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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu 

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C. C. AL P. C. R.

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, a avut loc, marți, 25 de
cembrie, ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

In cadrul ședinței a fost prezentat un 
raport cu privire la pregătirea realizării în 
bune condiții a Planului național unic de 
dezvoltare economică și socială a Româ
niei pe anul 1985. S-a subliniat că planul 
pe anul viitor, elaborat sub conducerea 
directă și cu aportul determinant al to
varășului Nicolae Ceaușescu, aprobat re
cent de Marea Adunare Națională, asigu
ră, prin prevederile sale, îndeplinirea inte
grală a obiectivelor și sarcinilor stabilite 
pentru perioada întregului cincinal 1981 — 
1985. A fost relevat faptul că este asigu
rată baza tehnico-materială în vederea 
realizării în mod ritmic și in condiții de efi
ciență economică sporită a sarcinilor pla
nului pe 1985.

In legătură cu problemele dezbătute, 
secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a subliniat, în cadrul 
ședinței, necesitatea de a se trage toate 
concluziile din modul în care s-a acționat 
pentru îndeplinirea planului pe anul in 
curs — atit din realizările și experiența 
bună dobindite, cit, mai ales, din lipsurile 
ce s-au manifestat — și a cerut membrilor 
Comitetului Politic Executiv care răspund 
de diferite sectoare economice, membrilor 
guvernului, îndeosebi Biroului Executiv al 
acestuia, să ia toate măsurile pentru a in
troduce un înalt spirit de răspundere, or
dine și disciplină în întreaga activitate, 
pentru realizarea în cele mai bune condiții 
a prevederilor planului pe 1985 și pe în
tregul cincinal. In mod deosebit s-a cerut 
să se ia măsuri ferme pentru o mai bună 
organizare a muncii și întărirea răspunde
rii in realizarea tuturor indicatorilor de 
plan în cadrul ministerelor industriei me
talurgice, industriei chimice, minelor și 
energiei electrice, precum și în alte sec
toare ale economiei unde, în acest an, au 
continuat să se mențină o serie de defi
ciențe care au influențat negativ activita
tea generală de îndeplinire a planului.

Secretarul general al partidului a indi
cat ca în toate ramurile economiei națio
nale să se desfășoare acțiuni hotărîte 
pentru încheierea cu rezultate cit mai bune 
a planului pe anul în curs — inclusiv în 
ceea ce privește exportul — să se asigure 
toate condițiile pentru îndeplinirea inte
grală, chiar din prima lună, a sarcinilor 
economice pe 1985.

In legătură cu planul pe anul viitor, s-a 
cerut guvernului, Comitetului de Stat al 
Planificării, ministerelor producătoare să 
organizeze în așa fel activitatea incit cel 
mai mare volum al sarcinilor de plan să fie 
realizat în perioada martie-octombrie, 
asigurîndu-se, in acest mod, o folosire cit 
mai rațională a resurselor energetice ale 
țării. în același scop, s-a indicat ca prin
cipalul volum al reparațiilor capitale la 
marile obiective și instalații industriale să 
fie efectuat în sezonul de iarnă.

Secretarul general al partidului a atras 
atenția și de această dată asupra necesi
tății de a se lua toate măsurile în vederea 
realizării la termen, și chiar în devans, a 
producției destinate exportului, a acoperi
rii, din timp, a acesteia cu contracte ferme 
care să prevadă clauze și termene clare și 
să ofere garanții complete privind desfă
șurarea în bune condiții a operațiunilor 
de export, a relațiilor cu partenerii de 
peste hotare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a apreciat 
că sint create toate condițiile ca, printr-o 
activitate mai bine organizată, desfășurată 
intr-un înalt spirit de ordine și responsabi
litate, să se asigure ridicarea întregii ac
tivități economice din 1985 la un nivel su
perior de calitate și eficiență, corespunză
tor cerințelor dezvoltării economico-sociale 
a țării în actualul cincinal și trecerii cu 
succes la înfăptuirea obiectivelor stabilite 
de cel de-al Xlll-lea Congres al partidului.

In continuare, Comitetul Politic Executiv 
a dezbătut și aprobat unele măsuri privind 
îmbunătățirea activității de soluționare a 
litigiilor dintre unitățile socialiste. S-a 
apreciat că prin aceste măsuri se creează 
condiții pentru o soluționare mai operativă 
a litigiilor dintre unitățile socialiste, se în
tărește răspunderea instanțelor judecăto
rești în asigurarea respectării disciplinei 
de plan, contractuale și financiare, în pro
movarea principiilor autoconducerii mun
citorești și autogestiunii economico-finan- 
ciare, în apărarea proprietății socialiste, a 
legalității și ordinii de drept in activitatea 
economică a unităților socialiste. In legă
tură cu toate aceste măsuri a fost elaborat 
un proiect de decret.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a prezentat o informare in le
gătură cu vizita oficială de prietenie pe 
care a efectuat-o în țara noastră, in pe
rioada 18-20 decembrie 1984, tovarășul 
Todor Jivkov, secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria, in fruntea unei dele
gații de partid și de stat

Comitetul Politic Executiv a aprobat și 
□ dat o înaltă apreciere rezultatelor noului 
dialog la nivel înalt, care continuă seria 
întîlnirilor și convorbirilor, devenite tradi
ționale, dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov, deschizind perspective tot 
mai ample bunelor raporturi de prietenie 
și colaborare dintre cele două partide, țări 
și popoare. Desfășurîndu-se intr-o at
mosferă de caldă prietenie, de stimă și în
țelegere reciprocă, convorbirile au pus pu
ternic io lumină hotărîrea comună de a 
acționa, în continuare, pentru ca relațiile 
bilaterale să se dezvolte necontenit, să se 
afirme, din toate punctele de vedere, ca un 
exemplu de raporturi intre state socialiste 
vecine și prietene.

Relevînd caracterul rodnic al convorbi
rilor purtate și al înțelegerilor convenite cu 
prilejul vizitei, Comitetul Politic Executiv a 
subliniat însemnătatea documentului sem
nat de către cei doi conducători de partid

și de stat — „Programul de lungă durată 
privind dezvoltarea colaborării economice 
și tehnico-științifice dintre Republica So
cialistă România și Republica Populară 
Bulgaria, pe perioada pină în anul 1990, 
iar în unele domenii pină în anul 2000" — 
document care conferă noi dimensiuni 
conlucrării dintre cele două țări, îndeosebi 
într-o serie de domenii industriale de vîrf, 
cum sînt construcțiile de mașini, electro
nica, electrotehnica, metalurgia, chimia, 
ca și în agricultură. A fost relevată, tot
odată, importanța celor convenite privind 
soluționarea, intr-un timp cit mai scurt, a 
problemelor privind utilizarea complexă a 
potențialului hidroenergetic al Dunării, in 
condiții avantajoase pentru ambele părți 
și, în mod deosebit, a problemelor legate 
de începerea construcției, încă din anul 
viitor, a complexului hidroenergetic Turnu 
Măgurele-Nicopole.

De asemenea, a fost subliniată impor
tanța schimbului de vederi dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov cu pri
vire la unele probleme actuale ale vieții 
internaționale și ale mișcării comuniste și 
muncitorești.

In acest context, Comitetul Politic Exe
cutiv a apreciat înțelegerile la care s-a 
ajuns, in cadrul convorbirilor, privind întă
rirea în continuare a conlucrării dintre 
România și Bulgaria pe arena mondială, 
în lupta pentru reducerea încordării din 
viața internațională, oprirea cursului peri
culos al evenimentelor spre confruntare și 
război și trecerea la măsuri concrete de 
dezarmare, în primul rind de dezarmare 
nucleară, pentru respectarea dreptului 
fundamental al popoarelor la existență li
beră și demnă, la pace, pentru rezolvarea 
constructivă a tuturor problemelor com
plexe ce confruntă omenirea.

Comitetul Politic Executiv a evidențiat 
semnificația hotărîrii celor două țări, expri
mată în cursul convorbirilor, de a acționa, 
în continuare, pentru transformarea Balca
nilor într-o regiune a păcii, a bunei ve
cinătăți, înțelegerii și conlucrării, lipsită de 
arme nucleare și de baze militare străine.

Aprobînd în unanimitate documentele și 
înțelegerile convenite cu prilejul noii întîl- 
niri dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, Comitetul Politic Executiv a 
stabilit măsuri peritru înfăptuirea lor în 
cele mai bune condiții, pentru întărirea 
continuă a prieteniei și colaborării româ- 
no-bulgare.

In încheierea ședinței — ultima ședință 
din acest an a Comitetului Politic Executiv 
— secretarul generai al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a urat membrilor 
Comitetului Politic Executiv al Comitetului 
Central spor la muncă în noul an, succes 
deplin în înfăptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru, în 
transpunerea neabătută in viață a istori
celor hotărîri ale Congresului al Xlll-lea, 
în întreaga operă de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre comunism.

Puternic mobilizați de hotăririle adoptate de Congresul al Xlll-lea al partidului, de orientările și îndemnurile tovarășului Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii din întreprinderile industriale ale județului Argeș raportează îndeplinirea planului anual la producția- marfă industrială. Acest important .succes a creat condiții ca pină la finele anului să se obțină o pro- dueție-marfă industrială suplimentară in valoare de aproape 1,5 miliarde lei, concretizată, intre altele, în 32,2 milioane mc gâze a- sociate, produse de mecanică fină în valoare de 49 milioane lei. 2 100 tone etilenă, 20 000 tone polietilenă. Traducînd în viață programe

le proprii de creștere a productivității muncii, unitățile au raportat, totodată, că planul la acest indicator important a fost și el depășit cu 1,6 la sută, in condițiile gospodăririi chibzuite a materiilor prime, materialelor, combustibilului și energiei electrice. O contribuție importantă la realizarea Înainte de termen a planului anual au adus-o oamenii muncii de la Combinatul petrochimic Pitești. întreprinderea de textile și Combinatul de articole tehnice din cauciuc Pitești, întreprinderea de autoturisme ARO, întreprinderea „E- lectroargeș“ și schela de producție petrolieră Moșoaia. (Gheorghe Cirstea, corespondentul „Scinteii").
COMBINATUL PENTRU PRODUCEREA 

Șl INDUSTRIALIZAREA CĂRNII „TIMIȘ“Colectivul Combinatului pentru producerea și industrializarea cărnii „Timiș", acționînd în lumina indicațiilor și orientărilor date de secretarul general al partidului cu prilejul vizitelor de lucru efectuate în această mare unitate economică, a încheiat anul 1984 cu rezultate și producții record, concomitent cu finalizarea acțiunii de integrare in totalitate a ansamblului de activități din cele 68 de unități componente, începind cu depozitarea cerealelor, prelucrarea furajelor și creșterea animalelor pină la industrializarea și valorificarea totală a producției. Pînă la sfîrșitul anului, combinatul va livra peste prevederi un însemnat volum de produse, obținînd 30 milioane lei beneficii suplimentare, în condiții

le în care productivitatea muncii atinge nivelul record de peste 900 000 lei/om al muncii.Raportind succesele obținute in Îndeplinirea indicatorilor de calitate și eficiență intr-o telegramă a- dresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, oamenii muncii din cadrul Combinatului pentru producerea și industrializarea cărnii „Timiș" se angajează ca in 1985, in cincinalul viitor, să realizeze ritmic și constant, an de an, sarcinile de plan in condiții de înaltă eficiență economică, cu consumuri și cheltuieli reduse și o tot mai sporită productivitate a muncii.

71 de unități economice din județul BrașovRăspunzind înflăcăratelor chemări ale Congresului al Xlll-lea al P.C.R. privind intensificarea eforturilor în scopul îndeplinirii exemplare a sarcinilor de plan pe acest an, colectivele de oameni ai .muncii din județul Brașov au obținut rezultate de prestigiu în perioada scursă de la încheierea marelui forum al comuniștilor. în urma măsurilor luate în fiecare unitate economică pe linia organizării superioare a producției și a muncii, a aplicării unor tehnologii mai efi

ciente și a folosirii mai bune a timpului de lucru, oamenii muncii din 71 de unități economice au reușit să-și îndeplinească pină la data de 24 decembrie sarcinile de plan la producția-marfă industrială ce le reveneau pe acest an. Avansul înregistrat le va permite să realizeze suplimentar pină la finele anului o producție-marfă industrială în valoare de aproape o jumătate miliard de lei. (Nicolae Mo- canu, corespondentul „Scinteii").

Noua instalație de epiclorhidrină — in fotografie — pusă în funcțiune în acest an, la Combinatul chimic din Giurgiu, realizează produse la un nivel calitativ superior celor fabricate de firme cu tradiție pe plan mondial. Amănunte oferă directorul combinatului în pagina a lll-a a ziarului

„Toți sîntem fiii 
unei singure patrii“

„în țara noastră am rezolvat pentru totdeauna problema na
țională, pe baza concepției marxist-leniniste, a principiilor socia
lismului științific, asigurînd deplina egalitate în drepturi a tuturor 
cetățenilor patriei. Indiferent de naționalitate, de limba pe care o 
vorbesc, toți sîntem fiii unei singure patrii, toți sîntem cetățeni ai 
Republicii Socialiste România!”

NICOLAE CEAUȘESCU
FIECARE ZI din viața Republicii e o zi a împlinirilor, a muncii înfrățite a tuturor fiilor țării, fără deosebire de naționalitate. Să derulăm citeva secvențe ale unei a- semenea zile de muncă, de ginduri și fapte dedicate progresului României socialiste.
LA MIEZUL NOPȚII munca e aici în toi. Brutarii potrivesc cu grijă compoziția aluatului și supraveghează lucrul malaxoarelor, străjuiesc modernele cuptoare, lungi tuneluri de foc, la capătul cărora piinile fierbinți, aburinde, își pornesc drumul către oameni. De aici, de la Fabrica de piine a cartierului Baci din CIuj-Napoca, pleacă peste 75 000 de piini la fiecare 24 de ore.Ana Moldovan și Simon Katalin dezmiardă pi4nile cu mîinile și cu privirile lor.— Pentru noi, fiecare piine par- că-i un mesaj...— Un mesaj ? Al cui ?

noi s-a înregistrat saltul de la cea mai mică la cea mai mare producție de lapte pe cap de vacă furajată. luînd în seamă toate C.A.P.-urile din județ.— „Saltul" de care vorbiți este, intr-adevăr, excepțional. Cum s-a realiza’t ?— Cum e firesc, totul a pornit de la oameni. De la Veronica Flore și Butyko Iosif, de la Domokoș Agneta și Elisabeta Cudreanu, de la Ion Covaci și Albert Karol, de la toți acești oameni a căror vrednicie se împotmolea înainte în niște încîlceli administrative, în lipsa de prevedere, de spirit gospodăresc. Mai. intîi și mai întîi, folosindu-se de drepturile lor de-
— Al celor care au făcut griul și al nostru, al celor care facem piinea.— Și cum înțelegeți acest mesaj ?— Iată. în schimbul acesta denoapte sîntem o mină de oameni : noi, cele aflate aici, precum și tehnicianul Mircea Voșloban ; la fel Baszo. Ileana, Hindrich Martin, Vasile Dămăcuș, maistrul Vasile Duca și incă vreo cițiva alții. Muncim laolaltă, ne bizuim unii pe ceilalți, ne simțim aproape. Ca piinea să fie bună, lucrul trebuie bine făcut de către fiecare dintre noi. E vorba deci de mesajul unei adevărate familii : unită in muncă, unită în gind, unită în viață.

Imagine semnificativă a împlinirilor din anii Republicii : construcții noi, moderne în municipiul Tîrgu Jiu 'Foto : S. Cristian \

ÎN ZORII ZILEI, Elena Usate, președinta cooperativei agricole de producție „înfrățirea", vine din nou la grajd. Afară crivățul suflă in rafale reci, tăioase, spulberind zăpada de pe coastele dealurilor, adunînd-o in văioage. înăuntru, in grajd, vitele, protejate de rigorile iernii, sint curate, arată a fi bine îngrijite. Elena Usate se oprește intr-un loc, verificând așternutul de paie, in altul — adăpătorile automate.— Ni s-a spus că vă aflați aici de citeva ori. pe zi și chiar în cursul nopții.— Firesc. Aici nimic nu poate fi trecut cu vederea, nu-i ingăduită nici o neglijență. Cită dreptate are tovarășul Nicolae Ceaușescu cind spune că munca în zootehnie e la fel de importantă ca și cea din electronică ! Intr-adevăr, aici producția se obține nu de la o mașină, de la un aparat, ci de Ia ființe vii. Noi, cei de la „înfrățirea", sîntem în mod special in măsură să ne dăm seama de acest lucru.— De ce așa ?— Pentru că in doar trei ani la

Secvențe de muncă și viață dinlr-o zi obișnuită a Republicii
mocratice, oamenii au schimbat consiliul de conducere, au ales un altul — nu mă laud pe mine, e vorbă de,întregul consiliu — mai • vrednic, mai întreprinzător.- Și ?— Și am purces temeinic Ia lucru. Am dat jos grajdurile vechi, părăginite. In ’82 am reconstruit și modernizat trei grajduri și, în '83, alte trei. Am pus cu toții mina, muncind laolaltă zi și noapte, fără preget. Apoi încă ceva : pînă acum trei ani se cheltuia aproape un milion de lei pentru furaje. „Să dezvoltăm propria noastră bază furajeră !“, au propus oamenii. Așa am și. făcut, cultivind trifoi,. lucerna, porumb siloz, sfeclă furajeră.— Rezultatele ?...— Iată, anul acesta am vindut peste plan la stat mai mult de 200 000 litri lapte. Ți-i mai mare dragul cind, dimineața, cisternele pleacă încărcate, ducind lapte pentru copiii Clujului, pentru toți locuitorii. E o mare satisfacție. Așadar, oamenii s-au străduit, împreună, au făcut eforturi susținute, iar acum se bucură împreună de roadele muncii. „Electronica" noastră e la înălțime. Și odată cu ea e la înălțime intreaga cooperativă și numele care-1 poartă, simbolizînd cu adevărat înfrățirea . in muncă, in aspirațiile de mai bine.

DIMINEAȚA, laptele și pîinea iau drumul către oameni in cisterne și autofurgonete care străbat grăbite străzile și șoselele. Știți de cine sînt făcute aceste ma

șini pe care le vedeți, pretutindeni in țară, transportînd nu numai lapte și piine, ci și multe alte produse ? De colectivul de la „Auto- mecanica“-Mediaș.— E un colectiv vrednic, ne spune inginerul-șef, Ion Gherman. Avem meșteri buni, care țin nespus de mult la „marca fabricii".Parcurgem halele luminoase, modern dotate și-i vedem lâ lucru pe electricianul Maria Radu, pe lăcătușii Kartman Karol și Koșa Erno, pe’ maiștrii Mircea Indrea și Ironim Proșteanu. Privim la munca lor spornică, admirăm liniile e- legante ale caroseriilor vopsite in culori plăcute. Ne impresionează ordinea și curățenia care domnesc peste tot. Prin contrast, rememorăm eu ochii minții imagini din zilele in care Tirnava Mare ieșise, Învolburată și cumplită, din albie, măturind totul in cale, inun- dind și case și locuri de muncă, distrugind avutul oamenilor, pu- nindu-le viețile in primejdie... Au fost zile și nopți de grea încercare. Uniți — așa cum se știau de o viață intreagă și de o întreagă istorie — oricum se numeau ei, Maria sau Karol sau Erno sau Mircea sau Ironim, au fost laolaltă dig in calea apelor, și suflet de frate și de tovarăș, și mină de ajutor, și Umăr de sprijin. Au fost, la un loc, mai tari ca vitregia naturii, mai puternici ca dezlănțuirea șuvoaielor pe care le-au silit , să se retragă. Ei, toți acești oameni, se știau stăpini deopotrivă și ai uneltelor și ai muncii lor. Aceasta le-a susținut dirzenia, ne- înfricarea. De atunci avuția și puterea le-au sporit intr-una : astăzi se realizează aici autovehicule speciale în circa 40 de variante constructive.Acum, eroismul muncii lor este unul obișnuit, al luptei pentru o nouă calitate, al strădaniei pentru o înaltă eficiență. Simți și acum, in toate, suflet de frate și de tovarăș, umăr pe care te poți bizui, aspirație spre mai bine, mai trainic, mai frumos.
LA AMIAZA luau adesea masa Împreună. Mîncau uneori la cantină. dar cind n-aveau răgaz își îm- părțeau frățește, chiar acolo in a- telier, merindea adusă de acasă de către fiecare.— Ce anume nu vă dădea răgaz ?Cei doi lăcătuși de înaltă calificare de la întreprinderea textilă „Moldova" din Botoșani privesc o clipă unul la altul, parcă invitîndu-se la vorbă. Apoi Constantin Ursu și Rusz Lâzăr încep să deslușească, rind pe rind, cum a fost cu inovația lor, cum le-a venit ideea, cite dificultăți tehnice au avut de depășit. „Acum sintem(Continuare în pag. a Il-a)
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------ (TRIBUNA ACTIVITĂȚII DE PARTID
, . ■

SECRETARII DE PARTID NOU ALEȘI, IN DIALOG CU SECRETARII CU EXPERIENȚĂ
■ :

Tema dezbaterii de astăzi ne-a fost propusă de tovarășul Virgil Boboc, secretar al Comitetului municipal de partid Craiova. „în contactele avute în mod curent în aceste zile cu secretari ai organizațiilor de partid, multi dintre ei, nou aleși in această funcție, au cerut lămuriri in legătură cu elaborarea tematicilor orientative ale adunărilor generale. Faptul că asemenea întrebări s-au repetat mă face să cred că elaborarea acestor tematici reprezintă pentru mulți secretari sau membri ai birourilor organizațiilor de bază o problemă la ordinea zilei. Desigur, cu unii dintre secretari am lămurit lucrurile. Dar în municipiu aproape 50 la sută dintre secretarii comitetelor și birourilor organizațiilor de bază sînt noi în această funcție. Iată de ce cred că ar fi binevenită acum o dezbatere pe a- ceastă temă“.Dînd curs acestei propuneri, am considerat o- portun să organizăm dezbaterea chiar într-una din organizațiile de partid ale municipiului Craiova — întreprinderea de tractoare și mașini a- gricole. „Am do- bîndit, într-ade- văr, o experiență bună în legătură cu elaborarea tematicilor orientative ale adunărilor generale de partid — ne spune inginerul Ion Angbel, secretarul comitetului de partid din întreprindere. Dar avem și mulți secretari învestiți pentru prima dată cu această atribuție la recentele alegeri". Remarca a fost întemeiată, pentru că, în timpul documentării, cîțiva secretari ai birourilor organizațiilor de bază nou aleși, deși cunoșteau în general problema, s-au dovedit deosebit de interesați să afle cît mai multe amănunte în legătură cu elaborarea tematicilor orientative pentru adunările generale pe care tocmai urmau să le pregătească. Așa s-a născut, ad-hoc, aici la întreprinderea de tractoare și mașini agricole un adevărat și fructuos schimb de experiență între secretari de partid rtou aleși și secretari cu experiență.O primă întrebare a fost formulată de Năstase Stoichițescu, secretar al organizației nr. 24, atelierul de auto- utilare : DE CE ESTE NECESARA 
ELABORAREA TEMATICII ORIEN
TATIVE 7 Un răspuns la această întrebare l-a dat Gheorghe Ionescu, secretarul organizației de bază nr. 25 sudură A 1 800 a : „Elaborarea tematicilor orientative întocmite la sfîr- șitul fiecărui an pentru anul următor — măsură devenită regulă în activitatea figțăr.ei organizații.— s-a dovedit de mare • ajutor în munca noastră. Practic, ele constituie un instrument de lucru al biroului organizației de bază, care ne ajută în orientarea și planificarea muncii, în

Cadouri pentru pomul 
de iarnăMagazinele comerțului de stat din sectorul confecții-tricotaje-in- călțăminte au pregătit un bogat sortiment de articole ce pot fi o- ferite în dar în această „Lună a cadourilor". Un sortiment variat de produse pe cît de utile, pe atit de atrăgătoare. Întrucît alegerea nu este delpc ușoară, vom sugera drept cadouri pentru pomul de iarnă : lenjerie de corp, ciorapi, dresuri, batiste, cămăși de noapte și pijamale, papuci ; articole specifice sezonului rece ; căciulite tricotate și din blană sintetică, fulare și mănuși, salopete și costumase matlasate, ghete și cizme din piele și înlocuitori ; articole pentru nou-născuți ; costumase, bo- toșei, port-bebe ; articole care pot completa garderoba celor mici : cămășuțe, rochițe din diftină sau stofă,1 fuste, pantaloni, treninguri, baseuri, baticuri, jachete, teniși, ghete baschet și multe altele.

<■

„Toii sintem fiii unei singure patrii"
(Urmare din pag. I) mulțumiți. Piesele și dispozitivele concepute și realizate de noi pentru războaiele de țesut măresc considerabil viteza de lucru a mașinilor. Crește productivitatea, se depășește planul".Telefonul sună. Constantin Ursu este chemat urgent la o „intervenție". Ne continuăm convorbirea cu Rusz Lâzâr.— Care a fost drumul dumneavoastră in viață pină la această reușită, pină la prestigiul de care vă bucurați în această mare întreprindere botoșăneană ?— A fost un drum obișnuit. Am terminat profesionala în orașul meu natal, Tîrgu Mureș, unde mi-am și început meseria șl unde am avut marea cinste de a fi primit în partid. Tot acolo am cu- noscut-o pe Marika și ne-am căsătorit. Cînd Marika a terminat Facultatea da farmacie a fost repartizată la Botoșani. Așa am ajuns amîndoi aici... Dar, drept să vă spun, poate n-aș fi rămas cu atîta drag în locul acesta dacă...— De ce v-ați oprit ?— Vedeți, e o poveste mai lungă, întreprinderea noastră era nouă și în continuă dezvoltare. Erau multe lucruri de rezolvat. Simțeam că aici, unde oamenii au nevoie de mine, unde-i sint folositor țării, trebuie să-mi fac pe deplin datoria. Cît de bine și frumos spune tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Toți sintem fiii unei singure patrii". A fi cu adevărat revoluționar înseamnă a te afla acolo unde patria are nevoie de tine.— V-ați făcut prieteni aici, la Botoșani ?— Da, o mulțime : soții Elena și Silviu Manoliu și soții Rodica și

întocmirea planurilor trimestriale. în îmbinarea cit mai judicioasă a problemelor curente cu cele care privesc perspectiva. Și încă ceva important : selecționarea judicioasă a temelor supuse dezbaterilor comuniștilor are un rol important in buna pregătire și desfășurare a adunărilor generale, in asigurarea eficienței lor". Spre convingere, a prezentat tematica pe acest an. Pe baza acesteia, în cadrul adunărilor generale au fost abordate aspecte esențiale in concordantă cu sarcinile majore ce au revenit colectivului privind realizarea ritmică a producției fizice, creșterea productivității muncii, economisirea materiilor prime, materialelor și energiei, aplicarea corespunzătoare a acordului global, asigurarea unor lu
Cum sînt elaborate si finalizate 

tematicile orientative ale adunărilor generale
crări de calitate superioară, perfecționarea pregătirii profesionale, precum și probleme privind îndrumarea organizațiilor de masă și obștești, urmărirea îndeplinirii sarcinilor încredințate membrilor de partid, concluziile desprinse din discuțiile individuale, intensificarea muncii de educație comunistă și altele. „Eu aș vrea să subliniez o idee — a spus maistrul Ion Dumitru, secretarul comitetului de partid din secția 7 sudură — rezultată din propria noastră experiență. Cuprinzînd probleme majore ale activității de ansamblu ce vor fi urmărite, dintre care sînt selecționate cele ce urmează a fi înscrise pe ordinea de zi a adunărilor- generale din fiecare lună, tematicile orientative ajută efectiv la cuprinderea tuturor problemelor și domeniilor de activitate într-un echilibru corespunzător și o strînsă legătură între problematica economică și cea a vieții de organizație sau a activității politico-educative.

CUM SE PROCEDEAZĂ LA ELA
BORAREA TEMATICII ORIENTA
TIVE 7 A fost întrebarea următoare pe care a adresat-o Ion Talia, secretarul biroului organizației de bază din atelierul tratament termic. „în practica activității ijoastre — spunea referindu-se la acest aspect 
Dumitru Preda, secretarul comitetului de partid din secția I debitare, presaj, forță și tratament termic — s-a statornicit obiceiul ca tematicile orientative să fie întocmite de membrii birourilor organizațiilor de bază. Așa s-a procedat și

loan Socs. Și, bineînțeles, Constantin Ursu.Chiar în clipa aceasta Ursu revine in atelier și, parcă scuzindu-se că ne-a întrerupt, se adresează lui Rusz Lăzăr :— Intervenția e ceva mai dificilă. Am nevoie de tine.— Haidem ! spune decis Rusz.
DUPA-AMIAZA, la secția mecanică III a marii întreprinderi „In-, dependența" Sibiu se află in schimb maistrul Drotleff Friedrich. într-un răstimp de răgaz se apropie de el doi tineri, un băiat și o fată. îi spun că doresc să se căsătorească și că vor avea nevoie de locuință. Pentru asta le-a venit în minte să se adreseze în primul rind maistrului — ca omul cel mai apropiat de ei, de aici, de la „Independența".După ce tinerii se îndepărtează, maistrul ne spune cu un zîmbet :— E firesc să ne preocupăm îndeaproape de toate trebuințele oamenilor. Satisfacerea acestora in bune condiții ține de însăși esența orînduirii noastre. După cum se știe, nu întotdeauna lucrurile au stat așa prin aceste locuri...Răsfoim „Enciclopedia României" editată în 1938. Ne rețin atenția, in capitolul „Asistență și prevederi sociale", citeva denumiri care spun multe : Societatea femeilor de meseriași și comerciant! români pentru ajutorarea săracilor, Societatea „Sf. Antoniu" pentru ajutorarea familiilor sărace, Uniunea pentru asistența școlarilor săraci. Și o adăugire : „în județ activează 12 reuniuni ale femeilor pentru ajutorarea săracilor". După cum se vede, adjecti

acum, la întocmirea tematicilor pentru anul 1985. în acest scop au fost revăzute hotăririle de partid și de stat, cuvîntările și expunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, au fost temeinic aprofundate Raportul, ca și celelalte documente ale Congresului al XlII-lea, s-au avut in vedere sarcinile pe anul 1985 ce revin întreprinderii și in mod expres colectivului secției noastre și fiecărui compartiment. De asemenea au fost consultați comuniștii, cadrele de conducere ale secției, alți oameni ai muncii asupra problemelor pe care le consideră necesar să fie dezbătute în viitor în adunările generale. Și încă ceva: s-au avut in vedere rezultatele obținute in acest an, experiența dobîndită în organizarea mun

cii, în realizarea unor acțiuni politico-educative. M-am referit la acest aspect pentru că trebuie să recunosc că a mai existat și la noi obiceiul copierii de la un an la altul în tematicile orientative a acelorași teme fără să se tină seama de sarcinile calitativ superioare care au intervenit, de orientările și cerințele noi care se pun cu stringență într-o perioadă sau alta, chiar de experiența cîștigată, ca și cum viața însăși ar bate pasul pe loc". „Eu aș mai adăuga doar următorul aspect : odată întocmite, tematicile orientative sînt discutate și aprobate în birourile organizațiilor de bază — arăta maistrul principal Nicolae Ia- nicu, secretarul comitetului de partid din secția mecano-energetic. Pe parcursul anului — de obicei în a doua parte a lui — birourile analizează cum au fost abordate problemele prevăzute în tematicile. orientative, ce aspecte trebuie avute în vedere pentru dezbaterile din adunările generale următoare".
CÎND ȘI DE CE SE IMPUNE MO

DIFICAREA TEMATICII 7 Secretarul organizației nr. 22 de la a- telierul prelucrări și reparații, strungarul Dan Enculescu, a ridicat a- ceastă problemă în cadrul discuției pentru că, în activitatea biroului acestei organizații de bază, pe ordinea de zi a adunării generale din luna aprilie era stabilită discutarea unor probleme privind contribuția membrilor de partid la realizarea de economii de ma- teriale. în luna martie a avut loc plenara Comitetului Central 

vul sărac revenea ca un laitmotiv al realității de odinioară...— Astăzi ?— Astăzi Sibiul este un județ bogat, datorită dezvoltării sale economice extrem de dinamice : industria Sibiului este de 100 de ori mai puternică decît acum patru decenii. De ce subliniez acest fapt ? Pentru că el reflectă cu tărie politica înțeleaptă promovată de partidul nostru privind asigurarea condițiilor reale pentru înfăptuirea deplinei egalități a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate. Afirmarea multilaterală a personalității se poate astfel manifesta din plin. Iată, de pildă, oamenii învață în limba lor maternă, o rostesc de pe scenă, o citesc tipărită in publicații și cărți. Oare cite țâri se pot mîndri cu acest mod consecvent, umanist, revoluționar de rezolvare a problemei naționale ?
SPRE SEARA la televizor se prezintă o retrospectivă sportivă a anului. Iată, pe cel mai înalt podium, echipa de gimnastică a României. Iată-le pe reprezentantele noastre: Ecaterina Szabo, fata din Zagon, județul Covasna, Lavi- nia Agache — din Căiuți, județul Bacău, Cristina Grigoraș — din Satu Mare, Laura Cutina — din București, Simona Păuca — din Azuga, Mihaela Stănuleț — din Sibiu. Prin cununa aceasta de flori, parcă toată țara-i acolo, pe cea mai înaltă treaptă. Se intonează Imnul Republicii Socialiste România. Privim chipurile Ecaterinei Szabo, Laviniei Agache și ale tuturor celorlalte. Ochii le joacă in lacrimile bucuriei. Bucuria izbîn- zii pentru culorile patriei.

al P.C.R., în care tovarășul Nicolae Ceaușescu a atras atenția din nou asupra necesității folosirii cît mai depline a capacității utilajelor. „Cum era și firesc — spune secretarul organizației de bază — in adunarea generală din luna aprilie noi am modificat tema prevăzută, orientin- du-ne spre analiza felului in care comuniștii asigură calitatea reparațiilor executate, pentru că de aceasta depinde in mare măsură și folosirea la intreaga capacitate a utilajelor din întreprinderea noastră". „Aici — a intervenit maistrul Nicolae Ianicu — se ridică și următoarea întrebare pe care ne-am pus-o și noi nu o dată. E bine să ne ghidăm numai după tematicile orientative ? De ce — da ? De ce — nu ? Propria experiență ne-a dat și răspunsul.Sigur că este bine și trebuie să ne ghidăm după aceste tematici orientative. Dar ele. după cum li se și spune, sint orientative. Așa că ori de cite ori problemele concrete ale locului de muncă o cer, trebuie să completăm aceste tematici, să le îmbogățim astfel Incit pe ordinea de zi a adunărilor generale să apară de fiecare dată teme în concordanță cu cerințele și necesitățile noi care se pun". „în această privință, un rol important poate și trebuie să-l aibă comitetul nostru de partid, spunea secretarul comitetului de partid din întreprindere, care are datoria să vadă tematicile birourilor organizațiilor de bază, să le aducă, cînd este cazul, corectările necesare".într-adevăr. așa trebuie să procedeze, să-și exercite atribuțiile de control, îndrumare și sprijin comitetul de partid. Firesc, această activitate nu se poate rezuma doar la o simplă avizare a tematicilor orientative, ci urmărindu-se, prin membrii biroului și ai comitetului de partid care răspund de activitatea unor organizații de bază, modul în care tematicile tin seama de specificitatea fiecărei secții, a sarcinilor care stau în fața acestora și a întreprinderii în ansamblu. Astfel se va asigura creșterea capacității birourilor organizațiilor de bază în mobilizarea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii la îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan pe anul 1985, ultimul an al cincinalului. Ia înfăptuirea sarcinilor rezultate din Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, din celelalte documente adoptate de Congresul al Xllî-lea al partidului.
AI. PINTEA

NOAPTEA, cînd scapă de iureșul treburilor, inginerului Mathe Iosif, directorul întreprinderii chimice orădene „Sinteza", îi place adesea să se îndrepte către laboratoare. Aici se muncește pină tir- ziu. Iată-i, în această seară, pe cercetătorii Florian Hondoroș și Mageary Adalbert aplecați asupra lucrărilor lor. Directorul trece pe la amindoi, se interesează de stadiul fiecărei cercetări, de progresele înregistrate.— Ne preocupăm Îndeaproape de cercetare. Avem îndatoriri mari in această privință — ne spune directorul. Directivele celui de-al XlII-lea Congres al partidului prevăd pentru industria chimică unul dintre cele mai ridicate ritmuri medii anuale de creștere, și anume 8,5—9 la sută. Sporurile cele mai importante se vor înregistra la chimia de sinteză fină, la produsele de mic tonaj, adică tocmai în domeniul nostru de activitate. Așa cum ne-a îndemnat tovarășul Nicolae Ceaușescu, avem datoria de a ne situa în permanență la nivelul mondial și chiar să depășim acest nivel. Marca „fabricat în România" trebuie să se afle mereu la înălțime.
FIECARE ZI din viața Republicii e o treaptă mereu mai înaltă a împlinirilor noastre, a gindu- lui și a muncii înfrățite, izvorîte din trainica unitate a tuturor fiilor țării în jurul partidului, al secretarului său general, din dragostea fierbinte de țară.

Gh. ATANASIUcu sprijinul corespondenților „Scînteii”

Arhitectură modernă la Cărei Foto : Gh. Iancu

FORME Șl ASPECTE ALE DEMOCRAȚIEI

SOCIALISTE ÎN ACȚIUNE

Un dialog permanent, viu și fertil cu cetățeniiScrisorile și sesizările oamenilor muncii conțin, aproape intotdeauna, păreri, opinii, observații față de anumite stări de lucruri, idei valoroase pentru mai buna deȘfășurare a activității dintr-un sector sau altul de muncă. Democrația noastră socialistă, legile țării, care obligă la aplecarea cu grijă asupra fiecărei scrisori și sesizări a oamenilor muncii, au creat un climat propice exprimării opiniilor publice față de multiplele aspecte ale vieții noastre politice și sociale.Comuna Bolintin Vale din județul Giurgiu are un primar tînăr, Petre Constantin. Tinăr și ca vîrstă, și ca funcție, pentru că are 34 de ani și este primar de numai 7 luni.. Comuna — o comună cu aproape 12 mii de suflete, firește cu multiple probleme de muncă și de viață, o localitate aflată în preajma momentului de a-și dobindi statut de oraș agroindustrial, cu o pondere economică destul de importantă în ansamblul județului, o localitate în care trăiesc și muncesc 30 de medici, 82 de cadre didactice, 60 ingineri (în marea lor majoritate petroliști), unde aproape 2 000 de elevi îrivață la cele trei școli generale și liceul industrial de petrol. Deci, o comună cu multiple probleme de ordin economic și edilitar- gospodărești.Discutînd cu tînărul primar despre modul cum rezolvă scrisorile ce îi sint adresate, schițează un zîmbet care ar părea să exprime o anumită nedumerire, dar într-un fel și o oarecare satisfacție. Căci, din luna martie și pină in prezent, primarul primise... nu mâi mult de patru scrisori ! Da, doar patru scrisori, dintre care două fuseseră adresate primăriei, iar alte două au venit de la foruri superioare — toate fiind apoi operativ rezolvate.Desigur, faptul că la o instituție de importanța primăriei unei localități însemnate au sosit în șapte luni doar patru scrisori îndeamnă la reflecții. Oare oamenii nu au nici o problemă de ridicat, nici o sesizare ? Ori n-au încredere in primărie, in felul cum aceasta va răspunde solicitărilor lor ?Iată ce ne spune primarul :„La numai citeva zile după ce am fost instalat ca primar, venind din-
Pentru o eficiență sporită a echipelor de control 

al oamenilor munciiOrganizarea unor întilniri Intre e- chipele de control al oamenilor muncii și conducerile unităților controlate a devenit o practică în activitatea factorilor de răspundere din municipiul Craiova. Secretariatul comitetului municipal de partid a decis insă ca o astfel de întîlnire. ce s-a desfășurat recent, să aibă un caracter mai aparte. Ce a determinat organizarea acestei întilniri ? în sesizări sosite la primărie se arăta că activitatea de desfacere a mărfurilor în unele unități alimentare, de legume și fructe s-a desfășurat necorespunzător și, ceea ce era mai nefiresc, activitatea unor echipe de control al oamenilor muncii nu se făcea simțită.Pornind de aici, secretariatul comitetului municipal de partid a inițiat un control, timp de o săptămînă, la care au fost antrenați și activiști de partid și de stat. Ce a relevat această acțiune ? Mai întii un aspect demn de menționat : existența unui fond de marfă corespunzător pentru aprovizionarea populației municipiului. S-a adeverit însă Și existența unor serioase deficiențe în ceea ce privește repartizarea echitabilă și ritmică a acestui fond de marfă pe unități și cartiere. Așa, bunăoară, unele magazine alimentare, situate în zonele periferice ale municipiului, nu au primit cantități suficiente sau chiar deloc din anumite produse, în
Programul unităților comerciale bucureștene 
în perioada 27 decembrie 1984-2 ianuarie 1985

In zilele de joi 27, vineri 28, sîm- bătă 29 decembrie 1984 : unitățile comerciale, alimentare și nealimentare, precum și piețele agroalimentare vor funcționa după un program prelungit cu 1—2 ore. Unitățile de alimentație publică vor fi deschise după programul normal al zilelor respective.
In ziua de duminică, 39 decembrie : magazinele alimentare și nealimentare, precum și piețele agroalimentare vor funcționa pină la ora 14. Unitățile comerciale care în mod obișnuit nu funcționează duminica își vor începe activitatea la ora 8 dimineața. Unitățile de alimentație publică vor funcționa după programul normal al zilei respective. 

tr-o comună vecină, unde am fost mai mulți ani secretar adjunct cu probleme de propagandă al comitetului comunal de partid, a avut loc o ședință a biroului comunal de partid, care a analizat modul cum sint rezolvate scrisorile oamenilor muncit. Am observat că cele mai multe sesizări ale oamenilor se refereau la modul cum sint atribuite loturile personale în folosință, altele fiind de ordin gospodăresc, legate de relațiile dintre vecini. Mi-am zis că ar trebui să am o mare grijă față de aceste probleme. Iar pentru a cunoaște mai bine preocupările oamenilor, să nu aștept sosirea scrisorilor și sesizărilor, ci să le preintîmpin, să fiu cit mai mult în mijlocul lor, să răspund pe loc problemelor care le ridică. Pentru că dacă oamenii află dinainte răspuns la problemele pe care vor să le ridice, firește că, în cele mai multe cazuri, nu mai au nevoie să mai scrie. Iar contactul direct cu oamenii ne oferă numeroase învățăminte, este o sursă de propuneri și inițiative. Iată citeva e- xemple. Aproape 2 000 de oameni pleacă zilnic din comună spre Capitală, unde lucrează în întreprindeți ; alții, la sondele din împrejurimi — o adevărată forță care lipseșțe din comună cea mai mare parte din zi, dar care ar putea să ne dea și nouă o mînă de ajutor în momentele mai grele ale campaniilor agricole. Dis- cutind aceste probleme în cadrul comitetului .comunal de partid și împreună cu conducerea cooperativei a- gricole de producție, am hotărît ca și acestora să le atribuim loturi în folosință dacă vor realiza în cooperativă, în timpul lor liber, 60 de norme. Măsura a avut efectul scontat, în sensul că am satisfăcut o doleanță mai veche a oamenilor, dar, în același timp, a constituit o sursă importantă a realizării programului de autoaprovizionare cu produse a- groalimentare și de livrări la fondul de stat....Aflîndu-ne în mijlocul locatarilor unui bloc de locuințe din comună — oameni gospodari, obișnuiți să crească .o pasăre, un porc — am a- flat de dorința lor de a crește în continuare animale — lucru bineînțeles cu neputință „la bloc". Discu

vreme ce unitățile din zona centrală dispuneau de cantități prea mari de asemenea mărfuri. S-a mai constatat că, deși unitățile de producție ale municipiului realizează zilnic intre 15 și 22 sortimente preparate din carne (și, de regulă, la nivelul grafice- lor de livrare stabilite), in unele u- nități de desfacere nu ajung decit maximum 6 sortimente, in cantități ce reprezintă doar intre 10 și 40 la sută din comenzile solicitate. Nici din acestea nu toate cantitățile ajung Să fie expuse la vederea cumpărătorilor. Spre exemplu, Ia unitatea nr. 32 s-au găsit la vinzare doar două produse (slănină și margarină), în timp ce agregatul frigorific era plin cu însemnate cantități de alte sortimente — salam, cirnați și costiță, ce își așteptau cumpărătorii. O situație asemănătoare s-a întîlnit și la unitatea de desfacere a preparatelor din carne nr. 107 și la magazinul alimentar nr. 20.Inexplicabil este și refuzul unor conducători de unități de a prezenta echipelor cetățenești registrul unic de control, încâlcind astfel prevederile legii. Asemenea situații s-au întîlnit la restaurantele „Rotonda" și • „Rapid", la unitățile alimentare nr. 20, 94, 147 și 235. S-a relevat că unele cadre de conducere ale unităților controlate sînt refractare Ia observațiile și propunerile făcute de lmputerniciții obștii sau ade

In ziua de luni, 31 decembrie : magazinele alimentare și nealimentare, inclusiv cele care în mod obișnuit sînt închise lunea, precum și piețele agroalimentare vor funcționa pină la ora 17, cu excepția magazinelor de pline, ape minerale și sifoneriilor, care vor funcționa pină la ora 18. Unitățile de alimentație publică care nu organizează revelionul vor funcționa pină la ora 20, iar cele care organizează revelionul vor începe programul la ora 18 și vor funcționa pînă la ora 6 dimineața.
In ziua de 1 Ianuarie 1985 : unitățile comerciale alimentare și nealimentare, precum și piețele agroalimentare vor fi închise. Unitățile 

tînd despre aceasta. comitetul executiv al consiliului popular comunal a găsit soluția de a li se oferi un teren unde să-și amenajeze cotețe, mici spații îngrădite pentru creșterea păsărilor.Indiferent cit de încărcată ar fi agenda de lucru a primăriei, o dată pe lună ne intîlnim toți deputății comunali, oameni destoinici, care știu să. aducă cuvintul și gmdurile cetățenilor. Discuțiile cu deputății ne relevă numeroase propuneri, inițiative și sugestii gospodărești. In urma u- nor asemenea discuții, s-a ajuns la concluzia că este nevoie de o piață mai bine organizată. Cu sprijinul comitetului executiv al consiliului popular județean, vom organiza o piață după toate regulile. în care să desfacem propriile noastre produse agroalimentare. Noi avem aproape 12 mii de locuitori, dar mai sînt alte citeva mii care vin zilnic la Bolintin Vale și pe care putem să-i servim în mod civilizat. Sintem în plină reconstrucție a centrului civic și în a- ceastă direcție avem nevoie de sprijinul larg al oamenilor, al instituțiilor din localitate, sprijin pe care-î primim fiindcă avem oameni harnici și gospodari".In momentul în care Ieșeam din sediul primăriei, o femeie cu o roabă încărcată cu varză se adresează primarului cu rugămintea să intervină pentru că la centrul de achiziții nu-i primește varza pe motiv că nu este de calitate extra. „Eu am contract — spune femeia — și numai astfel de varză a crescut în curtea mea". „Este bună", spune primarul și pe loc intervine, dind dispoziție să se rezolve problema, iar achizitorul să vină Ia primărie pentru 0 discuție. „$i iată, astfel, vom avea cîteva scrisori mai puțin privind achizițiile" — ne spune primarul.Scrisorile nescrise șl neexpediate pe adresa primăriei din Bolintin Vale vor rămine în continuare... nescrise și neexpediate pentru că tînărul primar pare decis să promoveze în continuare un stil de muncă bazat pe dialogul permanent, viu și fertil cu oamenii.
Petre CRISTEA

seori se rezumă la simpla apostilă „luat la cunoștință", semnată de regulă de un funcționar, nu de director — cum prevede legea.Așa cum aminteam la începutul acestor rinduri, nu s-a pierdut din vedere nici analiza activității echipelor de control al oamenilor muncii — cum sînt cele de la unitățile C.F.R. și „Electroputere" — care in acest an nu au avut nici un fel de activitate. Ba, ceva mai mult, membrii unor echipe s-au folosit de mandatul încredințat în scopul unor avantaje personale.Desigur, utilitatea și eficiența a- cestei întilniri a constat în faptul că s-au luat pe Ioc măsurile impuse de fiecare din situațiile depistate, s-a dispus înlăturarea din comerț a celor incorecți ; a fost reînnoită componența unor echipe de control al oamenilor muncii ; directorii unităților care nu și-au respectat obligațiile legale cu privire la activitatea echipelor de control au fost sever avertizați.Această acțiune a constituit un prilej de creștere a rolului echipelor de control al oamenilor muncii, a căror contribuție la bunul mers al activității de aprovizionare a populației va trebui să se ridice la nivelul mandatului încredințat de obște.
Nicolae BABALAUcorespondentul „Scînteii"

de alimentație publică care nu au organizat revelionul vor funcționa după programul normal al zilei de duminică, iar cele care au organizat revelionul vor relua activitatea începind de Ia ora 18 și vor funcționa pină la ora 2 noaptea.
In ziua de 2 Ianuarie 1985 : unitățile comerciale alimentare și nealimentare vor fi închise cu excepția magazinelor de piine, lapte, unităților de desfacere a presei, sifoneriilor, florăriilor și 50 la sută din rețeaua de tutungerii ; piețele agroalimentare și magazinele de legu- me-fructe din zona acestora vor funcționa intre orele 7—11. Unitățile de alimentație publică vor sta la dispoziția consumatorilor după programul unei zile de duminică.
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IN SPIRITUL SARCINILOR SUBLINIATE RE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU.
~ MUNCA RINE ORGANIZATA PENTRU REALIZAREA EXEMPLARA A HMECTIUELUR ECONOMICE

Cu ocazia unei analize efectuate la Începutul acestui an de Consiliul județean de control muncitoresc se aprecia că la întreprinderea de autocamioane din Brașov, datorită unei temeinice pregătiri, producția a demarat promițător. Timpul a trecut și iată că aprecierea făcută atunci s-a confirmat : planul la producția fizică, indicator căruia i s-a acordat o atenție deosebită, a fost realizat integral și chiar depășit. Pină acum cîteva zile se obținuseră suplimentar 1 006 autovehicule, 30 autobasculante, 39 autotractoare, 1 052 autoșasiuri. 95 motoare vandabile și piese de schimb în valoare de 56 milioane lei, ceea ce i-a permis acestui harnic și destoinic colectiv să raporteze îndeplinirea planului anual cu aproape o lună mai devreme.Analizînd mai atent modul în care s-a desfășurat activitatea productivă a unității se ajunge la concluzia că acest rezultat nu a fost obținut în- tîmplător sau fără eforturi. Uneori, greutățile păreau a fi chiar de nedepășit. în luna iulie, de pildă, din cauza neasigurării unor piese și sub- ansamble pe care trebuiau să le livreze alte unități, prin cooperare, dar și unor neajunsuri apărute în propria activitate, ritmul de lucru scăzuse cu mult sub nivelul prevăzut, în consecință, după ce în prima jumătate a anului se realizaseră suplimentar 112 autovehicule, la sfîr- șitul lunii iulie se înregistra o restanță de circa 200 milioane lei. Atunci, puțini mai credeau că planul pe întregul an va putea fi îndeplinit integral. Muncitorii, specialiștii, cadrele de conducere din întreprindere, sub îndrumarea organizațiilor de partid, au acționat însă în așa fel încît să încheie anul cu rezultate cit mai bune. Și iată că au reușit.— „Cheia" succesului, ne spune tovarășul Vasile Luca, șeful serviciului plan, constă în perfecționarea permanentă a activității, în îmbunătățirea organizării producției și a muncii. Mă refer, în mod special, la pregătirea producției și urmărirea fabricației, la raționalizarea fluxurilor tehnologice, la asigurarea unor decalaje de timp absolut necesare între activitatea din sectoarele primare și cele prelucrătoare.Fără îndoială, aceste direcții de acțiune sînt bine cunoscute în toate unitățile industriale. Experiența întreprinderii de autocamioane din Brașov se individualizează însă prin felul cum se acționează practic pentru îndeplinirea obiectivelor propuse. Urmărirea realizării planului la producția fizică, de pildă, se face zilnic și pe repere. De ce pe repere? Pentru că, după cum se știe, lipsa unui singur reper poate deregla întregul program de fabricație pe o zi. sau pe mai multe zile. Iar ori de cite

Împliniri și perspective la cumpăna dintre aniîn aceste ultime zile ale anului 1984, oamenii muncii din țara noastră acționează cu deplină dăruire și pasiune profesională pentru realizarea integrală și depășirea prevederilor la producția fizică și export, pentru economisirea materiilor prime, energiei și combustibilului, în general pentru îndeplinirea exemplară a tuturor indicatorilor de plan. Redacția a adresat trei întrebări unor cadre de conducere și specialiști din întreprinderi :
1. CU CE BILANȚ ÎNCHEIAȚI ANUL 1984 ?2. CARE ESTE CEA MAI ÎNSEMNATA REALIZARE PE PLAN PRO

FESIONAL ȘI PERSONAL ?3. CE VA PROPUNEȚI SA REALIZAȚI ÎN MOD DEOSEBIT ÎN 
ANUL 1985 ?

Cum va cîștiga un colectiv 
o producție 

de 200 milioane lei
IAnul 1984 a fost un an de• muncă asiduă pentru întregul nostru colectiv, o perioadă în care au fost puse in funcțiune o serie de instalații noi, de o complexitate deosebită și cu un nivel tehnic dintre cele mai înalte. Realizările obținute în acest an deschid largi posibilități unității noastre în anul 1985 și cu deosebire în cincinalul 1986—1990. Fabricăm acum la Giurgiu epiclor- hidrină, pigmenți organici, intermediari organici, albitori optici, acid betaoxinaftoic, acid metanilic, naf- toli, toate aceste materii prime fiind produse în instalații puse în funcțiune în 1984. în paralel s-au modificat și îmbunătățit tehnologiile la instalațiile vechi. în vederea reducerii consumurilor specifice energetice și, în mod deosebit, pentru valorificarea subproduselor rezultate din procesele tehnologice.
2 Sincer să fiu, alegerea este• greu de făcut. Dacă vorbim de satisfacții profesionale, punerea în funcțiune a instalației de epiclor- hidrină reprezintă o adevărată performanță. Producem epiclorhidrină cu o concentrație de 99,5 la sută, in timp ce mari concerne ale lumii, cu o bogată tradiție, realizează o concentrație de numai 98 la sută. Este cu atit mai mare satisfacția noastră cu cit Vie gîndim că instalația a fost pusă în funcțiune cu oameni formați Ia Giurgiu, reprezentînd un test de capacitate a tinerilor ingineri pregătiți la școala chimiei românești. Mai mult de jumătate din cei care lucrează la această instalație sînt ingineri stagiari, care s-au specializat și pregătit să pună în funcțiune noi instalații și mai complexe.
3 Pentru anul 1985 ne propu-• nem, în primul rînd. să realizăm o serie de produse noi, de valoare ridicată, care să asigure reducerea importurilor, deci a efortului valutar al țării. Avem instalații gindite încă din faza de proiectare cu un mare caracter de universalitate și adaptabilitate, pe care se poate și trebuie să se asimileze un mare număr de produse. în anul 1985 vom realiza pe instalațiile aflate acum în funcțiune produse noi in valoare de aproape 200 milioane lei, numai prin valorificarea deșeurilor tehnologice. Practic, vom realiza vopsele reactive, elorură ferică și oxizi de fier, produse de fluidificare pentru turnarea betoanelor, care vor asigura în unele sectoare ale economiei naționale eliminarea unor operații cu manoperă costisitoare. Din subprodusele de la epiclorhidrină, de exemplu, vom obține un produs chimic pentru combaterea dăunătorilor la culturile de varză, ardei, vinete și ceapă, al căror efect îl vom verifica chiar în primăvara anului 1985.Totodată, vom acționa cu mai mul

ori un reper nu se asigură la timp se iau imediat măsurile necesare. în cazul cind s-a stabilit că linia de turnare a grinzilor și a altor piese grele va fi oprită pentru efectuarea reparației capitale, bunăoară, comi-
la Întreprinderea de autocamioane brașov

Produse de înaltă performanță 
destinate exportului

tetul de partid, specialiștii din secție au luat măsuri cu totul speciale. Mai exact, programul de fabricație a fost astfel întocmit încît să se asigure un stoc mai mare de piese turnate. în felul acesta, deși linia de turnare a fost oprită timp de o lună de zile, fabricația de autocamioane s-a desfășurat normal.— Uneori, s-a intîmplat însă să nu primim la timp unele repere realizate prin cooperare, ne spune tovarășul Constantin Rățoi, secretarul co

tă insistentă în direcția reducerii consumurilor materiale, de materii prime, combustibili și energie. Numai prin recuperarea, recondiționa- rea și refolosirea ventilelor și materialelor de montaj vom economisi peste 50 milioane lei. Am luat de pe acum toate măsurile necesare pentru ca în 1985 indicele de utilizare a instalațiilor să crească substanțial. Insist asupra acestui lucru deoarece orice oprire și repornire a instalațiilor, in mod deosebit a celor de electroliză, înseamnă o dublă pagubă : pierderi de producție- și consumuri suplimentare, nejustificate de materii prime și energie.în anul 1985. mai mult de 65 la sută din producția pe care o vom realiza va fi livrată la export, sarcină extrem de importantă, pe care o vom trata ca atare. Pe baza unor convenții și contracte vom exporta produsele noastre în cele mai diverse colțuri ale lumii, unde concurența este acerbă. Avem ambiții mari, dar fundamentate. Ca urmare a eforturilor întregului colectiv sînt asigurate condițiile necesare pentru ca in anul 1985 să realizăm cea mai mare producție industrială din acest cincinal și, deci, să trecem la înfăptuirea obiectivelor stabilite de cel de-al XIII-lea Congres al partidului.
Inq. Ștefan MANEA directorul Combinatului chimic din Giurgiu

Un efort pe care 
pelicula fotografică 

nu-l poate înregistra
IAș sublinia de la bun început• că planul pe acest an a fost deosebit de mobilizator. Colectivul nostru a înțeles insă că trebuie să-și pună in valoare întreaga experiență și capacitate profesională, iar ca urmare vom încheia anul 1984 cu realizări remarcabile. Aplicînd neabătut indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, date cu prilejul vizitei de lucru in combinatul nostru în luna septembrie a anului trecut, am reușit să asigurăm funcționarea instalațiilor la parametri superiori și în deplină siguranță. Totodată, am asimilat in fabricație repere și piese de schimb de o mare complexitate tehnică, am scurtat duratele de execuție a reviziilor și reparațiilor, în condițiile efectuării lor la un nivel calitativ superior. Ca urmare, principalele instalații au funcționat cu indici superiori prevederilor de plan. Bunăoară, fabricile de amoniac au funcționat cu 3—3,6 la sută peste capacitate, iar cele de acid azotic cu 4—6.8 la sută peste capacitate, stabilind astfel un adevărat record in materie, atit pe plan intern, cit și față de indicii obținuți la instalații similare în țări cu tradiție. Așa se explică, pe scurt, faptul că planul anual la producția-marfă industrială a fost îndeplinit cu 23 de zile înainte de termen, ceea ce a creat premise 

mitetului de partid pe întreprindere. Și atunci, evident, nu am mai avut ce face. Chiar recent nu am primit la timp un anumit tip de șurub de la întreprinderea de profil din Tirgu Secuiesc. Din această cauză, timp de

patru zile nu s-a putut monta nici un singur motor.Iată, deci, cum lipsa unui simplu și banal șurub de chiulasă a făcut ca întreprinderea de autocamioane să nu realizeze în cursul lunii noiembrie nu mai puțin de 600 motoare de 215 CP. Și vina nu revine nici întreprinderii din Tirgu Secuiesc, ci Combinatului de oțeluri speciale din Tîrgoviște, care nu a livrat la timp oțelul necesar. Este încă un exemplu care demonstrează importanța cu

ca, pînă la finele lunii decembrie, să realizăm suplimentar o producție- marfă industrială în valoare de 210 milioane lei. Altfel spus, vom realiza peste plan circa 18 000 tone îngrășăminte chimice sută la sută substanță activă, 42 000 tone amoniac, 33 000 tone acid azotic, precum și însemnate cantități de oxigen, argon și alte produse.în anul 1984, unul din obiectivele colectivului nostru a constat și in diversificarea producției de îngrășăminte chimice. Am reușit, astfel, să realizăm o serie de sortimente de îngrășăminte lichide, îngrășăminte complexe bogate în fosfor și cu mi- croelemente, îmbunătățind totodată glanurometria și aspectul comercial al produselor. Datorită preocupărilor deosebite în domeniul producerii materialelor fotosensibile, realizăm azi 54 tipuri de materiale fotosensibile, din care 44 sint realizate exclusiv pe baza cercetărilor românești, contribuind substanțial la diminuarea efortului valutar al țării.
2 Anul 1984 este bogat în reali-• zări și ele aparțin, evident, nu atit directorului, ca persoană, cît, mai ales, colectivului de chimiști din combinat, care au dat dovadă de exigență, de o înaltă conștiință profesională. Așa a fost posibil ca, numai in acest an, să realizăm

■ 19 ■ ■în continuarea ciclului de anchete pe tema recuperării și valorificării materialelor refolosibile din cupru („Scinteia" nr. 13152 și 13165) am făcut o investigație in alte cîteva unități economice : întreprinderea de mașini electrice București. întreprinderea mecanică de material rulant „Grivița roșie" și întreprinderea mecanică de utilaj chimic dip Capitală.De data aceasta, scopul declarat al investigației a fost descoperirea surselor de impurificare, de infestare cu corpuri străine a materialelor refolosibile din cupru. Ca atare, am solicitat unor factori de răspundere de la întreprinderea „Neferal", care acuzau calitatea materialelor primite, numele citorva unități unde nu se respectă regulile de recuperare a deșeurilor din cupru. Dar, surpriză, în loc să primim imediat numele furnizorilor indisciplinați, ni s-au indicat, după îndelungi ezitări, citeva întreprinderi județene pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile, inclusiv cea din București, prin care au loc livrările de deșeuri din cupru. Aceasta, deși în actele de livrare ale fiecărui lot de materiale refolosibile este indicat numele unității furnizoare. Aceeași atitudine de „menajare" a unităților ce impurifică materialele refolosibile am întilnit-o apoi și la șeful biroului colectări din întreprinderea specializată din Capitală. Numai după multe insistențe am aflat. în sfîrșit, citeva nume de furnizori care nu respectă regulile de sortare a materialelor refolosibile.
CU MAGNETUL, DUPĂ PROBE 

DE NEGLIJENȚA. împreună cu economistul Alexandru David, șef de serviciu in Centrala pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile, începem investigația la fospodăria de materiale refolosibile a ntreprinderii de mașini electrice București. Pentru mai multă obiectivitate, în cercetarea purității materialelor refolosibile dih cupru, ne folosim de un magnet. De fapt, de la distanță se vede, fără nici un fel de instrument ajutător că, pe cît de clar sînt indicate boxele pentru cu- 

totul deosebită a respectării contractelor încheiate, a bunei funcționări a cooperării interuzinale. Subliniem acest lucru intrucit anul viitor producția fizică a întreprinderii urmează să crească în mod simțitor. Deci, orice dereglare în mecanismul cooperării interuzinale poate avea consecințe și mai mari.— Anul viitor, ne spune ing. Iancu Purcăroiu, director tehnic al întreprinderii, se va trece la fabricația de serie a autovehiculelor grele din generația a patra, asimilate în fabricație in acest an, ca și la modernizarea autovehiculelor de 8 tone, 10 tone și 19 tone. Ca atare, în anul 1985, peste 75 la sută din produsele noastre vor fi noi și modernizate. Totodată, ne-am propus ca ponderea produselor cu nivel mondial ridicat să crească în anul viitor cu 21 la sută, iar a acelora cu nivel mondial mediu — cu 24 la sută.— Care este stadiul pregătirii producției anului viitor?— Cunoscînd din vreme sarcinile ce ne revin am putut incepe pregătirile mai devreme decît in alți ani. La ora actuală se finalizează pregătirea lansării în fabricație a autovehiculelor noi, inclusiv a celor ce urmează să fie echipate cu motoare de 360 CP. Pentru produsele care urmează să fie livrate la export in trimestrul I al anului viitor fabricația a și început. Defalcarea sarcinilor de plan pe secții și ateliere s-a făcut în așa fel încît să se asigure o încărcare judicioasă a capacităților de producție, a tuturor liniilor tehnologice, mașinilor și utilajelor. Totodată, s-au luat măsuri pentru aplicarea unor noi tehnologii avansate, extinderea mecanizării și automatizării operațiilor grele, dificile și cu volum ridicat de manoperă, introducerea robotizării și lărgirea sistemului de lucru la mai multe mașini.Și, totuși, nu se poate afirma că toate problemele privind pregătirea și trecerea la producția anului viitor sînt soluționate. Este vorba, ca să ne referim doar la citeva exemple, de asigurarea cotelor și repartițiilor la unele materiale, ca profile grele și mijlocii, țagle, bare trase, laminate plate, țevi de construcții și zincate, tablă. Dealtfel, in general, asigurarea bazei materiale și perfectarea contractelor economice sînt întirzia- te, ceea ce ar putea crea unele greutăți în desfășurarea producției anului viitor. De aici, necesitatea de a se interveni fără intîrziere pentru soluționarea tuturor problemelor și asigurarea condițiilor necesare pentru ca încă din primele zile ale lunii ianuarie să se poată lucra în ritmul prevăzut.
Nicolae MOCANUcorespondentul „Scinteii"

17 sortimente noi de materiale fotosensibile, ceea ce, să recunoaștem, nu e chiar la îndemîna oricui, nici chiar într-o țară cu tradiție in acest domeniu. Și ca să mă exprim mai plastic, aceasta echivalează cu zile și nopți de gîndire, de efort susținut, pe care pelicula noastră fotografică nu le poate reține la adevărata dimensiune.
3 Bineînțeles, pentru anul 1985• — an hotăritor pentru îndeplinirea întregului cincinal — chimiștii de la „Azomureș" sint angajați cu toate forțele pentru rezolvarea operativă și la un nivel calitativ superior a sarcinilor reieșite din Directivele Congresului al XIII-lea al partidului. în acest scop, vom acționa perseverent pentru mărirea capacității instalațiilor de îngrășăminte lichide, de la 150 tone pe zi la 1 000 tone pe zi ; pentru fabricarea îngrășămintelor complexe; cu microelemente ; pentru recuperarea resurselor energetice secundare și, bineînțeles, pentru realizarea unor noi sortimente de materiale fotosensibile și de. substanțe chimice valoroase de mic tonaj.
Inq. Dore! Mihai POPA directorul combinatului „Azomureș" din Tirgu Mureș 

pru, bronz și alamă, pe atît de mare e amestecul de materiale din aceste compartimente. Nici la gospodăria de șpan de oțel situația nu e mai bună: printre „serpentinele" de oțeluri obișnuite, întîlnim altele de inox, sîrme de bobinaj, bucățele de bronz, cîțiva rulmenți și scule așchietoare din wolfram aruncate la întîmplare.— De sortat, mai sortăm și noi, ne spune lăcătușul Gheorghe Moleșică, dar cu șpanul mărunt care ne vine amestecat din secții ce mai putem face, cum ii mai putem „limpezi" ?
RECUPERAREA SI REFOLOSIREA RESURSELOR MATERIALE
Cum este valorificat cuprul din „filonul de la suprafață" ? (III)

INDISCIPLINA — PRINCIPALA 
SURSA DE IMPURIFICARE A DE
ȘEURILOR DIN CUPRU, Pornim, așadar, în căutarea sursei de poluare a șpanului. Ne oprim in hala nr. 5 a secției colectori bobinaj. Chiar la intrare găsim un conteiner plin cu bucăți de cablu de cupru, ștraifuri de oțel și alamă, provenite de la prelucrări succesive. La unul din strunguri, grămezi-grămezi de șpan mărunt de fontă, de bronz — dar nu strînse separat, ci de-a valma, iar alături — ironie — o măturică zace nefolosită.Relatînd directorului tehnic al întreprinderii, inginerul Eugen Nico- lescu, cele constatate, dînsul se arată surprins, ba chiar contrariat. Ni se propune deci să reluăm itinerarul, de data aceasta însoțiți de inginera Maria Roșu, șefa atelierului proiectare norme de consum, și subingi- nera Roxana Caludi. La gospodăria de materiale refolosibile, cît și la cea de șpan, în fața evidentei infestări a materialelor refolosibile, însoțitoarele noastre invocă neglijența celor care au asigurat transportul diferitelor

Lucrările de iarnă în
- baza viitoarei recolte

livezi 
de fructe

Cine dorește să mănînce un măr poate alege, după gust, orice soi. Dacă se va opri la unul de culoare galben-aurie va constata că este dulce și delicios — chiar așa ii și spune soiului „auriu delicios". Cei care nu au voie să consume prea mult zahăr au la îndemină ionata- nele și alte soiuri mai acrișoare. Da, la piață și în magazinele de specialitate se găsesc cantități îndestulătoare de fructe, îndeosebi de mere și pere, speciile pomicole care au fost extinse cel mai mult in ultimii ani. Avem mai multe fructe pentru că există mai multe livezi, in multe din ele crescind pomi viguroși și sănătoși. Și nu este întîmplător. în ultimii 15—20 de ani, la indicația conducerii partidului, au fost făcute plantații noi, in sistem intensiv, pe zeci de mii de hectare și s-a desfășurat o amplă acțiune pentru modernizarea celor vechi.Desigur recolta de mere și pere — ne referim în rindurile de față mai cu seamă la aceste specii pomicole — putea fi mult mai mare și superioară din punct de vedere calitativ. Pomicultura, ca și alte ramuri ale a- griculturii, continuă să fie influențată de condițiile meteorologice. Lăsind la o parte factorii climatici, se poate afirma că nivelul cantitativ și calitativ al recoltei de fructe este hotărît, în mare măsură, de modul cum se execută lucrările de întreținere în livezi.La recenta consfătuire pe problemele agriculturii a fost prezentată o clasificare a județelor in ordinea producției medii de fructe realizate în 1984 de către unitățile agricole. Deci, nu pe total, ci doar în sectorul in care producția a putut fi cîntărită și înregistrată corect. Iată ce spun cifrele. Pe primele cinci locuri se situează, în ordine, județele Vrancea, Bihor, Suceava, Satu Mare și Galați cu producții cuprinse între 6 000 și peste 7 000 kg de fructe la hectar. Ultimele cinci locuri sint ocupate de județele Gorj, Mehedinți, Hunedoara, Maramureș și Bistrița-Năsăud cu recolte de 2 000—2 500 kg la hectar, Consemnînd aceste rezultate se desprinde concluzia că pe ultimele locuri se situează tocmai județe cu plantații întinse de pomi, iar recoltele medii realizate sînt extrem de scăzute, de trei ori mai mici decît în județele situate pe primele cinci ipcuri. Dar chiar și „fruntașele" puteau produce mai mult. O demonstrează experiența unor unități agricole. Astfel, ferma Bălilești a întreprinderii agricole de stat Pitești a realizat. în plantația intensivă care se întinde pe 69 hectare, o producție medie de 37 150 kg la hectar ; ferma Curtuiuseni a întreprinderii agricole de stat Valea lui Mihai, județul Bihor, a obținut 31 850 kg mere la hectar într-o livadă plantată pe terenuri nisipoase. Două ferme din cadrul întreprinderii agricole de stat Zalău — „Livada" și „Silvania" — au 

materiale din secții, Curînd însă, în hala nr. 5 anterior vizitată, această scuză nu mai rezistă în fața la fel de evidentelor dovezi de nedorită „amalgamare" a materialelor.„în alte secții se recuperează corect materialele cuproase" — ni se spune și sintem conduși la atelierul de aparataj. Și aici însă, în contei- nere găsim un mare amestec de cupru. aluminiu, fier...„Nici pe ăsta nu-l nimerirăm" — sună comentariul celor care ne însoțeau. în continuare, nu o nimerim 

mal bine nici la hala nr. 5 a atelierului de strungărie. Pe mașini, pe jos, grămăjoare de șpan mărunt de. bronz, amestecat cu șpan de materiale feroase, pe care le detectăm ușor cu magnetul.— Noi abia am intrat în schimb și o să remediem situația, ne asigură maistrul coordonator al schimbului II, tovarășul Petre Vasilescu. Nicăieri nu o să găsiți însă perfecțiunea, adăugă tot el.— Știți că așa, amestecat, pe șpanul de cupru nu se încasează decît 4 lei pe kilogram, în Ioc de 47,40 lei, cît se plătește pe șpanul de cupru curat ? — întrebăm noi.— Prinși de problemele producției, se întîmplă să uităm că alama de la „Neferal" tot la noi se va întoarce...într-adevăr, cum să obții aliaje cuproase superioare, pe instalațiile specializate.de la „Neferal", oricît de moderne ar fi ele, din asemenea „ghiveci" de șpanuri ?Reveniți în biroul directorului tehnic al uzinei, acesta începe să ne vorbească despre o serie de realizări ale specialiștilor de aici în valorificarea pentru consum a căderilor teh-

kg și, respectiv, 25 400 Producția obținută perealizat 29 000 kg la hectar, întreaga suprafață cultivată duce la următoarea clasificare a unităților agricole : I.A.S. Pitești — 25 238 kg pe 105 hectare, Stațiunea de cercetări pomicole Oradea — 24 678 kg pe 161 hectare, Stațiunea de cercetări pomicole Voinești, județul Dîmbovița — 21 830 kg pe 207 hectare ; I.A.S. Valea ■ ■ ......................................18 853 dova, 17 467 putea cifre multora din livezile noastre, potențial care poate fi atins și chiar de
lui Mihai, județul Bihor — kg pe 517 hectare, I.A.S. Sa- județul Dolj — 25 238 kg pe hectare, iar exemplele ar continua. Am amintit aceste care demonstrează potențialul

• Experiența unităților agricole 
fruntașe demonstrează că ran
damentul în pomicultură poate 
spori foarte mult • Tăierile și 
tratamentele la pomi să fie 
efectuate cu cea mai mare răs
pundere • Fertilizarea solului 
- o acțiune care trebuie mult 

intensificată

pășit cu condiția să fie executate cu cea mai mare răspundere și la termenele prevăzute lucrările de întreținere a pomilor. Este tocmai subiectul articolului de față ; executarea lucrărilor de iarnă în livezi.Specialiștii afirmă că lucrările care se execută iarna în livezi hotărăsc în mare măsură nivelul recoltei de fructe. Știința agricolă a demonstrat, iar practica unităților agricole fruntașe a confirmat necesitatea ca încă din toamnă să se facă tăierile la pomi, lucrările de întreținere și de fertilizare a solului, iar apoi, în tot cursul iernii, să continue stropirile.Dacă aruncăm o privire asupra situațiilor statistice care cuprind stadiul la zi al lucrărilor în pomicultură se poate deduce că unii po- micultori și-au făcut datoria față de pomii care i-au răsplătit cu recolte bune, în timp ce alții continuă obiceiul ca, după cules, să întoarcă Spatele livezilor, să nu execute lucrările prevăzute. Iată pe scurt ce spun cifrele. Arăturile și săpatul în jurul pomilor au fost efectuate pe 101 360 hectare, reprezentînd doar 42 la sută din suprafața prevăzută. Este adevărat că în unele județe această lucrare este privită cu răspundere, iar rezultatele sînt pe măsură. în județul Cluj, de exemplu, au fost efectuate arături si s-au săpat în jurul pomilor toate supra- 

nologice din materiale cuproase, a capetelor de bară. într-adevăr, uzina este în curs de autodotare cu un nou cuptor cu inducție, care va asigura randamente înalte de topire. Iar exemplele de valorificare a deșeurilor proprii — dar curate — de materiale cuproase ar putea continua cu evocarea altor inițiative. Acestea nu scuză insă lipsa de preocupare față de calitatea materialelor destinate reciclării în afara uzinei.— Ar trebui să sectorizăm mași- nile-unelte, prin nominalizarea celor 

pe care să se prelucreze numai neferoase, opinează directorul tehnic. S-ar obține astfel numai șpan curat...La fel de eficient ar fi să se folosească însă mai mult... mătura, atunci cînd se trece cu prelucrarea de la un metal la altul. Cu alte cuvinte, să se renunțe la neglijență. Căci, de ce să nu o spunem clar, recuperarea corectă a materialelor este o simplă chestiune de disciplină. Pentru valorificarea în condiții de eficiență a acestor materiale nu e suficientă organizarea unui sistem de colectare cu „gospodării" bine compartimentate pentru materialele refolosibile. Nu sînt suficiente nici instalațiile moderne de reciclare a acestora. Cum să obții în condiții de eficiență aliaje cuproase superioare, pe instalațiile specializate, din șpan puternic infestat ? Ca să nu mai vorbim de calitatea aliajelor care se obțin în aceste condiții, prin retopire, chiar la unele întreprinderi ce folosesc pentru consum propriu materiale refolosibile cuproase recuperate din prelucrările mecanice. Intrucit analiza chimică nu se face pe șarja lichidă, orice corecție ulterioară

XIII-lea Congres al ___“j cuprinse cultură menite să 25 000— 30 000 kg chiar mai mult, ocupă fertilizarea

fețele prevăzute, iar în județele Olt, Giurgiu, Brăila și Caraș-Severin aceste lucrări au fost efectuate în proporție de 70—90 Ia sută. în alte județe — Mehedinți, Vilcea, Sălaj, Satu Mare — unele din ele avind sector pomicol dezvoltat — aceste lucrări n-au fost efectuate decit pe 10—20 la sută din suprafețe. Este profund greșit a amina executarea lor pină primăvara.în pomicultură, ca și în celelalte sectoare ale agriculturii, trebuie să se acționeze ferm în vederea intensificării producției — sarcină stabilită la cel de-al I”" ' _ " partidului. între măsurile în tehnologiile de asigure recolte de fructe la hectar și un loc important terenurilor cu îngrășăminte organice și chimice. Și la acest capitol pe loc de frunte se înscrie județul Cluj, unde a fost îndeplinit programul de fertilizări cu îngrășăminte chimice, rezultate asemănătoare avînd și județele Sibiu și Brăila. Cu îngrășăminte organice au fost fertilizate suprafețe mari de livezi în județele Bistrița-Năsăud, Brașov, Tulcea și Caraș-Sevetin. Lucrările de fertilizare cu îngrășăminte organice se desfășoară nesatisfăcător în județele Mehedinți, Vilcea, Galați, Neamț, Alba și Mureș, iar cu îngrășăminte chimice — în județele Mehedinți, Neamț, Argeș, Arad și altele.Nivelul cantitativ, dar mai ales calitativ al producției de fructe depinde de efectuarea stropirilor la timp și de bună calitate. Ele urmează să se intensifice în săptăminile care urmează. Problemele legate de executarea stropirilor și asigurarea materialelor fitosanitare necesare vor constitui obiectul unui alt articol. Important este ca acum și în tot cursul iernii să continue tăierile la pomi și, mai ales, fertilizarea solului din livezi cu cantități cît mai mari de îngrășăminte organice. Unitățile agricole au investit fonduri mari atit pentru înființarea de plantații noi, cît și pentru modernizarea celor existente. Pentru ca acești bani să fructifice din plin este necesar ca lucrările de întreținere a livezilor să fie efectuate cu cea mai mare răspundere. Experiența unităților agricole fruntașe de care am amintit la început a demonstrat că recolte mari de fructe pot fi obținute numai printr-o îngrijire corespunzătoare a livezilor, lată de ce. Cu sprijinul organelor și al organizațiilor de partid este necesar ca în fiecare unitate agricolă, în fiecare comună și sat să fie instaurat un spirit de dragoste pentru această minunată zestre a țării — pomii fructiferi — care printr-o bună îngrijire pot și trebuie să rodească îmbelșugat.
loan HERȚEG

adusă compoziției înseamnă o nouă retopire, cu consum suplimentar de energie și de metal primar.
IN CONCLUZIE. Este de o logică elementară, așadar, că pentru reușita acțiunii trebuie ca aceste materiale să nu fie „contaminate" cu impurități încă de la locurile de prelucrare a metalelor. Nu ajunge deci ca în dreptul fiecărui utilaj de prelucrare a metalelor să existe cutii separate pentru fiecare material refolosibil. Dacă muncitorul care deservește această mașină „uită" să îndepărteze șpanul adunat atunci cînd trece la prelucrarea altui metal sau aliaj și îl aruncă la grămadă, puritatea cuprului din „filonul de la suprafață" e compromisă de la bun început.Pentru ca deșeurile de cupru refolosibil să poată fi eficient valorificate este nevoie, așadar, de mai mult simț de răspundere și disciplină, în primul rînd din partea celor care prelucrează aliaje din cupru. Este, in fond, o acțiune in interesul direct al acestor unități deoarece, după reciclare, materialele revin de unde s-au livrat. Or, cu cît sînt mai curate deșeurile, cu atit mai bune și mai puțin costisitoare vor fi și aliajele obținute prin reciclare. Grija față de buna gospodărire a acestor prețioase resurse trebuie să fie aceeași, fie că întreprinderea respectivă este sau nu mare consumatoare de materiale cuproase. Mari consumatoare sint doar cîteva unități din țară, iar restul cuprului refolosibil provine de la multiplii consumatori de cantități relativ reduse.Mai multă exigență față de calitatea acestor materiale se cuvine să manifeste și specialiștii de la întreprinderea „Neferal", ceilalți beneficiari, cît și întreprinderile județene pentru recuperarea și valorificarea materialelor refolosibile. Și aceasta deoarece problema reciclării materialelor nu se rezolvă — și încă eficient — prin menajarea unor susr ceptibilități. Ea presupune multă disciplină și o intensificare a preocupării tuturor factorilor de care depinde valorificarea eficientă a acestei prețioase resurse : cuprul din „filonul de la suprafață".

Ioana DABU

specializate.de
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OPERATIVITATE, CONVINGERE, EFICIENȚĂ
atribute necesare ale propagandei vizuale

Momentul politic în care ne aflăm — de unire a eforturilor comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii pentru îndeplinirea ireproșabilă a sarcinilor ce revin fiecărui colectiv din istoricele hotăriri ale Congresului al XIII-lea al partidului, pentru încheierea cu rezultate dintre cele mai bune a planului acestui an și pregătirea producției celui viitor — implică folosirea sporită in cadrul activității politico-educative de masă desfășurate de către organele și organizațiile de partid, și a propagandei vizuale.Este un deziderat bine cunoscut și de către factorii responsabili din comitetele de partid, ai organizațiilor de bază din două importante unități economice ale municipiului Galați — întreprinderea mecanică navală și întreprinderea „11 Iunie".Din capul locului facem precizarea că am urmărit lucrurile deosebite, noi apărute aici, rindurile de față nepropunindu-și să facă o prezentare exhaustivă a tuturor modalităților folosite. întreprinderea mecanică navală din Galați a înregistrat, mai ales în ultima vreme, rezultate bune în producție. Totuși, așa cum ne spunea secretarul comitetului de partid, Emil Enache, îndeplinirea la un nivel calitativ superior a sarcinilor pe acest an și cel viitor, realizarea obiectivelor ce revin unității din hotărîrile Congresului al XIII-lea al partidului impun mai buna valorificare a rezervelor interne. Și, evident, înnoiri și pe linia propagandei vizuale.împreună cu Petru Florea, secretar adjunct al comitetului de partid, examinăm fotomontajul „Indicele de folosire a timpului de lucru — in r>rinse as-. .Juri izola- de producție, explicația de

altele, de dinamizarea activității politice de ansamblu, secția amintită a reușit să-și realizeze sarcinile anuale de plan încă din timpul Congresului al XIII-lea al partidului, lucru, de asemenea, evidențiat la gazeta de perete a secției, intitulată „Electricianul". Multe dintre gazetele de perete din secții și ateliere se referă la faptele concrete, de muncă ale oamenilor, evidențiind formații, inovatori. comuniști care au contribuit cu realizări deosebite la succesul de ansamblu al colectivului din care fac parte.Pentru ridicarea calității produselor, in toate secțiile au fost realizate

Nu uitați ! Aici aveți în dotare 32 de polizoare."La ambele unități am întilnit și vitrine ale calității, unde se evidențiază concret, nominal aspectele pozitive și negative pe această linie, precum și chemări care fac apel la oamenii muncii din secții și ateliere, indemnindu-i să acționeze mai energic pe linia creșterii productivității muncii, a promovării tehnicii noi. Respectarea legilor statului, îndeosebi a celor care privesc disciplina muncii, constituie o preocupare curentă, mai ales la întreprinderea mecanică navală, in fiecare secție fiind 'precizate alături de paragra-
Cum se acționează în două întreprinderi 

din municipiul Galați

teleobiectiv", unde sint surpi pecte, situații diverse, căzu te de risipă a timpului Fiecare imagine are rigoare, fiind evidențiat cu nume și prenume cel prins in obiectiv. Același scop servește și gazeta satirică „Rozătorii", de Ia secția de tablouri și aparataj electric, unde, alături de caricaturi ce surprind cazuri de irosire a timpului, se află notat : „Un singur minut pierdut la nivelul secției noastre înseamnă o producție- marfă de 1 400 lei". Este neîndoios că și datorită acestui mijloc de propagandă vizuală folosit, alături de

panouri care prezintă situația pe fiecare atelier și formație in parte. Este Și acesta un mijloc de a stimula obținerea unei producții care să se înscrie în cota .înaltelor exigențe cerute de conducerea partidului, de documentele recentului forum al comuniștilor. Grija pentru folosirea eficientă a resurselor, și îndeosebi a e- nergiei electrice, am găsit-o evidențiată prin chemări cuprinzînd calcule convingătoare, precum cel de la secția forjă : „Pentru realizarea fiecărui kWh se consumă 0,32 mc gaz metan sau 1,5 kg lignit. Folosiți Cuptoarele cu minim de Consum șl maxim de randament !“Pe aceeași linie, cîteva exemple, la fel de convingătoare, ne-a oferit întreprinderea „11 Iunie" Galați. La secția accesorii se afla scris : „Dacă fiecare familie din întreprindere ar înlocui un bec de 100 W cu unul de 60 W am economisi anual 150 000 kwh ; cu energia economisită se poate obține o producție de peste 25 milioane lei, ceea ce înseamnă producția secției 2 pe patru luni sau a secției 1 pe 20 de zile". încă un e- xemplu din aceeași secție : „Func- ționînd în gol numai zece minute pe schimb, un polizor sleif consumă pe an energia necesară unei săptămîni.

fele de lege care interesează, și cazurile sancționate în respectivul colectiv. Am reținut din discuțiile de la comitetele de partid ale celor două întreprinderi că, și prin intermediul propagandei vizuale, s-a reușit înregistrarea în acest an a unor succese notabile, precum îndeplinirea, în avans, lună de lună, a sarcinilor de plan, precum și onorarea, la ambele unități, a sarcinilor de plan la export pe întregul an.Cele observate în unitățile amintite pe linia propagandei vizuale constituie, firește, doar o etapă in activitatea politică de popularizare și transpunere concretă în viață a sarcinilor ce revin colectivelor de aici din hotărîrile Congresului al XIII-lea al partidului. Astfel este privită tuația și la comitetul municipal partid, unde tovarășa Ruxanda Si- mionică, secretară cu probleme propagandă, a evidențiat, între preocupările curente ale organului municipal pe această linie, instruirea metodică a președinților consiliilor de educație politică și cultură socialistă din unități, activizarea și actualizarea propagandei vizuale în toate întreprinderile municipiului.în unitățile vizitate, mat sînt încă de întreprins acțiuni care să con-

sidede

tribuie la realizarea, în întregime, a unei propagande vizuale operative, concrete, eficiente, legate organic de preocupările imediate ale colectivelor de muncă, de sarcinile lor de plan. De pildă, nu s-a înțeles peste tot că o sursă inepuizabilă de propagandă o constituie înseși faptele frumoase de muncă ale oamenilor, în fața unei gazete de perete anoste, „Lăcătușul", din atelierul de mobilier tehnologic al întreprinderii „11 Iunie", discutăm pe această temă cu maistrul Constantin Buruiană, membru in biroul organizației de partid de aici. Interlocutorul ne-a convins că în rîndul colectivului există multe fapte de muncă ce merită a fi cunoscute 'Și prin intermediul gazetei de perete, precum și unele neajunsuri, care, de asemenea, pot fi eliminate cu sprijinul propagandei vizuale din atelier, dacă aceasta ar deveni mai operativă și concretă. Sau un alt exemplu, de la secția mecanică-prelucrări a întreprinderii mecanice navale Galați. Și aici acționează inițiativa „Cel mai organizat și gospodărit loc de muncă". Numai că inițiativa a rămas scrisă doar pe perete, de vreme ce cantitatea mare de șpan din secție nu numai că nu contribuie la aplicarea ideii, dar, mai mult, încurcă procesul de muncă. Or, in fața situației, și organizația de partid de aici, și conducerea secției, a întreprinderii, comitetul sindicatului n-au acordat tot sprijinul ce s-ar fi impus. Am mai întilnit, de asemenea, și unele chemări cu caracter general, valabile în orice secție sau întreprindere din țară, precum am remarcat și o insuficientă operativitate in ceea ce privește aducerea la zi a. unor grafice care evidențiază, lunar, ritmul producției, nivelul calității acesteia.Am reținut, în schimb botărîrea organelor și organizațiilor de partid din unitățile amintite pentru, mereu mai buna folosire a propagandei vizuale, în contextul realizării sarcinilor mobilizatoare ce revin întreprinderilor in anul viitor, pentru ridicarea calității activității politico- educative, așa cum prevăd documentele Congresului al XIII-lea al partidului.
Dan PIAEȘUcorespondentul „Scînteii*
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Eveniment cultural la Suceava

A
Creația muzicală românească în 

interprețirepertoriul tinerilor
ROMÂNIA-FILM prezintă

CIREȘARII
Fant atestat cu legitim temei in viata noastră de concert, creația muzicală românească ocuoă de mult timp o imborJ tantă pondere in repertoriul tinerilor noștri interoreti. De la nivelul vîrstelor școlare oină la cel al conservatoarelor si după aceea, operele compozitorilor no-stri exercită o autentică funcție educativ-artistică in dezvoltarea si formarea Viitorului muzician : am în vedere, în eaală măsură, diversitatea stilistică, dar si valoarea exemplară a mesaiului. ambele potentînd creșterea tînărului interpret. Apreciind valoarea afirmărilor naționale si internaționale ale tinerilor, precum si a foarte tinerilor interoreti de la noi. nu poți să nu constați că efervescența actuală a valorilor interpretative este astăzi. în apreciabilă măsură, generată si de temeinicia valorilor componistice românești apărute în ultimele două decenii si prezentate atit de pregnant in tară si peste muzica de constituie. în privință, un inepuizabil care a stimulat si care a fost — la rindul său — stimulată prin a- portul succesiv unor valoroase rații de tineri preți..Nu este de deloc exagerat preciem că, în mentul de fată, asistăm cu legitim interes. cu indreotătite speranțe, la fenomenul apropierii inter- pretilor din generația tînără de creația concertantă a compozitorilor noștri ; Împliniri de excepție am putut urmări in precedenta stagiune, la Cluj-Nanoca. Ploiești si Bușteni In evoluția pianistului craiovean Mihai Ungureanu si a violonistei Laura Nechita din Iași, care au tălmăcit lucrări concertante de referință din creația lui Dinu Lipatti, Pascal Ben- toiu si Sabin Pautza.în toamna aceasta, la Tescani. în apropiere de Bacău, iar mai apoi la Ploiești si. ulterior, la Timișoara am putut urmări. cu emoție, ceea ce putem numi ca fiind aspecte definitorii ale valorificării creației camerale si concertante românești in activitatea tinerilor noștri interoreti. Si dacă impresionantă a apărut — pe podiumul de la Tescani. in cazul pianistului Cristian Niculescu — concentrarea sensibil potentată a expresiei, in realizarea Piesei ..Ostinato" a compozitorului Nicolae Brânduș, la Ploiești — oe de altă parte — am asistat la ^un eveniment artistic

hotare ; cameră această viu si tezaur.
al gene- inter-aceea să a- mo-

de cuprindere națională, pe care de pe acum îl putem considera ca intrat îh istoria marilor fapte de muzică, de creație și interpretare, de la noi.Prima ediție Integrală a lucrărilor concertante apartinînd lui Paul Constanti- nescu — a-au împlinit în această vară 75 de ani de la nașterea regretatului maestru — de fapt o primă e- ditie. de acest fel. dedicată creației concertante a vreunui compozitor, la noi. a fost realizată de Colegiul criticilor muzicali de oe lingă A- sociația oamenilor de teatru și muzică, cu sprijinul direct al Consiliului Culturii si Educației Socialiste, al Radioteleviziunii române, prin strădania colectivului sim-
Dumitru 

AVAKIAN

fonic prahovean condus de reputatul dirijor Horia An- dreescu.Caracterul cepție al < veniment dat fiind : susținerea protagoniste încredințată internre- tilor din generația tî- nără. în mare majoritate absolvenți în a- cest an ai conservatoarelor din București si Cluj-Napoca sau studenti ai acestora. S-au făcut remarcate luciditatea structurării evoluției interpretative — in cazul harpistei Judith Wunderlich. raportul excelent oroportionat al coloritului timbral, la violonistul Rudolf Fa- tyol. interiorizarea sobră a expresiei, la violoncelistul , Szabo Geza ; un merit aparte revine realizatorilor ultimului mare opus al compozitorului. Triplul concert, definit in sensul unei relationări cameral- concertante perfectibile. de Pianista G6- nul Abdula, violonistul Andrei Rosianu si violoncelistul Lau- rentiu Sbârcea. Prezentă meritorie. Promițătoare. aceea a pianistei Adina Dobo- can.Nota specifică a recentelor ediții — cea de-a XVlI-a si. respectiv a XVIII-a. ale manifestării ..Gala tinerilor concertlsti". susținute la Ploiești si Timisoara — a constituit-o invitația făcută unor interoreti. de recunoscută reputație. de a susține prin participarea lor exemplară. caracterul sărbătoresc al acestor serii de concerte. A- flat în pragul maturității artistice, tînă- rul violoncelist Marin Cazacu — solist al Filarmonicii din Capitală — dezvoltă în Balada haiducească, o

l de ex- acestui e- sooreste. faptul că evoluțiilor a fost

strălucire concertantă de rafinată consistentă eoico-dramatică : pe de altă Parte, sub bagheța atit de încercată a dirijorului Remus Georgescu, am avut bucuria reaudierii. din păcate puțin frecvente, a unei capodopere a literaturii românești, si anume Concertul pentru vioară și orchestră de Liviu Glodeanu : de la nivelul clarității gîn- dirli la acela al acurateței realizării. Octavian Ratiu — tînăr cadru didactic al conservatorului bucu- reștean — a dat măsura unui înalt profesionalism. atît în relația cu dirijorul, cit si cu colectivul simfonic al Filarmonicii „Banatul" din Timișoara : am asistat la o restituire competentă. si tocmai de aceea prețioasă, strădaniei colectiv al lor. Bi tot ____această dată sub conducerea diriiorului Petru Oschanltzki — creația lui Paul Con- stantinescu a fost din nou prezentă, cu sensul aceleiași nedezmințite nretuirf. crin acel opus devenit popular al compozitorului. Concertul pentru pian sl orchestră ; pianistul Vlad Dimulescu construiește cu clarviziune grandoare» formei, detaliind fără echivoc expresia intimă. încadrul aceleiași serii de manifestări, au putut fi urmărite e- volutiile solistice en- tuziasmante ale Pianistului Vermesy Andras — o virtuozitate emoționantă in sensul complet al termenului — si violonistului Nicolae Va- silescu. susținere amplă a formei bazate Pe o tehnică instrumentală de excepție ; remarcabil a apărut simțul acut al stilului în cazul violonistei Ruxandra SimiO- nescu — o susținere ne cit de fermă, pe atit de maleabilă a tonului. si al sopranei Irlna Săndulescu Bălan. foarte slănină pe resursele vocale ; am apreciat — in cazul pianistei Dolores Che- lăriu — acel echilibru sensibil animat al expresiei. “ listioe . .perspective de evoluție au fost observate ca urmare ă participării violoncelistului Victor Popescu, a Pianistelor Manuela Iana si Dana Șandru. a celei mai tinere soliste prezente in gala timișoreană. violonista Carmen Daniela Cazacu. elevă a liceului bucurestean de artă.Să reținem, deci, faptul îmbucurător potrivit căruia evoluțiile tinerilor concer- tisti se desfășoară sub semnul unei înalte responsabilități fată de creația noastră, sub semnul unei treptate și evidente maturizări artistice.

datorată întregului interoreti- aici — de

Prezente să- cu frumoase

o producție a Casei de filme Unu

Scenariul : Constantin Chiriță ; muzica : George Grigoriu ; imaginea : Ion Dobre ; decorurile : arh. Cristian Niculescu ; costumele : Dorina Șortan ; sunetul : ing. Bujor Suru ; montajul : lulia Vincenz ; regia : Adrian Pe- tringenaru. Cu : Ion Marinescu, Petre Gheorghiu-Dolj, Ernest Maftei, Ni- colae Dinică ; interpretează copiii : Alina Dumitrescu, Răzvan Baciu, Robert Enescu, Horațiu Medveșan, Gabriel Sirbu, Alina Crditoru, Alexandru Rotaru. Film realizat in studiourile Centrului de producție cinematografică „București"

Un eveniment. cultural da importanță națională, un moment de intensă emoție, de sărbătorească solemnitate și bucurie pentru noi toți, dar mai ales pentru locuitorii Țării de Sus : la Suceava a luat naștere, simbătă, 8 decembrie, un nou teatru.Este, evident, vorba de încă o însemnată realizare consemnată de cronica înfăptuirilor din acest an. încă o mărturie a fenomenului de dezvoltare a tradiției și asigurare pe noi trepte a continuității noastre spirituale, (Bucovina fiind un leagăn de civilizație românească), dar mai ales o nouă dovadă a politicii de înflorire multilaterală, armonioasă, de democratizare a culturii — orientări definitorii în „Epoca Ceaușescu".Materializare, finalizare a unui vis nutrit de ani de suceveni — instituția artistică la care ne referim constituie un dar binemeritat făcut Sucevei de azi, o încununare a spectaculoasei ei dezvoltări economice, sociale, urbanistice și culturale. Căci străvechea Cetate de Scaun mușati- nă ajunsă în culmea gloriei ei pe vremea lui Ștefan cel Mare, meleagul copilăriei lui Ciprian Porumbes- cu — cel ce a dat tării „Imnul" și „Balada" — orașul aflat în vecinătatea celebrelor ctitorii medievale — monumentele împodobite cu fresce fără seamăn în lume, ca și albastrul de Voroneț — a cunoscut în ultimele decenii o dezvoltare fără precedent.Noua instituția suceveana are, în momentul debutului, statutul unei secții a Teatrului Național din Iași — aspect concludent pentru excelentele relații de întrajutorare și colaborare între două județe vecine. Teatrul sucevean este așadar — așa cum s-a spus atît de frumos la festivitatea inaugurală, o mlădiță din trunchiul viguros al uneia din cele mai prestigioase, instituții teatrale ale țării — un Național cu un trecut bogat și glorios, cu strălucite roade în educarea morală, in „creșterea limbii românești / și-a patriei cinstire".La Suceava, această minunată tradiție a unui teatru de înaltă misiune patriotică este preluată de un grup de artiști foarte tineri. Marea majoritate a componenților instituției sucevene — cărora le dorim să formeze o echipă, un colectiv — sint absolvenții promoției de anul acesta a I.A.T.C. „I. L. Caragiale" și I.A.T. „SzentgySrgy Istvăn" din Tg. Mureș. Ei se numesc : Carmen Ciorcilă, Radu Duda, Constantin Florea, A- driana Gârțoman, Bogdan Gheorghiu, Mioara Ifrim, Adrian Pădurarii, Răzvan Popa. Cristian Rotaru, Carmen Tănase, Pușa Dobre și Maria Ștefanache — cu toții avînd în frunte o regizoare, colegă de promoție, Cristina Ioviță. Lor li s-au alăturat actori de talent și cu experiență — Sebastian Comănici și Liviu Manoliu, formați pe alte scene din Moldova, dar bucuroși să revină acasă și să contribuie prin arta lor la viața

spirituală de pe meleagurile pe care s-au născut. Cu toții pornesc la drum cu pasiune și entuziasm tineresc, stări dublate de un sentiment al șansei de a începe ceva important, de a lucra în continuare împreună, de a fi doriți și de a se face necesari. Pornesc la drum cu conștiința responsabilității. Citeai acest fapt pe chipurile lor în seara inaugurală, o aflai vorbind cu Cristina Iovițâ care pregătește deja al doilea spectacol al stagiunii, făcind și alte proiecte de viitor (o caravană teatrală care să ducă pe drumurile de baladă și mit, în cele mai îndepărtate colțuri
O promoție de actori 

urcă pe scenă

ale Bucovinei, farmecul teatrului de improvizație și dialog direct cu publicul, tentativă de revigorare atît a „commediei dell’arte" cit și a unor modalități de teatru popular specifice zonei). „Am convingerea că înființarea secției de teatru din Suceava, o mare realizare în planul culturii naționale, va fi de bun augur pentru toți cei ce iubeso teatrul" — ne spune Sebastian Comănici. Afirmația lui ne aduce aminte că grupurile de tineri artiști plecați împreună în țară (experiențele de la Piatra Neamț, Tg. Mureș, Baia Mare ori, mai recent. Oradea) au generat nu o dată momente importante de înflorire a teatrului românesc în ansamblul său — ceea ce dorim să constatăm și în cazul teatrului sucevean. „Nu poate fi bucurie mai mare pentru un slujitor al scenei decit să aibă mulțumirea unor ani luminoși ca anii noștri in care acto- rul-cetățean să poată da expresie vie omului, prin om, pentru om" — gindește Liviu Manoliu.Cum era șl firesc, gongul inaugural al teatrului sucevean a marcat începutul activității de spectacol în chip programatic. S-a prezentat, de-

sigur, o premieră cu o piesă românească inspirată din actualitate : „Cabana" de Mircea Radu Iacoban.Spectacolul interpretat de Mioara Ifrîm, Răzvan Popa, Liviu Manoliu, Sebastian Comănici și Dan Aciobăni- ței (in regia ltii Eugen Tudoran și scenografia lui Vasile Rotaru) s-a recomandat ca o aplicată și dăruită transfigurare a textului. Piesă ce aduce in peisajul dramaturgiei românești, o undă de „realism fantastic", „Cabana" este, cum s-a spus, „un fals tratat de vînătoare". Piesa începe ca tabloul dramatic al unei „felii de viață" inspirate de aventuri cinegetice, dar dezvoltă in întreaga ei desfășurare contradictorie (apă- sind pe o notă de mister), un proces de conștiință. Ea afirmă forța ire- presibilă a rii pentru autoritatea zintă. Căci moravuri — „Cabană" este în primul rînd un original portret (realizat indirect, prin evocări), a unui om deosebit ce rămine exemplar prin dăruirea, prin energia și patosul lui constructiv, prin forța, demnitatea și frumusețea lui sufletească.Consemnind aplauzele fierbinți din seara premierei nu ne îndoim că publicul sucevean va primi mereu cu căldură și cu receptivitate arta secției teatrale din orașul lor. Căci actorii au o formație solidă, o reală cultură teatrală, dorința vie de a-și împlini personalitatea în piese maj-ore ale timpului nostru, în roluri de oameni complecși și adevă- rați.Categoric, o pîrghie însemnată în acest sens va rămine piesa românească contemporană inspirată din actualitate, apelul la ulciorul cu apa vie a realității, la forța de iradiere a eroilor contemporani în care muncitori, tehnicieni, intelectuali su-i ceveni să-și găsească imaginea și aspirațiile, cunoscînd prin intermediul artei scenice momente de elevată trăire spirituală.

valorilor umane definito- societatea socialistă și certă a celor ce le repre- — schiță de caractere și

Natalia STANCU 
Sava BEJINARIU corespondentul „Scînteii"

t
15.00 Telex
15,05 Clubul tineretului. Tineri inter- 

preți în Festivalul național „Cîn- 
tarea României"

15,30 Emisiune în limba maghiară 
(parțial color)

16,00 Cîntec pentru Republică. Spec
tacol literar-muzieal

18,30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Tribuna TV. Emisiune de dezba

teri pollttco-ldeologlce. Dezvol
tarea proprietății socialiste — le
gitate fundamentală a făuririi noii 
orinduirl

20,35 Teatru TV. „Steaua fără nume" 
de Mihail Sebastian. Regla și a- 
daptareâ TV : Eugen Todoran. 
Ultima parte

21,50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

Resursele dramatismuluiMotivul singurătății învinse, sentimentul solidarizării, al confruntării prin colectivitate, apăruse în filmele lui Virgil Calotescu, odată cu „Subteranul", se dezvoltase, simfonic, in „Mastodontul", revenise, mai circumscris dramei psihologice, în „Ultima noapte a singurătății", ca să-și reia suflul epic in „Ultima frontieră a morții" și pe cel liric în „Amurgul fin- tînilor". într-o filmogra- fie atit de vastă, imbfă- țișind aproape toată varietatea genurilor, înce- pind cu documentarul social și sfîrșind cu eseul poetic ori comedia de moravuri, se disting ci- teva repere structurante. Unul din ele, propensiunea acestui frenetic reporter al documentului istoric sau de actualitate spre poezia cinematografică, atit prin intermediul unei acțiuni-metaforă — cum e povestea acestei ultime fintini din „Amurgul...", cit și prin peisajul natural insolit, de o mare sugestivitate, care declanșează „explozia" dramatică. Sonda în flăcări solidarizează o colectivitate eterogenă ; vulcanii noroioși — ținut selenar — întrețin, patetic, speranța localnicilor în țîș- nirea petrolului salvator ; acum, in prim plan apare Bărăganul mistuit de seceta din 1946, cu țăranii prea obosiți să mai spere în minuni și care se apucă să-și construiască singuri canalul ce le va asigura apa binefăcătoare. „Un film e o ambianță" — postula Cocteau ; și în acest sens ultimul film al regizorului nostru e un bun cinema poetic. El pornește de la scenariul scris de Radu Aneste Petrescu și Mihai . ’ apei vitale, același șuvoi ^eterogenă aVișoiu. Simbolul adunind in mulțimea satului în

DUPĂ CINCI SECOLE...

ajunul marilor transformări istorice, e lansat din primele cadre. Jetul pompei din gară potolește setea refugiaților din zonele pîrjolite de secetă ; un bărbat voinic, un muncitor (Costel Constantin), revine în satul din Bărăgan împreună cu trei moldoveni: un bătrîn sfătos (Ernest Maftei — cine altul ?), fiica lui (Diana Lupescu), gata să nască, și feciorul (Dinu Manolache). Grup și el simbolic, semn descifrînd

pînă acum în film lui Mircea Diaconu oferă actorului momente de intensitate tragică. Poezie dramatică prefigurată cumva lă începutul carierei sale în „Nunta de piatră" cu portretul acelui trubadur rătăcit intr-o lume pragmatică, personaj sortit eșecului ca și acest Culai antologic. Doar că asemenea primului său rol l-aș fi văzut și aici intr-un final-simbol al pielrii unei energii ce nu merge în sensul curentu-
CRONICA FILMULUI
„Amurgul fîntmilor"

drumul cu aceeași finalitate istorică a două clase sociale. Deznădejdea țăranului (Mircea Diaconii) întilnit pe cîmp, care se înverșunează să tragă brazdă în pămîntul numai ciulini și bolovani, atinge un moment de paroxism dramatic ; omul îngenuncheat lingă boul costeliv, prăbușit în praf, îi promite cu caraghios-tragică duioșie că-i va lua pereche, numai să nu moară. Să-l lase singur cu urgia pămîntului. Din nou „minunea" întîrzie și în disperarea lui omul se izolează de sat, iși îneacă amarul în vin. Apoi, ca un apucat, iese în noapte cu lămpașul și săculețul de sare, să caute izvorul care să redea viață cimpiei. Scincetul copilului trezit din somn, liniștea Cîmpului legănat de greieri și fanatica nădejde a celui pornit de unul singur să sape fîn- tina salvatoare creează o . stranie atmosferă. Disperarea grea, întunecată, o voință împătimită cum nu i-a mai fost dat să joace-

lui, or, tabloul Convențional. puțin convingător figurat de scenariu cu un erou de tragedie „recuperat" in ultimul moment, ■scade din forța emoțională a filmului, în sensul demonstrației sale artistice.Un alt pilon al dramaturgiei — încredințat altui mare interpret, lui Mircea Albulescu — e țăranul chinuit care-și vinde lotul primit la împroprietărire ca să-și salveze copiii de la foame și apoi ca să se pedepsească își taie degetul cu care pecetluise pactul cu tenebrosul cîrciumar. E o schiță de portret mai rotundă, mai consecventă ca evoluție, tratată în forța sa o- bișnuită de experimentatul actor. Jucat cu sinceritate și căldură, comunistul lui Costel Constantin împlinește convingător funcția încredințată : îi stimulează pe săteni să construiască digul. Cu toată diversitatea lor tipologică, forțele malefice ale satului acelui moment — crîșmarul (Ștefan

Sileanu), ajutorul său întru uneltiri (Cornel Du- mitraș) și primarul (Vis- trian Roman) rămîn simple ilustrări ale unui con- flict-schemă a filmelor din perioada începuturilor noastre artistice, cu conflicte urmînd tipicuri bine cunoscute, cu siluete amenințătoare, filmate contre-jour. Mai discrete, de aceea convingătoare, cele două țărănci schițate cu înțelegere de Violeta Andrei și Mariana Calotescu. Un accent patetic, o pată de culoare, compoziția lui Vasile Gonța în „nebunul satului". Cu un ușor umor își construiește simpaticul Constantin Dipl an rolul său de plan doi, ce se reține. Regizorul știe să-și aleagă colaboratori inspirați : un operator — Vivi Drăgan- Vasile — valorifică peisajul natural și uman în toată intensitatea sa dramatică, smulgînd alb-ne- grului valori plastice și psihologice impresionante. Compoziții de cadru bine studiate, jocul clarobscurului (imaginile din circiumă, din primărie), portrete impunind prin unghiuri fericit alese, mobilitatea aparatului a- tiinci cînd panoramează cîmpul pustiit de secetă, vîntul si nebunia ciulinilor (clasicii ciulini ai Bărăganului lui Panait Istrati). efecte de lumină (irizările soarelui creînd iluzii de fata morgana drumeților însetați), ciutura spînzurind sinistru sporesc, alături de sugestivele motive muzicale și sunete naturale inteligent prelucrate în coloana filmului, poezia dramatică a acestui filmdocument istoric emoționant. Film care ar merita mai multă atenție din partea specialiștilor și a publicului larg.
Alice MĂNOIU

...La poalele Munților Păduroși din Bucovina StingPutna se găsește, a- șezată de veacuri, minunata comună care a luat numele după apa cristalină care o scaldă de cînd s-a născut. Priveliștea incintă- toare este întregită de gospodăriile țărănești, adevărate bijuterii a- șezate în lungul șoselei principale sau pe ulițele lăturalnice. Cu 480 de ani în urmă, Putna și-a înscris numele in patrimoniul istoric al Moldovei, fiind de atunci indestructibil legată de Ștefan cei Mare, cel care, timp de 47 ani, a domnit intr-o Moldovă pe care a voit-o bogată, frumoasă și liberă, pentru că, după memorabila tiradă din marea piesă a lui De- lavrancea, „Moldova n-a fost a mea și nu-i a voastră, ci a urmașilor urmașilor voștri". Noi, cei de azi, sintem acești „urmași", cărora voievodul dorea să le lase o țără liberă și bogată. La rindu-ne, trebuie să lăsăm urmașilor urmașilor noștri mărturia muncii și a eroismului ce însuflețesc generațiile actuale. întregul popor.Ce-1 spune înaintaș proape despre localitatea ce-i poartă ființa in eternitate spre gloria lui și a neamului românesc ? In Putna de azi minunății săi locuitori nu s-au oprit numai la ceea ce au moștenit de Ia înaintașii lor. Ei au înțeles că, așa cum spune ctitorul României moderne, tovarășul Nicolae Ceaușescu, datoria față de înaintași și cinstirea lor se exprimă în faptele prin care sporim ne- t^contenit zestrea pe

și pe malul al piriiașului

putem noi azi marelui de acum a- cinci secole

care ne-au lăsat-o, în hărnicia și priceperea de a face din fiecare loc al României de azi un însemn al bunăstării, al înaltei civilizații socialiste, al creației și al unui om nou, larg și bogat cultural. Cu ce-i caracterizează, ei au trecut la înflorirea comunei lor. în anii 1971—1972 s-a construit aici un splendid cămin cultural, care a- dăpostește o frumoasă bibliotecă, un cabinet de științe sociale, o

formării cu un orizont elanul

CONSEMNĂRI
sală impunătoare pentru cinematograf spectacole, casă a < desfășoară o bogată culturală educativă.corală a obținut o serie de cadrul naționalRomâniei", copii și grupul vocal au obținut premiul I pe țară la ediția a IV-a. In sfîrșit, tot aici funcționează Universitatea cultural-ști- ințifică cu trei cursuri: cunoașterea universului, istoria formării poporului român și a limbii române, exploatarea și prelucrarea lemnului. In centrul comunei s-au construit două blocuri in care locuiesc muncitori de la fabrica de, cherestea, cadre, didactice. In prezent, se construiește un alt bloc pentru folosire comercială și locuințe. Pe pirîul Putna se construiește o micro- centrală ce va furhiza îh curind curent electric. în anul 1982 s-a înălțat aici un minunat local de școală în care funcțio-

Și Această culturii noi permanent activitate și socială, Formațiapremii în Festivalului „Cintarea , corul de

nează învățămîntul preșcolar, primar, gimnazial și un liceu — treapta I cu profil de prelucrarea lemnului, ocupația specifică zonei. Școala este dotată cu un modern laborator de fizică- chimie, cu aparatură corespunzătoare, cabinete pe specialități : științe sociale, limba română, biologie, geografie. Este una dintre școlile țării unde tinăra generație învață și muncește, muncește și învață, cum atit de frumos se adresa tineretului Nicolae „Faceți prieteni a fi la crederii nostru condițiilor cc vă sint create'România de mîine va fi așa cum o facem noi astăzi ; ea va fi, totodată, țara pentru care cei din băncile școlii de azi nu vor precupeți nici un efort, știind că binele și fericirea lor sînt puternic și nemijlocit legate de binele și fericirea patriei. înălțarea ei este înălțarea fiilor ei la cotele cele mai inalte ale științei și culturii, ale civilizației socialiste și comuniste.Faima istorică a Putnei este dublată astăzi de mîndria locuitorilor ei că trăiesc, așa cum au visat eroicii lor înaintași, în- tr-o așezare frumoasă și bogată, cu oameni hotăriți să lase „urmașilor urmașilor" lor un colț de rai înflorit din puterea iubirii și a muncii lor într-o țară socialistă, liberă, demnă, stăpînă pe propriile ei destine. Pe legendarele meleaguri ale Putnei se scrie azi o nouă și măreață istorie.
Prof. Gheorqlie 
JITARIU

tovarășul Ceaușescu : totul, dragi tineri, pentru înălțimea în- partidului comunist, a minunate
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Cititorii noștri, corespondenții noștri
O carte a anului, un an într-o carte :

O întrebare care 
așteaptă răspunsTonele de fier vechi, uitate de cite unii prin te miri ce edituri sau coclauri, fac parte din materialele care trebuie redate circuitului economic. Și-atunci, mă întreb : de ce în curtea stației de preparare a betoanelor din șoseaua Pipera nr. 44, sector 2, București, aparținînd Centralei construcții industriale antrepriza generală, cu sediul in bd. Republicii, nr. 199—201, sector 3, se află îngrămădite zeci de vagoane de fier vechi ?! Și cînd te gîndești că cineva le-a colectat cu grijă, altcineva le-a transportat, consumindu-se, desigur, benzină, și le-a depozitat la locul amintit. Cel căruia ii revenea sarcina gospodăririi acestui fier vechi a uitat, pesemne, cit timp și cită cheltuială s-au investit. Și fierul ruginește, se degradează și nimeni nu-i reclamă utilitatea. Poate vreo uzină din Capitală sau din alt loc din țară se va grăbi să-l ridice, dacă forurile de resort sînt copleșite de treburi mai urgente...

Luca STANC1UmaistruNota redacției : Nu același 
lucru se întimplă la Revizia de 
vagoane Tirgoviște-Sud, la Re
gionala C.F.R. Iași, la Centrul 
de achiziții și colectarea mate
rialelor feroase și neferoase 
Hunedoara. Și vi veți convinge 
îndată.

Operativitate, 
promptitudineColectivul Reviziei de vagoane Tirgoviște-Sud, în cadrul celor 400 ore de muncă patriotică, a colectat 60 de tone fier vechi și 10 tone fontă. Același colectiv, condus de șeful de revizie Nicolae Leanca, a încărcat cantitatea amintită in vagoane, dirijîrid-o spre stația Că- țelu pentru beneficiarul lor,, uzinele „23 August".

Gh. I. MUSCĂLO1Utehnician
Fier vechi 

pentru oțel nouAceasta este lozinca ceferiștilor din raza de activitate a Regionalei de căi ferate Iași, care, în afara problemelor de plan și siguranța circulației, duc o muncă susținută pentru colectarea fierului vechi. Astfel, ceferiștii de la depourile de locomotive Iași, Pașcani, Suceava, de la atelierul de zonă Roman, de la secțiile de întreținere linii din Iași, Birlad, Roman și Suceava, de Ia Șantierul de construcții-mon- taj Iași, cit șl de la. Șantierul de construcții-montaj lucrări linii Iași au strîns 1 678 tone fier vechi, 
2 982 tone fontă, 3,4 tone cupru,

1,3 tone bronz, 4,5 tone plumb, 2,5 tone aluminiu, 1 tonă alamă, expe- diindu-le spre marile furnale ale țării.
Ion BÎRSANtehnician C.F.R.

...Eram al 37-lea 
la audiențăAm citit în ziarul „Scinteia" din 26 iunie a.c. un articol intitulat „Nici o audiență fără răspuns în Tg. Mureș". Articol care mi-a trezit interesul in mod deosebit. Pentru că recitindu-1 și făcind comparație cu o situație de-a mea, personală, care trebuia rezolvată la nivelul primului secretar al Comitetului municipal de partid Piatră Neamț, mi-am dat seama, o dată mai mult, de următorul fapt : dacă se aduc aprecieri binemeritate spiritului operativ în care sînt rezolvate problemele oamenilor muncii din Tg. Mureș, nici la noi, la Piatra Neamț, lucrurile nu stau mai prejos. Să mă explic. Problema mea trebuia supusă atenției primului secretar al ' comitetului municipal de partid. Așa că m-am înscris la audiență și m-am prezentat la data stabilită. In ziua aceea figurau pe listă 50 de solicitant!. Eram al 37-lea. Fiecare aștepta nerăbdător Să fie primit, să-și spună păsurile. Eu unul am intrat la ora 13, mi s-a rezolvat favorabil cererea, eram deci bucuros, și-am stat așa, de curiozitate, să aflu dacă va reuși să-i primească pină la ultimul. Ei, bine, credeți-mă, n-a plecat pînă nu J-a primit pe cel de-al 50-lea. Asta nu

înseamnă că tuturor solicitanților din ziua respectivă li s-au putut asigura rezolvări favorabile. Dar e important și faptul că au fost primiți cu solicitudine, că s-a discutat de la om la om, că au plecat lămuriți în ce măsură aveau sau nu dreptate.
Toader C1ONTUpensionar

Stație-pilot pentru 
creșterea 

păstrăvilorIn Rezoluția Congresului al XIII- lea al P.C.R. am citit, printre altele, că cercetarea științifică va fi orientată și în direcția valorificării fondului funciar, a realizării de noi soiuri de hibrizi și plante a- gricole și horticole, ameliorării genetice a speciilor de animale in vederea obținerii unor producții agricole, vegetale și animale ridicate. Pornind de la aceste recomandări, în cadrul Stațiunii de cercetare și producție salmonicolă Potoci — județul Neamț vor fi puse în funcțiune două importante obiective: stația-pilot pentru creșterea păstrăvilor în viziere flota- bile cu o capacitate de 30 de tone pe an și instalația de preparare a hranei granulate pentru păstrăvi. Vor fi create astfel toate condițiile pentru rezolvarea problemelor de cercetare privind adaptarea u- nor specii de pești de mare productivitate la condițiile de creștere dirijată.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

R. S. CEHOSLOVACA
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și 42 000 kg sfeclă de zahăr. Par- curgind fermele zootehnice afli că au și ele realizări care situează complexul între unitățile reprezentative ale Slovaciei : vaci care dau 4 000 litri lapte, oi din rasa Merinos cu lînă fină, un mare număr de porci. Și lucru mai neobișnuit pentru o unitate agricolă : crescătoria de fazani. Fermei i s-au atribuit 40 hectare teren de unde se asigură furajele necesare fazanilor. Parcurgem întregul „flux" : incubatoare cu o capacitate de 14 000 ouă pe serie, instalațiile care furnizează căldura atît de necesară puilor abia ieșiți din găoace, volie- rele și, in sfirșit, cuștile în care se află colecția de rase, unică în Europa, după cum afirmă gazdele. Iar peste toate rasele domină fazanul ___________________  auriu — adevărată „pictură" fău-

Gh. 1RIM1Aactivist cultural
DIN PROPUNERILE 

CITITORILOR NOȘTRI• Cred că n-ar fi lipsit de interes ca în fiecare județ să se înființeze pe lingă Inspectoratul controlului calității produselor și metrologie cite un atelier-service de reparat cintare. Prin unificarea atelierelor existente, aparținătoare diferitelor unități industriale, ar putea lua ființă, destul de lesne, astfel de ateliere. Această acțiune ar permite o normare și tarifare corespunzătoare a lucrărilor de reparație, economie de piese de schimb, creșterea productivității muncii. Totodată, se va putea asigura o planificare riguroasă a aprovizionării cu piese de schimb și recuperarea unei mari cantități de piese de la cîntareJe casate. (Petre Adrian, muncitor, Bistrița).• La marginea cartierului „Tudor Vladimirescu“ din orașul nostru există o coastă de deal de circa 4 km lungime și 0,5 km lățime, formată din teren argilos și nisipos. In timpul ploilor, parte din cartierul amintit este pur și simplu inundat cu mîl. Aș sugera ca acest teren să fie terasa t și cultivat cu pomi și viță de vie, cu atît mai mult cu cit tot timpul zilei este expus la soare. Astfel s-ar putea preveni eroziunea solului, s-ar evita, firește, inundațiile și terenul cultivat ar deveni, neîndoielnic, parte din zestrea orașului, din bogăția lui, nemaivorbind de viza de buni gospodari a edililor. (Mihai Croitoru, pensionar, Tg. Mureș).• Lipsa unor dispozitive de presare-compactare a fierului vechi duce la mari cheltuieli efectuate cu mijloace de transport de mare capacitate și cu ocuparea unor spații mari de depozitare. Dotarea centrelor de colectare cu astfel de utilaje ar duce, după părerea mea, la mari economii financiare, dar și de timp. (Apostol Crinu, tehnolog, Pitești).• Propun spre analiză factorilor de resort ca întreprinderile furnizoare de energie electrică, apă, căldură etc. să aibă în schemă meseriași care să se ocupe de repararea și întreținerea rețelelor respective așa cum are-întreprinderea de distribuire a gazului metan, care, la un simplu apel telefonic, își trimite angajații pentru efectuarea reparațiilor la domiciliul solicitanților. (Gh. Benga, pensionar, Cluj-Napoca).

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

pasionantă și atractivă■ Actualitatea politică șl socială prezentată pe larg în documentarele : „1984 - anul Congresu
lui al XIII-lea al partidului, anul 
unor importante evenimente po
litice cu amplu ecou național și 
internațional", „20 de ani care 
au devenit o epocă", „Istoria 
se scrie sub ochii noștri" și 
„1985 - un an pentru toți ti
nerii din lume".■ „Dosarele" unor mari probleme ale lumii contemporane : „Acum 
40 de ani au tăcut tunurile... dar 
cum se aude astăzi glasul ra
țiunii ?“, „Viitorul energiei la 
timpul prezent", „De veghe la 
sănătatea pămintului", „Apa 
cea de toate zilele", „încotro se 
indreaptă omul in era cos
mică î".■ Ce știm despre informatica de azi și, mai ales, despre cea de mîine, care concurează literatura științifico-fantastică ? Savanți români și de peste hotare prezintă numeroase date și opinii despre cea mai de preț „materie primă" din noua revoluție tehnologică.■ Almanahul „Scinteia" vă invită la două călătorii, în prezent ți în viitor, pe magistralele albastre dobrogene : „Dunărea spre o nouă întîlnire 

cu Marea".■ Numeroase sugestii și orientări utile pentru părinți și educatori la capătul unor incursiuni in universul tinerei generații : „Copiii... drumul 
vieții spre infinit", „Ah, tinerii de azi I" 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 mărturiilor de creație și a confesiunilor...

■ „Invitații Almanahului «Scinteia»", cunoscute personalități pe plan internațional 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 indemîna tuturor.■ O retrospectivă bogat ilustrată a succeselor românești la Olimpiada de la Los Angeles și o pasionantă investigație a marilor performanțe : 
„O lume mai puțin cunoscută — lumea sufletească a sportivului".

■ „Instantanee pe mapamond" surprinse de reporterii și redactorii „Scînteii".■ Curiozități din univers și din lumea largă, subiecte senzaționale asupra cărora planează mistere : O rachetă românească la un pas de... 
Lună, Halley — cometa hoinară, Biomagnetismul, Cum poate fi salvată 
fauna africană ?, 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

Nitra — un oraș situat in estul Cehoslovaciei, nu departe de Bratislava. Despre această localitate Enciclopedia română apărută in 1904 la Sibiu spunea : „Ocupațiu- nea principală a locuitorilor este agricultura și creșterea vitelor. Industria se dezvoltă foarte încet. în ce privește comerciul, numai cel cu bucate e mai vioi". Ce este astăzi Nitra ? De sus, de pe Zobor, dealul care domină orașul, se deschide o priveliște edificatoare. în centru se ridică clădiri înalte, în- tr-o arhitectură modernă, de-a lungul unor străzi trasate parcă cu echerul. Apoi înălțimea clădirilor scade pe măsură ce acestea se cațără tot mai sus pe versantul dealului. în chiar inima orașului — un imens spațiu verde, presărat de construcții specifice : Expoziția permanentă ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE rită de natură. La a agriculturii. _________ '______________________________ ce servește aceas-Orașul și im- tă activitate maiaparte pentru o unitate agricolă ? „Pentru popularea pădurilor și a terenurilor de vînătoare — ne spune Ladișlaw Gabris, șeful fermei. Aici se produc anual, din aprilie pînă în august, 150 000 pui de fazan, care sint crescuți pînă la vîrsta de un an, cînd li se dă drumul în pădure sau sint livrați la export". O inițiativă născută din dorința de a dezvolta, în cadrul complexului agricol, cit mai multe activități aducătoare de venituri.în acea zi de toamnă aurie. Expoziția agricolă din Nitra își închisese de mult porțile. Platformele care adăpostesc de obicei mașinile agricole erau goale. Pustii și terenurile unde se organizează în timpul expoziției concursurile hipice. în schimb, există un sector al expoziției cu activitate neîntreruptă: pavilionul central, unde sînt expuse, în tot cursul anului, produsele industriei alimentare. Pe parcurs, după cum ne spun gazdele, pe măsură ce apar produse noi, ele sînt imediat prezentate în a- ceastă expoziție, astfel îneît consumatorii să ia cunoștință de ele. Alături de preparatele culinare, de conserve și băuturi sînt înfățișate diplomele și medaliile pentru produsele care au întrunit aprecierile juriilor...O zi petrecută la Nitra îți oferă prilejul să constați pe viu că acest vechi și totuși nou oraș își merită pe deplin renumele de „capitală" a agriculturii slovace.

prejurimile dezvoltare care an i materiale pentru construcții, ale industriilor chimică și alimentară. S-a dezvoltat puternic agricultura, dar nU în forma descrisă în enciclopedia amintită, ci într-una superioară, care i-a adus acestei localități renumele binemeritat de capitală a agriculturii slovace. De ce „capitală" ? Pentru că aici îșl desfășoară activitatea unități și instituții cu caracter agricol care se remarcă în mod deosebit prin realizările lor în activitatea de producție și cea științifică : un institut agronomic, un institut de cercetări agricole și altul de cercetări pentru producția zootehnică, un complex agricol cu o suprafață arabilă de peste 36 000 hectare.La care din unitățile de producție, cercetare și învățămînt ale „capitalei" agriculturii slovace să se oprească gazetarul ? Am ales complexul agricol, gazdele dovedin- du-se deosebit de amabile în a ne împărtăși ce este nou și semnificativ în activitatea sa. Aflăm că această activitate este, într-adevăr, complexă, de la obținerea produselor vegetale și animale pină la prelucrarea lor in instalațiile proprii. Desigur ar fi multe de spus despre această mare unitate care realizează anual o producție in valoare de 1,2 miliarde coroane și beneficii însumînd 70 milioane coroane. Se încheiase recoltarea produselor de toamnă, iar recoltele la hectar erau bune : 7 000 kg porumb

cunosc o puternică industrială. Cu se extind fabrici fie- de

Ioan HERTEG

CARNET CULTURAL

Deteriorarea condițiilor meteorologice impune :

Atenție sporită în circulația 
autovehiculelor!

Recomandări de la Inspectoratul General al Miliției — 
Direcția CirculațiePe șoselele din sudul și estul țării, ca urmare a ninsorii însoțite de •iscol, s-a format polei, făcînd deosebit de anevoioasă și de riscantă circulația pe drumurile publice din localități și din afara acestora. Ca urmare a faptului că unii conducători auto nu au corelat maniera de pilotare a autovehiculelor potrivit condițiilor meteorutiere, s-au înregistrat cazuri de viteză excesivă, derapaje, inclusiv de nepăstrare a unei distanțe suficiente între autovehiculele în mers — ceea ce a făcut ca frecvența tamponărilor să crească în mod considerabil. Numai în Capitală, și numai in primele ore ale zilei de ieri s-au înregistrat peste 70 de tam- ponări.Ținînd seama de faptul că prognoza meteorolgică anunță menținerea vremii neprielnice, este absolut nece

sar ca deținătorii de autoturisme pro
prietate personală să evite deplasa

rea cu mașinile, mai ales in afara lo
calităților.In același timp, factorii de resort din unitățile socialiste să nu trimită 
autovehicule in curse in zonele afec
tate de intemperii, decit pentru trans
porturile ce nu suferă aminare. In aceste cazuri trebuie să se asigure ca autovehiculele să fie intr-o stare teh
nică perfectă, echipate cu lanțuri antiderapante — cu deosebire cele care tractează remorci și articulate - pentru a asigura menținerea stabilității în mers și a face față solicitărilor Ia urcarea pantelor.Pe un asemenea timp este deosebit de important să se circule cu 
viteze foarte reduse, să se folosească 
frina de motor și să se asigure cu
rățirea intregii suprafețe a parbrizului, pentru a preveni scăparea mașinilor de sub control și neobservarea drumului.

„Zilele culturii populare 
bihorene"Cea de-a 17-a ediție a „Zilelor culturii populare bihorene" — organizată în cadrul Festivalului național „Cîntarea României" — s-a constituit într-o complexă manifestare a cînte- cului, dansului, portului și datinilor populare. Muzeul Țării Crișurilor din Oradea a găzduit in acest context vernisajul unei interesante expoziții de instrumente populare din Bihor, un bogat tirg de ceramică populară din vestitele centre Criș- tior, Leheceni și Vadu Crișului, precum și intîlnirea anuală a membrilor asociației folcloriștilor bihoreni „Miron Pompiliu". (loan Laza).

A apărut „ERA SOCIALISTĂ" nr. 24 
din 25 decembrie 1984Continuînd dezbaterea temelor centrale rezultate din documentele celui de-al XIII-lea Congres al partidului, revista „Era socialistă" nr. 24, din 25 decembrie 1984. publică articolele : „Insuflețitoare. perspective ale ridicării României pe noi trepte de progres și civilizație", „Modernizarea — orientare fundamentală a dezvoltării economice", „Aplicarea noului mecanism economico-financiar", „Valorificarea superioară a resurselor de materii prime și energie — obiectiv esențial al cercetării științifice",

„Statul socialist în sistemul democrației muncitorești, -revoluționare".La rubrica Confruntări ideologice sînt inserate articolele : „Condiția socioumană a democrației" și „Demersul critic în filozofia contemporană", iar la rubrica Viața internațională articolele : „Oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, în primul rind la dezarmare nucleară — cerință primordială a contemporaneității" și „Drepturile omului și drepturile popoarelor în epoca noastră". De asemenea, în acest număr apare și rubrica Cărți și semnificații.INFORMAȚII SPORTIVE
BOB-SANIE :

Informații de la C.E.C.Drepturile și avantajele oferite de Casa de Economii și Consemna- țiuni depunătorilor și variatele forme și instrumente de economisire puse la dispoziția lor au determinat dezvoltarea procesului e- conomisirii în tara noastră.Titularii libretelor de economii, ai depozitelor de obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri depuse spre păstrare, precum și ai conturilor curente personale pot dispune unităților C.E.C. ca de sumele economisite să poată beneficia, după decesul lor, un număr nelimitat de persoane fizice sau juridice stabilite prin dispoziție testamentară.Cu prilejul depunerii inițiale, titularul completează rubrica „dispoziție testamentară" de pe verso do

cumentului de depunere, mențio- nînd numele și prenumele persoanei (persoanelor) pe care o(le) împuternicește să dispună de sumele economisite după decesul său, precum și anul nașterii fiecăreia. O- dată cu stabilirea persoanelor în favoarea cărora se introduce dispoziție testamentară, titularii pot menționa eventual și cota fiecărei persoane în parte.Dispoziția testamentară se poate acorda și persoanelor juridice, spe- cificîndu-se in acest caz denumirea acestora.După decesul titularului, persoanele înscrise Ia dispoziția testamentară pot dispune de sumele economisite, cu condiția prezentării libretului de economii (cecului) și a actului de deces al titularului.

Echipajele noastre
— gata pentru marile intreceriSe apropie campionatele mondiale și europene de bob, marile intreceri ale inceputului de an 1985 în acest spectaculos sport, întreceri la care vor lua parte și cîteva tinere echipaje românești.Mai întîi sînt programate campionatele mondiale, ce se vor desfășura la Cervinia, in Italia, între 14 și 27 ianuarie 1985. Echipajele noastre vor participa atît la proba de bob-2 persoane, cit și la cea de bob-4, dar cele două boburi din respectivele probe vor fi conduse de același talentat pilot — Dorin Degan, de la Tractorul Brașov. Antrenorii lotului nostru sint Dorel Cristudor (fostul sprinter) și Dragoș Panaitescu. E- chipajele menționate mai sus vor participa apoi și la campionatele europene pentru seniori, prevăzute a se desfășura în Elveția, între 11 și 24 februarie 1985.Federația română de specialitate s-a ocupat și de pregătirea unui e- șalon secund pentru a participa la campionatele europene de tineret. Există mare deosebire în definirea acestei categorii de virstă în bob față de alte sporturi, la bob limita superioară fiind de 26 de ani, din cauza perioadei îndelungate de pregătire a sportivilor, mai ales a pilo- ților. Pentru campionatele europene de tineret — Igls, Austria, între 21 ianuarie și 3 februarie — au fost pregătiți patru tineri piloți care, printre altele, au urmat în 1984 și cursurile școlii de pilotaj a Federa

ției internaționale (F.I.B.T.). Din rindurile acestora vor fi aleși piloții care vor conduce echipajul de bob-4 și cele două echipaje de bob-2 persoane la campionatele europene. Antrenorul lotului de tineret : Ion Du- minicel.Iată și cîteva date despre campionatele mondiale de sanie, la care, de asemenea, sînt înscriși sportivi români. Campionatele vor avea loc în R. D. Germană, la Oberhoff, între 21 și 27 ianuarie 1985 ; în proba de sanie-dublu băieți vor concura două echipaje românești, iar la aceea de simplu-fete, două sportive românce. Antrenorii lotului reprezentativ la sanie : Valentin Paiuc și Iacob Ispas.
SCHI : O sportivă româncă 
la circuitul „Cupei Europei"La circuitul de concursuri pentru „Cupa Europei 1985“ și-a ciștigat drept de participare Liliana Ichim, în virstă de 17 ani, de la C.S.Ș. Vatra Dornei. Din prima lună a anului viitor, ea va participa la zece concursuri de importanță europeană. Competițiile din luna ianuarie 1985 la care va concura tînăra schioară bucovineancă sint programate cite două în Austria și Italia, iar a cincea în Elveția. în cazul în care Liliana Ichim va îndeplini un barem internațional (sub 74 puncte), atunci ea s-ar califica pentru întrecerile „Cupei mondiale 1986", antrenind după sine, de drept, alte două colege schioare din România.Printre întrecerile interne la schi alpin, să le semnalăm pe cele din luna ianuarie 1985 : „Cupa Brașovia"

(Poiana 10—11/1) și „Cupa Domelor" (Vatra Dornei, 10—13/1).
BOXA fost desemnat colectivul tehnic al lotului nostru reprezentativ pentru campionatele mondiale de juniori, competiție ce se va desfășura la București, în septembrie 1985. Antrenor coordonator a fost numit conf. univ. Eustațiu Mărgărit, secondat de E. Furesz și R. Auraș. Pe măsura completării operațiunii de selecție, la cele 12 categorii de greutate, vor fi incluși in colectivul tehnic și alți antrenori.

„BALONUL DE AUR“Pentru a doua oară consecutiv trofeul „Balonul de aur", decernat de revista „France-Football", a revenit fotbalistului francez Michel Platini, în urma anchetei care a stabilit cel mai bun fotbalist european al anului, Michel Platini a primit 128 de puncte, fiind urmat de compatriotul său Țigana — 57 puncte, Elkjaer- Larsen (Danemarca) — 48 puncte, Rush (Țara Galilor) — 44 puncte, Chalana (Portugalia) — 18 puncte, Souness (Scoția) — 16 puncte, Schumacher (R. F. Germania) — 12 puncte. Rummenigge (R. F. Germania) — 10 puncte, Giresse (Franța) — 9 puncte și Robson (Anglia) — 7 puncte.La anchetă au participat 26 de ziariști de fotbal din Europa, Michel Platini primind un număr record de puncte : 128 din 130 posibile.Grupaj de
Valeriu MIRONESCU

Ialomița. In °rganizarea c°- mitetului județean de cultură și educație socialistă Ialomița și a revistei „Contemporanul", timp de două zile in municipiul Slobozia și în mai multe localități ale județului au avut loc spectacolele din cadrul primei ediții a festivalului interj udețean al datinilor și obiceiurilor laice de iarnă, cu genericul „Sub zare de Soare". Ialomițenii au putut aprecia și ovaționa, la scenă deschisă, reputatul ansamblu „Mara" din Maramureș, ansamblul minerilor din Comănești, formația din Voinești, județul Vaslui, formația folclorică de la Casa pionierilor și șoimilor patriei din Moinești, jocurile cu măști și colindele din județele Călărași, Bacău, Hunedoara, Ialomița. Cu acest prilej a avut loc și un concurs de filme folclorice, s-au vernisat expoziții tematice de carte și de artă populară contemporană. (Mihai Vișoiu).
Vîlcea cadrul manifestărilor politico-educative cuprinse In programul Festivalului filmului la sate, patru seturi de filme documentare care abordează probleme privind sarcinile și obiectivele ce revin crescătorilor de animale in sporirea șeptelului și producțiilor animaliere, noile tehnologii în cultura griului și porumbului, valorificarea superioară a patrimoniului pomicol și metode de folosire eficientă a fondului funciar vor urma un circuit itinerant in toate localitățile rurale din județul Vîlcea. Aceste filme vor fi prezentate în fața cursanților la cercurile de în- vățămînt agrozootehnic de masă, ele urmînd să constituie baza unor dezbateri legate de aplicarea normelor și principiilor noii revoluții în agricultură, în consens cu obiectivele majore desprinse din documentele celui de al XIII-lea Congres al partidului. (Ion Stanciu).

si -r. - ipirr. o <Cluj. Școala generală din comuna Gilău, județul Cluj, a sărbătorit 200 de ani de existență. Ea â fost înființată în urma acțiunilor întreprinse de Gheorghe Șincai și ceilalți corifei ai Școlii Ardelene pentru dezvoltarea învățămîntului in limba română. în prezent, în comună funcționează trei școli, toate avînd localuri noi, dotate cu cabinete, laboratoare și ateliere moderne, în care învață peste 1500 elevi români și maghiari. (Marin Oprea).Bacău ® lăudabilă
a orchestrei simfonice, din Bacău condusă de cunoscutul dirijor Ovi- diu Bălan : organizarea unor cicluri de concerte-lecții educative pentru copii și tineret. De trei ori pe săptămînă, sala de cultură „Ateneu" găzduiește asemenea concerte, la care participă mii de pionieri, elevi din licee și studenți. Această acțiune de educație muzicală nu a rămas un apanaj al Bacăului, pentru că, în ultima vreme, cu deosebire în zilele vacanței de iarnă, au fost organizate concerte-lecții și în centrele muncitorești Buhuși, Moinești, Comănești, în comunele Măgura, Luizi — Călugăra, Heme- iuși și în alte localități din județ. (Gheorghe Baltă).Sibiu Para^e^ cu desfășurarea concursului județean al brigăzilor artistice „Stop risipei !“, manifestare cultural-educativă aflată la cea de a doua ediție și integrată Festivalului național „Cîntarea României", la Casa de cultură a sindicatelor din Sibiu a fost organizată, sub același generic, o expoziție a gazetelor satirice din întreprinderi și instituții, care prilejuiește schimburi de experiență și dezbateri privind folosirea pe larg a acestor mijloace eficiente ale muncii politice de masă. (Nicolae Brujan).

bibi ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• „MEMORIA" MINERALE

LOR. Unele minerale cu structură cristalină se comportă ca niște organisme vii, ele dispunind chiar de „memorie". Aceasta este concluzia' unor specialiști in geochi- mie de la Universitatea din Leningrad, care susțin că aceste minerale îșl mențin elementele cristaline, ele refăcindu-și structura inițială chiar dacă sînt distruse. Descoperirea a fost făcută cu ajutorul unui simulator care reproduce condițiile existente în centrul Pămintului. Experiențele, realizate la presiunea de 10 000 atmosfere și o temperatură de plus 600 grade Celsius, au relevat că, și după distrugerea rocilor sedimentare, cristalele microscopice ale silicați- lor din care se compun acestea își păstrează memoria structurală : ele nu se divizează in atomi, ci in blocuri presate compacte, care, la rîndul lor, trec într-o nouă combinație. Descoperirea specialiștilor sovietici prezintă o deosebită importantă științifică și

practică. Cu ajutorul analizei Roentgen, se pot cunoaște diverse date privind mineralele de acest fel, inclusiv istoria lor. Descoperirea memoriei mineralelor permite, de asemenea, stabilirea unei sinteze artificiale a celor mai diverse cristale, chiar și a pietrelor prețioase. In U.R.S.S. au și fost obținute microcristalele a numeroase minerale.
1 IN STUDIU : AVIOANE PER
FECȚIONATE DE PASAGERI, stadiul actual al tehnicii permite construirea unor avioane supersonice de pasageri silențioase, economicoase și cu o mare capacitate de transport, eliminindu-se inconvenientele pe care le prezentau sub aceste aspecte primele asemenea aparate de zbor de tipul „Concorde" Construite cu cîțiva ani in urmă. După cum scrie publicația new- yorkeză „Science Digest", specialiștii firmei „Douglas" au elaborat noi materiale și tehnologii pentru crearea unui avion su

personic de pasageri de mare capacitate, care ar urma să fie cu 30 la sută mai economicos decit avionul „Concorde", depășin- du-1 pe acesta — cu 63 la sută — și în privința autonomiei de zbor. Noul aparat ar urma să ia la bord 350 de pasageri, cu 250 mai mult decit „Concorde". Nu au fost a- nunțate termene privind construirea noului supersonic ce ar urma să fie echipat cu motoare dispunind de amortizoare de zgomot.
• ECRAN TV GIGANT. Firma niponă „Sony" a realizat un ecran de televiziune cu dimensiunile de 25/75 m — cel mai mare din lume. El va fi prezentat la expoziția științifică ce va fi organizată, anul viitor. în orașul Tzukuba. Uriașul ecran va fi instalat pe o clădire de 14 etaje, urmînd a fi utilizat pentru prezentarea de filme și videocasete în timpul expoziției. La construirea teleecranului au fost folosite 450 000 de elemente cinesco-

pice. Acest gigant are o luminozitate de șase ori mai mare decit a unui receptor obișnuit de televiziune.
• DEPISTAREA AUTOMATA A 

DĂUNĂTORILOR. Un cercetător din Budapesta a realizat o instalație ce poate depista insectele aflate în cerealele unui hambar. într-o cameră de lucru au fost aduse aproximativ 500 g cereale, Încălzite pină la 40 grade Celsius. La această temperatură larvele din semințe își desfac aripile. Aparatul captează zgomotul făcut de deschiderea aripilor, care este transmis apoi unor emițătoare ce îl amplifică. Ana- lizînd frecvența și intensitatea impulsurilor electrice, un bloc electronic emite, în decurs de 30 secunde, date asupra numărului insectelor din cantitatea respectivă de cereale. Tipul de insecte poate fi stabilit cu ajutorul unui program-etalon existent în aparat. în acest fel se pot depista

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 26 decembrie, ora 20 — 20 
decembrie, ora 20. In țară : Vreme în
chisă. Vor cădea ninsori temporare în 
cea mai mare parte a țării, iar în 
sud-est precipitațiile vor fl și sub for
mă de lapoviță șl ninsoare. Vtntul va 
sufla slab pînă Ia moderat, cu unele

intensificări, îndeosebi în zona de mun
te. Temperaturile minime vor fî cu
prinse intre minus 10 șl zero grade, 
izolat mai scăzute în centrul țării, iar 
cele maxime între minus 5 șl plus 5 
grade. Pe alocuri se va produce ceață, 
însoțită și de depunere de chiciură, iar 
în sud-estul țării, Izolat, polei. In 
București î Vreme închisă. Temporar 
va ninge. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între minus 7 și minus 4 grade, 
iar cele maxime între minus 2 șl plus 
un grad.

pină la 50 specii de dăunători al orezului, griului, orzului, cafelei și ai altor culturi agricole, luindu-se apoi măsuri pentru distrugerea lor.
• COMBINE CU PILOT AU

TOMAT. Specialiștii Institutului de utilaje pentru agricultură din Ruse (R.P. Bulgaria) au construit un pilot automat pentru combine. Instalația a fost experimentată recent pe o combină pentru stringe- rea porumbului destinat insilozării. Cu ajutorul unor senzori, instalația urmărește înscrierea roților combinei în spațiul dintre plante și la cea mai mică abatere comandă schimbarea direcției de mers. Conducătorul combinei execută doar manevrele de întoarcere de la capătul rîndu- rilor.

tarctica a plecat din portul Shanghai. Formată din 500 de persoane, din care mare parte oameni de știință ^i cercetători, care dispun de două nave, expediția are ca scop desfășurarea de cercetări amănunțite, pe o suprafață însumînd 350 000 kmp, privind resursele biologice, precum și condițiile hidrologice, meteorologice, geofizice, chimice și geologice ale zonelor in care se va afla.
• ULTRASUNETELE ÎMPOTRI

VA CALCULILOR RENALI. In S.U.A. a fost pus la punct tratare a calculilor renali ultrasunetelor. Denumit acesta a fost testat în șase cane. El „pulverizează" pur
IN DRUM SPRE ANTARCTICA.Prima expediție științifică chineză in An-

un sistem de cu ajutorul „Lithotripter", spitale ameri- și simplu cal-culii, care pot fi apoi eliminați. O sută de asemenea aparate ar putea să trateze 80 000 pacienți anual. Metoda se află încă în fază experimentală.
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GRECIA: în pregătirea unei conferințe internaționale
ț consacrate problemei dezarmării
i ATENA 25 (Agerpres). — La sfîr-
. C î + 1 11 1 1 1 v-t î ț î o vi i i o n n » 1 » ,1 i 4 Ir*

- CEA MAI STRINGENTĂ 

SARCINĂ A UMANITĂȚII!

ACȚIUNI, LUĂRI DE POZIȚIE 
ÎN DIFERITE ȚÂRI ALE LUMIISalvgardarea păcii și dezarmarea, în primul rînd dezarmarea nucleară, deziderate majore ale omenirii, continuă să preocupe în cel mai înalt grad opinia publică internațională, oamenii politici din numeroase țări ale lumii, care se pronunță tot mai ferm în favoarea realizării unei lumi noi, eliberate de spectrul catastrofei nucleare. In diferite zone ale globului se amplifică acțiunile consacrate apărării păcii și încetării cursei aberante a înarmărilor, care înghite peste 800 miliarde de dolari.

MAREA BRITANIE: „Retrageți armele morții"
LONDRA 25 (Agerpres). — In a- 

ceste ultime zile ale anului, parti
zanii păcii de la tabăra amplasată 
in vecinătatea bazei militare de la 
Greenham-Common au blocat, sim
bolic, intrările in perimetrul aces
teia. Pe căile de acces spre bază 
au fost organizate pichete pentru a 
împiedica eventualele manevre mi
litare cu folosirea temutelor ra
chete. Organizatorii au declarat că 
nu vor renunța la această formă de

protest, pină ce nu vor fi retrase 
rachetele nucleare de pe pămîntul 
britanic. Intr-o declarație, difuzată 
la Greenham-Common de organiza
ția de masă britanică Mișcarea pen
tru dezarmare nucleară'; se arată că 
fiecare rachetă sosită in Anglia 
sporește pericolul la adresa secu
rității sale. In declarație se cere 
guvernului să se ia imediat măsuri 
pentru retragerea „armelor morții" 
de pe pămîntul Marii Britanii.

7 șitul lunii ianuarie, anul viitor, la* Atena se va desfășura o conferință
r ................. ......................................
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internațională consacrată problemei dezarmării, la care vor lua parte personalități politice și guvernamentale din Europa, Asia, Africa și America Latină — informează agenția Taniug. Reuniunea consti-
NORVEGIA: Un apel

tuie o nouă inițiativă în direcția luării unor măsuri urgente și concrete pentru a se pune capăt cursei înarmărilor, în primul, rînd nucleare, prin oprirea amplasării de noi rachete pe continentul european și încetarea experiențelor cu arme atomice.
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ORIENTUL MIJLOCIU
• Reuniune a guvernului libanez consacrată aplicării planului 
de securitate • întrevederi la Amman • Declarații in legătură 

cu situația din zonăBEIRUT 25 (Agerpres). — Modalitățile de punere în aplicare a planului de securitate privind desfășurarea armatei libaneze în regiunea Kharoub, de-a lungul riului Awali (sudul țării) urmează să fie analizate de guvernul libanez de uniune națională, care se va întruni, miercuri — transmite agenția M.E.N., citind surse libaneze.Forțele israeliene de ocupație din sudul Libanului au deschis, la Saida, focul, fără somație, asupra unui automobil care nu s-a oprit la un baraj de trecere, informează agențiile KUNA și France Presse. Șoferul — care tocmai părăsise spitalul — a fost ucis, iar o altă persoană din automobil a fost rănită. Pe de altă parte, arată agenția Reuter, forțe israeliene de ocupație au pătruns marți în zori în tabăra de refugiați palestinieni de la Ain Al-Hilwe, (situată la marginea orașului port Saida și au arestat 12 persoane.AMMAN 25 (Agerpres). — Regele Hussein al Iordaniei a avut o nouă rundă de convorbiri cu președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, sosit la Amman după vizite întreprinse în mai multe capitale arabe. Un purtător de cuvînt al O.E.P. — citat de agenția Associated Press — a precizat că întrevederea s-a axat pe examinarea evoluției raporturilor dintre Iordania și mișcarea palestiniană și a unor probleme privind stabilirea bazelor pentru o nouă etapă a dialogului palestinia- no-iordanian.TEL AVIV 25 (Agerpres). — Primul ministru al Israelului, Shimon Peres, a participat la o recepție oferită de primarul palestinian al

Bethleemului, Elias Freij. „Ațn venit să-mi exprim dorința de pace în Orientul Mijlociu. Respectul reciproc, coexistența și înțelegerea trebuie să domnească in rindurile noastre", a -spus Shimon Peres;La rîndul său, primarul palestinian al Bethleemului și-a exprimat dorința ca „arabii și israelienii să poată trăi alături în bună vecinătate, ca vecini liberi".ISLAMABAD 25 (Agerpres). — Intr-o declarație făcută presei la Karachi, secretarul general ales al Organizației Conferinței Islamice, Sharifuddin Pirzada, a relevat că dezbaterile din cadrul conferinței miniștrilor de externe ai O.C.I. desfășurate la Sanaa au pus în evidență mai multe probleme ce confruntă lumea islamică — informează agenția KUNA. Intre acestea se află situația din Orientul Mijlociu, asigurarea dreptului la autodeterminare al poporului palestinian, lupta împo- •triva politicii expansioniste și de dominație promovată de Israel, conflictul dintre Iran și Irak, evenimentele din Asia și seceta care afectează în mod deosebit țările Sahelului. Ele pot fi rezolvate prin unitate și cooperare între țările organizației, a subliniat Sharifuddin Pirzada.RABAT 25 (Agerpres). — Liga A- rabă este angajată în prezent într-o serie de contacte cu diferite state membre, în efortul de a se conveni asupra convocării unei conferințe a- rabe la nivel înalt, transmite agenția KUNA. Citind surse diplomatice arabe, agenția relevă că un ’acord preliminar a fost realizat între Arabia Saudită, care va găzdui, viitoarea reuniune, și un număr de țări arabe, pentru ca întilnirea șă aibă loc în luna ianuarie 1985.

TOKIO 

Manifestare 
consacrată României

TOKIO 25 (Agerpres). — Sub 
auspiciile Asociației de priete
nie Japonia — România și ale 
Ambasadei române, la Tokio a 
avut loc o manifestare dedicată 
celei de-a . 37-a aniversări a 
proclamării Republicii.

In cadrul adunării organizate 
cu acest prilej, prof. Takeshi 
Shimmura — președintele aso
ciației, și Shiro Suzuki — se
cretar general al asociației, au 
relevat semnificația istorică a 
actului de la 30 Decembrie 1947, 
marile transformări cunoscute 
de România in anii construcției 
socialiste și, in mod special, in 
ultimele două decenii, de cînd 
la conducerea partidului și sta
tului nostru se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

S-au prezentat principalele 
obiective prevăzute de hotărl- 
rile Congresului al XIII-lea al 
P.C.R. pentru dezvoltarea vi
itoare a României in domeniul 
economico-social.

In sprijinul acordării 
independenței NamibieiBRAZZAVILLE 25 (Agerpres). — Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) își va intensifica lupta pentru obținerea accesului Ia independență al Namibiei, a declarat Sam Nujoma, președintele acestei organizații, în timpul unei vizite efectuate la Brazzaville. In context, Sam Nujoma a adresat un apel pentru intensificarea sprijinului a- cordat mișcărilor de eliberare națională din sudul continentului african.

ITALIA

Mari demonstrații de protest 
împotriva terorismuluiROMA 25 (Agerpres), — Sub lozinca „Să se pună capăt terorismului", la Bologna, Florența, Milano, Napoli și în alte orașe italiene au avut loc mari manifestații de protest împotriva atacurilor teroriste care au Ioc în această țară, ultimul desfășurîndu-se recent într-un tren de pasageri ce se deplasa pe ruta Napoli—Milano.Demonstrațiile au avut loc din inițiativa P.C. Italian, a activiștilor sindicali, a organizațiilor antifasciste și de tineret.

★Ministerul de Interne al Italiei a inițiat un amplu plan de acțiune ce urmărește. într-o primă etapă, descoperirea autorilor atentatului împotriva trenului de persoane Napoli — Milano, in urma căruia, potrivit unui bilanț parțial, 16 persoa-

ne au fost ucise, iar 116 rănite. După cum se arată la Roma, planul de acțiune preconizează, în perspectivă, creșterea cooperării dintre Italia și alte state vest-europene în vederea combaterii terorismului.Poliția italiană a organizat baraje în gările din Roma, Florența și Bologna. De asemenea, la Roma. Milano și Napoli au fost efectuate descinderi la domiciliul unor militanțl de extremă dreaptă și au fost întreprinse interogatorii. Se precizează că poliția este in căutarea unui bărbat intre 20 și 30 de ani, suspectat că ar fi plasat explozibilul în tren. Potrivit unor martori oculari, acesta a fost observat părăsind in grabă trenul în gara din Florența, purtînd în mină un geamantan gol. După primele investigații, deflagrația a fost provocată de 5 kg exploziv.
AMERICA LATINĂ

Tendințe în favoarea soluționării 
diferendelor pe calea dialogului

OSLO 25 (Agerpres). — Societa
tea cadrelor didactice din Norvegia 
a adresat un apel pentru intensifi
carea eforturilor in direcția încetă
rii depline a experiențelor, produc
ției și amplasării de arme nuclea
re. Un pas important in acest sens, 
menționează apelul, l-ar constitui 
aplicarea propunerilor O.N.U. cu 
privire la înghețarea arsenalelor 
nucleare. Stocurile armelor de ni- 

i micire in masă sint capabile să 
ț distrugă de mai multe ori viața pe 

Pămînt, neexistind nici o jusțifi-

în favoarea înghețării 
arsenalelor nucleare

care pentru continuarea elaborării l 
și experimentării unor asemenea 7 
arme. Uriașele mijloace financiare ' 
irosite în prezent pentru înarmări i 
ar trebui canalizate pentru lichida- ' 
rea foametei, sărăciei, înapoierii ‘ 
economice de pe planeta noastră.

Cadrele didactice norvegiene, se 
arată în încheierea documentului, 
se pronunță în favoarea creării 
unei zone denuclearizate în nordul 
Europei, precum și în alte zone ale 
continentului.

r

Jl JAPONIA: Se extinde mișcarea pentru proclamarea 
i de zone denuclearizate .în unanimitate o rezoluție prin care se interzice arma nucleară în perimetrul municipiului.Pînă acum, peste 300 de tțjfi, orașe și localități din au adoptat hotărîrea de a clama zone denuclearizate.
\
\
\

\
\

1 cleare americane „Cruise" pe solul2 belgian. Informații în acest sens au ț fost publicate de ziarul „De r Morgen". '* Așa cum se anunțase, guvernul ț premierului Wilfried Martens a

.TOKIO 25 (Agerpres). — încă un oraș japonez — Ayase — din prefectura Kanagawa — a fost declarat „zonă a păcii, lipsită de arme nucleare". Adunarea municipală a orașului, pe raza căruia se află și o bază militară aeriană, a adoptat prefec- Japonia se pro-
0 dezmințire a guvernului belgianamînat pentru primul trimestru al anului viitor dezbaterea acestei probleme, după ce, inițial, adoptarea unei hotărîri privind amplasarea rachetelor fusese programată pentru sfîrșitul anului curent.Observatorii de la Bruxelles reamintesc că majoritatea populației Belgiei se opune instalării de rachete nucleare cu rază medie de acțiune pe teritoriul țării.

BRUXELLES 25 (Agerpres). — Guvernul belgian a dezmințit oficial o serie de informații potrivit cărora Belgia ar fi încheiat un acord cu Statele Unite referitor la instalarea in 1986 a rachetelor nu-
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Fructele mîniei...Apartheidul sub foculIn cercurile oficiale de la domnește în ultimul timp Atmosfera este supraîncărcată, prin norii răzbat, cu o frecvență neobișnuită, declarații peste declarații, difuzate de televiziune și reluate apoi in presă, emanind cînd de la șeful regimului, Pieter Willem Botha, cînd de la ministrul de externe, Roelof Botha, cînd de la alți reprezentanți ai guvernului. Este vorba de o veritabilă contraofensivă propagandistică, declanșată de puternicele manifestații antiapartheid, desfășurate de cîteva săptămini in ansamblul țărilor veșt- europene și cu deosebire în S.U.A.
Deciziile O.N.U. trebuie 

respectate I începutul lunii de protest din Statele Unite împotriva politicii de apartheid practicate în Africa de Sud s-a extins, nu numai sub aspectul numărului de participant, ci și ca diversitate, a- trăgind in rindurile sale personalități politice, reprezentanți ai cercurilor religioase, militanți pentru drepturile civile. Mari demonstrații sint organizate în fața reprezentanțelor diplomatice și consulare ale R.S.A. din S.U.A.. — manifestații susținute,- prin prezența lor directă, de mulți membri ai Congresului. Senatorii Edward Kennedy, Gary Hart și William Proxmire, precum și Michael Barnes, Mel Levine și Howard Berman, membri ai Camerei Reprezentanților, au cerut Administrației să respingă cererile Pretoriei de a primi sprijin tehnologic nuclear din partea S.U.A. Autorii acestui demers invocă atit posibilele consecințe — deosebit de grave — pe plan strategic, amintind că R.S.A. nu a semnat tratatul de neproliferare a armelor nucleare, cit și implicațiile politice ale unei asocieri cu guvernul minoritar de la Pretoria, în contextul represiunilor brutale la care acesta recurge, cu și mai mare cruzime în ultimul timp, pentru a înăbuși mișcarea de emancipare a locuitorilor de culoare din R.S.A.Inițiatorii acestor acțiuni antiapartheid, de o amploare fără precedent, și-au propus să stabilească legături cu mișcările și organizațiile similare din Marea Britanie, Olanda. Franța și din alte țări pentru coordonarea manifestațiilor de protest la scară internațională împotriva politicii de segregație rasială, promovate de regimul minoritar de la Pretoria,Mobilizarea opiniei publice pentru a determina autoritățile din R.S.A. să respecte deciziile O.N.U. și ale altor foruri internaționale, să dea

Pretoria iritarea, iar prevestitori de. furtună

Intr-adevăr, de la decembrie, mișcarea

curs aspirațiilor legitime ale celor 24 milioane de oprimați, cit reprezintă populația de culoare, are loc în statele menționate tocmai pentru că acestea sint țările de origine ale marilor societăți și monopoluri, care domină practic economia Africii de Sud, conlucrind în exploatarea miinii ieftine de lucru a celor impjlați.
Pilonii regimului rasist — 

peste 2 000 de monopoluri 
Străine Un raP°rt Întocmit de Organizația internațională pentru lichidarea tuturor formelor de discriminare rasială apreciază că în economia R.S.A. își desfășoară activitatea peste 2 000 de monopoluri străine, care dispun de un capital de 18 miliarde dolari, investit în special in industria minieră. Ziarul britanic „OBSERVER" dezvăluia recent un fapt semnificativ pentru a explica mecanismul „rezistenței" și „longevității" regimului de apartheid : pentru a ocoli sancțiunile economice impuse R.S.A. de comunitatea internațională, pe baza deciziilor O.N.U., compania petrolieră „Shell" a primit din partea autorităților de la Pretoria aproximativ 200 milioane dolari, cu titlu de „încurajări secrete".Servicii speciale ale Pieței comune au studiat activitatea în R.S.A. a 239 întreprinderi, avindu-și sediul în țările comunității vest-europene (din care 139 britanice, 51 vest-germane, 17 olandeze și 7 franceze) cu intenția străvezie de a prezenta într-o lumină trandafirie tranzacțiile acestor firme la filialele lor sud-africa- ne. Dar, deși este etalată „disponibilitatea respectivelor filiale de a recunoaște sindicatele negrilor" și de a aplica principiul „la muncă egală salarii egale" (cu ale albilor), autorii anchetei nu au cum să treacă cu vederea — realitățile sînt prea flagrante ! — practica segregației la locurile de muncă, avind drept consecință faptul 
torilor negri, 
vest-europene, 
minimul vital 
cesitățlle unei se spune în studiul C.E.E. nosc, totodată, că mai rămîne mult de făcut in materie de formare și promovare aDe mai bine secol, capitalul determinant în de la Pretoria. Piața produselor petroliere este controlată de cinci mari corporații internaționale — „Shell", 
„British Petroleum", „Total", „Mobil 
Oil" și „Caltex", care realizează be-

că „o parte a munci- 
angajați ai firmelor 
nu ciștigă nici măcar 
pentru a acoperi ne- 
familii"-. Cei zece — recu-muncitorilor negri", de o jumătate de străin joacă un rol economia regimului

SAPTAMINA A FILMULUI RO
MANESC. La Universitatea cen
trală din Caracas a fost organizată 
o Săptămină a filmului românesc. 
Peliculele prezentate — artistice și 
documentare — s-au bucurat de 
aprecieri din partea publicului.

CONVORBIRI BULGARO— 
ETIOPIENE. La Sofia s-au încheiat convorbirile dintre Todor Jivkov, secretar general al C.C. al P.C.B., președintele Consiliului de Stat al R.P.B., și Mengistu Haile Mariam, secretar general al C.C. al Partidului Muncitorilor din Etiopia, președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu, care a e- fectuat o vizită de prietenie în Bulgaria. A fost exprimată hotări- rea de a extinde colaborarea bul- garo-etiopiană pe diverse planuri. Cele două părți, menționează agenția B.T.A., s-au pronunțat, de asemenea, pentru reducerea tensiunii internaționale, pentru reluarea procesului de destindere. Au fost salutate preconizatele convorbiri dintre U.R.S.S. și S.U.A. de la Geneva asupra întregului complex de probleme privind armele nucleare și cosmice.

ÎNTREVEDERI LA MOSCOVA. 
O delegație a Partidului Socialist 
Francez, condusă de Jacques Hun- 
tzinger, secretar național pentru 
relații internaționale, a avut con
vorbiri la C.C. al P.C.U.S. in cadrul 
cărora s-a făcut un schimb de pă
reri și au fost prezentate pozițiile 
celor două partide asupra principa
lelor probleme internaționale. De 
ambele părți s-a relevat că sint 
utile dezvoltarea relațiilor sovieto- 
franceze, continuarea schimbului de 
păreri intre P.C.U.S. și P.S.F. pri
vind problemele asigurării păcii și 
dezarmării, împotriva pericolului 
unui război nuclear, indiferent de 
deosebirile de opinii ale celor două 
părți.

CANADA Șl MILITARIZAREA 
COSMOSULUI. Referindu-se la proiectele militare ale S.U.A. privind spațiul extraatmosferic, primul ministru al Canadei, Brian Mulroney, a declarat : „Nu am fost întrebați in acest sens și nu există nici un fel de propuneri americane care să-i determine pe canadieni să participe la realizarea unui program legat de militarizarea Cosmosului.

Vă pot spune anticipat că aș primi 1 fără entuziasm o propunere în acest . sens".
O DECLARAȚIE A PREMIERU

LUI BRITANIC. „Nu cred că vom ajunge vreodată să avem Statele | Unite ale Europei, așa cum sînt Statele Unite ale Americii. întreaga istorie a Europei este prea diferită", a declarat recent primul ministru al Marii Britanii, Margaret Thatcher. A încerca să eliminăm identitatea și varietatea țărilor con- | tinentului ar fi contrar tradițiilor și aspirațiilor popoarelor noastrș și, . drept urmare, aceasta nu ar da roade" — a adăugat premierul britanic, I potrivit ziarului „The Times".
AMINARE. Din cauza condițiilor | meteorologice nefavorabile, experimentul care urmărește crearea pri- i mei comete artificiale a fost amînat pentru joi. Decizia a fost luată cu numai cîteva secunde înainte ca un satelit vest-german să degajeze deasupra Pacificului un nor I de vapori de bariu, pentru a crea cometa.
DECES. Actorul de film ameri

can de origine engleză Peter Law- . 
ford a încetat din viață in vîrstă 
de 61 de ani, in urma unui atac de I 
cord intr-un spital din Los Angeles, 
informează agenția Reuter. Născut 
la Londra la 7 septembrie 1923, I 
Peter Lawford și-a inceput cariera 
cinematografică la 7 ani, în cursul 
carierei sale jucînd in numeroase

SAN SALVADOR 25 (Agerpres). — Ca urmare a respectării, de către ambele părți aflate în conflict în Salvador, a înțelegerii privind încetarea ostilităților dintre ele in perioada de sfîrșit de an, luni nu au mai fost semnalate în această țară centtoamericană schimburi de focuri intre insurgenți și armată — relatează din San Salvador agenția France Presse. Traficul s-a desfășurat normal, iar magazinele și-au deschis porțile, imprimînd climatului general din țară o tentă de destindere și pace, primită cu satisfacție de cetățeni.Intr-un interviu acordat publicației slovace „Pravda", secretarul general al Partidului Comunist din Salvador, Shafic Jorge Handall, a menționat că „lupta armată, politică și diplomatică a poporului Salvadorian a intrat într-o nouă etapă, în care cunoaște o puternică intensificare și diversificare" — relatează agenția Prensa Latina. El a precizat că autoritățile guvernamentale salvadoriene au fost, nevoite să ac

cepte dialogul propus de insurgenți, deși, în prezent, încearcă să-1 ob- strucționeze prin formularea de condiții inacceptabile pentru Frontul Farabundo Marti pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) din Salvador.
★BOGOTA 25 (Agerpres). — într-un comunicat dat publicității la Bogota, comandamentul superior al Mișcării insurgente „19 aprilie" (M-19) din Columbia a reafirmat hotărîrea organizației de a proceda la inițierea dialogului cu reprezentanții guvernului, în vederea normalizării depline a situației din țară — transmite agenția de presă spaniolă E.F.E. Documentul precizează «că „M-19“ se pronunță pentru respectarea strictă a acordului de încetare a ostilităților semnat intre forțele insurgente și guvern la 24 august și pentru începerea imediată de negocieri în scopul creării unui climat de pace, pe întreg cuprinsul țării și trecerii la reintegrarea in viața social-politică și economică națională a forțelor insurgente.

„străinilor

neficii fabuloase din desfacerea produselor petroliere. Corporațiile transnaționale ocupă poziții dominante în ramurile-cheie ale economiei R.S.A., participind in mod direct și la jefuirea bogățiilor naturale din Namibia, teritoriu ocupat in mod ilegal de regimul rasist de la Pretoria.Dir. analiza acestei situații, mișcările antiapartheid din țările occidentale desprind concluzia că restringe- rea conlucrării firmelor și monopolurilor străine cu regimul de la Pretoria ar lipsi politica rasistă de unul din principalii ei piloni de susținere— revendicare formulată, dealtfel, de multă vreme și susținută de organizațiile populației de culoare în lupta lor pentru drepturi și libertăți elementare.
Un premiu Nobel bine fo

losit T>r'm‘nă zilele trecute la Oslo Premiul Nobel pentru pace, militantul de culoare împotriva politicii de apartheid, episcopul Desmond Tutu, a adresat capitalelor occidentale apelul de a se desolidariza de regimul de la Pretoria, care prin recenta reformă constituțională a transformat rasismul în sistem politic. „Negrilor — a spus el — li se răpește cetățenia sud-africană, ei devin persoane străine in propria lor patrie". Desmond Tutu (care a avut curajul să declare că dacă biblia ar deveni un sprijin pentru motivarea apartheidului, el n-ar pregeta să pună pe foc o asemenea carte) și-a anunțat intenția de a transpune suma primită odată cu Premiul Nobel pentru pace intr-un fond pentru calificarea tinerilor de culoare din R.S.A.In acest context, regimul de Ia Pretoria este „prins" între două fronturi — cum notează agențiile internaționale de presă — al militanților din R.S.A., care iși intensifică lupta împotriva politicii de apartheid, precum și cel al opiniei publice mondiale. „In cadrul vastei campanii 
antiapartheid, organizată in S.U.A.— relatează France Presse — respon
sabili ai Administrației au cerut in- 
cetarea strămutărilor forțate ale ne
grilor din comunitățile lor din R.S.A. 
și a detențiunii de lungă durată in 
închisoare a liderilor negri".Condamnat și respins de popoare, regimul rasist din R.S.A. este asaltat în prezent din toate părțile și oricit de vaste ar fi arsenalul său propagandistic și militar, resursele sale financiare, nimic nu va putea stăvili lupta pentru demnitate și libertate a milioanelor de asupriți și oprimați.

Petre STANCESCU

din propria țară"
Valul continuu al acțiunilor de masă

Un muncitor negru rănit in timpul violentelor ciocniri soldate cu zeci de morți și un mare număr de răniți

Ca la război... împotriva populației

In cadrul celei mai mari manifestații de forță din ultimii ani, vehicule blindate patrulînd pe străzile localității Tombisa din apropiere de Johannesburg
f

AlegerileDELHI 25 (Agerpres). — în cadrul primei etape a alegerilor generale legislative din India — desfășurată luni — participarea la vot a fost, potrivit primelor informații, de 60 la sută, față de 57 la sută la ultima
din Indiaconsultare electorală — transmite a- genția P.T.I.Alegerile vor continua la 27 și 28 decembrie în statele în care scrutinul nu s-a încheiat luni.

După formarea noului guvern maltezLA VALLETTA 25 (Agerpres). — Membrii guvernului maltez, condus de noul prim-ministru, Carmelo Mifsud Bonnici, au depus jurămintul în fața președintelui țării, Agatha Barbara — informează agenția France Presse.Toți cei 11 membri ai cabinetului au fost reconfirmați în funcțiile lor. Bonnici, in afara funcției de premier, va păstra portofoliul educației, pe care l-a avut in precedentul guvern, și va prelua și portofoliul de interne.Intr-un comentariu consacrat preluării de către Carmelo Mifsud Bonnici a funcției de prim-ministru al Maltei, agenția France Presse relevă că transferul puterii — prevăzut de cîteva luni și aminat din noiembrie — are loc în condițiile" în care fostul premier Dom Mintoff a

reglementat principalele probleme ale țării, atît pe plan intern, cit și în cel al politicii externe. Astfel, se precizează că Mintoff a renunțat la funcția de prim-ministru după ce a soluționat problema „războiului școlii" care l-a opus Bisericii catolice.Bonnici, a cărui succesiune a fost pregătită timp de peste un an, va trebui să dea dovadă de suplețea predecesorului său, remarcabil negociator al „alianțelor" acestei țări nealiniate, apreciază, de asemenea, France Presse.Potrivit agenției citate, numeroși observatori din capitala malteză consideră că Bonnici va asigura — cel puțin într-o primă perioadă — continuitatea politicii interne și externe a Maltei.
Faptele vorbesc — și acuză!

Pretutindeni, proteste...Neîncetat se succed acțiunile protestatare ale populației majoritare ; prin demonstrații și greve, 24 milioane de negri cer abolirea rușinoasei politici de apartheid și discriminare rasială

La manifestațiile desfășurate zile in șir in fața Ambasadei Republicii Sud-Africane din Washington, ou luat parte și 1» membri oi Congresului S.U.A., care au condamnat represiunile autorităților sud-africane, ce- rînd incetoreo sprijinului acordat Pretoriei de către unele țări occidentale. In fotografie : trei asemenea personalități scandind „Vom învinge I"
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