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Răspuns entuziast 1La chemările însuflețitoare
ale tovarășului NICOLAE CEAUSESCU• •

DECEMBRIE

FAPTE EXEMPLARE ALE HĂRNICIEI

Șl ABNEGAȚIE[ MUNCITOREĂ,1

LA PANOUL DE ONOARE AL ÎNTRECERII IN CINSTEA ANIVERSĂRII REPUBLICII

Puternic mobilizați de ideile șl orientările cuprinse în Raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al Xlll-lea, de insu- 
flețitoarele chemări și îndemnuri adresate de secretarul general al parti
dului, oamenii muncii de pe întreg cuprinsul patriei acționează cu energii 
sporite pentru îndeplinirea exemplară a planurilor și angajamentelor 
asumate, pentru pregătirea în cele mai bune condiții a producției anului 
Viitor. Muncind cu dăruire și abnegație, organizînd zile de producție re
cord, colectivele din întreprinderi industriale și șantiere de construcții, din 
institute de cercetări și proiectări, din toate domeniile de activitate, înscriu 
noi și remarcabile realizări la panoul de onoare al întrecerii socialiste des
fășurate în cinstea aniversării Republicii,

RECORDURI DE PRO
DUCȚIE. Din Valea Jiului, mai 
exact de la întreprinderea minieră 
Paroșeni, care și-a îndeplinit înain
te de termen planul pe acest an 
și a realizat cea mai mare produc
ție de cărbune din istoria sa, 
corespondentul nostru Sabin Cerbu 
ne anunță înregistrarea, în aceste 
zile, a unui deosebit de valoros re
cord Ia lucrările de înaintare : 201 
metri liniari pe lună. In acest fel, 
vechiul record al Văii Jiului, rea
lizat cu trei ani în urmă la mina 
Lupeni, a fost „doborit" acum și 
depășit cu aproape 20 de metri. 
Cum s-a reușit această performan
ță ? S-a reușit printr-o muncă 
bine organizată, prin hărnicie și 
ambiție, prin folosirea cu înalt 
randament a tehnicii din dotare.

Cu aceeași hotărîre de a-și spori 
contribuția la dezvoltarea bazei e- 
nergetice a țării acționează și co
lectivul de la întreprinderea mi
nieră Voivozi, județul Bihor, de 
unde corespondentul nostru loan 
Laza ne transmitea, în zilele des
fășurării Congresului al XIII-lea al 
partidului, angajamentul luat 
de a-și îndeplini planul anual 
înainte de termen. Și iată că. ieri, 
sîmbătă, am primit vestea că mi
nerii de aici nu numai că s-au 
ținut de cuvînt, dar și-au depășit 
chiar propriul angajament.

— Totodată — ne spune directo
rul întreprinderii, inginerul Mihai 
Iosub — am hotărît ca pînă la 
sfirșitul anului, deși au mai rămas 
puține zile, să ridicăm la mai bine 
de 100 000 tone cantitatea de cărbu
ne extrasă peste plan. Un rezultat 
care ne sporește încrederea și care 
ne mobilizează să pregătim temei
nic producția anului viitor, astfel 
încît, încă din primele zile ale lu
nii ianuarie, să ne realizăm ritmic 
și -chiar să ne depășim sarcinile 
de plan.

Tot 100 000 tone de cărbune peste 
prevederi a realizat și harnicul co
lectiv muncitoresc de la întreprin
derea minieră din Cimpulung. Și 
este cît se poate de semnifi
cativ faptul — după cum ne 
transmite corespondentul nostru 
Gheorghe Cirstea — că această 
cifră, reprezentînd un adevărat Re
cord, încorporează rezultatele pro
priilor angajamente ale minerilor 
de aici, pe care ei înșiși, hotăriți 
să se mențină printre fruntașii pe 
ramură, și le-au suplimentat în 
citeva rînduri, de fiecare dată tot 
mai mobilizatoare. Așa se face că 
minerii musceleni. au devenit și 
autorii unei alte performanțe va
loroase : îndeplinirea înainte de 
termen a planului pe primii patru 
ani ai cincinalului.

Din județul Bacău, corespon
dentul nostru Gheorghe Baltă ne
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dă de veste că petroliștii din Moi- 
nești au predat în exploatare cea 
de-a 120-a sondă forată în acest 
an. Fruntași între fruntași : mun
citorii, inginerii și tehnicienii Sche
lei de foraj Zemeș, care au pus în 
funcțiune, peste plan, nu mai puțin 
de 12 sonde.

MAI MULT, MAI BINE, 
MAI EFICIENT. Aflat- ieri- la 
Combinatul siderurgic din Galați, 
corespondentul nostru Dan Plăeșu 
ne anunță că furnalul nr. 1 de 
1 700 mc a început din nou să pro
ducă după cea de-a doua repara
ție capitală. \

— O reparație foarte complexă 
— ne spune maistrul principal 
furnalist Cornel Boca, Erou al 
Muncii Socialiste — executată la 
cel mai înalt nivel de calitate. De 
cine credeți că a fost făcută ? De 
aceiași meșteri iscusiți de la în
treprinderea de antrepriză pentru 
construcții și reparații siderurgice 
Galați, care au înălțat și au pus 
în funcțiune furnalul în 1968 și 
care i-au mai făcut în 1975 o repa
rație capitală. De data aceasta, față 
de proiectul inițial, furnalului nos
tru i s-au adus o serie de perfec
ționări tehnice, care-i asigură o 
fiabilitate superioară în exploata
re, numărul gurilor de vînt a sporit 
de la 18 la 22, iar aparatul de în
cărcare s-a modernizat, ceea ce va 
duce la creșterea productivității 
muncii și la reducerea consumului 
de cocs metalurgic, ca săr nu' îfthî 
vorbim că se va diminua șl efortul 
fizic al nostru, al furnaliștilor. Din 
1968, de cind a intrat în funcțiune, 
și pînă astăzi, furnalul nostru a 
produs 11 milioane tone fontă și, 
după cum se prezintă acum, înti
nerit și falnic, o să mai producă 
alte milioane.

Multe înainte !
Comunicindu-ne că întreprinde

rea „Electrocontact" din Botoșani a 
realizat în acest an un volum. de 
produse mai mare cu aproape 100 
milioane lei față de nivelul anului 
trecut, l-am întrebat pe corespon
dentul nostru Silvestri Ailenei ce 
semnificație are această cifră. Iată 
ce ne-a răspuns : „Cifra de 100 
milioane lei reprezintă sporul de

producție care s-a obținut în între
gime pe seama creșterii producti
vității muncii. Totodată, este de 
remarcat faptul că pentru cele 
peste 12 procente cu care a crescut 
în acest an productivitatea muncii 
nu s-a recurs la fonduri de inves
tiții suplimentare, întrucît reorga
nizarea fluxului de producție și 
noile instalații necesare s-au exe
cutat în cadrul acțiunii de auto- 
dotare. Pe baza rezultatelor ob
ținute, colectivul s-a angajat ca în 
anul viitor să înregistreze, tot cu 
forțe proprii, o creștere a produc
tivității muncii de peste 19 la sută, 
ceea ce va asigura un spor la pro- 
ducția-marfă industrială in valoare 
de aproape 200 milioane lei".

în orașele și centrele muncito
rești din județul Prahova — de 
unde ne transmite corespondentul 
nostru Constantin Căpraru — în 
cadrul „Săptămînii științei și teh
nicii pentru tineret" s-a organizat 
un foarte eficient concurs de crea
ție tehnico-științifică. Printre cîști- 
gătbrii concursului se numără sub- 
inginerul Georgel Sava, de la Fa
brica de scule și matrițe Băicoi, cu 
tema „Mărirea durabilității scule
lor și pieselor, folosindu-se un prin
cipiu original de tratare termo- 
chimică", și inginerul Florin Pie- 
trăreanu de la întreprinderea me
canică Plopeni, cu lucrarea : „Re- 
proiectarea constructivă a unor 
mașini-unelte". Cele două teme și 
proiecte, ca și multe altele la fel 
jjeJngșnjoijse,. au ,și„fqșt .achizitor, 
nate de unitățile industriale din 
Prahova pentru aplicarea lor în 
producție. Primele calcule estima
tive de eficiență economică se ri
dică la sute de milioane de lei, care 
se pot obține numai prin creșterea 
productivității muncii.

PRODUSE NOI, DE 
ÎNALTĂ TEHNICITATE. De 13 
întreprinderea „Electrotimiș" din 
Timișoara, unitate reprezentativă a 
industriei noastre electrotehnice și 
de mașini-unelte, situată pe primul 
loc în întrecerea socialistă pe ra-

Petre POPA

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe trimisul special al cotidianului

italian
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, sîmbătă dimi-

„Corriere della
neață, pe Antonio Ferrari, trimis 
special al cotidianului italian „Cor
riere della Sera“.

Sera"
Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a acordat un interviu pen
tru ziarul „Corriere della Sera".

PENTRU 0 AGRICULTURĂ INTENSIVĂ DE MARE RANDAMENT

Un amplu program de pregătire 
profesională a țărănimii

înfăptuirea noii revoluții agrare 
are drept obiectiv intensificarea pro
ducției, obținerea unor recolte re
cord și sporirea pe această bază a 
contribuției agriculturii la dezvol
tarea generală a tării. La recenta 
Consfătuire de lucru pe proble
mele agriculturii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, referindu-,se la posibili
tatea realizării producțiilor mari 
prevăzute în planul pe 1985 și în 
viitorul cincinal, a adus drept argu
ment rezultatele din acest an ale 
multor unități agricole. „Ce au făcut 
tovarășii care au obținut asemenea 
recolte mari ? Nimic deosebit, nu au 
făcut minuni ! — sublinia secreta
rul general al partidului. Ei au 
lucrat pămmtul cu grijă — ca prin
cipalul mijloc fără de care nu poți 
să obții nimic — au respectat ce
rințele științei agricole, au asigurat 
sămința bună. Adică și-au făcut da
toria de agricultori, de comuniști, 
de oameni care sint hotăriți să facă 
totul pentru a servi patria și po
porul !“

Pentru ca peste tot, în toate uni
tățile agricole, în toate județele să 
fie obținute producții mari este ne
cesar — așa cum a indicat condu
cerea partidului — să se realizeze 
și o schimbare în modul de gîndire 
și de muncă al celor care lucrează în 
agricultură, astfel încît ei să poată 
răspunde cerințelor puse de Con
gresul al XIII-lea. Schimbarea ce
rută de conducerea partidului tre
buie să se reflecte în modul de 
lucrare a pămîntului și de creștere 
a animalelor. Or, aceasta presupune, 
în primul rînd, ridicarea continuă a 
gradului de pregătire politică și pro
fesională, întărirea spiritului revolu
ționar al tuturor celor ce muncesc 
în această ramură de bază a econo
miei naționale. Acestui deziderat îi 
corespund Programul de măsuri pri
vind îmbunătățirea muncii politico- 
organizatorice de partid și a activi
tății de conducere in unitățile agri
cole de stat și cooperatiste și Pro
gramul unitar de organizare și des
fășurare a învățămintului agrozoo
tehnic de masă și de instruire a ca
drelor din agricultură în anul 1984— 
1985, aprobate de conducerea parti
dului. In baza acestor programe, la 
cursurile învățămintului agrozooteh
nic au fost cuprinși țăranii coo
peratori, mecanizatorii, muncitorii 
din întreprinderile • agricole de stat, 
ceilalți locuitoți ai satelor care par- 
t cipă la gxecutfcea lucrărilor agri
cole, indiferent de locul de muncă, 
precum și țăranii cu gospodării in
dividuale din zone necooperativiza- 
te. Concomitent, în perioada decem
brie 1984 — februarie 1985 se des
fășoară instruirea tuturor cadrelor 
de conducere și de specialitate din 
agricultură pe probleme prioritare 
ale activității din diferite sectoare. 
Corespunzător sistemului de pregă
tire a cadrelor de conducere pe li
nie de partid, de stat și din eco
nomie, la- școlile inter județene de 
partid au fost organizate cursuri de 
pregătire pentru președinții unor 
cooperative agricole.

Sînt programe de instruire vaste, 
care cuprind, practic, pe toți lucră-

torii din agricultură, indiferent de 
sarcinile ce le îndeplinesc, avînd 
drept obiectiv pregătirea lor temei
nică pentru a putea contribui la în
deplinirea sarcinilor mari ce revin 
agriculturii în 1985 și în viitorul 
cincinal. Datoria organelor și a or
ganizațiilor de partid, a organelor

• Toți cooperatorii, mecani
zatorii, muncitorii din întreprin
derile agricole de stat, ceilalți 
locuitori ai satelor să participe 
activ la cursurile învățămintului 
agrozootehnic de masă.
• O acțiune de mare in^m- 

nâtate pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a activității 
din agricultură - instruirea tu
turor cadrelor de conducere și 
de specialitate din acest sector.
• însușirea tehnologiilor care 

să asigure obținerea de recolte 
record și producții zootehnice 
superioare și generalizarea ex
perienței unităților agricole 
fruntașe.
• Aplicarea in practică a 

cunoștințelor noi, astfel încît în 
toate unitățile agricole, in toate 
formațiile de muncă să fie obți
nute producții mari.

agricole este să asigure buna desfă
șurare a învățămintului agrozooteh
nic și a acțiunii de instruire a ca
drelor de conducere și de speciali
tate din agricultură, astfel încît fie
care participant să-și însușească te
meinic cunoștințele din domeniul 
său de activitate, să devină cît mai 
bine pregătit din punct de vedere 
politic, tehnic și economic.

In unitățile agricole s-a încheiA 
acțiunea de cuprindere a țărănimR 
la cursurile învățămintului agrozoo
tehnic, precum și a cadrelor de con
ducere și specialitate la activitățile 
de instruire. De asemenea, au lost 
stabilite cercurile pe profile în 
funcție de obiectivele planului de 
producție, temele care urmează să 
fie tratate. Important este ca acum

cursurile învățămintului agrozooteh
nic și activitățile de instruire să se 
desfășoare potrivit programului sta
bilit, să fie aprofundate pe larg te
mele stabilite.

Un obiectiv important al învăță- 
mintului agrozootehnic și al activi
tății de instruire a cadrelor de con
ducere și de specialitate din agricul
tură îl constituie cunoașterea pro
fundă și însușirea temeinică a con
ținutului Raportului prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
gresul al XIII-lea al P.C.R., al celor
lalte documente adoptate, a indica
țiilor secretarului general al parti
dului, formulate la recenta Consfă
tuire de lucru pe problemele agri
culturii.

Obținerea de randamente superi
oare în producția vegetală și zoo
tehnie necesită cunoașterea și apli
carea cu strictețe a tehnologiilor de 
producție, a cuceririlor științei agri
cole. De aici decurge obligația în
sușirii temeinice a acelor cunoștințe 
care să asigure buna folosire a fon
dului funciar, a întregii suprafețe 
a țării, realizarea irigațiilor, a lu
crărilor de desecări și de combatere 
a eroziunii solului, exploatarea ra
țională a tractoarelor și mașinilor 
agricole și, bineînțeles, a tehnologii
lor noi de cultivare a plantelor în 
sistem intensiv, astfel încît să se 
obțină recolte record, cele mai efi
ciente metode de creștere a ani
malelor. Totodată, trebuie să fie cu
noscută și generalizată larg expe
riența unităților agricole care obțin 
constant, an de an, producții mari, 
care desfășoară o activitate eco- 
nomico-financiară eficientă.

Valoarea noilor cunoștințe dobîn- 
dite la cursurile învățămintului agro
zootehnic și la activitățile de in
struire a cadrelor de conducere și 
de specialitate din agricultură este 
dată de caracterul lor aplicativ. De 
aceea, potrivit programului, în anul 
de învățămîțit agrozootehnic 1984— 
1985, lecțiile sînt însoțite de dezba
teri și demonstrații practice, schim
buri de experiențe, se fac analize 
privind tehnologia culturilor inten
sive, asigurarea densității optime a 
plantelor, întreținerea culturilor. Mai 
mult decît în alți ani, este necesar 
să fie dezbătute și aprofundate, con
cret, practic, metodele de lucru pen
tru asigurarea și administrarea fu
rajelor, îngrijirea animalelor.

Desigur, cursurile învățămintului 
agrozootehnic și instruirea cadrelor 
de conducere și de specialitate din 
agricultură contribuie la însușirea 
tehnologiilor noi, la lămurirea unor

(Continuare în pag. a IlI-a)

Calitatea cunoașterii
și mesajul operei

Privesc în acest Decembrie Țara 
și, iată, țara mi se dezvăluie cu 
chipul încununat de flori. Florile 
tării. Cele mai frumoase flori și 
cele mai dragi. Căci ele sint flo
rile răsărite și înflorite sub cerul 
patriei, al patriei care, de patru de
cenii, s-a înseninat cu lumina li
bertății. Florile acestea, minunate 
flori, sint oamenii acestui plai stră
bun de baladă, oamenii care, indl- 
țați spre înțelegerea propriei lor 
puteri și demnități de către Partid, 
și-au ridicat frunțile spre soare, 
cutezind spre noi piscuri in care 
să așeze Țara — această grădină a 
inimilor, unde pentru prima dată 
în istorie s-au simțit stăpini, țara 
care a devenit pentru intiia oară 
cu adevărat a lor, numai a lor, a 
celor ce muncesc și-i făuresc toate 
frumusețile, ce-i înalță ctitoriile 
și-i durează temeliile de granit. 
Da, țara a devenit a lor, a făura
rilor nemuritoarelor pagini de 
epopee din istoria nouă a acestor 
milenare meleaguri.

Și pentru a-i dăltui noi și stră
lucitoare nestemate, cununi ale 
muncii așezate pe columnele du
rate pentru veșnicirea dragos
tei lor, oamenii patriei dau 
astăzi, sub flamura biruitoare a 
partidului, mărturii din cele mai 
durabile și mai grăitoare, mai pline 
de firesc despre talentul și forța 
creatoare ale acestui neasemuit 
popor. Și aceste mărturii se înfă
țișează acum, la sărbătoarea lui 
30 Decembrie, in ceea ce sufletele 
oamenilor au ele mai frumos și mai 
trainic, mai gingaș și mai expresiv.

Florile țării — oamenii ei. Oa- 
' meni cu inima deschisă către fru

mos dăruind prin artă noi dimen
siuni muncii eroice de zi cu zi 
pentru edificarea noii lumi, o lume 
pe care Marele Forum al comuniș
tilor români, cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului, a luminat-o 
cu ideile sale dătătoare de forță și 
cutezanță. Un întreg popor iși ma
nifestă azi personalitatea sa spiri
tuală in cel mai democratic și 
umanist, cadru al istoriei sale noi: 
Festivalul național „Cintarea Româ
niei", născut din generoasa iniția
tivă a secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și menit să dea glas hărniciei și 
talentului minunatului nostru po
por, intr-un adevărat imn al mun
cii și creației întregii națiuni, in 
acest memorabil timp de epopee. 
Și ce poate fi mai semnificativ 
pentru manifestarea fără precedent 
in sfera creației a tuturor fiilor pa
triei, deopotrivă beneficiari, dar și 
creatori ai actului de cultură, decit 

\ cele 191 543 de formații și cercuri

artistice de amatori, cuprinzînd 
aproape 4,5 milioane de oameni ai 
muncii, care și-au desfășurat acti
vitatea pe marea scenă a țării la 
ediția 1981—1983 a grandiosului 
Festival național.

Iată demonstrat marele adevăr, 
exprimat de atitea ori cu limpe
zime de cleștar de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, după care nu
mai un popor liber, cu adevărat 
stăpîn pe soarta sa, iși poate' dă
rui in opere de înălțătoare va
loare gindurile și sentimentele 
sale cele mai alese față de patrie, 
de partid, față de trecutul plin de 
glorii 'și de prezentul clocotitor, 
încrederea nețărmurită în viitorul 
minunat prefigurat in destinul 
neamului românesc de Marele 
Congres Comunist. Pe această 
bază, in Raportul prezentat la 
cel de-al XIII-lea Congres, secre
tarul general al partidului sublinia: 
„Este necesar să se asigure partici
parea activă a maselor populare la 
întreaga viață cultural-artistică a 
țării, ca parte integrantă a activi
tății multilaterale de făurire a so
cialismului și comunismului în 
România".

Florile țării sint, așadar, oamenii 
ei. Florile inimii, care și-au desfă
cut larg petalele în anii noi ai 
țării, în cei aproape 20 de ani de 
mărețe ctitorii, de cînd in fruntea 
partidului și a țării se află OMUL 
CEAUȘESCU NICOLAE, cu su
fletul vibrind odată cu sufletele 
tuturor românilor, cu inima dă
ruită acestei țări, tuturor fiilor ei. 
Omul care a înscris, prin gîndul 
său limpede și cutezanța visului 
său înaripat, cea mai fertilă epocă 
din istoria acestui străvechi plai 
de Mioriță : EPOCA CEAUȘESCU, 
mîndrie a noastră, a tuturor, epo
că deschizătoare de largi perspec
tive afirmării patriei noastre in 
constelația țărilor lumii cu o lu
mină aparte, plină de strălucire. 
Omul pe care întregul partid, în
tregul popor l-au reales din inimă 
in fuhcția supremă de partid, 
drept chezășie victoriilor noastre 
de viitor.

Flori de suflet. Milioane de 
flori, milioane de inimi, milioane 
de ginduri și visuri — întregul 
popor, cel care muncește și cel 
care cintă imnuri muncii sale, 
care făurește istoria și o nemu
rește in minunate opere de artă. 
Florile țării sint oamenii ei. Flori 
de aur, inălțindu-se sub cupola de 
lumină a patriei, care acum, de 
30 Decembrie, prag de An nou, 
cinstesc, prin noi fapte demne, 
Sărbătoarea Republicii.

Viorel COZMA

(Continuare in pag. a IlI-a)

La cariera Berbești, din cadrul întreprinderii miniere Horezu, se muncește intens pentru obținerea unor cantități 
tot mai mari de cărbune Foto : E. Dichiseanu
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Izvoare
Simt pulsul secular cum bate in ceasornicul tău 

țară I 
Fruntea gîndește liberă : creează ardoare. 
Alai de inimă scăldată-n pline. 
Poezia e fagure de privighetoare.

închinare ție, patrie, auricul al soarelui I 
Sub pomul Cunoașterii, in calendare, 
azi generații săpătoare de fintini 
ajunseră cu bine la izvoare.

O, voi coline umbrite de geniul Și eu, ca toți 
Zburătorii, nu mai încap in zare.
Rodul pămîntului s-a copt in pace. 
Povestește-mi ființa, limbă scinteietoare.

Alai de inimă scăldată-n piine.
Fruntea gindește liberă: creează ardoare.
Simt pulsul secular cum bate in ceasornicul tău țară I 
Poezia e fagure de privighetoare.

Ovidiu GENARU

--------------------------  —J

Uniți, puternici, ! 
suverani !

De-i dulce piinea, roadele-s bogate, i 
Iar pacea peste plaiuri se pogoară, . 
De ne-avintăm spre culmi abia visate, / 
De-i liniște și fericire-n țară ; I

De sintem azi cu-adevărat stăpini
In țara plină de balade, ț
Dacă trăim in România i
In cinste și in demnitate ;

Și dacă visurile noastre J
Se-nalță libere sub soare Ț
E pentru că ne e conducător \
Partid-erou al clasei muncitoare.

Uniți, puternici, suverani <
Scurtind etape, făurind istorii, 
înaintăm in ani măreți, republicani, > 
Pe drumul de-mpliniri și de victorii, ț

Sorin TEODORESCU j

Din cînd în cînd, o 
întrebare revine la în- 
tîlnirile dintre citi
tori și scriitor : cum 
scrieți ? Cel mai as
cuțit bun simț nu poa
te da, cred, la o ase
menea întrebare decît 
răspunsuri de comple
zență, de interes su
biectiv, marginal. (Fie
care scrie în felul 
său!). Cum cunoașteți? 
Aceasta da, e întreba
rea cardinală a orică
rui scriitor. Nutresc 
credința că valoarea 
scrisului nostru, am
plitudinea ecoului pe 
care acesta îl iscă în 
semeni se hotărăsc 
nu la ceasul ultim al 
scrierii-descrierii, cum 
se crede îndeobște, ci 
la ceasul prim al cu
noașterii. Care cunoaș
tere ? — pot fi între
bat. Faptic-documen- 
tară ? Tipologică ? 
Conflictuală ? Moral- 
psihologicâ ? Nu-mi 
plac aceste comparti
mentări. Cunoașterea 
de tip scriitoricesc nu 
operează contabiliceș- 
te, pe felii. Cunoaște
rea scriitoricească este 
asimilarea neîngrădită, 
complexă, polivalentă 
a datelor realității, în 
întreaga țesătură de 
conexiuni și interde
pendențe, cum însăși 
viața le așază în 
curgerea dinamică, ne
curmată a proceselor 
ei. De aceea, cunoaș
terea este fața nevă
zută a destinului scri
itorului, greul muncii 
aici se dă și tot aici 
apar întrebările cu a- 
devărat tăioase privind 
calitatea studiului rea
lității pe care o de
scrie, înțelegerea în 
profunzime a caracte
relor, natura conflictu
lui în care se află 
acestea, citimea de a- 
devăr pe care o încor
porează actul artistic 
etc. Cunoașterea este 
șantierul perpetuu, ni
ciodată isprăvit, al
scriitorului, cîmp de
căutare unde se hotă
răște, în esență, vala
bilitatea lucrării ce va 
primi „corp" și expre
sie prin concursul ■ ce
lorlalți factori indis
pensabili ai condiției 
scriitoricești : cultură, 
talent, fantezie, profe- 
sionalitate, 
ță, rigoare 
muncitor 
tale. Fără

^adecvată, toți factorii

experien- 
de mare 

al breslei 
cunoaștere

enumerați mai sus sînt 
pîndiți de neviață, de 
neexercițiu la cota va
lorică potențială.

Este de înțeles, așa
dar, că greutatea spe
cifică a întrebărilor 
„de atelier" pe care și 
le pune îndeobște 
breasla scrisului vizea
ză procesul cunoaște
rii, modul cum cer- 
nem-discernem datele 
realității obiective și 
ale experienței de via
ță, profunzimea impli
cării în destinul oame
nilor și al țării ; este 
operație născătoare de 
tilcuri care se transfe
ră în operă de ficțiu
ne : romane, piese de 
teatru, cărți de poeme.

Avînd viziunea clară 
că abundența de fruct

de Pop SIMION

a străduințelor crea
torului se decide încă 
din faza cunoașterii 
vieții, secretarul gene
ral al partidului, to
varășul Nicolae 
Ceaușescu, a oferit ar
tiștilor din România 
un îndreptar strălucit, 
a cărui valabilitate a 
fost validată de viață : 
izbutesc 
trainice 
care iși 
creației
vorul limpede, bun, 
proaspăt, dătător de 
viață și putere creativă 
al realității, și nu din 
ulcioare, oricit de meș
teșugite ori aurite ar fi 
acestea. Sint de-a 
dreptul impresionante 
consecvența și conti
nuitatea nedezmințite 
cu care metafora anti
nomică izvor-ulcior, 
lansată de conducă
torul partidului nostru 
incă la Congresul al 
IX-lea, i-a însoțit pe 
artiști și le-a fertilizat 
talentul pe întreg 
parcursul „Epocii 
Ceaușescu". Iată un 
concept confirmat de 
viață, putem spune azi, 
care exprimă chiar e- 
sența dinamică, revo
luționară a existenței 
scriitoricești.

Sînt cunoscute, zic 
unii învățați, șapte
sprezece trepte ale 
realului. Nu mă pasio
nează aceste împărțiri, 
oricum arbitrare. Mă

* să dea opere 
acei artiști 

sorb puterea 
direct din iz- 

limpede, 
dătător

interesează dinamica 
in care reprezentările 
realului intră în cone
xiunile vieții și modul 
cum devine aceasta, 
printr-o niciodată elu
cidată pînă la capăt 
alchimie creatoare, o- 
peră de artă. Adică 
triada de aur a orică
rui artist : real-reali- 
tate-realism. De ce 
neapărat realism ? — 
pot fi întrebat. Moda
litățile expresive ale 
artei sînt multiple ! A- 
devărat, însă nu în a- 
fara matricei din care- 
purced acestea negre
șit : realitatea. Toate 
formele expresive ale 
artei scrisului, bunăoa
ră, care s-au perindat 
pe sub ochii noștri — 
simbolism, romantism, 
suprarealism, onirism 
etc. — au drept sim- 
bure vital realitatea. 
Punctul de pornire a- 
colo este, în realitatea 
fierbinte, chiar dacă 
după aceea se diferen
țiază ori se îndepăr
tează de ea. Insă tot 
pe aceasta o exprimă 
(chiar și numai par
țial), cu ea se legiti
mează la pragul pă
trunderii în sensibili
tatea cititorului, în 
conștiința lui. Cînd 
spun realitate nu mă 
refer la 
mecanică 
obiective.
tatea gîndirii, simțirii 
și speranței oamenilor 
este vorba. O realitate 
a bucuriei și suferin
ței. Realitatea iubirii 
și urii, a luptei și iner
ției, a afirmării și de
căderii condiției uma
ne. Dialectica realității 
este infinită, cum infi
nite sînt și reacțiile 
și trăirile omului în 
contact cu aceasta.

Ce realitate cunoaș
te azi scriitorul ? Una 
dinamică, în impetuoa
să schimbare, atît în 
planul 
și în 
ritului, 
prefigurează documen
tele celui de-al XIII- 
lea Congres al parti
dului nostru. A scrie 
azi o carte despre 
viața unei așezări în
seamnă 
dinamica 
României 
rapida

o receptare 
a realității 
De reali-

materiei, 
planul 
așa cum o

a cunoaște 
orașelor 

socialiste, 
lor auto-

(Continuare 
în pag. a V-a)
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birou, reținem 
efectuată de consiliul de 
muncitoresc din unitate la 

puncte importante ale pru
de producție, apoi faptul că

Șl RĂSPUNDERE
CU ÎNALTA COMPETENȚA

Răspunzînd cu însuflețire mobili
zatoarelor chemări ale secretarului 
general al partidului rostite de la 
înalta tribună a Congresului al 
XIII-lea, organele și organizațiile 
de partid desfășoară în aceste zile 
o intensă activitate de mobilizare a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii la înfăptuirea cu succes a 
planului pe acest an, la pregătirea 
în cele mai bune condiții a produc
ției anului viitor și asigurarea în
deplinirii, pe această bază, a sarci
nilor cincinalului următor. In acest 
sens, organele și organizațiile de 
partid acționează perseverent pen
tru îmbunătățirea propriei activități, 
pentru perfecționarea continuă a sti
lului și metodelor lor de muncă. 
Corespondenții noștri din județele 
Bacău și Oradea ne relatează despre 
acțiunile și inițiativele întreprinse 
în această direcție de organizațiile 
de partid din două mari unități eco
nomice ale județelor respective.

Calitatea și eficiența ac
tivității de partid — pe prim 
plan. Organizația de partid de 
la întreprinderea de pielărie și 
încălțăminte „Partizanul" se numără 
printre cele mai puternice din mu
nicipiul Bacău, ea cuprinzînd circa 
1 000 comuniști. Cu prilejul adună
rilor generale de dare de seamă și 
alegeri, în structura organizatorică 
au intervenit modificări, înființîn- 
du-se încă trei noi organizații de 
bază, pe schimburi, In atelierele de 
croit, marochinărie și prefabricate, 
iar în birourile organizațiilor de 
bază din celelalte secții și ateliere 
au fost aleși pentru întîia oară un 
număr însemnat de membri de 
partid.

— Iată de ce, răspunzînd cerinței 
formulate de secretarul general al 
partidului în Raportul la Congresul 
al XIII-lea, privind ridicarea cali
tății și eficienței muncii organelor 
și organizațiilor de partid — ne spu
ne maistrul Gheorghe Pavel, secre
tarul comitetului de partid din în
treprindere — noi ne-am concentrat 
atenția spre sprijinirea mai puter
nică a activității birourilor organi
zațiilor de bază, ajutîndu-le în pla
nificarea, organizarea și desfășura
rea muncii. Membrii comitetului de 
partid cu experiență au fost repar
tizați să răspundă de activitatea 
birourilor organizațiilor de bază nou 
înființate. Ei au ajutat și ajută 
birourile In elaborarea planurilor 
de muncă, în repartizarea de sarcini 
concrete fiecărui comunist în strîn- 
să legătură cu sarcinile ce revin în
treprinderii privind realizarea pro
ducției fizice, a exportului și Imbu-

nătățirea calității produselor. Astfel, 
la secția marochinărie. unde cea mai 
mare parte a producției este desti
nată exportului, au fost inițiate ac
țiuni politice, organizatorice și edu
cative vizînd întărirea autocontrolu
lui și perfecționarea pregătirii pro
fesionale, mai buna folosire a tim
pului de lucru, creșterea răspunderii 
fiecărui muncitor pentru calitatea 
ireproșabilă a fiecărei operații exe
cutate.

Obiectivul principal al sprijinului 
pe care îl acordă comitetul de 
partid din întreprindere noilor bi
rouri ale organizațiilor de bază 
este acela de a le determina să intre 
cit mai repede in atribuții, să treacă 
cu hotărîre la înfăptuirea sarcinilor 
ce le revin, să dobîndească capaci
tatea de a conduce și a se implica 
în mod direct și eficient în întreaga 
activitate de producție din secțiile 
și atelierele respective. Semnificativ 
în acest sens este faptul că dacă 
înainte de alegeri birourile organi
zațiilor de bază de la tălpuit, croit 
și creație nu reușeau întotdeauna 
să se ocupe de rezolvarea proble
melor esențiale cu care se confrun
tau colectivele respective, acum 
noile birouri alese inițiază acțiuni, 
adoptă măsuri care să mobilizeze 
comuniștii, pe toți lucrătorii la mal 
buna organizare a muncii, la asigu
rarea asistenței tehnice, la activita
tea de înnoire a producției, de valo
rificare superioară și economisire a 
materiilor prime.

Din acțiunile întreprinse pînă 
acum rezultă hotărîrea fermă a co
mitetului de partid din această im
portantă unitate industrială a Ba
căului de a sprijini, îndruma și 
controla activitatea economică, în 
așa fel Incit toate cele 16 birouri 
ale organizațiilor de bază nou alese 
să reușească într-un timp cît mai 
scurt să asigure creșterea contribu
ției tuturor comuniștilor, a întregu
lui colectiv la îndeplinirea exempla
ră a sarcinilor de plan pe 1985, a 
obiectivelor însuflețitoare ce revin 
colectivului 
greșului al 
lui. (Gh. 
„Scînteii").

din documentele Con- 
XlII-lea al partidu- 

Baltă, corespondentul

Activitatea biroului — în 
dreptată spre rezolvarea ce' 
lor mai stringente proble 
me ale 
obiectivele 
prezentat 
Ceaușescu 
al partidului constituie și pentru noi 
un mobilizator program de activitate 
— ne spune tehniciană Tatiana

producției. Ideile> 
cuprinse în Raportul 

de tovarășul Nicolae 
Congresului al XIII-lea

Negru, secretara Comitetului de 
partid din întreprinderea de con
fecții Oradea. Noi am înțeles că ho- 
tărîtoare pentru asigurarea mobiliză
rii cu succes a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii din întreprindere 
la înfăptuirea marilor obiective ce 
ne revin este perfecționarea conti
nuă — așa cum ne cere secretarul 
general al partidului — a stilului și 
metodelor de muncă ale organelor 
și organizațiilor de partid. Iar 
aceasta înseamnă, în primul rînd, 
perfecționarea, ridicarea pe o treap
tă calitativă mai înaltă a însăși acti
vității biroului comitetului de partid 
din întreprindere.

Cum a acționat în această pri
vință biroul comitetului de partid ? 
Răspunsul îl aflăm în participarea 
cu răspundere și competentă a tu
turor membrilor săi la activitatea de 
organizare, planificare și conducere 
a activității organizatorice și poli
tico-educative, în orientarea acestei 
activități spre rezolvarea celor mai 
stringente probleme ale producției 
din fiecare secție, de la fiecare loș 
de muncă. O atenție deosebită s-a 
acordat nu numai repartizării judi
cioase a sarcinilor, împletind răs
punderea pentru fiecare domeniu cu 
aceea pentru activitatea de la fie
care loc de muncă, ci și controlului 
sistematic al înfăptuirii acestor sar
cini. „Am avut mai întîi în vedere 
— spune secretara comitetului de 
partid — ca răspunderile pentru în
deplinirea sarcinilor ce revin fiecă
rui membru al biroului să se împle
tească cu spiritul de inițiativă și 
perseverență al acestora pentru re
zolvarea efectivă a problemelor". Ni 
se dă în acest sens, și un exemplu. 
Mai mulți membri ai biroului au se
sizat că una din problemele care ar 
putea să contribuie în mai mare 
măsură la creșterea productivității 
muncii încă din anul următor la ni
velul sarcinilor prevăzute în Direc
tivele cincinalului 1986—1990 pentru 
întreprindere, o constituie creșterea 
indicelui de utilizare a fondului de 
timp și a celui de folosire a mași
nilor. Astfel, mai mulți membri ai 
biroului au propus organizarea ana
lizei și dezbaterii acestor probleme 
în biroul comitetului de partid. 
„Deși o asemenea preocupare s-a 
regăsit și pînă acum în activitatea 
întreprinderii — spune interlocu
toarea — rezultatele Înregistrate 
fiind superioare mediei pe centrală, 
totuși sînt încă multe rezerve insu
ficient valorificate. Argumente ? Nu 
întotdeauna pregătirea producției se 
face oportun și adecvat în raport 
cu structura utilajelor, cu întreți
nerea și repararea operativă și de 
calitate a celor existente. Apoi, mai

sint încă unii muncitori tineri care 
nu-și intțfplinesc zi de zi normele".

Ca modalitate de lucru, în pregă
tirea dezbaterii din 
analiza 
control 
diferite 
cesului 
proiectul planului de măsuri a fost 
pus din timp la dispoziția tuturor 
membrilor biroului, dar și a unor 
secretari și membri ai birourilor or
ganizațiilor de bază, a unor comu
niști cu experiență din conducerea 
întreprinderii, din secțiile de ^pro
ducție, pentru ca el să formuleze 
observații, alte propuneri. S-au ana
lizat neajunsurile, ca și posibilitățile 
existente, s-a hotărit concret cine se 
va ocupa și va răspunde de soluțio
narea fiecărei măsuri prevăzute. Au 
fost stabilite sarcini concrete unui 
mare număr de comuniști, planul de 
muncă devenind astfel o pîrghie de 
bază în 
mult, o 
optimă 
funcție 
măr de 
cursuri 
profesională . ..._____T__
drați, ca și pentru cei care nu-și 
realizează întotdeauna normele — 
au fost popularizate și la gazetele 
de perete pentru o mai largă 
noaștere și înțelegere de către 
membrii colectivului.

Desigur, acum, cînd colectivul ... 
treprinderii se află într-o perioadă 
de muncă intensă pentru încheierea 
cu succes a sarcinilor de plan pe 
acest an și pregătirea în bune con
diții a planului pe anul viitor, pa
leta preocupărilor biroului comite
tului de partid este diversă și bo
gată. O atenție deosebită este acor
dată în acește zile, spre exemplu, 
popularizării documentelor adoptate 
de marele forum al comuniștilor, cu
noașterii, însușirii profunde și înfăp
tuirii sarcinilor ce revin întreprin
derii. „Sarcini pe care colectivul 
nostru este hotărît să le înfăptuiască 
în mod exemplar 
tara comitetului 
o constituie și 
marfă obținută 
la începutul 
aproape 194 milioane lei, întreprin
derea onorîndu-și toate contractele 
scadente la export. Este răspunsul 
nostru comunist la chemările adre
sate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
hotărîrea noastră de a face totul 
pentru a ne îndeplini cu succes sar
cinile și angajamentele asumate în 
marea întrecere socialistă". (loan 
Laza, corespondentul „Scînteii").

mobilizarea eforturilor. Mai 
serie de măsuri — lansarea 
a producției pe brigăzi în 
de dotare, de modele și nu- 
muncitori, organizarea unor 
speciale de perfecționare 

pentru cei nou înca-

cu- 
toți

în

spunea secre- 
de partid. O dovadă, 
faptul că producția 
peste prevederi de 
anului însumează

Din noile construcții ale municipiului Călărași

Ample perspective înnoitoare 
tuturor localităților tării

9
In Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceșușescu la al XIII-lea 

Congres al partidului se arată că în perioada 1986—1990 se vor construi 
750 000 de apartamente, ceea ce va asigura îmbunătățirea condițiilor de lo
cuit ale populației. Odată cu realizarea noilor construcții, se va acorda o 
atenție deosebită arhitecturii acestora, urmărindu-se valorificarea creației 
și tradițiilor românești, îmbinarea utilului cu frumosul, a eficienței cu 
modernul.

In înfăptuirea la timp și în bune condiții a importantului volum de 
construcții de locuințe, a dotărilor edilitare aferente, un rol de primă im
portanță revine, cum e firesc, consiliilor populare, care au datoria să 
coordoneze, să controleze și să îndrume întreaga activitate economico-so- 
cială în profil teritorial.

Cum este pregătită construcția de locuințe în municipiul Călărași? 
Cît de mult se va dezvolta localitatea în viitorii ani ? Iată subiectul rîn- 
durilor de față.

9

Prevenirea și tratarea corectă
a virozelor

Multe afecțiuni ale căilor respira
torii — tuse, bronșite, traheite etc. — 
sînt mai frecvente în lunile de iarnă. 
Tocmai de aceea, prof. dr. docent 
Constantin Anastasatu, membru co
respondent al Academiei, directorul 
Institutului de ftiziologie, ne va ex
plica de ce sînt mai frecvente, în 
acest sezon, virozele respiratorii și 
ce măsuri pot fi luate pentru preve
nirea lor sau a complicațiilor ivite.

— Virozele respiratorii sînt frec
vente în aceste luni pentru că, în 
general, perioadele cu temperaturi 
mai scăzute și schimbătoare, cu 
curenți de aer rece, cu umezeală 
crescută, favorizează infecția cu vi
rusuri a căilor respiratorii — nas, 
faringe, laringe, trahee, bronhii. Se 
cunosc peste 150 virusuri capabile 
să producă infecții sau viroze respi
ratorii pe care le numim în mod 
obișnuit răceală, guturai, „stare gri
pală", tuse, traheite sau bronșite 
etc. Lunile de iarnă, pină in martie, 
sînt în mod spe
cial perioade cu 
condiții de mediu 
favorabile pentru 
a face o viro
ză respiratorie. 
Aglomerările de 
persoane multi
plică posibilități
le de 
nare cu diversele 
virusuri 
la om prin vorbire, 
odată cu aerul inspirat din atmos
feră. , ,

— Cu toate acestea nu se îmbolnă
vește toată lumea. Cum se explică 
faptul că unele persoane sint mai 
predispuse la anumite viroze respi
ratorii și in special bronșite?

— In general, fac mai ușor viroze 
respiratorii persoanele care nu au o 
imunitate (sau rezistență) suficien
tă față de aceste boli. Rezistența se 
constituie prin însuși contactul re
petat cu diversele virusuri respira
torii. Poți însă să ai rezistență față 
de unele virusuri și să te Îmbolnă
vești cu altele. Este greu să-ți con
stitui o imunitate eficace față de 
foarte numeroasele virusuri exis
tente.

în afară de aceasta, există la anu
mite persoane, mai ales la copii, 
stări de așa-zis „deficit imun" sau 
de lipsă congenitală (din naștere) a 
unor mijloace de apărare a căilor 
respiratorii față de infecțiile cu vi
rusuri, cum este, de exemplu, lipsa 
imunoglobinei A (secretată chiar de 
anumite țesuturi ale bronhiilor) sau a 
altor anticorpi ori factori de apă
rare din organism. Scăderea imuni
tății sau a rezistenței organismului 
față de virusurile respiratorii poate 
să fie determinată și de alte boli 
intercurente, și mai ales de fumat.

— Cum acționează fumul de țigară 
in sensibilizarea organismului față 
de virozele respiratorii ?

— într-un studiu efectuat de noi 
asupra unor grupuri de tineri am 
putut să constatăm — ceea ce de
altfel au mai constatat și cercetători 
din alte țări — că la fumătorii ti
neri apar, într-o proporție net mai 
ridicată decît la persoanele nefumă
toare, diverse simptome respiratorii, 
în special tuse și expectorație.

Fumul de țigarete, prin sute
le de substanțe toxice pe care le

OMUL Șl 
VIAȚA RAȚIONALĂ

contami-

care se transmit de la om 
tuse, strănut,

respiratorii
conține, reduce capacitatea de apă
rare locală pulmonară, ducind la 
deteriorarea în special a macrofage- 
lor alveolare, acele celule care asi
gură în mod obișnuit curățarea plă- 
minului de toți agenții agresivi 
(praf, virusuri, bacterii etc.) care 
pătrund prin căile respiratorii. Din 
acest motiv, fumătorii fac mai frec
vent traheite, bronșite și laringite de 
tot felul.

— Ce măsuri pot fi luate pentru 
prevenirea virozelor respiratorii ?

— în primul rînd, trebuie să ne 
îngrijim de igiena curentă a căilor 
respiratorii superioare (nas, gură), 
a feței și mîinilor, a corpului în 
întregime ; să ne întărim rezistența 
organismului printr-o alimentație 
rațională, evitarea băuturilor prea 
reci, odihnă suficientă, practicarea 
exercițiilor fizice și a sportului ; 
să renunțăm ia toxice, dealtfel nu 
numai inutile, dar și dăunătoare, cum 
sînt: fumatul, abuzul de alcool ș.a. ; 

să evităm cu- 
renții de aer și în 
general condițiile 
care favorizează 
răceala, printr-o 
îmbrăcăminte a- 
decvată și prin 
mișcare în natu
ră, în aer curat, 
copiii și tinerii 
practicînd fru- 
de iarnă : săniuș, 
Să ne ferim de a

Cutreierăm teritoriul municipiului, 
care se întinde pe o suprafață de 
peste 13 000 ha, împreună cu preșe
dintele comitetului executiv al con
siliului popular, Gheorghe Dragomir.

— în acest moment — ne spune 
primarul — deși sint construite 
13 000 de apartamente și cîteva edi
ficii social-culturale, iar alte 2 000 de 
apartamente sînt în construcție, se 
vede bine, mai ales în cartierele 
mărginașe, cum ar fi cele din nor
dul localității, că orașul modern încă 
se îngînă cu tirgul. Elementele de 
urbanistică modernă alternează cu 
cele rurale, construite înainte, cînd 
Călărașiul era doar un tîrg 
reale.

— Ce va urma ?
— în următorul cincinal 

construi in Călărași 14 000 
mente. Este un ritm cu totul deose
bit, care va transforma orașul de pe 
Dunăre într-o localitate modernă, la 
nivelul celor mai ridicate exigențe, 
în acest fel, în 1990, vom putea 
rezolva la Călărași, în linii mari, 
problema spațiului locativ.

...Sîntem în zona de nord-vest a 
orașului ; în cartierul Mircea Vodă. 
Case modeste, însemnate adînc de 
patina vremii. în jur, străzile : 
București, Luceafărul, Năvodari, 
Dumbrăveni, Cornișe, Mușețelului, 
Caragiale, alte cîteva străduțe care 
se întretaie și se încolăcesc într-o 
logică bizară.

— Aici vor fi construite aproape 
toate cele 14 000 apartamente noi — 
ne spune primarul. Unele dintre ele, 
circa 2 000, vor fi gata în primele 

ale anului 1985. Restul vor fi 
în folosință eșalonat pînă în 

1990.
De ce aproape întregul volum 

de construcții din viitorul 
se va realiza într-un singur

— Dezvoltarea urbanistică 
rașiului merge mină în mină 
voltarea lui industrială. Combinatul 
siderurgic va oferi în viitorul cinci
nal alte 15—20 mii locuri de muncă; 
vor intra în funcțiune noi capacități 
productive. Pentru cei care vor lucra 
aici construim casele în acest cartier, 
situat în apropierea noilor obiective. 
Pentru ei și pentru cei care vor lucra 
la viitoarea țesătorie de mătase, la 
viitoarea fabrică de lactate, în secțiile 
noi care vor lua ființă la combina
tul de celuloză și hirtie. Nu con-

struim însă pur și simplu niște case 
unde omul să aibă unde pune capul 
cînd vine de la lucru, ci adevărate 
complexe ale civilizației cotidiene.

CĂLĂRAȘI:

de ce-

se vor 
aparta-

O cetate 
modernă

„Cîmpia
Soarelui“

cincinal 
cartier? 
a Călă- 
cu dez-

Frumoase și utile

Am prevăzut, în amănunt, și dotă
rile edilitare, sociale și culturale 
necesare.

— în ce constau aceste dotări ?
— Pe teritoriul municipiului, la 

parterul blocurilor, vor fi amenaja
te pe o suprafață de 16 000 mp spa
tii comerciale, alimentare și > neali
mentare. Tot la parterul blocurilor 
vor fi deschise unități de servire 
publică — pentru optică, confecțio
nat bijuterii, încălțăminte, tricotaje, 
broderie, ceaprazărie, articole de 
artă decorativă etc. — cu o supra
față totală de peste 4 500 mp. De 
asemenea, va fi dat în folosință un 
nou cinematograf, cu 500 locuri 
(1986), un nou dispensar pe platfor
ma industrială de nord (1986), două 
școli însumînd 48 săli de clasă 
(1988), se vor încheia lucrările deja 
începute la termoficarea orașului 
(1990), va fi dat în folosință în cen
trul orașului un autoservice (1990), 
se va construi o casă de cultură cu 
600 de locuri. Pe terenul gării vechi 
se va ridica alta, care să corespun
dă cerințelor unui oraș modern, 
cum va fi Călărașiul la sfîrșitul vii
torului cincinal. Un oraș modern, 
care va fi populat de 150 000 de oa
meni la sfîrșitul anului 1990. Cu a- 
proape 100 000 mai mulți decît în 
prezent.

Ne abatem din drum spre canalul 
navigabil Borcea — Combinatul si
derurgic. Primarul adaugă :

— De-a lungul canalului 
îl vedeți, va fi construit un 
al drumului național nr. 3, 
lega Călărașiul de București și Con
stanța. Dar mîndria noastră, bucu
ria călărășenilor este aceea că in 
orașul nostru va fi rezolvată în cin
cinalul viitor, in mare parte, pro
blema transportului în comun.

— în ce mod ?
— Vor fi date în folosință linii de 

troleibuz, care vor Însuma, în final, 
o lungime de 12 km. Va fi făcută 
legătura între Combinatul siderur
gic, centru, gară. Platforma indus
trială Est și comuna subordonată 
Modelu.

— Dezvoltarea orașului, realizarea 
noilor construcții vor conduce la mă
rirea perimetrului localității ?

— Deși orașul își va mări de 2.5 
ori populația în cinci ani, totuși 
ne-am propus nu numai să ne măr
ginim la același perimetru al locali
tății, dar să și redăm agriculturii, 
pină în 1990, 100 ha de teren. Cum? 
Prin sistematizarea orașului, popu
lația care locuiește acum în sutele 
de căsuțe împrăștiate va locui in 
blocuri, care vor ocupa o suprafață 
mult mai restrînsă.

— Ne-ați prezentat dezvoltarea de 
viitor a orașului : construcția de lo
cuințe, a- unităților'de utilitate pu
blică, a obiectivelor edilitar-gospo- 
dărești. Am văzut insă pe teren și 
cum se lucrează pe șantierele abia 
deschise... Pe șantierele din cartie
rul Mircea Vodă, de exemplu, 
lucrau doar 3—4 muncitori, iar in 

, zona Năvodari-Dumbrăveni magazi
nele stau de săptămîni de 
nefinisate...

— E adevărat, ne spune 
avem încă unele întirzieri 
în folosință a unor magazine, _ 
apartamentelor din zonele amintite. 
Explicația : multă vreme ne-au 
lipsit meseriașii calificați. Ajutați de 
consiliul popular județean, sintem 
însă pe cale să punem capăt aces
tui neajuns, incit, incepînd chiar din 
anul 1985, lucrările de construcții să 
se desfășoare normal. De mare uti
litate este și faptul că acum avem 
și o „fabrică proprie de case", bine 
pusă la punct. Nu ne împiedică așa
dar nimic să realizăm, în bune con
diții, programul de dezvoltare social- 
economică pe care ni l-am propus. 
Desigur, în întreaga activitate con
siliul popular s-a sprijinit și se va 
sprijini, în continuare, pe partici
parea largă a tuturor cetățenilor la 
dezvoltarea municipiului. Tot ceea 
ce înfăptuim, înfăptuim cu ei șl 
pentru ei, pentru crearea unor con
diții de viață mereu mai bune pen
tru întreaga populație.

Gheorqhe GRAURE 
Rodica S1M1ONESCU 
corespondentul „Scînteii"

pe care 
segment 
care va

zile încă

primarul, 
la darea

a

moașele sporturi 
schi, patinaj etc. „ _ ____  _  _
veni în contact apropiat cu persoa
nele care au viroză respiratorie, mai 
ales în faza contagioasă. Pentru pre
venirea unor viroze sau a complica
țiilor se pot administra vaccinuri 
antivirale sau imunoglobuline (în 
special la copii), dar numai de la 
caz la caz, cînd medicul consideră 
că acest lucru este indicat.

— Pentru că de cele mai multe 
ori există tentația de a se apela la 
diferite medicamente, vă rugăm să 
ne spuneți care este tratamentul 
corect in virozele respiratorii?

— Oricît ar părea de ciudat, 
buie să spun că este mai 
să le tratăm în primul rînd cu 
dare, pentru că de obicei viroza 
piratorie se vindecă ptin forțele__
prii ale organismului, în decurs de 
una pînă la mai multe săptămîni. 
La nevoie se pot lua siropuri sau 
medicamente contra tusei. Este bine 
să se știe că nu există un medica
ment specific pentru viroze și că 
antibioticele nu se recomandă decît 
dacă viroza se complică cu o infec
ție bacteriană (traheobronșită, pneu
monie etc.). Deci să nu se apeleze 
din proprie inițiativă la antibiotice, 
ci numai Ia indicația medicului, cu 
atît mai mult cu cit antibioticele nu 
au efect in virozele respiratorii.

în mod obișnuit, virozele respira
torii nu dau temperatură și nici o 
stare generală atit de proastă incit 
să impună să stai în pat. Ele nu 
trebuie confundate cu gripa, care 
este însoțită de temperatură, de o 
stare generală alterată etc. și care 
necesită îngrijire atentă. Sînt totuși 
indicate și in virozele respiratorii o 
atmosferă caldă, ceaiuri fierbinți, ca 
și respectarea tuturor măsurilor 
amintite mai înainte.

Articole din sticlă 
porțelan, faianță

Acum, în „Luna cadourilor", 
un bogat sortiment de sticlă 
fină de menaj, produse din 
porțelan pentru menaj, bibe
louri și alte obiecte decorative 
din porțelan și articole din fa
ianță se pot procura în toate 
magazinele de specialitate ale 
comerțului de stat.

«TELEX CETĂȚENESC • TELEX CETĂȚENESC»

Transport cu conteinere la dispoziția
publicului

tre- 
bine 
răb-
res- 
pro-

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport 

informează :

Convorbire realizată de
Elena MANTU

TRAGEREA 
EXTRAORDINARĂ 
A REVELIONULUI

Ca în fiecare an. Administra
ția de Stat Loto-Pronosport 
organizează în prima zi a nou
lui an tradiționala tragere ex
traordinară Loto a Revelionu
lui. care oferă participanților 
șanse multiple de a intra în 
posesia unor importante ciști- 
guri. în cadrul a 12 extrageri 
de cite 10 numere fiecare, se 
vor atribui cîștiguri în 
risme „DACIA 1300“ și 
în R. S. Cehoslovacă, 
și însemnate sume de 
variabile și fixe, 
se face pe bilete 
varianta, acestea 
vînd drept de 
toate extragerile.
și în cotă de 25 la sută, pe va
riante simple, variante combi
nate sau 
pod".

Luni 31 
ultima zi

autotu- 
excursii 
precum 
bani — 

Participarea 
de 5 și 25 lei 
din urmă a- 
participare la 
Se poate juca

combinații „cap de

decembrie 1984 este 
de participare.

Mărfurile care cir
culă pe calea ferată 
pot fi transportate de 
la expeditor pînă la 
stația de încărcare, și 
de la stația de descăr
care pînă la destina
tar, cu ajutorul ca
mioanelor puse la dis
poziție de secțiile de 
expediții, camionaj și 
mecanizare (E.C.M.) 
ce funcționează pe 
lingă unitățile C.F.R. 
De serviciile acestor 
secții pot beneficia și 
cetățenii pentru ne
voile lor personale.

Ce este nou în orga
nizarea serviciilor res
pective ? Au fost lua
te măsuri — după cum 
ne preciza ing Florin 
Gheorghiu, șeful bi
roului „Trafic combi
nat" din Departamen
tul Căilor Ferate — 
pentru modernizarea 
condițiilor de trans
port al obiectelor cu 
volum ridicat ; trans-

portul acestora se face 
acum cu ajutorul unor 
conteinere închiriate 
de cetățenii interesați.

Secția E.C.M. Bucu
rești are puncte de lu
cru la gările „16 Fe
bruarie", Obor, Cotro- 
ceni, Titan. La gara 
Obor pot fi închiriate 
conteinere de capaci
tate mică : 1,5 tone ; 
celelalte gări pun 
dispoziția 
teresați 
teinere 
capacitate 
tone. Conteinerele pot 
fi încărcate fie la 
domiciliul celor care 
le închiriază, fie la 
gară, în funcție de po
sibilitățile fiecărei u- 
nități E.C.M. și de 
opțiunea clienților. La 
fel, livrarea se face 
„loco-gară de destina
ție" sau la adresele 
indicate de beneficiar.

Tarifele 
pentru

la
celor in- 
transcon- 

de mare 
— de 20

practicate 
transportul cu

conteinere, în funcție 
de distanță și greuta
te, sînt aceleași ca și 
pentru unitățile de 
stat. Prin contractul 
încheiat cu calea fe
rată, aceasta garantea
ză integritatea contei- 
nerelor, cărora li se 
asigură, dealtfel, și 
o durată de parcurs 
mai scurtă decît în 
cazul transporturilor 
obișnuite de mărfuri.

întrucît transportul 
conteinerizat presupu
ne amenajări speciale, 
el este organizat, în 
același timp, în 64 de 
orașe mai importan
te (pentru conteinere 
mari) și în aproape 
250 de alte localități 
pentru conteinere 
mici. Lista lor poate 
fi consultată la toate 
punctele de lucru a- 
mintite.

Maria BABOIAN

Unora le place... ceaiul
în zilele friguroase 

de iarnă, se știe bine, 
ceaiul și laptele fier
binte încep să aibă o

căutare
știe bine. Se pare însă 
că tocmai cine trebuie 
nu știe. Adică unită-

deosebită. Se tile de alimentație pu
blică. Puzderia de lu
crători din bufete, co
fetării, braserii, res-

taurante, unități cu 
autoservire, popasuri 
turistice ș.a.m.d. 
unăzi, eram la 
iești (oraș cu o rețea 
de alimentație publică 
dealtfel bine pusă la 
punct) și incepînd de 
la gara de vest am tra
versat orașul în două 
— pînă la gara de sud 
în căutarea unui ceai. 
La „Stejarul", în vest, 
la auzul cererii „un 
ceai fierbinte" în lo
cal s-a creat pe loc o 
anumită agitație :

„Ce zice ? Ce să 
fie ?“ Se întrebau vîn- 
zătoarele îngrămădin- 
du-se care mai de 
care să vadă indivi
dul care emite o ase
menea pretenție. Apoi 
personalul de aici a 
rămas cu fețele parcă 
împietrite : „Ceai ? a 
reușit o vînzătoare 
(Gabriela Colceriu) să 
întrebe. Du-te, frate, 
In centru, acolo e 
ceainărie, nu la gară., 
Auzi colo, ceai la 
gară !“

Iar localul ? Cu me
sele murdare, pe 
nemăturat de-o 
tămînă...

Surprinzător : I 
nim și la cea 
mare cofetărie 
cartierul de vest 
orașului, la cofetăria 
„Tineretului" aceeași 
situație. Responsabila

De- 
Plo-

jos 
săp-

lntîl- 
mai 
din 

al

unității — Marcela 
Florescu — ne tot îm
bla cu o cafea, că șl 
cafeaua e fierbinte. 
„Dar, am zis noi, de 
ce aveți atît de mare 
interes să oferiți oa
menilor cafea in loc 
de ceai ?“ Iar dum
neaei — ștergînd cris
talul mesei la care ne 
așezaserăm, cu o cîr- 
pă, după ce, ou a- 
celași obiect ștersese 
de praf ferestrele ex
terioare : „Păi...".

Nici chiar în centru, 
la „Azuga" — local 
mare, nou și elegant 
— n-am avut mai 
mult noroc. Mentalita
tea responsabilului de 
aici (Ion Dumitru) 
deosebește însă,

. tr-un anumit fel, 
cea a lucrătorilor 
la „Stejarul". Nu 
miră ci‘nd îi ceri 
ceai. Zice : „Avem 
tot felul de ceaiuri și 
mîncăruri calde. Uite, 
vă aduc imediat".

Se duce și vine. 
Pare dezamăgit. „A 
fost, dar s-a termi
nat 1“ Insistăm : „Mă
car cafea cu lapte". 
„Să vă spun drept, 
sortimentul acesta lip
sește".

Nu lipsesc în schimb 
sutele de vase ne
spălate, îngrămădite 
la vedere, pe o plat
formă soioasă și ea.

se 
în
de 
de 
se 
un

Alături — o mașină de 
spălat vase, nouă 
nouță, stă degeaba : e 
defectă și singură nu 
se poate duce la re
parat.

Situații similare în- 
tîlnim și la restauran
tul Gării de sud și la 
„Parcul Trandafirilor".

Doar la „Bulevard" 
și la lacto-vegetarian 
„Pasaj" găsim ceai. 
De aceea începuse să 
ne bată gindul că s-a 
terminat mușețelul, ’ 
teiul și sunătoarea în 
Ploiești cind, în drum, 
il întîlnim pe directo
rul întreprinderii de 
alimentație publică a 
municipiului — Vasile 
Corniciuc. De la dînsul 
aflăm noutăți. Anume : 
în tot orașul sînt 150 
de unități de alimen
tație publică, iar
acestea doar 27 (cele 
centrale) vînd, 
au, ceaiuri. Restul...

— De ce atunci am 
găsit sortimentul res
pectiv doar în două 
unități ?

— Acum observ, ne 
răspunde directorul, 
că responsabilii nu-și 
prea dau interesul.

Păcat că nici măcar 
conducerea I.C.S.A.P. 
nu și-l prea dă.

din

cînd

Gh. GRAURE

r
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Dezvoltarea bazei de materii prime și resurse energetice

UTILAJELE PETROLIERE
PRODUSE Șl LIVRATE LA TERMEN!

O POZIȚIE DE FRUNTE PE PLA
TA MONDIALA. Industria româ
neasca de utilaj petrolier și-a ciști- 
gat de-a lungul anilor o poziție de 
frunte pe piața mondială, statisticile 
internaționale șituînd țara 
pe locul trei in lume in 
producției și exportului de 
mente 
Această 
zent de 
tați de

noastră 
privința 
echipa- 

țițeiului, 
in pre

pentru extracția 
subramură dispune 
o serie de puternice capaci- 
produefie dotate la un inalt 

nivel tehnic, de un puternic detașa
ment de muncitori și specialiști, cu 
o bogată experiență in fabricația 
utilajului petrolier, de o rețea de in
stitute și centre de cercetare, proiec
tare și inginerie tehnologică jn mă
sură să elaboreze și să promoveze 
pe un front larg tot ceea ce este mai 
nou in știință și tehnică in acest do
meniu. In momentul de față, in
dustria țării produce practic întreaga 
gamă de utilaje, echipamente și ma
teriale necesare activității din petrol, 

în paralel cu livrarea la export a 
utilajelor petroliere, potrivit solicită
rilor in continuă creștere, întreprin
derile din industria constructoare de 
mașini și metalurgie au obligația de 
a satisface, conform contractelor în
cheiate, cererile beneficiarilor din 
țară. Este limpede că bunul mqrs al 
activității in schelele de producție 
petrolieră și de foraj ește influențat 
în bună măsură de modul in care 
furnizorii iși respectă aceste obli
gații.

PRIORITATE SOLICITĂRILOR 
INDUSTRIEI PETROLULUI. Dealt
fel, îmbunătățirea continuă a dotării 
tehnice a unităților din industria pe
trolieră 
progrâfn 
li te clar 
tătorilor 
producătorilor de utilaje și materi
ale. Neîndoielnic. în ultima perioadă, 
petroliștii au beneficiat de o serie de 
utilaje noi și modernizate de malt 
nivel tehnic și randamente .ridicate 
in măsură să permită realizarea in 
bune condiții a sarcinilor privind 
amplificarea forajului și exploatării 
zăcămintelor de hidrocarburi la mare • 
adincime sau din platforma conti
nentală a Mării Negre. In atenția 
furnizorilor trebuie sâ stea insă in 
egală măsură livrarea in cantități 
mereu sporite de materiale și utilaje

se realizează conform unui 
prioritar, in care smt stabi- 
atît responsabilitățile cerce- 
și proiectau ții or. cit și ale

pentru industria petrolului, onorarea 
exemplară a contractelor asumate cit 
beneficiarii din 
această subliniere 
unele materiale, 
mente o serie de
tria constructoare de mașini și meta
lurgie înregistrează restanțe in deru
larea contractelor încheiate cu uni
tățile Ministerului Petrolului. Conse
cințele aeeștei stări de lucruri neco- 
respunzâtoarc ? Directorul direcției 
de aprovizionare-cooperare din Mi
nisterul Petrolului, tovarășul Eugen 
Dumitru, precizează :

— Nerespectaiea contractelor pri
vind livrarea de utilaje și materiale 
creează serioase greutăți in activita
tea petroliștilor. Lipsa burlanelor de 
foraj și a prăjinilor grele de foraj, 
bunăoară, a dus la întirzierea finali
zării a numeroase sonde noi. De ase
menea, restanțele în livrarea de sape 
de foraj, față de cantitățile și sorti
mentele contractate, determină viteze 
mai mici de Înaintare dfecit cele pla
nificate și scăderea indicelui de uti
lizare a instalațiilor de foraj. Pro
bleme deosebite ridică, totodată, 
neasigurarea de agregate de cimen
tare, prevenitoare de erupție, piese 
de schimb pentru pompele de ex
tracție. La începutul lunii decembrie, 
principalii furnizori s-au angajat sa 
recupereze în 
țele. Solicităm 
a programelor 
mite.

— Concret, 
restanțe în

— Este vorba de întreprinderea 
,,1 Mai" din Ploiești, la sape cu role 
și prevenitoare de erupție. întreprin
derea mecanică din Cimpina (capete 
de erupție, capete de coloană pentru 
sonde și piese de schimb pentru 
pompele de extracție). întreprinde
rea de construcții de mașini și utila j 
greu din Giurgiu (agregate de cimen
tare). aceste unități fiind in subor- 
clinea Centralei industriale de utilaj 
petrolier Ploiești. La materialul tu
bular. restanțele se localizează in 
pri ncipal la întreprinderile de țevi 
din Roman și .^Republica" din Capi
tală, din cadrul Centralei industriale 
de prelucrări metalurgice București.

CE RĂSPUND FURNIZORII? Cum 
se acționează concret in intreprinde- 

lună a

țară. De ce facem 
? După 11 luni, la 
utilaje și eehipa- 

unități din indjis-

bună măsură restan- 
respectarea întocmai 
de fabricație intoc-

ce întreprinderi au 
livrări ?

vorba

constituie o perioadă de
solicitate

anului să 
virf in livrarea utilajelor 
de petroliști ?

— în decembrie, conform 
mului, trebuie să livrăm 
Ministerului Petrolului 6 700 sape de 
foraj, ne spune ing. Cristei Popeia, 
directorul adjunct al întreprinderii 
„1 Mai" din Ploiești. Aceasta în
seamnă. practic, dublu fată de ceea 
ce am expediat beneficiarilor interni 
in luna noiembrie. Stabilirea aces
tui program de livrare se bazează pe 
acțiunile întreprinse in vederea uti
lizării integrale și sporirii capacității 
de producție la sapele <le foraj. Ast
fel, in secția de sape cu role se lu
crează in trei schimburi, iar in zilele 
libere cu un schimb ..pană", in așa 
fel incit fabricația se desfășoară 
acum in flux continuu.

Decembrie este o lună de vîrf și 
In ceea ce privește fabricația preve
nitoarelor de erupție. Dacă în lunile 
anterioare s-au livrat. în medie, cite 
30—40 de prevenitoare, pentru de
cembrie există condiții, după cum 
ne-au asigurat factorii de conducere 
de la întreprinderea „1 Mai", ca uni
tățile petrolului să primească 50 de 
noi prevenitoare de erupție. Cu toa
te acestea, trebuie remarcat faptul că 
nici in cazul sapelor de foraj, nici al 
prevenitoarelor, deși decembrie mar
chează nn salt evident în livrări, nu 
se vor onora integral contractele în
cheiate cu beneficiarii. Restanțele 
însemnate acumulate in prima parte 
a acestui an sînt greu de recuperat 
cu toate eforturile intrefrrinse acum. 
Iată de 
se mai repete ș 
impune o atenție deosebită pregătirii 
sub toate aspectele a activității de 
producție din 1985. Secretarul comi
tetului de partid pe întreprindere, 
tovarășul Nicolae Bucura, aprecia că 
măsurile complexe luate in toate 
secțiile de fabricație și compartimen
tele unității sint de natură să deter
mine un start bun în onorarea con
tractelor încheiate cu Ministerul Pe
trolului în anul viitor.

La întreprinderea de construcții de 
mașini și utilaj greu din Giurgiu, di
rectorul unității, ing. Lucian Iliescu, 
ne asigură că 36 de agregate de ci
mentare și 6 pompe de noroi — pro
duse aflate pe lista restanțelor —. 
vor fi livrate pină la sfîrșitul anului.

progra- 
unităților

ce, pentru ca situația să nu 
și in anul viitor. ,se

Renunțarea la o serie de colaborări 
care au lungit ciclul de fabricație și 
trecerea in execuție proprie a repe
relor respective, organizarea lucrului 
în schimburi prelungite, întărirea 
asistenței tehnice și a controlului de 
calitate pe întregul flux de producție 
sînt citeva din principalele măsuri 
pe care consiliul oamenilor muncii și 
comitetul de partid le-au luat in ve
derea lichidării restanțelor.

UN AJUTOR BINEVENIT, CHIAR 
ȘI IN CEASUL AI. 12-LEA, Este 
limpede că producătorii de utilaj pe
trolier din Ploiești și din Giurgiu 
și-au înscris pe lista priorităților, in 
ultima lună a anului, satisfacerea so
licitărilor venite din unitățile de fo
raj și extracție a țițeiului. Ăm primit 
răspunsuri concrete eu privire la ter
menele și cantitățile de produse ce 
vor fi livrate in decembrie. Impor
tant este ca in toate întreprinderile 
furnizoare să se acționeze cu efor
turi sporite, cu maximă responsabi
litate, astfel 'incit restantele să fie 
integral recuperate, iar petroliștii să 
aibă asigurate condițiile tehnice ne
cesare desfășurării 
susținute. Directorul 
tralei industriale de 
tovarășul Alexandru 
că. in prima decadă 
brie.
înregistrat o 
rită față de

Este bine 
Este normal 
neze direct 
prind pentru îndeplinirea planului de 
producție. Adăugăm insă că aceste 
acțiuni, care se dovedesc atit de efi
ciente în decembrie, trebuiau între
prinse incu din primii parte a anului, 
atunci cind au apărut primele res
tante în fabricația de utilaj petrolier.

Aceeași remarcă este valabilă și 
In cazul Centralei industriale de pre
lucrări metalurgice. Și in întreprin
derile furnizoare de burlane de tu- 
baj, țevi de extracție, conducte, așa 
după cum ne-a asigurat directorul 
tehnic, ing. Ioan Dărâmuș, decem
brie constituie o perioadă de virf 
in livrarea materialelor necesare in
dustriei petrolului. La întreprinderile 
de țevi din Roman, Zalău, Zimnicea 
și „Republica" din Capitală, progra
mele de laminare s-au întocmit în 
funcție de prioritățile stabilite de 
conducerea Ministerului Petrolului. 
Demn de reținut este și faptul că, la

unei activități 
tehnic al Cen- 
utilaj petrolier, 
Țe nea, preciza 
a lunii decem- 

in luate unitățile centralei s-a 
producție sensibil spo- 
p e r i o ad e I e precedente,
că se procedează așa. 
ca centrala să coordo- 

acțiunile care se între-

la întreprinderea „1 Mai 
Ploiești, o nouă schelă petrolie
ră este gata de a fi livrată 

beneficiarilor
Foto : E. Dichiseanu

o serie de sortimente de material 
tubular, contractele anuale au fost 
onorate încă de la sfîrșitul lunii no- 

condiții 
la sor-

iembrie, creîndu-se 
pentru extinderea I 
timentele restante.

In încheierea 
menționăm incă o 
exemplară a planului la producția 
fizică de utilaj petrolier și materiale 
destinate industriei petrolului consti
tuie — prin implicațiile directe in 
activitatea petroliștilor — o sarcină 
de maxima răspundere a fiecărui co
lectiv de întreprindere care are in 
profilul său de fabricație asemenea 
produse, intrucit de ritmicitatea li
vrărilor, de calitatea produselor de
pinde direct .nivelul extracției de 
țiței.

■ astfel 
fabricației

noastreanchetei
dată că realizarea

Dan CONSTANTIN 
Petre CR1STEA

Județele Alba și Prahova au îndeplinit
planul pe 1984 la producția-marfă

In ziua de 22 decembrie, colective
le de oameni ai muncii dțp județul 
Alba au îndeplinit sarcinile de plan 
la producția-marfă industrială pe 
anul 1984. S-au creat astfel condiții 
pentru realizarea unei producții su
plimentare în valoare de peste 400 
milioane lei, materializată în 12 800 
MVh energie electrică, 45 250 tone 
calcar, 68 000 tone sare, 17 000 tone 
bentonită, 2 000 tone utilaje tehnolo
gice, 1 130 tone cupru de convertizor, 
440 mașini-unelte, 900 tone acid sul
furic. 142 mii mp covoare, articole 
din porțelan în valoare de 19 mi
lioane lei și alte produse.

In telegrama adresată tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, de către Comitetul 
județean Alba al P.C.R., se arată : 
Puternic angajați in marea întrecere

socialistă care se desfășoară tn în
treaga țară pentru înfăptuirea exem
plară a obiectivelor de dezvoltare 
social-economică stabilite de Congre
sul al XIII-lea al Partidului Comu
nist Român, oamenii muncii din in
dustria județului Alba acționează cu 
hotărire și eficientă sporită pentru 
mai buna utilizare a capacităților de 
producție și valorificarea rezervelor 
existente de creștere a productivită
ții muncii și producției fizice. Vă 
asigurăm, mult stimate tovarășa 
Nicolae Ceaușescu, că, sub conduce
rea organelor și organizațiilor de 
partid, vom munci și in continuare 
cu dăruire, astfel incit sarcinile de 
Plan ce ne tevin in anul 1985 să fie 
îndeplinite 
prin aceasta 
economic al 
pe noi culmi

exemplar. contribuind 
la sporirea potențialului 
patriei, la ridicarea ei 
de progres și civilizație.

★
Oamenii muncii din județul Pra

hova au îndeplinit, cu 9 zile mai 
devreme, planul la producția-marfâ 
industrială pe anul 1984, ca urmare, 
îndeosebi, a creșterii productivității . 
muncii pe baza promovării progre
sului tehnic și a organizării mai bune 
a producției și a muncii. Acest fapt 
le va permite să realizeze o produc
ție suplimentară in valoare de 1,8 
miliarde lei, concretizată în 17 700 
tone lignit, 494 tone oțel aliat, ma
șini de prelucrat metale prin. așchie- 
re in valoare de 32,3 milioane lei, 
utilaj pentru explorări geologice și 
forajul sondelor în valoare de' 31,7 
milioane lei, 15 000 tone produse pe
troliere, aproape 10 000 tone îngrășă
minte chimice, peste 163 000 anvelo
pe, 5 600 mc prefabricate din beton 
armat și 2 400 mc cherestea.

In telegrama adresată, cu acest 
prilej, COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, 
tovarășului NTCOLAE CEAUȘESCU,

★
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, de către Comi
tetul județean Prahova al P.C.R., ‘se 
spune : Realizarea înainte de termen 
a planului pe acest an la producția- 
marfă industrială exprimă dorința 
fierbinte, înalta conștiință comunis
tă, patriotică, revoluționară a oame
nilor muncii din județul Prahova, în 
frunte cu comuniștii, de a nu pre
cupeți nici un efort pentru a da 
viață sarcinilor, orientărilor și îndru
mărilor dumneavoastră, mult stima
te și iubite tovarășe Nicolae 
Ceausescu, de a încheia anul 1984 cu 
rezultate bune, pentru a pune baze 
trainice
convinși fiind că, astfel, vor contri
bui intr-o mai mare măsură la în
făptuirea istoricelor hotăriri ale Con
gresului al XIII-lea. la înflorirea 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

producției anului 1985,

(Agerpres)

Noutăti tehnico-stiintifice românești

Laserul la lucru
aparate și dispozitive cu laser pen
tru utilizări 
mai diverse.

Recent, la 
științifică și 
pentru tehnologia donstructiildr de 
mașini din București a fost pusă rin 
funcțiune una dintre cele mai mo
derne instalații cu laser destinată 
debitării cu mare precizie a mate
rialelor. De fapt, este rodul unei co
laborări fructuoase cu specialiști din 
Institutul pentru fizica și tehnologia 
aparatelor cu radiații 
ICEFIZ și cu cei din 
electronicii 
Institutul 
inginerie 
matizări, 
cea mai 
dernitate

Practic, 
o masă mobilă, care se deplasează 
conform unui program condus de un 
calculator electronic și decupează cu 
ajutqrul unui fascicul de lumină, 
concentrat intr-un spațiu mai mic 
decit gămălia unui ac, piese din 
oțel de cele mai diverse forme. Vi
teza de tăiere este nemaiintilnită 
încă în tehnologiile utilizate pină 
acum, iar precizia și finețea tăieturii 
sînt cu totul impresionante. Urma lă
sată nu este mai groasă decit cea 
a unui fir de ață care taie oi bucată 
de ceară. Dealtfel, așa cum ne spu
nea ing. Ion Roman, directorul ad
junct științific al institutului, acesta 
a fost și scopul pentru care s-a con
ceput noua instalație. Să debiteze 
piese cu geometrie foarte complicată, 
practic la cotele de utilizare, fără ca 
zonele de tăiere să necesite prelu
crări ulterioare deosebite. Sint con
diții cerute in foarte multe domenii 
ale industriei, iar satisfacerea lor 
este absolut necesară, aceasta influ- 
ențîrid creșterea calității producției 
și productivității muncii.

Iată, pe scurt, in prezentarea ingi
nerului Nicolae Fânaru — șeful ate
lierului de tehnologii neconvențio
nale — avantajele utilizării acestei 
instalații : „Randamentul ridicat al 
acestei noi tehnologii neconvenționa
le este unul din principalele ei avan
taje. Poate efectua debitarea unor 
piese de oțel cu grosimi de pină la 
7 mm, cu o viteză de 4 pînă Ia 8 ori 
mai mare decit în cazul tehnologiilor 
care folosesc flacără oxiacetilenică 
sau fascicul de plasmă. Calitatea su
prafețelor în zona de debitare este, 
de asemenea, net superioară celorlal
te tehnologii și, ceea ce este foarte 
important, zona influențată termic 
este extrem de mică, lucru ce consti
tuie un mare avantaj în cazul oțelu
rilor speciale, călite, forjate etc. Fap
tul că instalația este dotată cu co
mandă numerică oferă posibilitatea 
unei croiri optime a plăcii de oțel 
din care se debitează piesele, ceea 
ce determină pierderi minime de ma
terial. Economiile de material pe a- 
ceastă cale se pot ridica pînă la 40— 
50 la sută, față de metodele clasice 
de debitare".

Instalata poate tăia însă’nu numai 
piese plane, ci și țevi sau profiluri 
greu prelucrabile prin alte metode. 
In același timp, probele făcute pe di
verse alte materiale (masă plastică, 
fibră de sticlă, textile etc), precum 
și faptul că cercetătorii studiază în 
prezent posibilitatea utilizării ei la 
operații de sudură și tratamente ter
mice zonale, demonstrează universa
litatea acestei tehnologii, ea puțind 
fi folosită în multe domenii ale 
industriei.

Această realizare de vîrf în dome
niul tehnologiilor neconvenționale, 
care utilizează laserul, este o nouă 
dovadă a forței și capacității crea
toare a științei 
carii ei tot mai 
rea progresului 
toate sectoarele

Puține sint descoperirile științifice 
care' să fi pătruns atit de puternic 
și intr-un timp atit de scurt in co
tidian așa cum s-a intîmplat cu la
serul. Din 1960 — cind a fost con
ceput primul laser -cu rubin — și 
piua astăzi, această nouă „unealtă", 
demnă de cuceririle științifice ale 
secolului XX, a creat și dezvoltat 
tehnici și. tehnologii nebânuite, a 
deschis perspective largi, a căror 
investigare este departe de a se în
cheia.

Specialiștii din țara noastră se 
pot mîndri cu faptul că șî-au 
înscris numele printre primii oameni 
de știintă din lume care au obținut 
lumină laser, dovedind astfel capa
citatea cercetătorilor români de a 
aborda un domeniu de mare nouta
te mondială. Evoluția ulterioară a 
cercetărilor a dovedit pe deplin jus
tețea acestei opțiuni. In toată aceas
tă perioadă, în paralel cu preocupă
rile privind diversificarea gamei de 
lasere, s-a acționat susținut pentru 
aplicarea lor în practică, creindu-se

industriale dintre cele

vizate pentru ca

(Urmare din pag". I)

ORGANIZAREA DE MICROFERME ZOOTEHNICEpublicate in aceste zile, situează

de 
cu 
cu 
de

agrozootehnic de 
activitate de instrui- 

de conducere și spe- 
agricultură au drept

Un amplu program de pregătire profesională a țărănimii

aspecte importante ale desfășurării 
proceselor de producție din unitățile 
agricole, din ferme. Dar ele nu sint 
suficiente. Elementul hotăritor in ce 
privește însușirea noilor cunoștințe 
îl constituie dorința și voința fie
căruia de a se perfecționa, de 
a deveni competent in activitatea 
pe care o desfășoară. Participînd la 
cursuri sau la activitățile de instrui
re organizate, fiecare cooperator și 
mecanizator, fiecare cadru de con
ducere sau specialist agricol este

dator să învețe și să aplice imediat 
în practică noile cunoștințe.

învățămintul 
masă, întreaga 
re a cadrelor 
cialiștilor din . ......
obiectiv mobilizarea țărănimii, a tu
turor lucrătorilor din agricultură la 
obținerea-de producții sporite și în
deplinirea sarcinilor de plan pe 1985 
ale unităților și formațiunilor 
muncă. De aceea, concomitent 
învățămintul agrozootehnic și 
acțiunea de instruire a cadrelor 
conducere din agricultură, este nece-

sâr ca la toate lucrările de sezon 
— la cimp, in grădini, vii șl livezi, 
in zootehnie — să fie aplicate noile 
cunoștințe, astfel incit să se asigure 
realizarea de producții mari in toate 
sectoarele. Organele și organizațiile 
de partid au • datoria să acționeze 
energic pentru ca oamenii muncii 
din agricultură, perfecționîndu-se 
din punct de vedere profesional, să 
muncească intr-un mod nou, mai 
responsabil în vederea sporirii pro
ducției agricole și înfloririi multila
terale a satului.

Institutul 
inginerie

de cercetare
tehnologică

din . cadrul 
cei din domeniul 

și automatizării de la 
de cercetare . științifică și 
tehnologică pentru auto- 

Este una din realizările de 
mare complexitate și mo- 
din acest domeniu.
noua instalație reprezintă

Rezultatele întrecerii socialiste pe 11
din nou întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" din Capitală pe primul 
loc intre unitățile din industria construcțiilor de mașini. Din amplul și boga
tul bilanț de muncă al acestui colectiv fruntaș notăm depășirea pianului cu 
16,5 la sută la producția netă, 2,4 la sută Io producția fizică, 11,7 la sută 

la export, in fotografie, aspect de muncă din secția cazangerie
Foto : E. Dichiseanu

Fapte exemplare ale hărniciei și abnegației muncitorești
(Urmare din pag. I)

mură — ne transmite corespon
dentul nostru Cezar Ioana. Aici au 
fost realizate două noi tipuri de 
roboți industriali, care urmează să 
fie utilizați in vopsitorii și in sec
toarele calde (forjă și turnătorii). 
Este vorba de utilaje de înaltă 
complexitate tehnică, ambele con
cepute și executate după proiectele 
elaborate de specialiștii din pro
ducție. in colaborare cu cadre din 
cercetare și învățămintul tehnic 
superior.

— în puținele zile care au mai 
rămas pînă la sfîrșitul 
spune inginerul Arke 
ț’ectorul întreprinderii 
cheia construcția altor 
dustriali, onorindu-ne 
jamentul pe care . ni l-am luat in 
fața secretarului general al parti
dului cu prilejul vizitelor de lucru 
efectuate in întreprinderea noastră. 
Toți muncitorii și specialiștii între
prinderii acționează cu vigoare, iși 
pun în valoare întreaga energie și 
capacitate creatoare, pentru a-și 
spori contribuția la înfăptuirea 
programului național privind auto
matizarea. robotizarea și electroni- 
zarea proceselor tehnologice. In 
acest an. ale cărui sarcini de pro
ducție le-am îndeplinit integral 
înainte de termen, am introdus in 
fabricație 180 de produse noi și 
modernizate, cele mai multe dintre 
ele fiind realizate pentru prima 
dată in țară, pentru echiparea unor 
obiective importante din indus
triile minieră, energetică, de autor

anului — ne 
Marcus, di- 
— vom
4 roboți in- 
astfel anga-

iu

turisme și din alte sectoare priori
tare ale economiei naționale.

La rindul lor, colectivele munci
torești de la Combinatul minier 
Cluj și-au intensificai preocupările 
pentru realizarea unor sortimente 
noi de materii prime de inaltă ca
litate solicitate de diferite ramuri 
ale economiei naționale. După cum 
ne transmite corespondentul nostru 
Marin Oprea, au fost asi îilate și 
au început să se producă alabastru 
micronizat pentru industria de 
lacuri și vopsele, caoiinuri specia
le tratate chimic pentru industria 
electrotehnică și turnătorii de înaltă 
precizie, argile plastice și nisipuri 
fine pentru materiale refractare fo
losite in industria siderurgică, pre
cum și alte produse miniere cu uti-. 
lizări în industriile petrolieră, chi
mică, farmaceutică, ' alimentară și 

agricultură, ceea c<5 contribuie 
reducerea importurilor. Se cuvi- 
subliniat în mod deosebit faptul 
noile produse au fost asimilate 
introduse in fabricație de către 

cercetători și proiec-

în 
la 
ne 
că 
Șl 
colectivul di1 
tanți ai Combinatului clujean îm
preună cu specialiștii din produc
ție. iar utilajele tehnologice au fost 
realizate prin autodotare.

O premieră și la întreprinderea 
de conductori electrici emailați din 
Zalău. Aici — după cum ne-a 
anunțat ieri Eugen Teglaș — au 
fost asimilate și introduse in fa
bricația de serie conductoare emai
late cu performante la nivelul teh
nicii actuale, pentru autoturismele 
„Oltcit". Realizatorii 
formanț.e : muncitorii 
întreprinderii.

acestei per
și specialiștii

spațiul acestui „tur de 
ieri de la corespondenții

orizont” prin
„Scinteii"

Desigur, n-am putut cuprinde, în 
județele țării, toate veștile primite 
despre tot atîtea impresionante fapte ale muncii și hărniciei cu care co
lectivele din toate domeniile de activitate iși amplifică bilanțul realiză
rilor din 1984, anul 40 al libertății noastre și al Congresului al Xlll-lea 
al partidului. Cu fiecare zi care ne apropie de noul an 1985, la panoul 
de onoare al întrecerii socialiste desfășurate in cinstea aniversării Repu
blicii, se vor adăuga noi succese, astfel incit cununa de împliniri a țării 
să devină tot mai bogată, mai frumoasă.

o sursă sigură de producții și venituri suplimentare
In pianul de dezvoltare a agriculturii și industriei alimentare pe anul 

1985 se prevede, intre altele, ca organele centrale și locale de specialitate 
să ia. măsuri care să asigure creșterea numărului de animale in miero- 
ferme pe Ungă fermele vegetale și hortiviticole. Ziarul nostru a relatat, 
în numărul său din 18 octombrie, experiența întreprinderii de sere ,.3U 
Decembrie", județul Giurgiu, in această direcție. Și in alte județe există 
unități agricole care, prin organizarea de microferme. au reușit să spo
rească producția și rentabilitatea. Iată două din acestea.

Pomicultura se armonizează cu zootehnia
Stațiunea de cercetare și producție 

pomicolă Lipova. județul Arad. dis-. 
pune de 2 250 hectare de teren si
tuate pe dealuri, altădată cu pro
ductivitate slabă. Bună parte din 
ele au fost plantate cu pomi, astfel 
că stațiunea livrează anual la fondul 
de stat m jur de 20 000 tone fructe. 
Cind pomii de pe toate suprafețele 
plantate vor intra pe rod. de aici 
se vor trimite 30 000 tone fructe.

A crescut și eficiența economică 
a activității. Cu cîțiva ani în urmă, 
unitatea înregistra 
la un moment dat. 
zeci de milioane lei. 
tuatia este Cu totul 
acești patru ani ai 
curs, stațiunea a realizat un benefi
ciu de peste 54 milioane lei. Refe
ritor la acest rezultat, inginerul* 
Nicolae Voștinar, directorul stațiunii, 
ne spune : „Noi avem un principiu
— fiecare leu pe care-1 investești 
trebuie să-ți aducă un ciștig. Pen
tru rentabilizarea activității stațiunii 
am acționat în două direcții. Prima 
se referă la pomicultura propriu- 
zisă.; Noi am acționat pentru orga
nizarea plantațiilor pomicole în ma
sive bine conturate, grupate în două 
bazine pomicole —‘
— Gurahonț. Pe 
redus suprafețele 
zona de șes, iar 
a fost redat culturii cerealelor. De 
asemenea, am extins plantațiile in
tensive și supraintensive, care intră 
repede pe rod, dau producții mari, 
de calitate și care se pretează unui 
grad sporit _ de mecanizare. In al 
doilea rînd, pentru creșterea eficien
tei economice a unității am căutat 
să integrăm activitatea specifică

pierderi care, 
ajunseseră la 

în prezent, si- 
alta. Numai in 
cincinalului în

Lipova și Buteni 
această cale am 
de plantații in 

terenul respectiv

De pe același teren—atit fructe, cit și furaje

stațiunii — pomicultura — și cu 
alte sectoare de producție agricolă. 
Astfel, pe terenurile plane de șes 
avem culturi de cimp unde se ob
țin recolte mari. De asemenea, 
avem și un puternic sector zooteh
nic cu 1 400 
10 000 de oi".

Am căutat 
rea ; cum se 
zootehnia ? Aflăm că in fermele po
micole există suficient teren pentru 
a produce o bună parte din furajele 
de care este nevoie. In 1984, bună- 

obținut peste 500 tone 
peste 1 000 tone 
se cultivă inter- 

La rîndul 
asigură 
aproape 

grajd, suficient pen- 
o suprafață de 600 
spus, tot ia patru ani 
in întregime terenul

taurine și aproape

răspuns și la intreba- 
imbină pomicultura cu

oară, s-au 
furaje fibroase și 
suculente. Acestea 
calate între pomi, 
sectorul zootehnic 
fermelor pomicole 
tone gunoi de 
tru a fertiliza 
hectare. Altfel 
se fertilizează 
cu guhoi de grajd. în zootehnie s-au 
realizat toți indicatorii : planul la 
miei și viței, sporurile de 
în grgptate, prevederile de 
carne, lapte și lină.

Intr-adevăr, o gospodărie 
rată e bine să aibă. de

său, 
anual 
20 000

creștere 
plan la

adevă- 
toate. Iar 

„de toate", spun cei de la stațiunea 
Lipova, înseamnă îmbinarea armo
nioasă a producției vegetale cu zoo
tehnia. Dincolo de rezultatele amin
tite. aici întilnim un colectiv de 
oameni harnici. în cadrul stațiunii 
lucrează doar 500 de oameni, insă 
munca lor este exprimată cei mai 
bine prin cele 15 milioane lei bene
ficii obținute anual.

Tristan MIHUTA
corespondentul „Scinteii

La întreprinderea agricolă de stat 
Pucioasa, județul Dîmbovița, diver
sitatea condițiilor naturale, a micro- 
zonelor agropedoclimatice a deter
minat cri area microfermelor zooteh
nice în cadrul fermelor pomicole, 
devenite in prezent ferme cu profil 
zoopomicol. Din cele 5 200 hectare 
ale unității, pe 1 200 hectare sint li
vezi. 245 hectare reprezintă terenul 
arabil, iar cea mai mare suprafață 
este ocupată de pajiști.

„Întreaga suprafață de 832 hecta
re de livezi clasice produce deopo
trivă fructe și masă verde pentru 
pășunat sau pentru fin — precizea
ză directorul 
hai Pușcașu. 
vorabile au 
efectivelor la 
mai mare 
exact 12 000, 
ferine zoopomicole. De regulă, live
zile asigură două cicluri de pășunat 
cu oile — unul primăvara și altul 
toamna — iar la sfîrșitul verii se 
obține o coasă de fin. In cursul 
verii,, oile aparținînd fermelorț zoo
pomicole sînt urcate la pășunile din 
munții Bucegi. In acest timp, in 
toate fermele oamenii cosesc și adu
nă fin de pe fînețele naturale, din 
livezi, de pe marginea căilor de co
municație. din poienile pădurilor. în 
acest mod am adunat 
fin, cu aproape o sută 
prevederile planului".

Din discuțiile avute 
și cu alți specialiști ai 
zultat că avantajele creării fermelor 
mixte zoopomicole sint multiple. 
Cel mai important este faptul că, pe 
același teren, se produc atit fructe, 
cit și furaje. în livezile clasice, in 
afara celor două cicluri de pășunat 
șe obțin 2 000—2 500 kg de fîn la 
hehtar, adică mai mult de jumătate 
față de recolta medie 
naturale. Producția și 
plimentare realizate 
contribuie la creșterea 
bunuri agroalimentare obținute și 
livrate statului.

unității, inginerul Mi- 
Condițiile naturale fa- 
determinat creșterea 

peste 17 200 ovine. Cea 
parte a acestora, mai 
se cresc in cele șase

4 800 tone de 
de tone peste

cu directorul 
unității a re

de pe fînețele 
veniturile su- 
din zootehnie 
cantităților de

Am urmărit cum sînt organizate 
și conduse fermele zoopomicole. 
Unul dintre cei mai experimentați 
șefi 
nerul 
luat ferma Doicești cu cele mai sla
be rezultate. De aproape un dece
niu el reușește să realizeze și să 
depășească producția și beneficiile 
planificate. „Ferma noastră are 492 
hectare, din care 140 hectare sînt 
livezi clasice și 26 hectare livezi 
intensive — ne spune inginerul. In 

an am. depășit planul la fruc- 
am strîns 750 tone de 
jumătate provine din 
o cantitate suficientă 
1 540 fie oi ale fermei.
ple fîrjarele am cosit ierburi de

de fermă 
Dumitru

zoopomicolă, ingi- 
Arsene, a pre-

acest 
te și 
care 
Este 
cele 
a umț 
pe unde am găsit — șanțuri, poieni 
etc. în livada intensivă tînără am 
cultivat fiecare al doilea interval 
dintre rondurile de pomi, obținind 
220 tone de sfeclă furajeră. La rin
dul ei. microferma zootehnică con
tribuie la creșterea recoltei de fruc
te. în acest an, ferma iși încheie 
activitatea cu t,l milioane de 
beneficii — față de 200 000 lei, 
prevede planul."

In ferma Bărbuleț, condusă 
Grigore Bica, situată in zona coli- 
nară. domină livezile de pruni. Aici 
se creșc 2 200 de ovine. In sistemul 
zoopomicol plantațiile de pruni de 
tip 
se 
la 
se 
mite pășunatul oilor ____ ______
munți. In livezile clasice se obțin 
4 000—5 000 kg prune, 6 500—7 000 kg 
mere și 26 tone de masă verde din 
care 4 tone sub formă de fin.

Așadar, fermele zoopomicole au 
devenit realitate, iar experiența la 
care ne-am referit oferă 
concludente în favoarea 
și extinderii acestora, 
creșterii concomitente a 
fructe și a producției animaliere.

l'în din 
livezi, 

pentru 
Pentru

lei 
cit

de

clasic prezintă două avantaje : 
fac mai puține tratamente decit 
alte specii de pomi, iar prunele 
culeg mai devreme, ceea ce per- 

coborîte din

argumente 
dezvoltării 

in vederea 
recoltei de

C. BORDEIANU

românești, a irnpli- 
directe în promova- 
tehnico-științific in 

economiei naționale.

Vlalcu RADU
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colocviile Scinteii
• Dezbateri ideologice • literar-artiștice • de istorie

CONCEPȚIA UMANISTĂ, REVOLUȚIONARĂ A TOVARĂȘULUI!

NICOLAE CEAUȘESCU DESPRE MISIUNEA ARTEI Șl LITERATURII

Omul nou, personajul definitoriu 
al prozei contemporane

Adresînd scriitorilor, oamenilor de artă și cultură, de la înalta 
tribună a celui de-al XIII-lea Congres al partidului, vibranta 
chemare de a realiza opere de mare valoare, de a promova cu 
mai multă îndrăzneală spiritul revoluționar în noile creații, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia necesitatea de a aduce în prim-planul 
literaturii actuale omul muncii, figura principală a epopeii construc
ției socialiste. Era reliefată astfel esențiala legătură, proprie marilor 
epoci culturale, dintre modelele pe care le propune literatura și 
spiritul timpului, al realităților care o prezidează. Căci personajul 
nu este o expresie indiferentă a vieții, ci o sinteză a acesteia ; în 
ipostazele lui memorabile, cu forță de iradiație în conștiința citito-

rilor, e! este întotdeauna un model, o „stare” eroică, intens caracte
ristică a condiției umane, manifestată altfel în fiecare societate.

Eroul exemplar al vremurilor noastre fiind constructorul, omul de 
omenie, revoluționarul cu înalte virtuți morale, prezența acestuia în 
planul creației actuale se legitimează aproape de la sine. Peisajul 
prozei și al dramaturgiei noastre din ultimele decenii reține de 
altfel un număr notabil de asemenea personaje în a căror structură 
sufletească, în al căror mod de a înțelege rostul omului în societate 
pot fi identificate însemnele specifice constructorilor socialismului.

Asupra acestei mari răspunderi a scriitorilor contemporani față 
de popor, față de patrie își concentrează .atenția autorii prezenți în 
aceasta ediție a „Colocviilor Scînteii".

Casa de cultură a sindicatelor din municipiul Gh. Gheorghiu-Dej

L/h protagonist cu un 
generos destin epic

- = Șerban CIOCULESCU =====

O calitate fundamentală a po
porului nostru este sintetizată in 
noțiunea de omenie, mănunchi de 
calități etice în care se cuprind 
bunătatea, nevindicativitatea, înțe
legerea și îngăduința, daruri cu 
toatele bine venite și moștenire a 
unei morale istorice în spiritul că
reia dialectica timpului a ■ sfîrșit 
prin a ne fi prielnică. Cea mai 
bună dovadă este și singura, aceea 
că sîntem !

Pe planul artistic, este adevărat 
însă că în literatura noastră din 
trecut, omenia e adeseori dublată 
și anihilată de incapacitatea de 
adaptare la un mediu stabil, de 
combatere a racilelor acestuia — 
învinșii din romanul lui Vlahută 
(Dan), din nuvelele lui I. Al. 
Brătescu-Voinești stau mărturie, la 
opusul tipului de învingător abuziv, 
mult solicitatul artisticește parvenit 
(pe românește: ciocoi).

’Nicolae Iorga vorbea de poporul 
nostru îndelung răbdător, așadar 
de o capacitate extraordinară de 
Îndurare a silniciei — plată amară 
a supraviețuirii în momentele de 
grea cumpănă, factor apoi trecut în 
caracter și fire. Dar cînd, în 1907, 
țăranii îndelung oprimați și jefuițl 
s-au răsculat, tot profesorul Nicolae 
Iorga le-a ținut cu îndrăzneală 
partea !

Literatura interbelică, trecînd la 
explorarea umanității orășenești, a 
preferat tipul mai complex, muncit 
de contradicții, în aria căruia omul 
de omenie, venit la oraș de la țară, 
se dezrădăcina, alienindu-se, pier- 
zîndu-și, risipindu-și virtuțile, deci 
eșuînd. Cu mersul stelelor întipărit 
în sine și cu reflexul eternității în 
viața sa zilnică rămînea persona
jul sadovenian o excepție, dar cit 
de prețioasă !

Foarte complex și deloc linear 
g-a dezvoltat personajul literar de 
pregnanță și consonanță generală 
în ultimele decenii, în mare mă
sură prin introducerea sa in con
sorțiul planetar, ca să zicem așa, 
al personajului problematic, altfel 
zis, supus unor răvășitoare dileme. 
Analiza infinitesimală, investigarea 
subconștientului, a unor determi
nant! pînă atunci trecuți , cu ve
derea sau doar necunoscuțf, reeva
luarea datelor memoriei și a no
țiunilor de timp și spațiu, apoi 
recuperarea miturilor, prin încor
porarea simbolurilor, sînt bune 
cîștiguri ale zilelor noastre, cu 
toate că nu așa de noi cum ar 
putea să pară. Dar precăderea pe 
care asemenea maniere artistice o 
dau unui tip sau altul — de tipuri 
umane e vorba — trebuie, oricum, 
judecată lucid și critic.

Omul de omenie este, astăzi, în 
societatea noastră care nu mai cu
noaște tragediile unei societăți îm
părțite în clase antagoniste, ele
mentul de măsură, etalonul eroic 
al realizărilor sociale și culturale. 
Dacă acest exemplar uman para
digmatic al realităților noastre con
temporane nu ispitește îndeajuns 
inspirația creatorilor noștri literari, 
n-ar trebui, oare, să le atragem 
atenția să fie mai insistenți ?

Nu disprețuim deloc personajul 
darnic în măcinarea de sine al lui 
Nicolae Breban, nu suspectăm per
sonajul contradictoriu, dar sensibil 
al lui Augustin Buzura, personajul 
descleștat, dar atît de uman ai lui 
Constantin Țoiu (din Obligado) nu 
ni se pare deloc un eșec auctorial, 
agreăm personajul luxuriant al lui 
Mircea Horia Simionescu — și nu 
ne-am gîndi nicidecum să le pre
tindem autorilor să-și schimbe

Adevărul eroului 
— adevărul vieții 

===== Platon PARDĂU = ■ ■ ■ -

Cirfd scrii o carte de proză, unul 
dintre lucrurile cele mai dificile e 
să ții cirma. După luni și luni și 
ani de gîndire, după ce crezi că ai 
început să știi cum arată persona
jele tale, ce vor, de unde vin și 
încotro se duc, iată că apare o 
problemă în aparență extraliterară. 
De farmacie, de dozaj, care, discu
tată în sine, are aerul neprietenos 
al tezismului. Adică, s-ar putea 
spune, a posteriori, trebuie să de
monstrezi ceva. Trebuie să militezi 
pentru ceva. Demonstrația nu ai 
descoperit-o tu. Și Shakespeare, și 
Dostoievski, și Liviu Rebreanu au 
exprimat puncte de vedere ale vre
mii lor. Cînd îți apare limpede 
problema asta a militării pentru 
vremea ta ? De unde se configu

factura artistică și să-și repudieze 
personajul preferat.

Afirmăm însă că omului de ome
nie, ca personaj artistic, nu-i sînt 
străine niti farmecul, nici „demo- 
nia“, așa cum greșit s-ar crede, din 
comportamentul lui neparadoxal. El 
nu reprezintă un tip depășit, o 
piesă de muzeu, un rateu al tre
cutului sau doar un model nepro
mițător în efecte asigurate. Aces
tea sînt superstiții ale unei anumite 
comodități de gîndire, pe aceeași 
treaptă cu mitizarea personajului 
raional, purtător de sarcini și, prin 
acesta chiar, infailibil.

Nu-1 considerăm pe omul do 
omenie, urcind în rangul roma
nesc, ca pe un leac miraculos, pa
ravan eventual al unor locuri co
mune. îl propunem în convingerea 
că el oferă valențe încă nestudiate 
artistic și prea puțin încă puse în 
valoare, în complexitatea pe care 
acest tip uman o conține, într-o 
foarte variată, posibilă serie de 
ipostaze, Desigur, orice poate sluji 
de material artei și, de multe de
cenii, urîtul și-a revendicat niște 
drepturi pe care le-a căpătat cu 
prisosință, devenind deținătorul u- 
nei a’numite estetici. Dar oare, pen
tru că o estetică a frumosului ar 
suna ca un truism, să relegăm 
acest balsam al existenței sau să-l 
primim prin mijlocirea antagonului 
său ?

Majoritar, omul de omenie nu e 
exhibiționist, succesele lui sînt cele 
greu cîștigate în examenul cel mai 
dificil, cel cotidian, mentalitatea 
sa nu făgăduiește poate unora de
liciile unei explozive cunoașteri și, 
desigur, că sînt și oameni de ome
nie, sub alte raporturi mai puțin 
interesanți. Dar tocmai aceste difi
cultăți, acest filtru fără rețetă, 
această pată pe hartă, nu albă, dar 
nici de o culoare precizată ar tre
bui să ispitească marile energii ar
tistice ale prozei, dramaturgiei, 
cinematografiei, care este și ea tot 
o artă în principal a cuvîntului.

Astăzi, cînd avem o literatură șl 
o cultură cu „adresant cunoscut1* 
— omul muncii, în cea de-a doua 
sa generație spirituală de om nou, 
cînd în societatea noastră s-a im
pus, tinzînd firesc spre generaliza
re, acel subiect educat conform 
principiilor umanismului socialist, 
conform normelor eticii și echității 
socialiste, prozatorii actuali nu pot 
trece cu vederea, fără riscul capital 
de a-și săraci umanitatea operelor, 
peste marile exemple de eroism, 
de omenie comunistă pe care le 
propune realitatea. Tocmai de 
aceea mi se pare profund mobili
zatoare chemarea secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, chemare rosti
tă de la înalta tribună a celui 
de-al XIII-lea Congres al partidu
lui : „Eroismul muncitorilor, țărani
lor, intelectualilor, intreaga activi
tate tumultuoasă de transformare 
revoluționară a țării oferă minunate 
posibilități literaturii și artei, crea
ției de toate genurile, dind subiec
te pentru opere nepieritoare, care 
să ridice cultura și arta românească 
la un nivel mai înalt de dezvoltare, 
să contribuie la formarea conștiin
ței socialiste a poporului nostru, să 
însuflețească în muncă și in viață 
*tinăra generație, să înfățișeze per
spectiva, viitorul luminos al patriei 
noastre". Cu adevărat, ipostazele 
eroice ale „omului de omenie" al 
zilelor noastre, protagonist cu un 
generos destin epic, pot îmbogăți 
nelimitat umanitatea literaturii 
contemporane.

rează ea ? E știut, și n-am întîl- 
nit autor care s-o nege, că de la 
un punct, materia cărții e cea care 
te duce mai departe, îți impune 
rezolvări, finalizări, deschide și în
chide traiectorii de personaje. Ma
șinăria s-a pus în mișcare și merge 
de la sine alimentată de combus
tibilul acelor explozii în care s-a 
prefăcut îndelungata acumulare. Și, 
ceea ce e plin de tilc, mașinăria 
asta merge în funcție de cantita
tea și, mai ales, calitatea combus
tibilului^ Firește, limbajul nu a 
prea de specialitate ; transferul de 
termeni poate fi considerat ne
concludent. Totuși, valoarea com
bustibilului are importanță și, la o 
privire atentă, chiar cu riscul de a 

folosi pentru frumusețea florii 
unealta botanistului și nu cea a 
poetului, vedem că e chiar hotărî- 
toare. Mersul mai departe al căr
ții pe care o scrii — mărturisit 
de mulți scriitori, ca și fai
moasa și obișnuita găsire în 
timpul somnului a răspunsuri
lor la mari probleme, declarată de 
savanți — este influențat direct de 
adevărul psihologic al lumii care 
a pătruns în carte, s-a constituit, 
s-a organizat, își,impune legile, te 
transformă din stăpîn în serv mirat 
al ei. Dickens scria plîngînd, soar
ta eroilor săi îl cutremura, ei, cei 
creați de el, îl modelau după desti
nul lor care, dintr-un punct, se 
împlinea parcă de la sine. Nu 
puțini scriitori au fost marcați pro
fund de cîte una dintre cărțile lor, 
au fost chiar transformați de ele, 
au cunoscut lumea astfel și s-au 
adîncit în cunoașterea proprie ast
fel.

Vorbim despre nevoia ca litera
tura să spună adevărul despre via
ta noastră de azi. Am pledat și eu 
pentru această! idee în multe îm
prejurări, și nu e scriitor român 
care să nu' fi făcut la fel. Era, 
este firesc. Desigur, își păstrează 
mereu actualitatea întrebarea: cum 
ajunge adevărul despre societatea 
socialistă din România în artă ? 
Carnea adevărului lumii Româ
niei socialiste a acestor ani, în 
literatură, e legată de valoa
rea lui ca artă. Aceasta, la rîn-

Conștiințe în acțiune
—, -= Alexandru PIRU —-  ==

Dacă cititorul obișnuit constată 
după lectură cum apar personajele 
într-o operă literară (să zicem in
tr-un roman) și potrivit instrucției 
sale își exprimă convingerea că ele 
trăiesc, că o astfel de lume există 
sau că este credibilă, făcind o ju
decată de existență, criticul, cititor 
mai experimentat, avizat, raportea
ză personajele din roman la nor
mele unei tipologii stabilite pe baza 
analizei marilor romane ale litera
turii naționale și universale și. son- 
dînd adincimile. dă o judecată de 
valoare. Dar adesea chiar și citito
rul de rînd apreciază, aprobînd sau 
dezaprobînd personajele, privln- 
du-le cu simpatie sau condamnîn- 
du-le. Funcționează la el în chip 
firesc un criteriu etic pe care-1 are 
și criticul, criteriu însă insuficient 
pentru el.

Problema care interesează în pri
mul rînd pe critic nu este doar să 
aprobe pe erou și să condamne pe 
laș, ci dacă scriitorul a dat viață 
acestor tipuri, dacă personajele au 
realitate estetică, sînt creații. Un 
viteaz care ar fi viteaz numai pe 
jumătate și un laș care n-ar fi 
chiar laș n-ar convinge sub raport 
estetic, nu ne-ar da sentimentul 
creației depline. De obicei cititorul 
compară cu realitatea și pe baza 
experienței sale de viață verifică 
dacă autorul a respectat adevărul 
sau nu. In general se crede că 
scriitorul se inspiră din lumea în 
care trăiește sau pe care o observă 
la fața locului și că personajele 
sale sint figuri din viața de toate 
zilele. Reportajul procedează așa. 
Un prozator însă nu transcrie nici
odată realitatea, creația lui se în
temeiază pe reflecție, pe o idee că
reia i se subordonează faptele, per
sonajele întruchipînd destine sem
nificative, exemplare. Nu toți oa
menii își reprezintă cu toată luci
ditatea scopul pentru care trăiesc, 
tot ce ar putea să realizeze dacă 
ar acționa totdeauna cu hotărîre 
în vederea desăvirșirii proprii. Per
sonajele literare nu sînt cutare sau 
cutare individ, sînt — atunci cînd 
au realitate estetică — tipuri, sin
teze ale cazurilor particulare, exem
plificări ale umanului sau, cum se 
zicea odată, ale etern omenescului. 
Prin acesta nu trebuie să se înțe
leagă ceva dat o dată pentru tot
deauna, imuabil, căci niciodată 
omul nu a trăit detașat de socie
tate și de istorie, dimpotrivă a fost 
Implicat, s-a implicat el însuși 
aceasta fiind permanent condiția 
sa umană. Desigur, nimeni nu s-a 
emancipat din punct de vedere so
cial sau moral în mod pasiv, ca și 
indiferent la tot ce se petrece în 
jurul său. Cu atît mai puțin într-o 
societate angajată plenar în con
struirea lumii noi, socialiste. Ima
ginea acestei lumi a început să a- 
pară în literatura noastră, totuși, 
cu unele excepții, adevăratele cărți 
se lasă încă așteptate, dacă nu luăm 
drept creații romanele cu persona
je schematice, fără viață, simboli- 
zînd precar cei doi poli antitetici, 
adică oamenii buni și oamenii răi, 
pozitivii sută la sută și negativii 
irecuperabili, mai ales pe aceștia 
din urmă. E de prisos a spune că 
o realitate atît de complexă cum 
este cea contemporană nu se va 
recunoaște în asemenea clișee, nici 
în tardivele recriminări ale unor 

du-1, de valoarea ca adevăr psiho
logic, deci uman, a personajelor șl 
întîmplărilor. Cercul se închide și 
ajungem din nou la dificila sarci
nă a scriitorului de a ține cîrma, 
de a selecta, de a struni și a se 
struni la nivelul ansamblului și al 
amănuntului. Un foarte frumos ro
man al lui Thomas Mann, ,Muntele 
vrăjit, e populat de personaje 
aflate în situația limită, dramatică 
determinată de boală. Prilej de cla
rificări, de momente ale adevăru
lui, posibilități de justiție. Iată, 
însă, că autorul ține în așa fel 
cîrma, îneît sugerează că nici cele 
mai negre destine nu sînt ca fun
dul Iadului și întotdeauna există o 
șansă de salvare, chiar în fața im
placabilului.

Triumful binelui vine din inte
riorul materiei noastre umane 
fiindcă e în firea ei. Altfel spus, 
omul care zidește lumea de azi, 
care gîndește înfăptuirea revoluției 
socialiste nu poate fi fundamental 
rău fiindcă e fundamental bun prin 
rațiunea sa de a fi. Răul poate fi 
un accident. Binele și frumosul — 
stare normală a acestei ființe supe
rioare. Adevărul pe care trebuie 
să-l spună literatura este exprimat 
prin adevărul ca oameni ai perso
najelor ei. Or, adevărul omului ca 
om de pe aceste locuri conține, și 
în cele mai grave împrejurări, 
dramatice ori neprielnice, doza de 
sublim, de optimism care a fost 
hotărîtoare în triumful omului.

Un simbol al aspirației 
celor mulți

prezent în scenă, pur
tat in sufletul și con
știința eroilor anonimi 
ce au realizat revolu
ția. Eroul simbolizea
ză și este înrădăcinat 
în însăși conștiința 
celor mulți. Așa cum 
spune un personaj, 
„Horea-i ca un abur, 
și stăpinirea știe asta 
și-i ține teama. E 
peste tot, prin toți 
munții, da’ de găsit ori 
de prins, mai va". De 
la imaginile exploată
rii neomenoase la naș
terea ideii de revoltă 
și a nădejdii în mai 
binele ce putea fi să- 
virșit numai prin lup-

Pe scena Teatrului 
dramatic „Maria 

Filotti“ din Brăila, 
o meritorie evocare 

istorică

întîmplări mai mult născocite decît 
reale, uniform dilatate tragic. Este 
adevărat că omul bun a fost mai 
puțin obiectul romancierilor de-a 
lungul timpului, că este mai greu 
de înfăptuit, că nu sînt numeroase, 
în romanele noastre, marile mo
dele. Ceea ce nu înseamnă că li
teratura trebuie să abunde în oa
meni răi, că singura șansă a unui 
romancier contemporan e aceea de 
a fi un justițiar. Dacă nu toate 
cărțile trebuie să fie vesele, în nici 
un caz literatura nu poate să ajun
gă toată un coșmar. S-ar putea 
răspunde că nici nu este, că sînt 
semne de mai bine, că lucrurile se 
îndreaptă. Nici critica nu poate să 
fie mereu sumbră. Are însă drep
tul să spere că bunii) noștri scrii
tori, chiar marii scriitori de azi, ro
mancierii, vor reda personajelor lor 
adevărata dimensiune umană.

Sigur, aceasta nu se poate reali
za în absența unei temeinice cu
noașteri a realității, a explorării 
lumii din chiar mijlocul ei. Scrii
torul își va asigura reușita, se va 
fixa deci în conștiința contempo
ranilor, împărtășind visele lor, in
terogațiile lor și celebrînd împli
nirile și înfăptuirile societății. Ma
rile epoci de cultură s-au caracte
rizat, spuneam și cu alt prilej, 
prin aspirația spre modele umane, 
spre expresiile plenare ale ome
nescului. Acest umanism de sub
stanță cunoaște în condițiile socie
tății noastre socialiste noi împli
niri, noi metamorfoze, expresiv 
subliniate în însuflețitorul Raport 
prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de la tribuna celui de-al 
XIII-lea forum al comuniștilor 
români.

Secretarul general al partidului, 
arhitectul marilor înfăptuiri cultu
rale din ultimele două decenii, pe
rioadă care va fi desemnată de is
toricii literari ai viitorului drept 
Epoca Ceaușescu, atrăgea pe drept 
cuvînt atenția asupra necesarei so
lidarități întru creație, asupra dia
logului firesc dintre artist și popor, 
dialog în care vedea o formă esen
țială a participării active a oame
nilor de artă și cultură la făurirea 
prezentului și viitorului patriei, la 
formarea conștiinței revoluționare 
a celor ce muncesc. Apropierea li
teraturii de viață, de realitățile so
cialiste se măsoară în chip ,firesc 
nu după declamațiile romancieru
lui sau ale vreunui personaj dis
cursiv, cu funcție de alter-ego, ci 
după complexitatea artistică a 
eroului, după capacitatea lui de a 
condensa memorabil trăsăturile 
specifice ale omului nou, reprezen
tativ pentru societatea noastră 
umanist-socialistă. Personajul sem
nificativ va fi din această perspec
tivă acel erou hotărît să învingă 
tot ceea ce ar vrea să-i împiedice 
drumul spre desăvîrșire și care 
— pe deplin conștient de rostul său 
în lume — nu se va pierde în la
mentații sterile, ci se va comporta 
ca o conștiință in acțiune. Acesta 
este, cred, marele obiectiv care va 
trebui să însuflețească energiile 
creatoare ale prozatorilor, drama
turgilor și — de ce nu ? — ale cri
ticilor literari, al căror rol în im
punerea hotărîtă în peisajul litera
turii noastre actuale a acestui tip 
de erou este unul de prim ordin.

tă, sub steagul lui Ho
rea, se află o suită de 
secvențe simbolic gra
date, evocînd adu
narea moților și înțe
legerea necesității 
răscoalei, limpezirea 
sensurilor ei, îndem
nuri și înfruntări de 
păreri, vești bune și 
rele, buciumate din 
munte in munte, ve
ghea continuă născută 
din dragostea față de 
idealul întruchipat de 
Horea. Eroii piesei 
sînt oameni simpli și 
demni a căror putere 
constă în unitatea lor 
indestructibilă, în cre
dința și dreptatea cau
zei lor. „Roata vremii 
se-nvîrte, Gâdăline, 
iac-așa se-nvirte. O 
mai grăbi-o Horea. Și 
noi..." — spune un 
personaj. Roata este 
deci privită nu atît ca 
obiectul supliciului, ci 
mai mult ca o metafo
ră a timpului, un sim
bol al dorinței celor 
mulți de a participa la 
facerea altei lumi, mai 
bune.

In spectacol apar 
frinturi din viața zil
nică a moților, imagini 
ale organizării „rebe- 
liei", șefi de cete adu- 
nindu-și oamenii, tul-

nicari vestind strîn- 
gerea sub steagul lui 
Horea, moți din dife
rite sate uniți în 
aceeași voință de a 
lupta — adică o în
treagă lume în care 
Horea și răscoala sa 
au stîrnit virtuți ne
bănuite. Spectacolul 
teatrului brăilean iz
butește să releve cu 
putere asemenea largi 
semnificații ale mare
lui eveniment istoric 
de acum două sute de 
ani. Constantin Co- 
drescu, căruia îi apar
ține regia, a imaginat 
întreg spectacolul sub 
semnul poeziei, al me
taforei și simbolului 
generalizator. Toate 
tablourile spectacolu
lui au ca loc de des
fășurare muntele, ima
ginat prin arbori stili
zați, avîntați semeți 
către cerul de spe
ranțe al moților (sce
nografia Gheorghe 
Mosorescu), arbori ce 
sugerează pe rind și 
alte elemente (sulițe, 
tulnice) care contribuie 
la crearea întregii at
mosfere a spectacolu
lui. Distribuția ar tre
bui poate citată în 
întregime. Se rețin 
totuși cu deosebire 
Mircea Valentin, Ildy 
Codresch, Anton Fi
lip, Petre Simionescu, 
George Sofrag, Nicolae 
Țăranu, Romeo Mușe- 
țeanu. Marinela Cătă
lin, Victor Ianculescu, 
George Custură.

Un element intere
sant in rezolvarea 
montării îl constituie 
finalul deschis al 
acesteia, luminos, în
crezător intr-un alt 
posibil Horea ce se va 
naște din aceeași lume 
oprimată a moților 
pentru a o izbăvi de 
dureri și necazuri : 
„Nu s-a stins cu totul 
vîlvătaia. Scîntei tot 
se-arată. Și iar o iz
bucni. Mai aprig", 
spune un personaj. 
„Roata lumii s-a îm
potmolit în glod. Om 
cirni-o noi, să meargă 
mai departe, Zaha- 
rie ?“ — se întreabă 
un alt personaj. 
Această speranță a- 
dăugată finalului cu
noscut al răscoalei, 
evocat și pe scenă, 
sporește valoarea spec
tacolului, conținutul 
său educativ și politic.

Dan P1AEȘU

Diversitate și valoare
Ban Bantil, erou al 
luptei pentru libertate, 
apărătorul fortăreței 
din Vitoșa (fixat cu 
pietate și în producți
ile folclorice), ne-a a- 
mintit că istoria deți
ne în filmografia bul
gară un capitol sub
stanțial, fiind ilustra
tă prin filme realiste 
și filme poetice, prin 
filme frescă, epopee, 
reconstituire etc.

„ZILELE 
FILMULUI 
BULGAR"

„Istoria unei orches
tre", prezentat in gală, 
se referă și el la o 
filă din istorie, de 
data aceasta la o peri
oadă mai apropiată de 
noi — sfîrșitul celui 
de-al doilea război 
mondial evocînd indi
rect activitatea luptă
torilor bulgari împo
triva Germaniei fas
ciste.

„Succes, inspectore !“ 
parodie polițistă inspi
rată din dosarul unei 
spargeri celebre din 
anii ’30, și „Domn pen
tru o zi", satiră amară, 
evocînd registrul șar
jei comice și al grotes
cului tragic, zbaterea 
neputincioasă a țăra
nului bulgar de la în
ceputul secolului în 
cleștele sărăciei — au 
relevat talentul creă

rii unor tablouri de 
epocă și al stăpînirii 
unor registre originale 
ale reflectării.

„Barajul", care rea
lizează și schițe de 
portret pregnante, ple
dează pentru impor
tanța organizării ști
ințifice a muncii și 
respectării legalității 
socialiste. „Orchestra 
fără nume", comedie 
muzicală cu accente 
grave și meditative, 
(film la care ne-am 
mal referit în ziarul 
nostru cu alt prilej), 
fixează chipurile unor 
tineri la început de 
drum. Să observăm, 
în încheiere, că. adre- 
sîndu-se celor mai di
ferite categorii de pu
blic, ciheaștii bulgari 
au constant, progra
matic, în atenție ne
cesitățile spirituale ale 
„tinerilor de toate 
vîrstele". O „mostră" 
concludentă : „Sus, în 
cireș". Peripețiile unor 
copii bulgari aflați în 
vacanta de vară, fil
mate cu nerv și căl
dură, au fost urmărite 
de copiii noștri cu 
interes, plăcere și în- 
cîntare. O asemenea 
receptare, plină de in
teres, sensibilă, a ca
racterizat pe toți iubi
torii artei a 7-a care 
au urmărit manifestă
rile „Zilelor culturii 
bulgare" și au fost 
atrași de universul și 
propunerile estetice 
generoase, de umanis
mul vibrant al filme
lor prezentate.

Natalia STANCU

„Roata", dramatiza
re liberă de Corneliu 
Ifrim după „Roata cu 
7 spițe" de Dominic 
Stanca, constituie un 
omagiu artistic pe 
care Teatrul dramatic 
„Maria Filotti" din 
Brăila îl aduce memo
riei lui Horea și revo
luției sale, la două 
veacuri de la făptuirea 
acesteia. „Cele 7 schi
te pe care, împreu
nate, Dominic Stan
ca le-a intitulat „Roa
ta cu 7 spițe" consti
tuie partea a doua 
(dar prima care a vă
zut lumina tiparului in 
1957, marcind astfel 
debutul editorial al 
autorului) a volumului 
său de povestiri ar
delenești „Pentru un 
hoț de împărat", vo
lum dedicat celor 3 
mari momente ale is
toriei Transilvaniei, 
anterioare marii uniri 
din 1918, -momente 
care pot fi denumite și 
după numele eroilor 
săi : Mihai Viteazu. 
Horea, Avram Iancu" 
— precizează Sorana 
Coroamă Stanca în 
programul de sală al 
spectacolului. Sînt po
vestiri care vorbesc 
despre Horea și căpi
tanii săi, Cloșca și Cri- 
șan, prin intermediul 
eroilor anonimi ai ma
rii răscoale din 1784, 
moții din Munții Apu
seni.

De la proză la tea
tru, iată un drum pe 
care Corneliu Ifrim 
l-a parcurs cu sigu
ranță, „Roata" fiind, 
așa cum relevă Con
stantin Codreseu, regi
zorul spectacolului, „o 
scriere dramatică ori
ginală, de sine stătă
toare, dezVoltînd in
tr-un mod personal 
sugestiile prozei de la 
care a plecat". Origi
nalitatea constă, cre
dem noi, mai intii in 
găsirea unui liant în
tre elementele drama
tice sugerate de po
vestiri, in imaginarea 
de noi personaje și si
tuații. Schițele au de
venit tablouri ale unei 
drame tensionate, a- 
vindu-i ca eroi pe 
moți, iar drept con
flict impactul dintre 
viața lor chinuită și 
visul de libertate pe 
care Horea l-a dăruit 
prin răscoală români
lor transilvani. Horea 
nu apare ca personaj, 
dar el este continuu

CLUJ. La casele de cultură, 
cluburile muncitorești și căminele 
culturale din localitățile județului 
Cluj au fost organizate ample acti
vități politice și cultural-educative, 
în cadrul cărora au fost prezentate 
istoricele documente adoptate de 
Congresul al XIII-lea al partidu
lui, acțiunile ce se întreprind pen
tru aplicarea lor în viață. La clu
burile întreprinderilor „16 Februa
rie", „Carbochim", la Institutul po
litehnic și în alte unități indus
triale și institute de cercetări și 
învățămînt din Cluj-Napoca au 
avut loc întîlniri cu participanți la 
Congresul al XIII-lea al partidu
lui. In alte unități de cultură s-au 
desfășurat simpozioane, dezbateri, 
meSe rotunde și au fost organiza
te expoziții de carte social-politică. 
(Marin Oprea).

IAȘI. în aceste zile premergă
toare aniversării Republicii, la ca
sele de cultură și cluburile între
prinderilor și instituțiilor, ca și la 
căminele culturale și bibliotecile 
sătești din județul Iași au loc ex
puneri, conferințe și simpozioane 
consacrate sărbătoririi zilei de 30 
Decembrie. (Manole Corcaci).

VRANCEA. în organizarea 
comitetului județean de cultură și 
educație socialistă, pînâ la 30 de
cembrie se va desfășura stagiunea 
de , iarnă a Festivalului folcloric 
vrîncean, ajuns la cea de-a 18-a 
ediție. Programul manifestărilor, 
care vor avea loc în orașele și 
comunele județului, cuprinde ver
nisarea unor expoziții foto-docu- 
mentare intitulate „Datini și obi
ceiuri de iarnă in Vrancea", spec
tacole cultural-artistice, concursuri 
de plugușoare și altele. (Dan Dră- 
gulescu).

MUREȘ. „Mîndre plaiuri ro
mânești" — s-a intitulat noua pre
mieră a ansamblului artistic „Mu
reșul" din Tirgu Mureș. La reu
șita spectacolului, desfășurat în 
Sala Mare a Palatului Culturii din 
localitate, și-au dat concursul, ală
turi de soliștii ansamblului și for
mația de dansuri, orchestra și co
rul Filarmonicii de stat. (Gheor
ghe Giurgiu).

„Zilele filmului bul
gar", desfășurate a- 
proape paralel la 
București (18—24 de
cembrie), Galați și 
Drobeta-Turnu Seve
rin, ce au inclus, cum 
era și firesc, filme 
reprezentative, au adus 
noi imagini (și im
plicit argumente) de 
natură să întărească 
bunele impresii și a- 
precieri mai vechi. 
Totodată — fiind vor
ba de producții re
cente (patru dintre 
pelicule poartă pe ge
nerice data : 1984), a- 
cestea ne-au dat po
sibilitatea să luam 
contact cu tendințele 
și talentele cele mai 
noi manifestate în arta 
bulgară. Cinematogra
fia bulgară prezintă 
un peisaj de o nota
bilă diversitate tema
tică și problematică, 
propunind, totodată, o 
mare varietate a mo
dalităților abordării. 
Calitățile de care vor
bim sint o rezultantă 
a atitudinii creatoa
re, a inspirației și fan
teziei unor creatori cu 
nțianțate preocupări 
estetice aparținind 
unor generații dife
rite — unii foarte ti
neri, alții cu o boga
tă experiență (așa 
cum sînt și regizorii 
filmelor vizionate : 
Ivan Dobcev. Nicola 
Volev, Ludmil Kirkov, 
Petr Donev, Mariana 
Evstatieva, Emil Ta- 
nev).

„Arma misterioasă", 
film de aventuri, avînd 
în centru figura unui 
voievod din sec. XIV,

CONSTANȚA. Timp de 
două zile, pe scena Casei de cul
tură a sindicatelor din Constanța 
a avut loc finala celei de-a IX-a 
ediții a concursului brigăzilor ar
tistice ale sindicatelor intitulat 
„Oameni și fapte în marea între
cere", manifestare care se desfă
șoară sub egida Festivalului națio
nal „Cintarea României". (George 
Mihăescu).

CO VAS NA. Profesorii și 
elevii liceului de matematică-fizică 
din municipiul Sfintu Gheorghe, 
precum și numeroși invitați au 
participat la un simpozion și o 
adunare jubiliară urmată de un 
spectacol festiv organizate cu pri
lejul aniversării a 125 de ani de 
la înființarea liceului. Cu această 
ocazie a fost deschisă și o expozi-. 
ție cuprinzînd lucrările executate 
la orele de practică de producție și 
în cercurile de specialitate de ele
vii liceului. Manifestările s-au 
desfășurat sub egida Festivalului 
național „Cîntarea României". 
(Păljănos Maria).

BACĂU. La Galeriile Muzeu
lui de istorie și artă din munici
piul Bacău a fost deschisă expo
ziția anuală a filialei locale a 
Uniunii artiștilor plastici. Lucră
rile de pictură, grafică și sculptu
ră semnate de 33 artiști din județ 
au fost realizate în taberele de 
creație organizate în 1984 în pito- 
reștile localități de la Tescani, 
Berzunți și Dărmănești. (Gheorghe 
Baltă).

ARGEȘ. S-a desfășurat la 
Casa de cultură a sindicatelor din 
Pitești concursul de datini și obi
ceiuri laice de iarnă, ediția a șa
sea, la care au luat parte cele mai 
bune formații de profil din județ. 
A urmat o frumoasă paradă a 
obiceiurilor tradiționale de iarnă. 
(Gheorghe Cîrstea).

TULCEA. în cadrul manifes
tărilor desfășurate sub genericul 
„Festivalul filmului la sate", la că
minele culturale din Jijila, Nicu- 
lițel, Beștepe și Mahmudia au avut 
loc concursuri cinematografice pe 
tema „Figuri de luptători comu
niști în filmul românesc". (Neculai 
Amihulesei).

DOLJ. La Craiova s-a desfă
șurat al treilea simpozion națio
nal de teoria sistemelor, prestigi
oasă manifestare științifică, în care 
s-au dezbătut probleme de strin
gentă actualitate privind rolul cer
cetării științifice în dezvoltarea 
economico-socială a patriei. Atît 
prin comunicările susținute, a- 
proape 200 la număr, cit și prin 
colocviile ce s-au organizat cu 
acest prilej, intre specialiștii cra- 
ioveni și cei din alte centre uni
versitare ale țării s-a creat cadrul 
propice unui larg și util schimb de 
opinii și experiență. (Nicolae Bă- 
bălău).
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe Ceaușescu,
In numele Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din 

Iugoslavia și al meu personal, vă mulțumesc în modul cel mai cordial pen
tru felicitările și bunele urări transmise cu ocazia zilei de 29 noiembrie.

Folosesc acest prilej pentru a exprima satisfacția față de dezvoltarea cu 
succes a relațiilor prietenești dintre Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia și 
Partidul Comunist Român și dintre cele două țări socialiste ale noastre, pre
cum și convingerea că ele se vor dezvolta permanent in interesul popoarelor 
Iugoslaviei și poporului român, al păcii, progresului social și socialismului 
în lume.

ALI ȘUKRIA
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Președintelui Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU

Primului ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, CONSTANTIN DÂSCÂLESCU

Vă mulțumim pentru felicitările pe care ni le-ați adresat cu ocazia Zilei 
naționale a poporului albanez și folosim acest prilej pentru a transmite po
porului român cele mai bune urări de prosperitate.

Dorim ca relațiile prietenești dintre popoarele noastre să se dezvolte 
necontenit.

RAMIZ ALIA
Președintele Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Socialiste Albania

ADIL CARCANI
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Socialiste Albania

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

Plenara Comitetului Central al U.T.C., 
Consiliului U.A.S.C.R. și Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor

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

pasionantă și atractivă

- ■ ■■ ’ -■ ■- ■
•.*s»-.iăi«l twaiauici «i. wiia
« eurtMKU mbii ii»» iwraiiwri 

poinKE w «wu>. .«»• .;
vajnmm: s
s u i«i MW»: o troc»

«W20 toji U<SBS1 cm tuat
WJTOWl f* FR12WT
nWOfflAMUt WOSMAK» CMKUKWi.

■ juWi.'cwut.-K’ițA
re IA SASAîAM rSWMtKSI

0 MW* IlilW CS

• .Qvc »«<£',
Hon» ?"

• Ffptwt cfcxorj

• Qe te tvnws vteț» fo -xote* ctefcw
• F-enruK3* '.u tețn te o«to»2
• Apa «HOȚ *■’»*** «tef»

• catetof i

«te ««atei WSfî

zintă numeroase date și opinii despre 
din noua revoluție tehnologică.

■ Almanahul „Scînteia" vă invită'la două călătorii, în prezent și in viitor, 
pe magistralele albastre dobrogene : „Dunărea spre o nouă intilnire 
cu Marea".

■ Numeroase sugestii și orientări utile pentru părinți șl educatori la ca
pătul unor incursiuni în universul tinerei generații : „Copiii... drumul 
vieții spre infinit", „Ah, tinerii de azi !" și „Afecțiunea - «cheia» dez
voltării armonioase a tinerelor vlăstare".

■ Cum se nasc eroii de roman ? Cum se interpretează rolurile din teatru 
și film ? Cunoscuți scriitori și îndrăgiți actori români la ora mărturi
ilor de creație și a confesiunilor...

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

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

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

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

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

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

ALMANAHUL „SCÎNTEIA** 1985
Un cadou așteptat de familia și prietenii 

dumneavoastră

O nouă stație de metrou
întreprinderea de exploatare a 

metroului București aduce la cunoș
tința publicului călător că, începind

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 23 decembrie, ora 20 — 26 
decembrie, ora 20. In țară: Vremea va 
ii în 'general închisă. Vor cădea preci
pitații locale sub formă de lapoviță șl 
ninsoare. Izolat, în sud-estul țării, pre
cipitațiile pot fi și sub formă de ploaie. 
Vint slab pînă la moderat, cu intensi
ficări temporare, îndeosebi în reglunl- 

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

cea mai de preț „materie primă"

cu data de 22 decembrie a.c., s-a 
deschis stația Cringași pentru tra
ficul de călători.

le estice șl la munte, spulbertnd pe 
alocuri zăpada. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 6 și plus 4 
grade, Izolat mai coborîte in nordul ță
rii, iar cele maxime între minus 2 șl 
plus 6 grade. Local, ceață în prima par
te a intervalului. In București: Vreme 
în general închisă. Vor cădea precipi
tații îndeosebi sub formă de lapoviță 
și ninsoare. Vînt slab pînă la moderat, 
cu intensificări trecătoare. Temperatu
rile minime vor oscila între minus 2 
șl plus un grad, Iar cele maxime între 
1 șl 3 grade. Ceață la începutul inter
valului.

Simbătă, 22 decembrie, s-a desfă
șurat Plenara Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, Con
siliului Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România și Con
siliului Național al Organizației Pio
nierilor, care a dezbătut, într-un 
spirit de înaltă exigentă, de pu
ternică angajare și responsabilitate 
comunistă, sarcinile ce revin tinerei 
generații, organizațiilor sale revolu
ționare, în îndeplinirea istoricelor 
hotărîri adoptate de Congresul al 
XIII-lea al Partidului Comunist Ro
mân, din orientările și indicațiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român.

La lucrările plenarei a participat 
și a luat cuvîntul tovarășul Emil 
Bobu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Participanții au reafirmat încă 
o dată voința de nestrămutat a tu
turor tinerilor și copiilor patriei de 
a acționa fără preget pentru trans
punerea în practică a hotăririlor 
adoptate de forumul comuniștilor, 
contribuind astfel la înaintarea fer
mă a patriei noastre pe culmile 
glorioase ale socialismului și comu
nismului.

Plenara a hotărît convocarea, în 
luna mai 1985, a forumului tineretu
lui— Congresul al XII-lea al U.T.C., 
Conferința a XlV-a a U.A.S.C.R. și 
cea de-a V-a Conferință Națională a 
Organizației Pionierilor — moment

Insușindu-și pe deplin conținutul și orientările magistralului Raport 
pe care l-ați prezentat Congresului partidului, document de o inestima
bilă valoare teoretică și practică, expresie strălucită a spiritului revolu
ționar novator, a gindirii dumneavoastră cutezătoare, organizațiile revo
luționare ale tineretului se angajează să acționeze neabătut, sub 
conducerea partidului, pentru sporirea contribuției lor nemijlocite la 
dezvoltarea economico-socială a patriei, pentru educarea și formarea 
eomunistă, in spiritul romantismului revoluționar, a tuturor copiilor șl 
tinerilor țării, de a duce astfel pe mai departe făclia progresului pe 
pămintul României.

Realegerea dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român, expresie a voinței unanime a întregului 
nostru partid și popor, constituie — pentru generațiile tinere ale pa
triei — garanția continuării cu succes a îndeplinirii grandiosului pro
gram de înflorire multilaterală a patriei, chezășia realizării sigure a 
mărețelor obiective adoptate, certitudinea cea mai de preț a îndeplinirii 
aspirațiilor de progres și civilizație, de pace, destindere și cooperare ale 
poporului român. Dind glas sentimentelor de înaltă prețuire față de 
neobosita dumneavoastră activitate pusă în slujba propășirii patriei, a 
soluționării problemelor majore ale contemporaneității, noi, tînăra ge
nerație a patriei — muncitori, țărani, intelectuali, elevi, studenți și mili
tari — vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că dorința noastră cea mai vie, aspirația noastră cea mai înaltă este aceea 
de a vă urma, întocmai, minunatul exemplu de muncă și viață, de dă
ruire revoluționară, de a ne forma ca oameni și activiști de nădejde ai 
partidului și ai țării, ca adevărați comuniști, revoluționari, luptători 
înflăcărați pentru bunăstarea și fericirea poporului.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, 
în etapa pregătitoare a forumului tineretului, care va avea loc in luna 
mai a anului 1985. vom acționa cu mai multă exigență pentru formarea 
comunistă, revoluționară a tinerei generații, pentru mobilizarea hotărîtă 
a tuturor energiilor și capacităților creatoare ale tinerilor Ia înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor în producție și invățătură, pentru îmbunătățirea 
întregii activități politico-educative, pentru educarea patriotică, revolu
ționară a tuturor copiilor și tinerilor, fără deosebire de naționalitate, în 
spiritul dragostei fierbinți față de patrie, partid și popor, al respectului, 
înțelegerii și colaborării cu toate popoarele lumii.

Exprimindu-ne și cu acest prilej adeziunea deplină la politica externă 
a partidului și statului nostru, strălucit prefigurată in Raportul prezentat 
forumului comuniștilor, noi, participanții la plenară, dăm glas profundei 
satisfacții pentru contribuția hotărîtoare pe care dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, o aduceți la creșterea per
manentă a prestigiului României in lume, la făurirea unei lumi mai buns 
și mai drepte pe planeta noastră.

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că organiza
țiile revoluționare ale tinerelor generații își vor intensifica preocupările 
pentru întărirea unității tuturor forțelor progresiste și democratice ale 
tineretului de pretutindeni, acționînd pentru pregătirea și marcarea, in 
1985 a Anului Internațional al Tineretului, in perspectiva deschisă de 
acest important eveniment, pentru creșterea contribuției tuturor tine
rilor lumii la promovarea marilor idealuri, de dezvoltare liberă și inde
pendentă a popoarelor, pe calea progresului și civilizației, la cauza ge
nerală a luptei pentru pace, pentru dezarmare, pentru dreptul popoarelor 
la viață, la existență liberă și demnă.

Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar general, că 
tînăra generație a patriei, devotată trup și suflet cauzei Partidului Co
munist Român, este ferm hotărîtă să acționeze neabătut, cu energie, en
tuziasm și elan tineresc, urmind înalta dumneavoastră pildă de revolu
ționar consecvent și patriot înflăcărat, pentru a fi la înălțimea marilor 
comandamente ale epocii, pe care cu mindrie o numim „Epoca 
Ceaușescu". Acum, in pragul Anului nou, vă dorim, din toată inima, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, multă sănătate, putere de 
muncă, împreună cu tradiționala urare „La mulți ani !“, spre binele 
României socialiste, pentru înaintarea scumpei noastre patrii pe cele 
mai înalte culmi de civilizație socialistă și comunistă.

Cum se deschide un cont curent personal la C.EC.
Instrument de economisire și de 

plăți apreciat de depunători, con
tul curent personal se deschide la 
sucursalele și filialele C.E.C. ori
cărei persoane majore pe baza unei 
depuneri minime de 100 lei.

Pentru deschiderea unui cont cu
rent personal, solicitatorul comple
tează o „cerere de deschidere de 
cont curent personal" și un „for
mular cu specimene de semnături".

Documentația de deschidere a 
contului curent personal se poate 
depune de solicitator la oricare 
unitate proprie C.E.C., indiferent 
de sucursala sau filiala C.E.C. la 
care urmează a se deschide contul.

Cu prilejul deschiderii contului 
curent personal titularul poate 
împuternici și alte persoane să dis
pună de sumele depuse în cont in 
tot timpul vieții sau după deces. 
In acest scop in cererea de deschi
dere a contului el va înscrie nu
mele persoanelor respective la 
clauza de Împuternicire (cel mult 
două) sau dispoziție testamentară. 
Numele persoanelor trecute la clau
za de împuternicire se înscriu și în 
formularul cu specimene de sem
nături.

Dacă titularul dorește să efec
tueze restituiri din cont și printr-o 
altă unitate C.E.C. decît sucursala 
sau filiala C.E.C. la care se deschi
de contul, el va menționa unitatea 
respectivă pe cererea de deschi
dere a contului.

Important pentru intensificarea mun
cii de educare comunistă, revolu
ționară a tinerei generații, pentru 
participarea sa și mai activă la 
înfăptuirea mărețelor obiective de 
înaintare a patriei noastre pe noi 
trepte de progres și civilizație.

Perioada care urmează, așa cum 
se subliniază și în planul de măsuri 
adoptat de plenară, va reprezenta 
pentru Uniunea Tineretului Comu
nist, Uniunea Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România și Orga
nizația Pionierilor un prilej de 
analiză exigentă a întregii activi
tăți, de amplă angajare și mobilizare 
a tinerelor generații in înfăptuirea 
hotăririlor Congresului partidului, de 
creștere a potențialului de muncă și 
creație ale tineretului, pentru reali
zarea obiectivelor de dezvoltare eco- 
nomico-socială ,a patriei, de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare ■ României 
spre comunism.

în încheierea lucrărilor plenarei 
a luat cuvîntul tovarășul Nicu 
Ceaușescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.

într-o atmosferă de puternică an
gajare, participanții la plenară au 
adoptat o telegramă adresată to
varășului Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, în care se spune :

Trebuie reținut că un cont curent 
personal se poate deschide la ori
care sucursală sau filială C.E.C., 
indiferent de localitatea de domi
ciliu a titularului. Fac excepție 
titularii de cont avînd calitatea de 
pensionari care primesc pensia prin 
virare în cont. Aceștia trebuie să-și 
deschidă contul la sucursala sau fi
liala C.E.C. care deservește pe li
nie contabilă localitatea de domi
ciliu a pensionarului.

Depunerile în contul curent per
sonal se pot face in numerar la 
oricare unitate C.E.C. din țară, 
atit de titular, cit și de alte per
soane. Titularii de conturi pot soli
cita, de asemenea, unităților socia
liste unde își desfășoară activita
tea să li se depună in cont, pe 
bază de consimțămint scris, prin 
virament contribuția integrală sau 
parțială pe care o au de primit.

Restituirea sumelor din conturile 
curente personale se fac de unită
țile C.E.C. persoanei care prezintă 
un cec semnat de titularul de cont 
sau de una din persoanele împuter
nicite de el.

Plățile prin virament (ocazionale 
sau periodice) din conturile cu
rente personale se efectuează pe 
bază de documente prezentate 
sucursalelor sau filialelor la care 
sînt deschise conturile.

Pentru sumele păstrate în contu
rile curente personale, titularii be
neficiază de o dobîndă anuală.

--------------------------------------- ------- - A apărut: -------------------------------------------------

NICOLAE CEAUȘESCU:
Cuvîntare la Plenara comună a Comitetului Central al Partidului Comunist Român 

și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale.
10 decembrie 1984

EDITURA POLITICA

tv
Programul 1

10,00 Almanahul familiei
10.30 De strajă patriei
11,00 Viața satului (partial color)
11.30 Lumea copiilor • TelefUmoteca de 

ghiozdan: Potcoava do piatră — 
episodul 8

12.30 Din cununa cînteculul româneso 
(color). Muzică populară

13,00 Telex
13,05 Album duminical (parțial color).
18.30 Ecran de vacanță
19,00 Telejurnal (parțial color)
19.20 Cîntarea României (color). Emi

siune realizată în colaborare cu 
Comitetul de cultură și educație 
socialistă al județului Bacău

20,00 Film artistic. O fată aproape cu
minte (color). Premieră TV. Pro
ducție a studiourilor din R. F. 

Germania. Cu : Liselotte Pulver, 
Martin Held, Alberto de Mendoza. 
Regla : Ladislav Vajda

21.30 Antologie muzicală TV (color). 
Recital Pompei Hărășteanu

21.50 Telejurnal (partial color)
Programul 2

10,00 Formații artistice participante Ia 
Festivalul national „Cîntarea 
României"

10.40 Din marea carte a patriei.
11,10 Bucuriile muzicii
11.40 Din țările socialiste
12,05 Teleenciclopedia
12.30 Viața economică 
13,00 Scena și ecranul.
13.40 Panoramic Urle
14.20 Arc peste timp.
,14,35 Patru decenii de muzică româ

nească
15,05 Din lumea științei
15.35 Ecran de vacanță
16.30 Pași de viață lungă 
17,00 Serata muzicală TV
18,43 Instantanee
19,00 Telejurnal
19.20 Telerama
19.50 Concert simfonic
20.50 Generația deceniului patru al li

bertății noastre
21,05 Jaz in nocturnă
21.30 România pitorească
21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

luni, 24 decembrie
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea în economie. In spiri

tul orientărilor formulate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, la re
centele forumuri democratice ale 
țării. Priorități ale planului pe t985 
în industrie : reducerea consumu
rilor materiale și energetice

20.35 Tezaur folcloric (colorj
20,55 Roman foileton (color). Marco 

Polo. Episodul 10
21.35 Orizont tehnlco-științlflc
21,50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

BOX : Obiective deosebite 
pentru pugiliștii români in 1985

Anul 1985 este anul Campionatelor 
europene de box. Acestea vor avea 
loc, între 25 mai și 2 iunie, la 
Budapesta. Lotul nostru reprezenta
tiv a și început pregătirile în ve
derea abordării cu «ucces a impor
tantei competiții internaționale, 
avînd de astă dată In colectivul teh
nic doi foști campioni europeni — 
pe Calistrat Cuțov, antrenor coordo
nator, și pe Constantin Ciucă, al 
treilea tehnician fiind excampionul 
național al categoriei grea. Vasile 
Mariuțan.

Dar obiectivul prioritar al boxului 
nostru în anul care vine vor fi 
Campionatele mondiale de juniori. 
Cea de-a treia ediție a acestor cam
pionate se va desfășura la Bucu
rești, între 1 și 9 septembrie, firește, 
în organizarea federației române de 
specialitate. Vor avea drept de parti
cipare boxerii născuți în anii 1966, 
1967 și 1968. Despre modul de des
fășurare a acestei competiții mon
diale și despre pregătirile tinerilor 
pugiliști români vom ține la curent 
pe amatorii de box, pe măsură ce 
vom primi informațiile cuvenite din 
partea comitetului de organizare.

Calitatea cunoașterii și mesajul operei
(Urmare din pag. I)

devenire, modul radical 
schimbat pe care îl legiti
mează viața urbană. A 
scrie azi despre „omul 
simplu" (denumire Inexac
tă), despre ofnul de toate 
zilele, înseamnă a înțelege 
că acesta nu-i altul decît 
cel care lucrează, bunăoa
ră în mod curent în ciber
netică, informatică, ingine
rie genetică, în lumea 
computerelor șl roboticii 
industriale, devenite în 
vremea noastră locuri obiș
nuite de muncă. în acest 
ansamblu de confruntări 
pe planul cunoașterii scri
itoricești e nevoie de spi
rit revoluționar, de atitu
dine nouă în fața vieții. 
Spiritul revoluționar nu se 
exprimă doar prin decla

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ: „FORUM DIDEES"

Drama micilor dezmoșteniți ai soartei
Studii și rapoarte ale unor organisme internaționale 

incriminează persistența unui fenomen rușinos : 
exploatarea minorilor

Traficul de copii, exploatarea minorilor constituie un fenomen foarte 
răspindit intr-o serie de țări ale lumii. Stau mărturie zguduitoare date 
și statistici cuprinse in diferite studii si rapoarte ale unor experti si or
ganisme internaționale, respectiv, O.N.U., VNICEF și Biroul Interna
țional al Muncii, reluate de revista „Forum d’ldees", de sub egida Națiu
nilor Unite.

Ce-i drept, sclavia, în sensul strict 
al cuvîntului, care presupune că un 
individ anume are dreptul să cumpe
re și să vîndă ființe omenești, a scă
zut simțitor din 1926 îndbace, dar ea 
mai persistă încă și acum clandestin, 
sau sub alte forme „moderne" — se 
arată în revista amintită. Care sînt 
aceste forme? Semnificative sînt câ
teva din relatările făcute într-o bro
șură despre exploatarea copiilor pu
blicată de UNICEF. Potrivit aces
tor dezvăluiri, traficul de copii a 
luat proporții impresionante, deve
nind o afacere foarte bănoasă. Rețe
lele internaționale de traficanți sînt 
temeinic organizate, cu președinte, 
vicepreședinte, trezorier și se folo
sesc în mod curent în „operațiile" 
lor de serviciile computerelor. Astfel, 
potrivit unor surse sigure, mafia ita
liană a vîndut mafiei americane co
pii orfani răpiți imediat după 
marele cutremur de la Napoli. In
tr-un document al Biroului Inter
național al Muncii (B.I.T.) se relevă 
că „vînzarea de copii în vederea a- 
dopțiunii — în general, din țările în 
curs de dezvoltare către țările indus
trializate dezvoltate — trezește tot 
mai multă îngrijorare. Recent, un a- 
vocat din Bogota a fost inculpat pe 
motiv că a cumpărat doi copii la pre
țul de 600 dolari, revinzîndu-i apoi, 
ilegal, în scopuri de adopțiune, cu 
cite 10 000 de dolari „bucata". EI a 
fost acuzat de a fi vîndut astfel 500 
de copii. Unii dintre aceștia dispăru
seră fără consimțământul părinți
lor..,".

„Diferite oficine din Olanda șl 
R.F.G.. în virtutea unor practici ile
gale, continuă specialiștii B.I.T., «o- 
feră» prin corespondență copii de 
vîrstă fragedă, aduși din țări sărace, 
unor eventuali părinți adoptivi. în 
Elveția, în 1982, autoritățile federa
le au deschis o anchetă în urma 
unor sesizări, potrivit cărora o or
ganizație de traficanți ar introduce

INFORMAȚII SPORTIVE
HANDBAL : In anul viitor — 

Campionatele mondiale 
universitare

în centrul atenției Federației ro
mâne de handbal se află pregătirea 
echipei noastre reprezentative stu
dențești pentru Campionatele mon
diale universitare, competiție de ră
sunet internațional, al cărei titlu 
formația României l-a cucerit în 
repetate rînduri. Campionatele sînt 
programate în R.F. Germania, între 
14 și 24 iunie 1985.

Avînd în vedere faptul că majori
tatea componenților reprezentativei 
noastre naționale sînt studenți, pre
gătirile acestei formații și a celei 
universitare sînt proiectate a se 
desfășura într-o coordonare deplină. 
Printre competițiile pregătitoare in 
această direcție desprindem, chiar la 
sfirșitul primei luni a anului viitor, 
importantul turneu „Serdika" (31/ 
I—3/II), care va avea loc la Sofia 
cu participarea mai multor echipe 
naționale.

★
Aflăm de la F.R.H. că printr-o 

hotărîre a C.N.E.F.S. s-au acordat 
unor handbaliști fruntași următoa
rele titluri sportive. Titlul de 
maestru internațional al sportului 
l-au primit : Marian Dumitru 

rații, cuvinte mari ori ad- 
jectivarea scrisului nos
tru cu expresii zis „revo
luționare". Regăsim spiri
tul revoluționar al artistu
lui în disponibilitatea sa 
mereu trează de a modela 
realitatea și a se modela 
pe sine odată cu ea, im- 
plicîndu-se în autodeveni- 
rea țării, contopindu-se cu 
felul de a fi, a munci, a 
gîndi, a simți, a spera și a 
visa al semenilor lui. Impli
carea este, mi se pare, ex
presia concentrată a spiri
tului revoluționar exerci
tat de scriitor pe treapta 
cunoașterii șl, totodată, 
premisa fundamentală a 
reușitei lui în planul dura
tei. Calitatea cunoașterii 
va determina, în ultimă in
stanță, și patosul rostirii,

modalitățile expresive cele 
mai fericite ale unei cărți.

Vremea pe care o par
curgem, atit de copleșitor 
deschisă viitorului țării, 
așa cum se prefigurează 
aceasta după cel de-al 
XIII-lea Congres al parti
dului, cere în mod neechi
voc o literatură a certitu
dinii, a optimismului, a e- 
fortului liber asumat, a 
demnității, încrederii și 
speranței, a sporirii bine
lui țării prin marile dis
ponibilități umaniste ale 
literaturii. Romantismul 
revoluționar tinde să de
vină carta moral-politică a 
destinelor exemplare din 
toate profesiunile țării ; cu 
atit mai mult, viziunea 
romantic-revoluționară a 
scriitorului asupra vieții și

în tară sugari din țări ale lumii a 
treia, pentru care pretind cîte 10 000 
de franci elvețieni, vărsind in 
schimb respectivelor mame numai 25 
de franci".

In acest sens, demne de atenție 
sînt și declarațiile juristei franceze 
Renee Bridel, membră a Asociației 
internaționale a juriștilor democrați, 
de pe lingă Națiunile Unite, care a 
întreprins o serie de cercetări in le
gătură cu traficul de copii. „Rețele
le internaționale de traficanți trans
portă copiii la mari distanțe, tocmai 
pentru a li se pierde urma. Profi
turile realizate prin acest business 
sint imense, cifrîndu-se la un mi
liard de dolari".

Pe de altă parte, multi copil sînt 
folosiți în diverse țări ale lumii ca 
mină de lucru extrem de ieftină. Po
trivit aceluiași studiu al Biroului In
ternațional al Muncii, „în cele mai 
multe cazuri, copiii respectivi, a 
căror vîrstă variază între 8 și 15 ani, 
lucrează în condiții foarte grele; in
tră în contact cu produse chimice 
periculoase; respiră emanații nocive 
sau manipulează poveri mari; sint 
puși să muncească, zilnic, un mare 
număr de ore, sînt prost hrăniți si 
prost plătiți, sau chiar deloc. Foarte 
multi dintre ei își pun deci în pri
mejdie sănătatea fizică și mintală".

Cu toate că în multe țări există legi 
care interzic angajarea și deci ex
ploatarea copiilor, experții Biroului 
Internațional al Muncii afirmă că 
„nu se întrevăd deloc speranțe ca a- 
cest flagel să fie lichidat prea cu- 
rînd".

„Nu putem rămîne indiferenți fată 
de situația acestor mici dezmoșteniți 
ai vieții", declară, pe bună dreptate, 
oficialitățile UNICEF. Tocmai de 
aceea se impune ca întreaga comu
nitate internațională să-și intensifice 
eforturile în direcția lichidării unei 
asemenea plăgi sociale, incompatibilă 
cu secolul în care trăim.

(Steaua), Iosif Boroș și Măricel Voi- 
nea (Minaur Baia Mare), Alexandru 
Fdlker (Politehnica Timișoara), Ni
colae Vasilca (Știința Bacău) și 
Cornel Durau (Dinamo București). 
Iată și pe cei cărora li s-a acordat 
titlul de maestru al sportului : 
Edith Torok (Chimistul Rîmnicu 
Vîlcea), Mircea Bedivan, Vasile 
Oprea și George Dogărescu (Dinamo 
București), Gheorgha Covaciu (Mi
naur).

FOTBAL
La Tirana, In meci contînd pentru 

preliminariile campionatului mondial 
de fotbal (grupa I a zonei europene), 
echipa Albaniei a învins cu 2—0 
(0—0) formația Belgiei.

BASCHET
In ziua a doua a Balcaniadei fe

minine de baschet, competiție ce se 
desfășoară în Sala sporturilor din 
Cluj-Napoca, selecționata României 
a învins cu scorul de 82—56 (49—32) 
formația Greciei.
• Selecționata divizionară de 

rugbi a României, aflată în turneu 
in Franța, a jucat la Tarbes cu o 
selecționată franceză. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 18—15 (9—6) 
în favoarea gazdelor.

muncii decurge firesc din 
misiunea de modelator de 
conștiințe care este pro
prie muncitorului cu ver
bul. Cunoașterea, acest 
șantier perpetuu al scrii
torului, cum l-am definit, 
are nevoie de o combustiu- 
ne extrasă din chiar mie
zul de omenie comunistă 
a contemporanilor despre 
care depunem mărturie : 
este romantismul revolu
ționar, concept pe care 
breasla noastră îl va defi
ni, nuanța, ilustra, convin
gător și adevărat și de 
acum încolo, în cărțile care 
se proiectează pe șantie
rul despre care am vorbit. 
Sînt cărțile care vor bate, 
îmi place să cred, la poarta 
mileniului trei, devenind 
zestrea acestuia.
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DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
ULTRASUNETELE IN INVESTI

GAREA CORPULUI UMAN. sPe' 
cialiștii olandezi au construit un scaner cu 
ultrasunete pentru stabilirea diagnosticului 
în mai multe domenii ale medicinei. De
numit „Scanner 900", acesta are două me
tode de vizualizare : cu aliniere lineară și 
cu explorare pe sectoare, ce pot fi utilizate 
la maximum în cadrul unei singure exa
minări. Printre caracteristicile aparatului 
se numără o memorie-imagine simplă și 
dublă, posibilitatea de a alege tipul de miș
care de exemplu, pentru urmărirea ini
mii unui foetus, capacitatea de mărire a 
imaginii de două ori față de cea originală. 
Aparatul permite, de asemenea, efectuarea 
altor măsurători controlate de microor- 
dinator.

FORĂRI IN ZONELE ÎN
GHEȚULUI VEȘNIC. Specialiștii so
vietici au realizaț un aparat care stabilește

de la distanță cele mai mici modificări de 
temperatură din interiorul sondelor forate 
în straturi de pămint veșnic înghețat. Ne
cesitatea creării aparatului este legată de 
faptul că, în jurul coloanei de foraj, 
gheața se topește ; atunci cînd coloana se 
oprește, se produce însă răcirea apei, care, 
înghețînd, poate duce la deformarea insta
lației. In asemenea cazuri, dacă nu se iau 
la timp 
fecțiuni 
Senzorii 
sondă și 
modificările de temperatură.
aparatului se face cu ajutorul bateriilor, 
iar înregistrarea datelor transmise se rea
lizează chiar în cabina instalației de foraj.

MATERIAL CERAMIC SUPER- 
REZISTENT. Firma australiană „Nielsen 
Sintered Products pty. Ltd." a realizat, re
cent, un nou material ceramic, la fel de 
rezistent ca și oțelul, dar care nu se fisu-

măsurile cuvenite, pot apărea de- 
la întreaga instalație de foraj, 

noului aparat sînt coboriți în 
transmit la suprafață date privind 

Alimentarea

rează și care rezistă la temperaturi de 
pînă la 1 200 grade Celsius. Noul material 
are la bază zirconiu parțial stabilizat 
(PSZ) ; de menționat că circa 70 la 
din rezervele mondiale de zirconiu se 
în Australia. Materialul 
lizat ia construirea unor 
toare diesel.

DESCOPERIRE ARHEOLOGI
CĂ. O misiune arheologică desfășurată 
sub conducerea Institutului de științe din 
Bamako a descoperit ruinele unei cetăți 
medievale — Tadmekka — fondată înain
tea anului 1000 de tuaregi în masivul vul
canic Adrar, aflat într-o regiune din 
Sahara unde accesul este foarte dificil. 
Cetatea este menționată într-o descriere 
geografică a unui autor andaluz — care a 
trăit între anii 1028—1094 — ca un oraș mare, 
bine construit, înconjurat de munți și 
prăpăstii. Mențiuni despre această cetate 
s-au mai găsit pînă în anul 1640, cunoscut

obținut va fi 
tipuri noi de

sută 
află 
uti- 
mo-

fiind faptul că ea a fost ceva mai tîrziu 
părăsită definitiv de locuitori. Cercetările 
au scos la lumină pînă acum, pe o distanță 
de doi kilometri lungime, fundații de case, 
ziduri, metereze de apărare, puțuri, vesti
gii ale unor piețe și moschei, bucăți de 
lut ars, diferite unelte.

DE LA APA DULCE LA APĂ DE 
MARE. Ihtiologii de la Institutul acvatic 
Qinzhou, din provincia Guangxi-Zhuang — 
China meridională — au reușit să adapteze 
la mediul marin o specie de pește de apă 
dulce, Tilapia nilotica. Originar din Nil, 
peștele este nu numai foarte gustos, ci are 
și calitatea de a se dezvolta foarte repede, 
iar hrana sa obișnuită este extrem de va
riată (inclusiv plante acvatice și,plancton). 
Experiențele de adaptare la apa de mare 
au început în 1980. Pe coastele din sudul 
și estul Chinei au fost amenajate circa 
2 000 ha de crescătorii, producția fiind de 
peste 1 000 tone anual.

NOU TIP DE COMBUSTIBIL
NUCLEAR. Cercetători americani de la
Laboratorul național din Los Alamos (New 
Mexico) au creat un combustibil nuclear pe 
care urmează să-1 testeze pentru a vedea 
dacă poate fi folosit în reactoare nucleare 
spațiale. Compusul, denumit nitrid de ura
niu, este format dintr-un amestec de ura
niu și azot. Majoritatea uzinelor nucleare 
folosesc azi combustibili pe bază de oxid de 
uraniu. Potrivit cercetătorilor amintiți ni- 
tridul de uraniu are o serie de avantaje 
față de combustibilii cu oxizi de uraniu : 
este mai dens, ceea ce înseamnă că poate 
da mai multă energie la o greutate mai 
mică ; poate acționa la temperaturi mai 
joase, ceea ce reduce uzura materialelor.

UTILAJ AGRICOL MULTI
FUNCȚIONAL O firmă britanică a
realizat un utilaj care soluționează proble

me legate de dezvoltarea insuficientă a ră
dăcinilor plantelor, eroziunea, uscarea și 
drenarea slabă a solului și de compactarea 
terenurilor agricole. El este destinat afînă- 
rii solurilor compactate pînă la o adîncime 
de 35 centimetri, înlăturînd denivelările de 
la suprafață. Utilajul reduce operațiunile de 
folosire intensivă a plugurilor pe solurile 
argiloase, contribuind la creșterea produc
tivității. Dispozitivul este format din trei 
picioare înclinate, care pot fi distanțate — 
conform cerințelor — pînă la un unghi de 
45 grade de o parte și de cealaltă a braz
dei, asigurind o lățime de lucru de 1,5 me
tri. Prin adăugarea unui al patrulea picior, 
lățimea poate fi extinsă la 2 metri. Fie
care picior este prevăzut în partea posteri- 
oară cu un dispozitiv reglabil pentru sfărî- 
marea pămintului, iar în cea anterioară — 
cu trei discuri detașabile, ce pot fi înlo
cuite. Un cuțit de plug circular, montat în 
partea din față a fiecărui picior, dislocă și 
sfărîmă pămintul la suprafață.

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII



România, președintele Nicolae Ceausescu promovează 
consecvent dialogul international, acționează term 
pentru afirmarea ideilor păcii si colaborării in lume

AMPLE RELATĂRI SI COMENTARII ÎN PRESA DIN DIFERITE ȚĂRI

Activitatea internațională dinamică a României socialiste, a președin
telui Nicolae Ceausescu, principialitatea și caracterul constructiv ale 
politicii externe românești, orientată neabătut spre materializarea aspira
țiilor de pace, cooperare și înțelegere între popoare, spre oprirea cursei 
înarmărilor, realizarea dezarmării și asigurarea securității reale a tuturor 
națiunilor, sînt larg reflectate în paginile presei de peste hotare.

Este pusă in lumină importanta contribuție a_ noului dialog româno- 
bulgar la cel mai înalt nivel la dezvoltarea conlucrării multilaterale între

popoarele rpmân și bulgar, în interesul progresului economic și social 
al celor două țări, al cauzei generale a socialismului și păcii.

De asemenea, mijloacele de informare in masă de peste hotare evi
dențiază marile realizări obținute de poporul român în anii construcției 
socialiste, îndeosebi în perioada de după Congresul al IX-lea al P.C.R., 
de cind în fruntea partidului și statului se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, precum și însemnătatea programului de dezvoltare a patriei 
cuprins în documentele Congresului al XIII-lea al partidului.

Noua intilnire la nivel înalt româno-bulgară, 
importantă contribuție la dezvoltarea 
neintreruptă a relațiilor bilaterale

Rezultatele rodnice ale noii întîl- 
niri româno-bulgare la cel mai 
înalt nivel sînt amplu reflectate în 
presa din R. P. Bulgaria. Toate 
ziarele din țara vecină au publi
cat cuvîntările rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov la marea adunare 
populară consacrată prieteniei ro
mâno-bulgare. au informat despre 
semnarea de cătreTei doi condu
cători de partid și de stat a Pro
gramului de lungă durată privind 
dezvoltarea colaborării economice 
și tehnico-științifice dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Populară Bulgaria pe perioa
da pină in anul 1990, iar în unele 
domenii pină in anul 2000. A fost 
publicat textul Comunicatului co
mun privind rezultatele vizitei, 
fiind pus îndeosebi in evidență 
rolul hotăritor al întilnirilor și 
convorbirilor tradiționale dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Todor Jivkov in procesul 
adincirii continue a prieteniei și 
colaborării româno-bulgare.

Paginile ziarelor bulgare poartă 
titluri sugestive : „Dezvoltarea as
cendentă a prieteniei'1 („RABOT- 
N1CESKO DELO"), „O nouă eta
pă in relațiile celor două state so
cialiste frățești" („NARODNA AR
MIA"). ..O nouă contribuție la a- 
dincirea ccflaborării" („ZEMEDEL- 
SKO ZNAME"). „Dezvoltare as
cendentă a colaborării frățești" 
(.,TRUD“), „Bulgaria — România : 
Puternice impulsuri pentru o co
laborare multilaterală dinamică" 
(„KOOPERATIVNO SELO").

Sintetizind rezultatele deosebit 
de fructuoase ale noului dialog 
româno-bulgar la cel mai înalt 
nivel. ziarul „RABOTNICESKO 
DEI.O". organ al C.C. al P.C.B., 
relevă : „Și de această dată s-a 
confirmat tradiția rodnică a întil
nirilor la cel mai înalt nivel din
tre cele două țări, care dau un 
puternic avint prieteniei bulgaro- 
române. Contribuția personală a 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov are o însemnătate 
excepțională pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor dintre Româ
nia și Bulgaria".

„Opinia publică bulgară a primit 
cu fierbinte aprobare rezultatele 
întîlnirii rodnice dintre conducăto
rii de partid și de stat ai celor două 
țâri — tovarășii Todor Jivkov și 
Nicolae Ceaușescu. Desfășurat în- 
tr-o atmosferă tradițională de cor
dialitate și de lucru, noul dialog a 
definit direcțiile colaborării, în vii
toarea etapă, dintre Bulgaria și 
Romania".

„Rabotnicesko Delo" trece în re
vistă înțelegerile concrete Ia care 
s-a ajuns în timpul vizitei — sem
narea Programului pe termen lung 
privind dezvoltarea colaborării eco
nomice și tehnico-științifice pentru 
perioada pină în anul 1990, iar in 
unele domenii pină în anul 2000, 
dezvoltarea dinamică a cooperării 
în producție in ramurile construc
țiilor de mașini, electronicii și elec
trotehnicii, inclusiv in producția 
mijloacelor de automatizare, roboți 
și manipulatori, metalurgiei, ener
geticii și chimiei, accelerarea în
făptuirii înțelegerilor privind con
struirea complexului hidrotehnic 
Turnu Măgurele — Nicopole de pe 
Dunăre, a altor obiective realizate 
prin eforturi comune, valorificarea 
zăcămintelor de materii prime în 
zona de frontieră ș.a., după care 
concluzionează : „Cu aceste rezul
tate excepțional de rodnice baza 
materială a colaborării noastre se 
întărește și se extinde și mai mult".

Ziarul relevă că, in cadrul con
vorbirilor de la București, Conducă
torii de partid și de stat ai celor 
două țări au efectuat o analiză 
aprofundată a situației internațio
nale, cercul problemelor examinate 
fiind deosebit de larg, și au expri
mat adinca lor îngrijorare față de 
înrăutățirea fără precedent a cli
matului politic în lume.

„Noi și largi perspective pentru 
dezvoltarea viitoare a colaborării 
rodnice dintre cele două țări, astfel 
pot fi sintetizate rezultatele noului 
dialog' româno-bulgar la cel mai 
înalt nivel" — notează în încheiere 
„Rabotnicesko Delo".

Ziarul „OTECESTVEN FRONT" 
subliniază, la rindul său, că întîl- 
nirile tradiționale dintre conducăto
rii de partid și de stat ai României 
și Bulgariei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Todor Jiv
kov, „au intrat în istoria modernă 
a relațiilor bilaterale ca evenimen
te de importanță hotărîtoare pen
tru dezvoltarea prieteniei frățești și 
perfecționarea colaborării multila
terale, cu adinei proiecții în viața 
internațională".

„Noua intilnire dintre conducăto
rii de partid și de stat ai Republi
cii Populare Bulgaria și Republicii 
Socialiste România — tovarășii 
Todor Jivkov și Nicolae Ceaușescu
— relevă cotidianul „NARODNA 
MLADEJ" — nu numai că a con
firmat incă o dată contribuția re
marcabilă a contactelor tradiționale 
la cel mai înalt nivel pentru lărgi
rea continuă a relațiilor multilate
rale bulgaro-române, dar ea mar
chează o noua etapă în dezvolta
rea acestor relații".

„Fără îndoială că și noul dialog 
dintre tovarășii Todor Jivkov și • 
Nicolae Ceaușescu va constitui o 
contribuție valoroasă la dezvoltarea 
în continuare a prieteniei și colabo
rării dintre cele două țări" — sub
liniază și ziarul „KOOPERATIVNO 
SELO".

Cotidianul „TRUD". în comenta
riul „O nouă etapă a relațiilor pri
etenești", evidențiază că intîlnirile 
și convorbirile din cele trei zile ale 
vizitei au confirmat încă o dată 
„sentimentele de prietenie și de 
bună vecinătate pe care și le nu
tresc reciproc cele două popoare, 
unite prin țeluri și idealuri comune
— construirea socialismului". „Bul
garia și România au primit o bază 
stabilă pentru colaborarea lor as
cendentă prin Programul pe ter
men lung semnat de tovarășii 
Todor Jivkov și Nicolae Ceaușescu".

„NARODNA ARMIA" arată, între 
altele : De vecina noastră din nord 
ne leagă o prietenie tradițională, 
verificată de examenul timpului.

„Intensa activitate politică desfă
șurată în cele trei zile a dat rezul
tate bogate. Cu o nouă forță au fost 
confirmate rolul uriaș și impor
tanța hotăritoare ale întilnirilor și 
convorbirilor care au loc cu regu
laritate între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov pentru 
cursul ascendent al relațiilor ro
mâno-bulgare, ceea ce corespunde 
intereselor esențiale ale celor două 
popoare, intereselor tuturor țărilor 
socialiste" — relevă ziarul „ZEME-, 
DELSKO ZNAME" în articolul 
„Puternic impuls pentru prietenie 
și colaborare".

Agenția de presă B.T.A. a re
flectat pe larg momentele princi
pale ale noului dialog româno-bul
gar la nivel înalt. FiecarS întîlnire 
a conducătorilor Bulgariei și Româ
niei — se arată într-o relatare a 
agenției bulgare — contribuie la 
dezvoltarea colaborării rodnice în 
toate sferele vieții, la creșterea ni
velului acesteia. Relațiile dintre 
cele două țări socialiste vecine — 
relevă agenția — se dezvoltă rodnic 
și dinamic în toate domeniile vie
ții : politic, economic, cultural.

Toate ziarele din țara vecină au • 
exprimat încrederea profundă că 
hotărîrile și înțelegerile adoptate la 
cel mai înalt nivel în timpul vizi
tei în România vor da noi im- ț 
pulsuri întăririi prieteniei și adin
cirii colaborării dintre România și 
Bulgaria, spre binele celor două 
popoare, în interesul căuzei socia
lismului și păcii în lume.

Ziarul „PRAVDA", organ al C.C. 
al P.C.U.S., a relatat despre con
ținutul Cdmunicatului comun, pu- 

nînd în lumină rezultatele fruc
tuoase ale noului dialog româno- 
bulgar la cel mai înalt nivel.

Agenția sovietică T.A.S.S. a 
transmis mai multe relatări con
sacrate noului dialog româno-bul
gar la nivel înalt, relevî'nd că părțile 
au evidențiat cu satisfacție rezul
tatele fructuoase ale colaborării 
reciproc avantajoase. Este scoasă 
in relief sublinierea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în toastul rostit 
la dineul oferit în onoarea tovară
șului Todor Jivkov, potrivit căreia 
România acordă o atenție deosebită 
întăririi colaborării și prieteniei cu 
toate țările socialiste, in primul 
rind cu țările socialiste vecine. 
România este ferm convinsă că În
tărirea colaborării și unității țâri
lor socialiste reprezintă un factor 
de cea mai mare importanță pen
tru construcția cu succes a noii 
orînduiri, pentru politica de pace 
și colaborare dintre toate națiunile 
lumii.

într-o relatare .consacrată noului 
dialog la nivel înalt româno-bulgar, 
agenția CHINA NOUA arată că 
cele două țări se pronunță și acțio
nează consecvent pentru extinde
rea colaborării bilaterale și multi
laterale între țările balcanice, pen
tru transformarea acestei regiuni 
într-o zonă a bunei vecinătăți și 
conlucrării pașnice, fără arme nu
cleare și fără baze militare străine.

„NEUES DEUTSCHLAND", organ 
al C.C. al P.S.U.G., relevă : în 
cuvîntările rostite la marea adu
nare populară' de la București de 
secretarul general al P.C.R., pre
ședintele Românie i, Nicolae 
Ceaușescu, și secretarul general al 
C.C. al P.C.B., președintele Consi
liului de Stat al R.P. Bulgaria, 
Todor Jivkov, au fost subliniate 
înaltul stadiu al relațiilor dintre 
cele două partide, state și popoare, 
precum și perspectivele lărgirii și 
adincirii lor.

Romania și Bulgaria salută înțe
legerea Ia care s-a ajuns între 
U.R.S.S. și S.U.A. privind organiza
rea de noi negocieri avînd drept

Recunoaștere și prețuire a activității pilduitoare 
a șefului statului român pentru înfăptuirea 

aspirațiilor vitale ale omenirii
Ample articole și comentarii au 

fost consacrate de presa italiană 
semnificației acordării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a Premiului spe
cial pentru pace „Telamone" pe 
anul 1984, de către „Centrul pentru 
programarea acțiunilor sociale" din 
orășul Agrigento (Italia). Sub titlul 
„Premiile Telamone acordate unor 
personalități ilustre. Recunoașterea 
activității în slujba păcii a pre
ședintelui României, Nicolae 
Ceaușescu", ziarul „LA SICILIA" 
evidențiază meritele deosebite în 
activitatea pe tărim social, în apă
rarea păcii și securității a condu
cătorului statului român. Ziarul 
amintește, de asemenea, numele 
altor personalități politice cărora 
li s-a acordat în ultimii ani 
premiul, între acestea aflîndu-se 
președintele Italiei, Sandro Per- 
tini.

într-un alt articol, același ziar 
subliniază că hotărîrea unanimă a 
juriului privind decernarea Pre
miului special pentru pace „Tela
mone" pe anul 1984 președintelui 
Nicolae Ceaușescu se datorează 
„angajării ■ neprecupețite a șefului 
statului român pentru destindere in 
relațiile Est-Vest, pentru pace în 
lume". Acest premiu este acordat 
personalităților care și-au consa
crat întreaga lor energie in fa
voarea progresului umanității — 
arată ziarul.

„GIORNALE DI AGRIGENTO" 
evidențiază semnificația deosebită 
a acordării Premiului special pen
tru pace „Telamone" pe anul 1984 
președintelui României, Nicolae 
Ceaușescu, „pentru contribuția 
adusă la acțiunile vizînd realizarea 
destinderii" și a colaborării între 
popoare și, îndeosebi, pentru acti
vitatea sa în favoarea unor relații 
de colaborare pașnică între Est și 
Vest. De asemenea, ziarul subli

scop realizarea de acorduri reciproc 
acceptabile asupra întregului com
plex de probleme privind armele 
nucleare și cosmice.

Ambele părți au reafirmat că vor 
acționa, în continuare, pentru 
transformarea Balcanilor intr-o 
zonă lipsită de arme nucleare. Ele 
au exprimat voința de a-și aduce 
contribuția Ia îndeplinirea hotări- 
rilor și înțelegerilor convenite la 
Consfătuirea economică la nivel 
inalt a țărilor membre ale C.A.E.R.

Relatind despre convorbirile ofi
ciale româno-bulgare, agenția cu
baneză PRENSA LATINA sub
liniază că intîlnirile dintre cei doi 
conducători de partid și de stat au 
devenit tradiționale. Este relevată 
contribuția pe care cei doi condu
cători de partid și de stat, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, au avut-o și o au la con
tinua dezvoltare a relațiilor româ
no-bulgare, la buna ințelegere și 
ampla colaborare economică dintre 
cele două țări.

Președintele României. Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Bulga
riei, Todor Jivkov, și-au exprimat 
speranța că apropiatele convorbiri 
americano-sovietice din luna ia
nuarie vor duce la o schimbare po
zitivă în relațiile internaționale — 
se arată într-o relatare consacrată 
de agenția ASSOCIATED PRESS 
noului dialog româno-bulgar la ni
vel înalt. Președintele. Nicolae 
Ceaușescu a apreciat, în cuvîntarea 
rostită la adunarea populară con
sacrată prieteniei româno-rbulgare, 
că întîlnirea de la Geneva dintre 
secretarul de stat american și mi
nistrul de externe sovietic va tre
bui să pregătească terenul pentru 
trecerea la negocieri reale în legă
tură cu armele nucleare. Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov au dis
cutat despre intensificarea relații
lor economice bilaterale și coope
rarea balcanică. Ei au semnat un 
program de lungă durată privind 
dezvoltarea colaborării multilate
rale dintre cele două țări — 
adaugă agenția.

niază unanimitatea cu care Consi
liul de conducere al „Centrului 
pentru programarea acțiunilor so
ciale" a hotărit decernarea acestei 
distincții președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

Postul de televiziune „TELESI- 
CILIA" a relatat despre acordarea 
Premiului special pentru pace 
„Telamone" pe anul 1984 președin
telui României, Nicolae Ceaușescu. 
Comentariile âu fost însoțite de 
imagini din ' filmul „România, 
Ceaușescu, Pace".

Ceremonia de la Agrigento de 
acordare a premiului a fost reflec
tată și de „TELERADIO SICILIA".

„România își va spori comerțul 
exterior" este titlul sub care ziarul 
„CORREIO BRASILIENSE" a pre
zentat, în lumina documentelor 
aprobate de Congresul al XIII-lea 
al P.C.R., direcțiile de dezvoltare a 
activității de comerț exterior în 
perioada 1986—1990. In context, se 
precizează că guvernul român pro
movează o politică tot mai activă 
în circuitul economic mondial. Tot
odată, se subliniază că România va 
participa tot mai intens la coope
rarea economică și, tehnico-științi- 
fică internațională.

Un alt cotidian brazilian, „DIA- 
RIO POPULAR", a publicat un ar
ticol privind populația și forța de 
muncă din România în lumina Di
rectivelor Congresului al XIII-lea 
al P.C.R. Sînt prezentate statistic 
situația forței de muncă ocupate 
în economie, reliefîndu-se grija 
deosebită ce se acordă în România 
pregătirii forței de muncă în ca
drul programelor de dezvoltare ale 
fiecărei ramuri, importanța pe care 
o are ridicarea nivelului pregătirii 
profesionale și tehnice ca factor 
determinant al dezvoltării econo- 
mico-sociale. (Agerpres)

Convorbiri 
bulgaro-etiopiene
SOFIA 22 (Agerpres). — Necesita

tea asigurării păcii și securității in 
întreaga lume, a preîntîmpinării unei 
catastrofe nucleare, a fost pusă în 
evidență în cursul convorbirilor din
tre Todor Jivkov, secretar general al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R.P.B., și Men- 
gistu Haile Mariam, secretar general 
al C.C. al Partidului Muncitorilor din 
Etiopia, președintele Consiliului Mi
litar Administrativ Provizoriu al 
Etiopiei Socialiste, aflat intr-o vizită 
oficială de prietenie la Sofia. Au fost 
examinate, de asemenea, modalită
țile lărgirii cooperării bilaterale pe 
diverse planuri între cele două țări.

Plenara C.C. al P.M.U.P.
VARȘOVIA 22 (Agerpres). — La 

Varșovia s-au încheiat lucrările ple
narei C.C. al P.M.U.P. A fost adop
tat proiectul de hotărîre cu privire 
la sarcinile care rezultă din planul 
de dezvoltare a economiei naționale 
a R.P. Polone pe anul 1985. Acest 
plan, a apreciat hotărîrea plenarei, 
urmează să restabilească echilibrul 
economiei naționale.

In încheierea plenarei a luat 
cuvîntul Wojciech Jaruzelski, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Polone.

Noi ciocniri în Liban
BEIRUT 22 (Agerpres). — Ulti

mele evoluții ale situației din Liban 
s-au aflat în centrul discuțiilor 
dintre președintele libanez. Amin 
Gemayel, și primul ministru, Rashid 
Karame. purtate în cadrul întreve
derii lor săptămînale. Au fost abor
date o serie de aspecte legate de 
planul de amplasare a forțelor ar
mate de-a lungul șoselei de coastă 
și de stadiul negocierilor de la 
Naqhoura dintre reprezentanții mi
litari ai Libanului și Israelului.

Agenția U.P.I. transmite că sîm
bătă, in regiunea Kharroub. la sud 
de Beirut, s-au înregistrat noi due
luri de artilerie între forțele rivale.

Necesitatea unor relații economice 
echitabile

subliniată la Conferința la nivel înalt a Zonei 
de comerț preferential

BUJUMBURA 22 (Agerpres). — 
Luind cuvintul în cadrul celei de-a 
treia Conferințe la nivel înalt a Zo- 

■nei de comerț preferențial — P.T.A., 
organizație regională de cooperare 
economică a țărilor din estul și sudul 
Africii — care se desfășoară la Bu
jumbura — primul ministru ai Repu
blicii Zimbabwe, Robert Mugabe, a 
chemat membrii P.T.A. să acționeze 
pentru eliminarea relațiilor economi
ce inechitabile dintre statele în curs 
de dezvoltare și cele industrializate.

În favoarea soluționării pașnice a situației 
din America Centrală

CIUDAD DE MEXICO 22 (Ager
pres). — într-un interviu acordat 
ziarului mexican „Novedades", pre
ședintele Mexicului, Miguel de la 
Madrid Hurtado, a arătat că țara 
sa își va aduce in continuare contri
buția la eforturile de pace în Ame
rica Centrală ale Grupului de la 
Contadora, pronunțîndu-se ferm pen
tru soluționarea pe căi politico-di- 
plomatice a tuturor controverselor 
internaționale. „Nu putem să fim 
indiferenți în fața riscului izbuc
nirii unui război generalizat în re
giune sau al prelungirii unei stări 
conflictuale latente" — a subliniat el.

Condamnînd cursa înarmărilor din 
regiune, președintele Miguel de la 
Madrid Hurtado a reafirmat dorința 
țării sale de a acționa pentru des
tindere și intensificarea cooperării, 
„în acest sens trebuie privite și 
recentele contacte stabilite de Mexic 
cu Guatemala și Salvador, în ideea 
de a se promova cu statele vecine 
relații cordiale și de cooperare" — a 
spus el.

Președintele Frontului Democra
tic Revoluționar (F.D.R.) din Sal
vador, Guillermo Ungo, a reafir
mat hotărîrea F.D.R. și a Frontului 
Farabundo Marti pentru Eliberare 
Națională (F.M.L.N.) de a continua

Diferendul comercial japono-american
WASHINGTON 22 (Agerpres). — 

Potrivit observatorilor de la Wa
shington, Statele Unite sint tot mal 
preocupata de stadiul relațiilor co
merciale cu Japonia, afectate de un 
deficit al părții americane de ordinul 
a 35 miliarde dolari în 1984, față de 
19 miliarde dolari în 1983. în această 
situație, sînt studiate modalitățile de 
adoptare a unei poziții mai dure 
față de Japonia, țară acuzată că nu

„U.R.S.S. va face totul pentru a contribui la crearea 
in Europa a unei zone libere de arme chimice*

Precizările tovarășului K. Cemenko
MOSCOVA 22 (Agerpres). — Răs- 

punzind scrisorii unui militant sin
dical vest-gerțnan, în legătură cu 
problema creării unei zone libere de 
arme chimice in Europa, Konstan
tin Cernenko, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
a subliniat pericolul reprezentat de 
armele de exterminare în masă de 
acest fel. EL a amintit propunerea 
țărilor socialiste membre ale Trata

„Resursele irosite pentru înarmări să fie folosite 
în scopul eliminării subdezvoltării**

— declară președintele Italiei
ROMA 22 (Agerpres). — într-o 

alocuțiune rostită la Roma, președin
tele Italiei, Sandro Pertini, a arătat 
că toate națiunile lumii trebuie să 
meargă împreună pe calea păcii, a 
civilizației și progresului, transmite 
agenția A.N.S.A. Șeful statului ita
lian a declarat, de asemenea, că se

încheierea reuniunii miniștrilor de externe ai țărilor 
membre ale Organizației Conferinței Islamice

SANAA 22 (Agerpres). — Sîmbătă 
s-au încheiat la Sanaa lucrările celei 
de-a 15-a sesiuni a Conferinței mi
niștrilor afacerilor externe ai țărilor 
membre ale Organizației Conferinței 
Islamice (O.C.I.).

Comunicatul final al conferinței, 
citat de agenția France Presse, 
apreciază că a sosit momentul pentru 
convocarea unei conferințe interna
ționale asupra Orientului Mijlociu, 
sub egida O.N.U., cu participarea 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, pe picior de egalitate cu ce
lelalte părți interesate, în vederea 
realizării drepturilor legitime ale 
poporului palestinian, în special a 
dreptului de a-și crea un stat inde
pendent sub conducerea O.E.P.

Documentul menționează că a fost 
reafirmat sprijinul față de indepen
dența, integritatea și unitatea Liba

în prezent, statele africane sint în 
mare măsură obligate să producă 
ceea ce le impun țările dezvoltate, și 
nu ceea ce ar fi necesar popoarelor de 
pe continent, a spus el. R. Mugabe 
a subliniat necesitatea ca statele 
continentului să depună eforturi 
pentru restructurarea economiilor 
proprii, prin acțiuni colective, pentru 
reducerea dependenței lor de piața 
internațională, unde se înregistrează 
tendința de favorizare a țărilor in
dustrializate bogate, în detrimentul 
celor sărace.

dialogul cu regimul de la San Sal
vador, inițiat in lâna octombrie, în 
vederea soluționării situației con
flictuale din țară — informează a- 
genția Prensa Latina. în cursul unei 
conferințe de presă, desfășurate la 
Ciudad de Mexico, el a arătat că cea 
de-a treia rundă de convorbiri din
tre reprezentanții F.D.R.—F.M.L.N. 
și cei ai guvernului va avea loc în 
luna ianuarie anul viitor.

Guillermo Ungo a menționat, tot
odată, că la acest dialog ar trebui 
să ia parte și S.U.A., care prin 
ajutoarele militar și economic acor
date regimului Salvadorian au de
terminat o prelungire a stării con
flictuale din țară.

CARACAS 22 (Agerpres). — în
tr-o declarație, făcută Ia Caracas, 
ministrul venezuelean al relațiilor 
externe, Isidro Morales Paul, și-a 
exprimat speranța că eforturile Gru
pului de la Contadora (Columbia, 
Mexic, Panama și Venezuela) in di
recția edificării unui climat real de 
pace și securitate in America Cen
trală vor fi încununate de succes — 
transmite agenția Prensa Latina. 
„Există, în prezent, o reală posibili
tate de a se realiza un acord între 
țările din America Centrală" — a 
apreciat ministrul de externe ve
nezuelean.

trece cu hotărîre la transpunerea în 
practică a reformelor promise încă 
de multă vreme, în cadrul numeroa
selor runde de negocieri.

Consiliul Național al Securității a 
consacrat o reuniune specială la Casa 
Albă punerii la punct a strategiei 
americane în perspectiva întrevede
rii pe care președintele Reagan o va 
avea la 2 ianuarie in California cu 
premierul nipon, Yasuhiro Nakasone. 

tului de la Varșovia din ianuarie 
1984 cu privire la eliberarea Euro
pei de arma chimică — relatează 
agenția T.A.S.S. Uniunea Sovietică 
— a ' afirmat secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S. — va face tot ceea 
ce depinde de ea pentru a contribui 
la crearea în Europa a unei zone 
libere de arme chimice și ar fi gata 
să-și asume angajamentul de a res
pecta statutul unei astfel de zone.

impune să se acționeze pentru o 
„dezarmare totală și controlată". El 
a subliniat necesitatea utilizării re
surselor irosite în prezent în cursa 
înarmărilor pentru susținerea luptei 
împotriva subdezvoltării și a foame
tei, care afectează sute de milioane 
de oameni din întreaga lume.

nului și s-a cerut retragerea necon
diționată a trupelor israeliene din 
sudul teritoriului libanez, în confor
mitate cu. rezoluțiile 508 și 509 ale 
Consiliului de Securitate.

Referitor la situația din zona Gol
fului, comunicatul relevă că Iranul 
și Irakul au fost invitate să coope
reze deplin cu Comitetul de mediere 
al O.C.I. în vederea încetării con
flictului dintre aceste două țări.

Conferința miniștrilor de externe 
islamici a ales pe Sharifuddin Pir- 
zada, ministrul pakistanez al justi
ției, în funcția de secretar general 
al O.C.I., pentru o perioadă de patru 
ani, în locul lui Habib Chatti, al 
cărui mandat expiră Ia sfîrșitul 
acestui an. De asemenea, s-a stabilit 
ca următoarea conferință a miniș
trilor de externe islamici să aibă loc 
în Maroc, anul viitor.

Critici la adresa F.M.I. 
formulate într-un studiu 

al O.N.U.
WASHINGTON 22 (Agerpres). — 

într-o corespondentă din Washington 
pe tema datoriilor externe, agenția 
kuweitiană KUNA relevă că reeșa- 
lonările, programele de austeritate 
impuse de Fondul Monetar Interna
țional țărilor datornice și alte ele
mente intervenite în ultimii ani, „deși 
au permis să se controleze și limi
teze datoriile multor țări in curs de 
dezvoltare, nu au reușit totuși să 
atace rădăcinile problemei".

Datoria globală, care se estimează 
că a trecut de 800 miliarde dolari, va 
continua să crească datorită neputin
ței majorității debitorilor de a-și 
achita scadențele, arată mai departe 
agenția. Peste 360 miliarde de dolari 
datorează țările latino-americane, 
dintre care Brazilia — 100 miliarde, 
Mexic — 95 miliarde, Argentina — 
45 miliarde, Venezuela 37 miliar
de, iar Chile — peste 22 miliarde. 
Numai plata dobînzilor la datoria 
latino-americană depășește anual 40 
miliarde dolari, în timp ce dobînzile 
globale anuale sint de 85 pină la 90 
miliarde dolari. Criza datoriilor, ara
tă KUNA, deși pare să fi fost dez
amorsată, este în realitate o proble
mă de lungă durată, care s-ar putea 
să nu-și fi atins încă punctul cul
minant.

Modul de abordare al F.M.I., arată 
un studiu O.N.U. citat de KUNA, 
comportă „riscul de frămîntări so
ciale, al instabilității politice și pră
bușirii economice".

De aceea, conchide agenția, soluțio
narea problemei datoriilor este o pro
blemă pe termen lung ce impune 
restructurarea relațiilor economice 
și financiare internaționale.

India in ajunul alegerilor 
parlamentare

DELHI 22 (Agerpres). — Campa
nia electorală, inițiată în urmă cu 
aproximativ o lună, în vederea ale
gerilor pentru camera inferioară a 
parlamentului Indiei, s-a încheiat 
simbătă. La 24 decembrie, circa 380 
milioane de alegători, mai bine 
de jumătate din populația-țării, se 
vor prezenta la urne pentru a de
semna deputății ce vor ocupa cele 
510 locuri supuse sufragiului.

în cadrul campaniei electorale, re
prezentanții diferitelor partide-- poli
tice participante la alegeri au sub
liniat necesitatea unirii tuturor for
țelor patriotice și progresiste din 
tară, a continuării politicii de neali
niere pe arena internațională.

DECLARAȚIE. Mihail Gorbaciov, 
I membru al Biroului Politic, secre

tar al C.C. al P.C.U.S., care și-a în- 
Icheiat vizita în Marea Britanie, a 

declarat că s-au pus baze bune pen
tru continuarea dialogului politic 

I dintre cele două țări. Considerăm 
deosebit de important, a spus el, ca, 
în actuala situație complexă și în- 

Icordată din lume, să se manifeste 
bunăvoință, înțelepciune, un inalt 
simț de răspundere, să se înțeleagă 

Ică prin cursa înarmărilor nu este 
posibilă asigurarea securității sta
telor. Principalul lucru este așeza- 

| rea în fapt, pe baza egalității, a 
I relațiilor dintre state cu orinduiri 

politico-sociale diferite, ținîndu-se 
I seama de interesele reciproce le

gitime.

• CONVORBIRI LA BEIJING. In 
capitala R.P. Chineze s-a desfășu
rat simbătă cea de-a doua rundă de

I____________________

convorbiri între Yao Yilin, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, și Ivan Arhipov, prim- 
vicepreședinte al Consilihlui de Mi
niștri al U.R.S.S., aflat în China 
într-o vizită la invitația guvernului 
acestei țări. >

LA BERLIN a fost semnat un 
protocol referitor la adîncirea coo
perării economice și tehnico-știin
țifice dintre R.D. Germană și R.P. 
Chineză pe anul 1985 și pentru pe
rioada 1986—1990. Au fost conve
nite măsuri pentru dezvoltarea re
lațiilor economice și lărgirea do
meniilor de cooperare, în vederea 
încheierii unui acord comercial și 
de plăți pe termen lung.

Întîlnire amf.ricano-bri- 
TANICA. La Washington au avut 
loc sîmbătă convorbiri intre pre
ședintele S.U.A., Ronald Reagan, și 
primul ministru al Marii Britanii,

A■AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

1

Margaret Thatcher. în cadrul aces
tora au fost examinate relațiile bi
laterale, probleme ale vieții inter
naționale, printre care relațiile 
Est-Vest.

NUMIRE. După cum transmite 
agenția T.A.S.S., Prezidiul Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. l-a numit 
pe mareșalul Uniunii Sovietice 
Serghei Sokolov, membru al C.C. 
al P.C.U.S., în funcția de ministru 
al apărării al U.R.S.S.

UN MARȘ POPULAR a avut loc 
In capitala Argentinei. Cei peste 
20 00(1 de participanți au cerut con
tinuarea fermă a procesului de de
mocratizare a vieții politice interne 
argentiniene. Participanții au scan
dat lozinci împotriva incercărilor 
reacțiunii de a îndepărta de pe fă
gașul său normal procesul național 
de transformări democratice și s-au 
pronunțat pentru consolidarea șl 
apărarea democrației in Argentina.

COMISIA PIEȚEI COMUNE a ce
rut fiecărui guvern din C.E.E. un 
mandat de negociere cu S.U.A. în 
vederea încheierii unui aranjament 
asupia exporturilor vest-europene 
de țevi de oțel pe piața americană. 
Acest mandat este necesar pentru 
începerea negocierilor cu partea 
americană, care a cerut limitarea 
exporturilor de țevi de oțel din 
C.E.E. la 7,6 la sută din consumul 
S.U.A., în 1985 și 1986. In cazul în 

care unul din cei zece membri ai 
C.E.E. va răspunde negativ, săptă- 
mina viitoare urmează să fie con
vocat un nou consiliu ministerial al 
Pieței comune.

NECESARUL DE CEREALE AL 
TARILOR AFRICANE AFECTATE 
DE SECETA se ridică Ia 3,7 mili
oane tone pină la recolta anului 
viitor, estimează un raport alcătuit 
de Comisia C.E.E., dat publicității 
Ia sediul din Bruxelles. Exper- 
ții comisiei consideră că este 
nevoie urgentă de 2 milioa
ne tone cereale in Etiopia, Mali, 
Mauritania, Niger, Ciad, Sudan și 
Mozambic, cele mai grav afectate 
de absența îndelungată a precipi
tațiilor.

AMÎNARE. Administrația S.U.A. 
a amînat luarea unei decizii in le
gătură cu acordarea asistenței fi
nanciare suplimentare, solicitată 
de Israel, a anunțat Departamentul 

de Stat. La încheierea convorbiri
lor bilaterale de la Washington, 
consacrate examinării cererii Israe
lului de suplimentare, cu 800 mili
oane dolari, a ajutorului economic 
și militar, în valoare totală de 
2,6 miliarde dolari, acordat de 
S.U.A. în anul fiscal curent, un 
purtător de cuvînt american oficial 
a subliniat că răspunsul adminis
trației depinde de „adoptarea unui 
program economic israelian eficient 
de stabilizare a economiei".

REMANIERE MINISTERIALA 
1N PERU. Președintele Belaunde 
Terry a acceptat demisia miniștri
lor economiei, finanțelor și comer
țului, justiției, precum și a șefului 
Sistemului național de comunicații 
sociale — organism cu rang minis
terial, care controlează principale
le mijloace de comunicare in masă. 
Remanierea parțială a guvernului 
este pusă in legătură cu campania 
electorală și alegerile generale ce 
vor avea loc in aprilie anul viitor.
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