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Mărețele realizări ale socialismului
I

- temeiul deplinei încrederi în viitorul 
comunist al patriei

într-o atmosferă de caldă cordialitate și deplină înțelegere reciprocă,
sub semnul hotăririi comune de a da dimensiuni și mai largi rodnicei

colaborări pe multiple planuri româno-bulgare, ieri a continuat

VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE
A TOVARĂȘULUI TODOR JIVKOV

Continuarea convorbirilor
oficiale româno-bulgare

•1

al Partidului 
președintele 

al Republicii

Miercuri dimineața au conti
nuat convorbirile oficiale in
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
Todor Jivkov, secretar general al 
Comitetului Central 
Comunist Bulgar, 
Consiliului de Stat 
Populare Bulgaria.

în cadrul noii runde de con
vorbiri au fost examinate, în 
continuare, o serie de probleme 
legate de dezvoltarea și mai pu
ternică a colaborării și,cooperă
rii româno-bulgare pe tărîm eco
nomic. tehnico-științific și în alte 
domenii de interes comun. Pre
ședinții celor două părți în comi
sia mixtă 
laborare 
științifică 
modului 
hotărîrile 
melor intilniri la i 
româno-bulgare și au 
măsurile convenite și problemele 
ce urmează a fi soluționate, in 
continuare, în vederea intensifi
cării schimburilor economice, a 
colaborării și cooperării dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Bulgaria, in 
perioada următoare.

guvernamentală ele co- . 
economică și tehnico- 

au informat asupra 
în care se realizează 
stabilite in timpul ulti- 

nivel înalt 
i prezentat

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și. tovarășul Todor Jivkov au 
apreciat — în timpul convorbi
rilor, care au fost reluate după- 
amiază — activitatea desfășura
tă in timpul vizitei de comisia 
mixtă guvernamentală, subli
niind caracterul fructuos al con
vorbirilor purtate și al înțelege
rilor la care s-a ajuns privind 
extinderea colaborării și coope
rării reciproc avantajoase într-o 
serie de noi domenii de mare 
importanță pentru progresul
conomic și social al celor două 
țări. S-a cerut membrilor comi
siei să ia toate măsurile și să 
urmărească sistematic concreti
zarea și materializarea in prac
tică a celor convenite.

în timpul convorbirilor, 
doi conducători de partid și de 
stat au subliniat că economiile 
naționale, în plină dezvoltare, 
ale României și Bulgariei asigu
ră posibilități tot mai largi de 
promovare și diversificare a re
lațiilor 
folosul 
român 
nerale 
rării și

Convorbirile se desfășoară în
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
de stimă și înțelegere reciprocă.

economice bilaterale, în 
și spre binele popoarelor 
și bulgar, al cauzei ge- 
a socialismului, colabo- 
păcii în lume.

e-
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘUL TODOR JIVKOV
intimpinați

de stimă și
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se

cretar general al Partidului Comu
nist Românr președintele Republicii 

tovarășul 
secretar general ai 

Partidului

cu însuflețite manifestări

„Putem privi cu îndreptățită min
drie drumul de glorioase victorii pe 
care l-am parcurs în cei 40 de ani de la 
revoluția de eliberare socială și națio
nală. Aceasta ne dă temei să avem de
plină încredere în viitorul comunist, 
liber, al patriei noastre".

NICOLAE CEAUȘESCU
Trecerea timpului pune tot mai 

pregnant în evidență imensa sursă 
de idei și învățăminte pe care o ofe
ră Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la cel de-al XIII- 
lea Congres al Partidului Comunist 
Român. Acest strălucit document 
programatic, elocventă dovadă a u- 
riașei capacități a secretarului gene
ral al partidului de a sesiza esența 
și sensul fenomenelor economice și 
social-politice românești, reprezintă 

. un model de analiză științifică a pro
blemelor fundamentale ale procesu
lui revoluționar de construire a noii 
societăți, o contribuție de excepțio
nală însemnătate la dezvoltarea teo
riei socialismului științific, la aplica
rea in chip creator, profund original, 
a adevărurilor sale generale la con
dițiile concrete ale României socia
liste in cea de-a doua jumătate a 
deceniului al nouălea și în perspec
tiva anului 2000.

Punînd în fața națiunii un vast 
program de muncă, cu obiective mă
rețe, cutezătoare, gindite in cele mai. 
adinei detalii, Raportul prezentat de 
secretarul general al partidului a în
fățișat, totodată, intr-o ținută de 
înaltă sinteză, tabloul istoricelor rea
lizări obținute de poporul român 
de-a lungul celor 40 de ani care au 
trecut de la Eliberare în crearea u- 
nei economii dinamice și robuste, în 
făurirea unei societăți socialiste mul-, 
tilateral dezvoltate. In ansamblul a- 
cestor izbinzi istorice se disting, cu o 
strălucire deosebită, înfăptuirile ulti
melor două decenii, pe care poporul 
român le-a legat indestructibil, cu 
profundă mindrie, de numele, de ac
tivitatea clocotitoare, plină de patos 
revoluționar și dăruire patriotică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
conducătorul stimat și prețuit al 
partidului și statului nostru, promo
tor consecvent, al noului in dezvol
tarea economico-socială a țării, ex
ponent strălucit al celor mai înalte 
năzuințe ale națiunii noastre de pace, 
progres și înțelegere intre popoare.

Ne inspiră, imensă satisfacție și 
mindrie patriotică adevărul reflectat 
in Raport că intr-o perioada istorică 
scurtă România a parcurs mai multe 
etape de dezvoltare și s-a transfor
mat dintr-o țară cu o economie slab 
dezvoltată, predominant agricolă, in
tr-o țară industrial-agrară cu o eco
nomie în plin progres. Amplificarea 
în decurs de numai patru decenii a 
producției industriale de peste 100 de 
ori, a producției agricole, de circa 7 
ori și a venitului național de 32 de 
ori demonstrează, cu puterea incon
testabilă a faptelor, imensa forță 
creatoare a poporului stăpin pe des
tinele sale, care iși făurește in mod 
conștient și liber propriul său viitor, 
justețea politicii partidului nostru 
comunist, capacitatea sa de a con
duce națiunea pe calea socialismului 
și comunismului, a bunăstării și fe
ricirii, a independenței și suverani
tății naționale.

și tovarășa Elena Ceaușescu

Socialiste România, și 
Todor Jivkov.
Comitetului Central al 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, 
oaspeți ai

Cei doi 
de stat au 
Gheorghe 
Silviu Curticeanu. de tovarășii Grișa 
Filipov. Petăr Mladenov. Dimitjr 
Stanișev, precum și de alte persoane 
oficiale române si bulgare.

In drum spre Slatina, coloana ofi
cială a străbătut zone ale Capitalei 
care cunosc profunde prefaceri 
noitoare. Intre acestea s-au 
vastul perimetru urbanistic din 
vestul Bucureștiului, unde se 
struiesc Casa Republicii, sediile 
ministere și instituții centrale, . 
cum și modernul ansamblu de locu
ințe ce va flanca Bulevardul „Victo
ria socialismului".

Vizita in județul Olt a oferit înal
tului sol al

au fost, 
județului Olt. 
conducători de 
fost insoțiți de 
Oprea, Ștefan

miercuri.

pared si 
tovarășii : 

Andrei.

îii- 
aflat 
sud- 
con- 
unor 
pre

poporului bulgar prieten

considerație in 
prilejul de a cunoaște direct realități 
ale vieții economice și sociale din 
această străveche vatră românească, 
succesele obținute de oamenii muncii 
de aici in diferite domenii de activi
tate. Datorită politicii partidului și 
statului de dezvoltare armonioasă a 
tuturor regiunilor țării, județul Olt 
dispune astăzi de o industrie puter
nică și o agricultură înfloritoare.

Festivitatea sosirii distinșilor oaspeți 
In Slatina a avut loc pe platoul din 
fața Întreprinderii de aluminiu. To
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Todor Jivkov au fost întim- 
pinați de primul-secretar al Comite
tului județean Olt al P.C.R.. Vasile 
Bărbulescu. care, în numele locuitori
lor județului, le-a adresat călduroase 
cuvinte de bun venit. O formație 
alcătuită din membri ai gărzilor pa
triotice și ai detașamentelor de pre
gătire a tineretului pentru apărarea 
patriei a prezentat onorul. După da
tina străbună. distinșilor oaspeți 
le-au fost oferite piine și sare.

Mii de oameni ai muncii veniți în 
întimpinare au 
Nicolae Ceaușescu și 
emoționantă

celor doi con- 
și de stat, au 
pentru . priete- 
Entuziasta mă

ști-

primire.

făcut tovarășilor 
Todor Jivkov o 
Ei au scandat

județul Olt
cu putere numele 
ducători de partid 
ovaționat indelung 
nia româno-bulgarâ.
nifestare a sentimentelor de 
mă .și prețuire față de tovărășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
reprezintă mărturia deplinei satis
facții a întregului nostru popor fața 
de noul dialog romano-bulgar la ni
vel înalt, a încrederii că acesta va' 
contribui la extinderea și întărirea 
pe mai departe a tradiționalelor re
lații de prietenie și colaborare dintre 
partidele, țările și popoarele noastre.

Primul obiectiv vizitat a fost jp_ 

treprinderea de piese turna
te din aluminiu și pistoane 
OUtO unitate modernă aliniată la 
startul producției cu numai trei ani in 
urmă. La sosirea in întreprindere, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov au fost intimpinați de minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini, Petre Preoteasa, de reprezentanți

(Continuare in pag. a IlI-a)

Primire călduroasă, entuziastă. Io Slatina
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în onoarea tovarășului Todor Jivkov
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au relntilnit, miercuri, 
cu tovarășul Todor Jivkov, secretar 
general al Comitetului Central al

Partidului 
ședințele Consiliului de Stat 
publicii Populare Bulgaria, în 
unui dineu intim.

Cu acest prilej, a continuat
bul de păreri în probleme bilaterale, 
precum și cu privire la unele aspec-

Comunist Bulgar, pre- 
al Re- 
cadrul

schim-

Urmînd neclintit în voință și aspi
rații pe marele său conducător, care 
s-a înscris pentru totdeauna în rîn- 
dul ctitorilor iluștri de istorie a pa
triei, in galeria genialilor ginditori 
și luptători revoluționari, poporul 
nostru a reușit, în cursul actualului 
cincinal, să depășească o serie de 
greutăți și să ducă la bun sfîrșit, în 
toate planurile vieții economico-so- 
ciale, acțiuni de mare anvergură și 
complexitate. Un covîrșitor adevăr 
rostea tovarășul Nicolae Ceaușescu 
de la înalta tribună a Congresului, 
cînd sublinia că „dacă nu am fi rea
lizat această puternică bază mate
rială, societatea noastră socialistă nu 
ar ii putut depăși greutățile și influ
ențele crizei economice, societatea 
noastră socialistă nu s-ar fi putut 
dezvolta in continuare".

Semnificativ in acest sens este fap
tul că, după ce a înregistrat în pri
mii trei ani ai cincinalului o evoluție 
continuu ascendentă, in acest an rit
mul de dezvoltare a producției in
dustriale va depăși 6 la sută ; față 
de 1980, în primii patru ani ai actua
lului cincinal producția de cărbune 
s-a dublat, în vreme ce producția 
industriei chimice a crescut cu 39 la 
sută, a industriei construcțiilor de 
mașini cu 37 la sută și a celei meta
lurgice cu 32 la sută ; puternic s-a 
dezvoltat, cu peste 6 la sută anual, 
și industria ușoară. Pe temeiul spo
ririi forței industriale a țării, au fost 
tăcuți mari pași însemnați și în creș
terea producției agricole, obținîndu-se 
recolte fără precedent in istoria 
țării ; în 1984 s-a realizat mai mult 
de o tonă de cereale pe locuitor, ceea 
ce face ca producția agricolă pe pa
tru ani să fie cu circa 3 milioane mai 
mare decît media cincinalului ante
rior. Succese de înalt prestigiu și de 
mare folos pentru țară au fost obți
nute și în celelalte sectoare de acti
vitate.

Creșterea producției materiale în 
acest cincinal s-a bazat tot mal mult 
pe schimbările calitative esențiale 
ce au avut loc în industria noastră 
socialistă, reflectate prin ridicarea 
nivelului tehnic al producției, redu
cerea consumurilor de materii prime, 
materiale, energie și combustibili, 
creșterea productivității muncii, mai 
buna utilizare a mașinilor, utilajelor 
și instalațiilor. Pe această bază trai
nică' a crescut nivelul de trai ma
terial și spiritual al poporului nos
tru, luna" a'ugUs'f măreînd încheierea

(Continuare în pag. a IV-a)

AZI, TRANSMISII DIRECTE 
LA RADIO Șl TELEVIZIUNE :

In jurul orei 10,00, solemni
tatea semnării documentelor 
oficiale româno-bulgare ;
In jurul orei 11,00, adunarea 
populară consacrată priete
niei româno-bulgare ;
In jurul orei 12,15, ceremonia 
plecării tovarășului Todor 
Jivkov, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulga
ria, care, la invitația tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a efectuat o vizită 
oficială de prietenie in țara 
noastră, in fruntea unei dele
gații de partid și de stot a 
Republicii Populare Bulgaria.

te actuale ale vieții internaționale.
Dineul a decurs în aceeași at

mosferă de caldă prietenie, de În
țelegere deplină și - stimă reciprocă 
ce caracterizează dialogul româno- 
bulgar Ia nivel înalt, relațiile dintre 
partidele, țările și popoarele noastre.

In timpul dineului oferit In onoarea înaltului oaspete
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Moment de la dineul oferit în onoarea înaltului oaspete In timpul convorbirilor oficiale româno-bulgare

TOVARĂȘUL NICOIAE CEAUȘESCU ȘI TOVARĂȘUL TODOR JIVKOV
(Urmare din pag. I) 

ai conducerii Centralei industriale de 
profil și ai întreprinderii. Infățișind 
principalele coordonate ale dezvoltă
rii modernei unități slătinene, direc
torul întreprinderii, inginer Ion Cră
ciun, a evidențiat preocuparea colec
tivului în direcția sporirii și diversi
ficării producției de piese turnate din 
aluminiu, a lărgirii gamei de repere 
destinate industriei noastre de auto
vehicule. Distinșii oaspeți au fost in
formați că întreprinderea realizează 
piese din componența automobi
lelor de oraș și de teren, a tractoa
relor, autocamioanelor, automobile
lor românești. Ea va atinge capaci
tatea finală pină la stirșitul anului 
viitor, contribuind astfel la elimi
narea importurilor și la crearea 
unor disponibilități pentru export.

Vizitarea sectoarelor de bază ,ale 
întreprinderii a prilejuit ilustrarea 
nivelului tehnic ridicat al unității din 
Slatina. Se remarcă mașinile agregat 
și liniile automate de prelucrare a 
pistoanelor, a altor componente pen
tru motoarele ăufo'turismefor OLTCIT 
și ARO. *

Tovarășul Todor Jivkov s-a intere
sat de caracteristicile tehnice și per
formanțele produselor realizate aici 
și a adresat felicitări întregului colec
tiv pentru rezultatele de pină acum, 
urindu-i noi succese în continuare.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
Cerut să se intensifice acțiunea de 
montare de mașini și utilaje specia
lizate, de agregate care să asigure 
creșterea in continuare a producției 
acestei tinere unități slătinene.

S-a apreciat că există largi posi
bilități pentru inițierea unor acțiuni 
de cooperare în domeniul construc
ției de autoturisme și s-a cerut să se 
identifice cele mai eficiente modali
tăți de extindere a conlucrării din
tre "țările noastre și în acest do
meniu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul i’odor Jivkov au vizitat în 
continuare întreprinderea de 
utilaj alimentar, una dintre um‘ 
tațile reprezentative ale acestui sec
tor al construcției de mașini.

Subliniind că dezvoltarea in ritm 
susținut a întreprinderii a avut la 
baza indicațiile formulate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
vizitei de lucru efectuate aici, direc
torul unității, inginer Ilie Tița, a 
arătat că pe primul plan s-a situat 
asimilarea de utilaje moderne, pro
duse cu grad înalt de complexitate 
tehnică, realizate cu consumuri re
duse de metal.

Distinșilor oaspeți le-au fost în
fățișate realizări recente, în rindul 
cărora se remarcă secțiile complete 
pentru fabrici de preparate din 
carne. linii de îmbuteliat pentru uni
tăți de vinificație, bere, ulei și pro
duse lactate, precum și pentru con
servarea legumelor și fructelor.

Tovarășul Todor Jivkov a urmărit 
cu interes procesele de fabricație a 
diferitelor produse, a avut cuvinte 
de apreciere cu privire la măiestria 
celor ce realizează utilajele de mare 
complexitate ce se produc in această 
întreprindere.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat rezultatele obținute de co
lectivul muncitoresc al întreprinderii 
de utilaj alimentar și a cerut condu
cerii ministerului și întreprinderii să 
se continue acțiunea de dotare a 
unității, de integrare a producției' in 
vederea realizării de utilaje com
plexe atit pentru industria alimen
tară din țara noastră, cit și pentru 
export. S-a indicat, de asemenea, să 
se urgenteze punerea in funcțiune a 
secțiilor sculărie și mecanică fină pre
văzute în programul de extindere a 
capacității întreprinderii, să se ana
lizeze posibilitatea creării in unitate 
a unei turnătorii de precizie.

Luindu-și rămas bun de la oamenii 
muncit de la întreprinderea de utilaj 
alimentar, cei doi conducători de 
partid și de stat i-au felicitat căl
duros pentru rezultatele de pină 
acum și le-au urat să obțină noi 
succese în înfăptuirea tuturor sarci
nilor ce le revin.

In continuare, coloana oficială de 
mașini a străbătut modernele artere 
străjuite de construcții noi ale mu
nicipiului. care realizează astăzi in
tr-o singură zi o producție industria
lă de 40 milioane lei. Transformările 
petrecute in economia orașului se 
regăsesc și in viața locuitorilor săi. 
Din cei peste 70 oob locuitori ai mu
nicipiului, mai mult de 00 la sută 
s-au mutat in locuințe noi.

Pe întregul traseu străbătut, oa
menii muncii.au făcut celor doi con
ducători de partid și de stat o entu
ziastă manifestare de dragoste și 
prețuire. Cei prezenți purtau portrete 
ale tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, fluturau stegulețe re- 
prezentînd drapelele României și 

Bulgariei, eșarfe multicolore. Miile 
de locuitori ai orașului au aplaudat 
și ovaționat cu putere, au scandat cu 
entuziasm „Ceaușescu — Jivkov !".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Todor Jivkov, însoțiți de 
oficialități române și bulgare, au 
făcut in continuare o vizită la 
Scornicești, veche așezare româneas
că, atit de scumpă și de apropiată 
inimilor noastre, de unde avea să se 
ridice omul, revoluționarul, conducă
torul iubit al partidului și statului 
nostru, care reprezintă în conștiința 
țărji un pilduitor exemplu de slujire, 
cu abnegație și nestrămutată cre
dință comunistă, a partidului, patriei 
și poporului, a cauzei socialismului 
și păcii.

în întîmpinarea inalților oaspeți au 
ieșit toți locuitorii Comunei, cărdra 
li s-au alăturat mii de oameni ni 
muncii din localitățile învecinate. Cei 
veniți in intimpinare purtau portre
tele tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu și tovară
șului Todor Jivkov. fluturau stegu
lețe, românești și bulgarg. Ei pvațio- 
nau îndelung, exprimind, prin aplau
ze și urale, satisfacția de a primi ca 
oaspeți de onoare pe cei doi condu
cători de partid și de stat. S-a scan
dat cu putere „Ceaușescu — Jivkov!".

In cinstea sosirii inalților oaspeți 
era aliniată o formație alcătuită din 
membri ai gărzilor patriotice și ai 
detașamentelor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei, care 
a prezentat onorul.

în numele locuitorilor acestei așe
zări, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășului Todor .Jivkov le-a fost 
adresat un călduros bun venit de 
către primarul comunei, Constantin 
Neacșu.

Un bătrin cooperator, tineri și ti
nere îmbrăcați în frumoase costume 
populare specifice locului au invitat 
pe inalții oaspeți să guste din piinea 
și vinul cu care au venit in intimpi
nare. Pionieri și șoimi ai patriei 
le-au oferit, cu emoție și gingășie, 
buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășul Todor Jivkov au fost invitați 
apoi să viziteze una dintre cele mai 
noi unități economice a localității — 
întreprinderea de piese și 
subansamble auto, unde se 
produc pompe de benzină, motorină, 
apă și ulei pentru autoturismele de 
oraș și de teren, pentru autocamioa
nele și tractoarele ce se fabrică in 
țara noastră.

La intrarea în unitate se aflau por
tretele tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășului Todor Jivkov Încadrate 
de urările, în limbile română și bulga
ră. ..Bine ați venit, stimați oaspeți!", 
„Trăiască prietenia și colaborarea 
multilaterală româno-bulgară !".

Cei doi conducători de partid și de 
stat au fost salutați de menibrii 
conducerii întreprinderii, de munci
tori care au oferit distinșilor oaspeți, 
in semn de adine omagiu, buchete de 
flori. Era de față Petre Preoteasa, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini.

în fața unei expoziții, directorul 
întreprinderii, Ion Popescu, a pre
zentat profilul și dezvoltarea între
prinderii. precum și principalele

In timpul vizitei la întreprinderea de utilaj alimentar din Slatina La întreprinderea de piese și subansamble auto din Scornicești

realizări obținute de tînărul colectiv 
muncitoresc de aici.

Vizițmd secția de prelucrări me
canice a reperelor pentru pompe, 
distinșii oaspeți au urmărit procesul 
de producție, fiind informați asupra 
performanțelor și a gamei de utili
zări a produselor. Tovarășul Todor 
Jivkov a apreciat înaltul nivel ca
litativ al producției.

Ca de fiecare dată cind se află 
în mijlocul colectivelor de oameni 
ai muncii, și de această dată, to
varășul Nicolae Ceaușescu a discutat 
cu ministrul de resort, cu specialiști 
ai întreprinderii probleme legate de 
îndeplinirea planului, de realizarea, 
în condiții corespunzătoare, a soli
citărilor beneficiarilor, precum și â 
importantelor sarcini ce revin uni
tății in actualul plan cincinal și în 
perspectivă.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Todor Jivkov a mulțumit. pentru 
primirea călduroasă ce i-a fost re
zervată și a adresat conducerii În
treprinderii felicitări pentru reali
zările și rezultatele obținute, pre
cum și urări de noi succese in acti
vitatea viitoare.

în continuare, s-a vizitat o. alt 
unitate de pe tinăra platformă in
dustrială a Scorniceștiului — jq_ 

treprinderea de confecții — 
unde tovarășul Nicolae Ceaușescu și. 
tovarășul Todor Jivkov au fost sa
lutați cu mult entuziasm și deose
bită căldură de colectivul de oa
meni ai muncii din această între
prindere. Erau de față ministrul in
dustriei ușoare, Ion Pățan, membri" 
ai conducerii întreprinderii și ai 
consiliului oamenilor muncii.

Pe parcursul vizitei, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
au fost informați de directorul fa
bricii. Constantin Tănase, că unita
tea, care se situează de doi ani pe 
primul loc pe țară in întrecerea so
cialistă între întreprinderile cu ace
lași profil, a obținut și anul acesta 
rezultate bune în creșterea produc
ției și realizarea unei game largi de 
confecții, din care peste 80 la sută . 
este destinată exportului.

în cadrul discuției cu directorul 
unității, tovarășul Todor Jivkov s-a 
interesat de unele aspecte ale orga
nizării producției și muncii și a 
adresat colectivului întreprinderii 
felicitări pentru succesele obținute,, 
precum și urări. de noi realizări jn 
activitatea viitoare.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jiykov au vizitat in continua- 
re Muzeul comunei Scorni
cești care Inm&nunchează dovezi 
materiale ale străvechii civilizații de 
pe aceste meleaguri. în explicațiile 
date inalților oaspeți sint evidenția
te documente care atestă partici
parea locuitorilor din Scornicești la 
evenimente de .o deosebită însemnă
tate din istoria României, cum ar 
fi unirea Țărilor Române sub Mihai 
Viteazul, revoluția lui Tudor Vladi- 
mirescu. revoluția de la 1848, războ
iul de independență națională, răs
coalele țărănești din 1907.

In muzeu se află, de asemenea, 
reproduceri după documentele vre

mii. care evocă pagini luminoase din 
lupta clasei muncitoare, a partidului 
comunist pentru libertate și dreptate 
socială, împotriva exploatării. Multe 
din aceste documente vorbesc gene
rațiilor prezente și viitoare de co
munistul Nicolae Ceaușescu, prezent 
din fragedă tinerețe in marile bătălii 
de clasă, ia toate marile înfăptuiri 
ale poporului nostru in anii luminoși 
ai socialismului.

Numeroase imagini redau sugestiv 
realizările comunei care, prin hărni
cia, priceperea și ambiția locuitorilor 
ei, devine de la un an la altul o ade
vărată așezare urbană.

După vizita la muzeu, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășul Todor 
Jivkov, celelalte oficialități române 
și bulgare au parcurs principala ar
teră a Scorniceștiului, localitate in 
plină dezvoltare, cu un potențial eco- 
nomico-social in continuu progres. 
Aici au fost date în folosință, în ul- 
timii ani, peste 1 (100 de apartamente 
în frumoase ansambluri de locuințe, 
care îmbină într-un mod armonios 
elementele de artă populară cu arhi
tectura’ iriode’rnâ.

întregul traseu străbătut de coloa
na oficială era împodobit cu drapele
le de stat ale României și Bulgariei. 
Locuitorii Scorniceștiului au făcut 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășului Todor Jivkov o primire 
emoționantă. Ei purtau pancarte și 
panouri cu urări de bun sosit, 
fluturau stegulețe românești și bul
gare, aplaudau și ovaționau pentru 
prietenia și solidaritatea dintre țări
le, partidele și popoarele noastre. 
Atmosfera sărbătoreasca era între
gită de ansambluri artistice care au 
prezentat scurte programe de o deo
sebită măiestrie. Grupuri de tineri 
executau exerciții sportive. S-a 
scandat cu însuflețire „Ceaușescu— 
Jivkov !“, dindu-se și cu acest prilej 
expresie sentimentelor de profundă 
stimă și prețuire față de cei doi 
conducători de partid și de stat.

Distinșii) oaspeți au răspuns cu prie
tenie manifestărilor pline de căldură.

S-a făcut apoi un scurt popas la 
casa părintească a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, mărturie a ani
lor copilăriei celui mai iubit fiu al 
poporului român, de numele căruia 
se leagă cea mai rodnică perioadă 
din istoria țării.

La ieșirea în cerdacul casei, cei 
doi conducători de partid și de stat 
au fost întimpinați de un grup de 
copii, imbrăcați in costume populare 
românești, care le-au adresat, acum, 
în prag de An nou, tradiționala 
urare a „Sorcovei".

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășului Todor Jivkov in jude
țul Olt a luat sfîrșit în aceeași 
atmosferă entuziastă.

La plecarea din Scornicești, lo
cuitorii comunei au făcut o caldă 
manifestare de simpatie tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, 
ovaționînd îndelung pentru dezvol
tarea continuă a prieteniei româno- 
bulgare.

Pe întregul traseu al vizitei, înalții 
oaspeți au fost salutați cu deosebită 
căldură, expresie a relațiilor tradi
ționale de strinsă prietenie și stimă 
statornicite între popoarele român și 
bulgar. La întreprinderea de piese turnate din aluminiu și pistoane auto din Slatina

muncii.au


PAGINA 4 SCÂNTEIA — joi 20 decembrie 1984

■M oBimiiM in spRiiMi nn nimaon conksiiiiii m kiihe» 
ÎNSEMNĂTATEA ISTORICĂ A CELUI DE AL XIII-LEA

CONGRES Al PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
IN VIAȚA PARTIDULUI ȘI POPORULUI NOSTRU

STRĂLUCITĂ MANIFESTARE 
A UNITĂȚII ÎNTREGULUI POPOR 

ÎN JURUL PARTIDULUI, 
AL SECRETARULUI SĂU GENERAL, 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU

Eveniment istoric în viața partidu
lui și poporului nostru. Congresul 
al XlII-lea al P.C.R. a dezbătut și 
analizat stadiul actual de dezvoltare 
economico-socială a patriei, a apro
bat direcțiile fundamentale pentru 
cincinalul 1986—1990 și orientările de 
perspectivă pină in anul 2000. Con
gresul a făcut bilanțul marilor reali
zări obținute de poporul nostru, sub 
conducerea partidului, în făurirea 
noii orinduiri. S-a subliniat că in 
ultimele patru decenii țara noastră 
a parcurs mai multe etape istorice 
— de la societatea burghezo-moșie- 
rească la făurirea societății socialis
te multilateral dezvoltate.

In opera de făurire a noii socie
tăți se distinge cu deosebită strălu
cire epoca inaugurată de Congresul 
al IX-lea, în care poporul nostru a 
repurtat, sub impulsul gîndirii înno
itoare și dinamismului revoluționar 
ale secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
realizări fără precedent în dezvol
tarea social-economică a patriei, in 
înflorirea vieții sale materiale și 
spirituale.

In perioada dintre Congresul al 
XII-lea și Congresul al XlII-lea, 
partidul a desfășurat o vastă activi
tate, politică și organizatorică, de 
unire a eforturilor Întregului popor, 
în vederea înfăptuirii celui de-al 
7-lea cincinal. Pe intregul cincinal, 
producția industrială va crește in
tr-un ritm mediu anual de aproape 
6 la sută, produsul social urmind să 
fie, în 1985, cu 25 la sută mai mare 
ca în 1980 ; in primii patru ani ai 
actualului cincinal, producția agri
colă a fost cu circa 3 milioane tone 
mai mare decît media cincinalului 
anterior ; s-au obținut succese im
portante în îmbunătățirea calității și 
ridicarea nivelului tehnic al produ
selor, în sporirea productivității 
muncii ; au intrat sau urmează să 
intre în funcțiune peste 1 850 noi 
capacități de producție, o realizare 
de cea mai mare importanță, in 
acest sens, fiind darea in folosință 
a Canalului Dunăre-Marea Neagră ; 
forțele de producție sînt tot mai 
armonios repartizate pe teritoriu, la 
sfîrșitul anului 1985 toate județele 
urmînd să realizeze o producție de 
cel puțin 70 000 de lei pe locuitor. 
Toate acestea au creat condiții pen
tru ridicarea nivelului de trai, a 
calității vieții întregului popor.

Dind expresie voinței tuturor co
muniștilor. a intregii națiuni, Con
gresul al XIII-16a a reales in una
nimitate, în funcția supremă de 
secretar general al partidului, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al națiunii noastre, condu
cătorul încercat al partidului și po
porului român, personalitate de înalt 
prestigiu a vieții politice contem
porane. In această opțiune fun
damentală iși găsesc cea mai vie și 
pregnantă expresie nețărmurita dra
goste, înalta stimă și profunda recu
noștință a tuturor cetățenilor patriei 
noastre socialiste față de cel care 
și-a pus, fără preget, in mod exem
plar, încă din tinerețe, viața și acti
vitatea revoluționară în slujba pro
pășirii patriei, a bunăstării și fe
ricirii poporului, a cauzei socialis
mului și păcii în lume.

Congresul a dat cea mai înaltă 
apreciere activității prodigioase și 
neobosite desfășurate cu clarviziune 
și spirit creator de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — strălucit militant revo
luționar și patriot înflăcărat, mili
tant de frunte al mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale — 
rolului său decisiv in elaborarea și 
realizarea politicii interne și ex
terne, contribuției sale hotăritoare 
la edificarea socialismului in Româ
nia, la creșterea prestigiului țării 
noastre pe arena mondială. Reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in înalta funcție de secretar general 
al partidului constituie chezășia în
deplinirii exemplare a hotărîrilor 
adoptate de Congres, a înfăptuirii 
neabătute a polittcii interne și ex
terne a partidului și statului, a În
floririi continue a României.

Reinvestirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția supremă de 
secretar general al partidului, apro
barea unanimă a documentelor 
dezbătute, a noilor organe de condu
cere ale partidului constituie o pu
ternică expresie a unității întregului 
partid și popor, o vie manifestare a 
hotărîrii întregii națiuni de a con
tinua neabătut lupta pentru edifi
carea socialismului și comunismului. 
Unitatea strinsă. indestructibilă a 
întregului popor în jurul partidului, 
al secretarului său general, de
monstrată cu strălucire de marele 
forum al comuniștilor români, re
prezintă o importantă forță motrice 
a înaintării țării noastre pe trepte 
tot mai înalte ale progresului și ci
vilizației.

VIE ÎNTRUCHIPARE A DEMOCRA
ȚIEI PARTIDULUI NOSTRU

‘ Lucrările Congresului au fost 
precedate de o amplă dezbatere in 
întregul partid, în colectivele de oa
meni ai muncii, a activității desfă
șurate în actualul cincinal, ca și a 
obiectivelor dezvoltării economico- 
sociale in perioada 1986—1990 și în 
deceniul următor. In cadrul aces
tor dezbateri au luat cuvîntul, nu
mai în adunările și conferințele de 
partid, peste 690 000 de comuniști ; 
totodată, sute de mii de nemembri 
de partid au participat activ la 
dezbaterea Proiectului de Directive 
ale Congresului. Continuind, de 
fapt, această dezbatere, la Congres 
au luat cuvîntul 486 de delegați, 
care au sintetizat propunerile comu
niștilor. ale tuturor oamenilor mun
cii. Se poate spune că documentele 
adoptate de Congres sînt o expresie 
a unității de gindire, voință și ac
țiune a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate, a 
întregului partid și popor. Congresul 
s-a constituit astfel într-o autentică 
tribună democratică a partidului, a 

întregului popor. Așa cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, „pregă
tirile Congresului —. și Congresul 
însuși — au constituit o puternică 
manifestare democratică a societății 
noastre, a partidului, a poporului, o 
expresie a participării directe a tu
turor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, a întregii 
națiuni la făurirea conștientă a 
propriului viitor — viitorul liber, 
independent, comunist !“

Lucrările marelui forum comunist 
au demonstrat unitatea de nezdrun
cinat a partidului, forța și capacita
tea de gindire și acțiune, înalta res
ponsabilitate cu care partidul nostru, 
secretarul său generat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, iși îndeplinesc 
îndatoririle naționale și internațio
nale, misiunea istorică de a conduce 
poporul pe calea socialismului și co
munismului. Toate acestea reprezintă 
garanția îndeplinirii cu succăs a 
hotărîrilor adoptate, a mersului 
neabătut înainte al României so
cialiste.

CONTINUAREA NEABĂTUTĂ 
A PROCESULUI REVOLUȚIONAR, 

RIDICAREA ROMÂNIEI PE NOI 
TREPTE DE PROGRES SI CIVILIZAȚIE

Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu reprezintă un 
document programatic de excepțio
nală valoare teoretică și practică, in 
care se face o analiză profundă, 
multilaterală a realităților econo- 
mico-sociale din țara noastră, a 
activității organizatorice, politice și 
ideologice a partidului, cît și a vieții 
internaționale, a tendințelor de dez
voltare a lumii contemporane ; sînt 
fundamentate cu clarviziune, în mod 
științific, direcțiile principale ale 
dezvoltării României în cincinalul 
1986—1990 și în deceniul următor ; 
sint formulate soluțiile necesare 
rezolvării problemelor care se ridică 
în prezent în fața societății româ
nești.

Strălucită generalizare a experien
ței partidului și poporului nostru in 
construcția socialistă, Raportul re
prezintă, totodată, o magistrală con
tribuție la dezvoltarea și îmbogăți
rea creatoare a teoriei revoluționare 
în condițiile României. în acest do
cument fundamental sînt formulate 
o serie de teze de o deosebită în
semnătate teoretică și practică re
feritoare la : stadiul istoric în care 
se găsește procesul edificării noii 
societăți în România : natura și evo
luția proprietății socialiste ; rapor
tul dintre fondul de consum și fon
dul de dezvoltare economico-socia
lă ; rolul partidului și al statului ; 
conducerea unitară a societății și 
aplicarea consecventă a principiului 
centralismului democratic ; perfec
ționarea și dezvoltarea sistemului 
democrației muncitorești, revoluțio
nare ; continuitatea procesului de 
transformare revoluționară a societă
ții românești ; relația dialectică din
tre politica internă și cea externă ; 
căile de întărire a unității și solida
rității partidelor comuniste, a tu
turor forțelor revoluționare, progre
siste și democratice.

Congresul a stabilit ca Raportul 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să devină programul de 
muncă și de luptă al partidului, al 
întregului popor, să se afle la baza 
activității tuturor organelor și orga
nizațiilor de partid, chemate să ac
ționeze pentru unirea și mobilizarea 
tuturor oamenilor muncii în opera 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de ridicare a 
țării pe noi trepte de progres și civi
lizație, de înaintare fermă a Româ
niei spre comunism.

Congresul al XlII-lea marchează 
trecerea la cea de-a trei,a etapă a 
realizării Programului partidului. 
Raportul, Directivele, celelalte docu
mente ale Congresului stabilesc 
că obiectivul fundamental al cincina
lului 1986—1990 îl constituie conti
nuarea fermă a politicii de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a patriei spre 
comunism. In acest scop se va 
acorda o atenție deosebită dezvoltă
rii forțelor de producție, precum și 
perfecționării relațiilor sociale și de 
producție pe o bază nouă, continu- 
îndu-se cu fermitate procesul de 
transformare revoluționară a socie
tății ; se va accentua dezvoltarea in
tensivă a tuturor ramurilor indus
triale pe calea modernizării, a ridi
cării nivelului tehnic și calitativ al 
producției : va fi asigurat un echili
bru mai bun între diferite sectoare, 
inlăturîndu-se unele contradicții 
apărute la un moment dat ; va spori 
puternic productivitatea muncii pe 
baza organizării mai bune a produc
ției și a muncii, a automatizării, 
cibernetizării și robotizării ; se va 
acorda o deosebită importanță noii 
revoluții tehnjco-științifice, astfel 'ca 
întreaga industrie să se ridice la 
nivelul celor mai avansate cuceriri 
ale științei și tehnicii pe plan mon
dial. Ca urmare a înfăptuirii obiec
tivelor prevăzute, în 1990 — așa cum 
arată tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
„România va intra într-o nouă etapă 
de dezvoltare economico-socială, va 
face un nou pas înainte pe drumul 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintării spre 
comunism".

In ultimul deceniu al acestui secol, 
prin promovarea largă a celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii 
moderne, va continua procesul revo
luționar dș formare și dezvoltare a 
bazei tehnico-materiale a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
pentru trecerea la societatea comu
nistă. Pe baza dezvoltării puternice 
a forțelor de producție se vor per
fecționa în continuare relațiile de 
producție și sociale ; vor dispărea o 
serie de deosebiri dintre munca fi
zică și intelectuală, se vor apropia 
mult condițiile de muncă din diferi
tele sectoare ale societății ; vor dis
părea multe din deosebirile de azi 
dintre clasele și categoriile sociale, 
se va accentua procesul de omogeni
zare a societății socialiste românești, 
de formare a poporului unic munci
tor al României socialiste. „In anul 
2000 — se arată în Raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
România va fi o țară socialistă 
multilateral dezvoltată atît din 

punctul de vedere al industriei, agri
culturii, invățămintului, științei și 
culturii, cît și al nivelului general 
de viață și civilizație ale poporului. 
Se poate afirma că România va în
cheia o întreagă epocă revoluționară 
de dezvoltare, realizind condițiile 
trecerii la manifestarea tot mai largă 
în societatea noastră a principiilor 
comuniste de repartiție, de muncă și 
de viață".

Pentru desfășurarea cu succes a 
operei de edificare a societății socia
liste și înaintare spre comunism, o 
deosebită importanță au orientările 
și concluziile formulate în Raportul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cu 
privire la perfecționarea activității 
statului și organelor sale, a întregu
lui sistem de conducere democratică 
a vieții economice și sociale. Aceste 
orientări și concluzii subliniază : ne
cesitatea obiectivă a creșterii și mai 
puternice a rolului statului în plani
ficarea, organizarea și conducerea 
unitară a întregii activități economi- 
co-sociale, pe baza planului național 
unic ; cerința îmbinării armonioase 
a activității organelor de stat cu 
aceea a noilor organisme democra
tice, a principiului conducerii unice 
a tuturor Sectoarelor cu inițiativa 
largă a maselor, a consiliilor oame
nilor muncii ; imperativul perfecțio
nării continue a sistemului democra
ției muncitorești, revoluționare.

îndeplinirea în bune condiții a ho
tărîrilor Congresului este organic 
legată de creșterea rolului conducă
tor al partidului în societate, în or
ganizarea și desfășurarea întregii 
opere de construcție socialistă. O 
deosebită importanță în acest sens 
prezintă orientările fundamentate în 
Raport referitoare la întărirea spiri
tului de răspundere și combativitate, 
de ordine și disciplină în activitatea 
fiecărei organizații de partid, a fie
cărui membru de partid ; promova
rea unui spirit revoluționar, de luptă 
hotărîtă împotriva a tot ceea ce este 
vechi și nu mai corespunde etapei 
actuale, pentru promovarea noului ; 
întărirea legăturilor partidului cu 
masele largi de oameni ai muncii : 
perfecționarea continuă a stilului și 
metodelor de muncă ale organelor și 
organizațiilor de partid ; dezvoltarea 
democrației interne de partid, con
comitent cu aplicarea fermă a prin
cipiilor centralismului democratic ; 
întărirea în continuare a unității de 
acțiune a tuturor organelor și orga
nizațiilor de partid, a întregului 
partid.

Desfășurarea cu succes a operei 
complexe de edificare a societății 
socialiste impune, în același timp, 
ridicarea la un nivel mai înalt, su
perior a activității politico-ideologice 
de ridicare a conștiinței socialiste, 
de formare a omului nou. Așa cum 
se arată în Raport, aceasta impune, 
printre altele, intensificarea activi
tății pentru studierea și înțelegerea 
fenomenelor sociale, a acțiunii legi
lor dialecticii ; dezvoltarea spiritului 
revoluționar comunist ; combaterea 
hotărîtă a diferitelor manifestări și 
mentalități obscurantiste, a oricăror 
manifestări de naționalism și șovi
nism ; dezvoltarea patriotismului re
voluționar socialist în strînsă împle
tire cu spiritul solidarității interna
ționale, creșterea rolului artei, lite
raturii în făurirea omului nou. La 
baza întregii activități politico-edu
cative trebuie să stea Programul 
ideologic al partidului, adoptat de 
Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din 
iunie 1982 și aprobat de Conferința 
Națională a partidului. Avînd în 
vedere orientările de largă perspec
tivă, teoretice și practice, ale acestui 
program, Congresul a hotărît ca el 
să devină o parte integrantă a Pro
gramului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

Orientările stabilite pentru cincina
lul viitor și liniile directoare ale 
dezvoltării pină în anul 2000 deschid 
noi și luminoase perspective pentru 
transformarea revoluționară a socie
tății românești, pentru făurirea unei 
civilizații materiale și spirituale su
perioare ; ele se constituie într-o 
expresie vie a capacității Partidului 
Comunist Român de a conduce des
tinele patriei, de a dinamiza întreaga 
dezvoltare a societății, de a menține 
și întări spiritul revoluționar, pa
triotic de luptă al poporului.

PENTRU O POLITICA DE DEPLINA 
EGALITATE SI RESPECT INTRE 

NAȚIUNI, DE ÎNCREDERE Șl LARGA 
COLABORARE INTERNAȚIONALA, 

DE SECURITATE SI PACE

Congresul a aprobat în mod una- • 
nim activitatea internațională des
fășurată în perioada dintre Congre
sul al XII-lea și Congresul al XlII- 
lea de partidul nostru, dind o apre
ciere deosebită inițiativelor și acțiu
nilor de larg ecou mondial ale to
varășului Nicolae Ceaușescu. Anali
za științifică a situației internațio
nale cuprinsă in Raport, inițiativele 
și propunerile avansate reprezintă o 
inestimabilă contribuție la afirma
rea politicii de pace, destindere și 
dezarmare, de colaborare indepen
dentă și egală în drepturi între 
toate națiunile lumii. Dinamismul și 
realismul politicii externe românești, 
prestigiul înalt de care se bucură 
țara noastră in lume sînt indisolubil 
legate de rolul hotărîtor al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în elaborarea 
și înfăptuirea acestei politici. Stră
lucit militant pentru afirmarea drep
turilor fundamentale ale tuturor po
poarelor, secretarul general al parti
dului, prin gîndirea și acțiunea sa 
politică revoluționară, creatoare, a 
elaborat în mod magistral strategia 
participării active a țării noastre la 
rezolvarea problemelor complexe 
care confruntă omenirea.

Raportul la Congres a subliniat că 
problema fundamentală a epocii con
temporane o constituie oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la dezarmare, 
în primul rînd Ia dezarmare nuclea
ră, asigurarea unei păci trainice în 
întreaga lume. în condițiile actuale 
nu există altă alternativă decît 
aceea a înlăturării războiului, a pro
movării unei politici de pace și cola
borare. „Avem ferma convingere — a 
arătat secretarul general al partidu
lui — că stă în puterea popoarelor de 
pretutindeni ca, acționind în deplină 
unitate, să determine oprirea cursei 

înarmărilor, să determine reluarea 
politicii de destindere, de colabora
re, să asigure pacea în lume".

Analizind procesele și tendințele 
pe plan mondial, Raportul a formu
lat aprecieri și concluzii de mare în
semnătate și in ce privește situația 
țărilor în curs de dezvoltare, căile 
de lichidare a subdezvoltării și în
făptuire a unei noi ordini economice 
internaționale. O atenție deosebită a 
fost acordată reglementării conflic
telor și problemelor litigioase dintre 
state numai pe calea tratativelor, so
luționării problemelor complexe ale 
vieții internaționale pe baza renun
țării cu desăvîrșire la politica de 
forță și amenințare cu forța, a res
pectării principiilor deplinei egalități 
în drepturi, independenței și suve
ranității naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc.

Orientările, pozițiile și propunerile 
cuprinse în Raport exprimă continui
tatea și consecvența politicii externe 
românești, dinamismul și caracterul 
profund realist, spiritul său construc
tiv și adine umanist.

Congresul a exprimat deplina a- 
probare față de orientarea fermă, 
cuprinsă în Raport, privind dezvol
tarea colaborării și solidarității cu 
toate țările socialiste și în primul 
rînd cu țările vecine ; întărirea re
lațiilor cu țările în curs de dezvol
tare, cu țările nealiniate, cu statele 
mici și mijlocii ; extinderea, în con
tinuare, a legăturilor cu statele ca
pitaliste dezvoltate, cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orinduire 
socială.

Congresul a aprobat întru totul 
concluziile și orientările cuprinse in 
Raport cu privire la dezvoltarea în 
continuare a relațiilor cu toate parti
dele comuniste și muncitorești, întă
rirea solidarității și realizarea unei 
noi unități a mișcării comuniste, 
bazată pe egalitate, pe respectarea 
dreptului fiecărui partid de a-și 
elabora linia politică in mod inde
pendent, corespunzător condițiilor în 
care acționează. în același timp, se 
arată că partidul nostru acționează 
pentru extinderea relațiilor cu parti
dele socialiste și social-democrate, 
pentru dezvoltarea largă a colaboră
rii. cu mișcările de eliberare națio
nală, cu partidele progresiste din 
țările care au pășit pe calea dezvol
tării de sine stătătoare, cu partidele 
și forțele politice democratice, cu 
alte partide și organizații, cu forțe
le antiimperialiste de pretutindeni.

Participarea la Congres a 139 dele
gații din 92 țări, reprezentînd partide 
comuniste și muncitorești, partide 
socialiste și social-democrate, alte 
partide și organizații democratice, 
progresiste, mișcări de eliberare na
țională, forțe sociale și politice îna
intata, antiimperialiste de pretutin
deni. mesajele de salut primite din 
partea a 187 de partide și organizații 
prietene, ecourile ample pe care 
le-au avut peste hotare lucrările 
forumului comuniștilor români con
stituie o expresie grăitoare a relați
ilor de colaborare și solidaritate din
tre partidul nostru și cele mai largi 
forțe politice și sociale ale lumii con
temporane, atestă încă o dată înaltul 
prestigiu al P.C.R., al României, al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, stima 
și considerația de care se bucură 
politica partidului și statului nostru 
de independență, colaborare și pace.

VIBRANT PATRIOTISM SI PUTERNICA 
ANGAJARE PENTRU ÎNFĂPTUIREA 

ISTORICELOR HOTĂRÎRI

După încheierea lucrărilor Congre
sului, tovarășului Njcolae Ceaușescu 
i-au fost adresate mii de telegrame, 
scrisori și mesaje de felicitare din 
partea unui mare număr de comitete 
municipale, orășenești și comunale 
de partid, organizații sindicale, de 
tineret și femei, instituții centrale, 
colective de muncă din întreprinderi 
industriale, de pe șantierele de con
strucții, din institute de cercetări și 
proiectări, unități agricole de stat și 
cooperatiste, stațiuni de mecanizare 
a agriculturii, uniuni de creație, in
stituții de cultură și artă, de invă- 
țămînt, de ocrotire a sănătății și din 
unități militare. In toate aceste te
legrame, mesaje și scrisori se sub
liniază că reinvestirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în suprema func
ție de partid — elocventă reflectare 
a voinței unanime a comuniștilor, a 
oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, act politic de impor
tanță fundamentală, in deplină con
cordanță cu interesele vitale ale 
clasei muncitoare, ale întregului, 
popor — constituie chezășia sigură a 
îndeplinirii obiectivelor înscrise în 
istoricele hotărîri adoptate de Con
gresul al XlII-lea, garanția obține
rii unor noi și strălucite izbînzi pe 
drumul edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintării 
României spre comunism.

Exprimindu-și totala adeziune și 
aprobare față de documentele adop
tate de Congres, față de politica 
internă și externă a partidului nos
tru, comuniștii, oamenii muncii de 
la orașe și sate, întreaga țară, strîn- 
gîndu-și tot mai, puternic rîndurile 
în jurul partidului, al secretarului 
său general, s-au angajat să-și mo
bilizeze toate forțele, să acționeze 
cu dăruire și abnegație revoluționa
ră pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului, pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan pe 
acest an și pe întregul cincinal, pen
tru înfăptuirea cu înaltă răspundere 
a hotărîrilor forumului comuniștilor 
români, pentru a asigura, și pe mai 
departe, patriei- noastre socialiste, o 
dezvoltare liberă, independentă, 
multilaterală, în concordantă cu as
pirațiile cele mai inalte ale poporu
lui român.

Acum, după încheierea lucrărilor 
Congresului, așa cum a arătat tova
rășul Nicolae Ceaușescu, hotăritoare 
este munca organizatorică, politică, 
în spiritul unei înalte răspunderi re
voluționare, pentru realizarea in cele 
mai bune condiții a hotărîrilor și do
cumentelor adoptate, pentru crește
rea continuă a bunăstării materiale 
și spirituale a poporului, înflorirea 
în deplină independență și suverani
tate a patriei, pentru mersul ei ferm 
înainte pe calea socialismului și co
munismului.

Cosa de cultură din Alba lulia Foto : Eugen Dichiseanu

Drumuri spre opera Poetului
O carte cu „amintiri" 

despre Nichita Stănescu?! 
Albumul omagial editat 
de revista „Viața Româ
nească", alcătuit și redac
tat cu admirabilă devo
țiune de Gheorghe To- 
mozei, este mai mult și 
mai puțin decît un volum 
de amintiri. Mai mult, 
pentru că, măcar in citeva 
ipostaze esențiale, ne re
întâlnim cu o prezentă co
pleșitor de vie a Poetului 
care a trăit în cultul poe
ziei și al prieteniei („a 
strins toate mâinile ce 
s-au întins spre el"). Cu 
un model uman de exis
tență pentru și intru poe
zie : „Averea cea mai si
gură și cea mai impor
tantă pe care o are uma
nitatea din timpul uma
nității mele este poezia 
fiecărui om în parte, — și 
în acest sens înțelegem 
estetica ca pe expresia 
cea mai ființîndă a eti
cii (...). Poezia poetului 
stârnește poezia intimă a 
fiecăruia, un poet este cu 
atît mai măreț cu cit cei 
care-l citesc nu pe el il 
descoperă, ci pe ei înșiși". 
Poezia, o hermeneutică a 
omului, orientată spre 
descoperirea de sine și a 
căilor propriei sale desă
vârșiri umane : iată crezul 
artistic mărturisit, in. ter
meni aproape identici, în 
împrejurări importante 
dar și în „simple" con
vorbiri, destinate ori nu 
publicității. Cele mai 
multe evocări ne înfăți
șează un poet „fără viață 
personală" sau cu o viață 
devenită bun public : in 
sensul că și-o dăruia cu 
generozitate celorlalți fă- 
cînd din propria biografie 
un spectacol strălucitor 
de inteligență și ingenio- 
zitate. Ai crede că poetul 

» „Elegiilor" n-a cunoscut, 
în ochii evocatorilor, 
singurătatea, reculegerea, 
acea „înghețată pustiime / 
pe care o trăiesc une
ori". De la un anume 
grad de intensitate parti
cipativă la destinul poe
tului, aceste „amintiri", 
în mod fatal, simplifică și 
chiar modifică inocent 
biografia. Echilibrul este 
însă parțial restaurat de 
emoționantul „secvențial" 
biografic datorat mamei 
poetului, de densele fișe 
pentru o „viață a poetu
lui" alcătuite de Alexan
dru Condeescu și loan 
Grigorescu, precum și de 

s interviurile lui Nichita 
Stănescu, de citeva pro
filuri: ce deschid căi noi, 
fertile viitoarei exegeze, 
precum și un număr de 
amintiri ce configurează 
citeva „chipuri" ale poe
tului.

Există un mit al Poetu
lui tinăr ce străbate via
ța și opera lui Nichita 
Stănescu, un mit al 
adolescentului universal

Mărețele realizăriA
(Urmare din pag. I) 

acțiunii de majorare a veniturilor 
oamenilor muncii, cît și a tuturor 
categoriilor de pensionari.

Toate aceste remarcabile împliniri 
îndreptățesc aprecierea că numai un 
partid puternic și hotărit in acțiune 
ca al nostru și numai un conducător 
cu energia și tenacitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — Erou al po
porului român — puteau să biruie 
obstacolele pe care le-am întîmpinat 
în acești ani și să asigure creșterii 
nivelului de trai o evoluție ascen
dentă, patriei noastre socialiste o 
dezvoltare prosperă, liberă și su
verană.

Șirul neîntrerupt al victoriilor 
muncii care a însoțit în anii Liber
tății înaintarea noastră pe calea pro
gresului și civilizației socialiste ne 
îndreptățește să privim cu adîncă 
satisfacție și mîndrie înapoi și, tot
odată, cu optimism și mare speranță 
înainte ; mărețele realizări de pină 
acum oferă temeiul profundei încre
deri. în viitorul comunist al patriei 
noastre.

Tocmai pe această bază trainică 
Congresul al XlII-lea al partidului a 
jalonat noile trepte pe care se va 
înălța națiunea noastră în anii ur
mători, cînd va trebui să fie reali
zată o nouă calitate, atît în dezvol
tarea forțelor de producție, cît și în 
munca și viața întregului popor, un 
adine proces de perfecționare a rela
țiilor de producție și sociale, în per
spectiva formării poporului unic 
muncitor al României socialiste, un 
om nou cu o conștiință nouă, înain
tată, capabil să asimileze esența 
principiilor comuniste de muncă, de 
viață și de repartiție. Bătălia pentru 
calitate va antrena toate celulele or
ganismului economico-social, . toate 
energiile națiunii.

Poporul român are deplină încre
dere in izbinda sa pentru că își cu
noaște bine forțele, încercate în ati- 
tea alte bătălii grele — purtate, mai 
întîi, pe frontul reconstrucției patriei 
și apoi al Construcției socialiste, 
pentru că are în față un ideal măreț 
în numele căruia nu pregetă nici un 
efort.

(„Andru plingind") plin 
de grație și fervoare, po
livalent, făptură miracu
loasă ce conservă în Șine, 
intacte, puterile sufletu
lui șl ale spiritului. „A- 
mintirile" prietenilor sau 
ale simplilor cunoscuți 
par să meargă mai de
grabă în direcția evocării 
acestui mit, acestei făp
turi nevăzute plutind ca 
un duh tutelar peste ver
surile poetului. In orice 
caz, suprapunerea peste 
secvențele biografice a a- 
cestui duh al poeziei măr
turisește o fascinație și o 
neputință : fascinația u- 
nei opere inimitabile (dar 
exercitând tocmai de a- 
ceea o vrajă pe care

declară intr-o convorbire 
din 1969 — că secolul 
XX este secolul tine
rilor", pentru a pre
ciza mai departe că un 
anumit tip de nerăbdare, 
de „nervozitate" in fața 
timpului este „o trăsă
tură pozitivă și anume un 
fel de ajungere a cunoaș
terii de sine mai rapide 
și pentru o anume virstă- 
Poate că pină in secolul 
nostru toți se pregăteau 
ca să fie maturi sacrifi- 
cindu-și tinerețea. Dacă, 
cumva fenomenul acesta 
al tinerilor prepară ma
turitatea fără pierderea 
tinereții, dacă in lanțul 
in care se sacrifică co
pilăria, tinerețea, totul se

NidntiS Sunesai

mulți s-au trezit imitin- 
d-o) și neputința de a mai 
distinge poetul de ideea 
de poezie pe care a in- 
truchipat-o. Intr-adevăr, 
omul este, încă în viață 
fiind, absorbit de operă in 
așa măsură incit existența 
lui fu resimțită de toți 
drept una simbolică, în
trunind caracteristicile e- 
xemplare a căror povară 
n-o poate purta decît „cel 
ales". Nichita Stănescu a 
dat nume, solidarizin- 
du-le, aspirațiilor unei 
mari generații de creație: 
generație care, din 1965 
încoace, împri/mută sin- 
gele ei noului lirism con- 
tinuîndu-i nu pe înainta
șii cronologici, născuți 
bătrîni din apele îngheța
te ale dogmatismului lite
rar, ci pe „strămoșii" cei 
veșnic tineri ai poeziei 
românești. Din această 
pricină nu numai poezia, 
dar și existența publică a 
poetului va cultiva mitul 
tînărului, ca un semn al 
revenirii, al renașterii și, 
chiar, al latențelor inco
mensurabile ce sălășlu
iesc în apajrenta neînche- 
gare ori nedefinire a unei 
virste neîntinate, a tu
turor promisiunilor.' O 
virstă spirituală, și nu nu
mai, a cărei obsesie il 
locuiește in permanență. 
„Aș îndrăzni să spun —

subjugă țelurilor maturi
tății, dacă există o ex
tensie, de data asta, dacă 
fenomenul mai nou este 
acela de a recupera și a- 
dolescența in cadrul exis
tenței lucide ?“. Cum să 
„prepari" maturitatea lu
cidă evitând „pana de 
soare", pierderea tinere
ții ? — iată întrebarea, 
simplă și tulburătoare, 
căreia existenta și opera 
i se subordonează. In 
umbra ei filozofică, poe
zia se naște ca diagrama 
unei aventuri existențiale 
cutremurind ființa poe
tului : „S-a dus pe apa 
sîmbetei / trupul meu de 
trestie, de adolescent / 
S-a dus și plăcutul miros 
de sudoare / de tânără 
piele jegoasă, / și gîngă- 
veala in fața oamenilor / 
și puritatea nespălată / a 
ochilor albaștri / și timi
ditatea / de a avea ima
ginație / iar nu viziuni... / 
Un timp încă / îmi tiram 
imaginea. / ca pe un cal 
mort, de căpăstru, / pe 
șosea, printre mașini /.../ 
Un timp numai / am mai 
crezut timp / de curcu
beu, că este un suflet / 
al ploii / iar nu compro
mis / jalnic și iluzoriu / 
cum mă izbește acum 
fiind. / Acum, cu mare 
zarvă / mă mut in noul 
meu trup rotund / Mo

ale socialismului
Poporul român are deplină încre

dere in izbinda sa pentru că dispune 
de mijloacele materiale și tehnice 
necesare înfăptuirii obiectivelor pe 
care și le-a propus, avînd astăzi in 
știință o forță de producție dintre 
cele mai redutabile. Programul de 
cercetare științifică, dezvoltare teh
nologică și introducere a progresului 
tehnic pe perioada 1986—1990 asigură 
dezvoltarea bazei energetice și de 
materii prime — condiția hotăritoare 
pentru progresul intregii economii 
naționale — creșterea substanțială a 
nivelului tehnic și calitativ al pro
duselor, îmbunătățirea structurii pro
ducției, ridicarea rapidă, a producti
vității muncii, valorificarea superi
oară a tuturor resurselor de care dis
punem, sporirea gradului de compe
titivitate al produselor românești, a- 
firmarea mai puternică a României 
în circuitul mondial de valori. Din 
perspectiva gîndirii secretarului ge
neral al partidului se va extinde și 
mai puternic în anii viitori sfera de 
aplicabilitate a științei la organizarea 
și conducerea societății, întărin- 
du-i-se astfel și mai mult, alături de 
rolul de forță de producție și acela 
de temelie modernă a socialismului.

Poporul român are deplină încre
dere in izbinda sa pentru că vede in 
partidul comunist cirmaciul încercat, 
capabil să-l ducă spre noi victorii. 
Tocmai în virtutea acestei nestrămu
tate convingeri, poporul român a fă
cut în anii libertății sale corp comun 
cu gîndul și fapta partidului, l-a ur
mat fără preget în tot ceea ce a pro
iectat, a întărit permanent unitatea 
rîndurilor sale în jurul secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — simbolul revoluției 
noastre — a cărui realegere de către 
cel de-al XlII-lea Congres al parti
dului în suprema funcție a primit-o 
cu imensă bucurie și satisfacție. Prin 
aceasta, națiunea întreagă a dat, o 
dată mai mult, expresie puternicei 
sale hotărîri de a munci cu abne
gație, cu dăruire patriotică pentru a 
înfăptui în mod exemplar obiectivele 
stabilite de Congresul . al XlII-lea, 
spre gloria Partidului Comunist Ro
mân și progresul neîncetat al Româ
niei socialiste. 

bila veche, / abia da- 
că-tni ocupă interiorul 
unui ventricol / Mă cu
tremur de întâmplare, / 
mai intii știrbit / și mai 
apoi / din ce in ce mai 
sedus / de spațiul mai 
sincer / și mai unt / al 
noii mele locuințe /.../ 
De bună seamă simt / un 
oarecare cutremur de 
mutare / în ceea ce se 
întâmplă cu mine 1 / Dar 
mărturisesc, acum, / că 
de îndată ce / trage-voi 
un somn bun / și ca lu
mea / trezindu-mă proas
păt / nou nouț voi fi, / 
bun pentru alte visuri / 
și pentru altă visare" 
(Pana de soare).

Ca orice 'mare poet, Ni
chita Stănescu este cerce
tat de acea preștiință a 
neasemuirii ce introduce 
in ființa lirică frisonul 
prelungit al ambiguității. 
Poetul este un sediu al 
melancoliei perpetui nu
trite de visul veșnicei 
reîntrupări caracteristic 
luceafărului eminescian : 
„Eu mă trag dintr-o stea 
căzătoare / prăbușită in 
marea cea neagră și 
mare / sărînd-o cu sare / 
și cu vietăți oarecare /.../ 
După aceea am răposat / 
înverzind timpul cu iar
bă verde / redevenind ia
răși și iarăși un împă
rat / pe verbul rege-ntre 
verbe / M-am adăpostit 
intr-un cuvînt / și mi s-a 
făcut foame de mine / 
mi s-a făcut foame de 
pămint / și de a stelelor 
puzderime".

Adăpostit ca intr-o ce
tate inexpugnabilă în cu
vintele limbii române că
rora le-a dat o nouă, ti
nerească prospețime, dez- 
ghețîndu-le înțelesuri și 
frumuseți ce nu mai fu
seseră pină la el privite, 
cel care a scris cu „col
țul inimii" poeme gilgiind 
de seva veșnic vie a iu
birii de țară ni se adre
sează, postum, cu această 
liniștit-tragică declarație 
de iubire : „Din afara fi
inței umane am venit / 
in făptura ființei uma
ne. / Abia m-am obișnuit 
cu felul ei / și am fost 
chemat deodată înapoi / 
Drag de om, la revede
re. Pureci de plantă și 
ierburi, / voi cîini, regi 
ai mirosului / voi păsări 
ale aerului regine / nu 
cred să mai mi se de<r 
voie să vin înapoi. Da, — 
oriunde voi fi, / mă va 
mistui dorul / de neim- 
plinirea de om, de arbo
re, / de pește, de pasăre / 
de stâncă, de glob".

Albumul memorial în
grijit și redactat de 
Gheorghe Tomozei este, 
cu siguranță, mai puțin și 
mai mult decît un volum 
de amintiri : o mare car
te de poezii de Nichita 
Stănescu.

C. STĂNESCU

Transmisiuni directe :
• In jurul orei 10.00 -■ Solem

nitatea semnării documentelor 
oficiale româno-bulgare
• In jurul orei 11,00 — Adu

narea populară consacrată priete
niei româno-bulgare
• In jurul orei 12,15 — Cere

monia plecării tovarășului Todor 
Jivkov, secretar general al Co
mitetului central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al B.P. Bul
garia, care, la invitația tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste Romănla, a efec
tuat o vizită oficială de prietenie 
în țara noastră in fruntea unei 
delegații de partid și de stat a Re
publicii Populare Bulgaria

15.00 Telex
15,05 Omul și sănătatea
15.20 Studioul tineretului
16.20 Desene animate (color) 
16,30 închiderea programului.
20.00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea în economie
20.35 Liber popor slăvind o țară (color). 
20.45 Memoria documentelor (color). 
21,05 Serial științific (color). Călătorie

în Univers — episodul 4
21.35 Revista literar-artistică TV 
21,50 Telejurnal (parțial color)

vremea
Institutul de meteorologie sl hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
Intervalul 20 decembrie, ora 20 — 23 
decembrie, ora 20. In țară : Vremea va 
fi relativ caldă, cu cerul mal mult 
noros. Vor cădea precipitații locale 
sub formă de ploaie, lapoviță și nin
soare în prima parte a intervalului în 
Banat, Oltenia, Muntenia șl Dobrogea, 
apoi in Crlșana șl Maramureș. In cele
lalte regiuni, precipitații Izolate. Vîn- 
tul va sufla slab pină la moderat, cu 
unele intensificări in sud-estul țării, in 
partea a doua a intervalului. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre 
minus 5 și plus 5 grade, mai coborite 
în nord-est, iar maximele intre minus 
2 șl plus 8 grade, Izolat mai ridicate 
în zonele deluroase. Se va produce 
frecvent ceață, îndeosebi în primele 
zile. )
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Plenara Consiliului Central al U. G. S. R.
Miercuri a avut loc Plenara Con

siliului Central al U.G.S.R., care a 
dezbătut sarcinile ce revin organe
lor și organizațiilor sindicale pentru 
mobilizarea oamenilor muncii la în
făptuirea hotărîrilor adoptate de 
Congresul al XIII-lea al Partidului 
Comunist Român, a planului de dez
voltare economico-socială a țării pe 
anul 1985, precum și raportul cu pri
vire la activitatea desfășurată în do
meniul relațiilor internaționale în 
anul 1984 și principalele obiective 
pentru anul 1985.

Manifestînd adeziunea deplină față 
de ideile cuprinse în magistralul Ra
port prezentat de secretarul general 
al partidului, față de hotărîrile adop
tate de Congresul al XIII-lea al 
P.C.R., plenara a analizat, într-o 
atmosferă de lucru, în spirit critic și 
autocritic, activitatea desfășurată de 
Consiliul Central al U.G.S.R., de or
ganele și organizațiile sindicale pen
tru îndeplinirea integrală a planului 
și a angajamentelor asumate de oa
menii muncii în întrecerea socialistă 
pe acest an. Au fost stabilite, cu 
acest prilej, măsurile corespunză

toare pentru perfecționarea continuă 
a activității sindicatelor, pentru 
creșterea rolului lor în sistemul de
mocrației muncitorești, revoluționare 
și participarea mai activă la înde
plinirea planului de dezvoltare eco
nomico-socială a țării pe 1985. Parti- 
cipanții Ia dezbateri au exprimat în 
unanimitate hotărîrea fermă a sin
dicatelor din țara noastră de a mi
lita cu înaltă răspundere pentru în
făptuirea politicii interne și externe 
a partidului, pentru realizarea exem
plară a sarcinilor reieșite din hotărî
rile Congresului al XIII-lea al 
partidului.

In încheierea lucrărilor plenarei a 
luat cuvintul tovarășul Ion Radu, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv/ secretar al C.C. al 
P.C.R.

Intr-o atmosferă vibrantă, de pro
fundă angajare patriotică, partici- 
panții la plenară au adoptat o 
telegramă adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului, președintele Republi
cii Socialiste România, în care se 
spune, între altele :

Plenara lărgită a Comitetului de conducere 
al Uniunii compozitorilor și muzicologilor
Miercuri, a avut loc în Capitală 

Plenara lărgită a Comitetului de 
conducere al Uniunii compozitorilor 
și muzicologilor, în cadrul căreia au 
fost dezbătute sarcinile ce le revin 
tuturor celor care își desfășoară ac
tivitatea în acest domeniu, în lumi
na documentelor adoptate de cel 
de-al XIII-lea Congres al Partidului 
Comunist Român. A fost adoptat un 
plan de măsuri menit să asigure îm

bogățirea patrimoniului culturii cu 
noi creații muzicale. în același ca
dru. au fost decernate premiile de 
creație ale Uniunii compozitorilor și 
muzicologilor pe anul 1984.

In încheierea lucrărilor plenarei a 
fost adoptată o telegramă adresată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, in care se spune, intre 
altele :

REMARCABILE SUCCESE 
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

Continuăm să publicăm rezultatele obținute in întrecerea socialistă 
de alte colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi indus
triale, transporturi, din unități agricole și turism.

Ca urmare a rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit 
pe baza realizării indicatorilor prevăzuți în criteriile de organizare a 
întrecerii socialiste, la sfirșitul lunii noiembrie *) pe primele locuri 
se situează :

In spiritul înaltelor exigențe formulate de dumneavoastră in Raportul 
prezentat forumului comuniștilor români, al sarcinilor izvorîte din docu
mentele Congresului al XIII-lea al partidului, sindicatele se angajează 
să-și perfecționeze întreaga activitate, să se manifeste mai activ ca 
organizație de masă a proprietarilor, producătorilor șl beneficiarilor 
avuției naționale, să promoveze un stil de muncă revoluționar, caracte
rizat prin responsabilitate si fermitate sporite in înfăptuirea rolului și 
atribuțiilor cu care sînt investite in societatea noastră.

Pornind de la indicațiile dumneavoastră privind prioritățile și cerin
țele calitative ale dezvoltării economico-sociale a țării in anul 1985, ulti
mul an al actualului cincinal, in centrul intregii activități a organelor 
și organizațiilor sindicale vom pune mobilizarea oamenilor muncii pentru 
realizarea integrală și in mod ritmic a intregii producții fizice planifi
cate, a sarcinilor de export, a tuturor indicatorilor de plan, precum și 
a angajamentelor asumate privind obținerea unei producții industriale 
suplimentare de cel puțin 15 miliarde lei, creîndu-se astfel condiții opti
me înfăptuirii grandioaselor obiective prevăzute pentru perioada 1986— 
1999 și in perspectiva anilor 2000.

O atenție deosebită vom acorda, de asemenea, înfăptuirii neabătute 
a politicii sociale, inalt umaniste a partidului și statului nostru, a mă
surilor stabilite în Programul adoptat de Congresul partidului privind 
creșterea in continuare a nivelului de trai material și spiritual al între
gului popor.

Folosind din plin baza materială de care dispun, sindicatele vor 
intensifica și îmbogăți in conținut activitatea politică și cultural-educa- 
tivă de masă, pentru dezvoltarea conștiinței socialiste, a spiritului revo
luționar al oamenilor muncii, a atitudinii înaintate față de muncă, a 
răspunderii față de proprietatea întregului popor, pentru aplicarea fermă 
in viață a principiilor eticii și echității socialiste.

Participanții la plenară exprimă profunda recunoștință, mindria 
patriotică a oamenilor muncii, membri ai sindicatelor, pentru cutezanța 
și clarviziunea inițiativelor și acțiunilor dumneavoastră pe plan inter
național, acțiuni pătrunse de inalt umanism și răspundere față de desti
nele omenirii, față de cauza păcii.

întruniți în ședința plenară a Comitetului de conducere al Uniunii 
compozitorilor și muzicologilor pentru a dezbate istoricele documente 
adoptate de cel de-al XIII-lea Congres al P.C.R., ne angajăm cu întreaga 
noastră ființă să răspundem înfăptuirii cerințelor de a crea, așa cum 
ne-ați cerut, opere nepieritoare care să ridice arta și cultura românească 
la un nivel mai înalt de dezvoltare, să contribuie la formarea conștiinței 
socialiste a poporului nostru, să însuflețească in muncă și viață tinăra 
generație, să înfățișeze perspectiva, viitorul luminos al patriei noastre.

Sintem încredințați că avînd la cirma partidului, a destinelor noastre 
pe ctitorul noii Românii, toate forțele materiale și spirituale ale socie
tății noastre vor fi îndrumate în continuare spre țelul inalt al propășirii 
țării, al împlinirii personalității umane. Avem certitudinea că întreaga 
noastră viață muzicală, creația și muzicologia, instrucția și educația mu
zicală vor cunoaște o dezvoltare impetuoasă, că patrimoniul nostru 
cultural-științific se va îmbogăți cu noi opere demne de a rămine măr
turii elocvente ale prefacerilor fără precedent pe care le cunoaște 
România zilelor noastre, sub conducerea partidului comunist, in frunte 
cu secretarul său general.

Conștienți de marile noastre îndatoriri de artiști-cetățeni ai României 
socialiste, Însuflețiți de idealurile socialismului și comunismului, sintem 
hotăriți să ne îndeplinim in mod exemplar sarcinile ce ne revin din 
documentele adoptate de cel de-al XIII-lea Congres al partidului, pentru 
a răspunde cerințelor actuale și de perspectivă ale vieții noastre mu
zicale, sporindu-ne contribuția la ridicarea României pe noi trepte de 
progres și civilizație.

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

ALMANAHUL „SCÎNTEIA" 1985
400 de pagini bogat ilustrate, care oferă o lectură 

pasionantă și atractivă

Cronica zilei
La Reprezentanța comercială a 

U.R.S.S. din București a fost inaugu
rată, miercuri, o expoziție cu arti
cole pentru pescuit sportiv și turism 
și pentru creație tehnică a copiilor — 
produse prezentate prin intermediul 
întreprinderii sovietice de comerț 
exterior „Novoexport". Expoziția ofe-

ră prilejul cunoașterii noutăților din 
aceste domenii realizate de industria 
sovietică. Au luat parte reprezentanți 
ai Ministerului Comerțului Exterior 
și Cooperării Economice Internațio
nale, Camerei de Comerț și Indus
trie. ai unor întreprinderi românești 
de comerț exterior.

(Agerpres)

INFORMAȚII SPORTIVE
Final în sezonul fotbalistic

Miercuri după-amiază, pe stadionul 
„Central" din Craiova, s-a disputat 
meciul dintre Universitatea Craiova 
și Corvinul Hunedoara, restanță din 
etapa a 17-a a Campionatului divi
ziei A de fotbal. Partida s-a înche
iat cu scorul de 3—1 (1—0) în favoa
rea fotbaliștilor craioveni, prin go
lurile marcate de Irimescu (min. 4), 
Cămătaru (min. 48) și Geolgău (min. 
62). Golul Corvinului a fost... auto
golul lui Tilihoi (min. 51).

Iată clasamentul final al turului : 
1 — Steaua (28 puncte), 2 — Dinamo

(27 p), 3 — Sportul studențesc (24 p), 
4 — Universitatea Craiova (21 p), 5 
— Gloria Buzău (19 p), 6 — Corvinul 
Hunedoara (17 p), 7 — F.C. Argeș 
(16 p). 8 — A.S.A. Tg. Mureș (16 p), 
9 — Chimia Rm. Vîlcea (16 p), 10 — 
Rapid (15 p), 11 — F.C.M. Brașov 
(15 p), 12 — F.C. Bihor (15 p), 13 — 
Politehnica Timișoara (15 p), 14 — 
F.C. Baia Mare (13 p), 15 — Poli
tehnica Iași (13 p), 16 — Jiul (13 p), 
17 — F.C. Olt (12 p), 18 — S.C. Bacău 
(11 P).

„Cupa 30 Decembrie* la Oradea
In organizarea Clubului sportiv 

Constructorul C.S.U. Oradea s-a des
fășurat — în sala sporturilor din 
localitate — competiția de handbal 
masculin „Cupa 30 Decembrie". 
Cîștigătoare a fost echipa gazdă 
(antrenor Gheorghe Ionescu), urma
tă de „U“ Cluj, Constructorul Arad 
și reprezentanta județului Bistrița

★
• Meciurile disputate miercuri în 

Capitală în cadrul campionatului re
publican de hochei pe gheață s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
S.C. Miercurea Ciuc — Dunărea 
Galați 6—0 (3—0, 1—0, 2—0) ’, 
Steaua — Viitorul Gheorghenl 14—2 
(2—0, 9—1, 3—1) ; Dinamo — Pro
gresul Miercurea Ciuc 12—3 (6—0, 
2-2, 4-1).

• Miercuri, la Atena, intr-un meci 
contind pentru preliminariile cam
pionatului mondial de fotbal (gtupa 
I zona europeană), echipele Greciei 
și Belgiei au terminat la egalitate 
(0-0).

(din divizia ,,B“). Golgeterul compe
tiției a fost tînărul handbalist oră- 
dean Kapornay, care în general în 
această toamnă a manifestat o formă 
sportivă ce l-ar putea impune chiar 
și atenției selecționerilor. Asemenea 
turnee sînt binevenite, contribuind 
deopotrivă la popularizarea sportului 
respectiv și la menținerea în formă 
a jucătorilor.

★
slovaciei, iar reprezentativa Franței 
a dispus cu 3—1 (11—15, 15—4, 15—7, 
15—11) de echipa Elveției,
• Intr-un meci contind pentru 

turneul internațional de hochei pe 
gheață de la Moscova, selecționata 
Finlandei a învins cu scorul de 6—4 
(2—1, 2—2, 2—1) echipa Cehoslova
ciei.
• Proba de 10 km din cadrul con

cursului internațional de biatlon de 
la Obertilliach (Austria) a revenit 
lui Frank Peter Rotsch (R. D. Ger
mană) — 33’16”9/10, urmat de concu
rentul austriac Alfred Eder — 34’14” 
7/10.

• După cum se cunoaște, orașul 
Sofia se numără printre candidatele 
la organizarea Jocurilor Olimpice de 
iarnă din 1992. Este pentru prima 
oară în istoria Jocurilor cind capi
tala unei țări se oferă să găzduiască 
întrecerile Olimpiadei Albe.

• In cadrul turneului internațional 
feminin de volei de la Jena (R. D. 
Germană), selecționata R. D. Ger
mane a întrecut cu scorul de 3—0 
(15—4, 15—8, 15—3) formația Ceho-

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA
MARILOR CIȘTIGURI 

LA PRONOEXPRES 
DIN 19 DECEMBRIE 1984

FAZA I
Extragerea I : 40 7 24 20 14 41. 
Extragerea a Il-a : 17 39 13 26 34 9.
FAZA A II-A
Extragerea a IlI-a : 36 2 21 16 6 20.

cinema
• Mitică Popescu : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,ÎS; 13,30; 15,45; 18; 20, GRI- 
VIȚA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20, FLOREASCA (33 29 71) — 10; 
11,45; 13,30; 15,30; 17,45; 20
• O lumină Ia etajul zece ; GLORIA 
(47 46 75) — 8,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Raliul: LUMINA (14 74 16) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 11; 18,15; 15,30; 17,45; 20.
• Nemuritorii : CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Fantomele se grăbesc : DACIA

sută la producția-marfă vîndută șl 
încasată, 1,9 la sută la productivi
tatea muncii ; unitatea s-a încadrat 
în prevederile de plan privind pro
ducția netă și livrările la fondul 
pieței ; consumurile de energie 
electrică și combustibili au fost sub 
cele normate cu 5 la sută.

Locul II : întreprinderea indus
trializării laptelui Ialomița, cu 640,9 
puncte.

Locul III : întreprinderea indus
trializării laptelui Iași, cu 367,9 
puncte.

ÎN agricultura de stat — 
UNITĂȚI cu profil avicol

Locul I : întreprinderea avicolă 
de stat Bacău, cu 968 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 30,2 la sută la pro
ducția și la livrările de carne la 
fondul de stat, 17,2 la sută Ia pro
ducția de ouă, 25,1 la sută la livră
rile de ouă la fondul de stat ; depă
șiri de plan au mai fost obținute la 
efectivele de păsări la sfirșitul pe
rioadei și la beneficii.

Locul II : întreprinderea avicolă 
Buftea, cu 779 puncte.

Locul III : întreprinderea avicolă 
de stat Suceava, cu 716 puncte.

IN DOMENIUL ACTIVITĂȚII 
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ — 

ALTE MINISTERE

Locul I : întreprinderea de an
trepriză construcții și montaje mi
niere Jilț, județul Gorj, cu 1062 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 31,9 la sută la 
producția netă in construcții-mon- 
taj, 30,2 la sută la productivitatea 
muncii, 29,7 la sută la producția 
de construcții-montaj terminată ; 
depășiri de plan au mai fost ob
ținute la beneficii ; cheltuielile to
tale la 1 000 lei producție de con- 
strucții-montaj au fost mai mici 
decît cele planificate cu 4 la sută, 
iar cele materiale cu 2 la sută ; 
consumurile de ciment, metal, com
bustibili și carburanți au fost sub 
cele normate.

Locul II : întreprinderea de 
montaj și service pentru automa
tizări și telecomunicații București, 
cu 964,1 puncte.

Locul III : întreprinderea de an
trepriză construcții-montaj „Delta 
Dunării" Tulcea — Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare — 
cu 923,5 puncte.

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR FEROVIARE 

— STAȚII DE CALE FERATA

Locul I : Stația de cale ferată 
Iași, cu 590,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 22,4 la sută la 
volumul de transport, 30 la sută la 
productivitatea muncii, 25,3 la sută 
la vagoane intrate-ieșite, 27.9 la 
sută la greutatea medie brută a 
trenului de marfă ; staționarea va
goanelor de marfă la încărcare- 
descărcare a fost mai mică decît 
cea planificată cu 10,1 la sută, iar 
consumurile de energie electrică și 
combustibili au fost sub cele nor
mate cu 20 la sută.

Locul II : Stația de cale ferată 
Simeria, cu 562,1 puncte.

Locul III : Stația de cale ferată 
Curtici, cu 428,3 puncte.

IN DOMENIUL TURISMULUI — 
OFICII JUDEȚENE

Locul I : întreprinderea de tu
rism, hoteluri și restaurante Bucu
rești, cu 339,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3 la sută la 
prestări servicii pentru populație, 
4 la sută la desfaceri de mărfuri cu 
amănuntul, 9 la sută la beneficii, 
7,1 la sută la încasări medii pe un 
lucrător. 10,5 la sută la numărul de 
turiști ; cheltuielile de circulație la 
1 000 lei desfacere au fost mai mici 
decît cele planificate cu 5.6 Ia sută.

Locul II : Oficiul județean de 
turism Prahova, cu 171,5 puncte.

Locul III : Oficiul județean de 
turism Brăila, cu 80,6 puncte.

IN TRANSPORTUL LOCAL

Locul I : întreprinderea jude
țeană de transport local Timiș, cu 
1 205,1 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 29,6 la sută la 
venituri brute din activitatea de 
transport, 32,5 la sută la producti
vitatea muncii, 29,8 la sută Ia nu
mărul de călători transportați ; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
la producția netă și la beneficii ; 
cheltuielile totală la 1 000 lei veni
turi brute au fost mai mici decît 
cele planificate cu 30 la sută, iar 
cele materiale cu 27,8 la sută ; con
sumurile de energie electrică și 
carburanți au fost, de asemenea, 
sub cele normate cu 15 la sută.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de transport local Vrancea, 
cu 1 204,6 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de transport local Argeș, cu 
1 181 puncte.

(Agerpres)

IN DOMENIUL EXTRACȚIEI 
ȘI PREPARĂRII MINEREURILOR

Locul I : Exploatarea minieră 
Băiuț, județul Maramureș, cu 
1 012,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 11,7 la sută la 
producția fizică, 12,5 la sută la pro- 
ducția-marfă vîndută și încasată, 
5 la sută la volumul de pregătiri 
miniere, 19,8 la sută la volumul de 
deschideri miniere, 5,7 la sută la 
productivitatea muncii ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la pro
ducția netă ; cheltuielile totale la 
1 000 lei producție-marfă au fost 
mai mici decît cele planificate cu 
12 la sută, iar cele materiale cu 
17.9 la sută.

Locul II : Exploatarea minieră 
Ilba, județul Maramureș, cu 957,6 
puncte.

Locul III : Exploatarea minieră 
Deva, cu 953,5 puncte.

IN DOMENIUL PRODUCERII 
ENERGIEI ELECTRICE 

PE BAZĂ DE HIDROCARBURI

Locul I : întreprinderea electro- 
centrale Galați, cu 526,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 9 la sută la pro
ducția de energie electrică Ia bor
nele generatoarelor și la graficul 
de putere la dispoziția sistemului 
energetic național ; unitatea s-a 
încadrat tn consumul normat de 
combustibil pentru producerea e- 
nergiei electrice și termice și în 
prevederile de plan privind produc
tivitatea muncii ; cheltuielile au 
fost mai mici decît cele prevăzute 
in buget cu 1,4 la sută.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Timișoara, cu 484,6 puncte.

Locul III : întreprinderea electro- 
centrale Mureș, cu 404,2 puncte.

ÎN DOMENIUL 
PROSPECȚIUNILOR 

ȘI EXPLOATĂRILOR 
GEOLOGICE

Locul I : întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Hu
nedoara, cu 689,2 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,3 la sută la vo
lumul fizic la forajul cu sondeze 
și la volumul producției ce revine 
pe o persoană, 9,8 la sută la vi
teza medie de lucru la forajul cu 
sondeze, 1,5 la sută la volumul fi
zic la lucrările miniere ; depășiri 
de plan au mai fost obținute la vo
lumul lucrărilor geologice și la be
neficii ; consumurile de materii 
prime șl materiale au fost sub cele 
normate cu 36,5 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu
11.2 Ia sută.

Locul II : întreprinderea de pros
pecțiuni și explorări geologice Su
ceava, cu 558,7 puncte.

Locul III : întreprinderea de 
prospecțiuni și explorări geologice 
Cluj, cu 545 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
PRODUSELOR REFRACTARE

Locul I : întreprinderea de pro
duse cărbunoase Slatina, cu 1914,4 
puncte.

Principalii Indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5 la sută la pro
ducția fizică, 9,4 la sută la pro- 
ducția-marfă vindută și încasată,
10.3 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la producția netă, export 
și la beneficii ; cheltuielile mate
riale la 1 090 lei producție-marfă au 
fost mai mici decît cele planificate 
cu 2,1 la sută ; de asemenea, con
sumurile de energie electrică și 
combustibili au fost sub cele nor
mate tot cu 2,1 la sutâ.

Locul II : întreprinderea ..Răsă
ritul" Brașov, cu 760.4 puncte.

Locul III : întreprinderea „Car- 
bochim" Cluj-Napoca, cu 453.9 
puncte.

IN INDUSTRIA DE TRACTOARE, 
MAȘINI AGRICOLE, 

AUTOCAMIOANE, TURISME, 
RULMENȚI ȘI ORGANE 

DE ASAMBLARE

Locul I : întreprinderea meca
nică Tirgu Secuiesc, județul Co- 
vasna, cu 674,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,4 la sută la 
producția fizică, 2 Ia sută la pro
ducția netă, 1,2 Ia sută la produc- 
ția-marfă vîndută și încasată, 8.8 
la sută la beneficii ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la ex
port ; cheltuielile totale la 1 000 lei 
producție-marfă au fost mai mici 
decît cele planificate cu 1,2 la sută,

iar consumurile de materii prime 
și materiale au fost sub cele nor
mate cu 1,5 la sută.

Locul II : Fabrica de accesorii și 
piese de schimb „Turdeana" Tur
da, județul Cluj, cu 534,9 puncte.

Locul III : Întreprinderea de 
scule, dispozitive și verificatoare 
auto Costești, județul Argeș, cu
495.1 puncte.

ÎN INDUSTRIA CHIMICA — 
SUBRAMURA 

PRELUCRAREA CAUCIUCULUI 
ȘI MASELOR PLASTICE

Locul I : întreprinderea de anve
lope „Victoria" Florești, județul 
Prahova, cu 903,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 7,6 la sută la pro
ducția netă, 3,1 la sută la produc- 
ția-marfă vîndută și încasată, 1,6 la 
sută la productivitatea muncii, 5,3 
Ia sută la beneficii ; depășiri de 
plan au mal fost obținute la export 
și la livrările de mărfuri la fondul 
pieței ; consumurile de materii pri
me și materiale au fost sub cele 
normate cu 5.2 la sută, Iar cele de 
energie electrică și combustibili cu
4.3 la sută.

Locul II : întreprinderea de arti
cole tehnice din cauciuc Brașov, cu 
714,9 puncte. ,

Locul III : întreprinderea chimi-
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că „Prodcomplex" Tg. Mureș, cu
688.1 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
PRELUCRĂRII LEMNULUI

Locul I : întreprinderea de mobi
lier și decorațiuni „Heiiade" Bucu
rești, cu 889,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 17,6 la sută la pro
ducția fizică, 11,3 la sută la produc
ția netă, 15,5 la sută la producția- 
marfă vîndută și încasată, 16,3 la 
sută la productivitatea muncii; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
la beneficii și export ; cheltuielile 
totale la 1909 lei producție-marfă 
au fost mai mici decît cele planifi
cate cu 3,1 la sută.

Locul II : Combinatul de prelu
crare a lemnului Comănești, jude
țul Bacău, cu 349,8 puncte.

Locul III : întreprinderea de pro
duse lemn-mobilă București, cu
149.1 puncte.

IN INDUSTRIA TEXTILA 
(LINA, MĂTASE, IN, ClNEPA)

Locul I : întreprinderea de stofe 
„Dorobanțul" Ploiești, cu 789.5 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu; 17,3 la sută la pro
ducția fizică, 16.8 la sută la export,
5.4 la sută la producția-marfă vîn
dută și încasată, 15,2 la sută la li
vrările de mărfuri la fondul pieței ; 
consumurile de materii prime și 
materiale au fost sub cele normate 
cu 1,3 la sută, iar cele de energie 
electrică și combustibili cu 2 la 
sută.

Locul II ; întreprinderea „Postă- 
văria română" București, cu 721,8 
puncte.

Locul III : întreprinderea „Țesă- 
toriile reunite" București, cu 511,5 
puncte.

IN INDUSTRIA 
ARTICOLELOR CASNICE, 

STICLEI ȘI CERAMICII FINE

Locul I : întreprinderea „Metali
ca" Oradea, cu 894,8 puncte.

Principalii i^âieatori de plăn au 
fost depășiți cu : 2,4 la sută la pro
ducția netă, 1,8 la sută la produc
tivitatea muncii, 6.9 la sută la be
neficii, 16,2 la sută la livrările de 
mărfuri la fondul pieței ; depășiri 
de plan au mai fost obținute la 
export; consumurile de materii pri
me și materiale au fost sub cele 
normate cu 33,3 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu 
39.3 la sută.

Locul II : întreprinderea „Porțe
lanul" Alba, cu 835,8 puncte.

Locul III : întreprinderea „Meta- 
loglobus" București, cu 799,7 puncte.

In industria alimentara — 
SUBRAMURA 

industrializării laptelui

Locul I : întreprinderea indus
trializării laptelui Suceava, cu 664,1 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8 la sută la pro
ducția fizică și la beneficii, 18,1 la

Actualitatea politică și socială 
prezentată pe larg în documen
tarele : „1984 - anul Congresu
lui al XIII-lea al partidului, anul 
unor importante evenimente po
litice cu amplu ecou național și 
internațional", „20 de ani care 
au devenit o epocă", „Istoria 
se scrie sub ochii noștri" și 
„1985 - un an pentru toți ti
nerii din lume".
„Dosarele” unor mari probleme 
ale lumii contemporane : „Acum 
40 de ani au tăcut tunurile... dar 
cum se aude astăzi glasul ra
țiunii „Viitorul energiei la 
timpul prezent", „De veghe la 
sănătatea pămintului", „Apa 
cea de toate zilele", „încotro se 
îndreaptă omul in era cos
mică ?".
Ce știm despre informatica de 
azi și, mai ales, despre cea de 
mîine, care concurează literatu
ra științifico-fantastică ? Savanți 
români și de peste hotare pre

zintă numeroase date și opinii despre cea mai de preț „materie primă" 
din noua revoluție tehnologică.
Almanahul „Scinteia” vă invită la două călătorii, în prezent și în viitor, 
pe magistralele albastre dobrogene : „Dunărea spre o nouă intilnire 
cu Marea".
Numeroase sugestii și orientări utile pentru părinți și educatori la ca
pătul unor incursiuni în universul tinerei generații : „Copiii... drumul 
vieții spre infinit", „Ah, tinerii de azi I" și „Afecțiunea — «cheia» dez
voltării armonioase a tinerelor vlăstare".
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■ Cum se nasc eroii de roman ? Cum se interpretează roiurile din teatru 
și film ? Cunoscuți scriitori și îndrăgiți actori români la ora mărturi
ilor de creație și a confesiunilor...

■ „Invitații Almanahului «Scinteia»", cunoscute personalități pe plan in
ternațional dezvăluie pasionantele secrete ale prelungirii vieții, ale 
resurselor de hrană de pe Terra și ale călătoriilor interplanetare.

■ Știți din ce e alcătuită „farmacia naturii” sau care este „cifrul secret" 
al viselor ? Ați încercat vreodată gimnastica de birou ? Doriți să vă 
lăsați de fumat ? Almanahul oferă răspunsuri și rețete la îndemina 
tuturor.

■ O retrospectivă bogat Ilustrată a succeselor românești la Olimpiada 
de la Los Angeles și o pasionantă investigație a marilor performanțe : 
„O lume mai puțin cunoscută - lumea sufletească a sportivului”.

■ „Instantanee pe mapamond" surprinse de reporterii și redactorii 
„Scînteii".

■ Curiozități din univers și din lumea largă, subiecte senzaționale asu
pra cărora planează mistere : O rachetă românească la un pas de... 
Lună, Halley - cometa hoinară, Biomagnetismul,. Cum poate fi salvată 
fauna africană ?, In căutarea interlocutorilor coimici, Ferma de... ve
nin, Pirateria electronică.

■ De ce „Anul nou astronomic" începe cu 14 ore și 24 de minute înaintea 
Revelionului ? O întrebare, alături de multe altele, la care răspunde 
documentarul „Fenomene astronomice ale anului 1985".
Alte rubrici de larg interes privind legislația, comportamentul uman, 
diversitatea întîmplărilor din viață etc.
...Așadar, o bibliotecă într-o carte, o carte pentru fiecare bibliotecă.

ALMANAHUL „SCÎNTEIA11 1985
Un cadou așteptat de familia și prietenii 

dumneavoastră

ROMĂNIA-FILM prezintă: POPESCU"
o producție a Casei de filme numărul patru

Scenariul : Dumitru Solomon, In
spirat din piesa „Mitică Popescu" 
de Camil Petrescu. Costumele : 
Cristina Păunescu. Decorurile : Ni
colae Șchiopu. Montajul : Adriana 
Ionescu. Sunetul : ing. Bujor Suru, 
Imaginea : Alexandru Intorsureanu, 
Liviu Pojoni. Regia : Manole Mar
cus. Cu : Micaela Caracaș, Mircea 
Jida, Remus Mărgineanu, Constan
tin Dinulescu, Tudorel Filimon, Emi
lia Dobrin-Besoiu, Julieta Szonyi, 
Mircea Belu, George Paul Avram, 
Eugen Popescu și copilul Tică Po
pescu. Film realizat în studiourile 
Centrului de producție cinemato

grafică „București"

(50 35 94) — I; 11,15; ÎS,30; 15,45; 18; 
20.
• Zbor periculos : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Horea î COTROCENI (49 48 48) — 
14,30; 17; 19.30, ARTA (213186) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19.
• Amurgul fîntînilor : PACEA
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Acordați circumstanțe atenuante ?: 
VOLGA' (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20, MODERN (23 71 01) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Moara lui Călifar : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
• Undeva, cîndva : SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15; 20, BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Marynia : FAVORIT (45 31 70) — 8; 
11; 15,45; 18; 20.
• Fără panică, vă rog : FESTIVAL

L
.) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitated muncii, 
costurile de producție și bene
ficiile sînt calculați pe 10 luni.

Garanția statului asupra sumelor păstrate la C.E.C.
Fără îndoială că dezvoltarea 

continuă a procesului de economi
sire în țara noastră este strins le
gată și puternic stimulată de drep
turile și avantajele de care bene
ficiază toți depunătorii la C.E.C.

In afara avantajelor specifice 
fiecărui instrument de economisire 
pe care depunătorii la C.E.C. își 
păstrează economiile bănești per
sonale, aceștia beneficiază șl de un 
avantaj general izvorît din însăși 
constituția țării care prevede : 
„Dreptul de proprietate personală

este ocrotit de, lege. Pot constitui 
obiect al dreptului de proprietate 
personală veniturile și economiile 
provenite din muncă...". Pe această 
bază, un avantaj acordat tuturor 
depunătorilor este garanția statului 
asupra sumelor depuse la C.E.C., 
asupra dobînzilor și ciștigurilor ob
ținute.

Garantarea de către stat a eco
nomiilor depuse la C.E.C. înseamnă 
asigurarea restituirii oricînd a su
melor depuse pe libretele de eco
nomii, în conturile curente perso

nale, pe obligațiuni C.E.C. cu cîștl- 
guri, ca și pe alte instrumente de 
economisire, la cererea persoane
lor îndreptățite să încaseze sumele 
respective.

Depunătorii la C.E.C. au dreptul 
să dispună timp nelimitat, nu nu
mai de sumele depuse, ci și de 
dobînzile și ciștigurile obținute, 
acestea fiind imprescriptibile. Su
mele reprezentînd dobînzile spo
resc cu trecerea timpului, acestea 
fiind adăugate anual la soldul de
punerilor. Astfel, dobînzile produc 
la rîndul lor alte dobînzi.

(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,48; 18; 20.
• Ana Pavlova î VICTORIA (16 28 79)
— 9,30; 12,30; 16; 19, GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 12; 16; 19.
• A treia față a monedei : CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Micul dejun in pat : LIRA (31 71 71)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Iubire pentru iubire : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Sezon de pace la Paris : MIORI
ȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Goya î PROGRESUL (23 94 10) — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Competiția : PATRIA (11 86 25) — 
9; 11,30; 14,30; 17; 19,30.
• Războiul stelelor : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,30; 14; 16,45; 19,15.
• Polițist sau delincvent : BUCU

REȘTI (15 6154) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45;- 20.
• Vrăjitorul din Oz — 9; 10,45; 12,45; 
14,30; 16,15; Dubiu delict — 18; 20 : 
DOINA (16 35 38).
• Campionul: TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 12,15; 16; 19,15.
• Avertismentul : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Afacerea Pigot : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Confidențe : UNION (13 49 04) — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Salamandra : MELODIA (11 13 49)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Drumul spre victorie : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Legenda călărețului singuratic î 
POPULAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
• Adio dar rămîn cu tine : COSMOS

(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 10,30.
• Yankeii : FLACĂRA (20 33 40) —
15,30; 18,30.

teatre
• Teatru] Național (14 7] 71, sala mi
că) : Poveste din Hollywood — 17 ; 20
• Filarmonica „George Enescu” 
(13 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Yves Prin (Fran
ța). Solist: Aurelian Octav Popa — 19
• Opera Română (13 18 57) : Lacul 
lebedelor — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Se
cretul lui Marco Polo — 18
• A.R.I.A. (13 53 75, la Palatul spor

turilor șl culturii) : Concert extraor
dinar de muzică disco susținut de 
grupul olandez „The Shorts" — 17; 20
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 19 ; (sala Grădina Icoa
nei, 11 95 44) : Intr-un pare pe o ban
că — 19
• Teatrul Mie (14 70 81) : Ca frunza 
dudului — 19
• Teatrul Foarte Mie (14 09 05) : Șoa
reci de apă — 19,30
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pre
șul — 19
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Pădurea — 18,30 ; (sala 
Studio) : Variațluni pe tema dragos
tei — 19
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Anonimul venețian — 19,30
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic des

pre elefanți — 19 ; (sala Victoria, 
50 58 65) : Băiatul cu sticleți — 19,30
• Ansamblul „Rapsodia Română" 
(13 13 00) : Bun venit la Rapsodia — 
19
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
înțelepții din Helem — 18,30
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Cenușăreasa — 9; Mary Poppins — 18
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : Ni- 
nigra și Aligru — 16 ; Nocturn — 
Carte de vizită — 20 ; (sala din Piața 
Cosmonauțllor, 11 07 57) : Punguța cu 
doi bani — 10 ; Lungul nasului — 16
• Circul București (11 65 90) : Parada 
circului — 19
• Estrada Armatei (sala C.C.A., 
13 60 64) : Atenție ! Estrada In emisie 
— 19,30
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Dragostea pusă la încer
care — 19



Sesiunea Adunării Generale a O.N.U.
Adoptarea unei rezoluții inițiate de țara noastră 

privind efectele profund dăunătoare 
ale racolării de cadre

STADIUL 
CONSULTĂRILOR 
INTERCIPRIOTE

Se intensifică mișcarea pentru
crearea de zone denuclearizate

NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 
— La inițiativa țării noastre. Orga
nizația Națiunilor Unite a exami
nat,' și in acest an, problema raco
lării de cadre din țările in curs de 
dezvoltare, a exodului de personal 
calificat spre țările dezvoltate, ex
presie a relațiilor inechitabile care 
continuă să se mențină in lume.

Rezoluția adoptată de Adunarea 
Generală pe această temă, prezentată 
de „Grupul celor 77". la inițiativa 
României, ia act de rezultatele celei 
de-a doua reuniuni la nivel de ex- 
perți guvernamentali, privind raco
larea de cadre, care a avut loc la 
Geneva la începutul lunii septem
brie a.c., și invită secretarul general 
al U.N.C.T.A.D. să convoace ' reu
niuni similare, așa cum s-a stabilit 
la sesiunea trecută a Adunării Ge
nerale. De asemenea, secretarul ge

neral al O.N.U. este rugat să con
voace noi reuniuni ale grupului 
interorganizații in problema racolării 
de cadre, creat prin hotărirea sesiu
nii a . 38-a a Adunării Generale a 
O.N.U.

Adoptarea rezoluției reprezintă o 
continuare firească a hotăririlor an
terioare ale organizației mondiale, 
care, recunoscind consecințele profund 
dăunătoare ale racolării de cadre, a 
constituit cadrul necesar dezbaterii 
aprofundate a diverselor aspecte le
gate de acest fenomen in vederea 
elaborării de politici și măsuri con
crete. Decizia Adunării Generale se 
înscrie, totodată, in ansamblul preo
cupărilor țărilor în curs de dezvol
tare, vizind instaurarea unor relații 
noi. democratice, a noii ordini eco
nomice internaționale.

„Dezarmarea rămîne preocuparea 
fundamentală a lumii contemporane” 

— declară președintele sesiunii O.N.U.
Luînd cuvintul Ia ultima ședință 

a sesiunii, Paul Lusaka, președintele 
sesiunii, a subliniat că participanții 
au adoptat un număr record de re
zoluții privind dezarmarea, ceea ce 
reflectă preocuparea comunității in
ternaționale față de această problemă 
crucială a lumii contemporane. Vor
bitorul a exprimat satisfacția in le
gătură cu faptul că Națiunile Unite 
au oferit cadrul unor „pași inițiali" 
în vederea angajării convorbirilor 
șovieto-americane privind dezarma
rea, in luna ianuarie, la Geneva. 
.'.Ne exprimăm cu toții speranța că 
anul 1985, care va marca cea de-a 
40-a aniversare a organizației noas

tre. va fi anul unui progres substan
țial in angajarea unui dialog efici
ent intre cele două mari puteri", a 
spus el.

Pe de altă parte. Paul Lusaka a 
arătat că actuala sesiune a Adunării 
Generale nu a înregistrat progrese 
notabile intr-o serie de probleme im
portante. intre care situația din A- 
merica Centrală, sudul Africii. Ori
entul Mijlociu, conflictul iraniano- 
irakian și relansarea dialogului Nord- 
Sud asupra unei arii largi de aspec
te ale relațiilor economice dintre 
statele industrializate și cele in curs 
de dezvoltare.

NICOSIA 19 (Agerpres). — Pre
ședintele Ciprului. Spyros Kypri- 
anou. a declarat că. in cadrul con
vorbirilor desfășurate, la New York, 
prin intermediul secretarului general 
al O.N.U., dintre liderii comunităților 
greacă și turcă din Cipru s-au ob
ținut rezultate care justifică „un 
optimism temperat, pentru prima 
dată in ultimii zece ani".

Problema Ciprului — a spus el — 
nu a fost rezolvată, dar au fost ob
ținute progrese intr-o asemenea 
măsură incit să se justifice iniția
tiva secretarului general al O.N.U. 
privind organizarea unei reuniuni 
intercomunitare directe la nivel inalt. 
care urmează să aibă loc in ianua
rie anul viitor — informează agen
ția cipriotă de știri.

ANKARA 19 (Agerpres). — Lide
rul comunității turce din Cipru, 
Râuf Denktaș, și-a incheiat vizita la 
Ankara, in cursul căreia a conferit 
cu oficialități din Turcia in. legătură 
cu stadiul consultărilor intercipriote 
pentru rezolvarea prin mijloace 
pașnice a situației din insulă. Rauf 
Denktaș a declarat ziariștilor că 
apreciază activitatea secretarului ge
neral al O.N.U.. Javier Perez de 
Cuellar, in definirea proiectului de 
acord dintre cele două comunități 
cipriote, care garantează pacea și 
reprezintă o soluție. permanentă a 
problemei cipriote.

Deficitul bugetar al S.U.A. 
urmează să depășească 
200 miliarde in 1985

Lucrările celei de-a 39-a sesiuni 
vor fi reluate în cursul primăverii

Conform calendarului prestabilit, 
Adunarea Generală a O.N.U. și-a 
Întrerupt, marți, 18 decembrie, lu
crările celei de-a 39-a sesiuni. Ele 
vor fi reluate la o dată ce va fi 
convenită ulterior, probabil in cursul 
primăverii anului viitor.

Intre problemele nedezbătute, cage 
se vor afla pe ordinea de zi a se
siunii la reluarea sa. figurează, intre 
altele, situația creată de conflictul 
dintre Iran și Irak, problema ciprio
tă, negocierile globale pentru fău

rirea unei noi ordini economice in
ternaționale ș.a.

Pe de altă parte. Adunarea Gene
rală a O.N.U. a hotărit să organize
ze. toamna viitoare, o scurtă sesiu
ne specială jubiliară, care să mar
cheze 40 de ani de Ia înființarea 
organizației mondiale.

Adunarea Generală a O.N.U. a 
ales Republica Democratică Mada
gascar ca membru nepermanent al 
Consiliului de Securitate, in locul 
Republicii Zimbabwe, al cărei man
dat expiră la 31 decembrie a.c.

ORIENTUL MIJLOCIU
AMMAN 19 (Agerpres). — Intr-un 

Interviu acordat ziarului iordanian 
„Al Shaab", Yasăer Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
a declarat că va cere țărilor islamice 
să inființeze, in următoarele șase 
luni, un comitet militar special pen
tru coordonarea acțiunilor militare 
cu O.E.P. și pentru elaborarea unei 
strategii comune de luptă.

El a spus, totuși, că O.E.P. nu 
abandonează acțiunile politice și di
plomatice in căutarea unei regle
mentări pașnice a conflictului din 
Orientul Mijlociu și a problemei 
palestiniene, dar numai pe o bază 
care recunoaște dreptul poporului 
palestinian la un stat propriu.

SANAA 19 (Agerpres). — In 
cuvintul rostit la deschiderea lucră
rilor reuniunii miniștrilor afacerilor 
externe ai țărilor membre ale Or
ganizației Conferinței Islamice, care 
se desfășoară la Sanaa, președintele 
R.A. Yemen. Aii Abdullah Saleh, a 
chemat statele membre ale O.C.I. să 
depășească diferendele și să anga

jeze un dialog constructiv in ve
derea întăririi solidarității și unită
ții lor.

Aii Abdullah Saleh a cerut Iranu
lui și Irakului să pună capăt războ
iului. exprimind speranța că O.C.I. 
va continua eforturile in vederea 
soluționării conflictului dintre ele pe 
cale pașnică.

CAIRO 19 (Agerpres). — Marea 
Britanic este in principiu de acord 
cu ideea organizării unei conferințe 
internaționale de pace asupra Ori
entului Mijlociu, dar aceasta nu va 
da rezultate dacă nu vor fi de 
acord toți participanții cu princi
piul negocierilor directe — a decla
rat Richard Luce, ministru de stat 
la Foreign Office, intr-un interviu 
acordat ziarului egiptean „Al 
Ahram".

Subliniind că Europa occidentală 
este gata să acorde tot sprijinul 
pentru o reglementare p'așnică, mi
nistrul britanic a arătat că in cadrul 
eforturilor de pace Israelul și țările 
arabe trebuie să manifeste inițiative.

Mâsuri preconizate de guvern 
pentru remedierea acestei 

situații
WASHINGTON 19 (Agerpres). — 

Președintele Ronald Reagan și mi
nistrul american al apărării. Caspar 
Weinberger, au convenit asupra unui 
plan privind reducerea eșalonată a 
cheltuielilor militare ale S.U.A- cu 
28.1 miliarde de dolari in următorii 
trei ani. in cadrul unui program de 
diminuare a deficitului bugetar 
federal — a anunțat un purtător de 
cuvint al Casei Albe, citat, de agen
țiile U.P.I.. Reuter și France Presse. 
Agențiile citate subliniază că redu
cerea este mult inferioară recoman
dărilor avansate de directorul buge
tului, David Stockman, care apre
ciase necesară operarea unei dimi
nuări cu 58 miliarde de dolari a 
bugetului apărării.

Deficitul bugetar al S.U.A. ar urma 
să depășească anul viitor 200 mili
arde de dolari.

Dezbaterile din Adunarea

PARIS 19 (Agerpres). — Bugetul 
Franței pe anul financiar 1985 a fost 
aprobat de Adunarea Națională pe 
baza voturilor deputaților reprezen- 
tind majoritatea guvernamentală. 
Potrivit estimărilor guvernului, de
ficitul bugețar al Franței va fi, anul 
viitor, de 140 miliarde franci.

Partidul Comunist Francez a pre
zentat, in cursul dezbaterilor parla
mentare, mai multe amendamente 
vizind. intre altele, dublarea impo
zitelor pe marile averi și adoptarea 
altor mâsuri cu caracter fiscal. Ca 
urmare a respingerii tuturor amen
damentelor lor, deputății comuniști 
au votat împotriva bugetului — men
ționează agenția France Presse.
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BRUXELLES 19 (Agerpres). — 
Guvernul belgian trebuie să res
pecte voința majorității poporului, 
care protestează împotriva preconi
zatelor planuri ale N.A.T.O. pri
vind amplasarea de rachete nu
cleare cu rază medie de acțiune 
pe teritoriul țării — se arată intr-o 
declarație a Biroului Politic al C.C. 
al P.C. din Belgia. Documentul 
subliniază că autoritățile guverna
mentale trebuie să ia in conside
rare manifestațiile de protest, care 
au căpătat caracter de masă, împo
triva proiectului amplasării pe te
ritoriul țării de arme nucleare, să 
sprijine propunerile privind crea
rea de zone denuclearizate pe con
tinentul european.

OTTAWA 19 (Agerpres). — Con
gresul canadian pentru apărarea 
păcii a cerut opiniei publice din 
țară să-și intensifice lupta pentru 
transformarea Canadei intr-o zonă

fără arme nucleare, să participe 
activ la lupta pentru pace și de
zarmare.

Un inceput bun în acest sen's, se 
arată in apelul adresat de organi
zație înaintea Anului Nou, ar fi 
anularea de către guvernul Cana
dei a acordului prin care permite 
Statelor Unite să experimenteze 
rachete americane de croazieră pe 
teritoriul Canadei.

TOKIO 19 (Agerpres). — Biroul 
de informare al mișcării nipone 
pentru crearea de zone denucleari
zate a hotărit editarea ziarului 
„Buletinul orașelor fără arme nu
cleare". Apariția .acestei publicații 
reflectă amploarea pe care a luat-o 
in Japonia lupta pentru pace și 
dezarmare. Pină in prezent. 300 de 
prefecturi, orașe și localități din 
această țară au adoptat hotărirea 
de a se proclama zone denucleari
zate.

Oamenii de știință avertizează 
asupra consecințelor catastrofale 

ale unui conflict nuclear
ALGER 19 (Agerpres). — In ca

zul unei conflagrații nucleare mon
diale, orbita pe care se mișcă Pă- 
tmntul in jurul Soarelui se va mo
difica, fenomen ce va determina 
urmări catastrofale asupra vieții 
pe planeta noastră. Această ipoteză 
a fost explicată intr-un interviu 
acordat agenției panafricane de 
știri PANA de Michael Atchia, om 
de știință din Insulele Mauritius. 
Teza sa științifică se bazează pe 
legile mecanicii elaborate de New
ton. Potrivit acestor legi, numai o 
forță sau un fenomen extraordinar 
ar putea modifica traiectoria, unui 
corp ceresc. Or. apreciază cercetă
torul amintit, prin detonarea in 
emisfera, nordică a focoaselor nu
cleare existente. care au o putere

de distrugere de peste un. miliard 
tone dinamită, ar fi. îndeplinite 
condițiile pentru modificarea orbi
tei Pămintului. Schimbările de cli
mă produse intr-o asemenea even
tualitate i-or duce la dispariția spe
ciei umane.

Aceste modificări se vor adăuga 
altor efecte distructive evocate de 
oamenii de știință. Temperatura la 
suprafața Pămintului ar urma să 
aibă o curbă de variație cuprinsă 
intre plus 500 grade și minus 140 
grade Celsius, in timpul „iernii nu
cleare".

Omul de știință, amintit a subli
niat. in cadrul interviului că ome
nirea are dreptul moral să. ceară să 
se pună capăt, cursei aberante a 
înarmărilor.
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Plenara C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
Stabilirea datei celui de-al

BELGRAD 19 (Agerpres). — La 
Belgrad a avut loc plenara C.C. al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
care a hotărit organizarea Congresu
lui al XIII-lea al U.C.I. la mijlocul 
anului 1986 — anunță agenția
Taniug. Proiectul platformei . con
gresului va fi pregătit pină in mai 
1985. In raportul prezentat la plenară, 
Dimqe Belovski. secretarul Prezi
diului C.C. al U.C.I., s-a referit la 
sarcinile eu care sint. confruntați 
comuniștii iugoslavi in momentul 
de față, relevind că. pe baza rezul
tatelor obținute, societatea iugoslavă 
are forța și hotărirea de a crea 
condiții pentru o dezvoltare mai 
stabilă.

în cursul plenarei, care a marcat 
și împlinirea a 50 de ani de la cea

XIII-lea Congres al U.C.I.
de-a IV-a Conferință pe țară a 
Partidului Comunist din Iugoslavia, 
a rostit o cuvintare Aii Șukria. pre
ședintele Prezidiului C.C. al U.C.I., 
care a arătat, intre altele : Forța 
revoluționară și unitatea U.C.I. au 
și in prezent o importanță primor
dială pentru mobilizarea clasei mun
citoare și a tuturor forțelor socialiste 
la soluționarea sarcinilor din etapa 
actuală a revoluției. El a relevat, 
de asemenea, că. pornind de la 
principiile fundamentale ale politicii 
de nealiniere, Iugoslavia va promova 
în continuare o politică activă de 
pace și va lupta pentru dezvoltarea, 
pe baza egalității in drepturi, a 
relațiilor cu alte state, pentru con
solidarea colaborării și a încrederii, 
in primul rînd cu țările vecine.

Declarația comună chino-britanică
privind problema teritoriului Hong Kong

BEIJING 19 (Agerpres). — La Bei
jing a avut loc.. miercuri, semnarea 
oficială a Declarației comune chino- 
britanice privind problema teritoriu
lui Hong Kong — transmite agenția 
Chină Nouă.

Documentul — parafat in luna sep
tembrie și aprobat, apoi, de Aduna
rea Națională a Reprezentanților 
Populari a R.P. Chineze și de Parla
mentul britanic — a fost semnat, din 
partea chineză, de premierul Consi
liului de Stat. Zhao Ziyang.. și din 
partea britanică de primul ministru, 
Margaret Thatcher.

Potrivit declarației. China va relua 
exercitarea suveranității sale asupra 
Hong Kong-ului la 1 iulie 1997.

La ceremonia semnării documentu
lui au luat parte Deng Xiaoping și Li 
Xiănnian, alți conducători de partid 
și de stat chinezi, precum și invitați ' 
reprezentind diferite cercuri ale vie
ții publice din Hong Kong.

★
Cu ocazia semnării declarației, pre

mierii Zhao Ziyang și Margaret 
Thatcher au rostit alocuțiuni în care 
au subliniat semnificația istorică a 
semnării acestui document.

Tarile iberice și Piața comună
BRUXELLES 19 (Agerpres). — 

După aproape 3 zile de intense ne
gocieri. Spania a ajuns la un acord 
cu Piața comună asupra condițiilor 
de integrare a sa in C.E.E. in do
meniile siderurgiei. vamal, indus
trial și al instituțiilor.

Negociatorii spanioli și cei ai 
C.E.E. au stabilit o perioadă de 
tranziție de șapte ani.

La încheierea reuniunii ministe
riale C.E.E. — Portugalia, surse di
plomatice de la sediul Pieței comu
ne din Bruxelles au menționat că 
negocierile asupra problemelor pes
cuitului și agriculturii nu s-au soldat 
cu rezultate pozitive, dar părțile 
și-au exprimat speranța că in săp- 
tăminile ce vor urma se va putea 
ajunge, totuși, la un acord.

QTcAGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

UN SALUT CĂLDUROS a fost 
transmis din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu conducerii Parti
dului Comunist Sanmarinez. îm
preună cu cele mai bune urări 
de succes in activitatea parti
dului. in lupta sa pentru apărarea 
drepturilor fundamentale ale - oa
menilor muncii sanmarinezi. Se
cretarul general al P. C. Sanmari
nez a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu salutul 
său cordial. împreună eu cele mai 
bune urări de sănătate .și fericire, 
de noi succese poporului român in 
construirea socialismului. Schimbul 
de mesaje a avut loc cu prilejul 
.primirii de către tovarășul Gilberto 
Ghiotti. secretar general al Parti
dului Comunist Sanmarinez. a to
varășului Ion Catrinescu, membru 
al C.C. al P.C.R.

CONVORBIRI SOVIETO-MAL-
' TEZE. în cadrul întrevederii de la 

Moscova dintre K. Cernenko, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovietului

Suprem al U.R.S.S.. și primul mi
nistru al Maltei, Dom Mintoff. a fost 
exprimată dorința ambelor părți de 
a extinde relațiile dintre cele două 
țări. Cele două părți au subliniat 
necesitatea intensificării eforturilor 
pentru însănătoșirea climatului po
litic internațional, pentru consoli
darea securității și păcii in Europa 
și in întreaga lume. Cele două părți

- relatează T.A.S.S. — au re-, 
liefat importanța transformării 
regiunii mediteraneene intr-o zonă 
a păcii și colaborării, retragerii 
din Marea Mediterană a navelor 
militare cu arme nucleare la bord, 
interzicerii amplasării de arme 
nucleare pe teritoriul țărilor rive
rane care nu dețin asemenea arme.

PRIMIRE LA FRAGA. Președin
tele R. S. Cehoslovace, Gustav Hu- 
sak. l-a primit pe vicecancelarul și 
ministrul vest-german al afacerilor 
externe. Hans-Dietrich Genscher, 
aflat intr-o vizită oficială la Pra- 
ga. După cum precizează agenția 
C.T.K.. au fost examinate relațiile

planuri și s-a procedat la un schimb 
de vederi asupra unor probleme in
ternaționale actuale, o atenție pri
mordială fiind acordată aspectelor 
vizind încetarea cursei înarmărilor, 
realizarea unui impuls real m. do
meniul dezarmării, asigurarea se
curității și cooperării pe conti
nentul european.

FOR U MUL .SCR II TORI LOR BUL
GARI. La Sofia au luat sfirșit lu
crările celui de-al V-lea Congres 
al Uniunii scriitorilor. Timp de 
două zile, forumul scriitorilor bul
gari a analizat probleme actuale 
ale literaturii din țara vecină .și 
prietenă. Liubomir Levcev a fost 
reales in funcția de președinte al 
consiliului de conducere al uniunii.

DISPUTA OȚELULUI... C.E.E. a 
cerut, marți. S.U.A. să participe la 
consultări imediate bilaterale in 
cadrul G.A.T.T (Acordul General 
pentru Tarife și Comerț). în legă
tură cu suspendarea importurilor

lor de oțel provenind din Piața 
comună, informează agenția France 
Presse.

PLENARA C.C. AL P. C. DIN 
AUSTRIA. La Viena s-a desfășurat 
plenara C.C al Partidului Comunist 
din Austria, care a analizat sarci
nile actuale ale partidului in lupta 
pentru salvgardarea păcii și dezar
mare. apărarea drepturilor econo- 
mico-sociale ale celor ce muncesc, 
reducerea șomajului.

PROTEST. Columbia. Chile. E- 
cuador și Peru au protestat energic 
împotriva experienței nucleare 
franceze efectuate la începutul lu
nii pe atolul Mururoa, din Pacific.

„COSMOS—1 614“. La 19 decem
brie, in Uniunea Sovietică a fost 
lansat satelitul artificial „Cosmos — 
1 614" — anunță agenția T.A.S.S. 
Pe Ungă aparatura științifică, la 
bordul satelitului au fost instalate 
un radiosistem pentru măsurarea 
parametrilor orbitei și un sistem 
radiotelemetric pentru transmiterea 
pe Pămint a datelor despre func
ționarea sistemelor de ghidaj și a 
aparaturii de cercetare. După in- 
deplinirea planului de zbor\— pre
cizează T.A.S.S. — „Cosmos—1 614“ 
a fost plasat pe o traiectorie de 
coborire și a amerizat intr-o zonă 
din Marea Neagră dinainte stabi
lită. Cercetările științifice prevăzu
te in program au fost îndeplinite 

încheie agenția citată.

PERSPECTIVE ÎNGRIJORĂTOARE PENTRU ANUL VIITOR

Economia mondială sub apăsătoarea povară a protecționismului Nivel-record de 20 milioane șomeri 
în tarile vest-europene

Relativa înviorare a schimburilor 
comerciale mondiale din acest an 
(o creștere de 8,5 la sută ca volum 
în primele 9 luni) a fost însoțită, 
in ultimul timp, de o intensificare 
a măsurilor protecționiste in pofida 
recomandărilor conferinței ministe
riale a G.A.T.T. (Acordul General 
pentru Tarife și Comerț), de la sfir- 
șitul anului 1982, de a se renunța la 
astfel de practici. Subliniind acest 
fapt, președintele in exercițiu al 
G.A.T.T., suedezul Hans Ewerloef, 
evidenția in fața reprezentanților 
celor 90 de state membre ale orga
nizației. prezenți la lucrările celei 
de-a 40-a sesiuni anuale a respec
tivei organizații, care a avut loc re
cent. că țările in curs de dezvoltare 
au fost deosebit de afectate de ba
rierele protecționiste ridicate de sta
tele industrializate in calea expor
turilor provenite din lumea a treia. 
Dealtfel, cum era și de așteptai, 
persistența protecționismului, mai 
bine zis noua ofensivă a protecțio
nismului, s-a aflat în centrul dezba
terilor sesiunii, provocind o vie 
dispută intre statele industrializate 
și țările in curs de dezvoltare in le
gătură cu această racilă, cu efec
te profund negative asupra sistemu
lui de schimburi internaționale.

„Guvernele au tot interesul 
să promoveze o politică a 
schimburilor comerciale, respec- 
tînd principiile fundamentale 
ale G.A.T.T., ca și clauza na
țiunii celei mai favorizate, întru- 
cit măsurile protecționiste nu au 
decit efecte negative".

ARTUR DUNKEL, director 
general al G.A.T.T.

Cum se știe, la conferința ministe
rială a G.A.T.T. din 1982 a fost 
adoptat un program de lucru menit 
să amelioreze condițiile de acces pe 
piața internațională, in special pen
tru țările in curs de dezvoltare. 
După doi ani, așa cum sublinia re
prezentantul României la sesiunea 
amintită, nu numai că nu s-au făcut 
progrese substanțiale (doar unul din
tre comitetele create — cel al pro
duselor agricole — a adoptat un 
proiect de recomandare, prevăzind o 
mai mare liberalizare in comerțul cu 
aceste produse), dar, mai mult, statele 
dezvoltate, nerespectindu-și angaja
mentul, au introdus noi măsuri res
trictive. La aceasta se adaugă și lip
sa oricăror rezultate în negocierile 
cunoscute sub denumirea „dialogul

-------------- v-------------------------------------------------------------------------------
Ce a arătat ultima sesiune anuală a G. A. T. T.

Nord-Sud“. Dealtfel, nu demult, 
intr-o ințrunire cu ușile închise, or
ganizată la Geneva, in cadrul 
G.A.T.T., țările in curs de dezvoltare 
au criticat măsurile protecționiste 
impuse de Statele Unite, Japonia și 
Piața comună. ..Națiunile in curs de 
dezvoltare — declara cu acel prilej 
purtătorul de cuvint al G.A.T.T.. 
David Woods — au criticat, faptul că 
toți cei trei parteneri industrializați 
au tarife mai ridicate pentru produ
sele manufacturate decit pentru ma
teriile prime, ceea ce, in unele ca
zuri, dă naștere unor obstacole in

• Afectat de măsurile restrictive, circuitul economic mondial poate fi asemuit cu 
un automobil care vrea să înainteze cu frina de mină trasă • Fiecare procent de 
creștere a tarifelor comerciale inseamnă pentru țările în curs de dezvoltare o pier
dere de 5 miliarde de dolari • Liberalizarea schimburilor — în interesul deopotrivă 
al statelor „lumii a treia“ ca și al țărilor dezvoltate • Așezarea relațiilor comer
ciale pe baze echitabile, condiție a ieșirii din criză și însănătoșirii economiei mon

diale

surmontabile pentru exporturile ță
rilor in curs de dezvoltare. Ele au 
denunțat, de asemenea, celelalte ba
riere comerciale și practici restricti
ve promovate de S.U.A., Japonia și 
Piața comună".

Relansarea economică din unele 
state occidentale industrializate și, 
în special, din S.U.A. ar 1'i trebuit 
să fie Însoțită, in virtutea experien
ței, de măsuri de liberalizare a co
merțului mondial. Cu atit mai mult 
cu cit țările in curs de dezvoltare 
continuă să fie confruntate cu pro
bleme deosebit de grave, dintre care 
datoria externă acumulată — peste 
890 miliarde de dolari — provoa
că cea mai mare îngrijorare, creind
— cum scria agenția France Presse
— „o stare de profundă perturbare 
in viața economică internațională". 
Or, in aceste condiții, sporirea ex
porturilor acestor țări se impune cu 
necesitate atit in vederea depășirii 
dificultăților financiare, cit și pentru 
a se asigura continuarea procesului 
dezvoltării, pentfu a se crea o plat
formă viabilă însănătoșirii reale 
a întregii economii mondiale. A- 
ceasta inseamnă implicit „deschi
derea piețelor", eliminarea restricții; 
lor, a oricăror măsuri protecționiste. 

„O soluție reală (in problema dato
riilor) poate fi obținută — arăta un 
raport G.A.T.T. — numai prin faci
litarea crescindă a comerțului : fără 
acces liberalizat pe piețele țărilor 
creditoare pentru unele mărfuri pe 
care țările debitoare le pot produce 
in condiții de avantaj comparativ nu 
poate fi acoperit serviciul actualei 
datorii față de străinătate".

Cum s-att petrecut și se, petrec lu
crurile. in realitate ?

Statele industrializate dezvoltate 
au luat și iau noi măsuri protecțio- 
niste. Specialiștii G.A.T.T. estimează 

că 30 pină la 40 la sută din bunu
rile vindute de țările in curs de dez
voltare neproducătoare de petrol 
sint supuse pe piețele statelor cre
ditoare la restricții. Rezultatul unor 
astfel de măsuri ? Potrivit unor es
timări, fiecare punct procentual cu 
care .cresc tarifele de import în lume 
— sau echivalentul lor in alte forme 
de protectionism — înseamnă pen
tru țările in curs de dezvoltare cu 
nivel mediu al venitului pe locuitori 
pierderi de circa 5 miliarde de 
dolari.

Experiența internațională arată că 
un sistem deschis de schimburi este 
atit in interesul statelor dezvoltate, 
cit și al țărilor în curs de dezvol
tare. „Expansiunea comerțului după 
cel de-al doilea război mondial — 
releva M.A.W. Clausen, președintele 
Băncii Mondiale — facilitat prin eli
minarea obstacolelor din calea 
schimburilor, a adus beneficii atit 
țărilor in curs de dezvoltare, cit și 
celor dezvoltate. Liberalizarea schim
burilor a contribuit puternic la re
stabilirea și creșterea economiei Eu
ropei occidentale și, prin intermediul 
schimburilor internaționale. acest 
avint a fost imprimat și țărilor in 

curs de dezvoltare. Aceste țări la 
riadul lor au oferit debușee din ce 
in ce mai importante statelor in
dustrializate". S-au creat, totodată, 
condițiile necesare pentfu o libera
lizare progresivă a schimburilor in 
cadrul G.A.T.T. Astfel, cifre și date 
arată că, inclusiv odată cu creș
terea ponderii produselor manufac
turate in exporturile țărilor in curs 
de dezvoltare (de la 16 Ia sută in 
1963 la 50 la suta in 1981). aceste 
țări au constituit o piață de desfa
cere importantă pentru cele indus
trializate. Chiar excluzind statele 

membre ale O.P.E.C., importurile 
lumii a treia de produse manufac
turate din statele industrializate au 
depășit de două ori valoarea expor
turilor lor. Astăzi, de pildă, pentru 
a nu da decit un exemplu, țările 
in curs de dezvoltare absorb 40 la 
sută din toate exporturile S.U.A., 
constituind pentru produsele ameri
cane o piață mai importantă decit 
întreaga Europă, inclusiv U.R.S.S. 
Această situație a ieșit și mai preg
nant in evidență după „închiderea 
piețelor" statelor industrializate, prin 
restricții protecționiste. Prin limi
tarea pătrunderii produselor manu
facturate provenite din țările in 
curs de dezvoltare, acestea s-au vă
zut. confruntate cu noi probleme, pe 
lingă cele tradiționale — deficit co
mercial cronic. împovărătoarele ser
vicii ale datoriei externe — pentru 
finanțarea importurilor lor indispen
sabile procesului de dezvoltare.

Prejudicii au avut însă și statele 
avansate: S.U.A. au pierdut echiva
lentul a 21 miliarde de dolari în 
exporturi nete spre America Latină 
între anii 1981 și 1983, iar după un 
calcul al guvernului nord-american. 
aceasta inseamnă 500 000 de ameri-

v
câni fără locuri de muncă. Ceea ce 
se impune, deci, prin forța faptelor, 
este realizarea unui comerț liber de 
orice restricții, care să ducă la creș
terea exporturilor țărilor din lumea 
a tr.eia — și implicit și, a importuri
lor lor — pentru a finanța, conti
nuarea procesului de dezvoltare in 
care se află angajate, cit și pentru 
a-și putea acoperi serviciul datoriei 
externe. Altfel, economia mondială, 
in condițiile proliferării protecționis
mului. ale măsurilor restrictive se 
află in aceeași situație cu un auto
mobil care ar vrea să înainteze cu 
frina de mină trasă.

„Un circuit economic sănătos 
impune abținerea de la noi res
tricții față de exporturile țărilor 
în curs de dezvoltare, elimina
rea imediată de către țările 
dezvoltate a tuturor măsurilor 
restrictive, care sint incompati
bile cu angajamentele' lor in
ternaționale ; indepl.inirea efec
tivă de către statele dezvolta
te a angajamentelor lor privind 
aplicarea unui tratament spe
cial, mai favorabil, țărilor in 
curs de dezvoltare, în domeniul 
comerțului internațional".

Din „PLATFORMA DE LA 
BUENOS AIRES'1 (document al 
„Grupului celor 77")

Pornind tocmai de la aceste con
siderente, România se pronunță și 
acționează — așa cum s-a arătat in 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul al 
XIII-lea al P.C.R. — pentru elimi
narea tuturor barierelor artificiale, 
a oricăror discriminări — de natură 
economică sau politică — pentru 
realizarea unui comerț liber, de care 
să beneficieze in condiții reciproc 
avantajoase toate statele și care să 
asigure, in același timp, un trata
ment special mai favorabil pentru 
țările in curs de dezvoltare, accesul 
liber și in condiții avantajoase al 
produselor acestora (in special ma
nufacturate) pe piața statelor dez
voltate. Așezarea relațiilor comer
ciale internaționale pe baze echita
bile ar contribui, neîndoios, la depă
șirea actualei crize economico-finan- 
ciare, la relansarea dialogului eco
nomic internațional, restabilirea și 
însănătoșirea întregii economii mon
diale.

Valentin PĂUNESCU

R.OMA 19 (Agerpres). — Problema 
utilizării forței de muncă' in țările 
vest.-europene, și îndeosebi in Piața 
comună, devine din ce in ce mai 
dramatică -- au arătat președintele, 
Georges Oebunne, și secretarul gene
ral. Mathias Hinterscheid, ai Con
federației (vest-)Europene a Sindi
catelor (C.E.S.), in cursul unei in- 
tilniri avute, la Roma, cu ministrul 
italian al muncii, Gianni de Miche
lis. Reprezentanții C.E.S. au subli
niat. in același cadru, că. in situa
ția in care oficialitățile țărilor vest- 
europene nu vor modifica de urgen
ță politica lor economică, anul viitor

LIMBAJUL PĂCII
Pe diferite meridiane ale globu

lui. cunoscute personalități, ale că
ror nume figurează de mulți ani pe 
frontispiciul vieții politice interna
ționale. au făcut. la interval de 
citeva zile, declarații pe care mari
le agenții de presă le-au consem
nat ca fiind „deosebit, de impor
tante'1. Tematica acestor declarații 
este asemănătoare : necesitatea în
cetării cursei înarmărilor și a în
făptuirii dezarmării.

Iată citeva dintre ele, așa cum au 
fost menționate recent de agențiile 
amintite :

OTTAWA : Cu prilejul primirii 
premiului internațional „Albert 
Einstein pentru pace", fostul prirn- 
ministru al Canadei, Pierre-Elliott 
Trudeau, s-a ' pronunțat pentru 
oprirea fără ir.tirziere a instalării 
noilor rachete in Europa, intr-o 
declarație făcută la Washington, el 
a propus cinci măsuri in vederea 
eliminării pericolului unui conflict 
nuclear : instituirea unui moratoriu 
asupra amplasării de eurorachete ; 
o declarație prin care N.A.T.O. 
s-ar angaja să nu recurgă, prima, 
la armele nucleare ; un răspuns 
pozitiv al aliaților occidentali la 
propunerile.făcute Ia Viena de ță
rile socialiste privihd reducerea 
trupelor staționate in Europa cen
trală ; începerea de convorbiri sub 
egida O.N.U. pentru controlul asu
pra proliferării armelor nucleare ; 
interzicerea experiențelor și a am
plasării de arme anțisătelit.

ATLANTA. statul Georgia 
(S.U.A.): Jimmy Carter, fostul pre
ședinte al Statelor Unite, a anun
țat crearea la Universitatea Emory 
din localitate a unui centru care-i 
va purta numele și care va fi des
tinat stabilirii de contacte între li
deri politici, savanți și experți din 

se va atinge nivelul-record de 20 
milioane de șomeri in întreaga Eu
ropă. occidentală, urmind ca numai 
in țările Pieței comune să existe 13 
milioane de șomeri, menționează a- 
genția A.N.S.A.

Referindu-se la situația locurilor 
de muncă din Rotterdam, primarul 
orașului, Bram Peper. a relevat că 
șomajul afecteză aproximativ un sfert 
din populația activă a marelui oraș- 
port. Această situație se inscrie in 
tabloul general al. creșterii șomaju
lui in Olanda, care cuprinde in pre
zent 15 la sută din populația activă.

întreaga lume in vederea găsirii de 
soluții la problemele controversate, 
înainte ca aceste controverse să ca
pete un aspect violent. „Conside
răm — a spus fostul președinte 
american — că este posibil ca oa
meni de concepții diferite să. gă-- 
sească un limbaj comun, să se în
țeleagă. Nu trebuie să luăm in dis
cuție divergențele noastre, ci spe
ranțele, visele și preocupările co
mune, pe baza cărora putem clădi 
viitorul".

BONN : După turneul întreprins 
fritr-o serie de state din America 
Latină, Willy Brandt, fost cancelar 
al R.F. Germania, actualmente pre
ședinte al Partidului Social-Demo- 
eiat din această țară, a ținut o 
conferință de presă in cadrul că
reia a cerut sistarea cursei irațio
nale a Înarmărilor și a apelat la 
cele două mari puteri — U.R.S.S.' 
și S.U.A. — să poarte negocieri se
rioase și să încheie un moratoriu 
privind înarmarea nucleară și a 
spațiului cosmic. „Omenirea — a 
spus Willy Brancțt rispă să ajun
gă in pragul unei catastrofe dacă 
va continua cursa inarmărilor. pen
tru care anul viitor vor fi alocate 
1 600 miliarde dolari".

Agențiile de presă internaționale 
au. desigur, dreptate cînd apreciază 
declarațiile si acțiunile personalită
ților menționate ca ayîn.d O „sem
nificație deosebită", tocmai pentru 
că un asemenea limbaj al păcii 
este de natură să contribuie la con
știentizarea unor pături din cele 
mai largi ale opiniei publice de pe
ricolul unui război nuclear, să con
tribuie la bararea drumului spre 
prăpastie, la garantarea dezvoltării 
pașnice a omenirii.

N. PLOPEANU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71341. București Piața Sclnteii nr. 1. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac Ia oficiile poștale șl difuzorii din Întreprinderi și instituții- Cititorii din stiăinătate se pot abona prin „ROMPRESFILATELIA" — 
Sectorul export-import presă P.O. Box 12—201, telex 10376 prsfir București, Calea Griviței nr. 64-66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SCTNTEII 40 360


