
trăiască s[ Înflorească scumpa noastră patrie, 
REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMĂNIA!

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚhVĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

DECRET PREZIDENȚIAL
privind conferirea Ordinului „Meritul cultural" clasa I 

Operei Române din București
Pentru contribuția deosebită adusă in dezvoltarea artei lirice și coregrafice românești, 
cu prilejul aniversării centenarului Operei Române din București,
Președintele Republicii Socialiste România decreteazâ :
Articol unic. - Se conferă Ordinul „Meritul cultural" clasa I Operei Române din București.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Anul LV Nr. 13 484 Duminică 29 decembrie 1985 6 PAGINI-50 BANI

*
*
ț
**
I
*
**

*
*

**
ț
ț (ii
**
*
*
**
ț î ț* *
i

DECEMBRIE

tnsuflețitor raport 
muncitoresc 

la aniversarea 
Republicii

Peste humai cîteva zile se va încheia cel 
de-al 7-lea cincinal 1981—1985, o perioada 
bogată în împliniri, in realizări de prestigiu, 
care au îmbogățit peisajul economic al pa
triei cu noi și moderne platforme industriale, 
cu noi și funcționale obiective social-cultu- 
rale.

In orice parte a țării, în absolut toate ju
dețele s-a construit mult, trainic, pentru pre
zentul și viitorul luminos al patriei, cu parti
ciparea și în folosul tuturor făuritorilor de 
bunuri materiale și spirituale, al întregului 
popor.

Marile ctitorii ale României socialiste, înăl
țate și în actualul cincinal poartă amprenta 
inconfundabilă a gîndirii cutezătoare, prospec
tive, clarvăzătoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
partidului. Canalul Dunăre — Marea Neagră,

salba de hidrocentrale de pe Olt, Întreprin
derea de avioane din București, laminorul de 
20 țoii de la Roman, întreprinderea de au
toturisme „Oitcit" din Craiova, Metroul bucu- 
reștean, Combinatul de utilaj greu din lași, 
platforma industrială a municipiului Bistrița 
sînt numai cîteva din durabilele ctitorii reali
zate în ultimii cinci ani și pe care ziarul nos
tru le-a prezentat în această săptămînă în- 
tr-un ciclu de pagini speciale.

Caracterul științific, realist, justețea politicii 
partidului nostru se regăsesc in structura și 
amplasarea rațională a tuturor celor peste 
1 800 de noi capacități de producție puse in 
funcțiune în acest cincinal, în noile cartiere 
de locuințe care au îmbogățit și înfrumuse
țat zestrea edilitară și configurația arhitec
tonică din multe ora^e, în numeroasele case 
de cultură, școli, grădinițe, policlinici, spitale

construite acolo unde este cu adevărat ne
voie de ele. Actualul cincinal este insă nu
mai una din filele istoriei noi a României so
cialiste deschise de Congresul al IX-lea al 
partidului, moment care a înscris în istoria mi
lenară a țării perioada ei cea mai cu
tezătoare și bogată în realizări, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

lată de ce încheiem cel de-al 7-lea cin
cinal cu sentimentul tonic că am mai urcat 
o treaptă pe drumul construirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate și comunismu
lui în patria noastră, orînduirea cea mai îna
intată din istoria omenirii.

lată de ce vom începe în curind un nou 
cincinal cu hotărîrea de nestrămutat de a 
urma întocmai politica Partidului Comunist Ro
mân, în frunte cu secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

MARI CTITORII ALE 
ROMÂNIEI SOCIALISTE
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TELEGRAMA ADRESATĂ TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
de participanții la adunarea festivă dedicată împlinirii a 100 de ani 

de la crearea Operei Române din București și a 150 de ani 
de activitate lirică în România

Participanții la adunarea festivă 
i dedicată împlinirii a 100 de ani, de 

la crearea Operei Române din 
București și a 150 de ani de acti
vitate lirică în România, dînd glas 
sentimentelor de neasemuită stimă 
și aleasă dragoste pe care, ase
menea întregului nostru popor, tu
turor oamenilor de cultură și artă, 
le nutresc din adîncul inimii, față 
de dumneavoastră, au privilegiul 
de a vă adresa cele mai calde 
mulțumiri și întreaga recunoștință 
pentru sprijinul și îndrumarea per
manentă acordate muncii cultural- 
artistice, creatorilor și artiștilor de 
pe întreg cuprinsul țării, dezvol
tării și împlinirii artei noastre so
cialiste, Vă rugăm, de asemenea, 
să ne îngăduiți a vă exprima gra
titudinea noastră unanimă pentru 
înalta distincție acordată, care con
stituie un neasemuit imbold în în
treaga activitate prezentă și de vi
itor pe tărîmul muzicii și artei in
terpretative pentru împlinirea ros
turilor socialiste și comuniste ale 
tuturor oamenilor de cultură și 
artă.

Raportăm la această minunată 
sărbătoare a noastră că la baza 
rezultatelor frumoase obținute în
deosebi în ultimele două decenii 
se situează gîndirea și fapta 
profund novatoare și creatoare a 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ctitorul României socialiste mo
derne, întîiul președinte al Repu- 

-I blicii, personalitate proeminentă a 
vieții politice internaționale, de 
numele căruia se leagă pentru e- 
temitate perioada pe care, cu a- 
leasă bucurie și legitimă mîndrie

patriotică. o numim Epoca 
Nicolae Ceaușescu.

Folosim, totodată, acest prilej 
pentru a exprima calde și res
pectuoase mulțumiri- tovarășei a- 
cademician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, al Comitetului 
Central al P.C.R., prim viceprim- 
ministru al guvernului, pentru 
dragostea, sensi hjlitatea, înalta 
competență și grija deosebită cu 
care urmărește, îndrumă și spri
jină permanent strădaniile crea
torilor de frumos, asigurînd în 
acest mod cadrul propice pentru 
atîtea mărețe împliniri în întreaga 
noastră viață spirituală.

Dorim să vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
că nu vom precupeți nici un efort 
pentru a răspunde misiunii de 
mare răspundere ce ne revine din 
documentele Congresului al Xril-lea 
al P.C.R., militînd neabătut ..pentru 
transpunerea în practică a prevede
rilor Programului ideologic al 
partidului, a indicațiilor și orientă
rilor date de dumneavoastră privind 
educarea multilaterală a maselor 
largi de oameni ai muncii, a tine
retului, valorificind plenar talentul 
și energia creatorilor și instituțiilor 
de spectacole și concerte, dovedind 
astfel profundul nostru atașament 
față de popor, de partid, față de 
politica internă și externă pro
movată de partidul și statul nostru.

Avind în cuget și simțire îndem- • 
nurile de a ține mereu trează fă
clia tradiției, inspirîndu-ne din iz
voarele mereu vii ale folclorului 
românesc și nutrind respect pentru 
creația muzicală a înaintașilor 
noștri, ne asumăm, cu responsabi

litate comunistă, datoria de a dez
volta și pe mai departe creația mu
zicală și arta spectacolului, de a 
lansa la public noi și valoroase lu
crări lirice și coregrafice intr-o va
rietate de stiluri, în care să se re
flecte cu pregnanță uriașul tumult 
al construcției socialiste, eroismul 
făuritorilor de bunuri materiale și 
spirituale de Ia orașe și sate, aspi
rațiile de pace și înțelegere intre 
toate țările lumii.

Beneficiind de condițiile minuna
te pe care partidul și statul nostru 
le pun la dispoziția slujitorilor ar
tei muzicale, vom dezvolta cu și mai 
multă putere relațiile cu publicul 
spectator și auditor, prin sporirea 
calității reprezentațiilor și manifes
tărilor de anvergură, a spectacole
lor de operă și balet, a concertelor, 
atît la sediu, cit și pe întreg 
cuprinsul patriei, făcînd din acti
vitatea noastră cotidiană un per
manent dialog cu publicul, cu po
porul, organic integrat în Festiva
lul național al muncii și creației 
libere „Cîntarea României", auten
tic cadru de afirmare și valorifi
care a potențialului spiritual și ar
tistic al națiunii noastre socialiste.

Pregăti ndu-ne cu bucurie să în- 
tîmpinăm Anul nou, vă rugăm 
respectuos, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să pri
miți, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, tradiționala urare „La 
mulți ani 1", precum și cele mai 
alese și calde gînduri de fericire, 
viață lungă și putere de muncă, 
pentru a ne conduce tot mal avîntat 
pe drumul făuririi socialismului și 
comunismului în scumpa noastră 
patrie, Republica Socialistă Româ
nia.

PAROȘENI : Cărbune 
peste prevederi

Un nou și prestigios succes ra
portează minerii de la Paroșeni, 
care au lansat in acest an che
marea la întrecere cu ceilalți or
taci din țară : prin creșterea nu
mărului de posturi în abataje, 
folosirea mai deplină a complexe
lor mecanizate, organizarea supe
rioară a muncii în toate trei schim
burile, lucrînd într-un climat de or
dine și disciplină, ei au extras în a- 
cest an, peste plan, 35 000 tone căr
bune. In acest fel, minerii de la 
Paroșeni se situează pe locul I în 
întrecerea din bazinul carbonifer 
al Văii Jiului. (Sabin Cerbu, co
respondentul „Scînteii").

CLUJ : Economii 
de materiale și energie

In unitățile economice din ju
dețul Cluj au fost întreprinse in 
acest an o serie de măsuri și ac
țiuni eficiente privind economisi
rea materiilor prime, materialelor, 
energiei electrice și combustibilu
lui. Accentul principal s-a pus pe 
reproiectarea și modernizarea unor 
produse, aplicarea de noi tehno
logii care au vizat creșterea pro
ductivității muncii și a calității 
produselor, mai buna gospodărire 
a resurselor materiale și energe
tice. Astfel, s-a reușit ca pe an
samblul industriei județului să se 
economisească, față de normele de 
consum planificate, peste 4 500 
tone metal, aproape 34 000 tone 
combustibil convențional și 45 000 
MWh energie, electrică. (Marin 
<Oprea, corespondentul „Scînteii").

IN PAGINA A V-A : RELATAREA ADUNĂRII FESTIVE^

Florile și pacea
La Muzeul Țării 

Cricurilor din Oradea 
s-a deschis recent o 
expoziție de aranja
mente florale — veri
tabil festival floral la 
care publicul orădean 
a fost invitat să se 
bucure de toate sen
surile lui. Nu credem 
că este inoportun să 
ne întrebăm încă o da
tă: ce înțeles pot avea 
florile 2

Mi-amintesc că o 
învățătoare din Al
bertville (Savoia fran
ceză) a cerut elevilor 
ei din clasa intii să 
deseneze pe caietele 
de desen războiul și 
pacea ; in stingă pa
cea, in dreapta, răz
boiul. Mulți copii s-au 
descurcat destul de 
bine in a desena o- 
biecte și scene, repre
zentând, după închi
puirea lor, războ
iul : pe paginile din 
dreapta au apărut 
puști, pistoale, poli
țiști cu bastoane de • 
cauciuc, avioane și 
bonțbe, tancuri, tu
nuri și chiar ciuperca 
atomică. In schimb, 
paginile din stingă au 
rămas aproape albe. 
Din rațiuni asupra 
cărora nu insistăm

acum aici, micii savo- 
iarzi s-au dovedit ne- 
indeminatici la repre
zentarea figurată a 
păcii, a propriilor lor 
vieți liniștite. Doar o 
fetiță din cei 24 de 
copii a imaginat pa
cea sub forma unui 
crin.

Pentru ea, floarea 
era celălalt nume al

ÎNSEMNĂRI

păcii, al vieții co
piilor, al condiției 
umane. Desenul ei are 
desigur o mai profun
dă semnificație decit 
și-ar fi putut imagina. 
Oamenii au creat flo
rile ca să-și desăvtr- 
șească nevoia de co
municare, dorința de 
afecțiune, pentru a 
transmite sentimente
le cele mai alese, de 
prețuire și dragoste. 
Ei au atribuit florilor 
misiuni pe care nici 
cuvintele, nici sunete
le, nici propriile lor 
gesturi nu le puteau 
îndeplini. Culorile, 
parfumul și gingășia 
florilor au devenit ex

presii superioare ale 
celor mai profunde 
simțăminte exprimate 
cu discreție, cu rafi
nament, in nuanțe in
dicibile— probă de 
înaltă civilizație și 
cultură.

Ne gindim că toc
mai de aceea florile 
au impărtășit de ati- 
tea ori soarta oame
nilor. Ciți vor fi înțe
les gestul tinerei Na- 
guki Osawa care, la 
6 august 1945, orele 
opt, intimpinind dimi
nețile liniștite, pregă
tea primele aranja
mente florale — Ike- 
bana ? Peste un sfert 
de oră „Enola Gay“ 
avea să calcineze toa
te florile din Hiroshi
ma, să inghețe inimi
le, să prefacă in ce
nușă și pulbere radio
activă toate culorile 
Hiroshimei. In case și 
grădini, oameni și 
flori au devenit um
bre. Poate este o în-

Marla ZINTZ 
muzeograf la Muzeul 
Țării Crișurilor, 
Oradea

(Continuare 
în pag. a V-a)

De la cota 100 la cota 20000 Răspuns contemporan la o monografie veche
Dacă vreți să pătrundeți cu 

adevărat în intimitatea vieții să- 
lăjenilor, vă propunem să in- 
trați prin „Poarta meșeșană". 
Poarta care te întîmpină și te 
petrece. Și după ce veți fi in
trat, primul popas se cere făcut 
imediat în stingă, sus, la ceta
tea lor încărcată de istorie, Po- 
rolissum. Dincolo de faptul că 
ea se constituie într-o grăitoare 
dovadă a perenității noastre și 
pe aceste locuri, zidurile, dru
murile interioare, totul o să vă 
vorbească despre vocația locui
torilor acestor meleaguri de a 
înălța construcții durabile în 
timp.

De aici, de sus, se vede bine 
cealaltă cetate, nouă, maies
tuoasă ctitorie a ultimelor două 
decenii : Zalăul cu moderna lui 
platformă industrială situată în 
partea de jos și orașul propriu- 
zis, care se întinde pînă la poala 
Meseșului. Un oraș renăscut din 
temelii, al cărui vechi „buletin 
de identitate" se rezuma la 
cîteva mari clădiri din centrul 

civic, parte din ele renovate 
cu gust și rafinament artistic. 
Ca și in atitea alte locuri din 
țară, „explozia industrială" a cu
noscut un ritm alert — rod al 
politicii partidului și statului 
nostru de dezvoltare armonioasă 
a tuturor zonelor patriei, politi
că științifică promovată con
secvent de secretarul general al 
partidului. Așa cum se prezintă 
azi, Sălajul este, pe drept cu- 
vînt, o creație a „Epocii 
Ceaușescu". Nu intîmplător, cea 
dinții întreprindere pe care o 
s-o întîlniți pe drumul ce vă va 
duce în noua cetate, Zalău, ini
ma Sălajului, este întreprinde
rea de produse ceramice. Prima 
care s-a edificat imediat după 
înființarea județului în 1968. Fi
resc, deoarece, potrivit unei 
strategii pe termen lung, aici 
urma să se construiască un oraș 
in toată puterea cuvîntului; or. 
pentru asta era nevoie, înainte 
de toate, de materiale de con
strucții. „Explozia industrială" 
preconizată, acum un fapt îm

plinit, presupunea construirea 
de cartiere, obiective social- 
culturale, edilitare pentru cei 
care urmau să-și desfășoare ac
tivitatea în zona industrială a 
municipiului, dar și pe platfor
mele industriale din celelalte 
trei orâșe : Șimleu Silvaniei, 
Jibou, Cehu Silvaniei, în cen
trul minier Sărmășag etc. Cu alte 
cuvinte, trebuiau înălțate case 
noi, cartiere de locuințe, așe
zăminte culturale, instituții etc. 
Or. în 1965. bunăoară, numărul 
apartamentelor (în accepțiunea 
cuvenită a termenului) în tot 
județul Sălaj nu trecea de 100. 
Astăzi, numărul lor este de pes
te 20 000. Cum au apărut 7 Cine 
le-a înălțat într-un timp atît 
de scurt ?

Directorul întreprinderii de 
antrepriză construcții-montaj 
Sălaj, Alexandru Bora, face un 
calcul : numărul apartamentelor 
date în folosință, în medie, se 
situează între 7 000—8 000 pe 
fiecare din ultimele trei cinci
nale. Tot potrivit unui calcul a

proximativ, constructorii sălă- 
jeni au realizat apartamente 
care, grupate, ar alcătui un oraș 
de peste 100 000 locuitori. Nu
mai populația orașului Zalău a 
crescut de 4 ori în acest răs
timp. Locuințe, tot mai multe 
locuințe : aceasta era deviza în 
anii ’70. Constructori, tot mai 
mulți constructori de nădejde : 
o altă deviză, derivată din pri
ma. Mai ales din cei cu expe
riență, capabili să ducă la bun 
sfîrșit o operă de mari propor
ții, erau împrăștiați în toată 
țara. Auzind că se construiește 
masiv la ei acasă, s-au întors. 
Au venit ca să rămînă.

loan Pănican, meșter zidar, 
șef de echipă acum, construiește 
case de la vîrsta de 20 de ani. 
Și-a pus „semnătura" pe cartie
re și obiective industriale din 
Galați.

Euqen TEGLAȘ 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare in pag. a 11-a)

— Turnul !, permiteți deco
larea.

— Per...
In căști cuvintul a pătruns în

treg, dar nu i-am auzit clar 
decit începutul. Poate că din 
cauza emoției — eram pentru 
prima dată in carlinga unui 
avion gata de zbor, legat fede
leș pe scaunul copilotului, cu 
manșa între genunchi și cu pri
virea răpită de indexurile ce 
oscilau calme pe zecile de ca
drane care spuzeau literalmente 
tabloul bordului și chiar tava
nul cabinei. Victor Avădanei, 
pilotul — dar și comandantul 
aerobazei utilitare Călărași — a 
apăsat un buton. Imediat s-a 
auzit un huruit ca de compre
sor, urmat de un zgomot ca un 
strănut, apoi pocnetul produs de 
pornirea motorului. In secunda 
următoare palele elicei se pier
dură intr-un vîrtej auriu, roșu 
și portocaliu, iar roțile trenu
lui de aterizare, eliberate din 
chinga frînelor, s-au pornit să 
alerge pe pista văduvită de iar

bă și pietrificată de secetă. (Zbo
rul acesta l-am făcut astă-vară). 
Aproape că n-am mai sesizat 
momentul desprinderii de sol, 
într-atit de mare era sentimen
tul de încîntare ce m-a cuprins 
în clipa în care forța aceea de 
o mie de cai putere s-a proptit 
în aer, presîndu-măf adînc în 
spătarul scaunului. Vedeam însă 
bine că ceea ce pentru reporter 
însemna o experiență cu totul 
inedită, pentru femeia aflată în 
spatele nostru, în aceeași cabi
nă, nu era decit o treabă de ru
tină. Se numește Viorica Ena- 
che, are 32 de ani, este tehni
cian și — cînd renunț la căștile 
radioului — o aud :

— De doisprezece ani colabo
răm cu aviația. Acum zburăm 
spre comuna Ștefan Vodă, șă 
combatem eurigasterul, un fel 
de ploșniță a bobului. In bun
căr avem 1 500 de litri de Sino- 
ratox R35, soluție pe care o 
vom „lesta" pe cele 100 de hec
tare semănate cu grîu la o dis
tanță de 6 cm. Lucrarea tre

buie executată repede, cu mij
loacele terestre nu se mai poate 
interveni, paiul este prea înalt. 
Este un experiment, in județ, la 
un asemenea interval nu s-au 
încumetat să încorporeze să- 
mînța în pămînt decit două
I.A.S.-uri  : Dragalina și Drumul 
Subțire. Pînă acum distanța în
tre șirurile de grîu a fost de 
12,5 cm, dar cei de la Ștefan 
Vodă vor să-și demonstreze și 
lor și altora că nu „rarul umple 
carul". Mai ales că și soiul pe 
care-1 folosesc este un „Fun- 
dulea 29", de mare producti
vitate...

După cincisprezece minute de 
zbor mă simțeam deja ca unul... 
de-al casei : nu mă mai impre
sionau nici cei 170 km/h, nici 
cei doar 5 metri altitudine 
deasupra solului, nici „slalomul" 
pe care-1 făcea pilotul — unul 
dintre „așii" aviației noastre 
utilitare — ca să evite stîlpii și 
cablurile rețelei de înaltă ten
siune, nici golurile de aer, nici 
„salturile" jos-sus-jos, nici vi

rajele, nici precizia cu care era 
lestată soluția... îmi revenisem 
din emoție, priveam solul care 
fulgera sub parbriz cu viteza cu 
care fug uneori imaginile pe 
ecranul unui televizor dereglat, 
admiram curcubeele ce se ro
teau feeric la gura aspersoare- 
lor din grădina de legume a 
ceapeului și mă gîndeam că 
dacă cineva ar dori să defi
nească „practic" noua noastră 
revoluție agrară n-ar trebui să 
facă altceva decit să consem
neze ceea ce vede : mii. zeci de 
mii de hectare scoase de sub 
zodia paparudelor și conectate 
la algebra recoltelor programa
te pe calculator, soiuri de înaltă 
productivitate, mașini agricole 
perfecționate, chimizare, avia
ția... Și asta unde ?

într-un Ioc pe ai Cărui locui
tori sătenii din împrejurimi îi 
botezaseră grivani pentru că —

Mircea BUNEA
(Continuare in pag. a Il-a)
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( TîNDURI Ta cumpăna djntre ani

Satisfacții pentru realizări, 
proiecte pentru noi împliniri
Așa cum anunțam și în numărul de ieri al ziarului 

nostru, acum, la cumpăna dintre ani, ne-am propus să 
desprindem din bogatul buchet de realizări ale anului 
1985 și din proiectele pe 1986 citeva din elementele 
definitorii ale activității unor colective de oameni ai 
muncii. Ca atare, am pus următoarele două intrebări

unor cadre de conducere și specialiști din între
prinderi :

1. CAKE ESTE CEA MAI PRESTIGIOASA REALI
ZARE DIN 1985 ?

2. CE OBIECTIVE DEOSEBITE VA PROPUNEȚI 
PENTRU 1986 ?

Z< • —- - i

Majorarea alocațiilor și ajutoarelor de stat pentru copii

IN SPRIJINUL FAMILIILOR OAMENILOR MUNCII, 
CU ÎNALTA RĂSPUNDERE PENTRU VIITORUL NAȚIUNII I

Noi tehnologii 
și produse 
asimilate 

în fabricație
1. Acum „la ora bilanțului", cind 

se evaluează rezultatele muncii 
depuse de întregul nostru colec
tiv, este destul de greu să alegi 
un fapt, un rezultat, care să re
prezinte cu obiectivitate cea mai 
frumoasă materializare a eforturi
lor depuse de-a lungul întregului 
an 1985. Mă voi opri totuși la una 
din preocupările de bază, constan
te ale muncitorilor și specialiștilor 
din unitatea noastră. Este vorba de 
Înnoirea și modernizarea produc
ției, domeniu în care am obținut 
citeva rezultate de prestigiu. Ast
fel, prin asimilarea unor tehnolo
gii moderne, am laminat tablă din 
oteluri speciale, destinată unor ra
muri ale industriei de vîrf : elec
tronică, aerospațială și construcții 
de centrale nuclearei

Multe din tehnologiile și produ
sele asimilate în fabricație au avut 
evidente efecte pozitive și pe pla
nul calității, al productivității mun
cii și eficienței economice.

Și pentru că ne aflăm la sfîrșit 
de an, nu putem să nu legăm suc
cesul amintit de faptul că, lună de 
lună, prin munca perseverentă și 
responsabilă a întregului colectiv, 
în care comuniștii au fost întot
deauna în frunte, am reușit să ne 
realizăm sarcinile de plan la pro
ducția fizică, precum și la ceilalți 
indicatori economici, de eficiență. 
Această afirmație este susținută și 
de faptul că am îndeplinit sarci
nile actualului cincinal cu 12 zile 
mai devreme, ceea ce ne va per
mite ca pînă Ia sfirșitul anului să 
realizăm suplimentar o producție- 
marfă industrială în valoare de 60 
milioane lei, concretizată în circa 
10 000 tone produse metalurgice de 
înaltă calitate.

2. Realizările deosebite obținute 
in 1985 constituie pentru noi cel 
mai bun suport moral și material 
pentru a trece cu mult curaj la în
deplinirea obiectivelor noului cinci
nal. Așadar, în anul 1986 vom în

^...i-MAȘINI-UMELTE de mare complexitate tehnică
De pe banda de montaj a între

prinderii de mlșini-uaelte .din Șa- 
cău au ieșit in acest an aproape 30 
de noi tipuri de mașini pentru 
prelucrarea metalelor prin așchiere. 
Printre acestea, se numără centrul 
de prelucrare cu sistem de paleta- 
re (în fotografie), o adevărată 
„uzină mobilă" de înaltă complexi
tate tehnică, premiat cu meda
lia de aur la Tirgul internațional 
de la Brno, mașinile complexe de 
alezat și frezat plăci tubulare, ma
șinile de frezat cu portal fix, mași
nile de rectificat sape de foraj. 
Toate acestea sînt mașini automa
tizate, echipate cu comenzi electro
nice, cu o fiabilitate sporită și cu 
parametri tehnico-funcționali lă ni
velul produselor similare de pe 
piața internațională. Dacă în urmă 
cu un deceniu la Bacău se realiza 
doar un singur tip de mașină pen
tru alezat și frezat, în ultimii trei 
ani au fost asimilate și introduse 
in fabricație peste 100 noi tipuri de 
mașini, la care gradul de valorifi

cepe o amplă acțiune de moderni
zare a liniilor tehnologice, a utila
jelor, inlocuindu-Ie pe cele vechi 
cu altele noi, cu parametri supe
riori de funcționare. Prin aceasta 
vizăm ridicarea și mai sus a șta
chetei calității producției, precum 
și creșterea productivității muncii. 
Vom avea, de asemenea, în vedere 
reducerea substanțială a consumu
lui specific de metal, domeniu în 
care mai avem încă rezerve, prin 
valorificarea unei cantități mai 
mari de materiale refolosibile de la 
Combinatul siderurgic Galați. De 
fapt, la această dată am și trecut 
la înfăptuirea multor obiective pe 
care ni le-am propus pentru anul 
viitor.

Victor SCORȚANU 
director al întreprinderii 
„Laminorul de tablă" din Galați

Ridicarea 
pregătirii 

profesionale - 
condiție de bază 

a succeselor
1. Cu ani în urmă întreprinderea 

noastră intimpina multe greutăți în 
îndeplinirea sarcinilor de plan. 
Atunci primul lucru pe care l-am 
făcut pentru a depăși situația în 
care ne aflam a fost să ridicăm 
pregătirea profesională a oameni
lor, să-i mobilizăm și să-i convin
gem că întreprinderea poate fi 
fruntașă, iar acest lucru nu se pu
tea face decît prin acțiuni și fapte 
concrete. După un program întoc
mit de consiliul oamenilor muncii, 
am pornit la organizarea științifică 
a producției, la mecanizarea și au
tomatizarea proceselor tehnologice. 
Au fost aplicate peste 20 de inven
ții și inovații realizate de munci
torii și tehnicienii unității. Iar re
zultatele nu au întîrziat să se ara
te. Productivitatea muncii a sporit 
în fiecare an cu 9—11 Ia sută. Mo
bilizați de organizația de partid, 
oamenii muncii au venit cu iniția
tive a căror aplicare a dus Ia de

Foto : C. Bursuc

care a metalului a crescut de 4—5 
ori față de mașinile standard. Pen
tru 1986, primul an al viitorului 
cincinal, specialiștii și muncitorii 
de aici și-au propus să asimileze 

pășiri substanțiale ale planului la 
toți indicatorii. Astfel, productivi
tatea muncii s-a dublat in ultimii 
trei ani, iar de cind lucrăm în 
acord global cîștigurile muncitori
lor sînt în fiecare lună mai mari 
decît retribuția tarifară cu 19—20 
la sută. Ne-am îndeplinit planul 
cincinal la producția-marfă cu 
aproape o lună înainte de termen, 
reușind să ne situăm printre pri
mele unități din țară din ramura 
noastră. Este cea mai importantă 
realizare a colectivului întreprin
derii în acest an, care a dovedit că, 
atunci cind sa lucrează cu dăruire 
și înaltă abnegație muncitorească, 
se pot obține succese de prestigiu.

2. Pentru 1986, primul an al viito
rului cincinal, a cărui producție 
am pregătit-o mult mai bine, în 
cele mai mici amănunte, ne-am 
propus să realizăm sarcinile econo
mice pe întregul an cu 35 de zile 
înainte de termen. Aceasta pentru 
a pune baze temeinice îndeplinirii 
exemplare a obiectivelor celui 
de-al XIII-lea Congres al partidu
lui. In acest scop, vom accentua 
caracterul intensiv al activității, 
vom continua acțiunea de moder
nizare a tuturor proceselor tehno
logice, de ridicare a nivelului ca
litativ al produselor. Ne propunem, 
de asemenea, să sporim producti
vitatea muncii cu peste 30 la sută, 
ceea ce ne va da posibilitatea să 
dublăm acest indicator în următo
rii cinci ani. Pe această bază, vom 
produce suplimentar mari cantități 
de produse hidroizolatoare, cu per
formanțe tehnice la nivel mondial.

Acum, la sfîrșit de an și cinci
nal, primul nostru gînd se îndreap
tă cu adîncă dragoste și recu
noștință spre partid, spre conducă
torul său încercat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, al cărui strălu
cit exemplu ne îmbărbătează in 
munca și viața noastră, căruia îi 
urăm din toată inima mulți ani fe
riciți, deplină sănătate și putere 
de muncă, pentru a ne conduce 
mai departe cu aceeași cutezanță 
sere luminoasele piscuri ale comu
nismului.
Nicolae PASCU 
directorul întreprinderii 
de materiale izolatoare din Vaslui 

noi tipuri de mașini moderne pen
tru prelucrarea metalelor, mașini 
de mare tehnicitate și productivi
tate. (Gheorghe Baltă, corespon
dentul „Scînteii").

Recentul Decret al Consiliului de Stat asigură ma
jorarea alocației de stat și indemnizației pentru copii, 
precum și a ajutoarelor ce se acordă mamelor cu mai 
mulți copii și soțiilor de militari in termen, familiile cu 
copii urmind să beneficieze, in cadrul creșterii venitu
rilor reale, de fonduri suplimentare de peste 6,5 mi
liarde lei la nivelul unui an, ceea ce înseamnă o spo
rire cu peste 46 la sută, față de nivelul actual, a chel
tuielilor alocate de la bugetul de stat in acest scop.

Alocațiile pentru copii s-au majorat, in medie, cu 
26,8 la sută, creșteri mai substanțiale fiind prevăzute 
pentru familiile cu mai mulți copii. S-au majorat, de 
asemenea, indemnizațiile pentru copii ce se acordă 
familiilor de cooperatori agricoli, ca și ajutoarele 
mamelor care au in întreținere mai mulți copii.

Prin același decret, s-gu majorat Cu 50 la sută in
demnizațiile de naștere, care, de la 1 ianuarie 1986, se 
vor acorda mamelor care au născut mai mult de un copil.

Primind cu vie și puternică satisfacție prevederile 
Decretului Consiliului de Stat, în scrisorile adresate 
redacției, oameni ai muncii, îndeosebi femei, de la 
orașe și sate, mame de pe intreg cuprinsul țării iși 
exprimă profundă recunoștință față de partidul și 
statul nostru, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru grija excepțională pe care o poartă îmbunătă
țirii continue a calității vieții poporului, pentru spri
jinirea familiilor cu copii, în vederea stimulării natali
tății și creșterii sporului natural al populației, pentru 
păstrarea tinereții și vigorii națiunii noastre socialiste.

Redăm, în continuare, din scrisorile primite la 
redacție.

„0 NOUĂ DOVADĂ A POLITICII PROFUND 
UMANISTE A PARTIDULUI"

La Focșani — ca, de altfel, în 
toate așezările patriei noastre — 
întilnești la tot pasul înfăptuirile 
socialismului, care, pe drept cuvint, 
au schimbat profund chipul orașu
lui, viața oamenilor muncii din 
acest ținut cu adinei rădăcini în 
istorie. Aici, în orașul simbol al 
Unirii, s-au construit în anii socia
lismului mii și mii de apartamen
te, s-au dat în folosință noi uni
tăți medicale, comerciale și pres
tatoare de servicii, lăcașuri-de cul
tură, școli, grădinițe și creșe. Toa
te aceste înfăptuiri sînt tot atîtea 
dovezi ale grijii statornice a parti
dului și statului nostru, personal a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru ca nivelul de trai al oamenilor 
muncii să cunoască noi și noi îm
pliniri de la un an la altul.

Ca mamă m-a impresionat și re
simt din plin grija cu care sînt 
înconjurați copiii, tot ce s-a făcut 
și se face pentru ca ei să crească să
nătoși, să invețe și să devină oa
meni folositori patriei. împreună 
cu copiii, locuiesc într-unul din 
blocurile nou construite în oraș. în 
prezent soțul meu este militar în 
termen la o școală de specialitate 
și, cum este și firesc, faptul acesta 
implică și unele eforțuri materiale, 
cit și de altă natură din partea 
familiei. Este adevărat, benefi- 
ciam și pină acum de ajutorul bă

„RECUNOȘTINȚA NOASTRĂ FIERBINTE PENTRU 
ACESTE MĂSURI DE MARE OMENIE"

Comuna noastră, Turț, este o 
așezare mare și frumoasă, care 
înflorește o dată cu dezvoltarea mi
neritului, a agriculturii, a mește
șugurilor cu veche tradiție pe la 
noi. Dar comuna mai are un fru
mos renume : acela de localitate 
cu un mare număr de copii, cu o 
natalitate ridicată in fiecare an. E 
un semn al iubirii oamenilor pen
tru copii, pentru aceste flori gin
gașe ale vieții, care asigură de fapt 
viitorul nostru, ca familie, ca po
por. Și eu mă număr — și sînt 
mjndră — printre mamele cu mulți 
copii. Nu de mult am adus pe lume 
pe. cel de-al 10-lea, fericitul eveni
ment avînd loc intr-un frumos lă
caș al sănătății, cum n-a avut nici- 

nesc al statului pentru copii. Iată 
insă că prin recentul decret sem
nat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
acest ajutor a fost majorat sub
stanțial, ca o dovadă în plus a po
liticii profund umaniste a parti
dului și statului, a grijii societății 
față de tînăra generație a țării.

Vreau ca să exprim și pe aceas
tă cale mulțumirea și recunoștința 
pentru grija- mereu prezentă in 
viața noastră pe care o manifestă 
pentru creșterea și fericirea copii
lor conducătorul partidului și țării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Acum 
voi primi o alocație mai mare de
cît în trecut, ceea ce se va mate
rializa in haine mai frumoase, in 
alte lucruri care îi vor bucura pe 
copii. Cît desore asistența sanitară, 
învățămînt. manuale ș.a., după 
cum se știe sînt gratuite în țara 
noastră — statul suportînd toate 
cheltuielile respective.

Avem cu atit mai mult datoria 
ca noi, mamele, să ne creștem co
piii în spiritul înaltelor calități 
morale și cetățenești ale poporului 
nostru muncitor, să pregătim cu 
toată răspunderea schimbul de 
miine al constructorilor socialismu
lui și comunismului pe pămîntul 
iubit al țării.

Doinita ANDRONACHE 
soție de militar în termen

din Focșani, județul Vrancea 

cind comuna noastră, construit de 
curind, și in care, pe lingă alte 
secții, există și o maternitate cu per
sonal medical competent și devotat.

Marea mea bucurie și satisfac
ție, ca și a soțului, este că toți cei 
10 copii sint sănătoși și frumoși, 
străduindu-ne împreună să-i creș
tem ca oameni cinstiți și harnici, 
demni de comuna natală, de po
porul și țara noastră.

Vreau să exprim și pe această 
cale mulțumirea și recunoștința 
mea, a întregii familii pentru grija 
neprecupețită, permanentă pe care 
o manifestă pentru fericirea copii
lor partidul și statul nostru, perso
nal conducătorul nostru iubit, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Acum, alături de nenumăratele 
dovezi ale acestei griji cu adevărat 
părintești, s-a- mai înscris una, 
deosebit de importantă : majorarea 
alocațiilor pentru copii, a ajutoare
lor și indemnizațiilor pentru ma
mele cu mai mulți copii. Sinceră 
să fiu, trebuie să spun că noi avem 
copiii pentru bucuria sufletească a 
vieții noastre, așa că poate nu s-ar 
cuveni să încep să fac acum soco
teli bănești. Totuși, nu poți să nu 
mulțumești din inimă, să nu-ți ex
primi recunoștința cind vezi că 
acum s-au majorat drepturile bă
nești acordate de stat pentru creș
terea și educarea copiilor sub for
mă de alocație și alte ajutoare fi
nanciare. Firește că aceasta în
seamnă un mare sprijin pentru 
creșterea copiilor, pentru a le cum

„VOM RĂSPUNDE GRIJII PENTRU COPIII 
NOȘTRI PRIN GRIJA PENTRU ÎNDEPLINIREA 

NOULUI CINCINAL"
Decretul Consiliului de 'Stat re

flectă din plin grija pe care parti
dul și statul o acordă creării unor 
condiții tot mai bune de viață fa
miliilor cu copii, creșterii natalită
ții viitorului țării.

In orașul în care trăiesc și mun
cesc — Zalău — ca pretutindeni în 
țară au fost înălțate numeroase 
blocuri de locuințe, edificii de cul
tură și invățămint, creșe, grădinițe, 
cămine, s-a dezvoltat mult secto
rul sanitar.

Familia mea se compune din zece 
persoane : eu, soția și... opt copii 1 
In numele lor vorbesc, ca și in nu
mele atitor și atîtor familii ase
mănătoare din municipiul Zalău și 
din județul Sălaj. Am primit și 
pină acum un ajutor substanțial 
pentru creșterea copiilor. Acum, 
alocația de stat și celelalte ajutoare 
bănești sporesc, după apariția de
cretului, cu peste 1 300 lei, ridi- 
cindu-se la aproape 4 100 lei. Aceas
ta numai ca sprijin financiar, pe 
lingă faptul că școala este la noi in 
tară gratuită, asistenta medicală 
pentru copii — la fel. Toate acestea, 
ca și numeroase alte condiții pentru 
ca odraslele noastre să crească și 
să se dezvolte armonios constituie 
pentru familiile noastre prilej de 
profundă recunoștință față de po
litica partidului și statului, pătrun
să de înaltă grijă omenească pen

păra straie mai frumoase și alte 
lucruri care să-i bucure. Căci, în 
rest, n-am motive să-mi fac griji 
materiale cu întreținerea copiilor 
la școală, cu manualele sau cu 
tratamentele in caz de îmbolnăvire, 
pentru că, așa cum se știe, și în- 
vățămîntul, ca și asistența medicală 
pentru copii in țara noastră sînt 
gratuite. i

Iată de ce sînt nespus de fericită 
să pot mărturisi și aici gîndul meu 
de fierbinte recunoștință că
tre partid, către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru tot ceea 
ce face pentru copiii noștri, pentru 
viitorul lor.
Irina DANUȚ
țărancă cooperatoare la C.A.P. Turț, 
județul Satu Mare 

tru oamenii muncii. Măsurile luate 
în acest domeniu au fost de fiecare 
dată substanțiale, dar de data 
aceasta ele sint cu totul deosebite 
pentru că, așa cum am arătat, ma
jorarea alocațiilor și indemnizații
lor este deosebită.

Noile măsuri au fost primite cu 
adincă satisfacție de cetățenii mîn- 
drei „cetăți de la poalele Meseșu- 
lui", ridicată și înfrumusețată de 
generația noastră. Avem cu ce ne 
mindri, avem o zestre bogată pe 
care o lăsăm urmașilor spre a o în
mulți. Cum putem să răspundem 
acestei noi dovezi ale grijii înalt 
omenești pentru viitorul patriei 
noastre ? Prin muncă, prin îndepli
nirea întocmai a obiectivelor ce ne 
revin din noul cincinal in care vom 
păși peste citeva zile. Eu lucrez la 
întreprinderea de conductori elec
trici emailați din localitate, minu
nată creație a acestor ani. Soția 
mea. Maria — la fel. Amindoi sin- 
tem încă tineri, eu am 37 de ani, 
soția — 34. în numele celor zece 
membri ai familiei mele il asigurăm 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele țării, că vom răspunde 
cu noi împliniri grijii neobosite pe 
care ne-o poartă familiilor noastre.

Auqustin REDNIC 
operator la întreprinderea 
de conductori electrici emailați 
din Zalău

Răspuns contemporan la o monografie veche
(Urmare din pag. I)
cităm dintr-o monografie mai 
veche a comunei Ștefan Vodă 
— „prășeau porumbul cu o ră
riți de lemn, răscolind pămin- 
tul întocmai precum șoarecii de 
cimp numiți grivani". Iar asta 
se întimpla nu in cine știe care 
secol uitat de dumnezeu și de 
oameni deopotrivă, ci prin anii 
’20 ai veacului nostru. Și se in- 
timpla așa pentru că — cităm 
din nou — „cei care au pus ba
zele acestui sat, prin 1895, nici
odată nu au fost ajutați de stat 
cu vite sau cu unelte agricole, 
așa că majoritatea țăranilor 
și-au vindut pămînturile pe 
care le plătiseră cu singe la 
Mărășești și Oituz și au rămas 
să slugărească la moșieri..." 
Recunoașteți și dv. : nu-i nici o 
metaforă cind scriem că saltul 
între ce a fost și ceea ce este 
poate fi comparat cu saltul de 
la părriînt... la cer ! Pentru că 
asta-i distanța reală intre gri- 
van și avion. Cum spuneam, 
zborul amintit mai sus l-am fă
cut în acest an, pe la mijlocul 
lunii iunie.

Zilele trecute, pe o ploaie 
rece, înspicată cu fulgi de ză
padă, am revenit în comună. 
De astă dată pe asfalt (Reflec- 
tind situația așezării din anul 
1963, deși multe din aspectele 
vieții deja nu mai suportau 
comparație cu «moștenirea- lă
sată de vechiul regim, mono
grafia consemnează : „A fost și 
a rămas o mare greutate faptul 
că satul nu a avut și nu are o 
șosea pietruită prin mijlocul 
lui, mai ales copiii de școală 
străbat acest drum cu mare 
greutate..."). Ne-am interesat ce 
rezultate s-au obținut la griul 
peste care zburasem astă vară, 
pe cerul acela senin, hain de 

I , senin...
— Peste 6 000 de kilograme 

la hectar, ne răspunde Nicolae 
I Ivan, președintele cooperativei 

agricole de producție „7 Noiem
brie". Dovadă că muncind cum 
scrie la carte și folosind mo
dernele mijloace pe care statul 
și partidul ni le-a pus la dispo
ziție se pot obține recolte une- 

i ori chiar și in condițiile unui 

an cumplit de dușmănos cu 
agricultura... De fapt, ideea 
de a semăna la intervale 
de 6 cm aparține tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, iar astă 
vară, pe 26 iunie, ne-a vizitat 
ca să vadă ce am făcut. Cu 
acel prilej ne-a îndemnat să 
perseverăm și să facem totul 
pentru a obține recolte tot mai 
mari. Și vom face, de nivelul 
producțiilor depinde însăși via
ța oamenilor.

„Viața oamenilor"... Știți ce în
semna aceastd în comuna Ște
fan Vodă ? Spicuim din aceeași 
monografie : „In 1945, 45 la sută 
din populație era analfabetă. 
Băieți și fete se înroșeau de 
umilință cind trebuiau să sem
neze un act oficial. Iși umezeau 
degetul pe dopul de la călimară 
și-l apăsau pe albul hîrtiei..." ; 
„...se mai cunosc (in 1963, n.n.) 
și astăzi amplasamentele foste
lor bordeie in care țăranii de 
aiti iși măcinau zilele" ; „mor
talitatea copiilor era mai mare 
decît aceea a puilor de găină, 
nu exista doctor, zahăr se min- 
ca numai de sărbători, o fe
meie de 40 de ani arăta ca o 
bătrină de 70..."

Nu, nu vrem să continuăm. 
Imaginile sint de coșmar, dar 
așa a fost. N-o consemnează 
numai monografia, nici oamenii 
n-au uitat. Iată, notăm ceea ce 
ne spune Gheorghe Petcu, 63 
de ani, tatăl a șase copii și bu
nicul a opt nepoți : „Semănăm 
cu mina, cu călciiul sau cu pa
rul, eram plini de datorii, um
blam imbrăcați ca ultimii oa
meni de pe lume, iarna, ca 
acum, singurul Ioc unde te 
puteai duce era circiuma... Par
că mi-e și rușine să vă spun, 
mi-e teamă că n-o să mă cre
deți, dar așa a fost pină prin 
'47—’18...".

Cum e astăzi ? Păi... n-avem 
ce compara. Acum în iarna lui 
’85—86 numărul locuitorilor din 
Ștefan Vodă este de 2 800 ; ma
joritatea muncesc la C.A.P. 
(3 200 ha), alții Ia I.A.S. (tot 
3 200 ha) ; întreaga suprafață 
este irigată încă de acum un 
deceniu ; cu excepția acestui 
an, cind seceta și-a făcut de cap 
prin aceste locuri, producțiile 

la hectar din ’80 încoace sînt 
următoarele : la grîu — 4 500—
5 500 kg ; porumb boabe —
6 000—6 500 kg ; orz — 5 000— 
5 500 kg... Și să nu credeți cum
va că cei de la Ștefan Vodă 
n-au traversat și perioade mai 
grele. Important este însă fap
tul că, sub îndrumarea organi
zației de partid, de fiecare dată 
au știut să se mobilizeze astfel 
incit rezultatele muncii să fie 
realmente oglinda muncii.

Un singur exemplu : în urmă 
cu 5—6 ani, în lipsa unei con
duceri ferme, cantitatea medie 
de lapte obținută de la o vacă 
„ajunsese" la... 187 grame pe zi. 
Astăzi, același indicator a cres
cut Ia 11 litri. (De la fiecare 
dintre cele 360 de vaci). Oame
nii care au reușit această per
formanță — mai puțin... con
ducerea cooperativei — sînt 
aceiași. Ceea ce diferă total este 
organizarea, participarea, inte
resul. Iar rezultatele n-au în
tîrziat. Soții Alexandrina și 
Nicolae Crețu, ambii îngrijitori 
de animale, cîștigă lunar peste 
4 800 de lei ; Ia fel Ion și Ră- 
dița Stan ; la fel Manda Filip 
și Elena Craiu... Dovadă că se 
poate și că dacă se muncește 
organizat rezultatele n-au cum 
să fie decît cele pe care le do
resc oamenii,

Ce-i drept, noua conducere — 
„nouă"... de 4 ani — a renunțat 
la „guvernarea din fotoliu" (ex
presia aparține Măriei Gheor
ghe, 21 de ani, absolventă a li
ceului agroindustrial și lucră
toare în zootehnie). Atunci cînd 
e cazul — așa cum a fost și în 
această toamnă — la volanul 
tractorului nu se sfiesc să urce 
și să tragă brazde pe... 20—30 
de hectare nici primarul Gheor
ghe Ducea, nici inginerul Emil 
Vlante, nici Nicolae Ivan, pre
ședintele C.A.P.-ului...

— Cît cîștigi dumneata pe 
lună ?, l-am întrebat pe meca
nizatorul Dumitru Samoilă (Are 
51 de ani șl un umor cu totul 
aparte. Obișnuiește să zică : 
„Tovule, în condițiile în care 
avem apa la buton, tractor la 
peron și avion Ia pripon 
n-avem de ce ne plinge, trebuie 

să tragem la recolte mari"). A 
răspuns :

— în funcție de cît și cum 
lucrez. Acum, iarna, cînd mun
cesc în atelier, la reparații, cîș- 
tig 4 000 de lei pe lună, dar în 
campanii am luat și 9 000. Așa, 
pe an, în medie, cîștig între 
48 și 50 de mii de lei. Și nu 
sînt o „excepție". Ca mine sint 
și Mihai Vasile, Mihai Dumitru, 
Gheorghe Mureșanu, Alexandru 
Neagu, Nae Ion. Ăștia-s din 
generația mea, dar sa știți că 
iau retribuții mari și copiii ăștia, 
alde Vasile Constantin, ori fra
ții Dumitru și Vasile Corbu, 
care abia au terminat școala și 
s-au urcat pe tractor... (în accep
ția lui nea Samoilă, „tractorist 
vechi, de pe vremea lui... 
IAR-22", „copiii sînt ăștia că
rora după patru ani de carte le 
scrie pe diplomă «agronom- 
mecanizator»").

In ce iși investesc cîștigurile 
acești oameni ? Răspunsul l-am 
primit de la primarul Gheor
ghe Ducea :

— în ultimii ani s-au ridicat 
în Ștefan Vodă peste o sută de 
case noi. Ar merita să le vedăți 
pe cele construite de Dumitru 
Craiu, Nicolae Mihăită, Moise 
Ștefan, Oprea Petre... De tele
vizoare, aparate de radio, frigi
dere, mobilă, biblioteci perso

Zalău - un municipiu înfloritor, înscris ferm pe colea dezvoltării multilaterale Foto : E. Dichiseanu

nale și altele asemenea nici nu 
mai vorbesc, că au aproape toți. 
Vreo treizeci dintre locuitorii 
comunei și-au cumpărat și auto
turisme „Dacia"... Apoi merită 
să vedeți cum ii îmbracă pe co
pii. Avem două școli generale, 
32 de cadre didactice și 420 de 
elevi... Dispunem în comună de 
aproape tot ce ne trebuie: gră
diniță, dispensar medical, cămin 
cultural, magazine... Acum 
avem chiar și gară nouă, dar 
oamenii nu mai pleacă să mun
cească prin alte părți. Mono
grafia aceea v-am împrumu
tat-o ca să vedeți de unde s-a 
pornit, ca să puteți aprecia cum 
se cuvine ce a adus socialismul 
în această parte de Bărăgan...

Cind am plecat din comuna 
Ștefan Vodă cerul se însenina
se, pămintul se zbicise. Un 
avion zbura deasupra semănă
turilor din această toamnă. 
Mi-am reamintit ceea ce spuse
se astă vară Victor Avădanei, 
comandantul aerobazei utilitare 
Călărași : „Zburăm de la 1 ia
nuarie și pină la 31 decembrie, 
în fiecare zi, dacă ne lasă... me
teorul. Toamna și iarna fertili
zăm, primăvara și vara erbici- 
dăm și combatem dăunătorii. Să 
știți că fără aviație nu se mai 
poate face agricultură de per
formanță..."

De la cota 100 la cota 20000
(Urmare din pag. I)

— Eu sînt din satul Coșei, 
sălăjean de origine, la fel ca și 
ortacii mei, Octavian Bogdan, 
Vasile Chiș, Octavian Draghi, 
celălalt Ioan Pănican, văr de-al 
meu. într-o bună zi, ne-am luat 
toți rămas bun de la gălățeni, 
ne-am strins miinile in semn de 
noroc bun și am revenit la 
Zalău. Era nevoie de noi aici.

— Și aici, în Zalău, pe ce 
obiective v-ați pus „semnătura" 
de constructor ?

— Chiar mi-am făcut un 
calcul : sint peste 2 500 de apar
tamente la care am lucrat. Ulti
ma lucrare de proporții, fru
moasă zic eu, este magazinul 
universal din centrul municipiu
lui Zalău. Unul dintre băieții 
mei lucrează . tot în construcții, 
mecanic, celălalt este operator 
chimist la întreprinderea de 
anvelope. Ne-am așezat cu toții 
aici.

In timp ce străbăteam aleile 
celui mai recent cartier dat în 
folosință. Dumbrava Nord, șeful 
de brigadă Viorel Fanca îmi 

spunea că datele problemei pri
vind calitatea, funcționalitatea 
apartamentelor nou construite 
sint altele acum'. „Justificat, zic 
eu, noii locatari au alte pre
tenții privind gradul de confort. 
E adevărat că într-o vreme s-a 
mai construit și la repezeală. 
Trebuiau locuințe multe, făcute 
repede. Fapt este că noua ima
gine a cartierelor demonstrează 
ce înseamnă lucrul bine făcut. 
Pentru că, să știți, meseria de 
constructor e grea, iar răspun
derea lui e foarte mare. Bună
oară, imediat după cutremurul 
din 1977, primul telefon pe care 
l-am dat în București a fost la 
Sala polivalentă, unde lucrasem 
ca maistru. Mi s-a confirmat că 
nu suferise nici o fisură".

— Deci ați venit de pe un 
șantier de construcții în care 
se făcea meserie de perfor
manță...

— Da, din București, unde-mi 
place să trec de fiecare dată pe 
Ia Sala polivalentă, să mă plimb 
prin Colentina, că și aici am 
lucrat. Am venit în Zalău, iar 
prima lucrare care mi-a fost 

încredințată, întîmplător sau nu, 
a fost tot sala sporturilor. Pe 
urmă spitalul județean, altă lu
crare de anvergură. De atunci 
au trecut ani mulți. Sau puțini? 
Nici nu mai știu, parcă a fost 
ieri. Dar cînd văd bulevardul 
Mihai Viteazul, cartierele Si- 
mion Bărnuțiu, Dumbrava I, 
Stadion (aflat in construcție), 
îmi fac socoteala si constat că 
impreună cu cei 600 de construc
tori din brigadă am înălțat, 
practic, un intreg oraș ca Zalăul 
la constituirea județului : în cele 
peste 3 000 de apartamente re
alizate de noi ar încăpea în
treaga populație a Zalăului din 
1968. De notat că în perioada a- 
mintită, numai in municipiul 
Zalău au apărut cartierele : Pă
cii. Simion Bărnuțiu, bd. Mihai 
Viteazul, Porolissum, Vișinilor, 
Dumbrava I și II, Dumbrava 
Nord, Brădet, Stadion, Traian, 
Republicii (aflat acum în extin
dere) etc.

— în prezent la ce lucrați ?
— Lucrăm la finisaje inte

rioare. Cît de repede vom mai 
preda la cheie 140 de aparta
mente, după care, impreună cu 
alți colegi, vrem să pregătim un 
revelion al constructorilor. Meri
tă și ei să ciocnească un pahar 
după tot ceea ce au făcut. Se 
spune adeseori : „am realizat 
atîtea și atîtea apartamente", 
uitindu-se citeodată că acei care 
le-au construit n-au avut săr
bătoare, că lor nu le-a păsat de 
vint, ploi, frig. Dar asta are mai 
puțină importanță, la urma ur
mei. Ce-au făcut, ce fac ei se 
vede.

Și are dreptate șeful de bri
gadă. Dacă s-a ajuns intr-un 
timp atit de scurt de la cota 
100 la cota 20 000 de aparta
mente în Sălaj, meritul princi
pal este al lor, al constructori
lor. Priviți orașul din fotogra
fie : merită să poposiți aici și-o 
să vă convingeți că biografia 
Zalăului se confundă, in fapt, 
cu biografia constructorilor. 
Urcușul Sălajului pe verticală 
este și opera lor.
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Oricine vizitează orașele și satele românești este frapat de ritmul intens al construcțiilor 
industriale, agricole și social-culturale. Nu este oraș sau comună unde să nu se ridice noi unități 
de producție, construcții de locuințe și alte obiective economico-sociale.

NICOLAE CEAUȘESCU

al acestor cinci ani, de la un 
ei, țara toată a fost - așa cum

împlinirilor și succeselor obținute 
plină de abnegație și hotărîre a

'^1981-1985

MARI CTITORII

ISTORIE
greu din

a

r • In cincinalul 1981 — 1985, volumul 
investițiilor realizate se ridică la 1 200 
MILIARDE LEI.

• Astăzi, fiecare județ al patriei este 
înzestrat cu fonduri fixe în valoare de 
peste 20 MILIARDE LEI.

• Pe această bază s-au asigurat mo
dernizarea și dezvoltarea forțelor de pro
ducție, punerea în funcțiune a circa 1 800 
CAPACITĂȚI NOI DE PRODUCȚIE.

• Industria construcțiilor de mașini și 
chimia — ramuri de bază ale economiei 
naționale — sînt prezente cu unități pu
ternice și moderne IN TOATE JUDEȚELE 
ȚARII.

• Industria constructoare de mașini 
asigură astăzi PESTE 90 LA SUTA din 
necesarul de mașini și utilaje pentru în
făptuirea programului de investiții.

• La sfîrșitul cincinalului actual, 
fondurile fixe în economie vor ajunge la 
2 860 MILIARDE LEI, față de 1950 MI
LIARDE LEI în anul 1980.

economiei naționale

ÎN

ALE ROMÂNIEI
SOCIALISTE

Sfîrșit de an și de cincinal. Privit din această 
perspectivă, chipul mindru al Republicii - astăzi 
mai bogată și mai armonios dezvoltată ca ori- 

cînd — oferă tabloul însuflețitor al unor mari înfăptuiri, 
stă mărturie trainică 
prin munca harnică, 
întregului popor.

In scurtul răstimp 
capăt la celălalt al 
ne-am obișnuit de altfel - un vast șantier. Intr-o re
partizare echilibrată și armonioasă, s-au ridicat mii și 
mii de construcții noi, întreprinderi impunătoare, uzine 
și fabrici moderne, centrale hidro și termoelectrice, am
ple lucrări de irigații - toate întregind potențialul in 
continuă creștere al unei economii puternice, de mare 
complexitate și competitivitate. S-au construit pretu
tindeni, în orașele și localitățile patriei, mari ansam
bluri urbanistice cu locuințe confortabile, au fost înăl
țate noi lăcașuri de știință, învățămînt și cultură, edi
ficate moderne unități de îngrijire a sănătății.

Această impresionantă operă constructivă, înfăp
tuită sub conducerea științifică și cutezătoare a parti
dului, atestă cu putere spiritul revoluționar și capaci
tatea creatoare, convingerea fermă a întregului popor 
că numai și numai munca, stăruitoare, devotată, du
blată de gîndire și talent, de creativitate este singurul 
izvor de progres și bunăstare.

Acum, cînd ne pregătim să dăm viață obiectivelor 
unui nou cincinal, raportul muncitoresc este modul 
direct, angajant și concret în care clasa muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea și-au încordat forțele, și-au 
pus în valoare uriașele resurse de care dispun, răspun- 
zînd prin fapte, prin realizări de prestigiu sarcinilor 
încredințate de partid, îndemnurilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Iar cu fiecare zi cu care ne apropiem de sfîrșitul 
acestui an, bilanțul muncii noastre se îmbogățește cu 
noi realizări în producție și pe șantierele de investiții, 
în laboratoarele de cercetare, în institutele de inginerie 
tehnologică și de proiectare, în toate ramurile și sec
toarele de activitate.

Gîndindu-ne la viitor avem ferma convingere că 
obiectivele cutezătoare ale dezvoltării economice și so
ciale a României în perioada următoare, stabilite de 
Congresul al Xlll-lea al partidului, vor fi realizate cu 
succes deplin. Desigur, sarcinile sînt mari, cerințele 
numeroase, răspunderile sporite. Dar, avînd în frunte 
un partid puternic, făurindu-ne după orientările și 
ideile tovarășului Nicolae Ceaușescu un program mo
bilizator de muncă și gîndire creatoare, sîntem hotărîți 
să acționăm cu și mai multă energie, cu elan, pentru 
ridicarea României pe noi trepte de progres și civi
lizație.

Odinioară un tîrg mic și neîn
semnat, astăzi un oraș modern 
în plină dezvoltare, conectat la 
pulsul dezvoltării industriale 
dinamice, Tirgu Secuiesc este, 
prin destinul său, un autentic 
simbol al prefacerilor adinei pe 
care le-a cunoscut întreaga țară 
în anii socialismului și, cu deose
bire, în perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea al partidului. 
Prin înălțarea unor puternice 
unități industriale, s-au creat mii 
și mii de noi locuri de muncă, 
inchegindu-se un puternic deta
șament muncitoresc. Industriali
zarea s-a dovedit și Ia Tirgu 
Secuiesc temelia pentru reali
zarea deplinei egalități a oame
nilor muncii. fără deosebire de 
naționalitate.

Parte integrantă din vastul program inițiat de secretarul general 
al partidului pentru asigurarea independenței energetice a țării, hidro
centrala de la „Porțile de Fier II" este un colos energetic cu nimic 
mai puțin complex decît prima hidrocentrală de pe Dunăre. Di
mensiunile acestei impunătoare ctitorii contemporane pot fi sintetic 
sugerate prin impresionantul volum de muncă cerțit de construcția 
ei: au fost excavați, pe uscat și sub apele Dunării, peste 13 mi
lioane mc de balast și marnă, turnați - la centrale, baraje, echipe 
și construcții anexe - peste două milioane mc de beton de diferite 
mărci.

FILE
14 SEPTEMBRIE 1983. La Combinatul de utilaj

constructoare de mașini, a cărei rj~!';=r; ;....., ______ ___ ____ _______ _ ______  T.... ..... .......
secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, pornește de la pupitrul 
de comandă presa de 6 000 tone forță din cadrul secției de forjă grea. împreună cu unitățile similare din București, lași 
și Craiova, Combinatul de utilaj greu din Cluj-Napoca aduce o contribuție de cea mai mare însemnătate la echiparea cu 
instalații de înalt randament a noilor obiective de investiții din țară, ca- și la sporirea exportului românesc de produse de 
înaltă tehnicitate.

Cluj-Napoca, unitate reprezentativă a industriei noastre 
realizare este strîns legată — asemenea atitor întreprinderi — de numele și activitatea

< REALIZAT V» 
ÎN 1

*•*'""MIMS

CINCINALUL

REALIZAT

CINCINALUL
1981 -1985

Tmără și modernă unitate, ilustrînd preg
nant impetuoasa dezvoltare economică a 
orașului de pe Dunăre, construcția Combi
natului chimic din Giurgiu - inițiată de 
secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — este în întregime rodul 
gîndirii cercetătorilor, proiectanților și con
structorilor noștri. Realizat după- proiecte 
românești, cu utilaje de concepție și fabri
cație românească, utilizînd tehnologii ori
ginale, puse la punct in cadrul Institutului 
central de chimie, această cetate a chimiei 
de vîrf asigură valorificarea superioară a 
materiilor prime, a subproduselor rezultate 
din procesele tehnologice, în condițiile unei 
eficiențe economice în continuă creștere.

• Prin înfăptuirea politicii partidului 
de dezvoltare armonioasă a zonelor și 
județelor țării, ca urmare a unui susținut 
efort de investiții, toate județele dispun 
de capacități pentru realizarea unei pro
ducții de 70 000 LEI pe locuitor.

A- A
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Muzeul
Resurecția dezbateri- 

I O r ideologice. Accentuarea 
crizei de sistem a capitalismului se 
oglindește și se prelungește intr-o 
criză ideologică, ce exprimă criza 
valorilor fundamentale ale capita
lismului. Bineințeles, ca orice criză, 
va determina polarizări atît Ia 
dreapta, cit și la stingă. De aci și 
diferențele în raporturile concrete 
de forțe in plan politico-ideologic 
din diferitele țări capitaliste. De 
aci, in același timp, și particulari
tățile de expresie ale crizei ideolo
gice, modalitățile particulare în care 
s-a produs și continuă recrudescența 
dreptei, intensitatea manifestărilor 
ei în funcție de adversarul împotri
va căruia se mobilizează forțele 
progresului, ale democrației, ale 
schimbărilor înnoitoare, ale stlngii 
revoluționare. O perioadă de criză 
se caracterizează totdeauna prin in
certitudine, prin angoasă, iar această 
atmosferă labilă este exploatată cu 
deosebire de forțele ostile pro
gresului in direcția unei influențări 
tot mai active a conștiințelor, a ten
tativelor de neutralizare sau chiar 
de anihilare a spiritului de rezis
tență. contestație și opoziție a celor 
exploatați. In acest context se relevă 
importanța crescindă a luptei de 
idei, a manipulării informației prin 
rețeaua densă și diversificată a 
masș-mediei coroborate cu efortu
rile de a elabora o strategie proprie 
pentru ieșirea din criză fără pier
deri prea mari din punctul de ve
dere al intereselor fundamentale ale 
capitalismului.

Dacă restaurarea conservatoare 
sau turnura spre dreapta și activi
zarea forțelor conservatoare și 
reacționare sint legate de adincirea 
crizei societății capitaliste, trebuie 
să subliniem m același timp că ele 
reprezintă o explicație a intensi
ficării preocupării pentru elaboră
rile ideologice, un stimulent pen
tru înțelegerea rolului crescut al 
ideologiei și confruntărilor ideolo
gice în epocă. Este foarte semnifi
cativă, sub acest aspect, reacția 
unora dintre ideologii burghezi care 
s-au împotrivit cu vădită ostilitate 
celor ce predicau la un moment dat 
„dezideologizarea", invocind necesi
tatea „reideologizării". Nu atît fap
tul că s-ar fi renunțat vreodată la 
o gindire în termeni ideologici i-a 
stîrnit pe acești specialiști în ope
rații ideologice, ci înțelegerea nece
sității intensificării luptei ideologice 
ca mijloc de apărare a intereselor 
fundamentale ale capitalului. Este 
foarte grăitoare în această direcție 
atitudinea profesorului de la Har
vard, George Cabot Lodge Jr., 
care cerea stăruitor ca „marele 
business" să intervină mai activ in 
domeniul ideologic, înțelegîndu-și 
rinaȚea responsabilitate socială, care 
ar corista în a-și aduce contribuția 
la crearea unei structuri politice și 
a unei autorități mai corespunzătoa
re cerințelor epocii (de fapt capita
lismului), întemeiate pe o ideologie 
„adecvată". El sublinia că business-ul 
trebuie să-j finanțeze și să-i spri
jine pe cei ce elaborează o ideo
logie nouă, mai folositoare, pre- 
crim și pe cei hotărîți s-o pună în 
practică. Pentru că dacă business-ul 
nu se va dovedi capabil să creeze o 
asemenea ideologie nouă — avertiza 
autorul —r se va ajunge foarte cu- 
rind la zguduiri sociale și politice 
care vor pune sub semnul întrebării 
însăși existența sistemului capita
list. Aceeași grijă pentru „re-ideolo- 
gizare" în favoarea acelorași inte
rese o descifrăm și Intr-o lucrare a 
sociologului vest-german Eugen 
Lenberg care, subliniind funcțiile ne
cesare ale ideologiei în societățile 
capitaliste contemporane, releva că 
disprețuirea ideologiei și a luptei 
ideologice ar fi nu numai un lux 
nepermis. întru nimic justificat, 
care pune sub semnul întrebării 
existența în viitor a oricărei orîn- 
duiri sociale, dar că — avertiza el 
clasele dominante — ideologia nu 
suportă golul : în ultimă instanță 
„vidul ideologic se umple, urmînd 
o legitate aproape fizică, cu o altă 
ideologie", conchidea el, avînd în ve
dere, firește, marxismul. Iată o va
riantă a doctrinei geopolittce a „vi
dului de putere", pusă să funcțio
neze ca lege a confruntărilor ideo
logice.

„Cruciada anticomunis- 
mului*1 Trebuie subliniat că și 
extrema dreaptă a început să acorde 
o importanță mai mare elaborărilor 
și luptei ideologice urmărind de -pe 
poziția sa funciar anticomunistă con
tracararea influenței revoluționare, 
cu deosebire marxiste. Această 
orientare programatică este formu
lată grăitor, într-o lucrare semnifi
cativ intitulată „Occidentul poate să 
învingă". „Lupta mondială contra 
comunismului este în ultimă instan
ță o luptă pentru spirite și inimi, o 
cruciadă a credințelor și a doctri
nelor", scrie autorul acesteia, nord- 
americanul Donald Wilhelm.

cutul capitalist în versiunea sa li
berală, așa cum apare nu numai în 
neo-coiîservatoritsm șau în „noul e- 
eonomism", ci și în construcțiile 
„noii drepte" cere duc tot la afir
marea necesității restaurării liberale 
a principiului „egalității șanselor".

Resurecția sau revigorarea dreptei 
ideologice a capitalismului contem
poran, manifestată cu deosebire o 
dată cu intrarea în noua fază a cri
zei capitalismului, în deceniul tre
cut, nu s-a afirmat dintr-o dată și 
nici, rraai ales, spontan ; ea a fost 
obiectul unei pregătiri îndelung con
certate, în care s-au investit puter
nice mijloace materiale și institu
ționale, s-au creat organisme și 
centre sțpeciale de elaborare a unor 
politici alternative, de căutare a 
unor soluții ale problemelor crizei, 
de refundamentare a ofensivei ideo
logice împotriva stîngii revoluționa
re. S-au creat, astfel, așa-numitele 
„tancuri de gindire", trusturi ale 
creierului, care au fast racordate 
prin sprijin financiar masiv căilor 
pătrunzătoare ale mass mediei. în 
același timp, sensul comun atribuit 
eforturilor întregului spectru ideo
logic al drelptei, ca și diferitele mo
dificări in „diviziunea muncii" între 
diferitele grupări și orientări, tre
buie înțelese prin preocuparea de a 
servi mai bine ofensiva anticomu
nistă și antisocialistă, care reve
nind într-un fel la strategia anti
comunismului global, a dobîndit di
mensiunile și intensitatea unei ade
vărate cruciade. Ceea ce este foarte 
important de subliniat este că sub 
raport strategic asistăm la o formă 
de ofensivă ideologică ce funcțio
nează în principal ca factor de com
pensare a defensivei istorice a ca
pitalismului. Lucrul acesta se înve
derează în mai multe planuri. In 
primul rînd. prin obsesia comună a 
diferitelor curente, de la neo-con- 
servatorism și pînă la grupusculele 
de extremă dreaptă neofasciste, de

Ioana vertebrală a ideologiei con
temporane a dreptei. De altfel, fără 
o asemenea ofensivă nu s-ar putea 
urmări cu relativă consecvență o- 
biectivul fundamental al dreptei — 
și anume sublinierea perenității ca
pitalismului, justificarea existenței 
sale istorice nu numai în prezent, 
ei și în viitor și contestarea violen
tă a societății a cărei vocație isto
rică este tocmai lichidarea oricăror 
forme de inegalitate socială și na
țională — socialismul. Este astfel 
reînviat conceptul de libertate în vi
ziunea doctrinelor liberalismului cla
sic în care libertatea dobindește un 
singur temei, proprietatea privată și 
o singură menire, protejarea pro
prietății private ca bază a structu
rilor inegalitare. Invocarea actuală a 
principiului „egalității șanselor" nu 
înseamnă numai reînvierea unui vis 
depășit, ci utilizarea deliberată a 
unui principiu care, ignnrînd inega
litatea social-economică multilatera
lă în care individul este aruncat în 
societățile capitaliste, încearcă să 
acționeze ca un factor de diversiune 
menit să favorizeze interesele cla
selor privilegiate.

Atacul concertat al elitis-
mului și rasismului împotriva
democrației. Asaltul împotriva
egalității se desfășoară pe nenumă
rate planuri. Este, desigur, mai ve
chiul plan doctrinar care încearcă 
să justifice structurile inegalitare 
prin argumente biologizante (recursul 
la rasism, la social-darwinism, la 
care se adaugă tentativele mai re
cente de utilizare a geneticii și eto- 
logiei), dar și mai noua campanie 
neoconservatoare care leagă critica 
egalității de lupta nemijlocită a ma
selor pentru satisfacerea revendică
rilor lor legitime și mai ales de a- 
saltul împotriva unora din cuceririle 
dobindite în această luptă, cum ar

„Defensiva istorică^ 
a capitalismului 

și ofensiva 
„dreptei ideologice"

> Iabsorbire a protestului social radi
cal împotriva racilelqr capitalismu
lui ca sistem economico-social și 
politic. De aici tendința de „re
cuperare" ideologică a unora din
tre foștii lor oponepți, exponent! 
ai ideologiilor contestatare, așa cum 
s-a produs în principalele țări capi
taliste și cri deosebire în cazul „noii 
filosofii" în Franța. „Marele refuz" 
al. societății capitaliste a fost redirec- 
țirinat spre socialism, iar ceea ce în 
ideologia contestatară semnifica „ne
garea imposibilului" s-a convertit la 
unii dintre acești ideologi prin doc
trina metafizică a universalității pu
terii. înțeleasă foarte adesea ca abuz 
al puterii, intr-o pretinsă imposibi
litate de schimbare revoluționară a 
societății, într-o perspectivă de în
ghețare a cursului istoriei. Tentati
va de lichidare a ceea ce dreapta a 
numit „monopolul intelectual al 
stlngii" în societățile capitaliste con- 
tehaporane (avînd în. vedere cu deo
sebire stingă marxistă) este foarte 
evidentă în noua dreaptă franceză, 
replică aproape prin reflectare Ia 
noua strategie revoluționară a unora 
din partidele comuniste din țările 
occidentale. >

De altfel, într-un plan mai gene
ral, avînd în vedere creșterea 
obiectivă și efectivă a rolului ideo
logiilor in lumea contemporană și, 
corelativ, al confruntărilor ideolo
gice, specialiști în operații ideolo
gice ca nord-americanul W. Dizard 
subliniază : „Dacă nu va fi un 
război nuclear sinucigaș, raportul 
de forțe dintre noi și comuniști va 
fi determinat în principal în lupta 
pentru opinia publică mondială", 
în această luptă, scopul principal pe 
care il au în vedere exponenții ideo
logici ai capitalismului este redo- 
bindirea legitimității unui sistem pu
ternic afectat de fenomenele crizei 
și cu deosebire refacerea „terenu
lui" împotriva succeselor alternati
vei sale progresiste revoluționare — 
socialismul. Se știe că o criză ideo
logică — mai ales cind este vorba 
de ideologia politică, domeniul in
tereselor fundamentale — exprimă 
o profundă și radicală nevoie de 
schimbare socială : însuși pivotul 
valorilor care motivează și orientea
ză acțiunea socială este pus sub 
semn de întrebare. De aici, în pri
mul rînd, tendința de mistificare a 
sensului istoriei, fie prin contesta
rea oricărui determinism social și 
deci a legitimității istorice a pro
gresului prin apelul iraționalist Ia 
voluntarism in acțiunea istorică, 
fie prin orientarea deliberată spre 
trecut pentru a substitui unicei al
ternative necesare a prezentului, 
istoricește intemelatâ, o falsă mo
dalitate de permanentizare a sta
tu quo-ului : orientarea spre tre

Restaurația conservatoa
re — mijloc de legitimare a 
inegalității. Desi«“r-ln ansamblul 
fenomenelor care definesc resurecția 
și regruparea dreptei, importanța 
majoră o are „restaurația conserva
toare", adică modificările în opinie 
produse prin avansul unei 
eclectice care a devenit, 
spune, principalul curent 
ideologic al capitalismului 
poran. El s-a instituit șt ca mijloc 
de legitimare și fundamentare a po
liticilor statale în principalele țări 
capitaliste în care conservatorii au 
devenit partide guvernamentale. 
Ceea ce este foarte semnificativ 
pentru regruparea dreptei este faptul 
că în structura neoconservatorismu- 
lui găsim tendințe de fuziune a două 
curente. în plan istoric rivale — con
servatorismul și liberalismul. In- 
tr-adevăT. dacă conservatorismul în 
secolul al XIX-lea era o stare in
trinsec anticapitalistă, cel din seco
lul al XX-lea este instinctiv antiso- 
cialist. Conservatorismul s-a împăcat 
cu capitalismul pentru a se alia 
împotriva socialismului. Tabloul 
acesta nu ar fi suficient de re
levant în accentele sale dacă nu 
am menționa și reactîvizarea extre- 
mismelor, inclusiv a neofascismului. 
Așadar, dreapta modernă sau „noua 
dreaptă", în sens larg, nu se reduce 
la ceea ce s-a numit „dreapta radi
cală" sau la extremismul de dreap
ta ; dar nici nu exclude contactele, 
influențele, comunicarea de roluri în 
platforme adesea dificile, dacă nu 
riscante. De pildă, nu se poate ima
gina, e lesne de înțeles, ofensiva ex
tremei drepte în promovarea pe 
baze naționalist-agresive și revizio
niste, a revanșismului și iredentis
mului fără climatul general spre 
care dreapta ideologică a tins și (cel 
puțin parțial) a reușit să-1 instau
reze. Dar pentru că dreapta, in an
samblul ei, este o ideologie a crizei, 
este firesc ca această criză să de
vină cea mai evidentă în abordarea 
valorilor politice fundamentale. Pei
sajul ideologic al dreptei contempo
rane ne oferă cu precădere asaltul 
concertat împotriva luptei maselor 
pentru egalitate socială și a popoa
relor pentru egalitate națională și 
schimbarea structurilor inegalitare 
in plan intern șl internațional. Ofen
siva împotriva egalității sociale și 
naționale este — am spune — co

ideologii 
se poate 
politico- 
contem-

ti, de pildă, politicile sociale din 
unele state burgheze. „Revoluția 
egalității", sau In expresia altora, 
„revoluția pretențiilor crescinde" este 
denunțată ca „cea mai puternică 
forță socială în lumea contempora
nă". Sociologul neoconservator ame
rican Robert Nisbet, subliniind pre
venitor că egalitatea e pe cale să 
devină o adevărată religie, releva că 
la capătul acestui proces stă un nou 
despotism, care „reprezintă fără în
doială cea mai mare amenințare 
pentru libertatea și inițiativa socia
lă", adică pentru capitalism. Se mer
ge pînă Ia a invoca „inechitatea" 
tendințelor de egalitate pe conside
rentul că ele ar contraveni naturii 
umane, recte individualismului cul
tivat de structurile și ideologia ca
pitalistă.

Uneori, prin inserție rasistă sint 
denunțate măsurile protectoare luate 
în sprijinul populației de culoare in 
domeniul angajării forței de muncă, 
admiterii Ia studii ș.a. ca fiind o 
„discriminare afirmativă" sau pozi
tivă, adică îndreptată împotriva al
bilor. Este, evident, o modalitate 
mascată de propagare și reînnoire a 
segregației rasiale. De asemenea, 
deosebit de caracteristic este atacul 
consecvent împotriva democrației și 
accentuarea ideilor ierarhiei și auto
ritarismului. Dacă neoconservatoris- 
mul condamnă „excesul democra
ției". „creșterea dramatică a ardoa
re! democratice", care s-ar fi tradus 
în predominanța a două mari teme : 
egalitatea (în sensul cerinței „rezul
tatelor egale") și participarea (în sen
sul revendicării particinării active a 
maselor la procesul politic), extrema 
dreaptă propovăduiește deschis ne
cesitatea instituirii unor regimuri 
politice autoritare, care să lichideze 
orice drepturi și libertăți ale mase
lor. Elitismul este reînviat în diferi
tele sale ipostaze. Dacă pentru neo- 
conservatorî, de pildă, este mai a- 
vantajoasă tactica să susțină prin
cipiul „meritocrației" (formarea eli
telor pe baza meritelor personale) In 
spiritul vechii „selecții naturale" 
propusă de liberalism și amplificată 
în unele dimensiuni de tehnocratism, 
unele formațiuni ale „noii drepte", 
mai ales de factură extremistă, 
readuc în discuții criterii rasiste. 
Ceea ce frapează cu deosebire este 
o idee comună in majoritatea gru
părilor de dreapta : democrația „ex
cesivă și egalitară" e învinuită de a 
îngădui „mulțimii cenușii", lipsită de 
haruri, să oprime „minoritatea dă
ruită, talentată și iubitoare de mun
că". Aceasta — ipocrită deplîngere a 
destinului elitelor — se transformă 
de fapt într-un elogiu adus capitaliș
tilor ca elite. Și într-o tentativă de 
a-i absolvi de urmările inumane ale 
extinderii și intensificării exploată
rii capitaliste, pe considerentul că 
societatea trebuie să-și plătească 
elitele : „n-a existat elită pe pămint 
care să n-aibă victimele sale", în
cearcă să ne convingă Michael 
Novak în voluminoasa sa lucrare 
„Spiritul capitalismului democratic". 
Să însemne asta oare că masele tre
buie să se resemneze in postura de 
victime, să accepte costurile pe care 
elitele le dictează prin cursa înarmă
rilor și, in extremii, chiar și ale 
unui război nuclear atotucigător și 
atotdistrugător ? Bineînțeles că o a- 
semenea perspectivă nu poate fi ac
ceptată.

Legitimarea politicii im
perialiste de forță și dictat 
E foarte semnificativ că imaginea 
despre o societate ierarhică și auto
ritară se extinde și asupra sistemu
lui internațional contemporan. Există

de fapt o subtilă confluență între 
neoconservatorism, variantele „noii 
drepte", „realismul politic" și unele 
concepții mai vechi sau mai noi ale 
dreptei fasciste : de pildă, nu numai 
concepția profund pesimistă și anis
torică despre natura umană, despre 
tendințele originate biologic spre do
minație, expansiune și agresivitate, 
care ar fi proprii oamenilor, asemă- 
nați cu niște animale de pradă, nu 
numai absolutizarea forței în expli
carea politicii menite să legitimeze 
„politica de forță", dar și imaginea 
despre sistemul internațional ca tre
buind să fie dominat de structuri 
inegalitare în prezent ca și în tre
cut, în viitor ca și in prezent. Pro
fesorul Irving Kristol, numit de un 
gazetar „patronul sfînt al noii drep
te americane", enunța un precept în 
spiritul celui mai pur imperialism : 
„Națiunile inferioare ca și indivizii 
de origine inferioară se pot lăsa 
pradă iluziilor despre propria în
semnătate... în realitate, zilele „di
plomației canonierelor" sînt departe 
de a se fi pierdut în trecut... Ca- 
nonierele sînt tot atît de necesare 
pentru păstrarea ordinii internațio
nale ca și mașinile polițienești pen
tru menținerea ordinii înăuntrul ță
rii". Cu alte cuvinte, după cum se 
exprimă și alți componenți ai drep
tei într-un limbaj desuet și profund 
condamnabil, „națiunile inferioare" 
trebuie să învețe „realitățile politi
cii internaționale" care s-ar construi 
pe baza principiului inegalității na
țiunilor și statelor. Viziunea aceasta 
duce la concluzia primejdioasă că 
într-o lume a interdependențelor 
forța devine tot mai necesară, pen
tru că interdependențele creează 
conflicte de interese, iar dezvoltarea 
inegală a statelor va determina for
mularea unor pretenții tot mai in
sistente și mai presante ale țărilor 
mai slab dezvoltate.

Prin prisma legitimării unei poli
tici ce urmărește să impună domi
nația prin forță se înțelege mai 
bine accentul pus de exponenții 
dreptei pe ideea de stabilitate și pe 
necesitatea echilibrului intern. „Pu
terile imperiale — sublinia același 
Irving Kristol — au nevoie de echi
libru social înăuntrul țării, dacă vor 
să acționeze eficace pe arena inter
națională." Iar pentru Daniel Beli, 
statul național a devenit prea mic 
pentru problemele mari și prea 
mare pentru problemele mici.

Ripostă fermă forțelor re
acționare neofasciste. In ace_ 
lași context este deosebit de pri
mejdioasă revigorarea in diferite 
forme a tendințelor rasiste și națio
naliste. Sub acest aspect, o primej
die reală pentru actualul moment 
politic cu deosebire în Europa este 
reînvierea în cadrul acestor tendințe 
a spiritului revanșard și iredentist, 
care pune sub semn de întrebare 
granițele instituite prin lupta po
poarelor după al doilea război mon
dial și, prin aceasta, creează elemen
te de instabilitate politică și de în- 
veninare a relațiilor internaționale. 
Iată de ce, așa cum releva tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, asigurarea pă
cii și realizarea securității europe
ne „presupun in primul rînd lupta 
hotărîtă împotriva oricăror recidive 
ale politicii de învrăjbire, a naționa
lismului șovin, a revanșismului. a 
Încercărilor de a propaga ura între 
națiuni și rase".

Desigur, expresia crizei, natura so
luțiilor propuse în cele mai tipice 
doctrine ale dreptei vădesc ele în
sele din plin această criză, avînd în 
vedere orientarea lor reacționară, 
lipsa lor de orizont, incapacitatea lor 
de a da chiar și parțial un răspuns 
la problemele reale ale dezvoltării 
sociale și naționale contemporane. 
Se adeverește astfel o dată mai mult 
că forțele reacționare ale capitalis
mului nu pot oferi soluții viabile și 
cu atlt mai mult unele care să vină 
In intîmpinarea intereselor reale ale 
maselor, ale popoarelor. „Dreptul la 
cuvînt" îl au ln epoca noastră for- 

' țele progresului.. Dar ca orice drept, 
el trebuie cucețit și consolidat In 
lupta de flecare zi. In aceste con
diții, cum subliniază documentele 
noastre de partid, devine esențial ca 
pe tărîmul activității și luptei ideo
logice, forțele progresiste, ale socia
lismului să nu se resemneze la o 
poziție defensivă, ci să întărească și 
să consolideze caracterul ofensiv al 
acestei activități. Aceasta cu atît 
mai mult cu cît alături de „strate
giile" utilizate în lupta ideologică a 
capitalismului contemporan de „ad
ministrare" a crizei și tensiunilor 
sociale, se manifestă tot mai vădit 
tendința de a renaște unele elemen
te din vechile arsenale ideologice 
reacționare, antiumaniste, pentru a 
putea fi folosite împreună cu noile 
arme Ideologice elaborate. Lupta 
împotriva acestor concepții este ne
cesară sub mai multe aspecte. In 
primul rînd. pentru că ele generea
ză o atmosferă de instabilitate și 
tensiune socială și politică ce se re
percutează negativ și asupra clima
tului internațional. Ele alimentează 
tendințele politicii de forță ce sub
minează pe cele orientate spre des
tindere și înțelegere între popoare. 
Totodată, astfel de concepții au pro
vocat intensificarea activității de 
ponegrire și denaturare a socialis
mului, mergîndu-se adesea pînă a se 
pune sub semnul întrebării însăși 
esența socialismului, a principiilor . 
sale, a concepției revoluționare des
pre lume. „Este necesar — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — ca 
propaganda noastră să fie mai activă 
in acest domeniu dind ripostă atlt in 
ceea ce privește ponegrirea Româ
niei,... dar și in ceea ce privește pro
blemele generale ale socialismului, 
lupta impotriva forțelor reacțiunii și 
fascismului pe plan Internațional. 
Să ne angajăm cu toată hotărirea 
pentru a demasca asemenea încer
cări și acțiuni, cu ajutorul faptelor, 
cu întreaga forță a convingerilor șl 
concepției noastre revoluționare, so
cialiste".

Nu trebuie uitat că pretutindeni 
anticomunismul se manifestă ca in
strument in mîinile reacțiunii, ale 
fascismului, ale imperialismului, slu
jind politica de clasă a acestora, do
minația și asuprirea altor popoare. 
In aceste condiții lupta activă, prin
cipială neabătută împotriva concep
țiilor reacționare de dreapta, a ori
căror idei retrograde, șovine, anti
umaniste, antisocialiste, este — așa 
cum sublinia secretarul general al 
partidului — un imperativ pentru în
tregul nostru front ideologic.

Prof. dr. Ovldiu TRĂSNEA 
______________________________y

- lecție vie de patriotism
Valoarea de excepție a 

monumentelor istorice și 
artistice sucevene le-a fă
cut de mult celebre în în
treaga lume. Putna, Voro- 
neț, Humor, Arbore, Su- 
cevița, Moldovița, ruinele 
cetății domnești, atitea 
alte mărturii ale dăinuirii 
noastre creatoare — ade
vărate nuclee de istorie — 
ar putea fi, și, în mare 
parte și sint, temeiurile 
unei intense acțiuni de cu
noaștere. Parafrazînd un 
proverb, se poate spune că 
cine le are, să le păstre
ze și să le prețuiască ca 
daruri de neînlocuit, pe 
care strămoșii ni le-au lă
sat prin veacuri. Și intr- 
adevăr, în zona Sucevei a- 
fluxu) de vizitatori depă
șește oricare altă zonă de 
interes istoric a țării, de 
unde și o serie de respon
sabilități suplimentare pen
tru organismele 
buții în acest 
Preocuparea este 
ca și rezultatele 
re obținute. Mai 
teresul pentru 
rea, <------T.; ... T. ___
rea la dispoziția publicului 
a mărturiilor culturii și 
civilizației din această par
te de țară s-a extins din
colo de aceste monumente 
într-o densă și In conti
nuă dezvoltare rețea mu
zeală. Județul Suceava se 
poate mîndri cu numeroa
sele și diversele sale mu
zee situate nu numai în 
vechea cetate de scaun, ci 
și în celelalte orașe așa 
incit, practic, în fiecare 
din acestea ființează cel 
puțin un asemenea așeză- 
mînt.

Rosturile lor nu mai tre
buie argumentate ; însem
nătatea lor în educația pa
triotică, de prețuire pen
tru tot ce au făcut înain
tașii, în cultivarea tradiții
lor de luptă pentru liber
tate și independență, de 
cunoaștere a frumuseților 
naturii și a hărniciei oa
menilor fac parte din zes
trea noastră spirituală 
inalienabilă pe care avem 
datoria s-o păstrăm și s-o 
facem cunoscută. Ca insti
tuții specializate, acestea 
contribuie la dezvoltarea 
cercetării științifice și la 
difuzarea cunoștințelor din 
domeniile istoric, etnogra
fic. literar, artistic, știin
țelor naturii etc. Tocmai 
de aceea dezvoltarea con
tinuă și 
activității 
colectivele 
donatorul 
tăți rămîne 
țean. Complexitatea aces
tuia, cu secțiile de istorie, 
etnografie și artă populară, 
artă plastică și științele 
naturii, diversitatea ma- 

^nifestărilor îl conferă pres

cu atri- 
domeniu. 
evidentă 

superioa- 
mult, in- 

descoperi- 
conservarea și pune-

perfecționarea 
lor preocupă 

de aici. Coor- 
acestor activi- 

mtizeul jude-

tigiu și atractivitate. Nu 
vom detalia acum com
plexa activitate de aici. 
Vom reaminti doar inten
sa activitate de cercetare, 
achiziționare, expoziții 
permanente și itinerante, 
eforturile susținute pentru 
îmbogățirea fondului și gă
sirea celor mai bune mo
dalități de prezentare, 
muzeul județean asumin- 
du-și o serie de func
ții de coordonare și asis
tență științifică pentru 
celelalte muzee din ju
deț dezvoltate în ultimii 
ani ca entități de sine stă
tătoare. O prezentare suc
cintă a acestora oferă ar
gumentele unei munci te
meinice, dusă cu pasiune 
și deplină profesionalitate.

Muzeul „Arta lemnului" 
din Cîmpulung Moldove
nesc sărbătorește în curind 
50 de ani de la înființare, 
cind cuprindea circa 2 000 
piese, oglindind viața oa
menilor și istoria locuri
lor. La baza organizării 
muzeului a stat colecția lui 
Ion Stefureac, strînsă în
tre anii 1905—1907. în anul 
1974, muzeul a fost repro
filat pe cultura lemnului. 
De altfel, cum sublinia di
rectorul Marcel Zahariciuc, 
aici se prezintă o sinteză 
a civilizației lemnului din 
zonă. Fiecare din cele pes
te 14 000 piese pe care le 
deține poartă emblema 
frumosului. Alături de cele 
1 500 piese din expoziția 
permanentă sint prezenta
te în cadrul expozițiilor 
temporare și comorile a- 
flate în depozite. Unele 
piese au o valoare deose
bită, între care piese de 
transport sînt unicate în 
Europa (un car de peste 
400 ani și altele), obiecte 
de arhitectură și mobilier 
țărănesc, piese de mobi
lier lucrate de profesorii 
și elevii fostei școli de 
arte și meserii din oraș în
tre anii 1895—1948, piese 
pentru uzul casnic, agri
cultură și păstorit, toate 
adevărate bijuterii în 
lemn, care le-au făcut să 
fie solicitate la expoziții 
internaționale.

Ceva mai tînăr, însă cu 
o paletă de preocupări mai 
largă, Muzeul etnografic 
din Gura Humorului, în
ființat în anul 1958, are 
circa 3 000 obiecte, dintre 
care 2 000 fac parte din 
patrimoniul cultural națio
nal. între piesele legate de 
culesul fructelor și vlnă- 
toare, albinărit, pescuit, 
păstorit, cultivarea pămîn- 
tuluî, industria casnică 
textilă, confecționarea ce
ramicii, prelucrarea lem
nului șl a fierului, precum 
și cele de port popular, se 
remarcă prin vechime și 
valoare o covată din se

colul al XIV-lea, un plug 
cu roți de lemn din seco
lul al XV-lea, o piuă și un 
buduroi pentru păstrat ce
reale din secolul al XVII- 
lea, costumele bătrinești 
vechi de peste 150 de ani, 
lăicere vechi de peste un 
secol etc. Pentru punerea 
in valoare a acestui bogat 
tezaur, arăta Radu Hoj- 
botă, directorul muzeului, 
se organizează lunar ex
poziții temporare și itine
rante in întreprinderile 
din oraș. De exemplu, in 
luna noiembrie. Unitatea 
forestieră de exploatare și 
transport a găzduit expo
ziția „Obiecte de artă 
populară din lemn", iar in 
decembrie, la Cooperativa 
meșteșugărească „Solidari
tatea", este deschisă expo
ziția „Obiecte de port 
popular". De asemenea au 
loc mese rotunde și sim
pozioane, intîlniri cu crea
torii populari din zonă și 
cu elevii școlilor generale 
și ai liceului minier, toate 
subsumate scopului conti
nuării tradiției și păstrării 
autenticității artei popu
lare din zonă, educării oa
menilor.

Muzeul tehnicilor popu
lare bucovinene din Ră
dăuți, cu un profil aparte, 
fiind puține de acest fel 
în țară, înființat încă din 
anul 1934 ca muzeu de an
tichități și etnografie, re
organizat de mai multe 
ori pentru a ajunge la 
profilul actual de muzeu 
al tehnicilor populare bu
covinene, in anul 1976, are 
în expoziție aproximativ 
1 000 obiecte, iar în inven
tar peste 5 000, între care : 
ceramică neagră de Mar
ginea și ceramică din cen
trele Dolhești și Păltinoa- 
sa ; ceramică de Rădăuți și 
de Kuty ; unelte și tehnici 
de prelucrare a fibrelor 
vegetale și animale ; scoar
țe și tehnici folosite la 
vopsirea cu coloranți na
turali a materialelor texti
le ; cămăși femeiești, nă
frame, sumane, cojoace, 
bundițe, cheptare ; insta
lații tehnice (oloinițe, piuă 
de bătut sumane, mori, 
rîșnițe, unelte agricole). 
Uri loc aparte In cadrul 
expoziției îl ocupă obiec
tele de ceramică dacică șl 
medievală, un hîrleț de 
lemn cu manșon metalic 
din secolul al XVI-lea, lă
zile de zestre din secolele 
XVI-XVII etc. între acțiu
nile organizate un loc a- 
parte II ocupă „Tîrgul ola
rilor", ajuns in acest an la 
ediția a III-a, Ia care par
ticipă artiști populari din 
toate centrele ceramice ale 
tării. După cum ne infor
ma Dragoș Cuseac, direc
torul muzeului, expunerile 
și simpozioanele organiza

te pentru îndrumarea cre
atorilor populari din zonă, 
precum și expozițiile tem
porare purtînd genericele : 
„Ceramica tradițională din 
Bucovina", „Pagini din is
toria muzeului", „Tricolo
rul în arfa populară buco
vineană", fac activitățile 
muzeului mai interesante, 
le sporesc atractivitatea și 
forța educativă.

Poate să pară metaforic, 
dar la Fălticeni se poate 
vorbi de instituții muzea
le. Renumita „Galerie a 
oamenilor de seamă" păs
trează memoria numeroși
lor oameni de artă și cul
tură care au trăit și creat 
în acest oraș moldav 
(E. Lovinescu și Anton 
Holban iși au obirșiile 
aici). In renumita colecție 
de sculptură „Ion Irimes- 
cu“ sînt expuse obiecte de 
artă create și donate ora
șului de marele artist, iar 
din luna august 1982 fiin
țează Muzeul de științe na
turale, care reprezintă o 
încununare a activității de 
oceanolog a dr. docent Mi
hai C. Băcescu, care l-a 
înzestrat cu sute de expo
nate aduse din oceanele 
lumii, multe unice nu nu
mai în România, ci și in 
raport cu alte mari muzee 
ale lumii. Instituțiile mu
zeale din oraș, arăta 
Gheorghe Vîrlan, secretar 
cu probleme de propagan
dă al comitetului orășe
nesc de partid, organizează 
numeroase acțiuni, confe
rind activității de educa
ție suportul temeinic al 
bogatei tradiții locale. In
tre formele complexe de 
educație, a căror gamă 
s-a diversificat mult, fac 
parte : expozițiile de bază, 
expozițiile temporare și 
itinerante, spectacolele de 
muzeu și serile muze
ale, conferințele, simpo
zioanele, dezbaterile, me
sele rotunde, lecțiile și 
filmele în muzeu, vizitele 
tematice, cercurile cu ele
vii etc.

Numeroase și diverse, 
organizate după criterii 
științifice, cu o activitate 
tot mai bogată, legată ne
mijlocit de perena și res
ponsabila muncă de cu
noaștere a patrimoniului 
național și de educare în 
spiritul dragostei pentru 
trecutul nostru eroic, pen
tru frumusețile patriei, 
muzeele sucevene au deve
nit lăcașuri predilecte de 
cunoaștere și frumos pen
tru oamenii locului, pentru 
vizitatorii care vin la a- 
ceastă durabilă vatră de 
cultură românească pentru 
a se regăsi in trăinicia și 
splendorile ei.

Emil VASILESCU 
Sava BEJ1NAR1U

Moderna sală a sporturilor „Dacia" din Buzău Foto : E. Dichiseanu

c 1 n e m a
• zică ee vor zice : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19.
• Vulcanul : MUNCA (21 50 97) — 15; 
17; 19.

t v
• Racolarea: SCALA (11 03 72) — 9;
11; 13; 15; 17,15; 19,30, FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLA
MURA (85 77 12) - 9; 11; 13; 15; 
17; 19.
• Sper să ne mal vedem : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15; 17; 19, ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Actorul și sălbaticii : STUDIO 
(59 53 15) - 9; 12; 15; 18.
• Căsătorie cu repetiție : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
FLACARA (20 33 40) — 15; 17; 19.
• Promisiuni: PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 17; 19.
• Misiunea spațială „Delta* — 9;
11; 13; 15. Bădăranii — 18,45; 19 :
DOINA (16 35 38).
• Descoperirea Iul Tll : TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 9; II; 13.
• Stigmatul : TIMPURI NOI — 15;
17; 19. VIITORUL (10 67 40) — 15;
17; 19.
• Fata fără zestre : PATRIA (11 86 25)
— 9; 12; 15,30; 18,15, MIORIȚA
(14 27 14) - 9; 12; 15; 18.
• Pirații secolului XX : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Lungul drum către sine : VICTO
RIA (16 28 79) - 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Trenul de KraIJevo : LUMINA
(14 74 16) - 9! 11; 13; 15; 17; 19,
AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19.
• Concurs : CAPITOL (16 29 17) — 9; 
11; 13; 15; 17; 19.
• Al nouălea fecior : EXCELSIOR 
(65 49 45) - 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Domn pentru o zl : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15; 17; 19.
• Prințesa Tana: GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Drumul : PACEA (71 30 85) — 15; 
17; 19.
• Spartacus: LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 8.30; 11,30; 15: 18.
• Numele meu e Iubire : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9,15; 12; 15; 18.
• Cursa Infernală: BUZEȘTI (50 43 58)
— 15; 17; 19.
• Contrabandiștii din Santa Lucia : 
DACIA (50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, LIRA (31 71 71) — 15; 17; 19. FE
RENTARI (80 49 85) — 15; 17; 19.
• Superpollțlstul : UNION (13 49 04)
— 9; 11; 13: 15; 17: 19, FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Papa dolar — 10; Poveste din 
Hollywood — 15; 18; (sala Atelier) : 
Cheile orașului Breda — 17.
• Opera Română (13 18 57) : Povestea 
micului pan — 11; Bărbierul din Se
villa — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Mâm’zelle Nitouche — 10; Casa cu 
trei fete (premieră) — 17,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 10; Trenurile 
mele — 17,30; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : Hamlet — 15.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Doamna cu 
camelii — 10; Mielul turbat — 17,30.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Șoareci de apă — 10,30; Atenție, se 
filmează — 18.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
O dragoste nebună, nebună, nebună
— 14; Turnul de fildeș — 17,30.
• Teatrul „C.I. Nottara- (59 31 03,
sala Magheru) : Cum vă place — 
17,30; (sala Studio) : Variațiuni pe 
tema dragostei — 10,30; Pensiunea
doamnei Olimpia — 18.
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Cursa de Vtena — 10; Ano
nimul venețian — 14; Serenadă tfrzie
— 18; (sala Glulești, 18 04 85) : Jean, 
fiul lui Ion — 11; Cum s-a răcut de-a 
rămas Catinca fată bătrină — 18.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tâna- 
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Dragoste 
ta prima vedere — 11; Ntmlc despre 
elefanți — 18; (sala Victoria, 50 53 65): 
Băiatul cu sticleți — 18.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Concert de muzică popu
lară — 18.
• Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55) : 
Mary Poppins — 10,30.
• Teatrul „Țăndărică* (t5 23 77) : 
șoricelul șt păpușa — 11; (sala Cos- 
monauțllor) : Tigrișorul Petre — 
11,30.
• Circul Globus (10 41 95) : „La elrc 
ca-n filme* — 10; 15; 18.
• Estrada Armatei (13 60 64, sala 
C.C.A.) : Atenție ! Estrada In emisie
— 15,30; Veselia are cuvintul — 18.

11.30 Telex
11,35 Lumea copiilor
12.40 Din cununa cîntecului românesc 

(color). Muzică populară
13,00 Album duminical (parțial color)

• Cunună la stema Republicii
• Moment de muzică și poezie
• Cotidianul ln 600 de secunde
• Urare pentru țară • Sport pe 
mapamond • Cascadorii risulul
• șlagăre 1985 — promisiuni 1986. 
Muzică ușoară • Teatru vesel de 
după-amiază • Aplauze pentru 
talentele României • Pagini din 
Istoria filmului • Secvența tele
spectatorului

14,45 însemne ale unui timp eroic (co
lor). Repere noi la Govora. Re
portaj

15,00 închiderea programului 
19,00 Telejurnal
19.30 Țara mea azi (color). Epoca 

Ceaușescu. Ctitorii cu valoare de 
simbol. Documentar

19.50 Clntarea României (color)
20.40 Film artistic (color). „Conspira

ția". Producție a Casei de filme 
numărul patru

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logic comunică timpul probabil pentru 
intervalul 29 decembrie 1985, ora 20 — 
I ianuarie 1986, ora 20. In țară : Vre
mea caldă la începutul intervalului, în
deosebi în sud-estul țării, se va răci 
accentuat în a doua parte a interva
lului. Cerul va fi mai mult noros. Vor 
cădea precipitații sub formă de ploaie 
la început, care se vor transforma în 
lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă, 
pe alocuri, vor depăși 20 de litri pe 
metrul pătrat în 24 de ore. Vîntul va 
sufla moderat, cu intensificări la în
ceput din sud-vest, apoi din nord-vest. 
Temperaturile minime, in prima noap
te, în general, vor fi cuprinse între 
minus 3 și plus 7 grade, apoi vor scă
dea pe alocuri chiar sub minus 10 
grade, iar cele maxime între minus 4 
și plus 6 grade, mai ridicate în prima 
zi în sud-estul țării. In București : 
Vreme caldă la început, apoi în răcire. 
Cer mai mult noros. Vor cădea pre
cipitații sub formă de ploaie la în
ceput, apoi de lapoviță și ninsoare. 
Vînt moderat, cu unele intensificări 
din sectorul vestic. Temperaturile mi
nime în scădere de la plus 4 la mi
nus 4 grade, iar cele maxime, de la 
8 la zero grade.



SCÎNTEIA — duminică 29 decembrie 1985 PAGINA 5

ADUNAREA FESTIVĂ
dedicată împlinirii a 100 de ani de la crearea Operei Române 
din București și a 150 de ani de activitate lirică in România

Simbătă a avut loc în Capitală o 
adunare festivă consacrată centena
rului Operei Române din București 
și împlinirii a 150 de ani de activi
tate lirică in România.

în cadrul adunării s-a dat citire 
Decretului prezidențial prin care se 
conferă Ordinul „Meritul cultural" 
clasa 1 Operei Române din Buci- 
refnmînind distincția, tovarășii 
Petru Enache, membru supleant il 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., vicepreședinți 
al Consiliului de Stat, a spus : Con
ferirea, prin pecret prezidențial, i 
Ordinului „Meritul cultural" clasa 1 
Operei Române din București con 
stituie o elocventă expresie a pre 
țuirii pe care o acordă conducere 
partidului și statului, personal tova 
rășul Nicolae Ceaușescu, activităț 
oamenilor de artă și cultură, contri 
buției colectivului primei scene li 
rice a țării la stimularea și dezvol 
tarea artei noastre noi, socialiste 
evidențiind, totodată, misiunea d 
înaltă răspundere ce revine creato 
rilor de frumos, instituțiilor de art 
în procesul de educație patriotice 
revoluționară a maselor, de educar 
și formare a unor oameni noi, cu 
concepție superioară despre lume ș 
viață.îngăduiți-mi să adresez, în nu 
mele președintelui Republicii, tova 
rășul Nicolae Ceaușescu, cele ma 
calde felicitări colectivului Opere 
Române din București, tuturor cola 
boratorilor săi, pentru înalta distinc 
ție acordată, urări de noi și mere 
prestigioase realizări în nobila acti 
vitate pe care o dedicați cu pasiun 
și talent progresului și înfloriri 
continue a culturii și artei naționale 

De-a lungul întregii lor existen 
țe, s-a arătat in continuare, de 1; 
primele începuturi care au avut lo 
în urmă cu 150 de ani, teatrul liri 
românesc și, mai apoi, timp de 10 
de ani, Opera Română din Bucureșt 
și-au manifestat prezența la toat 
marile momente de afirmare a con 
științei naționale, s-au aflat merei 
alături de popor. în anii ce au ur 
mat victoriei revoluției de eliberar 
socială și națională, antifascistă ș 
antiimperialistă, asemenea tuturo 
categoriilor de oameni de cultură ș 
artă, și slujitorii Operei Române s-a 
angajat în împlinirea idealurile 
promovate de partidul nostru comu 
nist, au purtat spre conștiințele mi 
lioanelor de spectatori mesajul unt 
arte militante, profund umanist» 
revoluționare.

A fost apoi subliniată convingere 
că, prin realizările viitoare, vor fi s 
mai profund valorificate pe prim 
scenă lirică a țării creația muzical 
românească contemporană, în gene 
ral creația noastră națională, pre 
cum și cele mai valoroase lucrai 
ale patrimoniului universal, răs 
punzînd astfel misiunii nobile încre 
dințate creatorilor de cultură și art 
din țara noastră de către partid, de 
finite cu claritate in documente! 
Congresului al XlII-lea, în oper 
teoretică a secretarului general i 
partidului.

Luind cuvintul, tovarășa Suzan 
Gâdea, membru supleant al Comite 
tului Politic Executiv al C.C. i 
P.C.R., președintele Consiliului Cui 
turii și Educației Socialiste, a sub 
liniat că atenția deosebită și spriji 
nul substanțial acordate de condu 
cerea partidului, personal de tovarășe

Nicolae Ceaușescu, dezvoltării conti
nue a culturii românești au contribuit 
hotărîtor și la îmbogățirea activită
ții Operei Române din București, la 
punerea in valoare a potențialului 
său artistic, la o mai largă atrage
re a publicului din rindul tuturor 
categoriilor de oameni ai muncii.

Dorim să folosim acest prilej — a 
spus vorbitoarea — pentru a expri
ma cele mai calde și respectuoase 
mulțumiri tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim vice- 
prim-ministru al guvernului, pentru 
grija plină de sensibilitate și înțe
legere pe care o poartă dezvoltării 
artelor românești, pentru pasiunea, 
competența și dăruirea pe care le 
vădește în îndrumarea întregii 
munci desfășurate de organele și in
stituțiile culturale și artistice din 
țara noastră.

Luînd cuvintul, directorul Operei 
Române din București, Petre Brân- 
cuși, a spus :

In aceste momente de înaltă mîn- 
drie și nobilă sărbătoare a inimi
lor și conștiințelor noastre, în nu
mele participanților la adunarea fes
tivă, vă rog să-mi îngăduiți să ex
prim cu profundă și firească emoție, 
cu cele mai alese sentimente de 
mulțumire șl de nețărmurită pre
țuire, recunoștința ce o purtăm se
cretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
cinstea cu care am fost onorați prin 
acordarea înaltei distincții Operei 
Române, slujitorilor primei scene li
rice a țării.

De la tribuna acestei adunări ju
biliare, adresez respectuosul nostru 
omagiu tovarășei academician doc
tor inginer Elena Ceaușescu, emi
nent militant revoluționar, distins 
om de știință, pentru contribuția de 
mare însemnătate la înfăptuirea po
liticii partidului și statului nostru, 
Ia dezvoltarea științei, învățămîn- 
tului și culturii românești, inclusiv 
a artei componistice și interpreta
tive.

Relevind că, pe fondul unor tra
diții demne de respect și admirație, 
opera bucureșteană a promovat cu 
dăruire patriotică și angajare artis
tică valorile autentice ale artei li
rice, vorbitorul a spus: Arta pe care 
o facem este o artă militantă, iar 
activitatea pe care o desfășurăm in 
instituție, pe marile platforme in
dustriale ale Capitalei și ale țării 
are în vedere satisfacerea setei de 
cultură a oamenilor muncii, creș
terea mai puternică a rolului Ope
rei Române în procesul de forma
re și dezvoltare a conștiinței revo
luționare a contemporanilor noștri, 
care reprezintă suprema valoare a 
societății.

Soprana Eugenia Moldoveanu, so
listă a Operei Române, s-a referit 
in cuvintul său la condițiile deose
bite de muncă create slujitorilor 
artei din patria noastră in anii 
socialismului și, mai cu seamă, 
în perioada pe care, cu justi
ficată mindrie, o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", timp în care, 
continuind tradițiile strălucite ale 
înaintașilor, s-a înregistrat in pla
nul artei o înflorire fără precedent, 
manifestată printr-un număr însem
nat de creații românești de operă și 
balet, inspirate din actualitatea so
cialistă a țării, din trecutul de glorie

al neamului nostru. A fost mențio
nat faptul că noi talente s-au afir
mat pe scenele din țară și de peste 
hotare, România impunîndu-se în 
lume și in planul creației lirice 
prin cuvintul de pace și înțelegere 
adresat popoarelor de pretutindeni.

Vorbitoarea a dat glas sentimen
telor de adîncă recunoștință pe care 
toți slujitorii scenei lirice românești 
le poartă conducătorului iubit al 
partidului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu pentru grija mani
festată permanent față de dezvolta
rea culturii și artei românești, afir
marea acestora pe plan internațio
nal.

Exprimîndu-și bucuria de a fi 
prezent la această sărbătoare a mu
zicii românești, dirijorul și compo
zitorul Cornel Trăilescu a subliniat 
în cuvintul său interesul deosebit al 
creatorilor din țara noastră pentru 
promovarea lucrărilor românești în 
repertoriul de operă și balet, a spec
tacolelor de autentică valoare, ex
presii concludente ale spiritualității 
naționale. Opera Română iși face o 
datorie de onoare în a programa, sta
giune de stagiune, ceea ce este mai 
reprezentativ din creația lirică muzi
cală românească și universală. Mă 
simt mîndru — a spus totodată vor
bitorul — că fac parte dintre artiștii 
care sărbătoresc astăzi Opera noas
tră centenară, prilej cu care îmi ex
prim angajamentul de a contribui, 
alături de toți oamenii de cultură 
din patria noastră, la ridicarea pe 
noi culmi a artei interpretative 
românești.

Relevind însemnătatea evenimen
tului aniversat, artistul emerit David 

, Ohanesian a subliniat că acesta a 
fost urmat de eforturi nesfirșite, dar 
și de izbinzi ce au trecut dincolo 
de hotarele țării, vorbind lumii 
despre talentul oamenilor ce trăiesc 
dintotdeauna pe aceste meleaguri, 
Generații și generații de artiști — a 
spus vorbitorul — și-au pus talen
tul lor in slujba interpretării unor 
opere de referință din literatura mu
zicală națională și universală, trans- 
formînd scena Operei Române din 
București intr-un panteon al valo
rilor perene, neperisabile din care 
s-au adăpat mii și mii de spectatori 
ce au plecat din sala de spectacol 
mai buni, mai curați, mai drepți.

Ca unul din vechii slujitori ai 
acestei minunate instituții cente
nare, pot afirma cu tărie că nici- 
cind Strădania noastră nu și-a găsit 
un climat mai propice de desfășu
rare, n-a primit o răsplată mai pe 
măsură ca in aceste ultime două 
decenii, de cind am ales în fruntea 
țării pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul destoinic, deschizător 
de drumuri noi, de largi orizonturi 
in cultura și arta noastră.

într-o atmosferă entuziastă, de pu
ternică vibrație patriotică, partici- 
panții la adunarea festivă au adop
tat o telegramă adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

După adunarea festivă, a fost pre
zentat un spectacol omagial susținut 
de colectivul Operei Române din 
București.

(Agerpres)

în Editura politică a apărut:

NICOLAE CEAUȘESCU 
Cuvîntare la convocarea-bilanț a activului 
de bază de comandă și de partid din armată

— 17 decembrie 1985 —

MANIFESTĂRI CONSACRATE
ANIVERSĂRII REPUBLICII

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST FRANCEZ
Aniversarea a 65 de ani de la întemeierea Partidului Comunist Francez 

ne oferă plăcutul prilej de a vă adresa un cald salut prietenesc, sincere 
felicitări și urări de noi succese în activitatea consacrată apărării Intere
selor fundamentale ale clasei muncitoare, înfăptuirii unor transformări 
înnoitoare, corespunzător aspirațiilor de progres economic și social, de 
bunăstare și fericire pentru poporul francez prieten.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie, colaborare și soli
daritate militantă existente între Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist Francez vor continua să se dezvolte și in viitor, spre binele celor 
două țări și popoare, al cauzei păcii, destinderii, înțelegerii și colaborării 
internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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In întreprinderea de mașini-unelte 
și agregate din București

Un nou produs 
de înaltă tehnicitate

BULE4 RUTIER
Informații de Ia Inspt râtul General al Miliției 

Diret circulație

La cumpăna dintre ani, cu dec 
bire in după-amiezile zilelor de 
decembrie și 2 ianuarie, se vor 
registru, ca și în alte perioade 
milare, valori sporite ale trafic, 
rutier atît in localități, cit și în af 
acestora. Pentru ca pe toate d 
murile publice ale țării circul; 
să se desfășoare în deplină sigur 
ță, se recomandă conducător 
auto să se încadreze în rigorile < 
ciplinei rutiere, să dea dovadă 
maximă atenție și să aplice îni 
mai normele conduitei preventiv 

înainte de a se porni la drum < 
necesar să se verifice mașina 
punct de vedere tehnic, cu deosc 
re în ceea ce privește sistemele 
direcție, frinare și semnalizare, 
stalațiile de dezaburire a parbriz^ 
și starea pneurilor. Este bine sf 
aibă in vedere durata deplasi 
astfel îneît aceasta să se efectv 
cit mai mult la lumina zilei, 
în timpul nopților, care în acei 
perioadă sînt mai lungi, cît și 
toate cazurile de vizibilitate red 
în zone cu ceață, lapoviță sau t 
soare să se folosească luminile 
întilnire, inclusiv în localități, 
se evite, pe cît posibil, căi 
riile pe întuneric. De aseme! 
se recomandă celor care au 
ținut permisul de conducere 
ultimele zile să nu se hazardeze 
deplasări lungi și obositoare. In 
zul rulării in coloană, este nec< 
să se păstreze distanța corespur 
toare intre mașini, să se resp 
viteza medie de mers Și. să nu 
efectueze depășirea succesivă a 
multor mașini. Pe sectoarele 
drum cu cite două benzi pe seni 
se utilizeze, cu prioritate, pr 
bandă, evitîndu-se pendularea de 
o bandă pe alta. Se interzice cu 
săvîrșire conducerea autovehicul 
sub influența alcoolului. Copiii 
12 ani, potrivit reglementării™
vigoare, să fie așezați numai
bancheta din spate. Să nu se 1 
nească la drum cu mașini su;

încărcate cu pasageri sau bagaje 
voluminoase, care modifică ținuta 
de mers a acestora. în caz de de
fecțiune tehnică, autovehiculul tre
buie scos de pe «partea carosabilă a 
drumurilor și semnalizat corespun
zător. întrucât statisticile din inter
valele de timp similare din anii an
teriori atestă că principala cauză a 
evenimentelor nedorite de circulație 
a constituit-o viteza excesivă, se re
comandă tuturor conducătorilor auto 
să-și adapteze permanent viteza la 
condițiile concrete privind starea 
vremii și a drumurilor, menținînd-o 
In limitele mersului în siguranță.

Factorii de conducere din toate 
unitățile socialiste deținătoare de 
parc auto vor lua toate măsurile 
privind parcarea și gararea mașini
lor in locurile stabilite, să asigure 
paza acestora, să controleze modul 
in care șefii de coloane și autobaze 
își îndeplinesc sarcinile ce Ie revin.

La fel ca și în alți ani, agenții de 
circulație se vor afla permanent la 
datorie, adresînd, totodată, parttci- 
panților Ia trafic urarea „Drum 
bun I".

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRONOSPORT 

INFORMEAZĂ
Alături de celelalte serii de loz 

in plic aflate in vinzare, agențiile 
Loto-Pronosport și vinzătorii vo- 
lanți din întreaga țară oferă in 
aceste zile LOZUL ANULUI NOU 
— emisiune specială limitată, cu 
cîștiguri suplimentare acordate de 
Administrația de Stat Loto-Prono
sport.

Participanții la acest simplu și 
popular sistem de joc au posibi
lități sporite de a obține auto
turisme „DACIA 1 300“, precum și 
o gamă variată de mari cîștiguri 
in bani.

La întreprinderea de mașini- 
unelte și agregate din Capitală se 
produce o gamă largă de mașini- 
unelte cu performanțe înalte, des
tinate beneficiarilor interni și par
tenerilor externi. A intrat în obiș
nuința acestui colectiv să intimpine 
marile, evenimente din viața patriei 
cu succese de prestigiu. In aceste 
Sile premergătoare aniversării Re
publicii, oamenii muncii de la 
I.M.U.A.B. au realizat un nou pro
dus de înaltă tehnicitate : strungul 
carusel cu diametrul de 5 500 mi
limetri (in fotografie).

După cum ne spunea șeful echi
pei de montori, Dumitru Costea, 
noul produs destinat întreprinderii 
de mașini grele din București a 
fost executat la comandă și asigură 
prelucrarea unor piese și su'oan- 
samble destinate centralelor nu- 
clearo-electrice. Demn de relevat 
este faptul că acest nou strung ca
rusel, realizat după proiectele 
elaborate în cadrul Institutului de 
cercetare științifică și inginerie 
tehnologică pentru mașini-unelte 
„Titan" București, este echipat cu 
comandă numerică și poate prelu
cra piese cu o greutate pină la 100 
de tone, cu o precizie de ordinul 
micronilor. Totodată, trebuie subli
niat faptul că mașina are o mane
vrabilitate crescută, execută opera
ții de frezare, găurire și rectificare. 
O contribuție remarcabilă la reali
zarea acestui produs și-au adus lă
cătușii Eugen Bălan, Iulian Stoi- 
cescu și Marin Iordache. (Gh. Io- 
niță).

Foto : S. Cristian

Aniversarea a 38 de ani de la 
proclamarea Republicii prilejuieș
te, la casele de cultură, cluburile 
muncitorești și ale tineretului, 
desfășurarea unor bogate manifes
tări politico-educative și cultural- 
artistice. La Muzeul de istorie a 
municipiului București, in fața a 
numeroși oameni ai muncii au 
fost prezentate expunerile : „Rea
lizări și perspective ale orașului 
nostru in anii construcției so
cialiste" și „Canalul Dunăre — 
Marea Neagră și metroul bucu- 
reștean, noi izbinzi ale Epocii 
Nicolae Ceaușescu".

„Anii luminoși ai Republicii in 
Epoca Ceaușescu" s-a intitulat ex
punerea audiată cu viu interes Ia 
clubul întreprinderii Vulcan de 
numeroși muncitori, ingineri și 
tehnicieni. Clubul întreprinderii 
„Progresul" a găzduit expunerea 
intitulată : „Actul de la 30 Decem
brie 1947 — act de mare însemnă
tate istorică în viața poporului ro
mân"^ iar la clubul întreprinderii 
„Semănătoarea", un mare număr 
de oameni ai muncii au audiat ex
punerea „Creșterea rolului condu
cător al partidului in organiza
rea și desfășurarea operei de con
strucție a socialismului in țara 
noastră". La Modern-Club a avut 
loc vernisajul unei expoziții de 
pictură intitulate „Noile înfăptuiri 
ale Epocii Ceaușescu oglindite in 
pictura copiilor", avind ca autori 
pe membrii cercurilor de pictură 
din școlile sectorului 1. iar la casa 
de cultură din orașul Buftea a 
fost organizat un simpozion cu 
tema „România pe noi culmi so
cialiste de muncă și civilizație".

Sub semnul sărbătoririi Zilei pro
clamării Republicii, simbătă după- 
amiază, in sala Operei române din 
Timișoara a avut loc un soectacol 
literar-muzical coregrafic, de obi
ceiuri și datini populare de iarnă 
specifice bogatului folclor timi- 
șean. In acest cadru, corala „Sabin 
Drăgoi", ansamblul „Timișul", că
lușarii din Jebel, dubașii din Bră- 
nești și Povîrgina și actori ai na
ționalului din Timișoara, au dat 
expresie, prin cîntec, vers și joc, 
dragostei de patrie, bucuriei vieții 
noi a celor ce trăiesc și muncesc 
pe aceste meleaguri, împlinirilor 
socialiste din anii republicii, stimei 
față de primul președinte al Româ
niei, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Pe scenă au fost înfățișate vibran
te secvențe ale muncii și vieții ce
lor de la orașe și sate pentru în
florirea continuă a României so
cialiste.

In suita manifestărilor organiza
te in cinstea celei de-a 38-a ani
versări a proclamării Republicii, 
la Teatrul liric din Galați a avut 
loc un grandios spectacol omagial 
intitulat „Republică, măreață va
tră". Constituind o veritabilă cro
nică a drumului parcurs de po
porul român în cei 38 de ani de 
la proclamarea Republicii, a rea
lizărilor remarcabile înfăptuite in 
toate domeniile de activitate, în
deosebi in perioada inaugurată de 
Congresul al IX-lea al partidului, 
perioadă ce cu îndreptățită mîn- 
drie patriotică o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", spectacolul 
susținut de formațiile unite ale ar
tiștilor amatori și profesioniști, a 
fost îndelung aplaudat de nume
roșii oameni ai muncii prezenți in 
sala teatrului. Sub genericul „Lau
dă ție, Românie", la galeriile de 
artă din municipiul Galați a fost 
deschisă o cuprinzătoare expoziție 
omagială de pictură, sculptură și 
grafică reunind cele mai reprezen
tative lucrări ale plasticienilor din 
această parte a țării.

La Casele de cultură și căminele 
culturale din județul Vrancea s-au 
desfășurat numeroase manifestări 
politico-educative și cultural-ar- 
tistice dedicate aniversării a 38 
de ani de la proclamarea Republi
cii. Sub genericul „Slăvim Repu
blica", la Casa de cultură a sindi
catelor din municipiul Focșani a 
avut loc spectacolul omagial în 
cadrul căruia au evoluat artiști 
amatori din întreprinderi și locali
tăți ale județului. Spectacolul, la 
care au asistat peste 600 de oa
meni ai muncii, s-a constituit în
tr-o vibrantă manifestare a senti
mentelor de dragoste față de pa
trie și partid, a profundei satis
facții față de mărețele înfăptuiri 
ale eroicului popor român din anii 
construcției socialismului, cu pre
cădere față de cele din ultimii 20 
de ani de cind in fruntea parti

dului și statului se află cei mai 
iubit și stimat fiu al națiunii, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Mani
festări omagiale — expuneri, sim
pozioane, evocări, urmate de pro
grame artistice adecvate — au 
avut loc și la Casa personalului 
didactic, biblioteca județeană, 
precum și in numeroase localități 
de pe meleagurile legendare ale 
Mioriței.

în întîmpinarea aniversării Zilei 
Republicii, in județul Giurgiu au 
avut loc numeroase manifestări 
politico-ideologice și cultural-ar- 
tistice. La Casa de cultură din, mu
nicipiul de reședință al județului a 
fost prezentat spectacolul omagial 
„Republică de glorii", ia care și-au 
dat concursul formații artistice de 
amatori de pe marea platformă in
dustrială a orașului, elevi și șoimi 
ai patriei. în foaierul Teatrului 
Ion Vasilescu din aceeași localitate 
s-a deschis expoziția de artă plas
tică „Culorile patriei", in cadrul 
căreia artiști consacrați din țară 
prezintă imagini ale noului peisaj 
economico-social al României so
cialiste. Pentru cei mici, in Oră
șelul copiilor din Parcul pionieri
lor se prezintă spectacolul „Trăim 
in țara libertății", iar la căminele 
culturale, cluburile muncitorești și 
la cluburile de vacanță din județ, 
la Muzeul luptei pentru indepen
denta poporului român au avut 
loc simpozioane, expuneri și reci
taluri de poezie, sub genericul „30 
Decembrie 1985 — 38 de trepte
spre viitor".

Un bogat program de mani
festări a fost prezentat în orașele 
județului Mureș, în cadrul „Săp- 
tăminii culturii în cooperația meș
teșugărească", organizată cu pri
lejul aniversării Republicii. Din
tre expunerile și dezbaterile des
fășurate menționăm pe cele Inti
tulate „Caracterul creator al poli
ticii partidului nostru, al concep
ției secretarului general privind 
edificarea noii societăți", „Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. 
promotor consecvent al dialogului 
internațional, militant ferm pen
tru făurirea unei lumi a păcii și 
înțelegerii între popoare".

Ample manifestări politico-edu
cative și cultural-artistice se des
fășoară și in armată cu prilejul 
sărbătoririi Zilei Republicii.

In unități și garnizoane, in fața 
badrelor și mili-tarilor in termen a 
fost prezentată expunerea „30 De
cembrie — Ziua Republicii". Expu
nerea reliefează semnificațiile și 
importanta actului de la 30 Decem
brie 1947 pentru democratizarea 
vieții politice a țării, pentru evo
luția ulterioară a României. Sînt 
înfățișate pe larg marile ctitorii ale 
„Epocii Nicolae Ceaușescu" și este 
prezentată cuprinzător contribuția 
hotărîtoare a secretarului general 
al partidului la edificarea Româ
niei socialiste moderne, preocuparea 
permanentă pentru întărirea capa
cității de apărare a patriei.

Marile realizări din anii socialis
mului și in special din perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea 
al partidului sînt reliefate pregnant 
in manifestările politico-educative 
și cultural-artistice din unitățile și 
casele armatei ale Comandamentu
lui Apărării Antiaeriene a Terito
riului. Amintim, între acestea, sim
pozionul „România — orizont 1990“, 
recitalul de poezie „Laudă Româ
niei socialiste" și spectacolul inti
tulat „Republica în sărbătoare".

Formațiile artistice ostășești lau
reate la cea de-a cincea ediție a 
Festivalului național „Cîntarea 
României" au dat glas, prin vers 
și cintec, în acest moment sărbă
toresc, sentimentelor de profund 
respect și nețărmurită dragoste a 
întregii oștiri față de genialul ctitor 
al României socialiste moderne, 
secretarul general 
lui, comandantul 
Forțelor Armate, 
Nicolae Ceaușescu.

al partidu- 
suprem , al 
tovarășul

Astfel, la casele armatei din Iași, 
Tirgu Mureș, Timișoara și Cluj- 
Napoca au avut loc spectacole sub 
generice ca „Odă Republicii, intiiu- 
lui ei președinte", „Onor coman
dantului suprem", „Comandantului 
suprem — raport ostășesc".

La Academia Militară au fost 
prezentate montajul literar-muzical 
„Aici e țara mea", precum și re
citalul de versuri „Te slăvim. Re
publică". Au fost vizionate filme 
documentare și un spectacol al for
mațiilor laureate la Festivalul ar
tei și creației studențești.

PROGRAMUL UNITĂȚILOR SANITARE
In perioada 31 decembrie 1985-3 ianuarie 1986

In vederea asigurării asistenței 
medicale a populației Capitalei, Di
recția sanitară a municipiului 
București anunță următorul pro
gram al unităților sanitare in pe
rioada 31 decembrie 1985 — 3 ianua
rie 1986 :

Serviciile de gardă ale spitalelor 
de adulți și copii vor funcționa în 
program permanent.

Policlinicile teritoriale principale 
de sector, adulți și copii vor asi
gura, in tot cursul zilei și nopții, 
gardă pentru consultații pe profil 
de boli interne și, respectiv, pe
diatrie.

Serviciile de asistență la domiciliu 
pentru adulți și copii de la nivelul 
fiecărui sector vor funcționa in 
această perioadă permanent, atît 
ziua, cît și noaptea.

Programul spitalelor, policlinici
lor, dispensarelor și cabinetelor me
dicale din întreprinderi, de pe șan
tiere și din transporturi vor fi axate 
pe programul de lucru al unităților 
respective.

Stația de salvare a municipiului 
București asigură în această pe
rioadă, pentru necesitățile de asis
tență, 60—65 mașini de fiecare tură 
de lucru, în afara autovehiculelor 
pentru diferite acțiuni și puncte 
exterioare de lucru.

Serviciul de gardă de oftalmologie 
pentru adulți și copii va funcționa 
la nivelul Spitalului clinic de oftal
mologie din Piața Cosmonauților 1, 
tel. 16 65 60 ; 59 42 10 ; 59 43 65.

Urgențele O.R.L. pentru adulți din 
sectoarele 1, 2, 3 vor fi rezolvate 
de Clinica O.R.L. Colțea, iar cele 
din sectoarele 4, 5, 6 prin Centrul 
de fonoaudiologie — Panduri.

Urgențele O.R.L. pentru copii vor 
fi rezolvate de secția O.R.L., Spi
talul clinic central de copii.

Urgențele stomatologice apărute 
In această perioadă, atit ziua, cit și 
noaptea, se vor rezolva prin gardă 
cu medic în unitățile sanitare din : 
Calea Victoriei 1—5, tel. 15 40 60 ; 
str. Ardeleni 2, tel. 10 28 40 ; Calea 
Dudești 124, tel. 22 14 61 ; str. Pravăț 
12 (Drumul Taberei) tel. 45 21 69.

PROGRAMUL FARMACIILOR 
IN ZILELE DE 1 Șl 2 IANUARIE 1986

Vor fi deschise în permanență, 
ziua și noaptea, farmaciile cu orar 
in trei schimburi din Bd. Leontin 
Sălăjan, Complex comercial A 14 ; 
Bd. General Magheru 18 ; Calea 
Șerban Vodă 43 ; Șos. Colentina 1, 
bloc 34 ; Șos. Pantelimon 253 bl. 44 ; 
str. Băiceni 1 (Drumul Taberei) ; 
Bd. 1 Mai 343 ; Șos. Alexandriei bl. 
P.C. 10 L 24 : Șos. Giulești 123; 
Punctul farmaceutic de pe peronul 
Gării de Nord.

In ziua de 1 ianuarie vor mai fi 
deschise intre orele 8,30 și 18,30 un 
număr de 31 de farmacii, iar in 
ziua de 2 ianuarie, intre aceleași 
ore, alte 43 unități farmaceutice din 
toate sectoarele Capitalei.

cu prilejul vizitei in U.R.S.S. a ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România

La invitația guvernului sovietic, 
Ilie Văduva, membru al C.C. al 
P.C.R., ministru] afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, a 
efectuat o vizită oficială de priete
nie in Uniunea Sovietică, în zilele 
de 23—27 decembrie 1985.

Ministrul român a fost primit de 
N.I. Rijkov, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

Intre Ilie Văduva și E.A. Șevard- 
nadze, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., au avut loc con
vorbiri — asupra unor probleme pri
vind relațiile bilaterale și interna
ționale — care s-au desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie, since
ritate și înțelegere reciprocă. Miniș
trii s-au informat asupra îndeplini
rii hotărîrilor Congresului al XIII- 
lea al P.C.R. și pregătirilor pentru 
Congresul al XXVII-lea al P.C.U.S., 
privind dezvoltarea economică și so- 
cial-politică in Republica Socialistă 
România și Uniunea Sovietică.

Miniștrii au exprimat satisfacția 
față de dezvoltarea ascendentă a 
relațiilor dintre România și Uniu
nea Sovietică în diferite domenii. Ei 
au subliniat că aceste relații au la 
bază prevederile Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mutuală 
dintre Republica Socialistă România 
și U.R.S.S., din 7 iulie 1970. A fost 
relevată importanța 
intîlnirilor dintre 
Nicolae Ceaușescu 
M. S. Gorbaciov, 
realizate la nivel înalt pentru adin-

deosebită a 
tovarășul 
și tovarășul 

a înțelegerilor
cirea și dezvoltarea raporturilor 
româno-sovietice și a fost reafir
mată hotărîrea de a întări, ampli
fica și adinei in continuare relațiile 
de prietenie, alianță și colaborare 
multilaterală, de a extinde conlu
crarea pe plan politic, economic, 
tehnico-științific, cultural și în alte 
domenii.

Pronunțîndu-se pentru dezvolta
rea ascendentă și perfecționarea ra
porturilor economice româno-sovie
tice reciproc avantajoase, s-a sub
liniat că Programul de colaborare 
pină în anul 2000, în curs de fina
lizare, va contribui la soluționarea 
cu succes a importantelor sarcini, 
economice ale celor două țări, m 
legătură cu aceasta a fost mențio
nată importanța deosebită a colabo
rării în cadrul C.A.E.R.

In cursul examinării situației din 
lume, relevîndu-se intensificarea în
cordării internaționale în ultimii ani, 
ca urmare a politicii imperialismu
lui, s-a subliniat că în prezent este 
imperios necesară unirea eforturi
lor tuturor statelor și popoarelor, a 
tuturor forțelor politice și obștești, 
pentru înlăturarea pericolului unui 
război nuclear, reducerea nivelului 
confruntării militare, dezvoltarea re
lațiilor internaționale în spiritul 
coexistenței pașnice și destinderii. 
Evidențiindu-se importanța Decla
rației de la Sofia a statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, a 
fost exprimată hotărîrea de a se în

tări unitatea și coeziunea țărilor so
cialiste frățești, de a spori eficiența 
conlucrării lor pe arena internațio
nală.

Miniștrii au subliniat că întîlnirea 
de la Geneva dintre M. S. Gorba
ciov, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., și R. Reagan, președintele 
S.U.A., creează posibilități favora
bile pentru însănătoșirea climatului 
general în lume, pentru revenirea la 
destindere. S-a relevat că problema 
fundamentală a contemporaneității 
este oprirea cursei înarmărilor, în 
primul rind nucleare. înlăturarea 
armelor nucleare de pe Pămînt, pre
venirea militarizării Cosmosului, tre
cerea la dezarmare. Deși la Geneva 
nu s-a reușit să se soluționeze pro
blemele concrete ale limitării și re
ducerii înarmărilor, o importanță 
principială o au prevederile din 
Declarația comună privind inadmi- 
sibilitatea războiului nuclear, renun
țarea de către ambele părți la ten
dința de a obține supremația mili
tară și necesitatea continuării dia
logului politic în scopul realizării 
unor mutații pozitive în relațiile in
ternaționale. S-a exprimat convin
gerea că numai prin acțiuni practice, 
concrete de realizare a înțelegerilor 
de Ia Geneva, se poate trece la 
măsuri efective de dezarmare, la 
întărirea păcii generale. Este deo
sebit de important ca S.U.A. să se 
alăture moratoriului unilateral, 
declarat de Uniunea Sovietică, asu
pra experiențelor nucleare.

Constatînd că la Conferința de la 
Stockholm s-a înregistrat un anumit 
progres, miniștrii au evidențiat ne
cesitatea activizării eforturilor în 
vederea elaborării, în viitorul apro
piat, de măsuri substanțiale de în
tărire a încrederii și securității în 
Europa, atît cu caracter politic, cit 
și militar.

Miniștrii au exprimat sprijinul 
lor pentru crearea de zone denu- 
clearizate în diferite regiuni ale 
continentului european, în Balcani 
și in nordul Europei, precum și a 
unei zone libere de arme nucleare 
de-a lungul liniei care separă, în 
Europa centrală, țările N.A.T.O. de 
cele ale Tratatului de la Varșovia. 
Ei se pronunță pentru crearea de 
zone fără arme chimice în Balcani, 
jn ceptpul Lprppși, ca pași pe calea 
eliberării continentului de această 
categorie deoșebjt de periculoasă de 
arme.

A fost subliniată disponibilitatea 
României și Uniunii Sovietice de a 
conlucra activ cu toate țările inte
resate, in scopul reglementării ur
gente, pe calea tratativelor, a situa
țiilor conflictuale existente și pre
venirii apariției de noi focare de 
încordare in Orientul Mijlociu, Asia, 
Africa. America Centrală și în alte 
zone din lume.

S-a reafirmat, de asemenea, nece
sitatea instaurării unei noi ordini 
economice internaționale, a lichidă
rii subdezvoltării.

In numele guvernului român, to
varășul E. Șevardnadze a fost invi
tat să efectueze o vizită oficială de 
prietenie în România. Invitația a 
fost acceptată cu plăcere.

Cronica zilei
In perioada 23—28 decembrie a 

efectuat o vizită in țara noastră, la 
invitația Consiliului Național al 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste, Mohamed Mahmoud Ould 
Deh, secretarul permanent al Comi
tetului Militar de Salvare Națională 
din Republica Islamică Mauritania.

In timpul șederii în țara noastră 
oaspetele a avut convorbiri cu 
membri ai conducerii ministerelor 
afacerilor externe, comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, apărării naționale, industriei 
alimentare și al achiziționării produ-, 
selor agricole, precum și cu ai unor

consilii populare județene și a vizitat 
obiective economice și social-cultu- 
rale din Capitală și din județele Tul- 
cea și Constanța.

(Agerpres)

Ziarul „Scînteia" 
va apărea și mîine, 
30 decembrie 1985

SI PACEA
(Urmare din pag. I)
timplare că explozia 
cea mai cumplită din 
viafa omenirii s-a 
abătut asupra țării 
crizantemelor, a flori
lor de cireș — sakura 
— și a ritualului ike- 
bana. Dar nu este de 
loc o întâmplare că 
florile, ca și copiii și 
femeile, sint primele 
victime ale violenței, 
crizelor și războiului. 
După cum nu e intim- 
plător că oamenii, 
după mii de ani de 
trudă și căutare, au 
alcătuit o adevărată 
civilizație a florilor, 
adevărată boltă a lu
mii terestre, răspuns 
la firmamentul infi
nit al stelelor.

Intr-o lume atit de 
puternic marcată de 
încordare, de brutali
tate, amenințată de 
prăbușirea nucleară și 
spațială, floarea are 
înțelesul ripostei celei 
mai umane, de o mare 
puritate și, deopotri
vă, de o mare încăr
cătură morală.

Poate ne imaginăm 
mai greu că florile ar 
putea opri rachetele, 
că petalele fragile ar 
putea împiedica dez
lănțuirea focoaselor 
nucleare. Dar florile 
pot trezi sentimentele 
cele mai delicate, can
doarea și setea pentru 
frumos care e totuna 
cu aspirația de a trăi 
demn și in consonan
ță cu întreaga natură.

la înălțimea idealuri
lor care ne definesc.

Nici o armată din 
lume nu și-a ales 
drept simbol nume 
de flori. Dar toate 
mișcările pacifiste au 
apelat la flori spre 
a-și cultiva vocația de 
pace.

Știm că florile nu 
pot crește pe calota 
de gudron a lumii, pe 
250 milioane hectare, 
aceasta însemnind o 
suprafață egală cu te- 
ritoriile Franței, Sue
diei, Thailandei, Maro
cului și Paraguayului, 
luate la un loc — su
prafață acoperită de 
baze militare, ca
zărmi, poligoane,
aerodromuri, depozite 
și silozuri nucleare. 
Aici sînt de ne
conceput florile, ca și 
orice alte creații ale 
naturii. Mai sint apoi 
un miliard de hectare 
de nisipuri și pustiuri, 
de terenuri sterpe, 
rupte de oameni, pe 
care nu cresc flori și 
nici iarbă, unde oa
menii sint înfometați, 
săraci și pribegi. Iar 
cursa armamentelor 
restringe tot mai mult 
spațiile în care omul 
ar putea să-și îngri
jească florile.

Iată gindurile ce-am 
dorit si le exprim 
privind aranjamentele 
florale ale Annei Ma- 
rossy, muzeografă 
principală la Secția 
Naturale a Muzeului 
Țării Crișurilor, reali

zate in colaborare cu 
Noemi Moisi și Elisa- 
beta Popa.

Expoziția este la cea 
de-a 11-a ediție, dar 
originalitatea autoare
lor ii asigură o notă 
de noutate, surpriză 
și emoție.

Aceste aranjamente 
florale pot, in efeme- 
ritatea lor, să ne facă 
viața mai bogată, să o 
coloreze in sensurile 
speranței, ale încrede
rii in tot ce este ome
nesc, veșnic, in forța 
și capacitatea inimii 
și inteligenței umane 
de a ne stăpini desti
nul înspre mai bine, 
de a ne bucura de tot 
ce este valoare și 
creație omenească...

Poate nu exagerăm 
apreciind că și o ase
menea manifestare 
artistică și culturală 
prefigurează un an 
nou mai frumos și 
mai bun, an pe care 
Națiunile Unite l-qu 
proclamat solemn pri
mul An Internațional 
al Păcii.

Gindindu-ne la toa
te treptele creației 
materiale și spirituale 
din patria noastră, la 
strălucitele realizări 
ale poporului român 
in acești ani de crea
ție pașnică și umanis
tă, ne putem declara 
in stare să clădim o 
lume in care „să fie 
atâta pace și atâta li
niște cit le trebuie flo
rilor să asculte răsă
ritul soarelui"...



SUB CONDUCEREA PREȘEDINTELUI NI» CEAUSESCU. 'I 
RUMANIA SE AFIRMA CA U TARA IN PLIN PROGRES 
PROMOTOARE A PĂCII $1 COLABORĂRII INTERNATIONALE

Acțiunile ferme și constante ole României socialiste, ale președin
telui Nicolae Ceaușescu pentru promovarea unui curs pozitiv stabil în 
viața internaționala continuă să fie reflectate amplu in presa de peste 
hotare. Un accent deosebit este pus pe evidențierea inițiativelor avind 
ca obiective depășirea actualei încordări grave din viața internațională, 
stăvilirea cursei periculoase și costisitoare a înarmărilor și înfăptuirea 
dezarmării, cu prioritate a dezarmării nucleare, întărirea respectului fața 
de normele dreptului și legalității, reglementarea pașnică a conflictelor 
și diferendelor, lichidarea subdezvoltării și a decalajelor economice, con
solidarea păcii și securității, făurirea unei lumi mai bune și mai drepte 
- a înțelegerii, prieteniei și colaborării pașnice, reciproc avantajoase 
între toate națiunile.

La acest sfirșit de an bogat în împliniri pentru poporul român, sub 
conducerea clarvăzătoare a partidului, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, mijloacele de informare în masă din diferite țări 
ale lumii publică relatări despre succesele de seamă ale României în 
toate sectoarele de activitate, în făurirea unei vieți noi, libere, indepen
dente și tot mai prospere. Este scoasă in evidență perioada cea mai 
rodnică în înfăptuiri pentru poporul nostru, inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului, de cînd la conducerea destinelor țării se află to
varășul Nicolae Ceaușescu, care, printr-o vastă și neobosită activitate 
politico-organizatorică, a imprimat un ritm fără precedent în înflorirea 
multilaterală a patriei noastre socialiste.

De un larg ecou continuă să se 
bucure luările de poziție față de 
marile probleme ale contempora
neității, ilustrate prin documente
le adoptate la București cu 
prilejul vizitei în țara noas
tră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășului 
Todor Jivkov.

Evidențiind dorința fierbinte de 
pace a ambelor țări, ziarul bulgar 
„RABOTNICESKO DELO" scrie : 
„Este verificată de viață apre
cierea celor doi conducători <jă pro
blema fundamentală în momentul 
de față este încetarea neîntîrziată 
a cursei înarmărilor pe Pămînt, 
preîntîmpinarea acesteia în Cosmos 
și trecerea la dezarmare. în pri
mul rînd la dezarmare nucleară". 
Tn acest context, „Rabotnicesko 
Delo“. celelalte ziare bulgare au 
pus în evidență voința României 
și a Bulgariei privind eliminarea 
de pe teritoriul Peninsulei balca
nice a celor mai periculoase mij
loace de distrugere în masă — 
armele nucleare și cele chimice. 
Aspirația comună de pace a Româ
niei și Bulgariei este pusă în e- 
vidență de Declarația-Apel a celor 
doi conducători de partid și de 
stat cu privire ta realizarea în 
Balcani a unei zone fără arme chi
mice.

Sub titlul „Balcanii fără arme nu
cleare și chimice. Inițiative salva
toare", „OTECESTVEN FRONT" in
serează un articol în care subli
niază că transformarea peninsulei 
intr-un teritoriu fără arme nuclea
re a devenit un imperativ de prim 
ordin pentru popoarele din regiu
ne. Acest lucru a reieșit clar și cu 
prilejul vizitei efectuate de tova
rășul Todor Jivkov în România, 
precum și cu ocazia schimburilor 
de vederi dintre conducători de 
partid și de stat ai României, Iu
goslaviei și Greciei — subliniază 
ziarul bulgar.

Cu ocazia acestor vizite a ieșit 
în evidentă adevărul că scoaterea 
Balcanilor din cadrul zonei de 
înarmare nucleară este calea cea 
mai directă și sigură pentru afir
marea în continuare a bunei veci
nătăți, o realitate de neînlocuit a 
zilelor noastre, un început de nă
dejde în procesul de înlăturare a 
armelor nucleare și din continentul 
european, arată ziarul, după care 
relevă : Buna vecinătate între ță
rile balcanice ar trebui să fie fo
losită și pentru înlăturarea peri
colului armelor chimice. Ziarul a- 
preciază, în continuare, ca o ur
mare logică a acestei evidente, fap
tul că președinții Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov au devenit „au
torii și inspiratorii unei jioi ini-' 
țiative salvatoare de transformare 
a Peninsulei balcanice într-o zonă 
liberă de arme chimice". în Decla- 
ratia-Apel, arată cotidianul bulgar, 
cei doi președinți propun înce
perea fără aminare a unor trata
tive pentru realizarea între țările 
balcanice a unui acord de inter
zicere a experiențelor, producerii, 
achiziționării și depozitării oricărui 
tip de arme chimice pe teritoriile 
lor. Conducătorii celor două țări 
au exprimat convingerea lor 
profundă că declararea Peninsulei 
balcanice ca zonă fără arme chi
mice ar constitui un pas impor
tant pe calea eliberării întregii Eu
rope de periculoasa armă de dis
trugere în masă, ar contribui la 
întărirea încrederii și colaborării 
dintre toate țările și popoarele eu
ropene.

Conducătorii de partid și de stat 
ai Bulgariei și României și-au re
afirmat atașamentul față de poli
tica de destindere, de încetare a 
cursei înarmărilor, de creare a 
unui climat de încredere și bună 
vecinătate în Balcani și pe în
treaga planetă — evidențiază. 
„Otecestven Front". '

Același ziar, arătînd că în ul
timii 15 ani relațiile economice 
dintre. România și Bulgaria au 
sporit considerabil cu fiecare plan’ 
cincinal, prezintă domeniile în 
care are loc cooperarea cea mai 
dinamică. Este menționat, între 
altele, marele complex de con
strucții de mașini grele de la 
Giurgiu-Ruse. Se amintește, ast
fel, că relațiile de colaborare bi
laterală se desfășoară în baza unui 
program pe termen lung pentru 
dezvoltarea cooperării economice 
și tehnico-științifice pînă în anul 
1990 și, în unele domenii, pînă în 
anul 2000.

„Peninsula balcanică să se trans
forme într-o zonă fără arme chi
mice. Președinții Ceaușescu și 
Jivkov propun începerea de trata
tive imediate" este titlul sub care 
ziarul elen „THESALONIKIS" re
flectă noua inițiativă reprezen
tată^ de Declaratia-Apel a celor 
doi conducători de partid și de 
stat, document a cărui transpunere 
în viață ar fi de natură să con
tribuie la eforturile vizînd inter
zicerea generală și totală a arme
lor chimice, distrugerea stocurilor 
existente și la stimularea negocie
rilor ce au Ioc în acest sens.

Se evidențiază, totodată, că gu
vernul Greciei a salutat cu promp
titudine apelul celor doi șefi de 
stat, remarcînd că această iniția
tivă se înscrie în contextul unei 

cooperări mai largi interbalcanice. 
care cuprinde și denuclearizarea 
zonei. Este subliniată, de aseme
nea, propunerea făcută de tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Todor Jivkov ca statele bal
canice să înceapă neîntîrziat ne
gocieri pentru realizarea unei în
țelegeri asupra neexperimentării, 
neproducerii, neobținerii și nesto- 
cării oricăror arme chimice pe te
ritoriul lor.

Relatări ample despre Declara
ția-Apel a conducătorilor de partid 
și de stat ai României și Bulga
riei au publicat și ziarele ele
ne „MESIMVRINI", „ELEFTHER 
ORA", „ESTIA". „ACROPOLIS", 
„APOGEUMATINI", „EXPRES". 
„IMERISSIA", „NAFTEMBORIKI" 
și altele.

România și Bulgaria au afirmat 
că vor acționa în spiritul Declara

RELATĂRI, COMENTARII,
APRECIERI ALE PRESEI DE PESTE HOTARE

ției de la Sofia a statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia 
pentru soluționarea problemelor 
urgente ale luptei pentru dezar
mare și pace, pentru înlăturarea 
pericolului unui război nuclear — 
arată ziarul spvjetjo ,,PRAVDA", 
referindu-se la textul comunicatu
lui privind vizita de priete
nie efectuată în țara noas
tră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de tovarășul 
Todor Jivkov și Ia convorbirile 
desfășurate. Cei doi conducători 
de partid și de stat, subliniază co
tidianul. au evidențiat că proble
ma fundamentală a contempora
neității o constituie oprirea neîn
tîrziată a cursei înarmărilor pe 
Pămînt. preîntîmpinarea acesteia 
în Cosmos și trecerea la dezar
mare, în primul rînd la dezarma
rea nucleară.

Conducătorii României și Bulga
riei, arată agenția T.A.S.S., s-au 
pronunțat din nou pentru crearea 
în Balcani a unei zone denuclea- 
rizate, pentru interzicerea gene
rală și deplină a armelor chimice, 
pentru întreprinderea unor măsuri 
privind preîntîmpinarea proliferă
rii acestora. Se arată, totodată, că 
cei doi conducători au adresat șefi
lor de stat și de guvern din țările 
balcanice o Declarație-Apel pen
tru transformarea Balcanilor în
tr-o zonă fără arme chimice.

Referindu-se la Declarația-Apel 
a președintelui Nicolae Ceaușescu 
și președintelui Todor Jivkov 
cu privire la realizarea în Balcani 
a unei zone fără arme chimice, 
ziarul polonez „TRYBUNA LUDU" 
evidențiază că documentul adresat 
șefilor de stat și de guvern ai țări
lor balcanice se pronunță pentru 
unirea eforturilor în scopul trans
formării acestei părți a continen
tului european într-o regiune li
beră de asemenea mijloace de dis
trugere în masă.

Conducătorii celor două state — 
subliniază ziarul — au propus în
ceperea neîntîrziată de negocieri 
în vederea realizării unui acord 
intre țările balcanice in virtutea 
căruia aceste state să nu experi
menteze, să nu producă, să nu ob
țină și să nu stocheze nici o ca
tegorie de arme chimice pe teri
toriul lor.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov s-au pronunțat pen
tru oprirea neîntîrziată a cursei 
înarmărilor, pentru acțiuni co
mune ale tuturor forțelor progresis
te în vederea însănătoșirii situa
ției internaționale, pentru preîn- 
timpinarea militarizării Cosmosu
lui, ca și pentru o colaborare mai 

•strînsă în Balcani, relevă, într-o 
amplă relatare, agenția TANIUG.

Cei doi conducători au subliniat 
necesitatea ca toate statele euro
pene, îndeosebi țările N.A.T.O. și 
ale Tratatului de la Varșovia, să 
contribuie activ la eforturile în
dreptate spre reducerea și elimi
narea armamentelor nucleare din 
Europa. S-a relevat totodată, ne
cesitatea respectării în relațiile in
ternaționale a principiilor egali
tății în drepturi, suveranității, in
tegrității teritoriale, independenței 
naționale, neamestecului în tre
burile interne și inviolabilității 
frontierelor.

Necesitatea ca toate popoarele să 
conlucreze tot mai strîns pentru a 
se opri cursul periculos al eveni
mentelor spre confruntare și 
război, subliniată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov, este reflectată de 
agenția CHINA NOUA. Cei doi 
conducători au subliniat că toate 
popoarele lumii trebuie să acționeze 
unite pentru a impune trecerea la 
măsuri concrete de dezarmare, in 
primul rînd de dezarmare nucleară, 
pentru securitate și colaborare pe 
continent, relevă agenția.

Realismul politicii externe româ
nești este evidențiat de TELEVI
ZIUNEA DIN ZIMBABWE, care a 

subliniat aprecierea exprimată de 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
potrivit căreia acum, mai mult ca 
oricînd, este necesar să se intensifi
ce lupta tuturor forțelor progresiste 
și realiste, a tuturor popoarelor 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
împotriva pericolului unui nou 
război mondial, al unui război nu
clear, pentru dezarmare și apărarea 
dreptului fundamental al oamenilor 
la viață, la libertate și pace. S-a 
arătat că această poziție mobiliza
toare reflectă încrederea în forța 
popoarelor, corespunde intereselor 
națiunilor de pe toate continentele.

Noul dialog dintre tovarășii Todor 
Jivkov și Nicolae Ceaușescu — 
apreciază ziarul „ZEMEDELSKO 
ZNAME" — va contribui la dezvol
tarea dinamică a colaborării dintre 
Partidul Comunist Bulgar și Parti
dul Comunist Român, dintre Repu
blica Populară Bulgaria și Republi
ca Socialistă România în domeniile 
politic, economic, tehnico-științific, 
cultural.

Voința politică a României și 
Bulgariei de a face totul pentru în
tărirea și aprofundarea continuă a 
prieteniei lor tradiționale își găseș
te materializarea în înțelegerile 
concrete dintre cei doi conducători, 
vizînd valorificarea tot mai deplină 
a potențialului economic și tehnico- 
științific al ambelor țări în perioa
da următoare.

Ziarul subliniază semnificația 
programului pe termen lung, sem
nat de conducătorii celor două țări 
pentru dezvoltarea cooperării eco
nomice și tehnico-științifice pînă în 
anul 1990 și, în unele domenii, pînă 
în anul 2000.

Referindu-se la cooperarea dintre 
România și Bulgaria pe plan in
ternațional. cotidianul bulgar scoate 
în evidență contribuția lor la con
solidarea climatului de încredere și 
la dezvoltarea relațiilor de bună 

vecinătate între țările balcanice, 
pentru transformarea Balcanilor în
tr-o zonă lipsită de arme nucleare 
și de arme chimice.

Tradiționalele întîlniri la nivel 
înalt au deschis întotdeauna noi 
perspective dezvoltării cooperării 
româno-bulgare in toate domeniile
— scrie „RABOTNICESKO DELO". 
Astăzi, relațiile dintre România și 
Bulgaria sînt un exemplu de bună 
vecinătate, în numele prosperității 
celor două popoare, al încrederii, 
securității și păcii.

„Și de data aceasta, în cadrul con
vorbirilor dintre tovarășii Todor 
Jivkov și Nicolae Ceaușescu, locul 
central l-au ocupat problemele co
laborării noastre prietenești, multi
laterale. Și de această dată, con
vorbirile au decurs în spiritul depli
nei înțelegeri, încrederii și respec
tului reciproc", subliniază ziarul, 
arătînd în continuare : „Specificul 
întîlnirilor dintre cei doi conducă
tori constă în faptul că acestea 
dau impulsuri puternice conlucrării 
româno-bulgare". „Fără îndoială că, 
în istoria relațiilor bulgaro-române, 
noua întîlnire va ocupa un loc 
demn, ca realizare importantă a 
popoarelor noastre, care înaintează 
pe calea socialismului și păcii", 
relevă cotidianul bulgar.

„Dezvoltare armonioasă în 
România" este titlul sub care ziarul 
„CHINA DAILY" a publicat un ar
ticol în care este evidențiată creș
terea considerabilă a industriei din 
țara noastră în perioada 1965—1985. 
în ultimii 20 de ani — scrie ziarul
— producția industrială a României 
a crescut cu peste 500 la sută, re
zultate deosebite înregistrindu-se 
intr-o serie de județe, între care 
Sălaj, Olt, Bistrița-Năsăud și altele. 
Sînt reliefate, în acest sens, politica 
rațională a investițiilor și priorita
tea acordată dezvoltării unor re
giuni, astfel încît toate zonele țării 
să poată înflori deopotrivă. în con
text, ziarul chinez relevă că, în ul
timele două decenii, în întreaga 
țară au fost construite un impună
tor număr de centre industriale, 
fabrici și uzine, îndeosebi în zonele 
altădată rămase în urmă.

Datorită politicii de dezvoltare 
armonioasă a tuturor județelor 
României, numărul persoanelor 
ocupate în producție a crescut cu 70 
la sută. Totodată a crescut nivelul 
de trai material și spiritual al 
populației țării, care beneficiază, 
în prezent, de noi facilități în do
meniile medical, cultural, sportiv și 
în alte sectoare.

Punînd în evidență creșterea 
rolului conducător al Partidului 
Comunist Român în toate sectoare
le de activitate, ziarul „KURIER 
POLSKI" subliniază faptul că se
cretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se află de 
20 de ani la conducerea destinelor 
țării. „Bilanțul înfăptuirilor din 
această perioadă — scrie ziarul — 
este impunător, fapt de care se 
poate convinge oricine vizitează 
România".

Pornind de la realizările din eta
pa actuală a industriei românești 
producătoare de automobile, „Ku- 
rier Polski" consacră un articol 
înfăptuirilor României socialiste și 
sarcinilor de viitor trasate de cel 
de-al XIII-Iea Congres al Partidu
lui Comunist Român.

în comparație eu anii trecuți — 
arată ziarul — Congresul al XIII- 
lea al partidului prevede o impor
tantă creștere a ritmului de dezvol
tare economico-socială a țării, 
introducerea în producție a unor 
noi tehnologii, automatizarea și 
mecanizarea mai accentuată a pro
ducției. Se prevede o creștere con
siderabilă a producției mijloacelor 
de producție, a bazei de materii 
prime și energetice, între noile 
surse de energie figurînd și reali
zarea de centrale atomoelectrice. 
în context, este subliniat faptul că 
în România se acordă o atenție 
specială strînsei legături a cadre

lor și cercetării științifice cu pro
ducția.

Sub titlul „România pe drumul 
prosperității", revista canadiană 
„ASCENT" a prezentat o serie de 
succese ale dezvoltării economice 
a țării noastre.

România a trecut în cursul unei 
singure generații de la stadiul ru
ral la o epocă a roboților și com- 
puterilor, ca urmare a alocării a- 
nuale a unei importante părți din 
venitul național pentru dezvolta
rea bazei industriale. In ultimii 40 
de ani, țara a cunoscut unul din
tre cele mai înalte ritmuri de creș
tere economică din lume, eviden
țiază revista.

Se relevă apoi că, în perioada 
1945—1984, România a obținut im
portante succese în strategia sa e- 
conomică, subliniindu-se că, în a- 
cești ani, producția industrială a 
crescut de peste 100 de ori, venitul 
național a sporit de 32 de ori, con
sumul a crescut de peste 22 de ori, 
s-au construit locuințe noi pentru 
80 la sută din populație, iar retri
buțiile din industrie și agricultură 
au sporit de șapte, respectiv, opt 
ori.

România s-a angajat în cerce
tare și dezvoltare, un semnifica
tiv număr de persoane fiind impli
cate în activități științifice privind 
echipamentele specializate, mate
rialele, bunurile de consum, pro
dusele chimice și altele. Se înre
gistrează curent realizări în teh
nologii energetice nucleare, aero
nautică, microelectronică, auto
matizări și oțeluri înalt aliate, 
subliniază publicația, arătînd că 
acestea au drept scop creșterea 
simțitoare a producției industriale 
și agricole, punerea în valoare în 
mai mare măsură a resurselor na
turale proprii, sporirea gradului 
de autonomie energetică, ridi
carea calității produselor indus
triale și creșterea comerțului exte
rior.

Un reportaj publicat de ziarul 
cubanez „GRANMA" prezintă Ca
nalul Dunăre — Marea Neagră, 
considerat de autor „una dintre 
cele mai importante opere din 
lume".

Pentru un cubanez, obișnuit pe 
pămîntul său cu rîuri scurte și în
guste — și în ultimul timp și se
cate — este un motiv de reflecție 
să vadă oamenii făcînd, într-un 
timp atît de scurt, asemenea lucruri 
pe care natura nu a reușit să le 
facă nici în milioane de ani. Cînd 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
inaugurat oficial lucrarea, visul a 
devenit realitate. Canalul, așa cum 
ni se arată, are 64,2 km lungime și 
se întinde între localitățile Cerna
vodă, de pe malul Dunării, și Ăgi- 
gea, la sud și foarte aproape de 
orașul-port Constanța, la Marea 
Neagră, Construirea lui a permis 
scurtarea distanței cu circa 400 km, 
adică cu două zile de navigare, 
cu economia corespunzătoare de 
combustibil, evidențiază ziarul.

în continuare sînt subliniate o 
serie de date privind avantajele 
acestei lucrări de mare anver
gură, arătîndu-se că apele vor iriga 
270 000 ha de teren, ceea ce echi
valează cu 86 la sută din supra
fața cultivabilă a regiunii, iar prin 
stații de purificare se vor aprovi
ziona cu apă potabilă numeroase 
localități. în rezumat : are o im
portantă hotărîtoare pentru naviga
ție, agricultură și pentru populație.

într-un reportaj ce prezintă rea
lizările economice ale României, 
revista austriacă- „DAS MAGA
ZIN", după ce relevă că primul 
lucru pe care îl sesizezi în Româ
nia, ca turist străin, este anver
gura activității de construcție, evi
dențiază : Pe cînd în toată Eu
ropa se simte depresiunea crizei, 
în capitala României, dimpotrivă, 
se face simțit un avînt manifestat 
prin multiple exemple.

Șoseaua care duce de la aero
port spre centrul orașului trece mai 
intîi pe lingă întinse suprafețe a- 
gricole. România, odinioară țară 
eminamente agrară, a cunoscut în 
ultimele trei decenii o puternică 
industrializare, ajungînd ca, in 
prezent, 60 la sută din producția 
națională să fie asigurată de acest 
sector. Capacitatea productivă este 
considerată la români un factor 
al independenței naționale. Vizi
tatorul râmîne uimit văzînd artere 
largi de circulație care duc din 
centru în toate direcțiile. Apar noi 
zone industriale, noi cartiere (după 
1950 s-au construit 600 000 de a- 
partamente, dintre care 450 000 în 
ultimii 20 de ani, iar acum se 
construiesc anual 25 000 de aparta
mente), în centrul orașului se află 
minunate edificii administrative, 
culturale. Pentru a păstra monu
mentele Culturii naționale, ele sînt 
„mutate". Sînt scoase din temelie 
printr-un procedeu complicat, cu 
cheltuieli considerabile, iar apoi 
deplasate la citeva sute de metri 
mai departe, în alt loc, pînă în 
1990 urmînd a fi terminat proiec
tul care urmărește sistematizarea 
orașului situat între o salbă de 
lacuri și rîul Dîmbovița.

„20 de ani de realizări" este titlul 
sub care publicația franceză „SO- 
LIDARITE' UNIVERSELLE", după 
ce relevă că în 1985 s-au împlinit 
20 de ani de la Congresul al IX-lea 
al P.C.R., care a marcat un mo
ment istoric în evoluția poporului 
român, arată că „sub conducerea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
pavăză a independenței românești, 
s-au transformat radical agricultu
ra, industria, baza energetică, au 
fost înregistrate mari progrese so
ciale".

„Relațiile internaționale ale 
României și inițiativele sale în 
cadrul a numeroase organisme 
mondiale au demonstrat în mod 
elocvent, în acești 20 de ani, talen
tul diplomatic al românilor, des
chiderea permanentă a acestei 
țări către toate punctele cardinale, 
via preocupare pentru exprimarea 
liberă și intransigentă a națiunii" 
— evidențiază publicația.

în continuare se subliniază că în 
ultimii 20 de ani s-au făcut multe, 
s-au obținut nenumărate realizări și 
progrese, pe care cifrele statistice 
nu le pot exprima în întregime.

(Agerpres) 

Pentru dezvoltarea 
cooperării și înțelegerii 

intre popoare 
Secretarul general al O.N.U. 

despre Anul Internațional 
al Păcii

NAȚIUNILE UNITE 28 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a dat publi
cității un mesaj cu prilejul Anului 
Internațional al Păcii, care va fi 
marcat în 1986.

In prezent, se spune în document, 
omenirea se află la răscruce de dru
muri. Ea trebuie să opteze ce cale 
va urma în viitor : una dintre aces
te căi duce spre pace, cealaltă spre 
autodistrugere. O dată cu creșterea 
cheltuielilor militare, cu producerea 
unor tipuri de arme și de tehnică 
militară tot mai complexe, pericolul 
de distrugere nucleară a ajuns la 
un punct critic.

Anul Internațional a! Păcii, se re
levă în mesaj, oferă statelor membre 
ale O.N.U. posibilitatea de a-și con
centra atenția asupra problemelor și 
perspectivelor păcii. Programul Anu
lui cuprinde trei direcții principale : 
pacea și dezarmarea, pacea și dez
voltarea, pregătirea pentru viață în 
condiții de pace.

A sosit timpul de a se folosi Ia 
maximum numeroasele posibilități în 
scopul întăririi păcii, subliniază se
cretarul general al O.N.U. Este ne
cesar să se dezvolte cooperarea și în
țelegerea reciprocă între popoare. în 
acest sens, este deosebit de încu
rajator faptul că dialogul la nivel 
înalt dintre U.R.S.S. și S.U.A. din 
noiembrie 1985 va continua și în vii
tor. Să sperăm că a doua întîlnire 
va duce la rezultate concrete și po
zitive, în vederea realizării de pro
grese în numeroase domenii.

Nicicînd încă necesitatea limitării 
și, în ultimă instanță, a opririi cursei 
înarmărilor nu s-a pus atît de acut
— continuă mesajul. Este, de aseme
nea, deosebit de important să se gă
sească modalități practice de înce
tare a conflictelor locale și regiona
le, de lichidare a încordării existente. 
Sint necesari pași concreți pentru 
eradicarea foametei și subnutriției și 
pentru satisfacerea nevoilor elemen
tare ale oamenilor din lumea întrea
gă. Se impun, totodată, eforturi co
mune pentru a se lichida toate for
mele de inegalitate și de discrimi
nare, mai ales practicile apartheidu
lui. Colaborarea internațională și 
dialogul oferă căi importante pentru 
rezolvarea acestor probleme și a al
tora, se arată în mesaj.
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I TRANSMIT: |
I PLENARA. La Tirana a avut

loc plenara C.C. al Partidului Mun- I 
cii din Albania, în cUrsul căreia I 
Ramiz Alia, primul secretar al 

IC.C. al partidului, a prezentat un • 
raport privind planul dezvoltării 
economico-sociale a țării în anul • 

I viitor — informează agenția A.T.A.
ACORD. La Damasc a fost sem- | 

Inat sîmbătă între principalele trei 
miliții libaneze — druză, șiită și I 
creștină — un acord privind înce- I 
tarea războiului civil din Liban, 1 

I transmit agențiile de presă. Acor- .
dul a fost semnat de Nabih Berri, I 
liderul mișcării șiite „Amal", I 

I Walid Joumblatt, președintele Par
tidului Socialist Progresist, și Elie I 
Habiqua, șeful organului executiv I 
al milițiilor creștine.

DECLARAȚIE. Organizația Uni-
1 tații Africane (O.U.A.) și-a expri- ‘ 
Imat, într-o declarație de presă ci
tată de agenția PANA, via în- I 
grijorare în legătură cu ostilitățile | 
dintre Republica Mali și Burkina 

IFaso. O.U.A. deplînge această si- ■ 
tuație, soldată cu pierderi de vieți I 
omenești de o parte și de cealaltă, • 

Iși cere guvernelor celor două țări
o încetare imediată a focului și re- I 
tragerea forțelor lor armate din | 
regiunea disputată.

| NUMIRI. La Kabul au fost anun- I 
țațe noi numiri în guvern. Potrivit 1 

I agenției afgane BAKHTAR. în .
funcția de vicepreședinte al Consi- I 
liului de Miniștri a fost numit I 

I Sayed Amanuddin Amin. Au fost
numiți, de asemenea, cinci miniștri I 
de stat. S-a procedat la creșterea | 
numărului membrilor guvernului 

Iprin cooptarea unor personalități 
fără de partid, Tare are loc în con
formitate cu hotărîrea conducerii 
R.D.A. privind lărgirea bazei socia
le a Revoluției din Aprilie, infor- j 
mează agenția BAKHTAR.

I CIOCNIRI. în diverse regiuni 
ale Africii de Sud s-au înregistrat I 
noi ciocniri între forțele poliție- | 
nești și populația de culoare ma-

Ijoritară, care protestează împo- I 
triva politicii de apartheid perpe- I 
tuate de regimul minoritar ra-

Isist. Incidente violente au avut . 
loc la Kwamakuta, în apropiere I 
de Durban, și la Steynsburg, loca- I 

Ilitate situată la 300 km de Port
Elizabeth. Poliția a deschis focul I 
asupra unui grup numeros de lo- | 
cuitori din Steynsburg, trei per- 

Isoane de culoare fiind ucise, iar o >
alta grav rănită.

I REMANIERE. Primul ministru 
al Japoniei, Yasuhiro Nakasone, a I 
procedat sîmbătă la o remaniere | 
a guvernului, menținînd însă în

I funcțiile lor pe miniștrii de ex- i 
terne, Shintaro Abe, și de finanțe. I 
Noboru Takeshita, precum și pe • 

I directorul general al Agenției de
Apărare, Koichi Kato. Funcția de I 
secretar general al guvernului. | 

Icare este și purtător de cuvînt al
primului ministru, a fost încredin- i 
țață lui Masaharu Gotoda, iar cea I 
de ministru al comerțului interna- 1 

Ițional și industriei i-a revenit lui .
Michi Watanabe. Purtătorul de I 
cuvînt al cabinetului a anunțat că | 

Inoul guvern va promova politica
internă și externă a Japoniei „in I 
stabilitate și continuitate".

I DRAMA MUNCITORILOR IMI- .
I GRANȚI în țările industrializate I 
1 occidentale constituie principala I 
Itemă înscrisă pe agenda unui semi

nar internațional ce se desfășoară I 
la Geneva. Potrivit agenției Tan- | 
iug, în cadrul lucrărilor sînt exa-

I minate, totodată, măsurile suscep- i 
tibile să asigure o revenire a I 
„muncitorilor oaspeți" în țările lor I

| de origine.

Schimb de mesaje intre președintele 
României și primul ministru al Indiei
DELHI 28 (Agerpres). — Din partea 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a fost transmis 
lui Rajiv Gandhi, președintele 
Partidului Congresul Național In
dian (C.N.I.), prim-ministru al In
diei, un cald salut de prietenie, îm
preună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire personală, de 
noi realizări poporului indian prie
ten în dezvoltarea independentă a 
țării pe calea progresului economic 
și social.

Mulțumind, Rajiv Gandhi a 
rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu salutul său căl
duros și urări cordiale de fericire și 
sănătate personală, de noi succese 
in activitatea pe care o desfășoară 
în conducerea partidului și a statu

SESIUNEA JUBILI/RA A PARTIDULUI 

CONGRESUL NAȚIONAL INDIAN

MESAJUL DE SALUT AL P. C. R.
DELHI 28 (Agerpres) — Cu prile

jul unei ceremonii festive organi
zate în cadrul lucrărilor sesiunii ju
biliare a Partidului Congresul Na
țional Indian, reprezentantul P.C.R. 
a remis un mesaj de salut, în nu
mele Partidului Comunist Român, 
al secretarului său general, 
Nicolae Ceaușescu, adresat C.N.I. și 
participanților la această manifestare.

Folosim acest prilej — se arată în 
mesaj — pentru a sublinia cu sa
tisfacție bunele relații de prietenie 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Congresul Național Indian, 
relații bazate pe egalitate, stimă și 
încredere reciprocă, pe respectarea 
dreptului fiecărui partid de a-și sta
bili linia politică corespunzător con
dițiilor istorice, naționale și sociale 
din propria țară. Sîntem convinși 
că dezvoltarea continuă a acestor 
relații, la a căror extindere întîlni- 
rile și convorbirile Ia cel mai înalt 
nivel au avut o contribuție de seamă, 
constituie un factor deosebit de im
portant pentru diversificarea rapor
turilor dintre România și India. Con
siderăm că aceasta corespunde pe 
deplin intereselor fundamentale ale 
celor două popoare, ale solidarității 
mișcării de nealiniere și a țărilor în 
curs de dezvoltare, cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

în prezent, poporul român este 
angajat cu toate forțele în tradu
cerea în viață a obiectivelor sta
bilite de cel de-al XIII-Iea Congres 
al Partidului Comunist Român pen
tru parcurgerea unei noi etape în 
procesul de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
patria noastră. Directivele dezvol
tării României în următorii cinci 
ani prevăd accentuarea creșterii e- 
conomice intensive, promovarea pu
ternică a progresului tehnico-știin
țific în toate domeniile de activita
te, creșterea substanțială a produc
tivității muncii și a eficienței eco
nomice, ridicarea bunăstării mate
riale și spirituale a întregului popor

Preocupîndu-se de făurirea socie
tății noi, socialiste în România 
Partidul Comunist Român promo 
vează o politică internațională dina 
mică și constructivă, menită s 
contribuie la reluarea politicii d 
destindere și colaborare, renunțare 
la forță și la amenințarea cu fort 
în relațiile dintre state și regiemen

DECLARAȚIA AGENȚIEI ROIiNi DE PRESA - AGERPRES
Opinia publică din România a luai 

cunoștință, cu indignare, de atenta
tele teroriste de pe aeroporturile 
din Roma, și Viena, soldate cu multe 
pierderi de vieți omenești și nume
roși răniți din rîndul populației 
civile.

Poporul român condamnă în mod. 
ferm asemenea acțiuni criminale,- 
incompatibile cu normele de drept 
internațional și de conviețuire intre 
popoare, care sînt de natură să în
venineze atmosfera internațională,

Fermă condamnai a atentatelor 
teroriste de la bma și Viena

NAȚIUNILE UNITE 28 (Ager
pres). — Secretarul ’ general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
condamnat atacurile înarmate de la 
aeroporturile din Roma și Viena, 
soldate cu pierderea de vieți ome
nești nevinovate. El a reamintit că 
printr-o rezoluție adoptată la 9 de
cembrie a.c„ „Adunarea Generală a 
condamnat în unanimitate, fără e- 
chivoc, toate actele, metodele și 
practicile teroriste, oriunde și ori
cine le-ar săvîrși".

„Secretarul general al Națiunilor 
Unite speră cu ardoare că o aseme
nea atitudine adoptată de toate sta
tele membre va fi urmată de efor
turi din partea guvernelor și au
torităților interesele, în conformita
te cu principiile dreptului interna
țional, pentru a se putea pune ast
fel capăt tuturor actelor, metodelor 
și practicilor teroriste", se arată în
tr-o declarație, difuzată la sediul din 
New York al O.N.U.

ROMA 28 (Agerpres). — Primul 
ministru al Italiei, Bettino Craxi, a 
condamnat vehement atentatul tero
rist de pe aeroportul internațional 
din Roma și a lansat un apel ener
gic la cooperare internațională pen
tru combaterea terorismului.

VIENA 28 (Agerpres). — Cancela
rul federal al Austriei, Fred Sino- 
watz, a condamnat, de asemenea, 
atentatul de pe aeroportul interna
țional din Viena, subliniind că țara 
sa va acționa cu hotărîre împotriva 
oricărei forme de terorism interna
țional.

TEL AVIV 28 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Israelului, Shimon 
Perez, a declarat că țara sa va lupta 
„prin toate mijloacele" împotriva 
teroriștilor și „a celor care îi spri
jină și îi finanțează". El a subliniat, 
potrivit agenției Reuter, că Israelul 
va asigură protecția cetățenilor săi 
în interiorul și în afara țării.

TUNIS 28 (Agerpres). — Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei a 
condamnat atentatele antiisraeliene 
de la Roma și Viena drept „atacuri 
criminale, teroriste" și a cerut Ita
liei și Austriei „să dezvăluie numele 
țării" ale cărei servicii secrete au 
pus la cale aceste atentate, relatează 
agenția palestiniană WAFA. 

lui, pentru înfăptuirea societății noi 
socialiste, iar poporului român noi 
succese în edificarea modernă a patriei.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către Rajiv 
Gandhi a tovarășului Gheorghe 
Radulescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat’ 
care reprezintă Partidul Comunist 
Român la manifestările ocazionate 
de centenarul înființării Partidului 
Congresul Național Indian, care au 
loc la Bombay.

★
Tovarășul Gheorghe Rădulescu s-a 

înțîlnit, la Bombay, cu B.R. Bhagat, 
ministrul de externe al Indiei, și cu 
Shiv Shankar, președintele Depar
tamentului pentru relații externe al 

tarea pe cale pașnică a tuturor pro
blemelor litigioase. Partidul nostru, 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, apreciază că 
problema fundamentală a zilelor 
noastre este oprirea cursei înarmă
rilor și înfăptuirea dezarmării, în
lăturarea primejdiei nucleare care 
amenință însăși existența vieții și 
civilizației pe planeta noastră. Sa- 
lutind începerea negocierilor so- 
vieto-americane de la Geneva, ca și 
rezultatele recentei intilniri dintre 
conducătorii celor două țări, Româ
nia consideră că toate statele, forțele 
politice și opinia publică de pe toate 
continentele trebuie să acționeze cu 
hotarire pentru oprirea amplasării 
de noi arme nucleare in Europa și 
retragerea celor existente, pentru a 
determina realizarea de acorduri 
corespunzătoare privind reducerea 
substanțiala a armelor nucleare și 
oprirea militarizării spațiului cosmic.

Poporul român — se arată în me
saj — militează susținut pentru so
luționarea globală a problemelor 
subdezvoltării, inclusiv a datoriilor 
externe care împovărează țările în 
curs de dezvoltare, apreciind că este 
necesară inițierea neîntîrziată a unor 
negocieri sub egida O.N.U. privind 
instaurarea noii ordini economice 
internaționale. Noi ne pronunțăm cu 
hotărîre pentru înfăptuirea aspira
țiilor de libertate ale popoarelor, 
sprijinim lupta dreaptă a poporului 
namibian, sub conducerea S.W.A.P.O., 
pentru cucerirea independenței și 
acționăm neabătut pentru abolirea 
politicii de apartheid și discrimi
nare rasială din Africa de Sud.

Dind o inaltă apreciere rolului 
forțelor politice înaintate ale con
temporaneității, activității mișcării 
de nealiniere și a Grupului celor 
77. considerăm că, în actualele îm
prejurări internaționale, întărirea 
conlucrării lor constituie un factor 
de importanța hotărîtoare pentru 
soluționarea democratică, in interesul 
popoarelor, a problemelor lumii contemporane.

în încheiere a fost exprimată 
convingerea că relațiile dintre Parti- 
dul . Comunist Român și Congresul 
Național Indian, dintre România și 
India se vor dezvolta continuu, in 
interesul popoarelor român și indian 
al cauzei păcii, independenței si pro
gresului în lume.

1 complice soluționarea pașnică, pe 
de politică, a conflictelor din dife- 
țe zone și regiuni ale lumii.
In spiritul poziției principiale a 
imaniei, opinia publică din țara 
lastră consideră că nu poate fi ad- 
isă calea acțiunilor teroriste, de- 
rece aceasta nu poate duce, în nici 
1 fel, la soluționarea problemelor 
iconflictelor dintre state. Aseme- 
I acțiuni nu sint de natură să 
gure stabilitatea internațională, 
lea și securitatea popoarelor.

ONN 28 (Agerpres). — „Aceste 
ne lipsite de sens și de obiectiv 
:ită minia neputincioasă a in
ii omeniri. Terorismul, flagelul 
nurilor moderne, va trebui să fie 
bățut prin toate mijloacele", a 
arat un purtător de cuvînt al 
ernului vest-german.

DNDRA 28 (Agerpres). — Intr-o 
arație dată publicității la Lon
de Foreign Office se subliniază 

Marea Britanie deplînge teroris- 
, indiferent din ce sursă pro- 
:, și regretă pierderea de vieți 
:ele două atentate.

ASHINGTON 28 (Agerpres). — 
A. „regretă profund comiterea 
• asemenea acte lașe" de tero- 
i, a declarat purtătorul de cuvînt 
lașei Albe, arătînd că ele „pun 
vidență necesitatea cooperării pe 
internațional in combaterea te- imului".

kIRO 28 (Agerpres). — Egiptul 
amnă orice formă de terorism, 
ătat ministrul egiptean de ex- 
î, Esmat Abdel Meguid, reamin- 
că țara sa a subliniat importan- 
imbaterii acestui flagel prin 
jarea unor soluții radicale ale 
lemelor politice. îndeosebi ale 

din Orientul Mijlociu.
’ENA 28 (Agerpres). — Guver- 
?rec condamnă atacurile barbare 
se pe aeroporturile din Roma și 
a care s-au soldat cu moartea 
persoane nevinovate, a declarat 

itorul de cuvînt guvernamental, 
gînd că „asemenea acțiuni tero- 
sint condamnate de conștiința 
or popoarelor din lume".

★
rivit ultimelor bilanțuri oficiale 
mise de agențiile de presă, 
atul terorist comis joi pe aero- 
1 internațional din Roma s-a 
t cu 14 morți și peste 70 de ră- 
Unul dintre cei cinci membri ai 
ndoului a fost capturat, ceilalți 
uciși.

cursul atentatului comis simul- 
te aeroportul din Viena, trei 
ane și-au pierdut viața, iar 47 
st rănite. Doi membri ai co- 
oului au fost capturați.

(Agerpres)
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