimi
narea acestor neajunsuri ? Pe de o
parte este necesar să se ia măsuri
pentru perfection area tehnologiilor
chiar la întreprinderea „Neferal" și
folosirea la întreaga capacitate, cu
randamente maxime, a utilajelor din
dotare. Apoi ar trebui să se extindă
experiența pozitivă a întreprinderi
lor care gospodăresc judicios resur
sele refolosibile din cupru. în fine,
șă se pună capăt practicii din acele
intreprinderi care, prelucrind neco
respunzător deșeurile din cupru, ob
țin aliaje de calitate inferioară și,
in plus, provoacă însemnate pier
deri de metal la topire.
Din păcate, după cum am văzut,
la ora actuală nu există o situație
exactă cu privire la eficienta cu care
este recirculat cuprul secundar in
numeroase unități. Tocmai de aceea,
vom prezenta in numerele urmă
toare exemple referitoare la modul
cum trebuje gospodărită această pre
țioasă resursă materială, precum șl
neajunsurile care persistă in unele
întreprinderi industriale.

Ioana DABU

Produse mai multe, de înaltă calitate și complexitate
Toți cei aproape 7 000 de munci
tori. maiștri, ingineri și tehnicieni
de la întreprinderea ..Electromureș"
din Tirgu Mureș au studiat cu viu
interes magistralul Raport prezentat
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la
Congresul al XIII-lea al partidului.
Am parcurs astfel unul din cele mai
mărețe programe de înaintare a
României pe drumul construirii so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.
Ca unul din specialiștii care lu
crează într-o unitate cu o dotare la
nivelul tehnicii de virf. mi-au re
ținut în mod firesc atenția referirile
cu privire la necesitatea înnoirii și
modernizării in ritm mai rapid a
produselor, a creșterii competitivi
tății lor pe piața externă. Pentru
noi, care realizăm nu mai puțin de
6 000 tipodimensiuni de* produse, este
limpede că . numai asimilînd perma
nent in fabricație produse de înaltă
tehnicitate putem face față concu
renței de pe piața externă. Această
preocupare de zi cu zi a întregului
colectiv s-a materializat in realiza
rea unui mare număr de produse
electronice de tip industrial*. Intre,
altele, fabricăm in prezent conduc
tori ecranați pentru conexiuni in
electronică, aparate de radio și casetofoane stereo pentru autovehicule
și staționare (fabricate in premieră
pe țară), mașini de copiat electroni
ce. Odată cu asimilarea in fabricație
a acestor noi produse de mure teh
nicitate a crescut considerabil și
gradul de valorificare a materiilor

prime și materialelor. Iată un singur
exemplu. La produsul „Terma II",
fabricat cu ani in urmă, valoarea
producției realizate idintr-o tonă de
metal era de 36 mii lei. Acum, va
loarea unei tone de metal incorpora
te in mecanismul de radiocasetofon
EMAC a crescut Ia peste 390 mii lei.
iar pe ansamblul unui radiocasetofon

La întreprinderea
„Electromureș14
din Tîrgu Mureș
auto ajunge la 400 mii lei. Sînt re
zultate-care ambiționează și stimu
lează întregul colectiv in eforturile
pe care le face pentru accelerarea
procesului de înnoire și modernizare
a producției. Dovadă că in anul 1983
produsele noi și reproiectate au re
prezentat 46 la sută din totalul producției-marfă, in acest an ponderea
lor a ajuns la 56 la sută, iar la în
cheierea cincinalului actual vor
spori la aproape 80 la sută.
Pe de altă parte, realizarea unor
produse de calitate superioară, cu
performanțe ridicate, a asigurat în
deplinirea și depășirea planului pe
acest an la toți indicatorii. Bună
oară. la producția fizică vom realiza
suplimentar pină la încheierea anu
lui produse electronice, echipamen
te electrice de autotractoare și pro

duse de mecanică fină în valoare de
92 milioane lei. Importante depășiri
de» plan se vor înregistra și la producția-marfă. în fine, la export nu
mai in luna noiembrie planul a fost
depășit cu peste 30 la sută.
Bineînțeles, in anul viitor procesul
de innoire și modernizare a produc
ției va continua in ritm și mai sus
ținut.. Practic. încă din acest trimes
tru au început să se realizeze o
serie de produse noi. cum sint arză
toarele de biogaz, încălzitoarele pen
tru centrala nuclearoelectrică de la
Cernavodă, tipurile noi de radiocasetofoane stereo, imprimantele pen
tru echipamente electronice periferi
ce, prevăzute in planul pe anul 1985.
Acest lucru a fost posibil ca urmare
a mobilizării lucrătorilor de la secția
sculărie, care au pregătit din timp
sculele, dispozitivele și verificatoa
rele necesare. Totodată, la această
oră avem asigurate atit baza ma
terială. cit și contractele de desface
re pentru producția din primul tri
mestru al anului viitor. Ca urmare
a măsurilor luate. începînd chiar din
aceste zile se lucrează
în ritmul
prevăzut pentru primul trimestru al
anului 1985. Acesta este răspunsul
colectivului nostru la îndemnurile adresate de tovarășul Nicolae
Ceaușescu de la tribuna marelui fo
rum al comuniștilor.

Ioan OLTEANU

directorul întreprinderii
„Electromureș" din Tirgu Mureș
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Un nou volum în colecția: „Din gîndirea social-politică
a președintelui României, NICOLAE CEAUȘESCU^

O concepție originală,
profund democratică privind participarea
maselor la conducerea societății
(Urmare din pag. I)
partid, la întărirea unității întregu
lui nostru popor, în cadrul F.D.U.S.,
la mobilizarea și participarea activă'
și conștientă a tuturor oamenilor
muncii la îndeplinirea planurilor do
dezvoltare economico-socială a tării,
însuflețitoru! Program al partidului
de înaintare tot mai accelerată a na
țiunii noastre spre piscurile socialis
mului și comunismului, program re
prezentat de documentele adoptate de
Congresul al XIII-lea al partidului,
constituie programul principal de ac
tivitate și pentru organizațiile de masă
și obștești, criteriul principal de apre
ciere a activității lor constituindu-1,
în mod firesc, contribuția concretă
la înfăptuirea acestor botăriri, care
asigură dezvoltarea necontenită a
patriei, înaintarea ei fermă pe calea
progresului.
In același timp, lectura volumului
reliefează rolul și responsabilitățile
de seamă ale tuturor organizațiilor
de masă și obștești în soluționarea,
în concordanță cu prevederile Pro
gramului partidului, a problemelor
privind condițiile de viață, de mun
că, de învățătură, de sănătate ale
membrilor acestora, în rezolvarea
diferitelor
altor probleme sociale,
inclusiv a celor personale și fami
liale, toate considerate de secretarul
general al partidului ca „una din în
datoririle lor centrale cu caracter
permanent", „o parte inseparabilă a
conducerii fiecărei unități", „o la
tură importantă a muncii de partid,
de stat și a tuturor organizațiilor de
masă și obștești".
In deplină consonanță cu obiecti
vele și sarcinile cuprinse în docu
mentele partidului, volumul de față
prezintă concepția tovarășului Nicolae
Ceaușescu potrivit căreia fiecare din
organizațiile de masă și obștești,
fără excepție, trebuie să constituie
o școală de educare patriotică, revo
luționară, de dezvoltare a conștiinței
socialiste a tuturor membrilor lor.

Sînt, astfel, prezentate obiectivele șl
sarcinile acestora privind desfășura
rea unei ample și permanente acti
vități politico-educative în scopul
înfăptuirii programului ideologic al
partidului și formării omului nou,
cu o înaltă conștiință revoluționară,
pentru dezvoltarea patriotismului
socialist, în toate laturile sale, în
sușirea
și promovarea principiilor
eticii și echității socialiste etc.
Finalitatea întregii activități !n
acest domeniu o constituie atitudi
nea înaintată față de muncă și
avutul obștesc, față de îndeplinirea
exemplară, la un înalt nivel calita
tiv, a tuturor sarcinilor economice,
tehnico-profesionale, social-politice
și obștești, precum și manifestarea
unui comportament demn în produc
ție, in familie și societate.
In lumina concepției și orientărilor
tovarășului Nicolae Ceaușescu, orga
nelor și organizațiilor de masă șl
obștești le-au fost conferite, de ase
menea, importante îndatoriri și
atribuții în elaborarea și înfăptuirea
politicii externe a partidului și sta
tului nostru de pace și colaborare cu
toate popoarele lumii, în conformi
tate cu vocația de pace a poporului
nostru și cu cerințele dezvoltării
noastre.
O problemă deosebit de importan
tă, asupra căreia președintele Repu
blicii s-a aplecat cu mare profunzime
și spirit vizionar, privește însemnă
tatea și necesitatea intensificării atît
a raporturilor de conlucrare strînsă
între diferitele organe și organizații
de masă și obștești, cit și între aces
tea și diferitele organe și organisme
ale vieții noastre social-politice și
de stat, ale democrației muncitorești.
Așa cum evidențiază tovarășul
Nicolae Ceaușescu : „Fără îndoială
că in perspectivă vom asista la o
împletire tot mai strinsă a activită
ții partidului, statului și a celorlalte
organisme sociale, aceasta fiind un
proces legic al dezvoltării socialiste
și comuniste". Sînt conturate, astfel,

formele și modalitățile profund de
mocratice prin care organizațiile de
masă și obștești sînt și vor fi și în
viitor un factor mereu mai activ, în
întregul proces de conducere și dez
voltare multilaterală a societății
noastre pe drumul luminos al făuri
rii socialismului multilateral dezvol
tat și al comunismului în patria
noastră.
Din această perspectivă — așa cum
rezultă convingător din volum — se
impune perfecționarea metodelor de
muncă ale organizațiilor de masă și
obștești,
inițierea de acțiuni mai
energice pentru îmbunătățirea între
gii lor activități, . înlăturarea unor
aspecte de formalism și declarativism, a tendințelor de limitare une
ori numai la aspecte generale,
globale, fără a finaliza în perma
nență propriile acțiuni. în acest ca
dru, secretarul general al partidului
trasează indicații precise menite a
asigura
afirmarea mai deplină a
unei calități noi, superioare în per
fecționarea și creșterea eficienței
activității tuturor organelor și orga
nizațiilor de masă și obștești.
Chezășia îndeplinirii rolului șl
atribuțiilor crescînde conferite orga
nelor și organizațiilor de masă și
obștești, a participării lor rodnice la
elaborarea și înfăptuirea politicii
Partidului Comunist Român a constituit-o și o va constitui in perma
nență asigurarea conducerii de către
partid — principiul fundamental al
vieții șî activității acestora, al
întregii
organizări
a
societății
noastre.
de pătrunCu forța
dere, claritatea ce caracterizează gîndirea și activitatea revoluțio
nară ale conducătorului partidului
și statului nostru, în volum sînt pre
zentate principalele orientări și sar
cini ce decurg pentru partid, pentru
organizațiile
sale, din rolul ce le
revine de a asigura conducerea poli
tică, îndrumarea și sprijinul fiecărei
organizații de masă și obștești. Așa
cum subliniază tovarășul Nicolae

Ceaușescu, pe lingă elaborarea unei
linii politice juste, a unor programe
sftlecvate etapei actuale, un rol esen
țial îl au, în acest sens, exemplul
personal și spiritul revoluționar
ce trebuie să caracterizeze activita
tea fiecărui membru de partid, ca
membru al diferitelor organizații de
masă și obștești, cu deosebire al or
ganelor de conducere ale acestora.
Prin întregul său conținut, volu
mul ilustrează o concepție originală,
de largă cuprindere privind rolul și
atribuțiile organizațiilor de masă și
obștești în sistemul democrației so
cialiste, în ansamblul vieții sociale.
Lectura sa oferă cadrelor de condu
cere ale acestor organizații, activu
lui, propagandiștilor, tuturor celor
interesați prețioase îndrumări in
efortul continuu de îmbunătățire și
perfecționare a activității organiza
țiilor de masă și obștești. în acest
mod, prin fapte și rezultate tot mai
înalte, la nivelul exigențelor cerute
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
sindicatele, organizațiile de femei,
de tineret, cooperatiste, de creație,
toate celelalte organizații de masă
și obștești vor acționa cu toată ener
gia pentru a fi la înălțimea apre
cierilor, încrederii și sprijinului pre
țios de care se bucură din partea
partidului și a statului, personal a
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a
cărui realegere în funcția supremă
de secretar general al partidului a
exprimat, deopotrivă, gîndurile și nă
zuințele cele mai sincere ale tuturor
organizațiilor de masă și obștești.
Realegere care constituie un minu
nat prilej și pentru organizațiile de
masă și obștești, ca dealtfel pentru
întregul popor, de a-și reafirma
hotărîrea nestrămutată de a face to
tul pentru ca prin fapte și rezultate
demne in toate domeniile de activi
tate să contribuie din plin la reali
zarea exemplară a hotărîrilor isto
rice adoptate de cel de al XIII-lea
Congres al partidului nostru.
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Moderne edificii social-culturale în municipiul Slatina

Foto : E. Dichiseanu

BIBLIOTECA PUBLICĂ

cinema

-permanent adaptată cerințelor publicului
La Brașov, în cartierul „Mihai Viteazu", unul dintre cele mai noi
și moderne cartiere ale orașului, s-a deschis nu demult o bibliotecă pu
blică de cartier, filială a bibliotecii județene. Așa cum demonstrează
timpul scurs de la inaugurare, ea răspunde unei acute necesități de
instruire și informare a populației din acest cartier. Dovada ? In numai
trei săptămini biblioteca a împrumutat un mare număr de cărți —
peste 600.
,
Afirmația specialistului respectiv
Iată un fapt de cultură care, mul
are o motivație întemeiată.
tiplicat la scara întregii țări, înscriindu-se adine minunatelor condiții
Sîntem, de mai bine de 15 ani
create de partidul nostru în vederea
încoace, martorii unui spectaculos
instruirii și educației maselor largi
proces de urbanizare, de dezvoltare
de oameni ai muncii. O bibliotecă
și modernizare a localităților noas
publică, una dintre cele 20 000 răstre urbane și rurale. S-au construit
pîndite în toate localitățile țării. O
și se construiesc pretutindeni în oasemenea instituție culturală frec
rașele noastre cartiere noi, dintre
ventată permanent de mii și mii de
care unele depășesc, ca întindere și
oameni trebuie de aceea să fie, cum
număr de locuitori, vechile așezări
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu
și care au lărgit perimetrul aoestoin Raportul prezentat la Congresul
ra de mai multe ori. Dacă în trecut
al XIII-lea, un „adevărat centru al
— și să luăm cazul Brașovului —
creației cultural-artistice", cadru ge
limita exterioară a celui mai peri
neros de educație, de asimilare per
feric cartier se afla la 2—3,5 km de
manentă a noilor cuceriri ale cu
zona centrală, astăzi cartiere cum
noașterii umane, a valorilor uma
sînt Valea Cetății, „Bartolomeu
niste din știință, cultură, artă și li
Nord", Tractorul, „Noua" sînt situa
teratură.
te între 5—8 km de zona centrală,
în aceste condiții. Biblioteca jude
— Setea de lectură a brașovenilor,
țeană s-a „îndepărtat" de mulți ci
ne spunea tovarășa Maria Lambucă,
titori.
directorul bibliotecii județene, se
desprinde și din următoarele ciPentru a veni în întâmpinarea iu
fre : In 1973, biblioteca județeană,"
bitorilor de carte au fost create in
Împreună cu filialele sale, a înre
ultimii ani, cu sprijinul organelor
gistrat 13 040 de cititori noi și o
locale de partid și de stat, filiale
frecvență de 125 499 cărți. în 1983,
ale bibliotecii județene în citeva
deci 10 ani mai târziu, numărul ci
zone ale noilor cartiere — așa zise
titorilor noi s-a ridicat la 22 719,
biblioteci de cartier, ultima fiind
iar frecvența la 235 727 cărți. Și re
deschisă, așa cum afirmam la înce
țineți, este vorba doar de biblioteca
putul acestor rînduri, în cartie
județeană. Dar în municipiul Bra
rul „Mihai Viteazu". Patru din
șov, ca să nu mă refer și la județ,
tre cele cinci biblioteci de cartier
există citeva zeci de biblioteci sin
au un caracter enciclopedic și ele
dicale, tehnice, școlare, studențești,
se adresează tuturor categoriilor de
ca să nu mai vorbim de cele per
cetățeni. A cincea este o bibliotecă
sonale. Aceasta spune enorm de
școlară, dar cu un caracter mai
mult în privința activității de cultu
larg, și ea este amplasată in zona
ralizare a maselor ce se desfășoară
în care funcționează cel puțin cinci
în țara noastră, în fiecare localitate,
școli. Un număr infinit de dovezi
în beneficiul oamenilor muncii, al
vin să confirme utilitatea majoră a
pregătirii lor multilaterale. Iată de
acestor biblioteci, fapt demonstrat și
ce, mai ales în condițiile unei so
de cele circa 55 000 de cărți împru
cietăți moderne și dinamice, ale
mutate numai anul trecut de cele
unei activități tumultuoase, modul
patru biblioteci filiale care au func
de funcționare a instituțiilor cultu
ționat.
rale trebuie să se adapteze perma
— Chestiunea care se pune, ne
nent realității, cerințelor și timpului
declara tovarășa Mariana Dorobanț,
de care dispun oamenii.
Cititorul
bibliotecara uneia din cele cinci bi
de oriunde dorește ca procurarea
blioteci filiale, este aceea că setea
unei cărți, unui material de studiu,
de lectură este atît de mare îneît
unui volum ce-1 interesează să-i fie
nu
avem întotdeauna
atitea cărți
cit mai accesibilă cu putință. Un re
cîte ni se cer de către cititori. Ade
putat specialist brașovean îmi măr
sea, din noile apariții, așteptate de
turisea, cu un timp în urmă : „Cită
cititori, nu ni se repartizează decit
vreme am locuit în zona centrală,
un singur exemplar, ceea ce este
unde aveam biblioteca județeană la
foarte puțin in raport cu cererile,
doi pași, citeam mai mult. De cind
în plus, vin aici și cititori din alte
locuiesc în cartierul Valea Cetății,
cartiere, aflate la distante mari,
într-un apartament mai confortabil,
pentru a solicita asemenea cărți,
citesc mai puțin. îmi ’ vine peste
dar nu le pot întotdeauna oferi car
mină să mă deplasez pînă în centru
de cîte ori am nevoie de o carte."
tea cerută."

De ce vin din alte cartiere ? Pen
tru că. deși unele dintre aceste car
tiere cum sînt „Tractorul", „Valea
cetății",
„Noua",
„Hărman-Zizin"
numără zeci de mii de locuitori, nu
dispun de asemenea biblioteci, ceea
ce constituie pentru ei un serios
impediment în procurarea unor
cărți. Este adevărat, organele loca
le au manifestat receptivitate față
de dorința cititorilor de a apropia
cartea de ei, față de nevoia de lec
tură mereu în creștere, repartizind
spații pentru biblioteci in noile car
tiere, Dar aceste spații sînt uneori
improprii, necorespunzătoare desti
nației care li s-a dat.
Desigur, munca cu cartea a celqr
citeva bibliotecare și bibliotecari, de
la filialele bibliotecii județene, nu
se reduce numai la împrumutarea
cărților. Ea înglobează — mai ales
în cazul unora — și acțiunile de
prezentare a noilor cărți editate, în
tâlnirile între autori și cititori, re
cenziile de cărți etc. Considerăm,
totuși, că in cazul manifestărilor cu
cartea,
bibliotecile de cartier fac
încă prea puțin. Se motivează, cum
am văzut, că spațiile actuale nu
permit organizarea unor asemenea
manifestări. Este doar parțial ade
vărat. Se poate face mai mult și
mai bine, mai ales in direcția ac
țiunilor mai bine individualizate,
destinate unor categorii distincte de
cititori, potrivit profesiunilor și ce
rințelor lor. Posibilitățile nu trebuie,
apoi, limitate numai la spațiile bi
bliotecilor respective. In apropierea
fiecărei biblioteci
există școli ale
căror jClase ar putea fi utilizate —
după încheierea cursurilor — pentru
organizarea unor manifestări cu
cartea. Sînt necesare mai multe ac
țiuni destinate popularizării cărții,
ca să np mai spunem că trebuie fă
cut mai mult chiar și pentru a in
forma pe cetățeni asupra existenței
în cartierul lor a unor biblioteci pu
blice ! Mulți dintre aceștia, dupăcum ne-am convins, n-au auzit de
existența acestor biblioteci.
Bibliotecile sînt instrumente din
tre cele mai active ale procesului
de culturalizare a maselor, care pot
și trebuie să-și aducă contribuția
într-o măsură din ce în ce mai mare
la procesul de formare a omului
nou, cu o conștiință socialistă înain
tată, cu un orizont spiritual tot mai
larg. Iată de ce munca cu cartea
trebuie să se înscrie mai ferm pe
linia marilor exigențe pe care parti
dul, secretarul său general le pun
în fața lucrătorilor din domeniul
muncii politico-ideologice.

N. MOCANU
corespondentul

„Scînteii”

• Acordați circumstanțe atenuante?:
SCALA (1103 72) — 9; 11,15:
13,30;
15,45; 18; 20, GLORIA (47 46 75) — 9:
11.15; 13.30: 15,45: 18; 20. CULTURAL
(03 50 13) — 0; 11,15; 13,30; 15,45; 18:
20.
s 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;
II;
13; 17, Alo, aterizează străbunica —
(5; 19 : DOINA (16 35 38).
• Zbor periculos : DACIA (30 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
fintinilor : POPULAR
(35 15 17) — 15: 17,15; 19,30.
• Singur de cart :
PROGRESUL
(23 94 10) — 15.30; 17.30: 19,30.
• Micul dejun in pat : SALA MICA
A PALATULUI — 17,15: 20. TIMPURI
NOI (15 61 10) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45;
20.
V 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 î 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 Parfs :
FLOREASCA (33 29 71) — 9: II: 13; 15,30:
17.45: 20.
• Legenda călărețului
singuratic :
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 9;
11,15:
13.30: 15,45; 18; 20. FLACĂRA (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) — 3; 11; 13,15: 15,30: 17.45:
20.
• Naufragiul : FESTIVAL
(15 63 34)
— 9; 11,15: 13,30: 15.45; 18; 20.
• Campionul : FAVORIT
(45 31 70)
— 9; 12; 16.30; 19.30.
• Zică ce vor zice :
VICTORIA
(16 28 79) — 9: 11,15; 13.30; 15.45; 18;
20.
• Dublu delict : FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11: 13,15; 15,30: 17.45: 19,45.
O Salamandra : EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 11,15:13.30; 13.45: 18: 20.
• Confidențe : GRIVITA (17 08 58) —
9; 11,15: 13,30; 15.45: 18; 20.
• Yankeii : BUZEȘTI (50 43 58) — 9:
11,30; 14: 16,30; 19.
• Drumul spre Rio: DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
•
Marfă
furată : . FERENTARI
(80 49 85) — 15.30; 17,30; 19.30.
• 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.
• Strada Hanovra : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19.30.
• Undeva, cindva : COSMOS (27 54 95)
— 9,30; 11,30; 13,30: 15.30: 17,30; 19,30.
• Adio, dar rămln cu tine : ARTA
(213186) — 9; 11,15; 13,30; 13,45; 18:
20.

într-o pădure nu admiri
uscăturile sau ripele pră
vălite la un pas de poteca
circulată ; nu ai de cc să
te refugiezi în scorburi
umede și friguroase, odată
ce, nu .mult mai deDarte,
te așteaptă luminișuri și
poieni însorite. Chiar dacă
intilnești în cale vreascuri
uscate,
savant
răsucite
pentru a-ți atrage privirile,
nu faci altceva decit să le
calci neglijent sub picior.
Ceea ce cauți de obicei in
tr-o pădure sînt trunchiu
rile zvelte și viguroase’ ale
copacilor tineri : sint co
roanele lor bogate, semeț
azvîilite spre boltă și în
cordat arcuite
împrejur ;
este, cu alte cuvinte, însăși
pădurea, așa cum ne-o
imaginăm și vrem s-o ve
dem întruna.
S-ar putea spune că pă
durea însăși, în întregul ei,
nu poate fi concepută decit
într-o relație directă cu
noțiunea de tinerețe. Indi
ferent de numărul anilor
traversați, în ciuda toam
nelor și iernilor care-i ră
pesc periodic frunzișul,
pădurea renaște de fiecare
dată, ca-n basme, de multă
vreme stăpînă pe secretul
tinereții
fără
bătrînețe.
Stejarii falnici, trecuți de
vîrful amiezii, se nutresc
din vigoarea și prospețimea
propriei tinereți, răsar me
reu- copaci tineri, gata să
poarte mai departe pădurea
pe umerii lor încă firavi.
Tot așa, în existența unui
popor, apar alte și alte ge
nerații, întotdeauna capabi
le să preia și să ducă mai
departe ceea ce au făurit
înaintașii. Pădurea rămîne
veșnic tânără; numai copa
cii ei îmbătrînesc.
Un adevăr de netăgăduit
mi se pare că rezultă din
cele de mai sus : acela că
legile după care se conduce
un organism ori altul, aflat
intr-o neîntreruptă evolu
ție, ne solicită și nouă, celor
care-1 compunem, o anumi
tă conduită morală ; ne re
clamă, de fapt, o atitudine
în stare să înțeleagă și să
interpreteze cît mai corect

ansamblul de date. Nu poți,
de pildă, să treci pragul
unei colectivități scormonind
ursuz și cîrcotaș numai
locurile umbrite, igrasioase,
scăpînd din vedere că lu
mina este cea care dă naș
tere și umbrei. Tot astfel,
nu .poți rămine mereu la
marginea unei realități, sa
tisfăcut că se vede și de
acolo bine, fără a încerca
s-o cunoști mai îndeaproa
pe, s-o traversezi de la un
capăt la altul. In primul
caz, eroarea este aceea că

mal intîi in cale, ci așa cum
ni se oferă, pe de-a între
gul, cu tot ceea ce intră in
alcătuirea ei. A descoperi
verdele veșnic tânăr al unei
păduri nu mi se pare o
poleire, o înfrumusețare a
realității, in schimb a-i
căuta numai putregaiul și
găunosul este, cred, sino
nim cu ponegrirea ei. O
datorie elementară ne pre
tinde să vedem și să jude
căm nu dintr-un unghi sau
altul, inevitabil static si
neincăpător, ci dintr-o per-

Originalitatea
veșnic vie
a artei noastre
din cauza scorburilor nu
mai vezi nici copacii, o or
bire mai gravă decît aceea
pe care o acuză proverbul.
In celălalt, e vorba de o
comoditate sau neputință
de a ne deplasa si din pri
cina căreia ne situăm, cu
timpul, nu numai in afara,
ci și în urma realității. Și
într-un caz și în altul se
află deci în discuție o infir
mitate a noastră, incapaci
tatea de a ne înălța peste
limitele proprii ca peste un
gard prea înalt, or, pentru
asta nu știu dacă putem da
vina pe alții. Soluția de a
căuta undeva în afară o
vină, ce ne aparține, n-a
fost niciodată decit o falsă
soluție.
Singurul mod într-adevăr
echitabil de a proceda cred
că este acela de a ne stră
dui să gîndim pădurea in
ansamblul ei și s-o cintărim
cu unități de măsură co
respunzătoare. Nu pe bucăți
și pe felii îngust-egoiste,
nici după ceea ce ne apare

spectivă mai largă, deschi
să pină departe. Ne obligă
la asta viața însăși, mersul
ei neîntrerupt și mereu
triumfător, sensurile mul
tiple pe care le îmbracă un
proces întotdeauna evolu
tiv. Ne mai obligă, totoda
tă, și conștiința noastră de
cetățeni, de creatori de bu
nuri materiale și spiritua
le, care, prin tot ceea ce
plămădesc cu mintea și cu
brațele lor, vor cu tot dina
dinsul să consolideze binele-și frumosul din jur. Este
deci. în egală măsură, o da
torie născută dintr-o ideali
tate obiectivă și din ne
voile noastre cele mai in
time.
Am recitit de curind un
document de partid, cuvintarea tovarășului Nicolae
Ceaușescu la Consfătuirea
de lucru de la Mangalia,
de anul trecut. Am intîlnit
acolo următoarele îndem
nuri : „Să găsim nu neghi
na, nu putregaiul din pă
dure, ci să găsim copacii

tineri, să găsim tot ceea,
este bun și demn in socie
tatea noastră".
Și iată, ca expresie a unei
trăsături majore, definitorii
a umanismului concepției
revoluționare despre lume,
despre procesul multilateral
al făuririi societății socia
liste românești împreună cu
poporul și pentru popor,
aceste idei desprinse din
Raportul prezentat la Con
gresul al XIII-lea de to
varășul Nicolae Ceaușescu :
„Sursa de inspirație a tu
turor operelor, eroii roma
nelor, ai întregii creații tre
buie să fie oamenii muncii.
Sursa de inspirație să fie
izvorul viu al muncii, al
vieții poporului nostru, nu
ulcioarele, chiar aurite care
pot deforma realitățile".
Descifrăm aici o memora
bilă configurare'a premise
lor originalității creației ro
mânești contemporane, un
adevăr esențial menit să
călăuzească permanent în
treaga activitate culturală
și de creație literar-artistică, să adune și-să unească
toate talentele intr-un șu
voi unic, al efortului crea
tor pentru ca literatura, fil
mul, plastica, teatrul și cîntecul românesc să se îm
bogățească cu noi și noi
opere in care să străluceas
că puternic eroismul po
porului, noblețea muncii
pentru patrie. „Copacii ti
neri" ai noii societăți ro
manești, oamenii însuflețiți
de înaltele trăsături ale
conștiinței socialiste, de
spirit novator, revoluționar,
de voința de a munci și în
văța necontenit potrivit exigențelor acestui timp pe
care-1 trăim dindu-i chipul
aspirațiilor și împlinirilor
noastre — iată valori pe
terenul cărora bogăția și
diversitatea talentelor ' din
toate generațiile se pot
afirma nestingherit, înțr-o
impresionantă unitate- a
gîndului
și
demersului
creator.

Dumitru MATALA
-------- i-----------------------

MESAJUL POEZIEI
Teatrul „C. I. Nottara" a
trecut la materializarea
programului anunțat la în
ceputul stagiunii cu o
promptitudine și într-un
ritm care impresionează.
„Serile de poezie" preco
nizate ea un ciclu de dura
ta — amplu, menit să in
stituie o legătură perma
nentă între valorile liricii
românești și virtuțile de
expresie, de vizualizare ale
artei spectacolului — s-au
deschis cu un recital în
chinat unuia din cele mai
mari talente ce s-au afir
mat și consacrat în anii
socialismului, lui Nichita
Stănescu. Recitalul ce se
desfășoară în sala mare a
teatrului reprezintă, fără
îndoială, o generoasă și no
bilă tentativă de apropie-'
re a publicului de opera
poetului.
Selecția
poeziilor din
„Orfeu in Cimpia Dună
rii", traversind feluritele
etape ale creației poetului,
reține îndeobște
poeme
dintre cele mai accesibile.
Spectacolul reînvie și in
vestighează cu mijloacele
specifice
actului
scenic
universul liric al poetului,
" refăcind experiența sa dra
matică, strădania sa de „a
se regăsi", și defini, de a
comunica „minunea și în
tâmplarea de a fi" — reve
lații existențiale și îndeo
sebi acea aventură legată
de insațiabila cunoaștere,
pătrundere a esențelor, a
sensurilor. Numeroase din
poeziile actualizate prin
spectacol focalizînd raza
„privirii în afară" cu cea
îndreptată înăuntru, sem^nifică atît cunoașterea, cit

și „nașterea lumii" prin
poezie.
Portretul liric configu
rat la „Nottara" fructifică
celebre
autoportrete
—
cele statice ale „daimonului" și cele dinamice ale
„luptei cu îngerul", apoi
peisajele
antropomorfice,
meditațiile conceptualizate,
elegiile — toate atestând
aceeași tenace dorință de a
defini viața, de a o adinei

din odele închinate de acest ..Orfeu in Cimpia Du
nării", pămîntului natal,
limbii române, repetatele
mărturii și mărturisiri ale
legăturii cu tradiția, cu
idealurile strămoșilor, cu
cele ale contemporaneității
și viitorimii ; după cum ră
sună intens glasul poetu
lui ce a cîntat misterul
vieții — in apărarea păcii,
in denunțarea practicilor

„Orfeu în Cîmpia Dunării"
la Teatrul ,,C. I. Nottara"
deopotrivă pe calea refle
xivă și afectivă.
în chip firesc, in centrul
recitalului revin
motive,
(cuvinte-sens, cuvinte-metaforă, idgi), cum ar fi ob
sesia poetică a vaselor co
municante ce leagă și con
vertesc,
într-un
superb
circuit al naturii, nașterea
și moartea, străbunii de
urmași, organicul de anor
ganic, macrocosmosul de
microcosmos. Regăsim și
în spectacol „lauda" adusă
iui Ptolemeu — omului ca
centru de sensibilitate al
universului, omului ca for
ță ordonatoare a lui. prin
pătrunderea legii, asimila
rea misterului vieții și a
lecției marilor idealuri :
de asemenea, lauda omului
ca „piatră" — semn al na
turii fizice, al zidirii și a omului ca pasăre — învingînd inerția, ridieîndu-se
în inalt.
,în chip firesc, răsună în
acest spectacol numeroase

ce limitează, Înjosesc, dis
trug, odată cu omul și
omenirea — umanul.
Ceremonialul teatral des
fășurat în decorul alb-negru de mare simplitate (re
gia : Al. Dabija) relevă
mai mult solemnitățile poe
ziei și mai puțin volutele
ei imaginative, creatoare
de
sensuri
neașteptate.
Spectacolul
aliniază
la
rampă forțe actoricești în
semnate începînd cu Geor
ge Constantin
(admirabil
în ultima sa apariție care
ridică nivelul întregii mon
tări)
și continuind
cu
Elena Bog, Emilia DobrinBessoiu,
Lucia Mureșan,
Dragos
Pîslaru,
Catrinel Paraschivescu, Valeriu
Preda, Al. Repan, Ruxandra Sireteanu și Cristina
Tacoi. Interpreții oscilează
între tendința unei desci
frări mai personale (ca re
zultat : uneori interesantă,
subtilă, alteori nu) și cea a
unei simple lecturi expre-

sive, dăruite. Lor li se ală
tură calină, împăcată ci
sine nu' „venind de din
colo", ci;de aproape, din1
zonă a/ nemuririi.
:l?.it Stâne
lui Nicftita
povestind
n fante
trupare tr*" '
nu pohte
vieții fă
ț/,Necuvini
La oficii
Nichita S
Teatrul „N<
pă și cut
(un caiet-pi
produce interi
tul și aprecieri
zică — prin pai
reală distincție
Ileana Pitea și
ultimele
două
sincretism cu poezi.
care l-am fi dorit ma
trai, mai dramatic ș
i
rafinat in același tir
Raluca Ianegic cont
prin trăirile, stările
mentale, atitudinile
grafice imaginate și
cutate cu siguranță U
gerarea
inexprimabili
inefabilului, a grațios:
și dramaticului, ori sol<
nului — caracteristice c
diției umane și definit,
ii
pentru poezia lui Nich i
Stănescu.
Spectacolul de poezie . i
la Teatrul „Nottara", orna ■
giind valori spirituale ines •
timabile create in anii noș
tri, atrage atenția nu nu
mai asupra unui poet, ci și
asupra prețuirii de care se
bucură azi poezia și crea
torii în genere, ca și asu
pra largii și diversei difu
zări a culturii in rindul
maselor largi.

Natalia STANCU

ARCUL DE TRIUMF AL ISTORIET
(Urmare din pag. I)
înfățișat națiunii române
de marele ei erou și con
ducător se constituie, azi,
în lozinca
hotăritoare a
operei de desăvirșire a so
cietății socialiste multila
teral dezvoltate și de con
strucție comunistă.
în acest apel, pe care
comuniștii români l-au în
scris cu litere de foc in
conștiința lor revoluționa
ră, își află sorgintea și
mesajul adresat de condu
cătorul nostru nouă, crea
torilor, îndemnați, într-un
mod atît de semnificativ^
să promovăm „cu mai mul
tă îndrăzneală spiritul re
voluționar în noile creații",
în marea sa dragoste și
grijă pentru progresul cul
turii românești contempo
rane, pentru ca ea să intre
in istorie cu opere capa
bile să se ridice la înălți
mea epocii de aur a socia
lismului românesc, secre

tarul general al partidului
ne cheamă pe noi, creatorii,
să nu uităm nici o clipă
faptul că „eroismul munci
torilor, țăranilor, intelec
tualilor, întreaga activitate
tumultuoasă de transfor
mare revoluționară a țării
oferă minunate posibilități
literaturii și artei, creației
de toate genurile, dind su
biecte pentru opere nepie
ritoare și că, mai ales
„sursa de inspirație trebuie
să fie izvorul viu al mun
cii, al vieții poporului nos
tru, nu ulcioarele, chiar
aurite, care pot deforma
realitățile". Sublinierea are,
din punct de vedere este
tic, o valoare inestimabilă
și asupra ei va trebui să
medităm îndelung și cu o
permanentă
preocupare
pentru
adevărul
româ
nesc — și numai prin aceasta universal — al ope
rei noastre. De cea mai
mare importanță pentru
rolul și rostul șl datoria

specifice ale creatorului so
cialist, îmi apare apoi teza
secretarului general al par
tidului nostru cu privire la
o condiție absolut obliga
torie pentru omul de cul
tură devotat cu adevărat
poporului său : „Numai
trăind și scriind împreună
cu poporul, pentru popor,
participind activ la făuri
rea prezentului și viitoru
lui patriei noastre, creato
rii de literatură și artă pot
da opere de înaltă valoare,
iși pot îndeplini misiunea
in formarea conștiinței re
voluționare, în promovarea
adevăratului umanism re
voluționar
al
Societății
noastre socialiste, in care
tot ce se realizează este
destinat înfloririi patriei,
omului, bunăstării și feri
cirii sale".
Incandescența acestui apel este, la rindul ei,
exemplară pentru spiritul
revoluționar care animă
fiecare act al marelui stra

teg al socialismului româ
nesc, filozoful care a fun
damentat teza comunistu
lui de omenie, patriotul
care ne-a învățat că dra
pelul suprem al operei
noastre comuniste este tri
colorul, conducătorul vizio
nar care a impus acest tri
color lumii întregi ca pe
un simbol al neatârnării și
independenței, eroul al că
rui nume definește marea
renaștere politică și națio
nală a României contempo
rane. A trăi cu poporul,
pentru popor, pentru vic
toria spiritului revoluțio
nar comunist, — iată ma
rele legămint al conducă
torului nostru in fața . >»oriei. Iată și mesajul Con
gresului al XIII-lea al
partidului — arc de triumf
al noii noastre istorii —
cind poporul l-a reînvestit,
cu fierbinte recunoștință,
în funcția supremă a parti
dului nostru comunist.
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teatre
• Teatru]
Național
(14 71 71, sala
mică) : Poveste din Hollywood — 17;
20; (sala Atelier) : Farul și domnul
Valentino — 19; (sala din Piața Cosmonauților, 11 07 57) : Papa dolar (amînat din 24 XI) — 19.30.
•
Filarmonica
George Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert
simfonic. Dirijor : Mircea Basarab.
Solist : Dan Grigore — 19.
• A.R.I.A.
(la
Opera Română,
13 18 57) : Spectacol extraordinar sus
ținut de baletul Operei comice
din
Berlin — 19.
• Teatru] „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu,
14 73 46) :
Luna dezmoșteniților — 19; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Răceala — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop
pe autostradă — 19430.

• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pa
chetul cu acțiuni — 19.
• Teatru] ,.Nottara" (59 31 03,
sala
Magheru) : Micul infern — 18.30.
• Teatrul Giuiești
(sala
Majestic,
14 72 34) : Serenadă tirzie — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic des
pre elefanți — 19;
(sala
Victoria,
50 58 65) : Dragoste Ia prima vedere
— 19.30.
• Ansamblu] ,.Rapsodia română"
(13 13 00) : Concert in haz major
—
16; Ne cunoaștem din vedere — 19.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Trubaduri și purim-spilerî — 18,30.
• Teatru! „Ion Creangă"
(50 26 55) :
Nota zero Ia purtare — 9; Cu pal
mele deschise — 17; 20.
• Teatru] „Țăndărică" (15 23 77, sala
din Piața Cosmonauților) : Nu vor
biți în timpul spectacolului —
10;
Lungul nasului — 16.
• Circul București (10 65 90) : Vraja
circului — 19.
• Estrada Armatei ' (sala
C.C.A.,
13 60 64) : Atenție! Estrada în emisie
— 19,30.

tV
15,00 Telex
15,05 Omul și sănătatea. Noi metode ro
mânești pentru prevenirea și tra
tamentul cariei dentare
15.25 Secvențe finlandeze — documen
tar
15.45 Studioul tineretului.
Programu
partidului, amplu șl mobliizato
program de acțiune pentru tînărt
generație a patriei
16,30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color) • Hotă
rîrile Congresului — program d<
acțiune pentru întregul popor
20.25 înfăptuirile de azi — temelii trai
nice pentru viitorul comunist a
patriei.
20.45 Serial științific (color). Călători»
în Univers. Episodul 2
21.45 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului
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Editura politică

întilnirea tineretului
și studenților din Balcani

La București au început, miercuri,
5 decembrie a. c., lucrările întilnirii
tineretului și studenților dirî Balcani,
acțiune organizată de Uniunea Tine
retului Comunist, Uniunea Asociații
lor Studenților Comuniști din Româ
nia, în colaborare cu Comitetul Na
țional Român pentru Anul Interna
țional al Tineretului.
La întîlnire participă reprezentanți
ai comitetelor naționale pentru
A.I.T., ai unor organizații de tineret
și studenți și organisme de stat eu
responsabilități în domeniul tineretu
lui din Republica Populară Bulgaria,
Republica Socialistă Federativă Iu
goslavia, Republica Elenă și Repu
blica Socialistă România.
Reuniunea, ce se desfășoară in
contextul pregătirilor pentru mar
carea, în 1985, a Anului Internațio
nal al Tineretului, sub deviza „Parti
cipare, Dezvoltare, Pace", oferă pri
lejul realizării unui rodnic schimb
de opinii, informații și experiență,
de natură să conducă la identificarea
de noi căi și modalități care să con
tribuie la sporirea participării tine
retului și studenților din Balcani la
procesul dezvoltării naționale, în
consens cu realitățile, prioritățile și
cerințele obiective din fiecare țară,
la eforturile popoarelor consacrate
transformării acestei regiuni intr-o
zonă a păcii, bunei vecinătăți, înțe
legerii și colaborării, lipsită de arme
nucleare.
In deschiderea lucrărilor întilnirii
a luat cuvintul tovarășul Nicu
Ceaușescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., prim-secretar al C.C. ai
U.T.C., ministru pentru problemele
tineretului, președintele Comitetului
Național Român pentru Anul Inter
național al Tineretului. In interven
ția sa, referindu-se la ampla sem
nificație a Anului Internațional al
Tineretului, a cărui marcare coinci
de cu aniversarea a patru decenii de
la crearea Organizației Națiunilor
Unite, vorbitorul a subliniat misiu
nea importantă care revine tinerei

generații, împreună cu popoarele din
statele balcanice, cu forțele largi ale
progresului și înnoirii în procesul
dezvoltării economice și sociale.
De asemenea, au fost relevate, pe
larg, preocupările tinerei generații
din țara noastră, participarea sa ac
tivă și responsabilă, împreună cu
întregul popor, Ia dezvoltarea mul
tilaterală a României socialiste, la
edificarea unui climat de destinde
re, securitate și pace în Balcani și
pe continentul european, la instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale.
A fost subliniat faptul că pregă
tirile și marcarea Anului Internațio
nal al Tirieretului conturează impor
tante posibilități pentru noi forme
eficiente de acțiune comună a tine
rei generații din țările balcanice în
realizarea acestor deziderate funda
mentale ale epocii contemporane.
Vorbitorul a prezentat, totodată,
multiplele acțiuni înscrise în Planul
Comitetului Național Român pentru
A.I.T., consacrate, prin conținut și
tematică, marcării acestei manifes
tări de prestigiu, care își propune
să promoveze interesele și aspirații
le specifice ale tineretului de pretu
tindeni, să contribuie la o tot mal
puternică mobilizare a generației ti
nere in lupta pentru modelarea vii
torului, pentru edificarea unei lumi
mai bune și mai, drepte pe planeta
noastră.
în cadrul întilnirii, care se va des
fășura pe parcursul a trei zile, vor
fi dezbătute următoarele teme : Ti
neretul — factor activ în lupta pen
tru dezvoltarea economică și socială
a țârilor din regiunea Balcanilor,
contribuția tinerei generații la trans
formarea Balcanilor intr-o zonă a
păcii, înțelegerii și cooperării, lipsi
tă de arme nucleare ; căi și mijloace
de intensificare a cooperării dintre
organizațiile și organismele de tine
ret și studenți din Balcani
în
perspectiva pregătirii și marcării
Anului Internațional al Tineretului.
(Agerpres)

Tovarășul Gheorghe Oprea, prim
viceprim-ministru al guvernului, a
primit, miercuri, pe tovarășul Liu
Yi, ministrul comerțului al R.P. Chi
neze, care, în fruntea unei delega
ții. a făcut o vizită in țara noastră.
Cu acest prilej, au fost evidenția
te bunele relații de prietenie și
colaborare dintre Republica Socia
listă România și Republica Populară
Chineză, relații care au la bază hotăririle stabilite în cadrul întâlnirilor
și convorbirilor dintre conducătorii
de partid și de stat ai celor două
țări. Au fost, de asemenea, abordate
probleme ale dezvoltării în conti
nuare a raporturilor de conlucrare
româno-chineze.
de
creștere
a
schimburilor reciproce de mărfuri
dintre cele două țări.
La întrevedere au luat parte
Alexandrina Găinușe, viceprim-mi
nistru al guvernului, și Ana Mureșan,
ministrul comerțului interior.
In aceeași zi, miniștrii de resort
au semnat protocolul privind colabo
rarea între ministerele de comerț in
terior din cele două țări pentru anul
1985, care prevede realizarea unor
schimburi de bunuri de consum,
precum și alte forme de colaborare.
La primire și semnare a fost
de față Li Zewang, ambasadorul
R.P. Chineze la București.
★

Cu prilejul Zilei naționale a Thai
landei, ambasadorul acestei țări la
București, Ukrit Durayaprama, a
oferit, miercuri, o recepție.
Au luat parte Ion M. Nicolae, vice
prim-ministru al guvernului, Petre
Gigea, ministrul finanțelor, Alexandru
Roșu, ministru secretar de stat la
Ministerul Comerțului Exterior și
Cooperării Economice Internaționale,
Traian Pop, adjunct al ministrului
afacerilor externe, reprezentanți ai
conducerii unor instituții centrale,
oameni de artă și cultură, ziariști.
Au fost prezenți șefi de misiuni
diplomatice acreditați in țara noas
tră, membri ai corpului diplomatic.

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru
intervalul 6 decembrie, ora 20 — 9 de
cembrie, ora 20. In țară : Vremea va
fi rece deși temperatura aerului
va
marca o ușoară creștere. Cerul va fi
variabil. Precipitații slabe vor cădea
izolat în nordul țării. Vîntul. va sufla
slab pînă la moderat.
Temperaturile
minime vor fi cuprinse între minus 8
și plus 2 grade, mai scăzute în pri
mele nopți în centrul țării, iar maxi
mele vor oscila între minus 2 și plus
8 grade, mai ridicate în zonele delu
roase.

Spiritul revoluționar înseamnă faptă revoluționară
(Urmare din pag. I)

probe, testări. Inginerul
Ionel Bara ne prezintă această premieră :
— Are comandă electro
nică. Automatele progra
mabile sint de producție
românească. Agregatul pre
lucrează simultan 2 piese
în 99 de secunde față de
5 010 secunde cit ar dura
operațiile pe o mașină cla
sică, universală.
Angajarea in înfăptuirea
obiectivelor mărețe stabi
lite de Congresul al XIIIlea al partidului începe și
la „înfrățirea" din Oradea
de la un nivel înalt, com
petitiv. Că aici toate ener
giile sînt conectate pentru
performanțe și mai mari,
pentru autodepășire, o pro
bează și următorul fapt :
anul viitor, în comparație
cu primul an al actualului
cincinal, gradul de înnoire
a producției va atinge 85
la sută din tot ce se fabri
că aici. Ponderea o dețin,
în continuare, mașinileunelte cu comandă nume

rică, liniile de transfer,
centrele de prelucrare, alte
agregate speciale pentru
care in prezent se cheltu
iește multă materie cenu
șie, multă îndrăzneală re
voluționară.

Semnul
de recunoaștere
al atitudinii înaintate
11 întrebăm pe Alexan
dru Giro, maistru, secretar
de partid la Flotația cen
trală din Baia Sprie :
— După opinia dv., care
ar fi semnul de recunoaș
tere al atitudinii revolu
ționare ?
Răspunsul nu se lasă aș
teptat :
— Competența cu care
își face fiecare datoria la
locul său de muncă.
— De ce legați atitudi
nea revoluționară de com
petență ?
— Pentru că asta arată
cum îți faci datoria. Acum,
după Congresul al XIIIlea al partidului, țara s-a

BULETIN

așezat temeinic la trea
bă, să înfăptuiască ample
transformări revoluționare.
Or. se știe că nu-i sufi
cient să dorești un lucru,
ci trebuie să-l faci ca el
să devină realitate. între
barea e : cu cită compe
tență acționezi ? Lucru va
labil, după opinia mea. atât
pentru muncitor, cit și
pentru inginer, economist,
profesor etc. Iar perfecțio
narea din orice domeniu de
activitate, aș adăuga, ține
nu numai de dorință, ci, în
egală măsură, și de con
știință.
— Să apelăm la exem
plele practice pe care le
oferă flotația din Baia
Sprie.
— Dacă e vorba despre
noi, apoi aș spune că, mai
ales după Congresul al
XIII-lea
al
partidului,
s-au intensificat strădaniile
pentru a realiza moderni
zarea fluxurilor de produc
ție. Cu competentă, prin
efort propriu.
Așa a fost gîndit șl apli
cat, în premieră pe țară,

RUTIER

Recomandări de la Inspectoratul General al Miliției —
Direcția circulație
excesive s-a comis pe raza comunei
Rigorile traficului rutier
Tiha Birgăului : conducătorul auto
in sezonul rece
turismului l-BN-503, nereducînd vi
Examinarea accidentelor de circu
lație din aceste zile relevă cîteva
constatări și învățăminte pentru toți
conducătorii de vehicule și pietoni.
Reține atenția, in primul rind, frec
vența relativ ridicată a acelor nedo
rite evenimente rutiere datorate
ignorării influențelor pe care le
exercită fenomenele meteorologice în
sezonul rece : ceață, ploaie, îngheț,
vizibilitate redusă. Unii conducători
auto, bicicliști, căruțași și pietoni nu
țin seama de faptul că pe o șosea
umedă sau în condiții de vizibilitate
redusă deplasarea se cere efectuată
cu viteză redusă — în cazul auto
vehiculelor, și cu o atenție sporită
— în cazul celorlalți conducători de
vehicule și al pietonilor. Se impune,
de asemenea, evitarea cu desăvirșire a deplasării pe drumurile publice
sub influența alcoolului.
Statisticile arată că aproximativ 80
Ia șută din numărul accidentelor care
au avut loc în aceste zile s-au pro
dus în a doua jumătate a dupăamiezii, seara și în primele ore ale
dimineții, respectiv, in condiții lip
site de vizibilitate și pe fondul neadaptării vitezei autovehiculelor la
aceste împrejurări. Pe Șoseaua Pi
tești — Slatina, de exemplu, în jurul
orei 20, conducătorul autoturismului
l-IL-8187, circulind cu viteză exce
sivă în raport de vizibilitatea pre
cară și de drumul cu mîzgă, a ajuns
cu roțile din dreapta pe acostament,
după care a intrat în derapaj, izbindu-se de un autotren ce venea din
sens opus. Soția automobilistului și-a
pierdut viața. Un alt accident tipic
pentru ilustrarea pericolului vitezei

teza înaintea unei curbe, a pierdut
controlul asupra mașinii, aceasta lovindu-se violent de parapetul șoselei.
Din nefericire, și in acest caz, soția
celui care se afla la volan și-a pier
dut viața.
Un alt factor de accident îl con
stituie imprudența in traversare a
unor pietoni, care nu țin seama de
limitele opririi unui autovehicul și,
mai ales, că pe drumul umed și alu
necos spațiul de frînare al mașini
lor crește considerabil, pînă la du
blare. Ignorarea acestor aspecte și
angajarea in traversare fără asigura
re prealabilă determină zilnic, în
medie, două-trei accidente grave, cu
victime din rîndul pietonilor de toa
te vîrstele.
Cu toate că frecvența accidentelor
generate de conducători auto aflați
sub influența alcoolului a marcat
unele scăderi, totuși mai sînt unii
care se incumetă să se urce la volan,
iar urmările nu se lasă așteptate,
în Capitală, pe Prelungirea Mihai
Bravu, într-una din serile trecute,
Florea Gheorghe, tinichigiu auto,
conducîndu-și autoturismul 8-B-2382
după ce a consumat băuturi alcooli
ce, nu l-a mai putut stăpini și s-a
urcat pe refugiul
pentru călători
dintr-o stație de tramvai, vătămind
grav patru persoane.
întrucît și în continuare vremea
va prezenta particularitățile meteo
rologice specifice acestui sezon, este
necesar ca fiecare conducător de
vehicul și pieton să țină seama de
efectele acestor fenomene și să
circule cu toată atenția, pentru a
preveni pericolele rutiere și, impli
cit, accidentele.

ROMĂNIA-FILM prezintă:

„O lumină la etajul zece“
o producție a Casei de filme unu
cu : Irina Petrescu, Gheorghe Dinică, Mircea Diaconu, Rodica

Mureșan, Florina Luican, Val Paraschiv, Eusebiu Ștefănescu,

Cornel Revent și alții ; imaginea : Sorin llieșiu ; muzica : Vasile Șirli ; coloana sonorâ : ing. Andrei Papp

SCENARIUL Șl REGIA : MALVINA URȘIANU

procedeul modern de mă
cinare autogenă a mine
reurilor. Așa a fost proiec
tată și pusă în funcțiune
mașina de flotație pneumomecanică. Așa au fost con
cepute și introduse tehno
logii originale de separare
a concentratelor de plumbcupru. Și tot așa s-a tre
cut la automatizarea pro
cesului de producție. Mun
ca așezată , sub semnul
competentei —- componentă
firească a spiritului revo
luționar — a rodit din plin
aici : planul la producția
industrială pe 1984 a fost
realizat la 30 noiembrie.
Pînă la finele anului se
estimează o producție su
plimentară de circa 70 mi
lioane lei. Adică, 400 tone
plumb. 560 tone cupru, 690
tone zinc peste plan...
Răspuns comunist, revo
luționar
la
imperativul
prezentei etape de istorie :
înfăptuirea exemplară a
mărețelor
obiective
ale
celui de-al XIII-lea Con
gres al Partidului Comu
nist Român.

între 3 și 5 decembrie 1984. Ia
Budapesta, sub președinția minis
trului apărării al Republicii Popu
lare Ungare, general de armată La jos
Czinege, a avut loc ședința ordina
ră a Comitetului miniștrilor apărării
ai statelor participante la Tratatul
de la Varșovia. La lucrările ședin
ței au luat parte miniștrii apărării,
comandantul-șef al Forțelor Armate
Unite și șeful Statului Major al

Forțelor Armate Unite ale statelor
participante la Tratatul de la Var
șovia.
Comitetul
miniștrilor apărării a
analizat problemele activității prac
tice a Forțelor Armate Unite ale
statelor participante Ia Tratatul de
la Varșovia și a adoptat hotărîri
corespunzătoare.
Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de lucru, în spirit de prie
tenie și înțelegere reciprocă.

Numeroase colective de petroliști
au înscris in bilanțul celor 11 luni
care au trecut din acest an impor
tante cantități de țiței și gaze ex
trase și livrate suplimentar rafi
năriilor și altor beneficiari. Cea
mai mare producție fizică peste
plan a realizat-o colectivul schelei
Pecica, aproape 5 000 tone de țiței.
Mai mult de 3 200 tone de țiței au
pus suplimentar la dispoziția eco
nomiei naționale petroliștii de la
Țicleni, cei de la Berea și Drăgășani cîte 3 000 tone fiecare, pre
cum și sondorii de la Poeni, peste
2 500 tone. La extracția de gaze
planul de producție a fost depășit
cu aproape 435 milioane mc. Pe
ansamblu, unitățile aparținind Mi
nisterului Petrolului au realizat in
perioada menționată o producțiemarfă suplimentară în valoare de
18,5 milioane lei, iar la investiții
un volum de lucrări peste plan
valorînd mai mult de 320 milioane
lei, din care aproape 18 milioane
lei lucrări de construcții-montaj.
(Agerpres)

OLT

Depășiri substanțiale
la producția fizică
Oamenii muncii din unitățile in•dustriale de pe raza județului Olt
au obținut, de la începutul anului
și pînă acum, un spor de producție-marfă a cărui valoare se ridi
că la 957 milioane lei. în această
perioadă, ei au pus la dispoziția
economiei naționale, in plus față
de prevederile de plan, 11 600 tone
aluminiu primar și aliaje, 1 037 000
mc
gaze
asociate
utilizabile,
1 445 000 mc gaze libere, 120 tone
oțel brut, 1 098 tone țevi din alumi
niu pentru irigații, 123 tone elec
trozi siderurgici și nipluri din grafit
și alte însemnate cantități supli
mentare de bunuri materiale, desti
nate beneficiarilor interni și celor
de peste hotare. Printre colectivele
care au contribuit la înregistrarea
acestui succes se numără cele aparținînd întreprinderilor de alu
miniu, de prelucrare a aluminiu
lui și de produse cărbunoase din
Slatina, Întreprinderilor de osii și
boghiuri și mecanică pentru agri
cultură șî industria alimentară din
Balș. întreprinderii de confecții din
Scornicești. (Agerpres).

SIBIU

Utilaje moderne
de mare capacitate
Printre remarcabilele fapte de
muncă pe care constructorii de ma
șini de la întreprinderea mecanică
Mîrșa — Sibiu le-au obținut în
aceste zile dominate de puternicul
ecou al lucrărilor Congresului al

libretului de economii sau contu
lui curent personal, cu prilejul
unei operații de depunere de mi
nimum 5 lei pentru titularii de li
brete de economii sau prin depu
nerea unei cerer> scrise in cazul
titularilor conturilor curente per
sonale.
Modificarea sau anularea aces
teia se poate solicita in aceleași
condiții. în acest caz pe fața foii
de depunere, titularul libretului de
economii înscrie mențiunea „Mo
dificat
dispoziția
testamentară"
sau „Anulat dispoziția testamen
tară".
Introducerea ulterioară, modifi
carea sau anularea dispoziției tes
tamentare se pot efectua la ori
care unitate C.E.C. din țară.
Numele persoanelor fizice sau
denumirea persoanelor juridice în
favoarea cărora s-a introdus dis
poziția testamentară nu se înscriu
în libretul de economii.
După decesul titularului, per
soanele înscrise la dispoziția tes
tamentară pot dispune de sumele
economisite cu condiția prezentă
rii libretului de economii (cecului)
și a actului de deces în original
al titularului.
în cazul in care titularii unor
instrumente de economisire nu au
stabilit dispoziție testamentară în
favoarea unor persoane,
sumele
economisite de ei se restituie de
unitățile C.E.C. moștenitorilor le
gali sau testamentari pe baza și
în limitele stabilite . prin certifica
tul de moștenitor sau hotărîre ju
decătorească definitivă.

FINLANDEI

Președintele Republicii Finlanda
HELSINKI
Aniversarea Zilei naționale a Republicii Finlanda îmi oferă un plăcut
prilej _de a vă adresa, în numele poporului român și al meu personal, calde
felicitări și cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră și prosperi
tatea poporului finlandez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
Poporul finlandez marchează, în
fiecare an, la 6 decembrie, sărbă
toarea sa națională, zi in care, cu
67 de ani în urmă, Finlanda și-a
proclamat independența. Denumită
și „țara celor o mie de lacuri",
Finlanda încorporează în teritoriul
său de 337 032 kmp aproximativ
62 000 de oglinzi de apă, cea mai
mare, Saima (4 400 kmp), fiind a
cincea ca întindere in Europa.
Culorile drapelului național — „al
bastru ca lacurile noastre, alb ca
zăpada iernilor noastre" — cum
spunea un poet finlandez — sim
bolizează două din elementele pre
dominante ale peisajului țării, că
rora li se adaugă nesfirșitele pă
duri ce acoperă 57 la sută din su
prafața republicii. Aproape o trei
me din teritoriu se află dincolo
de Cercul polar. In ciuda condiții
lor naturale aspre, poporul finlan
dez, de oameni harnici, tenaci și
iscusiți, a reușit, printr-o acțiune
necurmată asupra naturii, a resur
selor țării, să imprime economiei,
mai ales in perioada postbelică, o
dezvoltare remarcabilă. Intr-o pe
rioadă relativ scurtă, Finlanda a
înlăturat pagubele pricinuite de
război și a operat în anii ’50 și ’60
restructurări importante în econo
mie. care se baza în principal pe
agricultură și exploatarea lemnului,
între 1960—1980, volumul produc
ției industriale s-a triplat ; s-a re
dus ponderea industriei alimentare,
a băuturilor'și tutunului, a indus
triei textile și a confecțiilor în fa
voarea sectoarelor industriilor si
derurgice, chimice și a altor ra
muri. în ultimii ani, ca rezultat al
acestor restructurări, produsele in
dustriei constructoare de mașini și
ale siderurgiei, Me celorlalte ra
muri din industria prelucrătoare au

in îndeplinirea sarcinilor de plan
Țiței și gaze extrase
peste plan

NAȚIONALĂ A

Excelenței Sale
Domnului MAUNO KOIVISTO

Succese muncitorești

Avantaje pentru depunătorii la C.E.C.
Drepturile și avantajele oferite
de Casa de Economii și Consemnațiuni depunătorilor și variatele
forme și instrumente de economi
sire puse la dispoziția lor au de
terminat dezvoltarea procesului economisirii in țara noastră. Astăzi
există asupra populației un număr
de peste 22,5 milioane librete de
economii, conturi curente perso
nale, precum și obligațiuni C.E.C.
cu ciștiguri și instrumente de eco
nomisire pentru elevi.
Titularii libretelor de economii,
ai depozitelor de obligațiuni C.E.C.
cu ciștiguri depuse spre păstrare,
precum și ai conturilor curente
personale
pot dispune unităților
C.E.C. ca de sumele economisite
să poată beneficia, după decesul
lor, un număr nelimitat de per
soane fizice sau juridice stabilite
prin dispoziție testamentară.
Cu prilejul depunerii inițiale,
titularul completează rubrica „dis
poziție testamentară" de pe verso
documentului de depunere, menționind numele și prenumele per
soanei (persoanelor) pe care o (le)
împuternicește să dispună, după
decesul său, de sumele economisite,
precum și anul nașterii fiecăreia.
Odată cu stabilirea persoanelor în
favoarea cărora se introduce dis
poziție testamentară, titularii pot
menționa eventual și cota fiecărei
persoane în parte.
Dispoziția testamentară se poate
acorda și persoanelor juridice, specificindu-se în acest caz denumi
rea acestora.
Dispoziția testamentară se poate
introduce și ulterior de titularul

SĂRBĂTOAREA

Cu privire la rezultatele ședinței ordinare a Comitetului
miniștrilor apărării ai statelor participante
la Tratatul de la Varșovia

XIII-lea al partidului, se înscrie
realizarea unor noi tipuri de uti
laje de mare capacitate și de înalt
nivel tehnic. Astfel, in cadrul sus
ținutelor preocupări pentru diversi
ficarea și înnoirea mijloacelor de
transport de mare gabarit, a fost
introdus în fabricația de, serie un
nou tip de autotren cu sarcina utilă
de 22 tone pentru transporturile
de mărfuri paletizate. Totodată, a
început fabricația de serie a unui
nou tip de remorcă multifuncțio
nală de 5 tone destinată agricul
turii. Prin supraînălțarea panouri
lor laterale, noul tip de remorcă
asigură încărcarea a 20 metri cubi
de finuri, paie sau resturi vegetale.
(Nicolae Brujan, corespondentul
„Scînteii").

SATU MARE

în funcțiune — o nouă
capacitate de producție
In comuna Livada, viitor centru
urban agroindustrial al județului
Satu Mare, a intrat în funcțiune
o topitorie de in, una din ceje mai
moderne capacități de acest fel
din tară. Amplasată într-o zonă în
care această plantă se cultivă cu
bune rezultate pe terenurile podzolice cu fertilitate mai scăzută
existente aici, noua unitate va
prelucra anual 4 000 tone in pen
tru fibră. în felul acesta, se va
elimina transportul materiei prime
spre topitoria de in de la Cărei.
Noua topitorie asigură locuri de
muncă pentru sute de femei din
Livada și din satele din jur.
(Octav Grumeza, corespondentul
„Scînteii").

contribuit cu sporuri substanțiale
la exporturile finlandeze.
Munca și creația pașnică se îm
bină firesc cu vocația de pace a
poporului finlandez, angajat cu
convingere în mișcarea împotriva
cursei înarmărilor, pentru înlătu
rarea pericolului unui război ato
mic. Finlanda desfășoară cu con
secvență, pe plan extern, o politică
de neutralitate, cultivă relații de
prietenie și colaborare cu țările ve
cine, cu toate popoarele europene
și de pe alte continente, indiferent
de orînduirea socială, se pronunță
statornic pentru continuarea pro
cesului de edificare a securității
europene inaugurat prin semnarea
Actului final de la Helsinki, pen
tru reluarea politicii de destindere,
depunînd eforturi susținute pentru
a-și aduce contribuția la oprirea
cursei înarmărilor, la înlăturarea
primejdiei nucleare, inclusiv prin
crearea unei zone denuclearizate
în nordul continentului.
Spre satisfacția ambelor noastre
popoare, relațiile de prietenie și
colaborare româno-finlandeze ur
mează un curs ascendent, stimulate
puternic de întâlnirile și convorbi
rile la nivelul cel mai înalt. Po
tențialul economic al celor două
țări oferă condiții pentru creșterea
mai accentuată' a schimburilor co
merciale, intensificarea și diversi
ficarea cooperării industriale, tehnico-științifice și in alte domenii
de activitate. Extinderea lor, con
lucrarea pe plan extern în direc
ția întăririi securității europene, a
promovării unei politici de pace și
dezarmare pe continentul nostru și
în întreaga lume corespund pe de
plin intereselor popoarelor român
și finlandez, ale tuturor națiunilor.

INFORMAȚII SPORTIVE
FOTBAL. Pe stadionul olimpic din
Atena s-a disputat miercuri întâlni
rea internațională amicală de fotbal
dintre reprezentativa Greciei și o se
lecționată divizionară din România.
Partida s-a încheiat cu scorul de
2—1 (0—0) în favoarea gazdelor. Au
marcat Anastopoulos (2.— min. 55,
din penalty, și min. 86), respectiv,
Mateuț, (min. 62).
La Patras a avut loc întâlnirea
amicală de fotbal dintre selecționa
tele de tineret ale Greciei și Româ
niei. victoria revenind jucătorilor
greci cu scorul de 2—0 (0—0). Au
marcat Bonovas și Demopoulos.

BIHOR

Suplimentar 240 milioane
kWh energie electrică
Angajați să transpună exemplar
în viață hotăririle adoptate de
înaltul forum al comuniștilor, oa
menii muncii de la „Electrocentrale" Oradea și-au sporit efortu
rile pentru a asigura funcționarea
ireproșabilă, cu randamente supe
rioare, a instalațiilor și agregate
lor de bază din întreprindere, reu
șind să pulseze suplimentar, zil
nic, în sistemul energetic național
peste 1 500 000 kWh energie elec
trică pe cărbune. Semnificativ este
faptul că, prin spiritul gospodă
resc promovat la fiecare loc de
muncă, această întreprindere frun
tașă în întrecerea socialistă cu
celelalte unități similare din țară
înregistrează
un
consum
pro
priu tehnologic cu 1,5 la sută mai
mic decit cel normat. De la înce
putul anului și pînă în prezent,
energeticienii orădeni au produs,
peste prevederi, 240 milioane kWh
energie electrică pe cărbune, îndeplinindu-și planul anual înainte
de termen. (loan Laza, corespon
dentul „Scînteii").

Meciul dintre echipele Steaua
și
Universitatea
Craiova
(con
tând în etapa a XVI-a ,a divi
ziei A), ce urma să se dispute as
tăzi, a fost amînat pentru 16 decem
brie. Partida Dinamo — F. C. Bihor,
din cadrul aceleiași etape, va avea
loc simbătă, 8 decembrie. Celelalte
meciuri ale etapei a XVI-a se vor
disputa la data inițială — duminică,
9 decembrie.

ȘAH. La Salonic s-a încheiat cea
de-a 26-a ediție a Olimpiadei de șah
— campionatul mondial pe echipe,
competiție la care au fost prezenți
peste 1 000 de șahiști și șahiste din

99 de țări. în turneul feminin, se
lecționata României (Margareta Mu
reșan, Eli sabota Polihroniade-Rusu,
Dana Nuțu si Gabriela Olărașu) a
obținut medalia de bronz, ocupînd,
cu 27 puncte, locul 3 (din 54 de for
mații participante), după U.R.S.S.
(32 puncte) și Bulgaria (27,5 p.) și
înaintea R. P. Chineze, R. F. Ger
mania (cîte 26 p.), Ungariei (25 p.),
Poloniei, Angliei (cîte 24,5 p.), Iugo
slaviei (24 p.), Olandei, Spaniei
(23,5 p.) etc.
In concursul masculin, echipa
României
(Mihai
Șubă,
Florin
Gheorghiu, Mihai Ghindă, Valentin
Stoica, Theodor Ghițescu și Dan
Bărbulescuj s-ă clasat pe locul 5. Cla
samentul final se prezintă astfel :
U.R.S.S. (41 puncte). Anglia (37 p.),
S.U.A. (35 p.), Ungaria (34,5 p.),
România (33 p.), R. F. Germania și
Franța (cîte 32,5 p.), Iugoslavia,
R. P. Chineză, Cuba, Bulgaria, Israel,
Olanda (cîte 32 p.) etc.
Cea de-a 30-a partidă a me
ciului pentru titlul mondial de șah
dintre marii maeștri sovietici Ana
toli Karpov și Gări Kasparov s-a
încheiat remiză după 21 de mutări.
Scorul rămîne în continuare 5—0 în
favoarea lui Karpov, care în partida
a 31-a, programată vineri, va avea
piesele albe.'

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

înnoiri continue pe malurile Volgâi
Volga... Rostogolire maiestuoasă
de ape, suită de peisaje de o neui
tată frumusețe, salbă de hidrocen
trale, izvor de lumină și putere, mar
tor al unor evenimente de răscruce,
Volga a fost și rămine „Strada
Mare", magistrala albastră cîntată și
iubită de poporul rus.
Pe apele Volgăi coboară dinspre
miazănoapte plutele de bușteni, se
întilnesc vasele încărcate eu cărbu
nele Donbass-ului, cu griul stepelor
și peștele Astrahanului, cu mașinile
Moscovei. Canale navigabile o leagă
de Marea Neagră, Marea Albă, de
Baltica, de Moscova. Lacurile de
acumulare și sistemul de ecluze au
l'ăcut-o și magistrală pentru trans
porturile internaționale.
Pe cursul superior al Volgăi că
lătorul face cunoștință cu străvechiul
Tver, actualul Kalinin, cu vestitul
Kremlin din laroslavl, cu splendidul
monument al vechii arhitecturi ru
sești care este catedrala Sf. Treime
din Kostroma, înălțată în veacul al
XIII-lea.
Unul dintre cele mai pitorești
orașe de pe marele fluviu este
Kazan, capitala Tatariei. Capitală a
hanatului „Hoarda de aur", apoi
centru al negoțului intens de pe
fluviu, Kazanul s-a dezvoltat con
tinuu. In secolul trecut devine și
unul dintre principalele centre cul
turale . ale Rusiei. Universitatea lo
cală a luat ființă în anul 1804. Aici
a studiat Lev Tolstoi și V.I. Lenin,
iar printre „universitățile" lui Ma
xim Gorki. Kazanul ocupă un loc
aparte. Brutăria in care a lucrat in
anul 1888 mai există și astăzi. Profi
lul de azi al orașului este conturat
atît de edificiile moderne, cu multe
etaje, cit și de cupolele bisericilor
pravoslavnice și de minaretele sub
țiri ale geamiilor musulmane. Dacă
înainte de revoluție industria Kazanului era
reprezentată doar de
cîteva fabrici de săpun, astăzi ea in
clude uzine moderne constructoare
de mașini și aparate chimice, de
avioane și elicoptere, de aparatură
medicală, un combinat de confecții
din blănuri, o fabrică de peliculă
pentru filme care asigură jumătate
din producția totală de peliculă pen
tru cinematografie și televiziune a
Uniunii Sovietice.
Ulianovsk-u] (Simbirsk-ul de odi
nioară) s-a înfiripat pe malul Volgăi
în veacul al XVII-lea. iar spre sfîrșitul veacului următor devine re
ședință de gubernie. Primul lucru pe
care il face vizitatorul străin ajuns
la Ulianovsk este să calce pragul
casei de pe strada Lenin nr. 58. in
care tânărul Volodea Ulianov. cel

de-al treilea copil al inspectorului
școlar Ilia Nikolaevici Ulianov și al
Marjei Alexandrovna, a trăit între
anii 1878 și 1887. E o casă de lemn
cu etaj, cu fața străjuită de șapte
plopi bătrini. în încăperile ei func
ționează, din 1929, Casa memorialămuzeu V.I. Lenin.
Fosta stradă Strelețkaia și terenul
viran de lingă ea, de odinioară,
și-au schimbat cu totul înfățișarea.
Aici, pe locul unde s-a născut și și-a
petrecut Lenin primii ani ai copilă
riei, s-a înălțat, cu prilejul cente
narului nașterii sale, un complex de
edificii moderne : un centru memo
rial, un hotel cu 23 de etaje și noua
clădire a Institutului pedagogic „Ilia
Nikolaevici Ulianov". Căsuța de lemn

însemnări de călătorie
din Uniunea Sovietică
în care s-a născut Vladimir Ilici și
casa cu etaj in care s-au mutat
Ulianovii în toamna anului 1870, res
taurate cu atenție, au fost înglobate
în Centrul memorial.
Orașul patriarhal de odinioară a
devenit unul dintre centrele indus
triale importante de pe Volga cu
peste 60 de întreprinderi, printre
care o mare uzină de autovehicule
de teren, alta de mașini-unelte gre
le, fabrici de aparate, de piese de
schimb pentru mașini agricole, de
motoare de mic litraj, intreprinderi
de confecții și textile, de materiale
de construcții...
La confluența rîului Samara cu
Volga se află Kuibișev-ul. fosta Sa
mara pină in anul 1935, cind a primit
actualul său nume în memoria
eminentului activist de partid și de
stat Valerian Kuibîșev. După revo
luție își incep activitatea aici fabrici
de încălțăminte și confecții, apoi uzi
ne metalurgice. constructoare de
mașini, fabrici de materiale de con
strucții, iar in anii din urmă s-au
adăugat și intreprinderi ale indus
triei chimice, printre care o mare
uzină de cauciuc sintetic. Hidrocen
trala de aici este una dintre cele mai
puternice din cascada energetică de
pe Volga.
Orașul Togliatti, răsărit pe malul
„Mării Kuibîșevului", este cunoscut
in întreaga Uniune Sovietică dato
rită uriașei uzine de automobile con
struite în colaborare cu firma italia
nă „Fiat", cu o producție anuală de
uh milion de automobile.

Centru al regiunii cu același nume,
Saratou-ul este un oraș animat, cu
multe parcuri și grădini, așezat pe
malul drept al Volgăi. In acest punct
fluviul atinge o lățime de aproape
trei km. Industria orașului produce
mașini-unelte, echipament pentru
industriile minieră, energetică și pe
trolieră, îngrășăminte chimice, frigi
dere, mobilă și alte bunuri de larg
consum. Saratovul este și un centru
tradițional de invățămint cu o uni
versitate și opt institute superioare.
Volgogradul, fostul Stalingrad, și-a
înscris pentru totdeauna numele în
istoria Uniunii Sovietice ca simbol
al luptei eroice, pe viață și pe moar
te, cu cotropitorii fasciști. Celebra
bătălie a Stalingradului a durat 143
de zile și tot atîtea nopți. Deviza
apărătorilor orașului — „Dincolo de
Volga nu există pămînt pentru noi"
a fost respectată. Au trecut de
atunci peste patru decenii. Precum
pasărea Phoenix, orașul a renăscut
din ruine, și-a ridicat din nou fabri
cile și uzinele, cvartalele de locuin
țe, edificiile publice. în ajutorul lui
a venit întreaga țară. La numai șase
luni de la încetarea canonadei, uzina
„Krasnîi Okteabr" producea din nou
oțel. Alături de ea se află uzina de
tractoare, cea mai mare întreprindere
cu acest profil din Uniunea Sovieti
că. De pe porțile ei ies anual peste
80 000 de tractoare. în zilele bătăliei
Stalingradului frontul a trecut direct
pe teritoriul ei. Adesea un capăt al
unei hale era in miinile ostașilor
roșii, iar celălalt capăt era ocupat de
hitleriști... Apărătorii Stalingradului
n-au fost uitați. Despre ei vorbesc,
aproape la fiecare pas, monumente
le. Fosta linie a frontului este mar
cată in numeroase locuri de turele
de tancuri înălțate pe postamente de
beton. Alături de vestita „casă a
sergentului Pavlov", a fost construită
panorama-muzeu a bătăliei.
Dincolo de Volgograd, fluviul se
despletește în mai multe brațe care
se transformă apoi într-o deltă, ade
vărată împărăție a apelor și stufu
lui, cu o suprafață de aproximativ
13 000 kmp. Aici se află ultimul oraș
de pe Volga — Astrahan-ul, orașul
pescarilor, „capitala" sturionilor și a
icrelor negre, port și șantier naval.
„Măicuța Volga", cum este alintată
cu dragoste, iși revarsă apele în
Caspica, după ce a străbătut o cale
lungă de 3 600 km. Un itinerar
de-a lungul ei este o emoționantă
incursiune în trecutul și mai ales în
prezentul marii țări vecine și
prietene.

Silviu PODINA
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WASHINGTON

Rezoluția inițiată de România privind
buna vecinătate

SsIM
mesaie
intre președintele Nicolae Ceausescu
si președintele Ronald Reagan
WASHINGTON 5 (Agerpres). —
Un schimb de mesaje intre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Ronald Reagan a avut loc
la Washington, cu prilejul primirii
de către vicepreședintele S.U.A.,
George Bush, a conducătorului de
legației române la lucrările celei
de-a X-a sesiuni a Comisiei econo
mice mixte româno-americane.
Din partea președintelui Republicii
Socialiste România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a fost transmis un salut
cordial, impreună cu cele mai bune
urări de sănătate și fericire perso
nală, de pace și prosperitate po
porului american.
Mulțumind pentru mesaj, George
Bush a rugat să se transmită, in
numele președintelui Ronald Reagan
și din partea.sa, șefului statului ro
mân expresia celei mai alese considerațiuni, multă sănătate și succes.
Vicepreședintele american a reafir

mat, totodată, dorința și intenția
Administrației S.U.A. de a încuraja
și sprijini dezvoltarea in continuare
a schimburilor economice românoamericane.
în cursul întrevederii a avut loc
un schimb de păreri cu privire la
căile și modalitățile de creștere și
diversificare a schimburilor comer
ciale și cooperării economice româ
no-americane, pe baza avantajului
reciproc și a principiilor unanim
recunoscute ale dreptului interna
țional.
La primirea ministrului român
Vasile Pungan la Casă Albă au
participat Malcolm Baldrige, mi
nistrul comerțului al Statelor Unite,
Mircea Malița. ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Was
hington, și David Funderburk, am
basadorul Statelor Unite la Bucu
rești.

Sesiunea Comisiei economice mixte
româno-americane
WASHINGTON 5 (Agerpres). —
La Washington s-au încheiat lucră
rile celei de-a X-a sesiuni a Comi
siei economice mixte româno-ame
ricane.
Sesiunea a examinat stadiul ac
tual al raporturilor economice din
tre cele două țări, evoluția pozitivă
a exporturilor românești in S.U.A.,
potențialul de creștere al acestora,
în special în sectorul industriei con
strucțiilor de mașini, și a adoptat
masuri care să dea un nou impuls
dezvoltării relațiilor economice bi
laterale.
Părțile au stabilit obiectivele de
creștere a schimburilor de mărfuri,
astfel incit acestea să atingă un nou
nivel record in 1983, au hotărit să
adopte noi forme de comerț și de
cooperare și au examinat posibili
tățile de extindere a colaborării economice in domeniul electronicii.

chimiei, agriculturii și în alte sec
toare de activitate.
Sesiunea a scos in evidență rolul
comisiei mixte pentru dezvoltarea
relațiilor
economice reciproce in
concordanță cu înțelegerile realizate
la nivel inalt.
Delegația română a fost condusă
de Vasile Pungan. ministrul comer
țului exterior și cooperării econo
mice internaționale, iar delegația
americană — de Malcolm Baldrige,
ministrul comerțului.
Cu prilejul vizitei în Statele Uni
te, ministrul român a avut, de ase
menea, intilniri cu
alți demnitari
americani, cu membri ai Congresu
lui, cu reprezentanți ai cercurilor
oamenilor de afaceri americani și
mari bănci interesate în dezvoltarea
conlucrării cu Întreprinderile econo
mice românești.

UN PARADOX IN LUMEA CONTEMPORANA :

1000 miliarde dolari pentru înarmări
...și miliarde de oameni afectați de subdezvoltare
WASHINGTON 5 (Agerpres).
Pornind de la previziunea că. anul
viitor, statele bogate ale lumii vor
cheltui peste 1 DUO miliarde dolari pen
tru întărirea puterii lor militare,
președintele Băncii Mondiale, A.W.
Clausen, a declarat că acestea
ar
face mai bine să cheltuiască o parte
din acești bani pentru atenuarea să
răciei din lume, in special
din
Africa.
..in comparație cu ceea ye statele
cheltuiesc pentru mijloacele militare
de menținere a securității, ar costa
relativ puțin să se extindă, posibili
tățile oamenilor săraci din întreaga
lume de a-și ridica nivelul de trai",
a spus Clausen intr-o cuvintare ți
nută la Clubul Național al Presei
din Washington. Totalul cheltuielilor
de înarmare proiectate pentru 19815,
a precizat el. depășește „cu mult
totalul veniturilor jumătății celei mai
sărace a um’anității". El a arătat că
este in interesul securității naționale
a țărilor industrializate să ajute ță
rile mai sărace, întrucit multe dintre
focarele de conflict se află in lumea
a treia. Unele dintre exploziile poli

tice din ultimii ani. inclusiv agitația
din America Centrală, iși au in par
te rădăcinile in distribuirea inegală
a veniturilor, in recesiune — a re
levat el.
Președintele B.I.R.D. a spus că
,,dezastrul economic" din Africa a
adus acest continent ,.in situația în
care seceta va provoca mortalitate în
masă", iar perspectivele nu sînt de
loc mai bune dacă nu se va Între
prinde nimic pentru redresarea acestui continent.
Referindu-se la problema datorii
lor. președintele Băncii Mondiale a
subliniat că ,,criza datoriilor din anii
1982 și 1983 a provocat daune ma
sive unora din economiile cele mai
promițătoare ale omenirii". ..Venitul
mediu pe locuitor a coborit reve
nind la nivelul anului 1978 in Me
xic. la nivelul lui 1976 in Brazilia.
In Argentina, venitul mediu pe cap
de locuitor a revenit la nivelul anu
lui 1970" — a evidențiat el. adăugind
că acestor țări le vor trebui ani de
zile să revină la nivelul economic
pe care l-au avut.

R, P, BULGARIA

„Zilele culturii
românești”

- adoptată in Comitetul pentru probleme juridice
al Adunării Generale
NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres).
— Inițiativa României privind dez
voltarea și întărirea bunei vecină
tăți între state, înscrisă pe agenda
O.N.U. din anul 1979, își găsește și
la actuala sesiune a Adunării Ge
nerale reflectarea in proiectul de
rezoluție prezentat de delegația
României, impreună cu delegațiile
altor 36 țări din toate regiunile lu
mii, și care a fost adoptat in Co
mitetul pentru probleme juridice al
Adunării Generale cu acordul tutu
ror statelor' membre.
Inițiativa
României este menită să asigure ge
neralizarea principiilor -și normelor
privind statornicirea unor raporturi
de înțelegere, cooperare și respect
reciproc între toate statele lumii, și
în primul rînd intre țările vecine
și din aceeași zonă, a practicii po
zitive a raporturilor de bună ve
cinătate. ca o contribuție esențială
la consolidarea păcii și securității in
lume, la prevenirea corfflictelor și

la rezolvarea problemelor majore
care confruntă omenirea.
în acest sens, rezoluția adoptată
reafirmă că buna vecinătate trebuie
să fie întemeiată pe respectarea
strictă a principiilor fundamentale
ale dreptului internațional, de na
tură să asigure relații prietenești in
tre state, pe respingerea oricăror
acte tinzind să stabilească zone de
influență sau de dominație, și cere
statelor ca, in interesul menținerii
păcii și securității internaționale, să
dezvolte relații de bună vecinătate,
pe baza acestor principii.
în urma unei ample participări la
dezbateri s-a convenit să se treacă
la elaborarea unui document inter
național asupra bunei vecinătăți.
Pentru aceasta, s-a hotărit ca la se
siunea viitoare a Adunării Genera
le să se procedeze la identificarea
și clarificarea elementelor bunei ve
cinătăți.

V

NOI ACȚIUNI SI LUĂRI DE POZIȚIE

împotriva cursei înarmărilor
Realizările științei să fie folosite exclusiv
ț
în scopuri pașnice
î NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). pentru ca realizările științifice și
V - Comitetul pentru problemele so tehnice să fie folosite exclusiv în
și umanitare al Adunării Ge
ț ciale
scopuri pașnice, pentru a contribui
nerale a O.N.U. a adoptat o re
ț zoluție .prin care statele lumii sint la dezvoltare și progres economic,
chemate
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social și cultural.

R. F. GERMANIA: Oamenii de știință
împotriva cursei înarmărilor
BONN 5 (Agerpres). — Mișcarea
antirăzboinică din R. F. Germania
ia amploare, devenind un factor
important în viața politică a țării.
Opinia publică vest-germană este
tot mai conștientă de pericolul pe
care-1 reprezintă amplasarea pe
teritoriul țării a rachetelor nuclea
re cu rază medie de acțiune — s-a
subliniat în cadrul dezbaterilor

congresului de la Nurnberg al or
ganizației vest-germane „Oamenii
de știință pentru pace, împotriva
cursei înarmărilor". S-a evidențiat
că in prezent două treimi
din
populația R.F.G. sprijină acțiunile
în favoarea consolidării păcii . și
securității pe continentul european,
pronunțindu-se împotriva rachete
lor nucleare.

I
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ț
ITALIA : Pentru transformarea Mediteranei
ț
într-o zonă a păcii și colaborării
ț
ROMA 5 (Agerpres). — O amplă
străzile centrale ale localității cu i
ț manifestație
de protest a avut loc
același nume, scandînd lozinci îm- ’
ț in insula Maddalena. din apropie potriva armelor nucleare, pentru ț
ț

rea Sardiniei. Aici se află o bază
militară, unde acostează nave pur
tătoare de rachete nucleare. Mii de
tineri și tinere au demonstrat pe

SITUAȚIA DIN SALVADOR
SAN SALVADOR 5 (Agerpres). —
Postul de radio „Venceremos" al
Frontului Farabundo Marti pentru
Eliberare Națională (F.M.L.N.) din
Salvador a anunțat că forțele de
mocratice insurgente au făcut să eșueze contraofensiva lansată de tru
pele salvadoriene în departamentul
Morazan.
Un comunicat al F.M.L.N. difuzat
de radio „Venceremos" precizează
că unitățile aparținînd celor nouă
batalioane speciale ale armatei sal
vadoriene care au participat ia această acțiune au fost nevoite să se
retragă din zona de operațiuni după
ce au pierdut 259 militari.

Recomandare a reprezentanților parlamentelor
din țările membre ale V.E.O.
vernele țărilor respective „să exami
neze orice propunere -constructivă a
Uniunii Sovietice privind negocierile
asupra forțelor nucleare interme
diare și a armamentelor strategice".
Totodată.
recomandarea se pro
nunță in favoarea încheierii rapide,
la Conferința pentru dezarmare de
la Geneva, „a unor acorduri vizînd
interzicerea armelor chimice, a ar
melor cosmice, precum și interzi
cerea totală a experiențelor nu
cleare".

în Uruguay,
după mai bine
de un deceniu
de dictatură militară —
vot covîrșitor în sprijinul
revenirii la guvernarea
civilă
Primul din punctele
acordului
încheiat acum patru luni intre re
prezentanții regimului militar Uru
guayan și cei ai principalelor for
țe politice privind revenirea țării
la guvernare civilă și viață politică
parlamentară a fost adus la înde- ■
plinire duminica trecută odată cu
desfășurarea alegerilor prezidenția
le și legislative. Confirmind pro
nosticurile majorității observatori
lor, liderul Partidului Colorado,
Julio Maria Sanguinetti, a ieșit în
vingător al scrutinului prezidențial,
cu 38,5 la sută din voturi, fiind
urmat de reprezentantul Partidului
Național (Blanco) cu 32.8 la sută,
și de cel al coaliției de stingă
Frontul Amplu — din care face
parte și Partidul Comunist — cu
20.5 la sută.
Comentatorii
de presă remarcă
faptul că, în pofida îndelungatei
guvernări militare, principalele for
mațiuni politice uruguayene și-au
păstrat intactă influența, rezultate
le scrutinului actual repetind in Li
nii mari pe cele ale alegerilor pre
cedente, din 1971. In această pri
vință, sînt reliefate îndeosebi re
zultatele obținute de Frontul Amplu
— alianță a comuniștilor, socialiști
lor. independenților și creștin-democraților — care, deși a fost ținta
predilectă a persecuțiilor de-a lun
gul anilor de dictatură militară,
și-a menținut poziția de a treia
forță politică a țării, iar la Mon
tevideo, unde trăiește aproape ju
mătate din populația Uruguayului,
și-a sporit simțitor influența.

întrucit nici una din formațiunile
politice nu a întrunit majoritatea
absolută, se schițează de pe acum
perspectiva unui guvern de coaliție.
La scurt timp după anunțarea re

Indiferent de felul cum vor fi
abordate multiplele , probleme eco
politico-instituționale,
nomice
și
deocamdată
rămine cert că. prin
participarea
masivă Ia alegeri și
prin votul său, poporul Uruguayan
s-a pronunțat categoric pentru o
dezvoltare pe calea democrației. în
săși atmosfera de entuziasm care a
marcat actul electoral, și mai cu
seamă încheierea lui, vorbește de la
sine despre simțul civic al uruguayenilor, despre opțiunea lor cvasi
unanimă în favoarea reluării tradi
țiilor democratice, care au modelat,
vreme de un secol, viața politică a
micii republicii sud-americane.
în virtutea calendarului stabilit
prin acordul de normalizare a vie-

și cel liberal independent) s-au sol
dat cu victoria sandiniștilor (peste
67 Ia sută din voturile exprimate),
președinte al țării devenind Daniel
Ortega
Saavedra.
coordonatorul
Juntei Guvernului de Reconstrucție
Națională.
„Sprijinul popular pentru Frontul
Sandinist a fost, astfel, pe deplin
demonstrat", a declarat Daniel Or
tega pe marginea rezultatelor elec
torale. La rindul său, agenția
France Presse scria intr-un comen
tariu : „Pentru mișcarea sandinistă
alegerile reprezintă un incontesta
bil succes. Ele au reafirmat pre
ponderența netă a F.S.L.N. pe plan
intern, in pofida numeroaselor di
ficultăți ce îi stau în față".

CU „ARMA“ DEMOCRATICĂ
A BULETINULUI DE VOT
CONSULTĂRI ELECTORALE LATINO-AMERICANE
zultatelor electorale. Julio Sanguinetti s-a pronunțat în favoarea for
mării unui guvern de unitate na
țională, „cu
participarea tuturor
sectoarelor politice", poziție susți
nută și de reprezentanții Frontului
Amplu și ai Partidului Colorado.
Coalizarea, așa cum o spun des
chis partizanii ei, nu este recla
mată atît de rațiuni de aritmetică
parlamentară, cit de nevoia strin
gentă de a alcătui un guvern cu
sprijin suficient de larg spre a face
față situației dificile in care se află
țara. Se știe, de pildă, că noul gu
vern va moșteni o datorie externă
de circa 5 miliarde de dolari. Și
mai grav este că starea generală a
economiei țării s-a deteriorat sim
țitor din cauza reducerii prețurilor
la principalele produse de export
— cereale, lină, carne. încetinirea
ritmului producției a făcut ca șo
majul să cuprindă în prezent 15 la
sută din populația activă, iar spi
rala inflației a redus drastic pu
terea de cumpărare a păturilor ma
joritare. în plus, viitorul guvern va
trebui să țină seama de „factorul
militar", mai precis de cadrele de
conducere ale armatei care tînjesc
după privilegiile acumulate în anii
regimului militar.

ții politice, noul președinte și cele
lalte autorități își vor prelua ofi
cial funcțiile la 1 martie 1985, iar
Ia 1 iulie va fi instalată Adunarea
Constituantă, ce va supune plebisci
tului din 24 noiembrie 1985 proiec
tul noii constituții a țării.

O confirmare
a legitimității
guvernului sandinist
din Nicaragua
înaintea scrutinului din Uruguay,
alegeri generale au avut loc și in
Nicaragua, primele de Ia înlătu
rarea dictaturii somoziste, în 1979,
și instalarea guvernului sandinist.
Precedate de un amplu „dialog na
țional" asupra principalelor proble
me interne intre reprezentanții a 33
de organizații politice, sociale și economice, aceste alegeri, la care au
luat parte Frontul Sandinist de
Eliberare Națională și alte șase
partide (comunist, socialist, socialcreștin, mișcarea de acțiune popu
lară, partidul conservator democrat

în cursul campaniei
electorale,
candidatul sandinist la președinție
a arătat că programul partidului
său constă in „continuarea procesului de aprofundare a transformări
lor revoluționare și căutarea unui
acord de pace cu statele vecine și
cu Washingtonul".
Victoria
candidaților sandiniști
era de așteptat, datorită rolului de
principală forță politică pe care il
are F.S.L.N., conducătorul luptei
victorioase pentru înlăturarea dic
taturii somoziste. Așa stind lucru
rile, problema esențială a alegeri
lor a constituit-o, mai mult decît
rezultatele in sine, participarea la
vot, ca semn al audienței Frontului
Sandinist in rindul alegătorilor, iar
această participare s-a dovedit din
cele mai expresive.
Anunțată oficial la începutul
acestui an, consultarea electorală a
rămas de atunci o problemă contro
versată, avind loc totuși, la data

- aprobată de Prezidiul C.C. al U.C.I.
BELGRAD 5 (Agerpres). — Prezi
diul Comitetului Central al Uniunii
Comuniștilor din Iugoslavia a apro
bat informarea prezentată de Dobrivoie Vidici, membru al Prezidiu
lui C.C. al U.C.I., în legătură cu
participarea delegației U.C.I. la Con
gresul al XIII-lea ai Partidului Co

CAMPANIA ELECTORALA DIN
INDIA. Partidul Congresul Național
Indian (I) va continua să promo
veze pe plan extern politica de
nealiniere, de pace, prietenie și
colaborare pentru a asigura un
rol activ Indiei in mișcarea pentru
reducerea încordării internaționale
- se subliniază în manifestul pre
electoral al partidului dat publici
tății la Delhi. Se relevă, totodată,
că partidul va continua să sprijine
lupta popoarelor împotriva colonia
lismului și rasismului și va dezvol
ta, în continuare, Felații de priete
nie și colaborare cu țările so
cialiste.

L

fixată de autorități, dar fără parti
ciparea principalei forțe
opozițio
niste — Coordonarea Democratică.
Aceasta a legat participarea sa la
alegeri de îndeplinirea unor condi
ții prealabile, inclusiv de dreptul
ca grupurile antisandiniste să poa
tă lua și ele parte la scrutin. Reclamind mult timp organizarea ale
gerilor, această coaliție opoziționis
tă a cerut in ultimul moment aminarea lor și, in cele din urmă, și-a
anunțat
neparticiparea,
invocind
lipsa „condițiilor necesare". Conti
nuă insă căutarea unor poziții con
vergente între F.S.L.N. și Coordo
narea Democratică : un prim dialog
a și avut loc, urmînd ca dezbateri
in profunzime
’
’
' ‘
să se desfășoare
în continuare. Consultările ar urma
arată reprezentanții F.S.L.N. —
să înlesnească ajungerea la un eonsens național asupra
modului de
soluționare a diverselor probleme
ale țării, degajarea acelor prevederi
ce vor fi incluse apoi in viitoarea
constituție a țării.
în declarații recente făcute de li
derii sandiniști se precizează că re
voluția nicaraguană se află intr-un
proces de consolidare și de apărare
a cuceririlor ei și de aceea ea are
nevoie de o conducere puternică.
Una din cele mai serioase proble
me este cea a sprijinului străin
acordat grupurilor contrarevoluțio
nare care acționează împotriva re
gimului nicaraguan. Dimensiunea
acestei probleme este ilustrată de
faptul că diversele înfruntări miii■tare provocate de grupurile antisandiniste, începind din 1981. au dus la
moartea a peste șapte mii de niearaguani și au cauzat daune mate
riale de circa 240 milioane dolari,
ceea ce echivalează cu mai bine de
jumătate din valoarea exporturilor
naționale pe anul trecut.
Sint realități care pun în eviden
tă, cu toată limpezimea, necesitatea
încetării oricărui amestec străin in
treburile interne ale poporului ni
caraguan, realizării unor soluții
problemelor din această țară, în ge
neral din America Centrală, pe baza
propunerilor Grupului de la Contadora, pe calea tratativelor, pornindu-se de la respectarea drepturilor
fiecărui popor la dezvoltare liberă,
independentă, fără nici un fel de
imixtiuni din afară.

Dincolo de condițiile specifice ale țărilor unde s-au desfășurat, cele
două recente consultări electorale se înscriu în cadrul tendințelor politice
actuale’ din spațiul latino-american, reprezentind noi expresii ale aspirațiilor
populare spre o evoluție democratică, pe linia dezvoltării economico-sociale
de sine stătătoare.

V. OROS

munist Român, Informează agenția
Taniug.
Prezidiul a examinat, de asemenea,
modul cum sint înfăptuite hotăririle
celei de-a 14-a plenare a C.C. al
U.C.I. privind politica economică in
acest an și elaborarea politicii de
dezvoltare economică in 1985.

R. P. POLONĂ

Obiectivele planului de dezvoltare economică pe 1985
VARȘOVIA 5 (Agerpres). — La
Varșovia a fost dat publicității pla
nul central de dezvoltare a econo
miei naționale poloneze pe anul
1985. După cum arată agenția P.A.P.,
creșterea producției industriale va fi
de 4—4,5 la sută, iar a venitului na
țional de 3—3,5 la sută față de 1984.
Extracția de huilă urmează să
crească cu 10,4 la sută, iar produc
ția de energie electrică — cu 0,7 la
sută.
în zootehnie se prevede un pro
gres treptat în restabilirea șeptelului, în condițiile folosirii resurselor
de furaje din producția națională și
a recoltei bune din anul 1984. Pro
ducția animalieră globală urmează
să depășească producția anului 1984
cu 2,4—3,6 la sută. La culturile ve
getale se are în vedere ca recoltele
să nu fie inferioare nivelului mediu
din ultimii ani.

în cadrul comerțului exterior, ex
porturile în statele capitaliste vor
spori cu 7,2 la sută, iar cele desti
nate țărilor socialiste — cu aproxi
mativ 7.1 la sută.
Planul prevede, de asemenea, o
creștere a salariului nominal mediu
și menținerea salariului real la ni
velul anului 1984. Alocațiile pentru
asigurările sociale sporesc cu 11,8 la
sută în comparație cu anul 1984.
Livrările de mărfuri și prestările de
servicii vor fi cu 4—4,4 la sută mai
mari. în 1985 se prevede să se con
struiască in întreaga țară 190 000 de
apartamente.
Transpunerea integrală în viață a
prevederilor cuprinse în proiectul
planului central pe anul- 1985 —
subliniază agenția P.A.P. — va per
mite îndeplinirea și chiar depășirea
majorității sarcinilor fundamentale
trasate de planul economiei națio
nale pe 1983—1985.

HAVANA

O cuvintare a lui
HAVANA 5 (Agerpres). — Luînd
cuvintul la încheierea primului fo
rum național in probleme energeti
ce, Fidel Castro, prim-secretar al
C.C. al P.C. din Cuba, președintele
Consiliului de Stat și al Consiliului
de Miniștri ale Cubei, a subliniat că
țările industrializate impun relații
economice inechitabile țărilor în curs
de dezvoltare. El a arătat că dato
riile externe ale țărilor în curs de
dezvoltare — care însumează circa
800 miliarde de dolari — se adaugă

e scurt

(DIN ACTUALITATEA POLITIC———
In ultimul timp, ca expresie o afirmării tot mai puternice pe continentul latino-american a unor procese și tendințe democratice, care
au dus la înlăturarea unor regimuri antipopulare, inclusiv dictaturi
militare, s-a conturat un curent de revenire la guvernări civile, la
organizarea de consultări electorale. După ce în urmă cu un an au
avut loc alegerile din Argentina, primele după o perioadă de aproa
pe șapte ani, în ultimul timp s-au desfășurat scrutinuri generale în
Uruguay și în Nicaragua. Desigur, aceste alegeri au avut loc'în con
diții social-politice profund diferite, fiecare din țările menționate avindu și particularitățile sale specifice, in același timp, procesul in cauză
are un caracter general, fiind deosebit de semnificativ pentru evoluțiile din această parte a lumii.

Informarea privind participarea delegației U.C.I.
la Congresul al Xlll-lea al P.C.R.

SOgențiile de PRESA

transformarea bazinului meditera- i
neean într-o zonă a păcii și colabo- <
rării internaționale.
'

Pentru înghețarea desfășurării rachetelor
cu rază medie de acțiune în Europa
PARIS 5 (Agerpres). — Adunarea
Uniunii Europei Occidentale (U.E.O.),
din care fac parte reprezentanți ai
parlamentelor din cele șapte țări
membre ale1 U.E.O. — Belgia. Fran
ța. R.F.G.. Italia, Luxemburg. Olan
da si Marea Britanic — s-a pronun
țat in favoarea ..înghețării tempo
rare și reciproce" a desfășurării pe
teritoriul european a rachetelor cu
rază scurta și medie de acțiune ale
celor două grupări militare. S-a
adoptat o recomandare ce invită gu

SOFIA 5 (Agerpres). — tn
R.P. Bulgaria continuă „Zilele
culturii românești". La cinema
tograful „Dimitar Blagoev" din
Sofia, „Zilele filmului româ
nesc" au fost inaugurate cu fil
mul „Emisia continuă", care s-a
bucurat de succes. De aseme
nea, la cinematograful „Tinăra
Gardă" din capitala bulgară sint
prezentate cele mai reprezenta
tive creații ale cinematografiei
noastre contemporane.
La Uniunea scriitorilor bul
gari a fost organizată o seară
a poeziei românești, iar in ora
șele Vrața, Trin, Plovdiv și in
alte localități au avut loc mani
festări culturale românești, din
tre care de un deosebit succes
s-au bucurat spectacolele susți
nute de formațiile „Capella
Transilvanica" și „Savoy".
Mijloacele de informare tn
masă din R.P. Bulgaria acordă
~o atenție deosebită manifestări
lor prilejuite de „Zilele culturii
românești". Ziarele' „Rabotnicesko Delo" și „Otecestven
Front" acordă spații largi mani
festărilor. Radioul și televiziu
nea bulgară au inclus în progra
mele lor emisiuni și programe
speciale consacrate culturii ro
mânești, evidențiind că aseme
nea acțiuni contribuie la adincirea pe mai departe a relațiilor
culturale bilaterale, consolidarea
prieteniei dintre popoarele celor
două țări.

BELGRAD

PLENARA C.C. AL P.M.S.U. La
Budapesta s-au desfășurat lucrări
le plenarei C.C. al P.M.S.U. Ple
nara a aprobat un raport privind
situația internațională actuală, pre
cum și directivele privind planul
economic și bugetul
de stat pe
anul 1985 — relatează agenția
M.T.I.

ALEGEREA
PREȘEDINTELUI
CONFEDERAȚIEI ELVEȚIENE. Adunarea Federală a Elveției l-a
ales pe ministrul economiei, Kurt
Furgler, in funcția de președinte al
Confederației Elvețiene pe anul
1985.
APEL AL PARLAMENTULUI
IORDANIAN. La încheierea sesiu
nii Adunării Naționale (parlamen

Fidel Castro

la ceilalți factori care alimentează
criza economică.
Referindu-se la obiectivele energe
tice ale Cubei, vorbitorul a arătat că
la sfirșitul viitorului cincinal Cuba
va produce peste 2 milioane tone
petrol anual, față de 770 000 în pre
zent. De asemenea, politica energe
tică a țării este orientată către pu
nerea în valoare a surselor noi și re
generabile, între care bioenergia. Un
rol fundamental în înfăptuirea pro
gramului energetic revine energiei
nuclâare.

tul), forul legislativ iordanian a
lansat un apel țărilor arabe pentru
întărirea unității lor și s-a pronun
țat in favoarea convocării unei
conferințe internaționale în proble
ma Orientului Mijlociu la care să
participe toate părțile interesate,
inclusiv' Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei (O.E.P.) — relatea
ză agenția Kuna.

LA BRAZZAVILLE au luat sfîrșit lucrările , plenarei C.C. al Particjului Congolez al Muncii. A fost
aprobat programul de activitate al
partidului pe anul 1985 și s-a analizat modul, in care se îndeplinește
primul plan de dezvoltare econo
mică a țării, pe perioada 1982—1986.
ACCIDENT. Agențiile indiene de
presă anunță că in urma unei ema
nații de gaze toxice care a avut
loc la uzina de insecticide din orașui Bhopal, statul Madhya Pradesh,
și-au pierdut viața 1 600 de per
soane. Autoritățile desfășoară am
ple operațiuni de ajutorare a popu
lației situate in zona afectată.
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Încheierea reuniunii Ia nivel înalt a Pieței comune
DUBLIN 5 (Agerpres). — La în
cheierea reuniunii la nivel inalt a
Pieței comune, desfășurată la Du
blin, șefii de stat sau de guvern ai
țărilor membre au adoptat o decla
rație în care și-au exprimat speran
ța că apropiata intilnire de la Ge
neva dintre Andrei Gromiko și
George Shultz, „va fi urmată rapid
de negocieri substanțiale în măsură
să. determine reduceri echilibrate ale
armelor strategice și forțelor nu
cleare intermediare la cel mai scă
zut nivel posibil și să prevină cu
adevărat pericolul unei curse a Înar
mărilor în spațiul extraterestru" —
relatează agențiile internaționale de
presă.
în ce privește politica economică

N.A.T.O.

și socială a Pieței comune, șefii de
stat sau de guvern ai celor zece țări
membre au subliniat prioritatea
luptei împotriva șomajului. Totoda
tă. ei au hotărit limitarea producției
viticole, decizie care deschide calea
deblocării negocierilor de aderare a
Spaniei și Portugaliei la Piața co
mună.
într-o declarație cu privire la
Orientul Mijlociu se subliniază im
portanța reglementării politice a
conflictului din această zonă.
Referitor la America Centrală,
participanții estimează, între altele,
că „procesul
inițiat
de țările
Grupului de la Contadora prezin
tă cea mai bună șansă de a se
ajunge la o soluție politică in zonă".

Din nou poziții contrarii destinderii

BRUXELLES 5 (Agerpres). — Re
uniți la Bruxelles în cadrul „Comi
tetului pentru planuri de apărare",
miniștrii apărării ai N.A.T.O. au de
cis sporirea capacităților lor militare
convenționale, reafirmînd în același
timp hotărirea de a continua insta
larea de rachete nucleare cu rază
medie de acțiune în Europa, arată
comunicatul dat publicității la înche
ierea reuniunii. S-a decis, totodată,
sporirea cheltuielilor militare ale ță
rilor N.A.T.O.

Par-ticipanții recunosc, în comuni
catul lor, că alocațiile militare ma
jorate „constituie o considerabilă
provocare in actualul climat econo
mic" și că ele „impun o angajare
constantă de resurse". O altă oficia
litate N.A.T.O., citată de agenția
U.P.I., declara : „Este clar că unora
dintre miniștri le-a venit foarte greu
să cadă de acord. Aceasta le impune
decizii dificile în ceea ce privește
alte programe ce vor fi afectate".

Companiile transnaționale agravează
dificultățile țărilor în curs de dezvoltare
Concluziile unui document al U.N.C.T.A.D.
GENEVA 5 (Agerpres). — Aproxi
mativ 300 de companii transnaționale
controlează in mare parte economia
unui număr important de țări in curs
de dezvoltare, iar această concen
trare de capital și de influență crește
in continuare. Aceasta este una din
tre concluziile desprinse în cursul
recentei reuniuni • a Conferinței
O.N.U. pentru Comerț și Dezvoltare
(U.N.C.T.A.D.) consacrată examinării
cauzelor care generează criza econo
mică din țările in curs de dezvoltare.

într-un document al U.N.C.T.A.D.
se precizează că marile monopoluri
capitaliste au realizat, în 1982, vinzări in valoare de 3 046 miliarde de
dolari, adică o treime din produsul
mondial brut.
Din totalul celor 200 de companii
nominalizate de raport, 166 își au se
diul în cinci țări occidentale indus
trializate : S.U.A. (80), Japonia (55),
Marea Britanie (18), R.F.G. (17) și
Franța (16).

Reuniune la nivel inalt consacrată situației din Namibia
DAR ES SALAAM 5 (Agerpres).
— Conducătorii țărilor africane „din
prima linie" a confruntării cu regi
mul minoritar rasist sud-african —
Angola, Botswana. Mozambic. Tan
zania, Zambia și Zimbabwe — ur
mează să se întrunească, în cursul
acestei săptămîni. în localitatea tanzaniană Arusha, in cadrul unei reu
niuni de urgență la nivel înalt pen

tru a trece în revistă evoluția si
tuației din Namibia, teritoriu aflat
sub ocupația ilegală a R.S.A., trans
mite postul de radio național din
Dar es Salaam. La reuniune ar
urma să ia carte, de asemenea, li
derii Organizației
Poporului din
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) și
Congresului Național African (C.N.A.)
din R.S.A.
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