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IN SPBLTUL SARCINILOR SUBLINIATE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEKSCII
REDUCEREA ACCENTUATĂ 

A CHELTUIELILOR DE PRODUCȚIE 

— obiectiv maior al activității economice in următorul un
La recenta plenară a Consiliului 

Național al Oamenilor Muncii, to
varășul Nicolae Ceaușescu sublinia 
faptul că este necesar să se acționeze 
eu toată hotărirea in direcția reduce
rii consumurilor materiale și ener
getice in toate sectoarele de activi
tate.

Sarcinile planului pe 1985 în do
meniul reducerii cheltuielilor de 
producție sint mobilizatoare, dar pe 
deplin realizabile. Astfel. în anul 
viitor,

costurile totale la 1 000 lei pro
ducție sau venituri brute ur
mează o fi diminuate cu pes
te 56 lei in industria republi
cană, cu aproape 79 lei in a- 
griculturâ de stat și cu 11 lei 
in transporturi.

Care sint rațiunile ce situează pro
blema reducerii cheltuielilor de pro
ducție, și îndeosebi a celor materiale, 
pe prim-planul preocupărilor-tuturor 
oamenilor muncii, ale organizațiilor 
de partid? In primul rînd datori
tă faptului eă prin balanțele mate
riale fiecărui consumator din eco
nomie îi sint judicios drămuite, în 
strictă conformitate cu normele și 
normativele de consum aprobate, 
cantitățile de resurse materiale și e- 
nergetice de care poate dispune pen
tru îndeplinirea pianului la produc
ția fizică. în aceste condiții, rezul
tă că orice depășire a consumurilor 
normate într-un anumit sector, în- 
tr-o anumită întreprindere afectea
ză resursele destinate altor unități, 
producînd dereglări în lanț în a- 
provizionarea tehnico-materială.

Este limpede că economia na
țională nu dispune de resurse în 
plus pentru a acoperi consumurile 
neprevăzute ale unor unități econo
mice și in nici un caz nu se poa
te apela la importuri suplimentare. 
Deci, gospodărire^ cu maximă eco
nomicitate a resurselor alocate este 
o condiție obligatorie pentru reali
zarea sarcinilor de plan în flecară 
unitate economică.

Fără îndoială, reducerea mai ac
centuată a cheltuielilor de produc
ție, nu est? generatș de o situație 
conjuncturală, ci reprezintă o nece
sitate vitală, un obiectiv major in 
strategia dezvoltării' intensive , a e- 
conomiei naționale în actuala eta
pă, în care laturile calitative, de 
eficiență au dobîridît un caracter 
prioritar. Este o orientare care de
curge din faptul că ritmurile dez
voltării sint strins legate nu numai 
de creșterile cantitative, ci mai ales 
de progresele de substanță, de or
din calitativ. Prin plan este prevă
zut ca

în anul viitor venitul național să 
sporească într-un ritm de 10 la 
sută, ritm superior celui de 
creștere a produsului social *■ 
care va fi de numai 7 la sută.

Or, este știut că Orice reducere 
a cheltuielilor materiale, a ponde
rii acestora in produsul social e- 
chivalează cu un spor direct de ve
nit național, multiplicînd astfel re
sursele aflate la dispoziția societă
ții pentru înfăptuirea obiectivelor de 
dezvoltare economică, și ridicare . a 
bunăstării materiale ,,și spirituale a 
întregului popor.

Pe ce căi trebuie să se acționeze 
in vederea încadrării stricte în ni
velul stabilit prin plan al cheltuie
lilor de producție ?

Permanenta tinerețe 
a spiritului revoluționar

La întilnirea cu ele
vii clasei a X-a, pre
zidată de profesorul 
diriginte, intervine în 
discuție un adolescent 
firav, cu ochelari și 
voce in schimbare. Bu
nicul său, mărturiseș
te, lucrind in: tine
rețe la „Vulcan", a 
luat parte la mai 
multe acțiuni grevis
te organizate de co
muniști și a fost 
arestat în două rin- 
duri. După 23 August 
1944. tatăl a intrat 
ucenic tot la „Vul
can" ; s-a înscris în 
U.T.C. și a răspuns 
tuturor chemărilor, or
ganizației, parțicipind 
la numeroase mani
festații împotriva re- 
acțiunii. Așadar, în 
familia lor există o 
tradiție revoluționară. 
Ar vrea să fie și el un 
revoluționar. Iată de 
ce. după îndelungi fră- 
mîntări, s-a gindit să 
întrebe : cum mai poți 
fi revoluționar azi, 
în condițiile societății 
socialiste, cînd nu mai 
există dușmani de 
clasă, nu se mai dă 
□ bătălie deschisă cu 
reacțiunea. viața a in
trat pe făgașul nor
mal și fiecare ne ve
dem de treburi,. în 
liniște ?

Profesorul diriginte, 
abia trecut de stagia- 
tură, excelînd în ma
tematică, dar nu1 și în 
oratorie, se mulțumeș
te să precizeze : con

ceptul de revoluționar 
se schimbă de la o 
etapă la alta, în ra
port cu datele unei 
realități... Apoi mă 
indeamnă din priviri 
să. lămuresc eu ches
tiunea. Venisem aici 
la un dialog despre 
scris și scriitori. To
tuși,. nram nici un mo
tiv să mă eschivez :

ÎNSEMNĂRI
de Nicolae ȚIC

și revoluționarii țin 
de literatură. Poate — 
in primul rind, ei ! 
II întreb pe elev : Ce 
note ai ? Ce intenții 
ai ? Ce pasiuni ? Și 
aflu că dintr-a întiia 
pînă-ntr-a zecea s-a 
menținut în frunte, 
premiant. Ceilalți a- 
daugă : este și un bun 
coleg. cu activități 
multiple, săritor la 
nevoie... Iar eu con
chid : iată un tînâr 
revoluționar de nădej
de ! Ceea ce stirnește 
nedumeriri : de unde 
pină unde ? Doar n-a 
trecut prin fotul re
voluției.

Profesorul diriginte 
se ridică, se duce la 
tablă și sfcrie cuvin
tele rostite de secreta
rul general al parti
dului la Congresul

înfăptuirea riguroasă a 
programelor de înnoire și 
modernizare a produselor și 
tehnologiilor. Specialiștii apre
ciază că. pe ansamblul economiei, 

70-80 la sută din rezervele de 
economisire a resurselor mate
riale și energetice și de crește-

Nivelul cheltuielilor la 1000 lei producție-marfă 
în industria republicană

— în procente —

re a productivității muncii tre
buie căutate în domeniul în
noirii și modernizării produselor 
și tehnologiilor.

Este semnificativ că pentru -anul 
1985. prin plan, cercetării științifice, 
dezvoltării tehnologice și introduce
rii progresului tehnic le revine sar
cina de a înfăptui 3 590 dc obiec
tive principale, care vor contribui la 
valorificarea superioară a materii
lor prime, ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al producției și re
ducerea consumurilor materiale și e- 
nergetice, extinderea mecanizării și 
automatizării proceselor de fabrica
ție, creșterea mai rapidă a produc
tivității muncii, a eficienței gene
rale a producției. Concret :

45 la sută din producția- 
marfă va fi realizată pe seama 
produselor noi și modernizate 
realizate in actualul cincinal.

XIII : „Procesul re
voluționar va conti
nua și in societatea 
comunistă — practic, 
el nu se va încheia 
niciodată". Apoi, re- 
luindu-și' locul la ca
tedră, spune : Să le 
țineți bine minte. îmi 
reiau explicația : Ați 
auzit de școala vieții. 
In urmă cu peste 40 
de ani, in vremea 
ilegalității, comuniștii 
au transformat închi
sorile în adevărate 
școli de instruire și 
atitudine revoluționa
ră ; ei știau că va veni 
o zi cind ideile de li
bertate, dreptate so
cială și progres vor 
triumfa ; și se pregă
teau pentru acea zi 
cu măre sîrguință, 
în condiții dramatice. 
Despre insurecție — 
și primii ani de după, 
anii luptelor deschise 
cu reacțiunea si ai re
construcției, voi aflați 
din cărți, din docu
mente și din povesti
rile părinților. Milioa
ne de oameni — mun
citori, țărani, intelec
tuali — ș-au ridicat 
atunci în apărarea 
cauzei, cerînd liberta
te. dreptate și un trai 
mai bun. Ei au fost 
revoluționarii etapei 
de început. îi numeam 
atunci revoluționari 
pe toți cei devotați 
cauzei noastre — mun-
(Continuare 
în pag. a Il-a)

Ideea de hază care trebuie să 
călăuzească activitatea cercetătorilor 
și proiectanților este aceea ca atit 
noile produse care se realizează, cit 
și produsele supuse modernizării să 
fie de un inalt nivel calitativ, dar 
in același timp ușoare, să necesite 
consumuri specifice cit mai reduse, 
atit pentru realizarea lor, cit și in ex
ploatare. Bunăoară, pentru anul viitor, 
pe calea utilizării cu înaltă eficiență 

a resurselor materiale, a reducerii ac
centuate a consumurilor, îndeosebi de 
combustibil și energie, gradul de va
lorificare a materiilor prime și ma
terialelor va spori fată de acest an 
cu peste 6,5 la sută. Sarcină pe de
plin realizabilă, cu atit mai mult cu 
Cit în ultimii ani îndeosebi au fost 
■concepute o serie de produse care se 
situează la un nivel comparabil cu 
cele realizate pe plan mondial.

Datorită menținerii unor tehno
logii invechite, continuă să se în
registreze cons.umuri mari de mun
că și de materii prime, materiale, 
combustibil și energie. Un exemplu 
edificator : în unitățile constructoare 
de mașini din țara noastră, 94—95 
lă sută din utilajele aflate în dotare 
sint destinate prelucrării metalului 
prin așchiere, in vreme ce pe plan 
mondial ciștigă tot mai mult teren 
procedeele de deformare plastică.

Specialiști pentru prezent, 
specialiști pentru viitor

învățătura a fost din cele mai în
depărtate timpuri o necesitate a 
omului. La început, el a învățat din 
propria sa experiență și prin imita
rea experienței celor din jur, apoi 
unii s-au remarcat prin capacitatea 
lor deosebită de a comunica atit cu
noștințe, cit și experiența proprie. 
Astfel, meșteșugarul și-a apropiat 
ucenicii, pe care i-a inițiat și format 
în deprinderile și cunoștințele tăinui
te ale meseriei, la fel vînătorul, păs
torul, ca,_și pesca
rul, agricultorul 
sau corăbierul..

Cu vremea, în 
jurul celor mai
invățați și mai
meșteri în a-și destăinui price
perea s-au format grupuri de în
vățăcei, apoi aceștia s-au strins
in școli mai organizate, unde se pu
tea învăța ceva de la unul, altceva 
de la altul. Aceste alcătuiri au ieșit 
din nevoia de a forma făuritori de 
bunuri, meseriași, muncitori ai pă- 
mîntului, neguțători, apoi învățători, 
medici, profesori, ingineri, arhitecți, 
artiști. Școala a devenit astfel din ce 
în ce mai mult o necesitate socială 
în calitatea ei dătătoare de învăță
tură pentru viață.

Caracterele esențiale ale școlii sint 
deci prin definiție comunicarea cu
noștințelor, metodelor, tehnicilor și 
experienței, iar finalitatea învățătu
rii este formarea, pregătirea și per
fecționarea pentru încadrarea absol
venților în activitatea productivă de 
bunuri materiale și spirituale nece
sare societății. Relația profesor-elev 
a avut deci, dintotdeauna, sensul de 
comunicare și fructificare a cunoș
tințelor teoretice și practice in vede
rea integrării ulterioare a elevului în 
viața socială, ca un factor de creație

Acad. Nicolae TEODORESCU

Respectarea strictă a dis
ciplinei de plan și tehnolo- 

La recenta Plenară comună a
C.C. al P.C.R. și a Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și So
ciale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
răta că, deși s-au obținut o serie de 
rezultate pozitive in domeniul redu
cerii consumurilor materiale și ener
getice pe unitatea de produs, avem 
încă rezerve foarte mari. Astfel, con
sumul de energie pe unitatea de pro
dus este încă mare, comparativ eu 
cel din alte state, inclusiv din țări 
socialiste, iar la metal, produse chi
mice, lemn, fire și alte materiale, 
consumurile depășesc normele stabi
lite. Așadar, respectarea disciplinei 
consumurilor este necesar să repre
zinte o lege de fier a activității eco
nomice.

Pentru fiecare participant la pro
cesul de producție trebuie să fie lim
pede că este strict interzis să se eli
bereze in plus castități de materiale 
pentru acoperirea consumurilor su
plimentare determinate de neincadra- 
rea in normele de consum aprobate. 
Care sint consecințele abdicării de la 
un asemenea principiu esențial al e- 
l’icienței producției ? Iată un exem
plu : este știut cit de valoroase au 
devenit acum feroaliajele, al căror 
preț tinde să se apropie de cel al 
metalelor prețioase. în acest context, 
este inadmisibil ca în combinatele 
siderurgice să se realizeze doar 
50—60 la sută din producția planifi
cată la unele sortimente de lamina
te și țevi din oțeluri inoxidabile, 
consumindu-se insă întreaga cantita
te de feroaliaje pusă la dispoziție 
pentru îndeplinirea integrală a sar
cinilor de plan. S-a ajuns la o ase
menea nedorită situație pentru că în 
oțelării nu se asigură urmărirea ri
guroasă, pe faze de fabricație, a 
consumului de feroaliaje, deci nu se 
controlează modul- in cane se res
pectă disciplina tehnologică.

întărirea spiritului gospo
dăresc, stimularea inițiative
lor de economisire a timpu
lui de lucru, a resurselor 
materiale și energetice — iată 
un vast domeniu de acțiune pentru 
organele și organizațiile de partid 
din întreprinderi. Lor le revine dato
ria de a promova forme concrete, 
atractive și convingătoare ale muncii 
politico-educative pentru întărirea 
răspunderii fiecărui comunist, a fie
cărui om al muncii față de utilizarea 
cu maximă grijă a mașinilor și uti
lajelor, a timpului de lucru disponi
bil, a materiilor prime și materiale
lor. Ntțmai și numai prin e- 
forturile fiecărui colectiv de oameni 
ai muncii pe frontul luptei pentru 
economii de timp, muncă sau de ma
teriale se poate asigura reducerea, 
cel puțin în proporțiile planificate, 
a cheltuielilor de producție prevă
zute pentru anul 1985 și creșterea e- 
ficienței economice — cale principală 
de sporire a venitului național și de 
ridicare, pe această bază sigură, a 
bunăstării întregului popor.

Comeliu CARLAN

pe plan material, ca și pe cel spiri
tual. Iar acest sens fundamental al 
învățăturii, ca și finalitatea ei dobîn- 
desc astăzi valențe specifice în. socie
tatea noastră socialistă, ca societate 
a muncii, a creației, în care fiecare 
om este chemat să asimileze noi și 
noi cunoștințe, să-și perfecționeze 
necontenit pregătirea pentru a fi cit 
mai util sieși, semenilor, poporului. 
Directivele Congresului al XIII-lea al 
partidului așază, firesc, la baza tutu

ror marilor trans
formări pe care 
le va cunoaște ța
ra noastră, gindi- 
rea cutezătoare și 
acțiunea de inaltă 

eficiență socială a oamenilor multila
teral pregătiți, cu vocația sintezei, a 
civilizației creatoare, însuflețiți de 
spiritul revoluționar, de patriotism. 
Asemenea oameni privesc cu încre
dere viitorul tocmai pentru că ei văd 
in e! proiecția gîndurilor și faptelor 
conjugate ale tuturor celor pentru 
care cultura, știința, civilizația uma
nă, pacea sint bunuri supreme, com
ponente organice ale orizontului lor 
de valori.

Mai mult ca oricînd, școlii româ
nești îi revine, astăzi și în perspec
tivă, rolul esențial de a forma cadre 
de specialiști de toate nivelurile și 
categoriile care să asigure ur, climat 
de intensă efervescență și perfecțio
nare a vieții sociale. Funcționarea 
mașinilor, utilajelor, mijloacelor de 
transport, mecanizarea, automatiza
rea, cibernetizarea mijloacelor de 
producție, cercetarea și proiectarea 
tuturor subsistemelor materiale și 
spirituale ce constituie uriașul și 
complexul sistem care este societa-

(Continuare în pag. a IV-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, l-a primit, vi
neri, pe tovarășul N. K. Baibakov, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetului de 
Stat' al Planificării al U.R.S.S., care, 
în fruntea unei delegații .economice, 
a efectuat o vizită in țara noastră.

Au luat parte Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, și Ștefan Birlea, președintele 
Comitetului de Stat al Planificării.

A fost de față E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut călduros 
din partea tovarășilor Konstantin 
Cernenko, secretar general, al Corni-, 
tetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și Nikolai Tihonov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită

au Îndeplinit planul pe patru ani ai cincinalului
Industria județului Sibiu
Printr-o mobilizare exemplară in 

întrecerea socialistă, prin acțiuni 
ferme pentru promovarea largă a 
progresului tehnic și folosirea cu 
indici superiori a mașinilor, utila
jelor și instalațiilor, oamenii mun
cii din industria județului Sibiu au 
îndeplinit planul producției-marlă 
industrială pe 4 ani ai cincinalului. 
Pină la finele anului va fi realizată 
o producție-marfă suplimentară in 
valoare de 1,2 miliarde lei, concre
tizată in produse fizice peste plan 
solicitate de economia națională, 
între care autospeciale frigorifice, 
remorci și semiremorci, produse de 
mecanică fină, țesături, tricotaje, 
confecții, textile. Cu cele mai im
portante realizări la obținerea a- 
cestui succes se înscriu întreprin
derea mecanică Mirșa, Automeca- 
nica — Mediaș, Întreprinderea de 
utilaje și piese de schimb și între
prinderea „13 Decembrie" din 
Sibiu. (Nicolae Brujan, corespon
dentul „Scînteii").

/
43 de unități economice 

din județul Vaslui
Acționind cu înaltă dăruire și 

abnegație muncitorească pentru în
făptuirea hotărîrilor Congresului 
al XIII-lea al partidului, colecti
vele din 43 de unități economice 
din județul Vaslui și-au indeplinit. 
înainte de termen, prevederile de

NOUL DIALOG LA NIVEL ÎNALT ROMÂNOBULGAR
Temelii trainice pentru o tot mai strinsă prietenie, 

pentru o colaborare tot mai rodnică

Prietenie — Drujba. Rostite adesea 
in aceste zile, in română sau in bul
gară, cele două cuvinte, prin încăr
cătura de semnificații conferită, dau 
măsura atmosferei ce a caracterizat 
întreaga desfășurare a.-vizitei oficiale 
de prietenie pe care, la invitația to
varășului Nicolae Ceaușescu. a intre- 
prins-o in țara noastră tovarășul 
Todor Jivkov, secretar general al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, 
in fruntea unei delegații de partid și 
de stat.

Un semn de profundă prietenie este 
însăși tradiția statornicită a intilnirilor 
frecvente ale celor doi conducători 
de partid și de stat — intilniri de o 
însemnătate determinantă pentru 
dezvoltarea continuă a rodnicei con
lucrări multilaterale dintre partidele, 
popoarele și țările noastre, ele im- 
pulsionind și orientind de fiecare 
dată ansamblul relațiilor. Prietenia 
este aceea care a luminat prin 
veacuri lupta . pentru, libertate și 
independență națională, a popoarelor 
român și bulgar, aflate alături in 
atitea momente hotăritoare pentru 
destinele lor. In numele prieteniei, 
mii de revoluționari bulgari au găsit 
adăpost și sprijin pe pămintul ro
mânesc, ea a constituit liantul acțiu
nilor de solidaritate dintre militanții 
progresiști, dintre partidele clasei 
muncitoare din România și Bulgaria 
in marile bătălii pentru instaurarea 
puteri: populare și victoria revoluției 
socialiste in țările noastre ; pe aceas
tă temelie trainică s-au îmbogățit și 
amplificat continuu raporturile noas
tre de conlucrare multilaterală în cei 
40 de ani de edificare a noii orin- 
duiri.

O adevărată sărbătoare a prieteniei 
a constituit-o și actuala intîlnire din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Todor Jivkov. Primirea 
plină de căldură rezervată înalților 
oaspeți, manifestările entuziaste, de 
aleasă stimă și considerație, ovațiile 
cu care au fost salutați cei doi con

tovarășului Konstantin Cernenko 
salutul său călduros și cele mai bune 
urări. De asemenea, secretarul ge
neral al partidului nostru a transmis 
tovarășului Nikolai Tihonov un cald 
salut și cele mai bune urări.

In timpul întrevederii au fost evi
dențiate bunele relații româno-sovie- 
tice, rezultatele obținute în cadrul 
cooperării și specializării în produc
ție, precum și necesitatea de a se 
acționa in continuare pentru valori
ficarea posibilităților largi existente 
în acest domeniu.

S-a apreciat că dezvoltarea pe di
verse planuri a colaborării româno- 
sovietice corespunde intereselor 
reciproce, aducind o importantă con
tribuție la înfăptuirea programelor 
de construcție socialistă și comunistă 
din cele două țări. In acest context, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat necesitatea de a se acționa in 
continuare în spiritul înțelegerilor 
convenite în cadrul intilnirii cu to
varășul Konstantin Cernenko, pen
tru adincirea și diversificarea co
laborării bilaterale, corespunzător 

plan pe 4 ani ai actualului cincinal 
la producția-marfă industrială. A- 
ceste colective, intre care se nu
mără cele de la Întreprinderile 
mecanică și de materiale izolatoa
re clin Vaslui. întreprinderea de 
produse abrazive și Întreprinderea 
de elemente pneumatice și aparate 
de măsură din Birlad, Filatura de 
bumbac din Huși, au obținut pină 
acum o producție-marfă suplimen
tară totalizind 186 milioane lei. iar 
pină la linele anului se estimează 
că vor livra peste prevederi econo
miei naționale produse de mare 
necesitate in valoare de aproape 
398 milioane lei, concretizate m 
cuplaje hidraulice, servomecanis- 
n>e. ventilatoare și reductoare in
dustriale, instalații pentru explo-, 
rări geologice, foraj și exploatare 
sonde, materiale izolatoare, produ
se electrotehnice și electronice, 
corpuri abrazive, țesături, încălță
minte și altele. (Petru Necula, co
respondentul „Scînteii").

25 de unități economice 
din județul Buzău

Angajate cu toate forțele în am
pla întrecere socialistă ce se des
fășoară pentru transpunerea in 
viață a mărețelor obiective de 
dezvoltare economico-socială stabi
lite de Congresul al XIII-lea al 
partidului, colectivele din 25 dc 
unități economice din județul Bu
zău raportează îndeplinirea inain- 

ducători de partid și de stat. în Bucu
rești ca și in celelalte localități vi
zitate. marea adunare populară dă lă 
Sala Palatului Republicii au dat vi
brante expresii sentimentelor ce 
leagă popoarele român și bulgar; 
partidele și țările noastre.

Aceasta a fost ambianța in . care 
s-au desfășurat convorbirile oficiale, 
dialogurile de lucru in unitățile 
economice vizitate, avind ca obiectiv 
extinderea și diversificarea continuă 
a colaborării în cele mai largi dome
nii de activitate. Există profunde te
meiuri de satisfacție comună pentru 
modul in care, pe baza hotărîrilor și 
înțelegerilor la nivel înalt, se dez
voltă relațiile româno-bulgare. A- 
ceasta se reflectă atit in intensifica
rea contactelor politice, a schimbu
lui de experiență in construcția so
cialistă. cit și in colaborarea econo
mică, tehnico-științifică și culturală 
dintre țările noastre. Mărturii grăi
toare stau in acest sens marile 
obiective realizate prin eforturi co
mune, dezvoltarea de ansamblu a 
schimburilor economice, care aproa
pe s-au dublat de la un cincinal la 
altul.

In același timp însă, așa cum a 
reieșit și cu prilejul actualelor con
vorbiri, cum se subliniază în Comu
nicatul comun dat publicității, po
tențialul economic în continuă creș
tere și modernizare al României și 
Bulgariei, programele de dezvoltare 
stabilite de Congresul al XIII-lea al 
P.C.R., ca și programele de dezvol
tare a Bulgariei socialiste oferă po
sibilități ample pentru adincirea co
laborării multilaterale. Pornind de 
la aceste premise obiective favo
rabile, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Todor Jivkov au sem
nat Programul de lungă durată 
privind dezvoltarea colaborării c- 
conomice și tehnico-științilice din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Bul
garia, pe perioada pină in anul 1999, 
iar in unele domenii pină in anul 
2000 — document de deosebită im

potențialului actual și perspectivelor 
de dezvoltare a economiilor naționa
le ale celor două țări, in interesul 
popoarelor român și sovietice, al 
cauzei generale a socialismului și 
păcii in lume.

Reliefîndu-se importanța asigurării 
unei perspective de lungă durată co
laborării dintre România și U.R.S.S., 
a fost relevată însemnătatea sporirii 
volumului schimburilor economice 
bilaterale, realizării unei mai strînse 
conlucrări între cele două țări in 
vederea asigurării necesarului lor de 
materii prime și materiale, de ener
gie și combustibil, de utilaje și teh
nologii moderne.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale situației interna
ționale, subliniindu-se, in acest ca
dru, necesitatea de a se face totul 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
in primul rind a celor nucleare, pen
tru dezarmare, înlăturarea primej
diei de război și asigurarea păcii în 
lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

te de termen a prevederilor de 
plan pe 4 ani la producția-marfă 
industrială. In rindul acestor har
nice colective se înscriu cele de la 
Schela de producție petrolieră 
Berea, întreprinderea de timplărie 
metalică, întreprinderea de mate
riale de construcții. Antrepriza de 
construcții hidrotehnice Siriu, Fa
brica de zahăr șt altele. Avansul 

■de timp ciștigat permite oamenilor 
muncii din aceste unități fruntașe 
să realizeze, pină la sfirșitul anu
lui, o producție-marfă industrială 
suplimentară in valoare de 753 mi
lioane Iei. (Stclian Chiper, cores
pondentul „Scînteii").

Unitățile economice 
din orașul Fetești

Colectivele de oameni ai muncii 
din unitățile economice din orașul 
Fetești raportează îndeplinirea 
planului pe primii patru ani ai 
cincinalului. Se estimează că pină 
la 31 decembrie industria orașului 
de pe malul Borcei va realiza o 
producție-marfă in valoare de 
peste 180 nțilioane lei. La acest 
deosebit succes au contribuit 
Grupul de șantiere din cadrul An
treprizei poduri dunărene. între
prinderea pentru producerea și 
industrializarea legumelor și fruc
telor. Fabrica de nutrețuri com
binate, Întreprinderea de tricotaje. 
(Mihai Vișoiu, corespondentul 
„Scînteii").

portanță, menit să confere o amplă 
perspectivă conlucrării dintre cele 
două țări vecine și prietene. In mod 
deosebit se prevede amplificarea co
operării intr-o serie de domenii in
dustriale de virf cum sint : con
strucțiile de mașini, electronica, elec
trotehnica, metalurgia, chimia, pre
cum și in agricultură. Se are, tot
odată, in vedere utilizarea complexă 
a potențialului hidroenergetic al 
Dunării, în condiții avantajoase pen
tru ambele părți. Pentru aceasta 
urmează să fie rezolvate toate pro
blemele în vederea trecerii, anul vi
itor, la construcția sistemului hidro
energetic de la Turnu Măgurele — 
Nicopole, o nouă centrală hidroelec
trică fiind in studiu pentru zona 
Călărași — Silistra.

Dind o înaltă apreciere acestor în
țelegeri, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU sublinia de la tribuna 
marii adunări, populare consacrate 
prieteniei româno-bulgare : „Realiza
rea acestor importante obiective, ca 
și a altor obiective economice, in
dustriale, pe care ne propunem să le 
realizăm, prin eforturi comune, va 
avea nu numai o deosebită impor
tanță economică, ci și una politică. 
Asemenea construcții vor reprezenta 
și se vor inscrie în istorie. în con
știința generațiilor viitoare, ca ade
vărate monumente ale prieteniei și 
colaborării dintre două popoare ve
cine și prietene, aliate in cea mai 
rodnică și înfloritoare epocă a dez
voltării lor — epoca edificării so
cialiste și comuniste".

în vederea aplicării în viață a în
țelegerilor stabilite s-a hotărit ur
gentarea activității de coordonare a 
planurilor de dezvoltare a econo
miei naționale pentru perioada 1986— 
1999. Gama înțelegerilor convenite 
este întregită de cele privind extin
derea legăturilor pe plan cultural- 
științific, artistic, al învățămîntului, 
turismului, sănătății, sportului și în

Dumitru ȚINU
(Continuare in pag. a Vl-a)
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copiipentru 4 milioane de
O

între scrisorile sosite la redacție în ultimul timp, una ne-a reținut 
atenția în mod deosebit. Pe de o parte, pentru că aparține unui comu
nist care se adresează prima oară ziarului. Pe de alta, pentru că scri
soarea conține o propunere deosebit de interesantă. Dar s-o parcurgem 
în întregime.

„Incepind din luna septembrie a.c., — ne scrie ION MIHĂESCU — 
sint secretar al biroului organizației de bază nr. 19 din secția mecano- 
energetică a întreprinderii „Autobuzul" din Capitală. îndeplinesc pentru 
prima dată o asemenea sarcină de răspundere, și aș dori să cunosc cit 
mai multe lucruri din experiența celor care activează de mai multă 
vreme in acest domeniu. Intrucit, după cite știu, în situația-mea se află 
mulți secretari, de partid, propun redacției să inițieze, o rubrică prin 
intermediul căreia noi, secretarii de partid aleși pentru prima oară in 
această muncă, să avem posibilitatea de a intra in dialog, pe diverse 
probleme, cu acei secretari care îndeplinesc această sarcină de mai 
multă vreme și au, firește, o experiență mai bogată.

argumentele în 
au devenit și 

Pentru că, pre- 
avea să urmeze, 
Goage, secre-

ARGUMENTE ÎN FAVOAREA 
PROPUNERII. Atunci cînd la sediul 
comitetului de partid al sectorului 5 
tovarășul Ion Mihăescu și alți trei 
secretari de partid nou aleși s-au 
aflat față-n față, timp de cîteva ore, 
cu alți patru colegi de-ai lor, care în
deplinesc de mai mulți ani această 
importantă sarcină, 
favoarea propunerii 
mai clare. De ce ? 
fațînd dialogul care 
tovarășul Ștefan __ ____
tar al comitetului de partid al sec
torului, arăta : „In condițiile secto
rului nostru, și după pite cunosc 
această situație este valabilă pentru 
toate organele de partid, inițierea 
cit mai rapidă în muncă a cadrelor 
noi, învestite de comuniști la ultime
le alegeri să conducă activitatea or
ganizațiilor de partid, este o sarcină 
de primă • importanță pentru în
deplinirea de către acestea in bune 
condiții a atribuțiilor ce le revin. 
Faptul că, in sectorul nostru, 42,6 la 
sută din secretarii comitetelor de 
partid sînt nou aleși, iar ai birourilor 
organizațiilor de bază 41 la sută 
atestă, in mod evident, necesitatea 
de a acționa cu toată răspunderea 
pentru inițierea lor cit mai operati
vă în cunoașterea metodologiei mun
cii de partid, pentru pregătirea te
meinică a acestora. In acest sens, 
apreciem și noi, de la bun început, 
utilitatea și oportunitatea propunerii 
adresate redacției de tovarășul Ion 
Mihăescu și ne oferim de a fi gazda 
primului dialog de acest fel".

FORMULA PRIMULUI DIALOG. 
Consultîndu-i pe secretarii de partid 
noi asupra modului de desfășurare a 
dialogului, aceștia au opinat pentru 
formula „întrebări și răspunsuri". 
Iar ca subiect al dezbaterii — în 
cazul de față — o singură problemă: 
una din primele cu care se confruntă 
de la început secretarii de partid, și 
anume : cum se elaborează planul 
de muncă, cum se asigură Îndepli
nirea lui ?

Prima întrebare a formulat-o to
varășa Aurelia Ștefan, secretar al 
comitetului de partid de la între
prinderea poligrafică Filaret : „Care 
sint criteriile ce trebuie avute în ve
dere la elaborarea planului de mun
că atît la nivelul comitetului de 
partid, cit și al biroului organizației 
de bază pentru ^cuprinderea tuturor 
problemelor xuttivftății, economice , și ,, 
politico-organizatorice -?“ ■

Un prim răspuns ă dat tovarășul 
Dan Iacobini, secretarul biroului or
ganizației de bază de la Centrul de 
organizare șl perfecționare a cadre
lor din industria alimentară : „Elabo
rarea planului de muncă — spunea 
el — cere din partea biroului organi
zației de bază sau al comitetului de 
partid o muncă fundamentată știin
țific. Există tendințe, mai ales la 
început, de a privi planurile de acti
vitate ca pe o hirtie pe care sint în
scrise anumite obiective pentru a nu 
le scăpa din vedere în iureșul mun
cii. Nimic mai eronat. Planul de 
muncă reprezintă, in esență, strate-

Cerințele circulației rutiere pe timp de iarnă
Ne aflăm în plin sezon rece, cînd 

lapovița și ninsoarea, ceața și po
leiul, temperaturile scăzute și vizi
bilitatea redusă influențează direct 
modul de desfășurare a circulației 
rutiere. Pe același drum se pot în- 
tilni porțiuni uscate și altele alune
coase, vremea se schimbă de Ia o 
zi la alta și, adeseori, chiar în 
cursul aceleiași zile, constituind tot 
atîtea „capcane" 
în siguranță. în 
care conducător 
bine că singura 
aplice întocmai 
preventive,

în calea deplasării 
aceste condiții, fie- 
auto știe foarte 
alternativă este să 

_______  normele conduitei 
preventive, care înseamnă antici
parea tuturor împrejurărilor de na
tură să ducă la producerea unui 
nedorit accident și luarea celor mai 
potrivite decizii și măsuri pentru a 
preîntîmpina sau, în cazuri limită, 
pentru a diminua cit se poate mai 
mult urmările acestuia. Prevedere de 
care dau dovadă mulți șoferi pro
fesioniști, dar și din rîndul celor 
amatori, cu mai multă experiență. 
Numai datorită prezenței extraordi
nare de spirit a suceveanului Gri- 
gore Arsene, care conducea autove
hiculul 31-SV-694, buzoianul de la 
volanul autoturismului l-BZ-3374, 
care i-a „tăiat" calea la o intersec
ție aglomerată, mai este astăzi în 
viață. Ca și biciclistul care a apărut 
brusc în fața autoturismului 3-HD- 
1846, hunedoreanul de la volan, șofer 
amator, făcînd o adevărată casca- 
dorie pentru a evita impactul în 
ultima fracțiune de secundă. Ceea 
ce nu s-a ma> putut intîmpla în 
cazul reșițeanului de la volanul auto
turismului l-CS-1603, care s-a an
gajat într-o depășire extrem de pe
riculoasă a unei autobasculante pe 
o șosea din Bihor. în timp ce din 
sens opus se apropia regulamentar 
un autobuz. Cu toată intervenția 
promptă a șoferului de pe autobuz, 
care a intrat și în șanț, autoturis
mul l-a izbit puternic, în accident 
pierzîndu-și viața conducătorul a- 
cestuia, soția, copilul și tatăl său. 
Și totul, dintr-o clipă de neatenție ! 

Rigorile traficului rutier în acest 
sezon solicită din partea tuturor 
conducătorilor auto cea mai mare 
atenție în timpul deplasărilor, pre
cum și o neslăbită grijă pentru sta
rea tehnică a mașinilor, în primul 
rînd a sistemelor de direcție, frîna- 
re și semnalizare. De neînțeles este 
însă riscul pe care și-l asumă unii 
automobiliști care pornesc la drum 
de iarnă obosiți sau sub influența 
alcoolului, ceea ce sporește și mai 
mult pericolul de accidente. In- 
tr-una din 
brie, în jurul orei 
turismul l-AG-3870 a 
lent o căruță cu lemne, 
dea de drumul ei prin 
Argeș. Din cercetări a 
automobilistul Gheorghe 
sit, adormise la volan.
acroșat, rănindu-1, pe un cetățean 

serile acestui decem-
17,30, auto- 

izbit vio- 
care își ve- 

Leordeni- 
rezultat că 
Bîrcă, obo- 
După ce a

iiiiiiiiiii

gia pe care o adoptăm pentru o anu
mită perioadă ca activitatea organi
zațiilor de partid să fie „inima" ac
tivității generale a colectivului in 
perioada respectivă. Definiții pot fi 
date multe. Cert este că la elaborarea 
planului de muncă trebuie avute in 
vedere in mod obligatoriu citeva cri
terii, și anume : cunoașterea temei
nică a documentelor de partid, a ho- 
tăririlor organelor superioare de 
partid și a propriilor hotărîri referi

Cum se elaborează 
planul de muncă, 

cum se asigură
îndeplinirea lui

a realităților 
și politice ale unității ; a- 
concretizarea obiectivelor 
de oportunitatea lor in 

respectiv ; îmbinarea ju- 
sarcinitor curente cu cele

toare la fiecare din obiectivele în
scrise in plan (evident, în această 
perioadă, accentul trebuie pus pe a- 
profundarea documentelor Congresu
lui al XlII-lea al partidului) ; cu
noașterea temeinică 
economice 
legerea și 
în funcție 
momentul 
dicioasă a 
de perspectivă ; stabilirea precisă a 
forțelor care participă la analizarea 
și aducerea la îndeplinire a acesto
ra ; înscrierea de termene și respon
sabilități pentru fiecare obiectiv ș.a.“.

Tovarășa Maria Petre, secretarul 
comitetului de partid de la între
prinderea „Tînăra gardă", intervine 
pentru a completa răspunsul. „V-aș 
recomanda ca la elaborarea planu
rilor de muncă — spunea dînsa — 
să aveți in vedere și alte două crite
rii obligatorii : studierea temati
cii anuale orientative elaborate 
pentru cuprinderea tuturor dome
niilor de activitate și, strîns le
gat de aceasta, asigurarea unui echi
libru corespunzător între problemati
ca economică și cea a vieții de or
ganizație, a activității pOliticO-educa- 
tive. Sînt criterii care, aplicate ju
dicios, pot imprima muncii de partid 
un caracter și complex și eficient, pe 
măsura sarcinilor pe care le are de 
rezolvat".

RĂSPUNSURI LA ÎNĂLȚIMEA 
UNUI SCHIMB DE EXPERIENȚA... 
Odată „spartă gheața", cum se spu
ne, întrebările vin una după alta. 
Cea formulată de tovarășa Elena 
Ghiță, secretar al biroului organiza
ției de bază de la Direcția pentru 

care încerca să-și scoată mașina, 
rămasă în pană, de pe partea caro
sabilă a străzii, conducătorul auto
turismului 3-CT-7495 nu numai că 
n-a oprit la locul faptei, dar a apă
sat și mai mult pe accelerație și, la 
numai citeva sute de metri, la o 
trecere de pietoni din Constanța, a 
mai lovit un cetățean, de data a- 
ceasta mortal, după care a abando
nat mașina și a dispărut. A fost 
depistat în aceeași seară și va da 
seamă pentru faptele lui iresponsa
bile. După cum tot condamnabilă 
este și fapta lui Ștefan Constantin, 
șef de coloană auto la Dragalina- 
Călărași, care ar fi trebuit să fie un 
exemplu pentru șoferii din subordi
ne, dar care a fost surprins la vo
lanul mașinii personale l-CL-5144 
atit de beat, îneît abia se mai putea 
ține pe picioare.

Odată cu apariția în unele zone 
a zăpezii, a ceții și poleiului, am 
efectuat, cu ajutorul serviciilor de 
circulație ale miliției dintr-o serie 
de județe, cîteva sondaje, pentru a 
vedea modul în care pornesc auto
vehiculele la drum de iarnă. In ju
dețul Botoșani, pe un drum cu cea
ță și cu o vizibilitate redusă la nu
mai cîțiva metri în jur, au fost de
pistate 22 de autovehicule care cir
culau numai cu luminile de poziție, 
în loc să le folosească pe cele de 
întîlnire. Printre acești automobi
liști... invizibili se numără și Tăna- 
se Ștefan, șef de autobază (1-BT- 
5920) și Ioan Cosma (l-BT-4935), șef 
de coloană auto. Cum îi vor fi in- 
struind pe șoferii de care răspund, 
dacă ei înșiși sînt neinstruiți ? La 
Arad, nu mai puțin de 15 mașini 
porniseră la drum cu grave defec
țiuni tehnice, care puneau în peri
col siguranța traficului. Autoturis
mul 3-AR-1804 avea pneurile atît de 
uzate, îneît posesorul său, Gheorghe 
Barbă, le-ar fi putut face... sanie. 
Pe o șosea circulată din Bistrița- 
Năsăud, într-o singură oră, au fost 
oprite 21 de mașini cu parbrizele 
și geamurile laterale înghețate boc- 

' ’ (l-BN-5951,
și ceilalți) 
i“ cît latul

acestora
l-BN-7214

nă, șoferii 
l-BN-7166, 
zgîriind cîte un „ochean 
palmei și cît să vadă la cîțiva metri 
în fața lor. Tot în timpul unui son
daj a fost prevenit un grav acci
dent. în condiții tipice acestui sezon 
cu ceață și drum alunecos, condu
cătorul autoturismului 2-AB-794 cir
cula prin Ocna Mureș fără lumini 
și cu o viteză de raliu. Excesul de 
viteză, care constituie și în condiții 
normale cea mai frecventă cauză a 
producerii de accidente, devine și 
mai periculos acum, la vreme de 
iarnă.

— într-adevăr, adaptarea vitezei 
autovehiculelor la condițiile con
crete meteo-rutiere, ceea ce im
pune, uneori, chiar deplasarea 
pe anumite porțiuni de drum 
sub viteza legală prevăzută, adică

In speranța că propunerea mea va fi acceptată, mulțumesc anticipat 
redacției".

Așa s-a născut rubrica de față, prin care ne propunem să desfășurăm 
un dialog fructuos, pe baza scrisorilor și întrebărilor adresate redacției, 
între secretarii de partid. Cu atit mai mult cu cit aproape 50 la sută din 
secretarii comitetelor de partid și ai birourilor organizațiilor de bază, 
învestiți cu această răspundere la ultimele alegeri de partid sînt noi, în
deplinesc pentru prima dată o asemenea sarcină. Un dialog deci care își 
propune să contribuie, și pe această cale, la cunoașterea și generalizarea 
celor mai valoroase experiențe existente în munca de partid, la promo
varea la timp a tot ce este nou și valoros, intr-un cuvint, la ancorarea 
și mai puternică a activității organelor 
transpunerea în viață a importantelor 
XlII-lea al partidului.

dezvoltarea și administrarea spațiu
lui locativ, se întîlnește cu a tova
rășei Ionela Popescu, secretar al co
mitetului de partid de la întreprin
derea „Industria iutei" : „Pot fi in
cluse în planul de muncă și alte 
obiective decît cele aprobate la în
ceputul trimestrului ? Și dacă da, 
cum trebuie procedat ?“.

S-a oferit să răspundă la această 
întrebare tovarășul Teodor Burtic, 
secretarul biroului organizației de 
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bază de la Comitetul de Stat pentru 
Energia Nucleară: „O asemenea în
trebare mi-am pus-o și eu la începu
tul activității de secretar. Mi se pă
rea că ar fi normal ca un plan de 
muncă odată aprobat să nu mai fie 
schimbat. E bine ca tovarășii nou 
aleși să înțeleagă de la început ne
cesitatea respectării cit mai mult 
cu putință a planului de muncă, dar 
și faptul că el nu e „bătut în cuie", 
că nu trebuie să rămînă „tabu" în 
fața vieții. Planul de muncă trebuie 
să aibă un caracter dinamic, să se 
adapteze cerințelor noi care apar, fie 
determinate de orientările noi ale 
unui document de partid, de cuvîn- 
tările secretarului general al parti
dului, fie de anumite situații noi, . 
care nu pot fi prevăzute, ce intervin 
in viața unui colectiv".

Tovarășul Teodor Burtic a arătat 
că în luna octombrie biroul organP 
zației de bază de la unitatea în 
lucrează avea planificat să 
lizeze în adunarea: -.generală 
vitatea unor comuniști dintr-un 
tor de control. O temă utilă, 
în luna respectivă s-a constatat că 
la fabrica de aparatură nucleară 
execuția a trei produse așteptate de 
industrie prezenta în acel moment 
rămîneri în urmă. Trebuiau luate 
măsuri imediate in toate verigile 
actului de conducere. Putea rămine 
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...Așadar, rubrica propusă de tinărul secretar al biroului organizației 
de bază nr. 19 din secția mecano-energetică a întreprinderii „Autobuzul" 
s-a născut. Asupra problematicii ce trebuie dezbătută, a desfășurării ei in 
acest mod sau in altul, așteptăm opinii, sugestii, scrisori și întrebări de la 
beneficiarii ei reali — secretarii birourilor organizațiilor de bază și ai co
mitetelor de partid — și care să constituie punctul de plecare pentru noile 
„dialoguri".

Constantin PRIESCU

pînă Ia limita evitării oricărui peri
col — ne spune tovarășul colonel 
ing. Mihalache Stoleru, locțiitor al 
șefului Direcției circulație din In
spectoratul General al Miliției — este 
una din cerințele de prim ordin ale 
circulației rutiere în timpul iernii. 
Este îmbucurător faptul că, în ulti
mii patru-cinci ani, deși numărul de 
autovehicule, îndeosebi proprietate 
personală, a sporit intr-un ritm sus
ținut, ca și cel al posesorilor de 
permise de conducere, care a depă
șit cifra de 2,3 milioane, numărul ac
cidentelor cu urmări grave a conti
nuat să scadă. In același timp, sta
tisticile noastre atestă faptul că, mai 
ales în sezonul rece, se produc mai 
multe evenimente rutiere, din cauza 
ignorării de către participanții la 
trafic tocmai a condițiilor vitrege în 
care acesta se desfășoară. Din anali
za accidentelor care au avut loc în 
această ultimă lună a anului rezultă, 
fără putință de tăgadă, că toate, ab
solut toate ar fi fost evitate da’că 
fiecare conducător auto ar fi acționat 
efectiv în spiritul normelor conduitei 
preventive, dacă nici unul din pieto
nii loviți n-ar fi traversat strada 
fără să se asigure și prin locuri ne- 
permise.

— Pentru a preîntîmpina nedori
tele evenimente, ce recomandări se 
pot face participanților la traficul 
rutier în această perioadă ?

— In primul rînd, o corelare 
permanentă a vitezei autovehicule
lor în raport cu condițiile atmos
ferice și cu starea drumului, vi
teză care trebuie situată acum 
nu la limita admisă de lege, ci 
la aceea a mersului în siguranță. E 
bine să se rețină că și o viteză de 
numai 30 kilometri pe oră poată fi 
periculoasă pe un drum cu polei sau 
pe o ceață deasă. In timp de iarnă, 
în medie, din cinci cazuri de acci
dente, trei se produc tocmai din 
cauza nepilotării mașinii cu o viteză 
adecvată. O cerință expresă pentru 
fiecare om, ori de cîte ori se află la 
volan, și cu atît mai mult în acest 
sezon, este efectuarea cu toată 
atenția a depășirii altor vehicule, 
depășirea fiind manevra cea mai 
complexă în conducerea auto. Potri
vit unor completări recente aduse 
Decretului 468 din 1977, care prevăd 
dotarea tuturor autovehiculelor care 
transportă mărfuri cu cite una sau 
două remorci, în vederea creșterii 
capacității acestora, este necesar 
ca șoferii respectivi să-și însu
șească foarte bine regulile de
plasării, staționării și, mai ales, ale 
virajelor și ale abordării curbelor, 
pentru a nu pune în pericol siguran
ța circulației celorlalte mașini. Tot
odată, la întîlnirea unor astfel de 
autovehicule cu cîte două remorci, 
datoria celorlalți conducători auto 
este de a circula cu atenție sporită 
și să nu se angajeze în depășiri decît 
în condiții de deplină siguranță.
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și organizațiilor de partid în 
sarcini stabilite de Congresul al 

organizația de partid insensibilă la o 
asemenea situație ? Nu. Analiza ac
tivității comuniștilor din respectivul 
sector de control a fost amînată pen
tru luna următoare și ei i-a luat lo
cul, așa cum era și firesc, problema 
urgentă care apăruse — intîrzierea 
execuției unor produse la fabrica de 
aparatură nucleară. Cît de oportună 
a fost această măsură o dovedește și 
faptul că la scurt timp după analiza 
efectuată în adunarea generală de 
partid situația a intrat pe făgașul 
normal. Iată, eficiența adaptării la 
timp a planului de muncă la o si
tuație nou’ apărdtă.

Atunci cînd planul este fetișizat se 
poate ajunge la situații nedorite. 
Vrind să nu se „abată" de la preve
derile planului de muncă, comitetul 
de partid de .la întreprinderea „Tînă- 
ra gardă" și-a propus să analizeze sta
diul pregătirii producției pentru 1985 
abia in ultima parte a lunii decem
brie. „Nu punem în discuție aici — 
remarca tovarășul Teodor Burtic — 
modul temeinic in care comitetul de 
partid pregătește, așa cum ne-a în
fățișat tovarășa secretară, această 
analiză. Dar nu ar fi avut un efect 
mai mare dacă ea era programată 
mult mai devreme, pentru ca asupra 
problemelor care se anunțau ca 
nerezolvate" să se poată acționa 

mult mai din timp?" Opiniile tutu
ror celor prezenți s-au asociat, ape- 

■ lîndu-se la multe alte argumente, 
punctului de vedere exprimat de 
secretarul de pattid de la energia 
nucleară. Dar esențială pentru „dia
logul secretarilor" 
cluzia desprinsă atît 
din cele

a fost însă con- 
de instructiv 

două exemple.

și RĂSPUNSURI care 
ÎNTREGITE. Spațiul nu ne 
să înfățișăm în amănunt

...DAR 
VOR FI 
permite 
toate problemele abordate în cadrul 
„dialogului". Unele — ca de pildă 
modul în care se repartizează, odată 
cu elaborarea planului, forțele birou
lui sau comitetului, ale celorlalți 
comuniști pentru îndeplinirea pla
nului — și-au păstrat pină la capăt 
caracterul de schimb de experiență. 
Tovarășii Dan Iacobini și Teodor 
Burtic au arătat că ei obișnuiesc ca 
în planurile de muncă să fixeze pen
tru, fipcare obiectiv atît data pînă la 
care trebuie îndeplinit, cit și mem
brul din birou sau comunistul ori co- 
muniștii ce sînt învestiți Bă răspun
dă de realizarea lui. Altele, cum ar 
fi modul în care se exercită’contro
lul de- către biroul organizației de 
bază sau de comitetul de partid asu
pra îndeplinirii planului de muncă, 
neaprofundate temeinic în cadrul 
„dialogului", au rămas să fie între
gite și adincite în cadrul instruirii 
ce se desfășoară la nivel de sector.

atenție mai 
stării tehnice 

tuturor pneu- 
unor ninsori

Ținînd seama de scăderea aderenței 
pneurilor pe drumurile alunecoase, 
se recomandă evitarea bruscării vo
lanului și a frînei, iar pentru preîn- 
tîmpinarea tamponărilor se impune 
păstrarea unei distanțe mai mari în
tre autovehicule. O 
mare trebuie acordată 
a mașinii și inlocuirii 
rilor uzate. în cazul 
abundente și al drumurilor acoperite 
cu gheață și polei se recomandă 
conducătorilor auto amatori nu 
numai renunțarea la deplasări pe 
distanțe mai mari, ci chiar și în in
teriorul localităților, recomandare 
pe care o adresăm în mod deosebit 
automobiliștilor începători. La rîn- 
dul lor, pietonii au datoria să tra
verseze strada numai prin punctele 
special semnalizate cu indicatoare și 
marcaje. Orice trecere de pe o parte 
pe alta a străzii sau apariția bruscă 
în fața unei mașini constituie un 
real pericol pentru pietonul respec
tiv, intrucît pe drum de iarnă distan
ța de oprire oportună a unui autove
hicul se dublează. în ceea ce privește 
cadrele de miliție care efectuează 
controlul și supravegherea circula
ției, ele se vor afla, ca și pînă acum, 
zi și noapte la datorie, indiferent de 
vitregia iernii, pentru ca traficul 
rutier să se desfășoare în condiții 
de siguranță, cursiv și civilizat.

Petre POPA

Permanenta tinerefe a spiritului revoluționar
(Urmare din pag. I)
cind și manifestînd uneori și riscîn- 
du-și viața pentru triumful ideilor 
comuniste. Unii dintre ei nu ținuseră 
o carte în mină și se isțăleau cu de
getul. Atunci s-a pornit acțiunea de 
alfabetizare, acțiune cu adevărat re
voluționară, rămasă la loc de cinste 
în cronica marilor noastre înfăp
tuiri. Intram, astfel, într-o nouă eta
pă : calitatea de revoluționar pre
tindea și instruire, știință de carte. 
Constructorii noii societăți își pro
puneau planuri îndrăznețe, visau 
peste decenii, pînă în zilele noastre, 
și mai departe. De-a lungul anilor, 
eu am văzut zeci și sute de machete 
ale unor viitoare obiective indus
triale și obștești, gindite de oameni 
pricepuți. Am văzut și terenurile vi
rane unde aveau să fie amplasate 
aceste obiective. Nici nu vă puteți 
imagina cite terenuri virane, în pa
ragină, au fost 
nimerit să fiu 
meni pricepuți 
cieni, ingineri 
țăruși, apoi au 
ce și au ridicat uzine, platforme in
dustriale, spitale, uhiversități, case 
de cultură, mari ansambluri de urba-

în țara aceasta. S-a 
de față cînd alți oa-
— muncitori, tehni-
— au bătut primii 
săpat fundații traini-

Ultimtil clinchet de clo
poțel care va răsuna la 
sfirșitul acestei zile, in 
fiecare școală, vestește 
începutul vacanței. O va- 

. canță de iarnă lipsită in 
multe locuri de frumosul 
decor alb. dar care aduce 
cu sine întotdeauna, în 
preajma sfieșitului de an, 
multiple posibilități de 
destindere și de recreere.

La serbările pomului de 
iarnă și în cadrul mani
festărilor cultural-artis- 
tice, copiii vor da glas 
dragostei nețărmurite și _ 
recunoștinței fierbinți pe 
care le nutresc față de 
partid, față de secretarul 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pen
tru minunatele condițit 
materiale și de instruire 
ce le sint create, pentru 
statornica sa preocupare 
de a asigura tuturor fi
ilor patriei liniștea și pa
cea. In vers și cintec, 
copiii vor exprima ace
leași sentimente de dra
goste, stimă și prețuire 
față de tovarășa Elena 
Ceaușescu pentru grija 
permanentă cu care se 
ocupă de creșterea și 
educarea tinerei generații 
în spiritul muncii, iubi
rii de țară, partid și po
por, al nobilelor idea
luri comuniste.

Prin grija părintească 
a partidului și statului 
nostru, de a asigura tine
rei generații condiții cit 
mai bune de trai și de 
petrecere a timpului liber, 
anul acesta, ca și pină 
acum, au fost alocate de 
la bugetul de stat im
portante sume de bani 
pentru serbarea pomului 
de iarnă, la care se adau
gă ’sumele asigurate de 
organizațiile de masă și 
obștești ca urmare a des- 

^fășurărli unor ample ac- 

PE ȘANTIERELE EXPLOATĂRII DE GOSPODĂRIE LOCATIVĂ GALAȚI

„Plouâ“ cu avertismente, 
dar disciplină... tot nu răsare

Urmărind, cinci zile, cum se desfășoară lucrările de reparații la imobilele noi și vechi 
ale fondului locativ

Unul din semnele cele mai eviden
te ale prefacerilor înregistrate de o- 
rașele țării, in ultimii 15—20 de ani, 
este, fără îndoială, apariția numeroa
selor construcții și ansambluri noi de 
locuințe. Practic, nu' există localitate 
care să nu • poarte .acest distinctiv 
semn de'prosperitate, de creștere a _____ ___ ______ ___  „__ _, „
calității Vieții: Statul nostru a’âldcat Săptăifiîni, cînd au adus un 'camion'r 
și alocă’'fonduri importante.: pentru de nisip, dar l-au lăsat in stradă și 

" dezvoltarea construcției de locuințe. ' “
Investițiile mari dih acest dome

niu impun o preocupare tot mai stă
ruitoare pentru întreținerea în condi
ții exemplare a întregului fond loca
tiv, fie el nou sau vechi. Și, într-a
devăr, în toate orașele, întreprinde
rile de gospodărie comunală și loca
tivă fac eforturi remarcabile să men
țină în bune condiții ceea ce s-a con
struit de-a lungul anilor.

Și în municipiul Galați, întreprin
derea de specialitate (E.G.L.) — Ex
ploatarea gospodăriei locative — se 
străduiește ca fondul locativ existent 
să fie bine conservat. Cit de mari 
sînt aceste eforturi, cu ce eficiență 
se acționează la întreținere, cu ce 
forțe lucrează întreprinderea respec
tivă ?

Directorul unității) Victor Haiduc, 
ne spunea că pe șantierele de între
ținere și reparații din municipiu lu
crează peste 1 000 de meseriași, că 
sînt în reparație 100 de imobile șl 
că, anual, sînt supuse reparațiilor 
600 clădiri — cele mai multe vechi, 
dar intr-o stare bună, care mai pot 
folosi în continuare cîtorva generații.

...Dintre cele 100 de imobile unde 
se lucra în zilele raidului nostru am 
luat, cu totul la întîmplare, 33 și, 
timp de cîteva zile, am verificat ce 
și cum se repară la adresele respec
tive. De subliniat că în majoritatea 
cazurilor, muncitori, șefi de echipă, 
maiștri se aflau la locurile lor de 
muncă, grăbindu-se să încheie lucră
rile începute. Exemplu : străzile De
mocrației nr. 6 și 51, 1 Mai nr. 32 și 
39, Mihai Bravu nr. 46 ș.a.m.d., unde 
am găsit, pe micile șantiere deschi
se, ordine, muncă, disciplină.

Ajungem și la imobilul de pe stra
da Traian nr. 190. în fața porții — o 
roabă ; în curte — materiale de con- 

. strucții. întrebăm pe Alexandra A- 
gapi, locatară, unde sînt meseriașii. 
Nu știe. Un ajutor de zidar, Stingă 
Costache, apărut pe neașteptate, ne 
dă însă amănuntele cerute : „Mește
rul meu a plecat la o lucrare urgen
tă : pe strada Științei nr. 15". Ne 
grăbim spre str. Științei. La nr. 15 — 
nimeni. Trebuie să facem anumite 
investigații ca să dăm de un mese
riaș necalificat, Dumitru Grecu, de la 
care aflăm că meșterul Dumitru Lu- 
chiacenco „a plecat la o lucrare foar
te urgentă". Unde ? „Pe str. Traian 
la nr. 190 1“ Ne întoarcem, așadar, de

nistică. Locuiți și învățați In Titan, 
unul dintre cele mai mari cartiere 
ale Capitalei, cu peste 220 000 de oa
meni, un oraș in oraș. Au muncit 
aici mii de constructori pricepuți. Și 
ei pot fi numiți revoluționari. Căci 
se cuvine a-i judeca pe oameni după 
faptă și pricepere și dragostea de 
tară. Mulți dintre voi ați făcut ore 
de practică în uzine și pe șantiere. 
Desigur, v-au impresionat ritmul de 
lucru și complexitatea lucrărilor, 
disciplina, exigența : mediul munci
toresc pretinde (și formează) o ati
tudine muncitorească-revoluționară. 
Mergînd în uzine, pe șantiere, ar fi 
instructiv pentru voi să cercetați și 
calitatea produselor : căci, în nu
meroase uzine, instruirea și expe
riența au determinat mult rîvnitul 
salt calitativ, favorizînd o competi
ție pe piața mondială cu firme ce
lebre. Cei care luptă pentru calitate 
sînt revoluționari. Cei care învață 
bine azi pentru a fi mîine vrednici 
constructori sînt revoluționari. Cum 
spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu: 
„Cine dorește să fie revoluționar va 
fi întotdeauna in fruntea transfor
mării societății, a noului !“. Dăm și 
azi •bătătlt deschise, neîndurătoare : 
cu nepriceperea, indolența, birocra-

țiuni și manifestări spe
cifice. Din toate aceste 
fonduri vor fi procurate 
cărți și rechizite, dul
ciuri, jocuri și jucării, ce 
vor fi oferite unui nu
măr de peste patru mi
lioane de copii.

Intre 23 decembrie 1984 
și 4 ianuarie 1985, în că- 

. mine culturale, case ale 
. pionierilor și șoimilor pa
triei din întreaga țară se 
vor desfășura carnavaluri 
ale pionierilor, elevilor și 
șoimilor patriei. Cel din 
Capitală își așteaptă oas
peții în ziua de 2 ianua
rie in incinta pavilionu
lui Expoziției realizărilor 
economiei naționale din

Piața Scinteii. Tot in ace
eași zi își vor deschide 
porțile, in municipii reșe
dință de județ, ca și în 
Parcul Tineretului din 
București, „orășelele po
pular", cu întreaga lume 
de basm a copilăriei, 
populată de personaje din 
cărțile de povești și ști- 
ințifico-fantastiee 'ori din 
filmelp de antipatie. Si 
unde negreșit cei mici îl 
vor intibni pe Moș Gerilă.

La manifestările cultu- 
ral-artistice prilejuite de 
serbarea pomului de lar- 

, nă își vor da concursul 
și formații artistice pro
fesioniste și de amatori 
participante la Festivalul

unde am plecat. Acolo însă nu mai 
era nimeni.

...Microșantlerul din str. Științei 
nr. 79. Meseriași ? Nici unul. Fru- 
sina Tatu, locatara (care chemase 
meseriașii îpcă de pe... 25 decembrie 
1983 !), ne relatează : „Meșterii de la 
E.G.L. au venit abia acum • vlesă

peste noapte a dispărut;*......
...Str. 7 Noiembrie nr. 14. Și aici 

șantierul e deschis, meseriașii însă — 
nicăieri. Aflăm de la locatarul Con
stantin Dănilă că reprezentanții

• Conștiinciozitate și punctua
litate — dar și excepții • Citeva 
ore la lucru — și apoi zile 
întregi de dispariție • O mică 
întirziere : echipa chemată în 
decembrie 1983 a venit la lucru 
in... toamna lui 1984 I • Se 
impune un control mai siste
matic și mai riguros, o muncă 
educativă mai susținută în rîn- 

dul meseriașilor

E.G.L.-ului au trecut ultima oară pe 
aici acum... 3 luni. Pe o altă stradă 
— Culturii, nr. 6 — lucrările de re
parații ale imobilului au început la 1 
ianuarie 1984, schelele pentru vopsi
rea pereților exteriori s-au fidicat 
acum patru luni, iar de atunci... me
seriașii au uitat să mai vină.

...Str. Republicii nr. 65. Aici se află 
un cămin de copii. Ar trebui să se 
facă zugrăveli exterioare. Dar mese
riașii nu sînt la lucru. Directoarea 
căminului, tovarășa Livia Eseu, ne 
spune : „Vin cîte o jumătate de zi, 
lucrează ce lucrează, apoi 3 zile dis
par". Tocmai cînd vorbeam, apare 
șeful de echipă al zugravilor respec
tivi : Gh. Grosu. „Unde ați fost 3 
zile în șir ?“ „La o lucrare urgentă 
pe strada Bălcescu nr. 21". „Ce ur
gență era acolo ?“ „Zugrăveli (!) Dar 
n-am plecat de capul nostru, ne-a 
trimis șeful, puteți să verificați".

Intrigați, refacem traseul și în sfîr- 
șit găsim explicația absenței de pe 
șantiere a meseriașilor : pe poarta 
imobilului a intrat un cetățean, Li- 
viu Focșăneanu, de pe strada Cul
turii nr. 3 și în cinci minute s-a și 
înțeles (sub ochii noștri) cu dulghe
rul Constantin Stoian, singurul lu
crător prezent la lucru, să lase totul- 
baltă și să vină la domiciliul lui 
personal pentru alte reparații.

măruntă, 
sînt con- 
revoluție

intrigat :

ția, „descurcăreala", viața 
fără orizont. Și bătăliile 
tinue, căci ele țin de o 
adine primenitoare...

Aici m-am oprit, puțin 
elevul care își dorea să fie revolu
ționar nu mai avea ochi și urechi 
pentru mine, el nota ceva de zor pe 
un caiet, părind cu totul absorbit de 
preocupări străine expunerii. Cre
deam că ai să mă asculți pină la 
capăt, i-am zis. Regret... A făcut un 
semn din care și eu, și colegii, și 
profesorul diriginte trebuia să pri
cepem că încă puțin, încă vreo cîteva 
minute gîndurile lui aleargă în altă 
parte. Și s-a făcut liniște în clasă. 
Am terminat ! — ne-a vestit după o 
vreme adolescentul firav, cu voce în 
Schimbare. Ieșind din bancă, a înain
tat sfios spre catedră, cu un caiet 
în mină. Cred că am găsit rezolva
rea... După ce a parcurs trei pagini 
cu scheme și formule, profesorul di
riginte mi-a zis : cercul nostru de e- 
lectronică are să anunțe curînd o 
inovație interesantă. E un succes — 
care vine după multe eșecuri. Îți 
amintești cîte ? l-a întrebat pe elev. 
Unsprezece la rînd, a mărturisit. Iar 
eu 1-âm felicitat pentru perseve
rența lui de tinăr revoluționar. 

național „Cintarea Româ
niei". _

Unul din momentele 
„de virf" ale vacanței va 
fi serbarea cu daruri a 
pomului de iarnă, ce se 
organizează in perioada 
29 decembrie — 4 ianua
rie în întreprinderi, insti
tuții, unități agricole, co
operative meșteșugărești, 
in case de cultură și că
mine culturale, școli spe
ciale, case de copii și 
leagăne, pretutindeni în 
țară și pentru toți copiii 
săi. Căci .fiecare băiețel 
și fetiță va primi daruri. 
Desigur, vor avea priori
tate preșcolarii și elevii 
proveniți din familiile cu 
mai mulți copii, iar celor 
fără părinți, cit și celor 
cu familii numeroase ti 
se vor înmîna și obiecte 
de îmbrăcăminte colectate 
său confecționate de mii- 
nile harnice ale membre
lor organizației de femei, 
de Cruce Roșie și ale co
operației meșteșugărești. 
Pentru preșcolarii și ele
vii din casele de copii 
au fost pregătite și daruri 
de folosință comună, 
obiecte care să-t ajute la 
învățătură sau cu care să 
se joace în colectiv.

Să mai adăugăm încă 
un 
în 
ței. O plăcută și utilă re
laxare pot oferi nume
roasele tabere de odihnă 
și de instruire, cluburile 
de vacanță, drumețiile și 
excursiile, participarea la 
diversele activități iniția
te pe plan local și îmbi
nate cu întrecerile spor
tive din cadrul fazei de 
iărnă a „Daciadei".

moment important 
palmaresul vacan-

Gabriela BONDOC

•5.

ale lipsei de răspun- 
lucrează unii dintre

— Cum puteți să faceți acest lu
cru 7 — l-am întrebat pe dulgher, 
văzîndu-1 pleeînd.

— Păi, calul e legat unde vrea stă* 
pînul, încerpă el o „glumă".

Ce era să mai zicem ? L-am invitat 
să,, ne spună dacă și directorul E.G.L. 

•ctfnoștea „gluma" aceasta cu caluL
— Luați cu treburile pe la birou, 

nu-i conțrolăm sistematic. Și astfel 
se duc să repare, particular, și pe la 
alte adrese.

Da, aceasta este una dintre prin
cipalele cauze ............................
dere cu care 
meseriași.

O a doua cauză a lipsei de disci
plină existentă la punctele de lucru 
organizate de E.G.L. în Galați (in 
afara , absenței controlului) este și 
lipsa acelei munci educative susți
nute pe care ar trebui să o desfă
șoare comitetul de partid, sindicatul 
din întreprindere. Răsfoind procesele 
verbale încheiate cu ocazia acestor 
ședințe, am consțatat că materialele 
respective nu ridică nici pe departe 
probleme cu adevărat educative sau 
de lămurire, pe bază de exemplifi
cări, a conduitei pe care trebuie s-o 
aibă meseriașii lp locurile lor de 
muncă., Lpgat de acest aspect edu- 
pativ .trebuie subliniat și faptul că 
sancțiunile) ele insele avind un ca
racter, educativ, sint cu totul insigni
fiante față de abateri. De pildă : 
pentru că au furat de pe șantiere 
100 kg de tablă zincată, tinichigiii 
Ion Ghiță și Dumitru Boleru au pri
mit ca sancțiune cite o amendă de 
'800''lei ! (exact valoarea tablei fu
rate !). , Pen tril camioanele de nisip 
risipite pe străzi, n-a primit nimeni 
nici o sancțiune. în schimb, plouă cu 
avertismente. Avertismente pentru 
părăsirea locului de muncă, pentru 
absențe nemotivate, pentru consum 
de băuturi alcoolice în timpul ser
viciului...

Desigur, conducerea Întreprinderii 
poartă întreaga răspundere, făcîn- 
du-se la rîndu-i vinovată că tole
rează asemenea lucruri. Doar pe 
maiștri și pe ceilalți factori respon
sabili îi găsisem (și nu numai în ziua 
aceea) nu pe șantiere, unde le era 
locul, ci la întreprindere, sub ochii 
directorului.

Am avut, in final, o discuție cu 
prim-vicepreședintele comitetului 
executiv al consiliului popular jude
țean, tovarășul loan Bejan, care ne-a 
spus : „Unitatea noastră de gospodă
rie locativă are mult mai multe de
ficiențe la capitolele control, educa
ție și organizare decît ați constatat 
dv. in cîteva zile. Pentru a curma 
starea de indisciplină de la punctele 
de lucru, consiliul popular a hotărit 
să întărească controlul oamenilor 
muncii la toate șantierele pe care le 
deschide E.G.L.-ul. Echipele de con
trol al oamenilor muncii vor avea 
sarcina să urmărească cu mai multă 
insistență ritmul in care se desfă
șoară lucrările, situația reală de pe 
șantiere. Cît privește abaterile și 
abuzurile, ele vor fi aspru sancțio
nate. Pentru că indisciplina tolerată, 
după cum știm, influențează negativ 
și asupra celorlalți meseriași. Iar 
pentru a asigura forța de muncă ne
cesară, pentru a depăși situația cînd 
unii meseriași sînt supralicitați din 
diferite direcții, ceea ce favorizează 
abaterile constatate, se vor lua mă
suri pentru calificarea a noi contin
gente de meseriași, inclusiv prin în- 

- vățămîntul
nea, avem 
oraș. De la 
lunile de ___ _ ______ ________
ajuta E.G.L.-iil incit, intr-un an, cel 
mult doi să se termine cu tărăgănă
rile în reparații. (O idee la care sub
scriem, fără rezerve, și care merită 
a fi preluată și de alte E.G.L.-uri din 
țară ). Desigur, a' încheiat interlocu
torul, avem în vedere și alte măsuri, 
neconcretizate definitiv la această 
oră, pe care le vom pune în aplicare. 
Măsuri menite să întroneze ordinea 
și disciplina în activitatea I.J.G.C.L. 
și a unității subordonate acesteia — 
E.G.L.".

profesional. De aseme- 
multe întreprinderi in 
acestea vom solicita, in 
virf, meseriași pentru a

Gh. GRAURE
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Rezultate care demonstrează că

PRODUCȚIA ZOOTEHNICĂ
în toate unitățile agricole!

După cum se știe, într-o agricultură avansată, creșterea 
animalelor ocupă locul precumpănitor. De aceea, un alt 
obiectiv de mare importantă spre care trebuie să concen
trăm eforturile este dezvoltarea zootehniei.

NICOLAE CEAUȘESCU

ZOOTEHNIA - RAMURĂ PRIORITARĂ
Ritmul înalt de dezvoltare înregistrat de zootehnie 

îndeosebi in ultimii ani reprezintă una din reali
tățile agriculturii noastre socialiste. Producția animală 
a crescut în ultimii 20 de ani într-un ritm mai rapid 
decît producția vegetală, ceea ce a determinat creș
terea ponderii producției acestei ramuri în ansamblul 
producției agricole de la 36,8 la sută in 1965 la peste 
40 la sută în prezent. Efectivele de animale sînt astăzi 
de peste 3,7 ori mai mari decît cele existente in 1945, 
iar volumul producției zootehnice a sporit compara
tiv cu aceeași perioadă de 5,3 ori la carne, 2,8 ori la

lapte, 3 ori la lină și 7,5 ori la ouă. Este un salt care 
ilustrează nu numai o creștere cantitativă, ci, mai 
ales, schimbările fundamentale survenite in dezvol
tarea acestui sector. Și faptul esențial ce trebuie subli
niat este că progresele pe care le-a obținut zooteh
nia s-au făcut prin ample și tot mai susținute pro
grame de investiții pentru construirea și moderni
zarea de adăposturi, pentru asigurarea de animale cu 
potențial productiv ridicat, pentru îmbunătățirea pă- 
șuhilor și finețelor naturale. Iată citeva cifre și com
parații concludente, care pun in evidență ritmurile di
namice ale zootehniei noastre.

Este numai una din numeroasele referiri pe care secreta
rul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
le-a făcut cu privire la locul și rolul pe care zootehnia tre
buie să le aibă în ansamblul dezvoltării agriculturii noastre 
socialiste. In ultimii ani, în documentele de partid, în cuvintă- 
rile secretarului general rostite cu diferite prilejuri s-a subli
niat cu toată claritatea că în actuala etapă zootehnia con
stituie sectorul căruia trebuie să i se acorde cea mai mare 
atenție în vederea ridicării acestei ramuri, cu un rol atît de 
important in aprovizionarea populației cu produse agroali- 
mentare, la nivelul posibilităților și al eforturilor pe care sta
tul, poporul, oamenii muncii le fac pentru dezvoltarea ei. 
Așa cum sublinia secretarul general al partidului, înfăptuirea 
acestui obiectiv presupune un mod nou de o gîndi meto
dele de creștere și îngrijire a animalelor, schimbarea con
cepției cu privire la tehnologiile de producere și preparare 
a furajelor și, cu deosebire, eliminarea acelor practici care

vin în contradicție cu cerințele dezvoltării puternice, rapide 
și în condiții de mare randament și eficiență a zootehniei.

Progresele înregistrate mai ales în ultimii ani de 
zootehnia noastră sînt eviți,ente. Cerința de a ridica activi
tatea acestei ramuri la nivelul sarcinilor stabilite de Direc
tivele Congresului al Xlll-lea, al posibilităților reale de care 
dispune agricultura noastră este însă și mai mare. Ple
dează în favoarea acestei cerințe înseși diferențele mari 
între randamentele ce se înregistrează între fermele zo
otehnice fruntașe și cele Care trag înapoi de media produc
ției de lapte sau de carne. In această ordine de idei, 
realitatea ne oferă „cazuri" extrem de interesante — tot 
atîtea limpezi, dovezi cum că diferențele de producție de 
la o fermă zootehnică la alta sînt determinate în special de 
modul diferit de a înțelege răspunderea față de muncă, 
practica zootehnică în general. Aducem drept argument în 
favoarea acestei idei saltul înregistrat în ultimii ani în zo
otehnia a două județe : Ialomița și Olt.

———.................... JUDEȚUL IALOMIȚA ————

De pe ultimul, pe primul loc 
pe țară la producția de lapte

EVOLUȚIA PRODUCȚIEI TOTALE DE LAPTE
(in hectolitri)

n

z.

1984

Așa au crescut efectivele de animale...
- mii capete -ț

Anii în procente 
1984 față de 19651965 1984

bovine 4 756 6 752 130
porcine 6 034 14 347 238
ovine 12 734 18 451 150

• In ansamblul dezvoltării 
zootehniei, prioritate se acor
dă sporirii numărului bovine
lor și ovinelor. Efectivele la 
aceste specii vor atinge, la 
sfirșitul acestui cincinal, ur
mătoarele niveluri : bovine — 
9 000 mii capete, ovine și 
caprine 23 000 mii capete.

...și așa au crescut producțiile animaliere
• Față de producția medie anuală de 31 636 mii hectolitri lapte realizată 

în perioada 1961—1965, in acest cincinal s-a ajuns la aproape 52 000 mii hectolitri
• La carne, față de producția medie anuală de 1 044 mii tone obținută in 

cincinalul 1961—1965, in perioada 1979—1984 aceasta a crescut la 2 422 mii tone

JUDEȚUL OLT-------- ' ■

0 experiență valoroasă în creșterea 
valorii nutritive a furajelor

499000

Hărnicia, iscusința, or* 
dinea și disciplina stric
tă — acestea sînt elementele 
esențiale care au determinat 
saltul spectaculos al zootehniei 
ialomițene. Dacă ar fi să defi
nim’ totuși • factorul ' . 
mental al acestei; experiențe 
atunci ne-am opri la ceea ce 
s-a realizat; aici pentru schim
barea unei anumite mentalități 
cu privire la zootehnie, pentru 
înlăturarea unor practici' și 
prejudecăți ale căror consecin
țe nefavorabile s-au manifes
tat chiar în procesul dezvol
tării de ansamblu a agricultu
rii ialomițene. Și aici, ca în 
oricare alte, locuri, aceste de
prinderi nu au părăsit terenul 
de la sine, ci a fost nevoie de 
luptă perseverentă pentru eli
minarea lor.

Circulă în Ialomița, printre 
zootehniști, o expresie cil o 
semnificație profundă pentru 
atitudinea nouă față de zopteh- 
nie : „Să nu cumva să fii che-

mat la analiza de vinerea". 
Este vorba de o analiză orga
nizată la ■ comitetul județean 
de partid, , unde sînt invitați 
principalii factori răspunzători 
din unitățile agricole care 
se confrunta cu „evenimente" 
ned.orite în zootehnie. Nu sint 

funda- chemați atît să explice cauzele 
morții unuț vițel, nerealizării 
producției de lapte sau a natali
tății Ș stabilite, cit să prezinte 
măsurile întreprinse pentru re
cuperarea pagubelor și înlătu
rarea neajunsurilor. Cît de efi
ciente au fost aceste analize 
în care se chibzuia, deopotrivă, 
cu severitate și cumpătare, re
zultă atît din faptul că sala 
respectivă este acum frecven
tată . de : tot mai puțini zooteh
niști,■ cit mai ales din salturile 
de-a dreptul spectaculoase ce 
s-au produs în activitatea unor 
ferme zootehnice recunoscute 
în trecut pțrin nivelul de pro
ductivitate și eficientă 
Edificatoare în acest 
și următoarele date 
tive privind nivelul 
medii de lapte.

scăzut. 
sens sînt 
compara- 
producției

1982

— litri —

C.A.JV
. .1 Anii

1982 1984

Amara 1181 4 300
Țăndărei 1 606 3 600
Fetești 1483 3 100
Stelnica , 820 j 3 000

EVOLUȚIA EFECTIVELOR DE BOVINE
(capete)

Cu trei ani în urmă, cînd în 
cadrul unei plenare consacrate 
redresării activității din zooteh
nie comitetul județean de partid 
și-a propus drept obiectiv fun
damental în dezvoltarea agri
culturii dublarea producției de 
lapte pină la sfirșitul acestui 
cincinal, astfel incit județul 
Ialomița să se situeze pe unul 
din primele locuri pe țară in 
cadrul întrecerii socialiste cu 
celelalte județe, unii ș-au în
trebat : de ce este nevoie să 
se afirme agricultura Ialomiței 
prin zootehnie în primul rind, 
de vreme ce dintotdeauna în 
această zonă au predominat griul 
și porumbul ? Cum se va rea
liza acest obiectiv — se între
bau ei — atît timp cît pajiștile 
existente în județ nu asigură 
nici măcar iarba pentru pășu- 
natul animalelor, iar suprafața, 
arabilă afectată zootehniei este 
prea mică pentru a permite a- 
tingerea unui asemenea prag 
înalt ? Sesizînd această lipsă de 
entuziasm, tovarășul Gheorghe 
Tănase. primul secretar al co
mitetului județean de partid, 
și-a asumat răspunderea să 
îndrume 
cola cu 
zultate 
Amara.

răspunderea 
direct unitatea agri- 
cele mai slabe re

in zootehnie : C.A.P. 
Totodată, a cerut să

procedeze la fel și celelalte 
cadre de partid din aparatul 
comitetului județean de partid. 
La următoarea ședință de ana
liză, fiecare dintre cei cu răs
punderi in înfăptuirea progra
mului de redresare a zootehniei 
a raportat ce s-a întreprins 
concret în unitatea agricolă pe 
care o îndrumă pentru ca în 
anul respectiv să se asigure 
realizarea și chiar depășirea 
sarcinilor de plan stabilite în 
cazul fiecărui indicator.

Acesta a fost punctul de por
nire pe drumul lung și anevo
ios la capătul căruia trebuia să 
ajungă în mod obligatoriu toți 
cei chemați să schimbe o anu
mită 
în ce 
după 
face 
există 
pentru a 
parcurs a 
muncă făcut cu răspundere și 
pricepere pentru redresarea 
zootehniei care a dus la situa
rea județului Ialomița de la 
ultimul la primul loc pe țară 
in ce privește nivelul produc
ției medii de lapte. Iată, dealt
fel, cum au sporit efectivele și 
producțiile animaliere în acest 
răstimp scurt.

mentalitate existentă aici 
privește zootehnia. Acum, 
trei ani, cînd se poate 

un bilanț al realizărilor, 
suficiente 

afirma 
fost un

argumente 
că drumul 

drum de

Secretul la „vedere" 
al unei experiențe ce se 
recomandă mai ales prin 
producțiile înalte. De?i 
elementele esențiale ale expe
rienței din domeniul zootehniei 
ialomițene se află mai degrabă 
în organizarea muncii, în ordi
nea și disciplina stricte. în cele 
ce urmează vom insista asupra 
schimbărilor calitative care au 
avut loc în domeniul tehnolo
giilor de producție.

„Animalele la pășune, nu 
pășunea la animale". Aceasta 
ar v constitui . uha din schimbă
rile esențiale ce a avut loc în 
concepția de furajare a anima
lelor. In condițiile unei încăr
cături foarte mari de taurine și 
ovine la 100 hectare pășuni și 
finețe, singura posibilitate de a 
asigura un pășunat al animale
lor cît de cît rațional era de a 
se trece la organizarea unor 
pajiști cultivate de mare randa
ment, amplasate în imediata 
apropiere a fermelor zootehnice. 
Așa a lua't ființă la Amara o 
pășune care, fertilizată organic 
în fiecare toamnă, produce 
între 40 și 60 tone masă verde 
la hectar. La Fetești, de pe o 
pășune de 50 hectare își asigu-

EVOLUȚIA EFECTIVELOR DE ANIMALE ră hrana, din primăvară pină
— capete — toamna, citeva sute de anima

le. Și asemenea exemple de fu
rajare rațională pot fi date și 
de la Ograda, Balaciu, Stelnica, 
Gimbășani, precum și din multe 
alte locuri unde au fost orga
nizate pășuni-model, Dar chiar 
și acolo unde nu au fost încă 
înființate asemenea pajiști. sînt 
valorificate prin pășunat toate 
resursele de nutrețuri de pe 
miriști sau .porumbiști.

Echilibrul nutritiv și 
al balanței furajere se 
însă mai ales din finul
cernă. într-un an secetos, cum 
a> fost 1984, în unitățile agri
cole din- județul Ialomița 
s-a .asigurat o cantitate: totală

bovine 
ovine

doi ani, se practică larg tehno
logia de tocare-înmuiere-droj- 
duire, combinată cu aceea de 
tocare-amestec cu uree a gro
sierelor. In felul acesta, iarna, 
în rația zilnică obișnuită-a tau
rinelor se adaugă o resursă de 
substanțe azotoase și drojdii 
care reprezintă pentru rumegă
toare o cale de suplinire cu 
pină la 30 la sută a necesaru
lui de proteine și a unei părți 
de vitamine din complexul B. 
Sortimentele de furaje prepara
te și administrate în scopul îm
bogățirii valorii nutritive a ra
țiilor zilnice sînt urocelul, 
ciocălăii drojduiți și paiele 
amonizate. Urocelul și ciocălăii 
drojduiți sînt administrate, în 
cantitate zilnică de 6—7 kg, în 
amestec cu alte grosiere, în 
proporția următoare : 2 kg uro- 
cel, 2—3 kg ciocălăi drojduiți și 
2—3 kg alte grosiere (capitule 
de floarea-soarelui, pleavă, co
ceni).

Prin folosirea în hrănirea 
animalelor a unor rații îmbu
nătățite, comparativ cu fura
jarea cu aceleași rații și nutre
țuri, dar neimbunătățite, valoa
rea furajelor administrate unei 
bovine intr-o zi crește cu 1,53 
unități nutritive și cu 350 gra
me proteină brută digestibilă. 
în același timp, aplicarea aces
tui sistem de furajare are și 
avantajul că obligă personalul 
îngrijitor la respectarea strictă 
a programului de grajd, ca ur
mare a necesității hrănirii ani
malelor la ore fixe și sub su
praveghere. Efortul material și 
financiar făcut pentru înzestra
rea bucătăriilor furajere cu 
mori de defibrare și bazine de 
fermentare este recuperat încă 
din primul an. Subliniez că 
această metodologie de sporire 
a valorii nutritive a grosierelor 
nu rezolvă prin sine problema 
furajării bovinelor, ci. îritr-un 
județ cum este al nostru, con
stituie o componentă eficientă 
în strategia de asigurare a unei 
balanțe furajere bogate, diver
sificate, cu o structură optimă 
de plante, Care să elimine fu
rajarea unilaterală, creînd posi
bilitatea întocmirii de rații 
echilibrate din punct de vede
re energoproteic pe tot par
cursul anului.

Pentru înnobilarea furajelor 
grosiere, în jiidețul Olt au fost 
Înființate patru centre — la 
Balș, Cezieni, Seaca și Comani 
— in care se prepară concentrat 
proteic pe bază de uree retar- 
dată și celofuraj. care este re
partizat apoi tuturor fermelor 
de taurine din județ pentru a 
fi administrat animalelor îm
preună cu grosierele preparate. 
Totodată, la complexele Celeiu 
și Deveselu, precum și la labo
ratorul de furaje Slatina sînt 
amonizate, anual, zeci de mii 
tone de paie.

Ca rezultat al îmbunătățirii , 
calității nutrețurilor, efectivele 
din unitățile zootehnice ale coo
perativelor agricole au crescut 
simțitor. Astfel, in comparație 
cu aceeași perioadă a anului 
trecut, în sectorul cooperatist 
al agriculturii județului efecti
vele de bovine sint mai mari 
cu 10 000 capete. Acest spor a 
fost posibil și datorită creșterii / 
procentului de natalitate, care, / 
la sfirșitul anului, se estimează 
să ajungă la 85 la sută. Con
comitent cu efectivele, au cres
cut și producțiile zootehnice. 
Astfel, nivelul producției de 
lapte planificate pe acest an a 
fost realizat incă din luna no
iembrie. Producția medie de 
lapte pe cap de vacă va fi în 
acest an cu peste 400 litri lapte 
mai mare decît cea obținută în 
1983. Aceste sporuri de produc
ție au făcut posibil ca la 20 
noiembrie planul livrărilor de 
lapte la fondul de stat să fie 
îndeplinit integral, urmînd ca 
pină la sțirșitul anului să se 
livreze încă 30 000 hectolitri 
lapte peste cantitatea contrac
tată. Demn de remarcat este 
faptul că, în comparație cu ace
eași perioadă a anului trecut, 
din sectorul cooperatist al agri
culturii județului s-a livrat la 
fondul de stat o cantitate de lap
te cu 55 000 hectolitri mai mare.

Ceea ce se cuvine subliniat 
este că in acest an efectivele 
și producțiile au crescut în toa
te unitățile agricole. Edificatoa
re pentru salturile înregistrate 
sînt și următoarele date compa
rative privind nivelul produc
ției medii de lapte.

de, fin (de pe aceeași suprafață) 
de peste-trși ori mai .mare decît 
în toamna anului 1981. Practic, 
aproape întreaga suprafață cul
tivată cu lucernă, de 15 000 hec
tare, a fbst însămînțată in 
ultimii trei ani.

Saltul rapid'produs în zooteh
nia județului Ialomița se expli
că și prin ceea ce s-a făcut pen
tru îmbunătățirea calitativă a 
rațiilor furajere. Desigur, va
loarea nutritivă și proteică a 
acestor rații este, dată de con
ținutul în substanțe hrănitoare 
al fînurilor și suculentelor, dar 
și de grosierele îmbogățite care, 
după ce sint Înnobilate, se ad
ministrează toate la un loc sub. 
forma unui amestec, cunoscut 
sub denumirea de furaj unic. 
Numai ca urmare a unei ase
menea- schimbări în modul de 
preparare și administrare a fu
rajelor s-a ajims la dublarea 
producției de lapte la kilogra
mul de furaj folosit.

Ameliorarea, cu deosebire prin 
selecție, a efectivului de tauri
ne a constituit una din pro
blemele de a cărei rezolvare 
depindea in mod hotăritor reu
șita acțiunii de redresare a 
zootehniei. Aceasta întrucit în 
unele ferme zootehnice se aflau 
multe animale adulte neproduc
tive. Fapt este că în mai puțin 
de trei ani au fost scoase din. 
efectiv toate exemplarele care 
nu au putut fi redate circuitu
lui productiv prin tratamentele 
aplicate. în același timp s-a 
trecut la înlocuirea vacilor in- 
feeunde cu juninci gestante, 
crescute in fermele specializate 
construite in ultimii ani. Iar 
această nouă; formă de ^speciali
zare în zootehnie trebuie înțe
leasă, de fapt, ca o preocupare 
deosebită care există aici pen
tru pregătirea vițelelor pentru 
reproducție. Aceste măsuri au 
avut drept
indicelui de natalitate cu 19 la 
sută față de 1982, dar mai ales 
o reducere de aproape 10 ori 
a mortalităților și a sacrificări
lor de necesitate.

Județul Olt oferă un bun 
exemplu de modul în care se 
poate redresa rapid activitatea 
din zootehnie, cu cheltuieli mi
nime, prin soluții la îndemina 
oricui pentru înnobilarea fura
jelor grosiere. în această ordine 
de idei, sub îndrumarea birou
lui ' comitetului județean de 
partid, la inceputul acestui an, 
organele agricole au întocmit 
și au urmărit apoi aplicarea 
neabătută a unui program spe
cial de măsuri, ale cărui prin
cipale obiective sînt : îmbună
tățirea structurii culturilor fura
jere, folosirea grosierelor ca 
sursă obligatorie in completarea 
balanței furajere pentru bovine 
și ovine, utilizarea in furajarea 
animalelor a tuturor resurselor 
locale, insuficient utilizate pină 
cu citva timp in urmă.

îmbunătățirea structurii bazei 
furajere s-a realizat mai ales 
prin creșterea ponderii legumi
noaselor, care într-un singur an 
a crescut de la 42 la sută la 
60 la sută. Dar această acțiune 
de îmbunătățire calitativă a nu
trețurilor nu este considerată 
încheiată. Astfel, cu cele peste 
100 tone sămînță obținute în 
1984, in anul viitor se prevede 
insămințarea a incă 5 000 hec
tare cu lucernă, ceea ce va 
duce la creșterea ponderii lu- 
cernei și trifoiului Ia peste 70 
la sută din suprafața destinată 
asigurării bazei furajere.

Grosierele au constituit, în 
anul 1984, din punct de vedere 
cantitativ, un sortiment de bază

în hrana bovinelor și ovinelor. 
Dar este bine cunoscut faptul că 
acestea au o contribuție minoră 
în realizarea producțiilor zoo
tehnice dacă sint folosite ca ata
re. Prin utilizarea unor proce
dee simple și ieftine de prepa
rare, grosierele devin mai diges- 
tibile, crescindu-le valoarea nu
tritivă. Or, trebuie spus că sal
tul calitativ înregistrat în ac
tivitatea zootehniei județului Olt 
poate fi explicat în primul rind 
prin ceea ce s-a realizat con
cret pentru înnobilarea grosie
relor, pentru transformarea lor 
în furaje bogate în substanțe 
nutritive.

în ce constă și cum este or
ganizată acțiunea de înnobilare 
a grosierelor ? Ne răspunde to
varășul Romulus Nica, director 
zooveterinar la Direcția agricolă 
a .județului Olt.

— Pornind de la ideea că 
prin administrarea simplă a 
grosierelor nu se poate realiza 
un spor acceptabil de creștere 
în greutate a animalelor sau a 
producției de lapte, am inițiat o 
serie de acțiuni menite in fapt 
să stimuleze o parte din proce
sele fizice și biochimice care au 
loc Ia nivelul tubului digestiv 
al taurinelor, procedee de pre
parare a grosierelor pe cît de 
simple, pe atit de economicoase, 
și care constau în : tocarea-în- 
muierea-fermentarea fibroase
lor : tocare-inmuiere-dospire-
drojduire ; tocare-tratare cu re
activi chimici ; tocare-amesteca- 
re cu uree. în județ, în ultimii

— litri —

Anii
C.A.P. 1983

(pină la 31X1)
1984

Scorni cești 3 760 3 856
Cezieni 1888 3 333
Priseaca 1 537 3 223
Ghimpețeni 1 651 3 190
Tătulești 1887 3 053

Același salt poate fi constatat 
și la nivelul unor zone admi
nistrativ teritoriale. Bunăoară, 
producția rriedie obținută în 
unitățile, din consiliul agroin
dustrial Valea Mare este cu 480 
litri mai mare, față de aceeași 
perioadă a anului trecut. Așa

se explică faptul că, pină la 30 
noiembrie, consiliul agroindus
trial Valea Mare a livrat la 
fondul de stat o cantitate de 
lapte mai mare cu 3 148 hectoli
tri decit cea planificată pentru 
întregul an 1984 și cu 4 203 hec
tolitri mai mult decît în perioa
da similară din anul trecut.1982

Anii

1984
Număr de animale 

in plus în 1984 față de 1982

J14 992 142 500
443 157 523 000

27 508
79 843

CREȘTEREA PRODUCȚIEI ZOOTEHNICE

Producția de lapte 
marfă

Sporul mediu de 
creștere în greu
tate la taurinele 
aflate la îngrășat

U.M.
Anii

hl.

gr/zi

1982 1984

In 1984, in 
plus față 
de 1982

<31 600 800 400 368 800

proteie 
asigură 
de lu-

rezultat creșterea

410 600 190

Rezultatele pozitive Înregistrate in zootehnia județelor Ialo
mița și Olt constituie o dovadă concludentă a posibilităților 
reale existente în agricultura noastră pentru dezvoltarea și 
mai susținută a acestui sector. Dincolo de perfecționările care 
au avut loc in domeniul tehnologiilor de producție, această 
revitalizare rapidă a activității din zootehnia celor două județe 
este, în primul rind, rezultatul unui mod superior de a înțe
lege răspunderea față de munca din această ramură de bază a 
agriculturii. Răspundere izvorită nu numai din conștiința da
toriei, ci și din ambiția și hotărirea acestor oameni de a dovedi

"b 
----------------------------------------------------------------------- -- --  ;o-_

. uri 
că în obținerea unor producții zootehnice superioare se o< 
măsura cu cei mai buni crescători de animale din zonele Ku 
un pronunțat specific zootehnic. Iar această hotărire constituie 
un răspuns prin fapte al agricultorilor din aceste județe la 
insuflețitoarele chemări adresate țărănimii de secretarul ge
neral al partidului, de la tribuna marelui forum al comuniști
lor, de a acționa cu dăruire și responsabilitate pentru înfăp
tuirea obiectivelor noii revoluții agrare, care presupune înainte 
de toate realizarea unor producții agricole superioare.

Pagină realizată de Florea CEAUSESCU, Miha! V1ȘO1U și Mihai GR1GOROȘCUTĂ
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STRĂLUCIT INTERPRET
AL PERMANENTELOR ROMÂNEȘTI

Ampla expoziție re
trospectivă Nicolae Grigo- 
rescu, deschisă in sălile 
Muzeului de artă al Repu
blicii Socialiste România, 
constituie o nouă măr
turie elocventă a unei 
generoase politici cultura
le, a grijii față de patri
moniul artistic național, a 
prețuirii de care se bucură 
marile valori ale artei ro
mânești. Expoziția Înmă
nunchează aproximativ 400 
de lucrări aflate în colec
țiile muzeelor românești. 
Prilej de popas în preajma 
unei opere care a întrunit 
atît în epocă, cit și după 
aceea, o unanimă admira
ție ; prilej totodată de me
ditație asupra caracterului 
și structurii picturii româ
nești, retrospectiva readuce 
cu strălucire. în atenția 
generală, mitul Grigorescu 
atît de temeinic asociat in 
conștiința noastră, a tutu
ror, cu ideea de spirituali
tate românească.

Spre deosebire de gestul 
oprit la jumătate al lui 
Luchian sau Andreescu, 
Grigorescu a avut timpul 
și energia necesare desfă
șurării resurselor sale ar
tistice în vederea afirmării 
depline a înnoirilor pe care 
le-a adus picturii româ
nești, a legăturii pe care 
a stabilit-o între tradiție și 
gindirea originală modernă, 
în pofida artei oficiale la 
modă in epocă (nu este lip
sit de interes faptul că 
C. I. Stăncescu îi este pre
ferat în 1856 pentru o bursă 
în Italia), împotriva con
venționalismului picturii de 
atelier, a genului istoric și 
antic foarte apreciat în a 
doua jumătate a secolului 
XIX, împotriva tendințelor 
manierist-epigonice ale ro
mantismului, Grigorescu a- 
duce in pictura românească 
suflul înnoitor al unei ex
presii lirice legate de viața 
întregii naturi, de frumu
sețea și luminozitatea ei. 
Influențele lui Corot, Mil
let sau Troyon, influențele 
școlii de la Barbizon, invo
cate ades de comentatorii 
operei grigoresciene, au fa
vorizat exprimarea unui 
modern sentiment al natu
rii, îmbogățirea lexicului 
plastic al artei noastre cu 
noi forme de expresie. Le
gătura organică cu realită
țile țării i-au oferit dealt
fel întotdeauna măsura în
țelesului pentru autentic, 
l-au făcut să ocolească ex
cesele, stridențele,' să se 
manifeste cu acea lucidă 
fervoare care i-au atras 
îndă din timpul vieții recu
noașterea și prețuirea ta
lentului excepțional cu care 
era înzestrat. Dealtfel, do

minanta patriotică a operei 
acestui mare pictor român 
izvorăște dintr-un atașa
ment profund și necondi
ționat al creatorului la re
alitatea și specificul patriei 
și poporului său : „Am cre
zut — declara pictorul — 
că patria noastră prezintă 
destule subiecte veridice de 
studii, destule frumuseți 
originale și artistice spre 
a-și putea avea locul cu 
demnitate în galeria orică
rui muzeu din lumea occi-

lor pe care cu atîta neos
tenită rîvnă și înțelegere 
i-a adus în lucrările lui, 
marile-i compoziții cu su
biecte eroice îmbrățișează 
umanul sub multiplele și 
complexele lui aspecte.

Artistul pe care Ion Luca 
Caragiale il numea „cel 
mai mare liric al României11 
nu poate fi, ^desigur, înțe
les în afara timpului său, 
cu întreaga încărcătură de 
legendă și judecată parti
zană a vremii. Ceva se de-

la conturarea unei persona
lități care aducea în pic
tura românească — odată 
cu temele atît de cunoscu
te și apreciate azi și în o- 
poziție cu ecoul marilor 
elanuri romantice încă vii 
în epocă — o privire aten
tă asupra a ceea ce am 
putea numi specific națio
nal. NU întîmplător, gene
rații întregi de artiști for
mați sub influența marelui 
Grigorescu au continuat, 
îmbogățind cu datele pro-

Retrospectiva Nicolae Grigorescu la Muzeul de artă

dentală ; mă voi sili cu 
toată stăruința, pe cit pu
ținele mele mijloace imi 
vor permite, să fiu slabul 
lor interpret11. Geniul său 
artistic l-a. făcut pe Nicolae 
Grigorescu să fie marele 
interpret al acestor frumu
seți românești, al valorilor 
morale și spirituale ale po
porului, al peisajului, al is
toriei noastre naționale.

Reunite in expoziția la 
care ne referim, lucrări 
dintre cele mai reprezenta
tive semnate de marele 
Grigorescu se dovedesc ca
pabile să ofere o imagine 
clară asupra zonelor de virf 
ale artei sale, să-i puncteze 
virtuțile meditative în legă
tură cu existența acestui 
popor, reliefindu-i temeini
cia artistică a sentimente
lor patriotice, ca și puterea 
de a relua și adinei teme 
de reală importanță pentru 
istoria și ființa noastră na
țională. Portretele precis 
nominalizate, dar mai ales 
figurile anonime ale țărani-

tașează totuși dincolo de 
căutările, neliniștile și exi
gențele mereu reînnoite 
față de arta sa. Dincolo de 
frămîntările pe care bio
grafii operei grigoresciene 
le-au relatat pe larg, o ex
poziție de amploarea celei 
deschise în sălile Muzeului 
de artă pune în valoare, în 
toată complexitatea ei, re
alitatea unei creații care 
s-a dovedit a fi una din 
expresiile cele mai emoțio
nante ale spiritualității ro
mânești. Căci, pentru1 prima 
oară în istoria picturii 
noastre, din aceste imagini 
se desprinde cu o simplita
te atît de elocventă, de in
tens expresivă dragostea 
de țară și de oamenii ei. 
Exprimată în imagine, dar 
și în cuvînt, această dra
goste devine generatoare de 
energii nebănuite.

■Realitățile satului româ
nesc, mai mult decît un 
simplu subiect de creație 
apreciat pentru frumusețe 
sau pitoresc, au contribuit

priei individualități crea
toare, această predilecție a 
maestrului pentru peisajul 
românesc, pentru sublinie
rea unei anumite comu
niuni a omului cu natura 
atit de specific materiali
zată în exemplele cele mai 
de preț ale picturii româ
nești ce i-au urmat. Suflul 
eroic pe care reușesc să-1 
transmită lucrările inspira
te de momente ale războiu
lui pentru independență, 
sutele de desene aflate 
în colecția Muzeului de artă 
al Republicii, Cabinetului 
de stampe al Academiei 
Republicii, Muzeului Mili
tar Central din București 
recompun pentru privitorul 
de azi atmosfera îndîrjită 
a luptei, încordarea celor 
ce iau parte la atac, spiri
tul lor de sacrificiu. în 
mod paradoxal totuși, Gri
gorescu nu a participat la 
ultimul episod al războiului 
— la acela care a culminat 
cu atacul de la Smîrdan, 
căruia i-a închinat prima

sa lucrare de dimensiuni 
monumentale. Nimeni, pînă 
la Grigorescu, nici chiar 
Aman (ale cărui preocu
pări în domeniul picturii is
torice sînt cunoscute) nil 
realizase o pînză de aseme
nea dimensiuni : 10 .metri 
pătrați. Numeroase desene 
și chiar picturi realizate in 
timpul războiului au stat la 
baza acestei mari compozi
ții. Carnetele de notații zil
nice, uneori simple foi de 
hirtie de dimensiuni mici, 
poartă și astăzi mărturiile 
pasiunii cu care, in orice 
împrejurări s-ar fi aflat, pe 
stradă sau în natură, în 
mijlocul celei mai mari a- 
glomerații sau pe cîmpul 
de luptă, Grigorescu nota 
impresii, chipuri, atitudini 
demne de a fi memorate.

Culoarea — această per
petuă, această mistuitoare 
combustie a conștiinței, a 
constituit unul din cele mai 
tulburătoare instrumente 
ale artei grigoresciene. 
Bucuria fără de margini a 
culorii răzbate odată cu 
fiecare imagine a expozi
ției. „Primăvara a jucat un 
mare rol în viața mea11 — 
mărturisea Grigorescu în- 
tr-o discuție cu Delavran- 
cea — subliniind nu doar o 
constantă preferință pentru 
anotimpul însuflețit de 
pulsația spre viață a între
gii naturi, cît mai ales o 
predilecție structurală. Se
ninătatea, optimismul atît 
de mult aduse în discuție 
în legătură cu creația gri- 
goresciană sînt fără îndo
ială specifice picturii sale. 
Este, totodată, un indiciu 
de vitalitate artistică a că
rei caracteristică esențială 
rămîne pînă la urmă o sta
re generică întemeiată pe 
credința în „simpatia11 uni
versului. Se află aici una 
din trăsăturile artei româ
nești de totdeauna — echi
librul, măsura, încercarea 
de a reface cu mijloacele 
limbajului plastic unitatea 
cosmică a omului.

Capabilă să sublinieze în 
opera grigoresciană ceea ce 
a fost mai temeinic ca afir
mare originală, să -readucă 
în conștiința publicului di
mensiunile adevărate ale 
unei .creații atît de adînc 
implicate în spiritualitatea 
românească, retrospectiva 
din sălile Muzeului de artă 
relevă cu strălucire mai 
ales totalitatea unei crea
ții care comunică, peste 
diferențe de limbaj artistic 
și cultură, atitudini spiri
tuale, permanente și uni
versale.

Marina PREUTU

Centre de educație politică și cultură socialistă
Așa cum sublinia tovarășul 

Nicolae Ceaușescu în Raportul pre
zentat Congresului al XIII-lea al 
partidului, „In activitatea cultural- 
educativă trebuie să ridicăm la un 
nivel superior Festivalul național 
"Cîntarea României». Formațiile 
artistice — in cadrul cărora parti
cipă mii și mii de oameni — tre
buie să prezinte programe cultural- 
artistice educative, .să aibă un rol 
mai însemnat in formarea conștiin
ței maselor largi populare și in 
participarea acestora la înflorirea 
culturii naționale. Casele de cultură, 
cluburile și căminele culturale tre
buie să devină adevărate centre ale 
creației cultural-artistice. ale ma
nifestării largi a spiritului creator 
al poporului nostru...".

Sînt imperative majore, pentru 
a căror înfăptuire organele șl or
ganizațiile de partid, instituțiile de 
cultură din județul Vaslui adoptă 
noi și ingenioase modalități și mă
suri menite a antrena un număr 
tot mal mare de oameni ai muncii 
la actul cultural, a-1 permanentiza 
în. toate întreprinderile și localită
țile și a-i spori simțitor valențele 
educativ-formative, mobilizatoare, 
„în acest sens — ne spunea prof. 
Cristiana Stoian, președintele Co
mitetului județean de cultură și 
educație socialistă — am căutat noi 
forme și am întreprins mai multe 
acțiuni care să asigure, în etapele 
preliminare ale marelui festival al 
muncii și creației, impulsionarea 
activității, participarea masivă ă 
oamenilor muncii de la orașe și 
sate, existența unor formații artis
tice valoroase, mereu active în fie
care unitate economică, comună, în 
cel mai îndepărtat sat. într-un cu
vînt, să intensificăm și mai mult 
activitatea cultural-artistică de 
masă. în același timp, acordăm, o 
atenție deosebită înnoirii neconte
nite a repertoriului tuturor genuri
lor de formații, calității manifestă
rilor organizate, pentru a le ampli
fica substanțial forța modelatoare, 
de înriurire asupra oamenilor".

Pentru a asigura și facilita pre

zența mai frecventă pe scenă a cît 
mai multor formații muzical-core- 
grafice, de teatru, brigăzi artisti
ce ș.a., pentru etapa pe consilii 
unice agroindustriale și orășeneas
că a festivalului au fost inițiate 
două antrenante concursuri de am
ploare, ce se desfășoară acum din 
plin. Primul, destinat așezămintelor 
de cultură de la orașe, colectivelor 
din întreprinderi și instituții, a fost 
intitulat „Dialogul muncii și hărni
ciei11 și e organizat de consiliul 
județean al sindicatelor, în colabo
rare cu Comitetul județean U.T.C. 
„Este o competiție complexă și

In județul Vaslui
eficientă, care a trezit mare inte
res și a declanșat ambiția tuturor 
colectivelor muncitorești, nebănuite 
energii și dorință de afirmare, sub
liniază Emil Rășcanu, membru al 
biroului consiliului județean al 
sindicatelor. De notat, de pildă, că 
în prezent nu există întreprindere 
industrială în care să nu activeze 
coruri muncitorești. Desfășurat du
minică de duminică, dialogul an
trenează în total 48 de colective 
din întreprinderile industriale, sin
dicatele din învățămint, sănăta
te etc. De remarcat că el este nu 
numai un dialog al artelor, ci și 
al faptelor de muncă. Între colec
tivele respective are loc o între
cere și pe planul activității pro
ductive. în acest fel, rezultatele 
probelor artistice, ale creației teh- 
nico-științifice se adaugă în mod 
firesc celor din producție, prezen
tate în fața spectatorilor de către 
președinții consiliilor oamenilor 
muncii din cele două unități. în ca
drul acestei originale și pasionante 
întreceri culturale, un juriu jude
țean vizionează spectacolele și 
promovează cele mai valoroase for
mații pentru etapa zonală".

în mod similar s-a procedat, in 
același timp, și în așezămintele de

cultură din mediul sătesc. După ce, 
în etapa de masă, în cadrul con
cursului „Căminul cultural — cen
tru de educație politică și cultură 
socialistă" au avut loc numeroase 
spectacole între comunele vecine, 
fiecare fiind, pe rînd, gazda aces
tei manifestări, acum se desfășoa
ră, sub același generic, ample în
treceri artistice la care iau parte 
coruri, brigăzi artistice, formații de 
dansuri populare, tarafuri și fan
fare, grupuri vocale, artiști și crea
tori de artă populară din comunele 
tuturor consiliilor agroindustriale. 
Duminică de duminică, concomitent, 
în cite patru centre, sălile cămine
lor culturale Murgeni, Zorleni, 
Munteni de Jos, Girceni, Pădureni, 
Grivița,, Codăești, Fălciu au deve
nit neîncăpătoare pentru spectato
rii veniți să aplaude evoluția for
mațiilor artistice in cadrul etapei 
pe C.U.A.S.C. a Festivalului națio
nal „Cîntarea României11. La Zor
leni, de exemplu, au fost prezenți 
pe scenă peste 450 de ai?tiști ama
tori, aplaudați la scenă deschisă. 
„Formații de toate genurile din co
munele acestui consiliu unic — a- 
precia Ion Huiban, instructor la 
comitetul județean de cultură și 
educație socialistă — s-au prezen
tat foarte bine pregătite, cu un re
pertoriu educativ, bogat in idei, 
oferind unei săli arhipline un spec
tacol bine închegat, rotund, de 
reală acuratețe artistică. O impre
sie deosebită au produs corul și 
brigada artistică din Zorleni, for
mația de teatru și montajul literar- 
muzical din Băcani, grupul vocal- 
foldoric din Bogdănița, poeta ță
rancă Maria Dabija. recitatoarea 
Anca Bleoju, rapsodul popular din 
comuna Al. Vlahuță ș.a.“.

Aceste întreceri artistice vor con
tinua prin participarea tuturor că
minelor culturale din comunele 
consiliilor unice Ștefan cel Mare, 
Crasna, Puiești, Negrești, Huși, 
Banca, Tătărani.

Petru NECULA
corespondentul „Scînteii”

Pagini eroice
Una din lucrările fundamentale 

in domeniul științelor istorice, apă
rută recent la Editura militară, 
pste primul volum din Tratatul de 
Istorie militară a poporului român. 
Pentru prima dată în istoriografia 
noastră se publică o sinteză a 
uneia din componentele fundamen
tale ale istoriei și civilizației po
porului român — istoria militară. 
Lucrarea este editată sub egida 
Comisiei române de istorie milita
ră, Centrului de studii și cercetări 
de istorie și teorie militară, in 
coordonarea unei comisii conduse 
d'< generalul-colonel dr. Constantin 
Olteanu. avind drept coordonator 
principal pe generalul-locotenent 
dr. Ilie Ceaușescu.

Elaborată ca o lucrare de sinteză 
care, în final, va reuni zece vo
lume, paginile primului tom încor
porează contribuția unor specia
liști de prestigiu din numeroase 
instituții militare, universitare și 
academice. Autorii valorifică in 
același timp concluziile istoriogra
fiei române și străine cu privire la 
problemele abordate in acest prim 
volum.

Istoria militară a poporului ro
mân redată in sinteza primului vo
lum se înscrie, și o relevăm de la 
început, ca o contribuție esențială 
la dezvoltarea istoriografiei româ
nești. Lucrarea prezintă arta și 
strategia militară intr-o concepție 
unitară, în contextul istoriei po
porului român, pe una și aceeași 
vatră — spațiul carpato-danubia- 
no-pontic ; începuturile fenomenu
lui militar ; evoluția militară a nea
murilor nord-trace : afirmarea ge- 
to-dacilor și istoria lor militară din 
secolul al VI-lea î.e.n. și confrun
tările militare pe care le-au avut 
cu armatele perșilor, grecilor, ma
cedonenilor, celților și sciților ; 
formarea statului dac centralizat și 
independent ; politica militară a 
Daciei in epoca lui Burebista ; 
confruntările militare dintre daci 
și romani in secolul I i.e.n. ; răz
boaiele purtate de Dacia, sub con
ducerea lui Decebal pentru stăvi
lirea expansiunii romane ; evoluția 
politico-militară a Daciei în seco
lele II—III e.n. ; lupta de rezisten
ță a poporului român împotriva in
vaziilor populațiilor migratoare ; 
lupta formațiunilor politice româ
nești pentru apărarea autonomiei 
lor in secolele VIII—XIII ; consti
tuirea statelor feudale indepen
dente.

Aplicind concepția științifică, ma- 
terialist-dialectică a Partidului 
Comunist Român, gindirea politică, 
filozofică, revoluționară a tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu privire 
la istoria patriei și la istoria uni
versală, autorii s-au străduit să 
evidențieze din analiza proceselor 
istorice atît caracteristicile genera
le al( vieții societății în spațiul 
carpal danubiano-pontic, cit și 
trăsăt le specifice imprimate ei 
de ep „ile pe care le-a parcurs în 
perioada străveche, antică și me
dievală timpurie.

în primele capitole sînt înfățișa
te condițiile care au determinat, 
pe o anumită treaptă a dezvoltării 
societății, apariția fenomenului mi
litar, marcată de transformarea 
conflictelor dintre comunități in 
ciocniri armate, in apariția războa
ielor și a armatelor. în perfecțio
narea continuă a mijloacelor de 
luptă. Studiul istoriei militare stră
vechi prezintă nu numai un inte

din trecutul eroic al patriei
res intrinsec, fiind vorba de cea 
mai lungă perioadă din istoria o- 
menirii, dar și o Însemnătate de
osebită ca punct de plecare și te
melie a dezvoltării ulterioare a ar
tei și strategiei militare.

Istoria strămoșilor poporului ro
mân este strîns legată de evoluția 
neamurilor nord-trace, a căror afir
mare pe plan material și spiritual 
s-a integrat marilor procese trans
formatoare petrecute in epoca 
bronzului. înțelegerea acestor pro
cese impune examinarea unor fe
nomene de ordin economic, social, 
demografic șl cultural deosebit de 
complexe cafe au marcat tranziția 
de la eneolitic la epoca bronzului.

Un spațiu larg se acordă tratării 
istoriei militare a geto-dacilor, in- 
cepind din perioada individualiză
rii grupului neamurilor nord-trace. 
„Plămădirea geto-dacilor — stră
moșii poporului român — s-a în
făptuit — se arată in lucrare — in 
vastul spațiu tracic, incepind de 
la munții Haemus spre nord pină

Eveniment editorial: 
„Istoria militară 

a poporului român"

in Carpații Păduroși, și a avut o 
însemnătate majoră in istoria în
tregii arii sud-estice a continen
tului european". Cu date certe se 
demonstrează continuitatea de 
peste 2 000 de ani a vieții statale 
a poporului român. Rezistența cu 
armele a poporului geto-dac in 
fața numeroșilor invadatori și, in 
special, a unor mari state și impe
rii ale lumii antice — persan, ma
cedonean, roman — constituie eve
nimente glorioase ale trecutului 
militar al poporului român și, tot
odată, pagini dense ale istoriei eu
ropene și universale. „Pentru geto- 
daci — se arată in tratat — stăvi
lirea expansiunii macedonene s-a 
înscris printre condițiile de bază 
ale conservării unității de teritoriu 
și etnice, intr-o perioadă în care 
organizarea economică, social-poli
tică și militară se afirma tot mai 
viguros și distinct, pe fondul unei 
civilizații ce iși definise de acum 
cu claritate fizionomia in raport cu 
populațiile înconjurătoare și iși 
probase in repetate rinduri capaci
tatea de rezistență in fața diverși
lor cuceritori". în timpul acestor 
aprige și îndelungate confruntări 
s-au afirmat din plin vitejia deve
nită legendară a strămoșilor noștri 
geto-daci, eroismul și spiritul lor de 
sacrificiu în lupta dreaptă pentru 
apărarea pămintului străbun, a li
bertății și independenței.

în decursul unui secol și jumă
tate de înfruntări între daci și ro
mani, marcate de victorii și înfrin- 
geri înregistrate cînd de o tabără, 
cind de alta, o parte a Daciei a 
intrat sub stăpinire romană. Cu 
toate acestea, așa cum arată izvoa
rele literare și rezultatele descope
ririlor arheologice, poporul dac nu 
a putut fi desființat, după cum nici 
continuitatea statală dacică în spa
țiul carpato-danubiano-pontic nu 
și-a încetat existența’. Dacia nu a 
putut fi ștearsă de pe harta lumii 
antice. Cu argumente științifice, 
mărturii arheologice, autorii dove
desc forța și influența dacilor din

teritoriul care nu a intrat sub ocu
pația imperiului roman. Concomi
tent cu rezistența eroică, manifes
tată amplu și în forme variate, s-a 
realizat împletirea celor două cul
turi materiale și spirituale ale da
cilor și romanilor, preluarea limbii 
și a spiritualității latine de către 
poporul dac, proces al cărui rezul
tat istoric a fost formarea poporu
lui român.

în volum se arată că după retra
gerea armatei și administrației ro
mane de la nord de Dunăre s-au 
creat condiții propice pentru resta
bilirea unității social-politice a 
străvechiului pămint al Daciei. 
De-a lungul a mai multor secole, 
poporul român a continuat să dez
volte propria sa civilizație mate
rială și spirituală, formele tradițio
nale de organizare social-politică 
.și a rezistat cu tenacitate valurilor 
populațiilor migratoare.

Lupta eroică directă cu migrato
rii a fost, alături de alte forme ale 
rezistenței, un factor de prim or
din în conservarea ființei poporu
lui nostru și în afirmarea lui dis
tinctă pe plan social-economic și 
politic. Această luptă a fost încu
nunată, in secolul al XIV-lea, de 
constituirea statelor feudale româ
nești de sine stătătoare. După for
marea celor trei principate româ
nești — Muntenia, Moldova și 
Transilvania — acestea s-au dez
voltat în lupta împotriva domina
ției străine, pentru unirea intr-un 
stat puternic, in. stare să facă față 
invaziilor străine, să-și asigure o 
afirmare de sine stătătoare și cu 
o puternică influență în sud-estul 
Europei.

Lucrarea beneficiază de un bogat 
material iconografic — hărți, sche
me, fotografii ale unor valoroase 
tezaure, mărturii și descoperiri ar
heologice — care ilustrează textul, 
dar il și întărește cu unele date 
și aspecte care nu puteau fi altfel 
inserate în demersul științific.

Lucrarea „Istoria militară a po
porului român11 a impus autorilor 
o necesară selectare a datelor și 
faptelor, potrivit semnificației pe 
care au avut-o în desfășurarea re
alităților istorice concrete. Pentru 
anumite perioade sau aspecte, care 
nu au constituit pînă acum obiectul 
unor studii și monografii, autorii 
au efectuat o operă de pionierat.

în acest prim volum de mare va
loare științifică și deschizător de 
drum nou in istoriografia română 
autorii au răspuns aprecierii fun
damentale date de secretarul ge
neral al partidului, președintele 
României, tqvarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, potrivit căreia „cea 
mai înaltă îndatorire și răspundere 
a istoricilor este ca, studiind dez
voltarea societății, evenimentele is
torice, să desprindă din uriașa co
moară de experiență acumulată 
de-a lungul mileniilor și să îmbo
gățească activitatea prezentă și 
viitoare cu învățăminte și concluzii 
pentru mersul înainte al popoare
lor pe calea civilizației, pentru pa
cea și progresul întregii umanități".

Lucrarea „Istoria militară a po
porului român11 se înscrie ca un în
ceput reușit în seria sintezelor pre
mergătoare tratatului de Istoria 
României, ca o lucrare de referin
ță în istoriografia din țara noastră.

Conf. univ. dr. 
Ion ARDELEANU

tv
PROGRAMUL 1
13 30 TG16X
13.33 La sfîrșit de săptămînă (color)
16.45 Săptămina politică
19,00 Telejurnal (parțial color)
19,20 înfăptuirile de azi — temelii trai

nice pentru viitorul comunist al 
patriei • De la gînd la faptă • 
Reporțaj

19.33 Teleenciclopedia (parțial color)
20,00 Film artistic (color) : Rețeaua „S“ 

— Producție a Casei de filme Nu
mărul Patru

21,25 Caruselul muzicii ușoare (color) 
22,00 Telejurnal (parțial color)
22.10 Romanțe și melodii de neuitat 

(color)

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19,20 Buletinul rutier al Capitalei
19,35 Moștenire pentru viitor
20.10 Tineri interpreți
20.45 tnvățămînt — calitate — eficiență 
21,05 Melodii populare
21,30 Orizont tehnico-științific
21.45 De pretutindeni
22.00 Telejurnal
22.10 Bună seara, fete, bună seara, bă

ieți !

Spiritul de
Municipiul Bacău a găzduit, în 

sala Casei de cultură „V. Alecsan- 
dri“, tradiționalul festival al fil
mului de animație al cineaștilor 
amatori, manifestare cultural-artis
tică aflată la cea de-a 4-a ediție. 
Ea a atras la Bacău un mare 
număr de artiști amatori din în
treaga țară. De la Reșița și Hune
doara, de la Cluj-Napoea și Sucea
va, de la Focșani și Moinești, de la 
Cîmpulung Moldovenesc și din 
multe alte localități au fost prezen
tate in concurs numeroase filme 
de animație realizate cu pasiune și 
mult talent de artiști amatori, oa
meni ai muncii din întreprinderi 
și instituții. Tematica acestor filme 
este foarte variată, de la filme 

• pentru copii pînă la cele care re
dau probleme de mare importanță 
care frămîntă lumea contemporană. 
Au fost prezentate filme pe teme 
de protecția muncii, filme _ satirice' 
și' poetice, filme didactice, șțiinți- 
fico-fantastice etc. Cele mai multe 
însă au' avtft ca tematică proble- 
me_ actuale ale vieții social-politi
ce : lupta pentru pace, lupta împo
triva războiului, a dezarmării nu
cleare, munca pașnică pentru con
strucția societății socialiste. Au re
ținut atenția publicului și a juriu
lui cîteva titluri sugestive în acest 
sens : „Un cîine, o pușcă, un vînă- 
tor“ și ,jGfeneza“ — realizata de 
membrii cineclubului „Siderurgis- 
tul" din Hunedoara. „Soarele — a- 
cest arhitect" — semnat de cineclu- 
bul „Oțelul Roșu", „Peștii" — a ci
neclubului „Cutezătorii" din Foc
șani, „Petrică și Lupu11, realizat de 
membrii cineclubului „Unirea11 din

UBacău — filme făcute cu multă 
fantezie, talent și curaj de tineri

creație al oamenilor muncii
artiști amatori care, pe lingă mun
ca lor profesională de zi cu zi, se 
ocupă cu pasiune de crearea și pro
movarea unei arte de mare efi
ciență. Cele mai multe și reușite 
filme le-a prezentat în concurs ci- 
neclubul „Oțelul Roșu11 din județul 
Caraș-Severin, care a cucerit de
altfel marele premiu și trofeul 
festivalului. Manifestarea de la 
Bacău, care s-a constituit într-un 
amplu schimb de experiență între

La Bacău - festival 
al cineaștilor amatori
specialiștii invitați la festival și 
cineaștii amatori, s-a încheiat cu o 
dezbatere pe tema : „Filmul de 
animație al cineaștilor amatori. îp 
sprijinul activității educative11.

Iată și cîfevâ opinii ale unor oa-< 
meni de specialitate, membri ai ju
riului : Victor Antonescu, regizor 
la studioul cinematografic „Anima- 
film" din Capitală, președintele ju
riului : „Actuala ediție a Festiva
lului filmului de animație al ci
neaștilor amatori a fost cea mai 
valoroasă dintre toate cite s-au or
ganizat pină acum la Bacău. Ea a 
sintetizat și valorificat in același 
timp pe un plan superior munca 
asiduă a unor oameni talentați și 
pasionați, dornici de a promova cu 
rezultate tot mai bune cea de-a 

, 8-a artă care este animația. A re
ieșit, in același timp, că față de 
ediția precedentă, care a avut loc 
în 1980, avem la ora actuală în țară 
o adevărată școala a cineaștilor

amatori, ea concentrindu-se îndeo
sebi în centre muncitorești pu
ternice, ca, de pildă, Hunedoara, 
Reșița, Oțelu Roșu, precum și in 
unele orașe mari, ca Bacău, Cluj- 
Napoca, Focșani, unde odinioară 
nici nu se vorbea despre o aseme
nea artă11. Mihai Dimitriu, profe
sor la Institutul de artă teatrală 
și cinematografică București : „în
cercările reușite ale unor oameni, 
cei mai muiți tineri de diferite 
profesii, de a exprima ginduri, idei, 
fapte, prin acest procedeu simplu 
care este desenul animat, realizînd 
filme care nu durează mai mult 
de un minut, două, dar cu o mare 
eficiență, atestă că acest gen de 
artă capătă tot mai mult teren în 
țara noastră11. Bob Călinescu, regi
zor de. filme la Televiziunea româ
nă : „Impresionează in mod plă
cut paleta largă de tehnici de exe
cuție folosită de celp , mai multe 
cinecluburi : desen animat, carton 
decupat, plastilină, pictură sub a- 
parat etc., Ceda Ce dă* culoare și o 
notă specifică muncii lor, dove
dind în același timp o căutare per
manentă a diferitelor modalități de 
exprimare a artiștilor amatori. Aș 
spune chiar că multe din filmele 
prezentate la actuala ediție a Fes
tivalului de la Bacău, cum sint cele 
realizate de cinecluburile din Re
șița, Oțelu Roșu, Hunedoara, pot 
sta oricînd alături de filmele făcu
te de studiourile noastre profesio
niste. Și meritul este numai al 
lor. al acestor cineaști amatori, care 
muncesc cu multă pasiune, dra
goste și talent".

Gheorqhe BALTA
corespondentul „Scînteii"

Specialiști pentru prezent, specialiști pentru viitor
(Urmare din pag. I)

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 22 decembrie, ora 20 — 25 
decembrie, ora 20. în țară : Vreme 
în general umedă, cu cer mai mult 
noros. Vor cădea precipitații sub for
mă de ploaie, lapoviță și ninsoare mai 
frecvente in sudul și estul tării. Vîn- 
tul va sufla slab pînă la moderat cu 
intensificări la munte și în estul țării. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 6 grade și 4 grade, iar 
maximele între minus 2 și 6 grade. Lo
cal, se va produce ceață îndeosebi în 
nordul țării. Izolat, polei. în București: 
Vreme în general umedă, cu cerul mai 
mult acoperit. Vor cădea precipitații 
sub formă de ploaie, lapoviță și nin
soare. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat, cu intensificări trecătoare. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 2 grade și plus un grad, iar 
maximele între 1 grad și 4 grade. Cea
ță, la începutul intervalului.

tea noastră socialistă sint procese 
in centrul cărora se află omul, 
specialistul, cadrele cu înaltă ca
lificare. Cîștigarea cunoștințelor 
necesare asimilării și fructifică
rii științei și tehnicii a deve
nit o problemă incomparabil mai 
grea și mai complexă decît în 
trecut, cînd cu cîteva cunoștințe em
pirice și cu deprinderi bine insușite 
oricine se integra suficient de bine 
și de rodnic in orice activitate pro
ductivă. Ca atare, relația profesor- 
elev nu se mai poate mărgini 
la comunicare-recepție-însușire-asi- 
milare. Sistemul format din instruc- 
tor-elev devine mai complex, deoa
rece conexiunea inversă, prin care 
instructorul primește satisfăcător sau 
hu răspunsurile la instrucțiunile pe 
care i le-a transmis tînărului pentru 
prelucrare, nu mai este suficientă 
din punctul de vedere al finalității 
învățăturii pe plan social. Astăzi, 
elevul are o sursă de informație in
comparabil mai largă decît in trecut, 
chiar și față de acum 30—40 de ani, 
epocă la care revoluția tehnico-știin- 
țifică a. izbucnit în țările dezvoltate, 
ca și în cele în curs de dezvoltare, 
ajunse la un nivel suficient de ri
dicat pentru a-și da seama de nece

sitatea inexorabilă de a se integra 
în această revoluție. Iar această bo
găție'de informații trebuie să se re
flecte eficient in procesul de învă
țare. ceea ce amplifică sarcina pro
fesorului, fiindcă îi cere in primul 
rînd lui însuși o informare covirși- 
toare, aptitudinea autoperfecționării 
necontenite, apoi posibilitaiea de a 
comunica rodnic cu elevul. Nu mai 
este suficientă comunicarea corectă ; 
e nevoie și de priceperea, de arta 
pedagogică în stare să-l mobilizeze 
integral pe iinăr in favoarea trans
punerii practice a adevărurilor asi
milate in școală, recepționării infor
mațiilor cu scopul de a le fructifica 
în viața cotidiană in care se va in
tegra după absolvire.

De aceea relația profesor-elev. ca 
urmare a revoluției tehnico-științi- 
fice pe care o parcurgem, trebuie 
completată cu un termen, care in 
trecut era rezervat viitorului : parti
ciparea. Elevul trebuie să participe 
la procesul de invățămint, să capete 
chiar în cursul acestui proces valen
țele necesare satisfacerii cerințelor 
societății in care va intra ca element 
productiv. Practica productivă, care 
— datorită orientării hotărîte spre 
viață, spre necesitățile esențiale ale 
societății socialiste a școlii — face

astăzi parte din procesul instructiv- 
educativ, este un asemenea act de 
participare. El însă trebuie atît de 
bine organizat ineît asimilarea lui 
atit de elev, cît și de beneficiarul 
care este societatea să fie rodnică 
pentru ambele părți.

Această relație profesor-elev, am
plificată prin termenul participare, 
implică norme pedagogice și morale 
mai profund integrate in normele ge
nerale de comportare ale omului nou, 
constructor al societății socialiste. 
Sîntem cu toții conștienți și însufle
țiți de necesitatea punerii pe primul 
plan a obiectivelor majore ale dez
voltării multilaterale a societății 
noastre socialiste, pentru întimpina- 
rea strălucitului „Orizont 2 000“, con
firmat de realismul previziunii ce 
caracterizează Directivele Congresu
lui al XIII-lea, orientările cuprinse 
în Raportul secretarului general al 
partidului. Pentru atingerea aces
tora este indispensabilă partici
parea tuturor ; de aceea, nor
mele pedagogice și morale ale in- 
vățâmîntului actual trebuie să pună 
un accent primordial pe participarea 
elevului la procesul instructiv-educa- 
tiv, participare care caracterizează in 
mod constructiv relația actuală pro
fesor-elev.

Dolj. Sub semnul angajant.
mobilizator al orientărilor stabilite 
de Congresul al XIII-lea al parti
dului, la Craiova și în alte locali
tăți din județ s-a desfășurat o 
gamă largă de manifestări poli- 
tico-ideologice și cultural-educa
tive reunite sub genericul „Zilele 
culturii tineretului doljean". De un 
deosebit succes s-au bucurat, prin 
tematică, mesaj și ținută artistică, 
spectacolele de poezie patriotică și 
muzică tînără cu genericul „Tării 
— cintecul și versul11, dedicat a- 
propiatei aniversări a zilei Repu
blicii, și spectacolul „Vrem pace 
pe Pămint", la care și-au dat con
cursul tinerii creatori de pe me
leagurile doljene.

CARNET CULTURAL

cind a fost înființată. în această 
perioadă, „Dacia11 a oferit cititori
lor aproape 1 900 titluri de carte 
social-politică, științifică și bele
tristică, intr-un tiraj de peste 
25 750 000 exemplare. (Marin Oprea).

Ialomița. S-a încheiat Decada
culturii orașului Urziceni, prilej cu 
care, timp de 10 zile, au avut loc 
atractive manifestări politico-ideo- 
logice și cultural-educative. Pe

a județului Timiș, ș-au desfășurat 
zilele acestea o suită de manifes
tări cultural-științifice și artistice, 
pregătite de cadrele didactice și 
elevi, prilejuite de Împlinirea a 
200 de ani de la organizarea învă- 
țămîntului școlar din localitate. Fi
nalul acestui moment aniversar a 
fost marcat de o întîlnire a fiilor 
localității. (Cezar Ioana).

scena casei de cultură, la cinema
C|gj în cadrul Festivalului 

național „Cîntarea României11, Co
mitetul de cultură și educație so
cialistă al județului Cluj a organi
zat, la Biblioteca centrală univer
sitară din Cluj-Napoca, o expozi
ție retrospectivă de cărți apărute 
la editura „Dacia11, dedicată ani
versării proclamării Republicii. Sînt 
expuse cărți reprezentative tipă
rite de editura clujeană de-a lun
gul celor 15 ani care au trecut de

tograful din localitate, la cluburile 
din întreprinderi și instituții au avut 
loc simpozioane, mese rotunde, dez
bateri, spectacole de teatru dra
matice și folclorice, prezentări de 
filme, întâlniri ale membrilor ce
naclului local cu scriitori, s-au
vernisat expoziții de artă grafică 
și artă populară. (Mihai Vișoiu).

Alba. La Galeriile de artă din 
municipiul Alba Iulia a fost des
chisă expoziția de artă plastică 
„Atelier 35“, organizată sub egida 
Uniunii artiștilor plastici din țara 
noastră. Sînt prezenți în cadrul 
expoziției, cu lucrări de pictură, 
grafică, sculptură și artă decora
tivă, tineri artiști din 10 județe. 
(Ștefan Dinică).

Timiș. La Moravița, veche așe
zare românească din partea de Vest

Mureș. Cu prilejul aniversării

semicentenarului Muzeului jude
țean Mureș, la Cabinetul pentru

activitatea ideologică- și politico- 
educativă din Tg. Mureș a avut loc 
un simpozion omagial, la care au 
participat activiști de partid și de 
stat, cadre didactice universitare, 
istorici, muzeografi, activiști cul
turali și cercetători științifici. 
(Gheorghe Giurgiu).

Bacău Sub genericul „Cucu- 
teni 5000“, a fost deschisă la Gale
riile de artă din Bacău o amplă 
expoziție cu piese ceramice exis
tente în muzeele din Moldova, 
aparținind celebrei culturi, care are 
o vechime de cinci milenii. Cera
mica policromă expusă uimește pe 
vizitatori prin finețea și diversita
tea formelor de execuție. (Gh. 
Baltă).

Botoșani. Sub genericul „Ci
vica ’84“, în orașele și satele boto- 
șănene se desfășoară, pe durata 
ultimei decade a lunii decembrie, 
un bogat ciclu de acțiuni politico- 
educativfe dedicat cunoașterii , și 
însușirii legislației. Manifestările 
sînt organizate de Consiliul jude
țean pentru educație politică și cul
tură socialistă. (Silvestri Ailenei).
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Ședințe plenare consacrate dezbaterii sarcinilor ce decurg
din documentele Congresului al XlII-lea al P. C. R.

---------------------------------- ’-------A apărut:--------- —------------------------------

NICOLAE CEAUSESCU
România pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate

Rapoarte, cuvîntări, interviuri, articole
ianuarie-octombrie 1984

EDITURA POLITICA

Consiliul Politic Superior al Armatei Consiliul Național al Femeilor
Vineri a avut loc Plenara Consi

liului Politic Superior al Armatei 
cu activul, care a dezbătut sarcinile 
ce revin comandanților, stateloi- ma
jore, organelor și organizațiilor de 
partid și ale U.T.C., intregului per
sonal al armatei din istoricele docu
mente adoptate de Congresul al 
XlII-lea al Partidului Comunist 
Român.

„In lumina tezelor și ideilor de inestimabilă valoare teoretică și 
practică cuprinse in Raport și in celelalte documente ale Congresului al 
XlII-lea, Plenara Consiliului Politic Superior al Armatei cu activul a 
dezbătut cu înalt spirit dc răspundere sarcinile ce revin armatei din 
aceste istorice documente, a adoptat măsuri politico-organizatorice con
crete, care asigură angajarea tuturor militarilor la înfăptuirea lor 
neabătută.

Vă încredințăm, mult stimate tovarășe comandant suprem, că și in 
continuare vom milita cu perseverență pentru asigurarea cunoașterii și 
înfăptuirii de către întregul personal al armatei a hotăririlor Congresului 
al XlII-lea. In spiritul orientărilor formulate de dumneavoastră de la 
înalta tribună a Congresului, vom acționa cu hotărîre pentru creșterea și 
mai puternică a rolului organelor și organizațiilor de partid in întreaga 
activitate din unități și comandamente, dezvoltarea continuă a vieții 
interne dc partid, perfecționarea stilului și metodelor de muncă. Vom 
acționa cu și mai multă perseverență pentru ridicarea activității poli- 
tico-ideologice și cultural-educative la nivelul înaltelor cerințe izvorîtc 
din documentele Congresului al XlII-lea, pentru sporirea eficienței 
muncii de partid, organizatorice și politico-educative, care să-și găsească 
concretizarea în formarea și dezvoltarea conștiinței Socialiste revoluțio
nare a militarilor, în obținerea de rezultate Superioare la toate categori
ile de pregătire, in întărirea necontenită a ordinii și disciplinei militare, 
în îndeplinirea ireproșabilă a tuturor sarcinilor și misiunilor.

Urmind pilduitoarea dăruire in muncă și eroica dumneavoastră activi
tate, ne vom consacra intreaga capacitate pentru traducerea exemplară 
In viață a hotăririlor Congresului al XlII-lea al partidului, îndeplinirea 
neabătută a ordinelor dumneavoastră, mult stimate tovarășe comandant 
suprem, astfel ca armata să fie pregătită in orice moment să apere, 
împreună cu poporul, cuceririle revoluționare, independența, suveranita
tea și integritatea teritorială a scumpei noastre patrii, Republica Socia
listă România".

Consiliul Culturii și Educației Socialiste
Vineri s-a desfășurat Plenara 

Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. La lucrările plenarei au 
luat parte președinții comitetelor de 
cultură și educație socialistă din ju
dețe și municipiul București, repre
zentanți ai uniunilor și asociațiilor 
de creație, conducătorii centralelor 
și instituțiilor culturale, redactori 
șefi ai revistelor culturale, activiști 
ai consiliului.

Plenara, desfășurată in această 
perioadă de puternică angajare re
voluționară pentru traducerea în 
viață a hotăririlor Congresului al 
XlII-lea al partidului, a avut în
scrise la ordinea de zi: raportul pri
vind activitatea desfășurată în anul

Făclndu-ne ecoul gindurilor și simțămintelor celor mai sincere ale 
tuturor oamenilor de artă și cultură, ne exprimăm, intr-o deplină și en
tuziastă unanimitate, convingerea că garanția îndeplinirii idealurilor 
mărețe ale devenirii socialiste și comuniste a patriei o constituie con
ducerea întregii vieți economice și sociale de către Partidul Comunist 
Român in frunte cu dumneavoastră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului, conducător încercat al națiunii 
noastre socialiste, luptător neobosit pentru libertate, independentă și 
prosperitate.

Ne angajăm cu intreaga noastră ființă, în numele tuturor creatorilor, 
al activului cultural din intreaga țară, să contribuim la realizarea unor 
opere artistice nepieritoare, care, infâțișind bogata realitate a zilelor 
noastre, viitorul luminos al patriei, să ridice arta și cultura românească 
la un tot mai înalt nivel de dezvoltare, să contribuie la formarea con
științei socialiste a poporului nostru, să însuflețească in activitatea de 
edificare a noii orinduiri masele largi de oameni ai muncii.

Sintem hotăriți să îndeplinim in mod exemplar sarcinile de o deo
sebită importanță ce ne revin din documentele Congresului al XlII-lea 
al Partidului Comunist Român, aducindu-ne astfel contribuția la ridicarea 
României socialiste pe noi trepte de progres și civilizație.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

GIMNASTICA : Frumos 
succes internațional al unei 

tinere sportive românce
La „Criteriul internațional al Ca- 

taloniei", care s-a desfășurat zilele 
trecute la Barcelona, tînăra gim
nastă româncă Daniela Silivaș s-a 
clasat pe locul întîi, cu un punctaj 
general foarte bun : 39,15 puncte. 
Au participat la acest turneu 14 
gimnaste din România, U.R.S.S., 
China, Bulgaria, Ungaria. R.F. Ger
mania, Cuba, Anglia, Italia, Franța 
și Spania. Principalele contracandi
date ale Danielei Silivaș la primul 
loc în clasament au fost Valentina 
Șkoda (U.R.S.S.) și Bai Lu (R.P. Chi
neză), care n-au avut însă constanța 
gimnastei românce la toate cele 
patru aparate, obținind numai 37,65 p 
și, respectiv, 37,60 p. Seria de no
tări a Danielei a fost într-adevăr 
remarcabilă : 9,70 (sărituri), 9,75 (pa
ralele), 9,80 (bîrnă) și 9,90 (sol).

Daniela Silivaș, de la clubul „Ce
tatea" din Deva, a fost de curînd 
selecționată în lotul reprezentativ al 
României (15 sportive), lot al cărui 
principal obiectiv sint campionatele 
mondiale din toamna anului 1985.

RUGBI : Ultima verificare 
înaintea turneului din Anglia

După ce a utilizat pe toți jucăto
rii lotului reprezentativ în cele două 
partide susținute pînă în prezent în 
Spania și Franța, astăzi, în meciul 
împotriva selecționatei politiei fran
ceze, antrenorul Valeriu Irimescu va 
alinia pe jucătorii care au dovedit

Acum, în „luna cadourilor"

O gamă largă 
de jucării 

pentru copii
In această ultimă lună a anului, 

cînd, prin tradiție, se organizează 
„Luna cadourilor", magazinele co
merțului de stat, aprovizionate co
respunzător, desfac o mare varie
tate de produse ce pot fi oferite în 
dar celor mici și dragi. Alegerea 
nu este deloc ușoară, dar iată cî- 
teva sugestii : jocuri de construc
ție aero șl navomodele, păpuși, 
jucării din materiale textile, jocuri 
cu caracter educativ confecționate 
din carton poligrafiat, truse pentru 
activități practice, jucării mecani
zate, trotinete, triciclete, cărucioa
re și multe altele.

Cadourile preferate pot fi procu
rate de la magazinele și raioanele 
de profil din țară, iar în Capitală, 
în mod deosebit de la Magazinul- 
depozit din Șoseaua Emil Bodna- 
raș nr. 87 (troleibuz 91).

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la plenară au 
adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, co
mandantul suprem al Forțelor Ar
mate, o telegramă în care se spune :

1984 și sarcinile ce revin Consiliu
lui Culturii și Educației Socialiste și 
instituțiilor cultural-educative din 
documentele adoptate» de marele fo
rum al comuniștilor, raportul pri
vind etapa de masă a celei de-a V-a 
ediții a Festivalului național „Cîn- 
tarea României", concluziile desprin
se din desfășurarea celor patru edi
ții anterioare și propuneri de îmbu
nătățire a regulamentului-cadru, 
precum și proiectul planului de ac
tivitate al consiliului pe anul 1985.

In încheierea lucrărilor plenarei a 
fost adoptată o telegramă adresată 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în care 
se spune, între altele :

cea mai bună formă sportivă. Me
ciul de azi va fi deci ultima veri
ficare a formației române înaintea 
turneului din Anglia, ale cărui date 
le reamintim : 29 decembrie, la
Birkenhead — joc cu selecționata 
de nord a Angliei ; 1 ianuarie, la 
Gloster — joc cu selecționata sud- 
sud-est ; 5 ianuarie, la Londra, Sta
dionul Twickenham — principalul 
meci-test, cu selecționata Angliei.

FOTBAL : Activități 
pregătitoare ale viitorului 

sezon
Ieri, biroul F.R.F. a aprobat lista 

celor 32 jucători selecționabili în lo
tul reprezentativ A, listă prezentată 
de antrenorul Mircea Lucescu. Selec- 
ționabilii aparțin unui număr de 
șase cluburi din divizia A (Steaua, 
Dinamo, Sportul studențesc, Univer
sitatea Craiova, Corvinul și F.C. Ar
geș). Iată numele lor : Lung, Moraru, 
Cristian (F.C, Argeș), Dukadam — 
Rednic, Negrilă, Nicșa, Ștefănescu, 
Iorgulescu, Andone. Nicoiae, Bum- 
bescu, Ungureanu, Văetuș, Munteanu 
II — Țicleanu, Boloni, Irimescu, 
Dragnea, Stoica, Bozeșan, Mateuț, 
Movilă, Klein — Geolgău, Gabor, 
Cămătaru, Augustin, Coraș, Pițurcă, 
Lăcătuș și Hagi.

După un control medical complex, 
ce se va executa la 7 ianuarie 1985, 
se vor alege 20 jucători ce vor efec
tua un stagiu de pregătire la munte, 
după care vor susține trei meciuri 
pregătitoare în perioada 28.1. — 7.II. 
1985, printre acestea fiind și o par
tidă amicală cu echipa Portugaliei, 
la Lisabona.

Vineri a avut loc în Capitală Ple
nara Consiliului Național al Femei
lor, care a dezbătut sarcinile ce 
revin Consiliului Național, comitete
lor și comisiilor femeilor, tuturor 
femeilor de la orașe și sate pentru 
înfăptuirea istoricelor hotăriri ale 
Congresului al XlII-lea al Partidu
lui Comunist Român, a Planului na
țional unic de dezvoltare jeconomi- 
co-socială a României pe anul 1985.

Participantele la plenară au adop
tat programul de măsuri privind 
acțiunile ce vor fi inițiate de comi
tetele și comisiile femeilor pentru

Dezbătind cu înaltă responsabilitate sarcinile ce revin Consiliului 
Național, comitetelor și comisiilor femeilor din magistralul Raport pre
zentat de dumneavoastră la Congresul al XlII-lea al P.C.R., participan
tele la plenară iși exprimă inalta apreciere față de documentele pro
gramatice aprobate de Congres, care reflectă gindirea științifică, crea
toare, spiritul revoluționar, impresionanta capacitate prospectivă, caldul 
umanism și patriotismul înflăcărat care vă caracterizează.

Participantele la plenară dau glas, șl cu acest prilej, sentimentelor 
de profundă dragoste, stimă și prețuire pe care toate femeile patriei 
le nutresc față de tovarășa Elena Ceaușescu, militant de frunte in con
ducerea partidului și statului, eminent om de știință și savant de repu
tație internațională, pentru valoroasa sa contribuție la elaborarea și în
făptuirea politicii interne și externe a țării noastre, la făurirea progre
sului multilateral al patriei.

Exprimind totala adeziune față de politica internă și internațională 
a partidului și statului nostru, ne angajăm să muncim fără preget, cu 
dăruire și abnegație revoluționară pentru ca minunatele obiective înscri
se in programele de dezvoltare a patriei, adoptate de Congresul al 
XlII-lea al partidului, să prindă viață, asigurind progresul și prosperi
tatea întregii națiuni pe drumul victorios al socialismului și comunis
mului.

Consiliul Uniunii Centrale a Cooperativelor 
de Producție, Achiziții și Desfacere a Mărfurilor

Vineri a avut loc Plenara lărgită 
a Consiliului Uniunii Centrale a Co
operativelor de Producție, Achiziții 
și Desfacere a Mărfurilor, în cadrul 
căreia s-au analizat realizările obți
nute de organizațiile și întreprinde
rile proprii în anul 1984, sarcinile ce 
le revin din Planul național unic de 
dezvoltare economico-socială a Româ
niei pe anul 1985 și măsurile Care 
urmează a fi luate pentru înfăptui
rea lor.

Manifestindu-și adeziunea deplină 
față de ideile și orientările cuprinse 
în magistralul Raport prezentat de

Pentru anul 1985 ne sint atribuite prin Planul național unic de dez
voltare economico-socială a țării sarcini importante. Vă raportăm, mult 
stimate tovarășe secretar general, că, pe baza programelor întocmite, am 
stabilit acțiunile că trebuie întreprinse, astfel incit incă din prima zi a 
anului toți lucrătorii să poată îndeplini planul. O atenție sporită se va 
acorda realizării sarcinilor de achiziții și contractări de produse agricole, 
participării cooperației la activitatea de autoaprovizionare teritorială, 
dezvoltării și diversificării activităților de industrie mică și de prestări 
de servicii pentru populație, reducerii mai accentuate a consumurilor de 
materiale, energie și combustibil, îndeplinirii și depășirii sarcinilor de 
export și a planului de investiții.

Participanții Ia plenară exprimă adeziunea deplină a tuturor mem
brilor cooperatori și a oamenilor muncii din organizațiile noastre coope-, 
ratiste la politica internă și externă a partidului și statului nostru și 
încredințează Comitetul Central al partidului, pe dumneavoastră personal, 
mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu toată fer
mitatea, priceperea și energia revoluționară pentru realizarea exemplară 
a prevederilor de plan, pentru înfăptuirea cu succes a mărețelor obiective 
ce ne revin din documentele celui de-al XlII-lea Congres al partidului.

(Agerpres)

HANDBAL : In competițiile 
europene intercluburi

Au fost stabilite datele meciurilor 
unor echipe românești in cupele eu
ropene, astfel : Știința Bacău — 
Radnicki Belgrad (din „Cupa campio
nilor" la feminin), la Bacău — 13 ia
nuarie 1985, la Belgrad — 27 ianua
rie ; Minaur Baia Mare — Lokomotiv 
Trnava (din „Cupa I.H.F."), la Baia 
Mare — 13 ianuarie, la Trnava (Ce
hoslovacia) — 27 Ianuarie. Meciurile 
echipei Știința Vor fi arbitrate de 
brigăzi din R.D.G. (tur) și din Bul
garia (retur), iar ale echipei Minaur 
de brigăzi din Iugoslavia (tur) și din 
U.R.S.S. (retur).

Datele partidelor dintre Steaua 
București și Metaloplastika Sabac 
(„Cupa campionilor" la masculin) 
n-au fost încă fixate. Partida tur (la 
Sabac) va fi arbitrată de o brigadă 
din Norvegia, iar cea de la Bucu
rești de o brigadă suedeză.

BASCHET
Meciurile disputate in prima zi a 

campionatului balcanic de baschet 
feminin ce se desfășoară în Sala 
sporturilor din Cluj-Napoca s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
Iugoslavia — Grecia 82—45 (50—27) ; 
Bulgaria — România 83—77 (34—25).

HOCHEI
La Moscova, în meci pentru com

petiția internațională de hochei pe 

realizarea exemplară a planului pe 
anul viitor, a obiectivelor de dez
voltare economico-socială a patriei 
în cincinalul 1986—1990.

Plenara a hotărît convocarea Con
ferinței Naționale a Femeilor în zi
lele de 7 și 8 martie 1985.

într-o atmosferă însuflețită, parti
cipantele au adoptat o telegramă 
adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, în 
care se spune, între altele : 

secretarul general al partidului la 
cel de-al XlII-lea Congres al P.C.R., 
participanții la plenară și-au expri
mat în unanimitate hotărîrea de a 
milita cu înaltă răspundere pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor de 
plan pe 1985 și pe întregul cincinal.

Intr-o atmosferă de profundă an
gajare patriotică, participanții la ple
nară au adoptat o telegramă adresa
tă tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, în care se spune, 
între altele : 

gheață „Cupa Izvestia", selecționata 
Suediei a învins cu scorul de 5—3 
(1—1, 1—2, 3—0) formația Finlandei. 
Golurile au fost marcate de Gra- 
din (2), Eldebrink, Carlsson, Pe- 
tersson, respectiv, Ruotanen, Har- 
manmaa și Ruuttu.

In clasament x conduce U.R.S.S. — 
6 puncte, urmațjă de Cehoslovacia, 
Suedia — cu cite 4 puncte, Finlanda 
— 2 puncte și R.F. Germania — zero 
puncte.

PATINAJ
Organizatorii campionatelor mon

diale de patinaj artistic, programa
te la începutul lunii martie 1985 la 
Tokio, au anunțat că pină in prezent 
și-au confirmat participarea la în
treceri un număr de 145 de sportivi 
și sportive din 23 de țări. Cel mai 
mare număr de concurenți sînt în
scriși în proba individuală' mascu
lină.

ATLETISM
La prima ediție a Jocurilor atletice 

mondiale de sală, ce se vor desfășura 
în zilele de 18 și 19 ianuarie la Paris, 
și-au anunțat participarea sportivi și 
sportive din 59 de țări. Printre aces
tea se numără U.R.S.S., S.U.A., Fran
ța, Polonia, R.F. Germania, Ceho
slovacia, R.P. Chineză, Australia, 
Marea Britanie și Belgia.

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează:
Administrația de Stat Loto — 

Pronosport organizează dumi
nică, 23 decembrie 1984, ultima 
tragere LOTO 2 din acest an — 
prilej pentru cei ce îndrăgesc 
acest sistem de joc să poată 
obține cîștiguri în autoturisme 
„DACIA 1 300“ și importante 
sume de bani. Biletul de parti
cipare costă numai 10 lei și 
poate fi completat cu o variantă 
achitată sută la sută sau cu 
patru variante achitate în cotă 
de 25 la sută. Indiferent de cota 
jucată, fiecare bilet are drept 
de participare și, bineînțeles, de 
cîștiguri la toate cele trei ex
trageri a cîte patru numere, 
care însumează 12 numere 
din 75.

Sîmbătă, 22 decembrie 1984, 
este ULTIMA ZI de partici
pare.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO

DIN 21 DECEMBRIE 1 984
Extragerea I : 53 63 55 86 45 71 62

39 60.

Extragerea â II-ai : 56 50 74 38 76
87 43 73 2.

Fond de cîștiguri : 782 877 lei.

Cronica zilei
Vineri s-au încheiat în Capitală 

convorbirile dintre delegațiile econo
mice conduse de tovarășul Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului, și tovarășul N. K. Bai
bakov, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării al Uniunii So
vietice.

In cadrul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă tovără
șească, de lucru, a fost subliniată 
importanța deosebită a întîlnirilor și 
convorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar generai al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Konstantin Cernenko, secre
tar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., pentru 
extinderea în continuare a relațiilor 
pe multiple planuri dintre cele două 
țări.

Cele două delegații au discutat as
pecte ale extinderii cooperării eco
nomice dintre țara noastră și Uniu
nea Sovietică în anul 1985, în cinci
nalul 1986—1990, precum și pe o pe
rioadă mai lungă în domeniile 
combustibililor și materiilor prime, 
livrărilor reciproce de mașini și uti
laje, de bunuri de consum. S-a con
venit să se înceapă lucrările de pre
gătire a unui Program de lungă du
rată de dezvoltare a colaborării eco
nomice și tehnico-științifice dintre 
cele două țări, pînă în anul 2000.

A participat E. M. Tiajelnikov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

REMARCABILE SUCCESE 1

ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ
Încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute in întrecerea socia

listă pe 11 luni din acest an de către colective fruntașe de oameni ai 
muncii din întreprinderi industriale, unități agricole, de telecomuni
cații, precum și din centrale industriale.

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

IN INDUSTRIA DE MAȘINI 
ȘI UTILAJE ELECTRICE, 

MOTOARE ȘI MAȘINI 
ELECTROTEHNICE

Locul I : întreprinderea „Electro- 
tîmiș" — Timișoara, cu 810,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,3 la sută la pro
ducția fizică, 1,8 la sută la prodUc- 
ția-marfă vîndută și încasată, 13.6 
la sută la producția netă, 1,15 Ta 
sută la productivitatea muncii ; de
pășiri de plan au mai fost obținute 
la export și la beneficii ; consumu
rile de materii prime și materiale 
au fost sub cele normate cu 3,7 la 
sută, iar cele de energie electrică și 
combustibili cu 3,2 la sută.

Locul II: întreprinderea „Electro- 
banat" — Timișoara, cu 700,2 puncte.

LocuJ III: întreprinderea de con
ductori electrici emailați Zalău, cu
655,3 puncte.

In industria chimica — 
SUBRAMURA 

FIBRE Șl FIRE SINTETICE 
ȘI ARTIFICIALE

Locul I : Combinatul de fibre 
sintetice Săvinești, județul Neamț, 
cu 530,4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3,9 Ia sută la pro- 
ducția-marfă vîndută și încasată,
16.4 la sută la livrări de mărfuri 
la fondul pieței ; depășiri de plan 
au mai fost obținute la export și la 
beneficii ; consumurile de materii 
prime și materiale au fost sub cele 
normate cu 0,7 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili CU
2,6 la sută.

Locul II : întreprinderea Filatura 
de fire „Melana" — Botoșani, cu
271.1 puncte.

ÎN INDUSTRIA CONFECȚIILOR

Locul I : întreprinderea de con
fecții Scorițicești, județul Olt, cu
977.4 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 13 la sută la pro
ducția fizică, 6 la sută la producția 
netă, 11 la sută la export, 4 la sută 
la producția-marfă vîndută și în
casată, 7 la sută la productivitatea 
muncii ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la beneficii și la li
vrările de mărfuri la fondul pieței; 
consumurile de materii prime și 
materiale au fost sub cele normate 
cu 2 la sută, iar cele de energie 
electrică și combustibili cu 13 la 
sută.

Locul II : întreprinderea de con
fecții Dorohoi, județul Botoșani, cu
844.4 puncte.

Locul III : întreprinderea de con
fecții Tulcea, cu 477,9 puncte.

ÎN INDUSTRIA 
ULEIULUI, ZAHĂRULUI 

ȘI PRODUSELOR ZAHAROASE

Locul I: întreprinderea de indus
trializare a sfeclei de zahăr Buzău, 
cu 1 058,7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 27,4 la sută la 
producția fizică, 18 la sută la pro
ducția-marfă vîndută și încasată,
12.1 Ia sută la livrările la fondul 
pieței ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la producția netă, produc
tivitatea muncii și la beneficii ; 
cheltuielile totale la 1 000 lei pro- 
ducție-marfă au fost mai mici decît 
cele planificate cu 4,3 la sută, iar 
cele materiale cu 2,8 la sută.

Locul II : întreprindere^ de pro
duse zaharoase Brașov, cu 695,7 
puncte.

Locul III : întreprinderea de ulei 
„Unirea" — Iași, cu 286,2 puncte.

ÎNTREPRINDERI DE STAT 
PENTRU CREȘTEREA 

ȘI ÎNGRAȘAREA PORCILOR

Locul I : Combinatul pentru pro
ducerea și industrializarea cărnii 
de porc Timiș, cu 549 puncte.

•) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 
costurile de producție și bene
ficiile sint calculați pe 10 luni.

In timpul vizitei în țara noastră, 
oaspeții sovietici au avut, de ase
menea, convorbiri la Comitetul de 
Stat al Planificării, la ministere eco
nomice și au vizitat unități indus
triale din Capitală și din țară.

★
Cu ocazia celei de-a 43-a aniver

sări a Zilei armatei populare iugo
slave, ministrul apărării naționale 
al Republicii Socialiste România, 
general-colonel Constantin Olteanu, 
a adresat o telegramă de felicitare 
secretarului federal pentru apărarea 
națională a Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, amiral de flotă 
Branko Mamula.

Cu prilejul celei de-a 43-a aniver
sări a Zilei armatei populare iu
goslave, atașatul militar, aero și 
naval al R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, colonel Kosta Dankovic, a ofe
rit, vineri, un cocteil.

Au participat general-colonel Va- 
sile Milea, prim-adjunct al minis
trului apărării naționale și șef al 
Marelui Stat Major, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ge
nerali și ofițeri.

Au luat parte, de asemenea, atașați 
militari și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Cu același prilej, atașatul militar, 
aero și naval al R.S.F. Iugoslavia 
în țara noastră, colonel Kosta 
Dankovic, s-a întîlnit cu cadre di
dactice și elevi ai Școlii militare de 
ofițeri activi „Nicolae Bălcescu", 
precum și cu militari dintr-o unitate 
a armatei noastre, cărora le-a vorbit 
despre semnificația evenimentului 
aniversat.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 24,7 la sută la
electivele de porcine la sfîrșitul 
perioadei, 9,8 la sută la livrările de 
carne la fondul de stat ; depășiri 
de plan au mai fost obținute la 
producția de carne și la beneficii ; 
cheltuielile la 1 000 lei producție- 
marfă au fost mai mici decît cele 
planificate.

Locul II : întreprinderea de stat 
pentru creșterea și îngrășarea por
cilor Bonțida, județul Cluj, cu 410 
puncte.

Locul III : întreprinderea de stat 
pentru creșterea și îngrășarea por
cilor Ulmeni, județul Călărași, cu 
230 puncte.

ÎN DOMENIUL POȘTEI 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Bistrița- 
Năsăud, cu 486,2 puncte.

Principalii indicatori de plan âu 
fost depășiți cu : 5,6 la sută la vo
lumul activității de poștă și tele-

PANOUL FRUNTAȘILOR 
PE 11 LUNI DIN ACEST AN 
comunicații, 5,9 la sută la volumul 
de activitate pe o persoană, 20,2 la 
sută la beneficii ; depășiri de plan 
au mai fost obținute la prestațiile 
în unități fizice și la prestațiile de 
servicii pentru populație.

Locul II : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Neamț, cu
391.6 puncte.

Locul III : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Bacău, cu 
390,2 puncte.

CENTRALE INDUSTRIALE

INDUSTRIA MINIERA

Locul I : Centrala sării și neme
taliferelor București, cu 400,5 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 14,1 la sută la
producția netă, 5,1 la sută la pro
ducția fizică, 2,2 la sută la produc
ția-marfă vîndută și încasată, 25 la 
sută la volumul de pregătiri minie
re, 4,7 la sută la productivitatea 
muncii ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la volumul de deschi
deri miniere ; cheltuielile totale la 
1 000 lei producție-marfă au fost 
mai mici decît cele planificate cu
5.8 la sută, iar cele materiale cu
6.6 la sută.

Locul II : Combinatul minier 
Ploiești, cu 374,3 puncte.

INDUSTRIA METALURGICA

Locul I : Centrala industrială de 
produse refractare Brașov cu 289,3 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,9 la sută la pro
ducția neță, 4,3 la sută la produc
ția-marfă vîndută și încasată, 4,5 
la sută la productivitatea muncii-
12.7 la sută la beneficii ; consu
murile de materii prime și mate
riale au fost sub cele normate cu
4.9 la sută, iar cele de energie 
electrică și combustibili cu 2,2 la 
sută.
INDUSTRIA DE MAȘINI-UNELTE, 

ELECTROTEHNICA 
ȘI ELECTRONICA

Locul I : Centrala industrială de 
echipament special București cu
623.7 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,2 la sută la pro
ducția fizică, 7,6 la sută la produc
ția netă, 10,7 la sută la export,
6.6 la sută la producția-marfă vîn
dută și încasată, 2,5 la sută la pro
ductivitatea muncii ; depășiri de 
plan au mai fost obținute la be
neficii ; consumurile de materii 
prime și materiale au fost sub cele 
normate cu 4,3 la sută, iar cele de

Participanții la întîlniri au vizio
nat filme militare și documentare și 
o fotoexpoziție cu aspecte din viata 
și activitatea militarilor Armatei 
Populare Iugoslave.

★
Ministrul comerțului exterior și 

cooperării economice internaționale, 
Vasile Pungan, a primit, vineri, pe 
Nguyen Manh Cam, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior al R.S. 
Vietnam, care, în fruntea unei dele
gații economice, face o vizită în țara 
noastră.

Au fost abordate aspecte privind 
posibilitățile dezvoltării in continua
re a colaborării economice româno- 
vietnameze și cooperării în produc
ție, lărgirii și diversificării schimbu
rilor comerciale bilaterale.

în aceeași zi. oaspetele vietnamez 
și Constantin Stanca, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, au 
semnat Protocolul privind schimbul 
de mărfuri și plățile intre Guvernul 
Republicii Socialiste România și Gu
vernul Republicii Socialiste Vietnam 
pe anul 1985.

La primire și la semnare a fost 
de față Pham Duy Toan, ambasado
rul R.S. Vietnam la București.

★
Cu prilejul celei de-a 40-a aniver

sări a Zilei armatei populare viet
nameze, ambasadorul R. S. Vietnam 
Ia București, Pham Duy Toan, a 
oferit, vineri, un cocteil.

Au participat general-locotenent 
Victor Stănculescu. adjunct al mi
nistrului apărării naționale, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, generali și ofițeri.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
atașați militari, alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

energie electrică și combustibili cu 
3,3 la sută.

Locul II : Centrala industrială 
de echipamente pentru telecomu
nicații și automatizări Bueurești 
cu 253,6 puncte.

Locul III : Centrala industrială 
de mașini și utilaje pentru indus
tria ușoară București cu 139,7 
puncte.

INDUSTRIA CHIMICA

Locul I : Centrala de utilaje șl 
piese de schimb pentru industria 
chimică București cu 868,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 17 la sută la pro
ducția fizică și la beneficii, 7,3 la 
sută la producția netă, 5.6 la sută 
la producția-marfă—v4ndut«~și în
casată, 4,1 la sută la productivita
tea muncii ; depășiri de plan au 
mai fost obținute la export și la 
livrările de mărfuri la fondul pie
ței ; cheltuielile totale la 1 000 lei 
producție-marfă au fost mai mici 
decît cele planificate cu 1,6 la sută, 
iar cele materiale cu 1,1 la sută.

Locul II : Centrala industrială 
de rafinării și petrochimie Ploiești 
cu 79,3 puncte.

ECONOMIA FORESTIERA 
ȘI MATERIALE DE CONSTRUCȚII

Locul I : Centrala materialelor 
de construcții București cu 153,6 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,9 la sută la 
producția fizică, 2,5 la sută la pro
ducția netă, 1,1 la sută la produc
ția-marfă vîndută și încasată, 5,3 
la sută la beneficii, 2,1 la sută la 
livrările de mărfuri la fondul pie
ței ; consumurile de materii prime 
și materiale au fost sub cele nor
mate cu 8,9 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu 
5 la sută.

Locul II : Centrala de utilaje și 
piese de schimb București cu 144,1 
puncte.

INDUSTRIA UȘOARA

Locul I : Centrala mecanici șl 
articole casnice București cu 363,3 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,9 la sută la pro
ducția fizică, 1,9 la sută la export, 
2 la sută la producția-marfă vîn
dută și încasată, 1,2 la sută la be
neficii, 8,8 la sută la livrări de 
mărfuri la fondul pieței ; consu
murile de materii prime și mate
riale au fost sub cele normate cu 
0,8 la sută, iar cele de energie 
electrică și combustibili cu 3,2 la 
sută.

Locul II : Centrala pielăriei și 
încălțămintei București cu 103,7 
puncte.

Locul III : Centrala industriei 
tricotajelor București cu 88,9 
puncte.

INDUSTRIA ALIMENTARA

Locul I : Centrala industrială de 
morărit, decorticat, panificație și 
produse făinoase cu 435,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 17,3 la sută Ia 
producția fizică. 10,1 la sută la 
producția-marfă vîndută și încasa
tă, 4,1 la sută la productivitatea 
muncii, 14,1 la sută la livrări la 
fondul pieței ; depășiri de plan au 
mai fost obținute la export ; con
sumurile de materii prime și ma
teriale au fost sub cele normate cu 
3,8 la sută.

Locul II : Centrala „Delta Du
nării" — Tulcea cu 322 puncte.

Locul III : Centrala producției și 
industrializării tutunului cu 301,3 
puncte.

TRANSPORTURI 
ȘI TELECOMUNICAȚII

Locul I : Centrala mecanică de 
material rulant cu 493,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,5 la sută la 
producția netă, 3,7 la sută la pro
ducția fizică, 1,1 la sută la produc
ția-marfă vîndută și încasată, 18,1 
la sută la export, 1 la sută la pro
ductivitatea muncii, 12,4 la sută la 
beneficii ; consumurile de materii 
prime și materiale au fost sub cele 
normate cu 7,2 la sută, iar cele de 
energie electrică și combustibili cu
4,7 la sută.

Locul II î Centrala industrială 
de reparații auto cu 419 puncte.

(Agerpres)



NOUL DIALOG LA NIVEL ÎNALT ROMÂNO BULGAR
Temelii trainice pentru o tot mai strinsă prietenie, 

pentru o colaborare tot mai rodnică

MANIFESTĂRI CONSACRATE 
ROMÂNIEI

în legătură cu încetarea din viață a mareșalului

Uniunii Sovietice, D. F. Ustinov

(Urmare din pag. I)
alte domenii — în interesul unei mai 
bune cunoașteri reciproce, al întă
ririi prieteniei între popoarele român 
și bulgar.

Apreciind, la rîndul său, rodnicia 
convorbirilor purtate la București, 
tovarășul TODOR JIVKOV declara 
cu prilejul aceleiași mari adu
nări populare : „De la această 
înaltă tribună doresc să declar că 
noi. membrii delegației bulgare de 
partid și de stat, sintem mulțumiți 
de actuala noastră vizită in Repu
blica Socialistă România, de convor
birile purtate și de rezultatele re
marcabile obținute. Acestea deschid 
perspective și mai largi pentru dez
voltarea colaborării noastre fruc
tuoase, vor ridica la un nivel mai 
înalt prietenia și relațiile dintre 
partidele, țările și popoarele noas
tre".

Pe bună dreptate s-a apreciat că 
toate aceste hotărîri de excepțio
nală însemnătate prin conținutul lor, 
prin perspectivele pe care le deschid 
fac ca relațiile româno-bulgare să se 
afirme tot mai mult ca un exemplu 
de conlucrare rodnică între state so
cialiste vecine și prietene.

Desigur, pentru îndeplinirea pro
gramelor lor de dezvoltare econo- 
mico-socială, pentru înfăptuirea pro
iectelor de conlucrare stabilite. 
România și Bulgaria, ca și celelalte 
țări, sint interesate în crearea unor 
condiții externe de liniște și pace, 
care să favorizeze activitatea con
structivă, cooperarea internațională. 
Pe deplin firească, de aceea, atenția 
acordată evoluțiilor actuale din via
ța internațională. O concluzie majoră 
care se impune din analiza eveni
mentelor intervenite în ultimul timp 
pe arena mondială este aceea că în 
prezent ne aflăm într-o etapă hotă- 
rîtoare pentru viitorul umanității, 
că problema fundamentală a epocii 
contemporane este oprirea neîntir- 
ziată a cursei înarmărilor și trecerea 
la dezarmare, la dezarmarea nu
cleară, asigurarea păcii. în fața 
omenirii, așa cum sublinia președin
tele Nicolae Ceaușescu, stă alter
nativa : continuarea cursei înarmă
rilor, care ar duce, inevitabil, la o 
catastrofă nucleară, sau oprirea 
acestui curs periculos, reluarea po
liticii de destindere, colaborare și 
pace. Poziția pe care se situează 
România și Bulgaria, partidele noas
tre comuniste, poziție reafirmată la 
București, este exprimată in hotă- 
rîrea lor de a conlucra activ, Îm
preună cu celelalte țări socialiste, cu 
popoarele și forțele progresiste din 
întreaga lume, pentru dezarmare, 
pentru apărarea dreptului sacru al 

tuturor popoarelor la independență, 
la viață liberă și demnă, in securi
tate și pace.

în acest spirit a fost salutată în
țelegerea la' care s-a ajuns între 
Uniunea Sovietică și S.U.A. privind 
organizarea la începutul anului vii
tor de noi negocieri asupra ansam
blului de probleme referitoare la 
armele nucleare și cosmice. Româ
nia consideră că, în cadrul acestor 
negocieri, trebuie să se acorde o 
atenție prioritară opririi amplasării 
rachetelor americane în Europa și a 
contramăsurilor nucleare sovietice, 
realizarea unor înțelegeri corespun
zătoare, care să ducă la înlăturarea 
rachetelor cu rază medie de acțiune 
de pe continent, la eliberarea Euro
pei de orice fel de arme nucleare. 
Problema rachetelor cu rază medie 
de acțiune privește, se știe, în mod 
nemijlocit viața și pacea tuturor po
poarelor europene, care ar fi pri
mele victime ale unui război nu
clear. Iată de ce, așa cum se subli
niază în Comunicatul comun, este 
necesar ca toate statele continentu
lui, și în primul rind statele parti
cipante la Tratatul de la Varșovia 
și țările membre ale N.A.T.O., să 
contribuie activ la eforturile îndrep
tate spre eliminarea pericolului unui 
război nuclear, pentru asigurarea 
păcii în Europa.

Atît în cuvîntările rostite, cît și 
în cadrul convorbirilor oficiale, con
ducătorii României și Bulgariei s-au 
pronunțat totodată împotriva milita
rizării spațiului cosmic, pentru rea
lizarea unei reglementări care să 
asigure folosirea Cosmosului — bun 
al întregii umanități —■ numai în 
scopuri pașnice, în interesul progre
sului general. Participante active la 
Conferința de la Stockholm, țările 
noastre consideră necesar să se ac
ționeze pentru desfășurarea con
structivă a acestor negocieri, în
cheierea lor cu succes avînd o mare 
importantă pentru politica de des
tindere, pentru întărirea încrederii, 
securității și păcii în Europa și în 
întreaga lume.

Tn cadrul convorbirilor de la 
București o atenție deosebită s-a 
acordat, firește, întăririi colaborării 
și bunei vecinătăți în regiunea Bal
canilor, ca parte inseparabilă a rea
lizării securității și păcii în Europa. 
Sînt cunoscute interesul pe care-1 
manifestă atît România, cît și Bul
garia pentru dezvoltarea relațiilor 
de colaborare bi și multilaterală in 
domenii de interes comun între sta
tele balcanice, eforturile lor pentru 
ca. regiunea . noastră geografică să 
devină o zonă a înțelegerii și coo

perării, fără arme nucleare și fără 
baze militare străine. In acest sens 
a fost reafirmată dorința comună de 
conlucrare în vederea înfăptuirii 
acestui obiectiv vital pentru toate 
popoarele din Balcani.

Situația de gravă încordare creată 
în lume are ca una din principalele 
surse intensificarea politicii de for
ță și dictat, aceasta găsindu-și ex
presia în menținerea vechilor focare 
de conflict și apariția altora noi. 
România și Bulgaria și-au reafirmat 
și cu acest prilej poziția consecven
tă în sprijinul soluționării pe cale 
pașnică, prin tratative, a tuturor 
problemelor litigioase dintre state. 
In virtutea acestei poziții de prin
cipiu, ele s-au' pronunțat pentru o 
soluție globală, justă și durabilă. în 
Orientul Mijlociu, pentru rezolvarea 
prin tratative a tuturor conflictelor 
din Africa, Asia. America Latină și 
din alte regiuni ale lumii.

Convorbirile oficiale dintre condu
cătorii de partid și de stat ai Româ
niei și Bulgariei au constituit tot
odată prilejul unui schimb de pă
reri asupra unor probleme princi
pale ale mișcării comuniste interna
ționale, ambele partide fiind hotă- 
rite să contribuie la întărirea în 
continuare a unității și colaborării 
partidelor comuniste și muncitorești. 
Situația internațională actuală im
pune, așa cum s-a subliniat și în 
Comunicatul comun, eforturi susți
nute din partea tuturor partidelor 
clasei muncitoare pentru unirea 
celor mai largi forțe politice și so
ciale ale maselor populare in lupta 
pentru înlăturarea pericolului de 
război, pentru dezarmare, pentru 
asigurarea unei păci trainice în 
lume.

De la tribuna marii adunări popu
lare consacrate prieteniei româno- 
bulgare, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, în aplauzele parti- 
cipanților la această insuflețitoare 
manifestare, au avut cuvinte de 
deosebită apreciere la adresa rezul
tatelor noului dialog la nivel înalt, 
a perspectivelor pe care ele le des
chid pentru relațiile dintre țările și 
popoarele noastre. Comuniștii, între
gul popor român, părtași la marele 
eveniment care l-a constituit această 
nouă întîlnire, salută cu vie satis
facție rezultatele sale atît de rodni
ce, nutrind convingerea că hotărîrile 
și înțelegerile realizate vor da noi 
dimensiuni colaborării noastre mul
tilaterale în opera de construcție 
socialistă, corespunzător intereselor 
ambelor popoare, afirmării și mai 
puternice a nobilei cauze a socialis
mului și păcii.

LONDRA 21 (Agerpres). — O ex
poziție consacrată istoriei poporu
lui roman și politicii externe de 
pace, prietenie și colaborare a 
României cu toate popoarele lumii 
a fost inaugurată la WINSTONLEY 
COLLEGE DIN MAREA BRITA- 
NIE.

Cu prilejul deschiderii expoziției, 
a fost evidențiată contribuția deo
sebită a vizitei de stat efectuate in 
Marea Britanie de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, la dezvoltarea re
lațiilor economice, tehnico-științifi- 
ce și culturale românO-britanice. 
Colegiului i-au fost donate volume 
din opera președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

BRUXELLES 21 (Agerpres). — La 
UNIVERSITATEA NOTRE DAME, 
DIN ORAȘUL BELGIAN NAMUR, 
a avut loc vernisajul unei expoziții 
de carte românească. La loc de 
cinste sînt prezentate opere ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu, lu
crări de istorie, social-politice, de 
artă și beletristică. Volumele expu
se au fost donate universității.

HARARE 21 (Agerpres). — O ex
poziție de fotografii și de carte ro
mânească, avind tema „România in 
anul celui de-al XIH-lea Congres 
al P.C.R.", a fost inaugurată la 
HARARE. Un loc central in cadrul 
expoziției îl au imagini ilustrînd 
activitatea neobosită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, precum și opere 
ale conducătorului României.

In cuvintul inaugural, S. Mum- 
bengegwi, ministrul construcțiilor 
și locuințelor, secretar adjunct pen
tru informații și publicitate al 
Z.A.N.U.-F.P., a evidențiat intere
sul deosebit cu care au fost urmă
rite in Zimbabwe lucrările recentu
lui Congres al comuniștilor români.

„Deciziile adoptate de Congres 
constituie un mare izvor de inspi

BEIJING

Convorbiri chino-sovietice
BEIJING 21 (Agerpres). — La 

Beijing au început vineri convorbi
rile dintre Yao Yilin, vicepremier al 
Consiliului de Stat al R.P. Chineze, 
și Ivan Arhipov, prim vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
care se află în vizită in China, la 
invitația guvernului acestei țări — 
informează agențiile China Nouă și 
T.A.S.S.

Această vizită semnifică ridicarea 
nivelului schimburilor și contactelor 
dintre China și Uniunea Sovietică — 
a relevat Yao Yilin la dineul oferit 
în onoarea oaspetelui sovietic. El 

rație pentru activitatea noastră în 
scopul dezvoltării . viitoare a țării, 
iar uriașele realizări ale poporului 
român în edificarea societății so
cialiste ne dau încredere in juste
țea drumului ales de partidul 
Z.A.N.U.-F.P., de guvernământ, care 
a hotărit să opteze pentru socia
lism în Zimbabwe", a arătat vorbi
torul. El a subliniat că „succesele 
României socialiste au fost posibile 
datorită conducerii înțelepte a unui 
partid înzestrat cu cea mai avan
sată ideologie, cu o bogată practică 
socială". Au fost evocate, de ase
menea, dinamismul și principiali
tatea politicii externe românești, 
relațiile de solidaritate și prietenie 
dintre P.C.R. și Z.A.N.U.-F.P., din
tre popoarele român și Zim
babwean.

ROMA 21 (Agerpres). Sub gene
ricul „întilniri cu istoria și cultura 
României", ÎN ORAȘUL ITALIAN 
TORRE DEL GRECO, s-a desfășu
rat o manifestare, în cadrul căreia 
a fost făcută o amplă prezentare a 
importantelor succese dobindite de 
poporul român, in anii socialismu
lui, în dezvoltarea multilaterală a 
țării.

In cuvintul său, Mârio Auricchio, 
primarul orașului Torre del Greco, 
a evidențiat contribuția activă și 
originală a țării noastre, a președin
telui Nicolae Ceaușescu la instau
rarea în lume a unui climat de 
pace și destindere.

La palatul Centrului cultural al 
provinciei Napoli a fost organizată 
o expoziție de carte contemporană 
românească, în cadrul căreia au 
fost prezentate la loc de frunte 
opere ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, apărute in limba italia
nă și în alte limbi de circulație in
ternațională,- lucrările științifice ale 
tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu publicate ,în 
Italia.

și-a exprimat speranța că vizita va 
contribui la extinderea și dezvoltarea 
pe mai departe a cooperării dintre 
cele două țări în domeniile economic, 
comercial, științific și tehnologic.

Ivan Arhipov a relevat că in Uniu
nea Sovietică este Salutată dezvolta
rea tendințelor pozitive care au apă
rut în ultima vreme în relațiile din
tre U.R.S.S. și R.P. Chineză. Uniunea 
Sovietică, a adăugat el, se pronunță 
pentru dezvoltarea pe mai departe a 
legăturilor și contactelor dintre cele 
două țări.

Tovarășului
KONSTANTIN USTINOVICI CERNENKO

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 

Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Am aflat cu mult regret vestea încetării din viață a tovarășului 
D. F. Ustinov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul 
apărării al U.R.S.S.

In legătură cu această grea pierdere, în numele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, al Guvernului Republicii Socialiste România 
și al meu personal, vă adresez sincere condoleanțe și vă rog să transmiteți 
familiei îndoliate întreaga noastră compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România
★

nov, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., ministrul apără- 
rii al U.R.S.S., deputat în Sovietul 
Suprem al U.R.S.S.

★
MOSCOVA 21 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția T.A.S.S., la 
20 decembrie 1984 a încetat din via
tă, după o grea suferință, mareșa
lul Uniunii Sovietice. D. F

Transferul de tehnologie - componentă esențială 
a noii ordini economice internaționale

GENEVA 21 (Agerpres). — La 
Geneva au luat sfîrșit lucrările celei 
de-a V-a sesiuni a Comisiei O.N.U. 
pentru transferul de tehnologie. După 
cum relevă agenția France Presse, 
comisia nu a reușit să soluționeze 
două dintre principalele probleme 
înscrise pe agenda sa de lucru, și 
anume elaborarea strategiei privind 
progresul pe plan tehnologic al ță
rilor în curs de dezvoltare și defi
nitivarea codului internațional de 
conduită in domeniul transferului de 
tehnologie. Statele industrializate, 
care controlează 90 la sută din cu
noștințele tehnologice — brevete, 
licențe etc. — au refuzat să vină in 
întîmpinarea cererilor legitime ale

12,8 milioane șomeri în țările Pieței comune
LUXEMBURG 21 (Agerpres). — 

Rata șomajului in C.E.E. continuă 
să fie deosebit de ridicată, infor
mează agenția Reuter, citind un ra
port dat publicității la Luxemburg 
de Agenția de statistică a Pieței 
comune. Potrivit documentului, 
numărul șomerilor înregistrați ofi
cial la sfirșitul lunii noiembrie in 
țările C.E.E., cu excepția Greciei, se 
ridică la 12,8 milioane, ceea ce re
prezintă 11,4 Ia sută din totalul 
populației active.

Pe de altă parte, raportul arată 
că numărul șomerilor din statele 

țărilor în curs de dezvoltare, apre
ciind că fiecare țară trebuie șă-și 
stabilească propria strategie in acest 
domeniu. „Grupul celor 77“ relevă 
că extinderea cooperării în acest do
meniu, lansarea unei strategii a 
transferului de tehnologie către țările 
în curs de dezvoltare trebuie consi
derate elemente esențiale ale con- 
ceptului noii ordini economice inter
naționale.

S-a convenit ca cele două probleme 
nesoluționate să fie transferate pe 
ordinea de zi a celei de-a Vl-a se
siuni a comisiei, ce se va desfășura 
în anul 1986. Sesiunile acestei comi
sii se desfășoară sub egida UNCTAD.

C.E.E. a crescut în noiembrie cu 
580 000 față de aceeași perioadă a 
anului trecut. Cele mai mari ma
jorări ale șomajului, in ultimele 12 
luni, au fost înregistrate in Franța 
— unde numărul persoanelor fără 
locuri de muncă a sporit cu 13,6 la 
sută, Irlanda — cu 8,5 la sută, Da
nemarca și Olanda — cu 8,2 la sută 
și Italia — cu 6,6 la sută.

Cel mai mare număr de șomeri, 
pe ansamblul statelor Pieței comu
ne, se înregistrează în Marea Bri- ' 
tanie — aproximativ 3,3 milioane.

Oprirea cursei înarmărilor — cerința 
cea mai stringentă a umanității

— declarațiile secretarului general al O.N.U.
Pe de. altă parte, Javier Perez de 

Cuellar s-a pronunțat pentru crește
rea rolului Organizației Națiunilor 
Unite ca for de dezbatere al națiu
nilor independente. El a adresat tu
turor statelor, în preajma marcării 
a 40 de ani de la crearea organiza
ției,' apelul de a-și reafirma adeziu
nea față de principiile Cartei O.N.U., 
ca instrument de apărare a păcii și 
securității popoarelor.

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). 
— în cadrul unei conferințe de 
presă, organizată la sediul din New 
York al Națiunilor Unite, secretarul 
general al O.N.U., Jăvier Perez de 
Cuellar, a subliniat că o sarcină de 
cea mai mare stringență a umanită
ții o constituie oprirea cursei înar
mărilor, in primul rind a înarmărilor 
nucleare. Această problemă, a pre
cizat vorbitorul, îngrijorează, 
excepție, 
noastre.

fără 
toate popoarele planetei

Dezvoltarea cooperării 
economice 

româno-tunisiene
TUNIS 21 (Agerpres). — Primul 

ministru al Tunisiei, Mohamed Mzali, 
l-a primit, la Tunis, pe tovarășul 
Gheorghe Cazan, ministru . secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice In
ternaționale. In cadrul convorbirii, 
care a avut loc cu acest prilej, s-a 
analizat stadiul cooperării româno- 
tunisiene în diverse domenii și s-au 
convenit noi măsuri pentru dezvol
tarea și extinderea acesteia, potrivit 
hotăririlor stabilite la cel mai înalt 
nivel.

ORIENTUL MIJLOCIU

— Pre- 
Unite,

Agendă energetică

Japonia se pronunță pentru măsuri de reducere
a armelor

(Agerpres). — Intr-un
nucleare

Plenara C. C. 
al P. C. din Vietnam

• Convorbiri între președintele Emiratelor Arabe Unite și 
președintele Comitetului Executiv al O.E.P. • „Israelul se 
situează pe o poziție inflexibilă” Ia negocierile privind 
modalitățile de angajare a procesului retragerii trupelor șale 

din sudul libanului
ABU DHABI 21 (Agerpres). 

ședințele Emiratelor Arabe
șeicul Zayed Bin Sultan Al Nahay- 
yan, a conferit cu Yasser Arafat, 
președintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, aflat într-o vizită oficială in 
această țară. Potrivit agenției M.E.N., 
in cursul convorbirilor au fost abor
date aspecte privind ultimele evoluții 
ale problemei palestiniene, precum și 
situația din Orientul Mijlociu.

Cu acest prilej, Yasser Arafat l-a 
informat pe președintele Emiratelor 
Arabe Unite asupra rezoluțiilor re
centei sesiuni de la Amman a Consi
liului Național Palestinian.

a

Delegația libaneză — se arată in co
municat — a propus, intre altele, în 
purșul întilnirilor de la Naqhoura, 
un plan referitor la desfășurarea 
armatei libaneze, secundată de For
ța interimară a O.N.U. în Liban 
(U.N.I.F.I.L.), în zona situată la sud 
de riul Litani, dar partea israeliană 
nu a dat nici un răspuns.

Libanul nu poate accepta condi
țiile Israelului, care refuză să acor
de armatei libaneze un rol princi
pal în aranjamentele militare din 
sudul țării — se relevă in încheiere.

TOKIO 21
interviu te.levizaf, primul ministru al 
Japoniei, Yasuhiro Nakasone, și-a 
exprimat speranța că 1985 va fi un 
an important pentru promovarea 
„păcii și dezarmării" in lume,

transmite agenția France Presse.
In context, premierul nipon s-a 

pronunțat pentru inițierea unor mă
suri de natură să sporească încrede
rea intre state și să-reducă, practic, 
numărul armelor nucleare.

BRUXELLES 21 (Agerpres). Co
misia politică a Parlamentului (vest)- 
european, reunită la Bruxelles, a 
adoptat un program de lucru in do
meniul securității și dezarmării in 
Europa, transmite agenția France 
Presse. Printre temele ce vor face 
obiectul unor rapoarte ale comisiei

se află cele referitoare la rolul sta
telor membre ale Pieței 'comune în 
cadrul eforturilor de realizare a unor 
măsuri de încredere și dezarmare in 
Europa, de instituire a unor zone de- 
nuclearizate pe continent — mențio
nează agenția France Presse.

HANOI 21 (Agerpres). — La Hanoi 
a avut loc plenara C.C. al Partidului 
Comunist din Vietnam, care a făcut 
bilanțul dezvoltării sociale și econo
mice a R.S. Vietnam in Î984 și a 
stabilit principalele sarcini pentru 
1985, ultimul an al celui de-al treilea 
cincinal vietnamez.

C.C. al P.C.V. a adresat comuniști
lor, tuturor oamenilor muncii che
marea de a desfășura pe larg între
cerea socialistă in cinstea datelor 
istorice ce vor fi marcate anul viitor 
— 40 de ani de la Revoluția din 
august și proclamarea independenței 
țării, 10 ani de la eliberarea sudului 
Vietnamului — de a întimpina cu 
mari succese în muncă Congresul al 
VI-lea al P.C. din Vietnam.

BEIRUT 21 (Agerpres). — Intr-un 
comunicat distribuit presei după 
ultima . rundă. ' de convorbiri din 
acest an 'dintre reprezentanți mili
tari ai Libanului și Israelului, cu 
privire la modalitățile de angajare 
a procesului retragerii trupelor is- 
raeliene din sudul Libanului, dele
gația libaneză își exprimă dezamă
girea in legătură cu poziția inflexi
bilă adoptată de partea israeliană, 
informează agenția France Presse.

BEIRUT 21 (Agerpres). — O bombă, 
disimulată într-un automobil, a. ex
plodat in apropierea unei școli din 
Ras al-Metn, un sat druz din zona 
montană de la Est de Beirut — in
formează agențiile internaționale de 
presă- Potrivit unui bilanț, citat de 
agenția France Presse, in cursul ex
ploziei 3 persoane au fost ucise, iar 
30, in cea mai mare parte copii, au 
fost rănite. Pagubele materiale sint, 
de asemenea, considerabile, intrucît 
deflagrația a produs un incendiu 
care a afectat clădirile înconjură
toare.

T

SOFIA 21 (Agerpres). — Odată 
cu sosirea iernii, s-a încheiat sezo
nul de folosire intensă a instalații
lor de captare a energiei solare din 
orașul bulgar Kirdjali. In anul 1984, 
aici s-a confirmat eficiența utilizării 
acestor instalații în gospodăria co
munală. Datorită lor, s-a redus con
sumul de combustibil și, îndeosebi, 
de hidrocarburi. S-a calculat că efi
ciența economică numai de pe urma 
folosirii instalațiilor existente este 
de peste 5 000 de leva pe an.

BOGOTA 21 (Agerpres). — La 
sfîrșitul anului 1983, rezervele certe 
de petx'ol ale Columbiei totalizau 
600 milioane de barili, iar cele pro
babile — 1,5 miliarde barili. De la 
începutul anilor ’80 — relevă publi
cația „Petroleum Economist" — ex
tracția de petrol a țării a crescut 
continuu, ajungind, in 1983. la 152 000 
barili pe zi. In cursul acestui an, 
nivelul cotidian al producției a atins 
171 300 de barili.

Potrivit planurilor de dezvoltare 
a economiei naționale, pină la sfir
șitul deceniului, Columbia urmează 
să-și satisfacă in totalitate clin re
surse interne necesarul de combus
tibil lichid și. in vederea realizării 
acestui obiectiv, compania de stat 
„Ecopetrol" și-a intensificat luiră- 
rile de prospectare. Zonele cu cea 
mai mare perspectivă sînt Aleanos 

—unde vor fi instalate, in curind.

14 sonde — și bazinul petrolifer de 
pe cursul superior al riului Magda
lena.

BELMOPAN 21 (Agerpres). — 
După _ obținerea independenței, în 
1981, în Belize s-au intensificat ac
tivitățile de prospecțiuni petrolieră. 
Au fost descoperite cimpuri petro
liere in nordul țării și în sudul pla
toului continental. Anul acesta au 
fost instalate sonde in regiunea de 
nord, iar primele cantități extrase 
atestă că investițiile se justifică.

BERNA 21 (Agerpres). — Potrivit 
unui studiu publicat de Asociația de 
gaze naturale a Elveției, economia 
a început să consume cu predileeti 
acest combustibil, economisind cele
lalte hidrocarburi. Astfel, în ultimul 
deceniu, ponderea gazelor naturale 
în balanța energetică a Elveției a 
crescut de peste patru ori, de la 1.6 
la sută, în 1973, la 7 la sută, în 1983.

PARIS 21 (Agerpres). — Politica 
energetică a Franței se caracterizea
ză prin dezvoltarea cu precădere a 
energiei atomice.

Se estimează că, pînă în anul 2000, 
capacitatea centralelor nuclearo- 
electrice franceze va crește cu 
aproape 7 la sută pe an, iar ponde
rea energiei nucleare în balanță 
energetică a țării va spori de la 18 
la sută, în 1983. la 40 la sută, la 
sfirșitul acestui deceniu.

atena Consultări
ATENA 21 (Agerpres). — Președin

tele Ciprului, Spyros Kyprianou, 
aflat intr-o vizită oficială la Atena, 
a examinat cu președintele Greciei,
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LA BERLIN au avut loc convor
biri intre Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al R.D. 
Germane, și Mengistu Haile Ma
riam, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncitorilor din Etiopia, 
președintele Consiliului Militar 
Administrativ Provizoriu al Etio
piei Socialiste, care s-a aflat într-o 
vizită oficială in R.D. Germană. Cu 
acest prilej a fost exprimată do
rința de a se extinde relațiile bi
laterale și s-a subliniat necesita
tea intensificării acțiunilor tuturor 
forțelor iubitoare de pace in 
derea preintîmpinării unui 
război.

genția France Presse. Acțiunea a 
fost inițiată de Centrala Muncito
rească Uruguayană și a fost sus
ținută de „Frente Amplio", Parti
dul Național (Blanco) și de alte 
organizații și cercuri politice demo
cratice din țară. Demonstrația, 
menționează agenția France Presse, 
a fost organizată intr-o perioadă în 
care președintele ales al tării, Ju
lio Maria Sahguinetti, a început 

,deja examinarea spinosului dosar 
al amnistierii deținuților politici 
încarcerați în timpul celor 11 ani 
de regim militar.

acord de încetare a ostilităților — 
transmit agențiile Prensa Latina și 
France Presse. Se precizează că, in 
baza acordului, forțele insurgente 
se vor retrage, in mod pașnic, fără 
a fi atacate de armată, din regiu
nea muntoasă din partea de 
vest a țării unde își aveau 
rele fortificate.

nord- 
tabe-

ȘI-A

ve- 
nou

DINPLENARA C.C. AL P.C.
S.U.A. La New York a avut Ioc 
plenara C.C. al P.C. din S.U.A., 
care a examinat rezultatele alege
rilor prezidențiale, desfășurate în 
luna noiembrie, sarcinile actuale 
și de viitor ale partidului. Rapor
tul la plenară a fost prezentat de 
Gus Hali, secretar general al P. C. 
din S.U.A.

LA MONTEVIDEO a avut loc o 
amplă demonstrație populară, la 
care au luat parte 200 000 de per
soane. în sprijinul cererii privind 
amnistierea generală a deținuților 
politici din Uruguay, transmite a-

IN BRAZILIA A FOST CREATA 
O NOUA FORMAȚIUNE POLI
TICA — PARTIDUL FRONTUL 
LIBERAL — informează 
Taniug. Alcătuită din foști 
ai Partidului Democratic 
noua formațiune politică 
de aproximativ 25 la sută din nu
mărul locurilor în Camera Deputa- 
ților și de 10—15 la sută din man
datele Senatului. La ședința con
stitutivă a noii formațiuni politice 
braziliene a participat Tancredo 
Neves, candidatul forțelor de opo
ziție la funcția supremă în stat.

GUVERNUL BOLIVIEI
PREZENTAT DEMISIA președinte
lui Hernan Siles Zuazo, care a 
început consultările pentru forma
rea unui cabinet de tranziție. Aces
ta ar urma să asigure

Lansarea stației
conducerea

agenția 
membri 

Social, 
dispune

21 (A-
Potrivit 

de ex- 
spați ului 
Uniunea

ACORD. Guvernul columbian și 
forțele insurgente columbiene gru
pate în organizația Mișcarea ,.19 
aprilie" (M—19) au convenit un

MOSCOVA 
gerpres). - 
programului 
ploatare a 
cosmic, în
Sovietică a fost lansa
tă vineri stația 
planeta ră 
„Vega-2" 
unor cercetări 
fice privind 
Venus și cometa Hal
ley. La început, „Vega

inter- 
automată 
destinată 

științi- 
planeta

treburilor țării pînă la instalarea 
noului guvern, alcătuit după ale
gerile prezidențiale, parlamentare 
și municipale de la 16 iunie din 
Bolivia. Demisia colectivă a ve
chiului cabinet a foșt determinată 
de participarea directă a unor 
membri ai guvernului la campania 
electorală în calitate de candidați 
din partea formațiunilor politice 
pe care le reprezintă.

AMINAREA LUCRĂRILOR REU
NIUNII MINISTERIALE O.P.E.C. 
Participanții la reuniunea minis
terială a Organizației Țărilor Ex
portatoare de Petrol (O.P.E.C.) au 
hotărit amînarea lucrărilor, pînă la 
27 decembrie, pentru a avea con
sultări cu guvernele lor — infor
mează agențiile France Presse și 
United Press International. Minis
trul indonezian de resort, Subro- 
to, care a prezidat dezbaterile, a 
precizat, într-o declarație făcută 
presei, că este vorba de aprobarea 
unor măsuri privind producția și 
prețurile la țiței stabilite, de co
mun acord, în cadrul organizației.

interplanetare automate sovietice 
,,Vega-2“

-2" va lansa o capsu
lă de 
sondă pe Venus, ui
mind să fie dirijată 
apoi spre cometă.

După cum s-a mai 
anunțat, la 15 decem
brie, în Uniunea So
vietică a fost lansată 
în aceleași scopuri 
stația automată „Vega 
-1". Misiunea celor

coborîre și o
două aparate cosmice 
oferă posibilitatea mă
ririi duratei măsurăto
rilor și explorărilor a- 
mintite.

Cele două stații vor 
ajunge în împrejurimi
le planetei Venus la 
mijlocul lunii iunie 
1985 și se vor apropia 
de cometa Halley în 
martie 198â.

în problema cipriotă
Constantin Karamanlis, și premierul 
Andreas Papandreu rezultatele con
vorbirilor desfășurate, prin interme
diul secretarului general al O.N.U., 
în problema cipriotă — informează 
agenția Taniug.

Intr-un. comunicat oficial, dat pu
blicității la sfîrșitul convorbirilor, 
guvernele cipriot și elen apreciază 
pozitiv acordul privind întîlnirea 
dintre președintele Spyros Kyprianou 
și liderul comunității cipriote turce, 
Rauf Denktaș, programată la 17 
ianuarie.

Rezultatele referendumului 
din Pakistan

ISLAMABAD 21 (Agerpres). — 
Potrivit rezultatelor oficiale defini
tive ale referendumului desfășurat, 
miercuri, în Pakistan, 97,7 la sută 
din totalul celor care s-au prezentat 
în fața urnelor s-au. pronunțat, in 
favoarea politicii de islamizgre și a 
procesului de transferare a puterii 
către reprezentanții aleși ai poporu
lui, inițiate de șeful statului pakis
tanez Mohammad Zia-ul Haq — 
informează agențiile internaționale 
de presă. După cum s-a precizat la 
Islamabad, votul constituie, totodată, 
confirmarea unui nou mandat prezi
dențial pentru Mohammad Zia-ul 
Haq, care va fi reinvestit, oficial, în 
această funcție in cadrul reuniunii 
viitoarei Adunări Naționale, ce va fi 
aleasă pînă la 23 martie 1985.

Noi eforturi pentru 
soluționarea problemelor 

din America Centrală
CIUDAD DE MEXICO 21 (Ager

pres). — Miniștrii de externe din ță
rile membre ale Grupului de la Con- 
tadora (Columbia, Mexic, Panama și 
Venezuela) urmează să participe la 
o nouă reuniune, organizată la 
Ciudad de Panama. în zilele de 8 și 
9 ianuarie, pentru a-și continua efor
turile de instaurare a unui climat real 
de pace, securitate și cooperare în 
America Centrală — transmite agen
ția Prensa Latina.
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Contrabanda cu,., bomba atomica
Ce este o bombă atomică? Este 

un mecanism relativ simplu, in 
care explozivi clasici declanșează 
fisiunea in lanț a nucleelor de ura
niu sau de plutoniu. Aceștia Se 
sparg în două nuclee mai ușoare, 
eliberind energie și neutroni care, 
la rîndul lor, vor sparge alte nuclee 
fisionabile. Foarte repede are loc 
o reacție in lanț, cantitatea de e- 
nergie eliberată fiind considerabilă. 
Cele două materiale fisionabile in
dispensabile- realizării unui meca
nism atomic nu există in natură. 

. Uraniul natural conține, doar 0,7 la 
sută din izotopul 235, in timp ce o 
bombă atomică necesită 5—6 kg de 
uraniu în care proporția de izotop 
235 să fie de 90 la sută. Deci este 
nevoie de o îmbogățire în reactoare 
nucleare. In concluzie : pentru o 
bombă atomică este nevoie mai 
întîi de uraniu natural, apoi de un 
reactor nuclear pentru a-l îmbo
găți. Pentru a limita cel mai efi
cient proliferarea armelor atomice, 
țările exportatoare de reactoare — 
„fabrici nucleare" — și care apar
țin așa-numitului Club de la Lon
dra (Franța, Olanda, Suedia, R.F. 
Germania, Statele Unite, Canada 
etc.) ar trebui să interzică comer
cializarea oricărui material legat de 
îmbogățire sau de retratare. Dar 
ele nu o fac. Mai mult, unele țări 
au ajutat Africa de Sud să pună la 
punct o unitate de îmbogățire a 
uraniului și se pare că această țară 
ar fi posesoare de armă atomică. 
Dealtfel, la 22 septembrie 1979, 
satelitul american „Vela" detecta in 
Oceanul Indian un „flash dublu", 
tipic exploziilor nucleare. Un alt 
exemplu : în 1960 Franța a' furni
zat Israelului un reactor cu uraniu 
natural și cu apă grea, care poate 
produce 4—5 kg de plutoniu anual.

Și, cu toate că nici o explozie ato- 
mică nu â fost înregistrată în a- 
ceastă țară, experții cred că ea dis
pune, la ora actuală, de bomba ato
mică. Și exemplele de acest fel s-ar 
putea înmulți.

Banalizarea armei atomice a atins 
un asemenea stadiu incit plutoniul, 
uraniul și chiar armele atomice 
vor apărea în cataloagele trafican- 
ților de arme! De fapt, la 6 iunie, 
anul acesta, agențiile France Presse 
și A.N.S.A. au anunțat că un jude
cător din Trenta — Italia a pus 
mina pe un uriaș trafic de arme 
incluzind trei bombe atomice, 1 000 
kg de uraniu și 34 kg de plutoniu. 
Acestea au fost oferite unor țări, 
nici mai mult, nici mai puțin, decit 
spre vinzare. Dosarul judecătorului, 
comportă o serie de telexuri intre 
un om de știință italian, Blauco 
Partel, specializat în fabricarea ra
chetelor, și un bine cunoscut trafi
cant de arme australian, Eugene 
Bartholomeus. Ne aflăm in plină 
atmosferă de roman polițist, dar 
afacerea abundă în neverosimili- 
tăți. Adevărată sau falsă, această 
poveste trezește suspiciuni asupra 
modului in care sint protejate me
canismele nucleare, lasă să se bă
nuiască faptul că este posibil ca 
ele să fie vindute sub perdeaua 
unor „arme tradiționale". O aven
tură stupidă, care pune plutoniul și 
bomba atomică pe același picior cu 
o mitralieră sau un tanc și i se 
ascunde caracterul de armă excep
țional de periculoasă. Comerțul nu
clear are motive pe care rațiunea 
nu le cunoaște. Motive financiare și 
politice, fără îndoială, insă care fa
vorizează, pe termen lung, disemi
narea armelor nucleare pe planeta 
noastră.

(Agerpres)
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