
Fie ca anul 1986 să aducă noi realizări in toate domeniile 
de activitate, noi împliniri in muncă și in viață, în ridicarea 
gradului general de civilizație al poporului nostru!

NICOLAE CEAUȘESCU
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIJI-VĂ!
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TÂ IwULTI ANI, ' 
PATRIE IUBITĂ!

FELICITĂRILE ADRESATE PREȘEDINTELUI REPDBLICII 
SOCIALISTE ROMANIA TIWARASUL NICOLAE CEAUSESCU.

DE ȘEFII MISIUNILOR DIPLOMATICE

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, luni, 30 decembrie, pe șefii mi
siunilor diplomatice, pe reprezentanții unor organizații acredi
tați în țara noastră, care au prezentat felicitări cu prilejul 
celei de-a 38-a aniversări a proclamării Republicii și al 
Anului Nou.

La primire au participat tovarășa Elena Ceaușescu, tova
rășii Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, Gheorghe Oprea, 
Petru Enache, Nicolae Giosan, ion Stoian, Silviu Curticeanu, 
Ilie Văduva, ministrul afacerilor externe, Vasile Pungan, mi
nistrul comerțului exterior și cooperării economice interna
ționale, Aurel Duma, ministru secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe.

CUVlNTAREA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimate domnule decan al 
Corpului diplomatic din Repu
blica Socialistă România,

Domnilor ambasadori și re
prezentanți diplomatici,

Vă mulțumesc pentru urările 
adresate poporului român, guver
nului și mie personal. Apreciez a- 
cestea drept o expresie a relațiilor 
de colaborare dintre România și 
țările pe care le reprezentați dum
neavoastră.

Anul 1985 a fost un an plin de 
evenimente importante, dar și con
tradictorii. întreaga omenire a ani
versat împlinirea a 40 de ani de 
la victoria asupra fascismului și 
terminarea celui de-al doilea război 
mondial. Cu acest prilej, s-au făcut 
declarații, s-au luat angajamente 
solemne de a se face totul pentru 
a nu se mai repeta un război 
mondial, pentru asigurarea păcii.

în acest an, în toamnă, s-au a- 
niversat, de asemenea, 40 de ani 
de la crearea Organizației Națiu
nilor Unite, care, în toată această 

perioadă, a avut un rol important 
în soluționarea unor conflicte și 
probleme internaționale și în men
ținerea păcii. Și cu acest prilej 
s-au făcut multe declarații, s-au 
luat angajamente în direcția con
solidării Organizației Națiunilor 
Unite, a acțiunilor pentru pace și 
colaborare internațională.

între diferitele acțiuni în direcția 
dezarmării și păcii, consider că 
trebuie să menționăm, în mod de
osebit, negocierile de la Geneva, 
dintre delegațiile Uniunii Sovieti
ce și Statelor Unite ale Americii, 
care au avut mai multe runde de 
tratative.

Doresc să stibliniez, și cu acest 
prilej, importanta pe care Româ
nia — ca, de altfel, și alte state — 
au dat-o și o dau întîînirii la nivel 
înalt sovieto-americane de la Ge
neva, dintre secretarul general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunftt al Uniunii Sovietice, 
Mihail Gorbaciov, și președintele 
Statelor Unite ale Americii. Ro
nald Reagan.

Pentru a prezenta felicitări pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu au 
venit ambasadorii : Republicii Fe
derative a Braziliei — Carlos dos 
Santos Veras, Republicii Filipine
— Mario C. Belisario, R, A. Sirie
ne — Hayssam Barakat, Statelor 
Unite Mexicane — Luis Wybo Al
faro. R. P. Bulgaria — Todor 
Stoicev, Suediei — Per Bertil 
Kollberg, Republicii Islamice Mau
ritania — Yehdih Ould Sid’Ahmed, 
Republicii Cuba — Rodney A. Lo
pez, U.R.S.S. — Evgheni Mihailo- 
vici Tiajelnikov, R. P. Bangladesh
— Muslehuddin Ahmad, Franței — 
Michel Rougagnou, Republicii Li
baneze — Maurice Bassous, R. P.

Toate aceste evenimente de
monstrează că întreaga omenire 
este profund preocupată de a se 
pune capăt cursului periculos al 
vieții internaționale, de a se găsi 
soluții, pe calea tratativelor, tutu
ror problemelor, de a se ajunge 
la oprirea cursei înarmărilor și, in 
primul rînd, a celor nucleare, la 
dezarmare, la asigurarea păcii.

Toate acestea demonstrează, tot
odată, rolul tot mai important pe 
care îl are opinia publică, pe care 
îl au popoarele, care își ridică cu 
tot mai multă putere glasul pen
tru pace, pentru înțelegere.

Trebuie să spunem însă acum, 
la încheierea acestui an. pe care 
l-am dorit mai bun, că, în timp 
ce au avut loc toate aceste mani
festări și acțiuni, au continuat 
cursa înarmărilor, amplasarea de 
noi arme nucleare în Europa și în 
alte părți ale lumii, acțiunile de 
militarizare a Cosmosului, Au con
tinuat o serie de conflicte și ac
țiuni militare — și trebuie să 
subliniez faptul că s-a agravat si

Polone — Boguslaw Stahura, Bu
rundi — Paul Munyembari, Cana
dei — Jacques Simard, Austriei — 
Andreas Berlakovich, Belgiei — 
Frans Maes, Marii Britanii — Phi
lip McKearney, R. F. Germania — 
Hartmut Wolfgang Schulze-Boysen, 
Finlandei — Jussi Monțonen, Re
publicii Peru — Jaime Câstro Men- 
divil, R. S. Cehoslovace — Jan 
Papp, R.P.D. Coreene — Zo Iang 
Guk, Republicii Portugheze — Luis 
Quartin, R. P. Mongole — Togoo- 
ciin Ghenden, R. S. Vietnam — 
Pham Duy Toan, Republicii 
Sudan — Ahmed M. Diab, R.P.S.
(Continuare in pag. a IlI-a)

tuația economică a țărilor în curs 
de dezvoltare. Toate acestea ne 
fac să apreciem că încheiem anul 
1985 prin menținerea și, într-o 
anumită măsură, chiar accentuarea 
încordării mondiale, prin menți
nerea și chiar creșterea pericolului 
unui nou război mondial, care s-ar 
transforma, inevitabil, într-o ca
tastrofă nucleară, ce ar duce la 
dispariția a înseși condițiilor exis
tenței vieții pe planeta noastră.

Se poate spune că, după Gene
va, problemele fundamentale au 
rămas nesoluționate. Este adevă
rat, s-au făcut declarații ; s-a 
adoptat o Declarație-comună, în 
care cele două mari puteri declară 
că nu doresc supremația mon
dială, că înțeleg pericolul nuclear, 
că sînt gata să reducă substanțial, 
chiar pînă la 50 la sută, arsena
lele nucleare: s-au luat și alte an
gajamente privind relațiile bilate
rale, care, de asemenea, sînt foar
te importante. Dar, în afară de

(Continuare in pag. a III-a)

Se apropie trecerea, cu pasul 
sărbătoresc și inima deschisă, pe 
sub maiestuoasa poartă dintre ani. 
Așa cum ne-am deprins, așa cum 
ne inspiră o justificată obișnuință, 
întoarcem fila calendarului cu su
blimă mîndrie și înaripată încredere, 
sentimente indestructibil îngemăna
te și amplu resimțite de întregul 
popor. Traversăm ho
tarul anilor trăind a- 
ceste sentimente, pu
tem spune tradiționa
le, chiar mai puternic 
decît în alți ani ; cum
păna dintre 1985 și 
1986 coincide cu pre
darea ștafetei hărni
ciei între două cinci
nale, unități de mă
sură a timpului în 
necontenitul proces al 
devenirii noastre.

Da, încheiem încă 
un cincinal, al șapte
lea. lată faptul esen
țial cu care se aso
ciază mîndria ce ne 
încearcă în această zi: 
Așa cum sintetiza omul 
aflat necontenit de 
veghe lîngă timpla ță
rii, președintele Repu
blicii noastre, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
cu ocazia primirii tra
diționalei urări de 
sfîrșit de an a tinerei 
generații : „încheiem 
anul 1985 cu rezultate 
însemnate in dezvol
tarea patriei noastre, 
încheiem, in același 
timp, cel de-al 7-lea 
cincinal de dezvoltare 
economico-socială, cin
cinalul in care Dună
rea a căpătat o nouă 
ieșire la mare, prin darea in func
țiune a Canalului Dunăre-Marea 
Neagră. Dacă numai această reali
zare am fi infăptuit-o in acest cin
cinal - și tot am putea spune că, 
intr-adevăr, poporul nostru a obți
nut minunate realizări. Dar, in in
dustrie, in agricultură, in știință, in 
cultură, in ridicarea nivelului de 
trai material și spiritual - deși a 
trebuit să învingem multe greutăți 
— am obținut realizări însemnate, 
care au ridicat patria noastră pe 
noi culmi de progres și civilizație, 
pe o nouă treaptă a construcției 
socialiste".

Da, începem un nou cincinal, 
ol optulea, lată faptul esențial cu 

O epocă eroică și dreaptă
Ești, Românie, adevâr și pace și luminâ,
Și mersul tâu e gind înalt și faptâ ; 
in tot ce ctitorești, mărturisești, deplină, 
Epoca Ceaușescu — eroică și dreaptă.

Mari epopei de vis turnate în oțel
Și-n devenirea vetrelor din geometrii solare, 
Iți arcuiesc spre viitor același vrednic țel 
De-a plăsmui în pace deplina ta lucrare.

Popor de făurari, popor viteaz, popor 
De omenească biruință prin efort și vis, 
Tu gind și fapte demne porți spre viitor, 
Din marele prezent, mereu spre zbor, deschis.

Mai 'naltă-i azi lumina, pămîntu-i mai rodit, 
Temeiul vredniciei tale, Țară, este-ntruna 
însuși Poporu-n jurul partidului unit;
Din harul muncii, Românie, îți înalți cununa I

Ani tineri 20 și viitoru-n față strălucind
Iti sînt măsură-n tot ce ești și-n faptâ,
Cum tot ce-i rod și-nfăptuire-nseamnă, înflorind, 
Epoca Ceaușescu — eroică și dreaptă.

Ion CRINGULEANU

la confluența dintre ani și cincinale
GlNDURI $/ URĂRI STRĂBĂTUTE DE HOTĂRlREA UNANIMĂ DE A DA 

VIATĂ PREȚIOASELOR ORIENTĂRI ALE SECRETARULUI GENERAL 
AL PARTIDULUI, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

stabilit, traduse in viață prin munca devotată a în
tregului popor, sînt evaluate la scara întregii na
țiuni. Pentru fiecare dintre noi, ca și pentru fiecare 
colectiv, Anul nou 1986 inseamnă recapitularea unui 
cincinal și inseamnă evaluarea lucidă, bărbătească a 
celui care va începe ; inseamnă condensarea într-o 
clipă, în citeva clipe, a hotărîrii de a ne consacra în
treaga energie, întreaga capacitate de muncă și de 
creație împlinirii exemplare a sarcinilor din anul care 
vine, din anii care vor veni.

Cu aceste gînduri, reporteri și corespondenți ai 
„Scinteii" au stat de vorbă, în aceste zile, cu oameni 
de pe întreg cuprinsul țării ; ei le-au împărtășit, cu 
legitimă mîndrie, succesele lor și le-au vorbit despre 
preocupările și planurile lor, despre certitudinile ma
jore cu care pășesc în anul ce începe. Să le dăm 
cuvintul...

Pe nesfîrșita lui cărare cosmică, sub privirile lim
pezi ale stelelor eterne, Pămintul va ajunge încă o 
dată în locul acela pe care oamenii il așteaptă de 
fiecare dată cu emoție, cu nădejde, scrutind trecu
tul apropiat pentru a-i cîntări împlinirile, privind îna
inte spre noi bucurii, spre noi certitudini : Anul nou. 
Secundă fericită, clipa de la miezul nopții stringe in 
ea ceea ce a fost și ceea ce va fi, strălucește în cu
getele noastre ca un alt prag pe drumul inalt al vi
sărilor noastre, al dorurilor noastre.

Pe pămintul de la Carpați, Dunăre și Mare, aici, 
unde peste 23 de milioane de oameni trăiesc în fie
care zi marele efort colectiv de a duce patria mai 
departe pe drumul inalt al împlinirilor socialiste, cli
pa de cumpănă dintre ani are o semnificație incă și 
mai bogată, mai amplă : este pragul dintre două cin
cinale. Amplele programe pe care partidul, secreta
rul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, le-au

La temelia succeselor 
de azi și de mîine : 
spiritul revoluționar

Grivița roșie, vestita citadelă 
muncitorească din Capitala Româ
niei socialiste, trăiește efervescența 
ultimelor zile ale unui an care, 
parcă într-o măsură mai mare 
decît alții, le-a adus celor ce mun
cesc aici satisfacții și împliniri. 
Decernarea înaltului titlu de „Erou 
al Muncii Socialiste" încununează 
hărnicia, competența, tenacitatea 
pe care muncitorii, maiștrii, ingi-

care se asociază încrederea ce ne 
animă în această zi. Conturul lui 
e clar, orizontul bine cunoscut. A 
fost trasat cu răspundere față de 
destinele țării și cu lucida cunoaș
tere a forțelor ei de către cel de-al 
Xlll-lea forum al comuniștilor din 
România : „Obiectivul fundamental 
al planului cincinal 1986-1990 il

constituie dezvoltarea puternică, în 
continuare, a forțelor de producție, 
a bazei tehnico-materiale, înfăp
tuirea în linii generale a Progra
mului partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, crearea condițiilor necesare 
trecerii, in perioada următoare, la 
realizarea fazei superioare a socie
tății socialiste, la construcția co
munismului in România".

Seva mîndriei și încrederii se 
trage în primul rînd din certitudi
nile etapei parcurse.

Prin cincinalul 1981-1985 înțele
gem o perioadă în care România 

nerii, toți oamenii muncii de la 
întreprinderea de utilaj chimic 
„Grivița roșie" le-au dovedit în 
cincinalul care se încheie.

Ne spune Ilie Boioga, secretarul 
comitetului de partid :

— Am avut marea bucurie ca 
pentru rezultatele obținute să fim 
felicitați aici, la 27 iunie, de către 
însuși secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Marea cinste de a-1 primi în mij
locul nostru încă o dată pe con
ducătorul partidului și statului, 
cuvintele de apreciere pe care ni 
le-a adresat au dat noi aripi co

a ajuns la o putere industrială de 
peste 100 de ori mai mare decît 
în zorii revoluției noastre socialiste.

Prin cincinalul 1981-1985 înțele
gem ani în care agricultura a fă
cut mari pași în dezvoltarea și mo
dernizarea ei, obținînd recolte re
cord, inclusiv cea mai bogată pro
ducție de cereale de cind se cu

noaște pe aceste pla
iuri lucrarea pămîn- 
tului.

Prin cincinalul 1981 
-1985 înțelegem noi 
ctitorii de seamă în 
zestrea țării, podoabe 
noi pe chipul său, 
începînd cu cea mai 
importantă modificare 
făcută vreodată geo
grafiei acestui terito
riu străvechi — con
struirea magistralei 
navigabile dintre Du
năre și apele mării.

Prin cincinalul 1981 
-1985 înțelegem extin
derea bazei materiale 
a științei și învățămîn- 
tului, integrarea lor și 
mai pronunțată, parti
ciparea și mai mar
cantă a acestor avan
posturi înaintate ale 
cunoașterii umane la 
progresul general al 
societății. Este perioa
da in care cultura a 
devenit în și mai mare 
măsură o prezență lu
minoasă în viața spi
rituală a națiunii, e- 
fectiv un bun al între
gului popor. Noi ope
re importante au îm
bogățit patrimoniul 
cultural național și, în 
același timp, milioane 

și milioane dintre beneficiarii de 
cultură și-au afirmat, la rîndul lor, 
talentul, în calitate de creatori, 
stimulați de cadrul atît de generos 
al festivalului muncii și creației 
„Cîntarea României".

Este perioada în care s-a dove
dit, din . nou, că tot ceea ce con
cepe și întreprinde partidul, socie
tatea noastră socialistă are ca 
scop suprem viața oamenilor, în
florirea personalității umane. Dez
voltarea armonioasă a tuturor zo
nelor țării, ridicarea puterii econo
mice și a gradului de civilizație al 
tuturor localităților, impresionantul
(Continuare în pag. a V-a)

lectivului. Mobilizați de îndemnu
rile sale, am păstrat locul de frun
tași pe ramură lună de lună, în 
așa fel Incit acum, la sfirșitul 
anului, colectivul muncitoresc al 
„Griviței roșii" raportează cu mîn
drie îndeplinirea ritmică și inte
grală a planului. Ca toți oamenii 
muncii din patria noastră, grivițe- 
nii înțeleg să-și facă datoria de 
muncitori, de revoluționari, nepre- 
cupețindu-și forțele pentru a se 
situa mereu în primele rînduri ale 
luptei pentru modernizarea pro-
(Continuare in pag. a Ill-a)
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O magistrală a vieții

DIN CARNETELE REPORTERILOR „SCINTEII": 
ÎNTIMPLĂRI NECONSEMNATE LA VREMEA LOR

depărtat și bun, păduri cu frun
ze de aramă, văzduh curat și 
înalt, tăcerea munților față în 
făjă, uniți de barajul care' urcă 
spre cotele lui finale. Urcam și 
noi, pe șosea, spre înălțimea 
de unde privirea cuprinde vii
torul spațiu al lacului de acu
mulare, barajul, colonia făuri
torilor de energie. Șosea în ser
pentină, învăpăiată de lumina 
zilei. Ritmez pașii împreună cu 
Doina Burlacu. Soția ingineru
lui stagiar Radu Burlacu. N-au 
împlinit anul de cînd au venit 
Ia Siriu, pentru ca „soțul să-și 
facă meseria, și eu la fel".

— Dv., tot inginer ?
— Nu. Profesoară. De ro

mână, dar predau și engleza și 
istoria. E nevoie și-mi place. 
Soțul a terminat hidrotehnica, 
tot la Iași, ca și mine, și a venit 
la Siriu să învețe să constru
iască. Iar cind știi ce vrei, 
viața pare, sau poate chiar 
este, mai simplă, mai ușoară.

— Ce alte lucruri mai „știți 
că vreți" ?

— Să ne aducem fetița aici. 
N-am luat-o cu noi, de la in- 

mică. 
cit de 

sint 
la un

Am scris un reportaj, apărut 
la vremea lui in ziar, despre 
exploatarea minieră de la Mol
dova Nouă. Faptul că nu l-am 
găsit, din prima clipă, pe ingi
nerul Petru Tomescu, om al 
minei, pentru necesara docu
mentare este explicabil, fără 
doar și poate, pentru că sosisem 
in noul oraș minier de la umă
rul Dunării duminica. Cineva, 
la primărie, m-a informat că 
inginerul își face obișnuita-i 
plimbare duminicală, împreună 
cu soția, la „uzina de suș", cum 
numea_ el noua stație de prepa
rare, 
pede 
tajul 
în el 
mine 
rii duminicale. Revăzînd acum 
notele de atunci mi-am schim
bat părerea : amănuntul plim
bării mi se înfățișează semnifi
cativ. Iată substanța lui.

Student fiind. Petru Tomescu, 
de felul lui din Caransebeș, își 
face perioadele de practică la 
minele din Petroșani, Anina, 
Cîmpulung, Cavnic, la Baia 
Mare. Repartiția, la termi
narea studiilor, la... Cavnic. Ca
ransebeșul natal, spre care-și 
ațintise el privirile atunci — 
doar munții Banatului sint plini 
de exploatări miniere ! — s-a 
îndepărtat vertiginos, la sute 
de kilometri de el. Va fi oftat 
el, proaspătul inginer, la afla
rea acelei vești, dar, disciplinat, 
s-a dus la post. “* 
cînd Ii spunea soției: 
de lucru aici. Cînd 
merge ca ceasul, 
spune, voi avea îndrăzneala să 
cer transferul la Caransebeș, 
întreprinderea minieră de acolo 
își are sediul la două sute de 
pași de casa părintească. Și, a- 
tunci, în fiecare duminică vom 
ieși împreună la plimbare pe 
strada mare".

Cu această promisiune, me
reu înnoită, au trecut 16 ani, la 
capătul cărora inginerul Petru 
Tomescu, șef de mină la Cavnic, 
meditînd la activitatea desfășu
rată și socotind-o, într-un mod 
foarte personal, garanție de 
necontestat a seriozității lui, a 
solicitat mult rivnitul transfer 
la Caransebeș. „Chiar intențio
nam să ți-l propunem 1“ — i s-a 
spus, spre marea lui uimire. 
„Nu am muncit cum se cuvi
ne ?" — a întrebat el descum
pănit dintr-o dată. ,„ 
vă — i s-a replicat.

L-am găsit destul de re- 
șl am realizat repor- 
fără să mai relatez 
amănuntul, socotit de 

nesemnificativ, al plimbă-

Cînd și 
„E mult 
totul va 
cum se

Dimpotri- 
E nevoie

de dumneata acolo. Mai ales 
ești de-al locului !“.

— Am venit la Caransebeș, e 
adevărat, la două sute de pași 
de casă, unde era sediul între
prinderii — povestea inginerul, 
el însuși amuzat — dar mina la 
care urma să lucrez se afla la... 
Moldova Nouă. Fie și așa, 
mi-am zis. Ne vom plimba mai 
rar pe strada mare, dar, totuși, 
ne vom plimba ! Numai că am 
nimerit într-un virtej amețitor. 
Tocmai se deschidea mina de 
suprafață, de banatite. Țara 
avea nevoie de cupru ca de aer, 
pentru că noile industrii de virf, 
făurite după cel de-al IX-lea 
Congres al partidului, cereau 
acest metal în tot mai mari can
tități. Ne-am apucat cu toții de 
muncă intensă, gindind repede 
și eficient noi tehnologii de lu
cru, tnsutindu-ne eforturile, or- 
ganizindu-ne mai bine activita
tea. Au fost momente foarte im
portante în viata noastră în 
acest răstimp. Vedeți dumnea
voastră, numai in actualul cin
cinal, fiecare an a însemnat in
stalarea unei noi linii tehnolo
gice, adueînd cu ea dublarea 
producției. Ultima, la stația de 
preparare, e realizată de noi, 
în întreprindere, prin modifica
rea unei linii de preparare mai 
vechi. Nu, nu a fost o modi
ficare, ci o seînteie inventivă, 
așa că noua linie tehnologică 
merită, pe drept- cuvînt, denu
mirea de linie tehnologică 
neclasică, deci fără abur tehno
logic la condiționare (nu există 
în lume așa ceva, ascultați-mă 
pe mine, că sînt în materie 1). 
nu consumăm combustibil, ne- 
fiind necesară centrala termică. 
Ne. considerăm în spiritul exi
gențelor de acum în domeniul 
economiei de energie.

— Chiar sinteți !
— Ne preocupă mult... Așa că, 

promenada duminicală o fac 
împreună cu soția, pe munte, 
la „uzina de sus", nu în Caran
sebeș, pe strada mare. Și nu 
renunț la ea in ruptul capului. 
Am marea mulțumire că soția 
mea nu numai că m-a înțeles, 
ci ' ea însăși e mîndră de ce 
iese din miinile noastre la acest 
vad al Dunării și a 
gîndul „străzii mari", 
muntele Moldovei Noi 
frumoasă magistrală 
noastre 1

de lucru și pe cei doi tineri acti
viști de partid...

— De acord.
Pentru Dumitru Cojocaru și 

Gelu Sîrghie, clipa de-atunci în
semna debutul intr-o modalita
te de acțiune ale cărei resurse 
sînt binecunoscute activiștilor 
cu experiență. Acolo unde 90 
la sută dintre mecanizatori lu
crau în schimburi prelungite și 
schimburi de noapte, mintea și 
inima celor doi activiști tineri, 
secretari adjuncți ai comitetelor 
comunale de partid din Govor 
și Brohâșești, aveau să culea
gă Înțelesurile unei noi expe
riențe de viață. Marin Muntea
nu ne spune a doua zi :

— O noapte plină. Pînă la 
trei dimineața trecusem prin 
toate sectoarele, am discutat cu 
oamenii, le-am cunoscut efor
turile, le-am ascultat gindurile 
și unele cerințe. Tinerii mei to
varăși au înțeles mai bine cum 
se poate materializa munca po
litică în fapte de muncă.

Ceea ce omisese să ne spună 
organizatorul de partid fusese 
un amănunt. După telefonul la 
județ, el mai ceruse două le
gături telefonice :

Alo, familia Sîrghie...
Alo,, familia .Cpjocaru...

Două soții tinere, înconjurate 
de copii, iși așteptau soții la 
cină. Deși ințeleseseră exact si
tuația, nu ezitaseră să Insiste : 
„Și... sînt cu dumneavoastră, to
varășe secretar

Pentru fostul muncitor brașo
vean de la „Steagul roșu", pen
tru fostul lăcătuș de la I.V.V. 
Galați — acum activiști tineri ai 
partidului in comune unde 
prind viață noi și noi dimen
siuni ale împlinirilor economice 
și umane — clipele acelei nopți 
albe, ale atitor nopți și zile din 
neodihnita bătălie pentru mai 
bine, aveau să însemne neum
brite trepte către maturitate. 
Vlrstă a răspunderii și dăruirii 
către care urcă înconjurați de 
stima celor cu care lucrează.

— Alo, familia Cojocaru... )
— Alo, familia Sîrghie...
Unde lucrează asemenea oa

meni uniți în dragoste și in da
torie, anul are întotdeauna sem
ne bune.

rescpl vieții, Și tot ce tine de 
viață nu trebuie să ne fie 
strain'/ hu ?

Iată, era sfirșit de octombrie, 
la barajul de la Siriu, județul 
Buzău. Duminică, zi ca in des
crierile consacrate din paginile 
lecturilor școlare : soare calm,

N-am luat-o cu noi, de 
ceput, pentru că e prea 
Am vrut să ne aranjăm 
cît. Acum, socotim noi. 
condiții să fim 
loc.

Mi s-a părut 
adîncul privirii 
tresărire caldă, 
maternitatea o ____ „____ _
Panta repede se urcă greu. Tre
cem printr-un crater săpat în 
rocă de excavatoare. Aici il în- 
tilnim pe inginerul stagiar 
Radu Burlacu.

— înainte de a veni, aveați 
idee despre lucrarea de aici ?

— Despre lucrare, nu. Des
pre oameni insă, da.

— Cum asta ?
Radu Burlacu se face că nu 

observă nedumerirea noastră :
— Știam cine sînt șefii bri

găzii numărul imu, numărul 
doi. Aflasem, de asemenea, 
destule lucruri despre unii șefi 
de echipă, despre oamenii vred
nici de la baraj ori tuneluri, 
de la centrala electrică in con
strucție. Pe unde au mai lucrat 
unii dintre ei, cum de s-au le
gat de locui ăsta, și așa mai 
departe.

— De unde ați aflat toate 
lucrurile de care spuneți ?

— Am citit o pagină de ziar.
Ne întoarcem la baraca sta

giarilor — de fapt, un bloc cu 
etaj — în învăpăierea aceluiași 
soare calm, depărtat și bun. Ne 
însoțește același foșnet al pă
durii cu frunze de aramă. E 
liniște de catedrală pustie 
acum. Miine ? Belazurl, exca
vatoare, compresoare tn miș
care. Cumul de energii pentru 
apropierea clipei de energie 
care va izbucni de aici. Și un 
glas într-o sală de clasă — gla
sul profesoarei Doina Burlacu 
— care-i învață pe copii care 
sînt Domnitorii Limbii Româ
ne, ai Istortei României, cum 
se spune in vorbirea lui Sha
kespeare „bună dimineața", 
„mulțumesc", „pasăre" etc. Și 
un tinăr inginer, Radu Burlacu, 
care alături de oameni trecuți 
prin greul meseriei Ia Lotru 
sau la Porțile de Fier, pe So
meș sau Riul Mare — Retezat, 
descifrează necunoscutele me
seriei.

Sigur, nu-1 nimic deosebit In 
toate acestea j nu-i nici o po
veste, nici o palpitantă con
fruntare, nici o intimplare ex
traordinară cu oameni care au 
mutat pe brațe o țtală ori o 
stincă. Deosebit e ' doar faptul 
că asemenea existențe fac parte 
din obișnuitul, din firescul vieții 
de fiecare zi.

toți trei

ori am citit în 
profesoarei o 

pe care numai 
poate genera ?

Cineva care-și caută cu lumi
narea circumstanțe ar fi putut 
încerca să-și consoleze conștiin
ța cu acest pretext : „Eram gră
biți. Soția trebuia să ajungă la 
serviciu". în momentul in care 
mașina din fața lor, condusă 
de un opi nesăbuit, a părăsit 
partea carosabilă a străzii și a 
încălecat bordura trotuarului, 
valoarea maximă a clipei trăite 
de soții Popa chiar în aceasta 
consta în ajungerea corectă și 
punctuală la datorie. Dar in se
cunda in care nesăbuitul a izbit 
o fată și a dispărut în noapte, 
prețul și semnificația submulti
plilor vremii a început a fi alta.

Și, fără prea multă reflecție, 
fără prea multe calcule, omul 
adevărat a acționat așa cum i-a 
dictat caracterul său de om ade
vărat. A apăsat pe pedala de 
accelerație a modestului „Tra
bant" și a ajuns din urmă or
goliosul „B.M.W-2002". L-a fă
cut să oprească și l-a somat pe 
șoferul vinovat să se întoarcă 
ia locul faptei sale. Șoferul vi
novat n-a mai putut face nici 
un comentariu, s-a supus și s-a 
întors din drum. Clipele se în- 
cărcau cu semnificație in raport 
cu dreptatea, in raport cu cin
stea, in raport cu ordinea ci
vică.

Dar tinerii soți Popa nu s-au 
mulțumit cu ce-au întreprins. 
S-au întors și ei din drum. In
spirată manevră. Vinovatul 
adăuga vinovăției sale o nouă

mostră de josnicie : a depășit 
a doua oară locul faptei și s-a 
pierdut a doua oară în noapte. 
Cinstiți! lui urmăritori au avut 
de ales între a continua urmă
rirea și a vedea ce s-a întim- 
plat cu victima. Au ales a doua 
variantă. Și pentru că, prevăză
tori și prompți, notaseră numă
rul mașinii. Dar și pentru că 
clipele începeau să fie încărcate 
cu o nouă posibilă valoare : a- 
ceea a omeniei. Da, tînăra avea 
nevoie de ajutor. Au insoțit-o 
Ia primul spital. Ignorind, cum 
era și firesc, posibilele incomo
dități ale calității de martori, 
soții Popa și-au făcut datoria de 
oameni și cetățeni pînă la capăt, 
sesizînd imediat autoritățile. 
Lipsa de zăbavă avea să fie 
hotărîtoare pentru contracararea 
stratagemelor și falselor alibiuri 
pe care le și ticluia> vinovatul 
cel fără de scrupule.

E prea mult oare că, din ne
număratele însemnări făcute de 
reporter in cursul anului, am 
ales, in context cu maiestuoasa 
temă a trecerii timpului, faptul 
divers trăit de soții Popa ? 
Hotărit — nu. Pentru că nu din 
intimplare clipele acelea s-au 
scurs așa și nu altcum. Soarta 
lor, modul de a fi trăite fusese
ră pregătite printr-un intreg 
mod de viață, de comportament, 
de înțelegere și prețuire a valo
rilor morale.

Serqiu ANDON

„A fost o zi obișnuită"...
Este șapte seara, ora la care 

brigadierii Șantierului național 
al tineretului „Amenajarea com
plexă a riului Dîmbovița", adu
nați in careu, fac bilanțul unei 
noi zile de muncă. în mijloc, 
steagul brigăzii, arzînd ca o fla
cără, este martorul nelipsit al 
acestei cotidiene clipe solemne. 
„A fost o zi obișnuită..." reți
nem din raportul comandantu
lui adjunct al șantierului națio
nal, șeful brigăzii complexe de 
constructori-brigadieri, ingine
rul Aurel Mihuț. Rind pe rind, 
brigadierii spun ce au de spus, 
sint pronunțate numele celor 
care s-au distins prin fapte deo
sebite, ca și ale celor de la care 
brigada așteaptă mai mult. Dar 
de obicei, din această categorie 
numele celor din urmă lipsesc. 
„Mai degrabă sap cu miinile 
goale Lacul Morii decît să fiu 
citat pe lista celor care nu-și 
fac pe deplin datoria" — 
ne mărturisea cineva. Și bi
lanțul continuă. Și steagul 
brigăzii, ca un far in înserarea 
densă, este punctul de conver
gență al privirilor, al cuvintelor 
ce se rostesc sau nu se rostesc, 
al simțămintelor. Acum vorbeș
te comandantul, Amelian Filat. 
Scurt, cumpănit, la obiect. Des

prindem din cuvintele lui hotă- 
rirea brigadierilor de a înscrie 
o pagină nepieritoare de roman
tism revoluționar in noua bio
grafie a Dîmboviței, in noua 
biografie a mindrei Capitale ce 
întinerește sub ochii lor și cu 
aportul lor generos.

— Va fi o iarnă... fierbinte — 
își îngăduie o figură de stil co
mandantul. Chiar după Anul 
nou va trebui să mai aducem 
forțe noi ; mulți tineri din țară 
și-au manifestat dorința să vină 
pe șantierul nostru. Noi ținem 
seama însă că avem nevoie de 
șoferi „tip Cluj", de mecanici de 
utilaje „tip Olt", de dulgheri 
„tip Vîlcea", de constructori- 
montori „tip București"...

— Ce vreți să spuneți ?
— Pe șantier s-au și impus 

modele in fiecare dintre meserii. 
Iar întrecerea dintre brigadieri 
va fi și mai și 1 Cui nu-i place 
să-și impună județul șau orașul 
drept model și cui nu-i place să 
întreacă modelele ?

Privesc spre tinerii cu chipuri 
iluminate de steagul brigăzii. Ce 
senzație de optimism și încrede
re în viitor poate să-ți dea 
bilanțul unei zile obișnuite 1

Anica FLORESCU

Comorile din veacuri

de
Hie TANASACHE

Cuvinte care s-au dus.

Mihai NEGU1ESCU

Tinerețea unei străvechi

alungat 
socotind 
cea mai 
a vieții

Dionisie SINCAN

Telefon în fapt de seară
cu prefi- 

zăpadă,
Seară de noiembrie, 

gurări de burniță și 
undeva sub prelungirile de sud 
ale dealurilor Tutovei. Pe trep
tele curbelor de nivel, lingă 
tractoare neostenite, penumbre
le urcă brazdă cu brazdă. Sea
ra vibrează in coarde libere, de 
arbori golași, in firele de înaltă 
tensiune, în firele de telefon. O 
cortină ușoară se lasă peste 
posibil pastel al posterității 
Alecsandri.

Intre un drum și altul, 
acest „cimp magnetic" al cărui 
puls îl coordonează, ca organi
zator de partid și președinte al 

^consiliului unic agroindustrial.

un 
lui

in

Marin Munteanu, un bărbat pe 
al cărui chip se prefiră deopo
trivă asprimi și căldură sufle
tească, este o clipă cu mina pe 
telefon : Alo, județul...

Din schimbul de date și in
dicații, de împliniri și neimpli- 
niri, comunicate firesc, cu spirit 
de răspundere, se desprinde o 
angajare majoră : în această 
săptămină, lucrînd ziua și noap
tea, vom încheia ogoarele adinei, 
în întregul C.U.A.S.C. Ghidi- 
geni. Pe aceleași fire telefonice, 
clipa de viață strecoară și un 
„post scriptum".

— Știți, în noaptea aceasta, 
i-aș lua cu mine, la punctele

Gustam dintr-o cană de groș- 
tior (cum i se spune smintinei 
in Maramureș) la o stină așe
zată chiar pe buza unei pră
păstii, ceva mai sus de Borșa. 
înainte de a se prăvăli in casca
dă — Cascada Cailor — pîriul 
servea drept sursă de apă stî- 
nei. Alături, un flăcăiaș își ad
mira pe furiș chipul intr-o 
oglinjoară ascunsă in palmă.

— Lasă că ești destul de fru
mos, i-am zis. Cîți ani ai ?

— 16 !
— Și ce ai de gind să te faci ?
— Păi, m-am și făcut !
— Adică...
— Cioban !
Baciul, aflat de față, i-a con

firmat spusele. Așa era. Drept 
care l-am privit cu tot respec
tul datorat unui om ce face o 
muncă grea, cu adevărat bărbă
tească, pe care și-a ales-o pen
tru că-i place, pentru că așa e 
tradiția în familia lui de mun
teni iubitori de animale, învă- 
țați cu miresmele pășunilor al
pine, dar și cu asprimea traiu
lui in bătăia vîntului, a soare
lui, a ploii și zăpezilor 
măverile întîrzîate.

La un moment dat, 
cabanei apar dulăii — 
de nădejde ai turmei, 
ei, unul cu o cicatrice destul de 
proaspătă pe piept.

— S-a luptat cu ursul acum 
două săptămîni, îmi explică o 
tinără ciobănită. E Vultur, 
cîinele meu. Aici fiecare vine cu 
ciinele său.

Stăpîna lui Vultur dezmințea 
flagrant imaginea clasică despre 
cum trebuie să arate o păstori-

din pri-
în ușa 
paznicii 
Printre

pantaloni de stofă 
scampolo roșu, părul tuns 
dern. Privim mai atent la ... 
banii aflați la oră mesei; in ju
rul ceaunului cu balmuș, multe 
fețe tinere. Și fete, dar mai 
mulți băieți, echipați mai curînd 
ca niște sportivi. Baciul-șef în
suși, sub bundița brodată, arbo
ra o cămașă de culoarea florii 
de liliac. Nimic din înfățișarea 
tradițională a ciobanului, prop
tit în bîtă, zbîrcit și mustăcios, 
cu dopul pe-o ureche, înfășurat 
în sarica mițoasă. Doar munca 
lor a rămas aceeași, orele pen
tru mulsul oilor și vacilor ră- 
minînd neschimbate, ca și „re
țetele" de pregătire a cașului, a 
urdei, a groștiorului. Asprimea 
meseriei de cioban e neschim
bată, ca și vechimea ei în a- 
ceastă frumoasă parte a țării.

Cu toate că Borșa e un cen
tru minier, iar mulți tineri iau 
drumul industriei sau devin 
profesori, medici, economiști, 
creșterea animalelor este o în
deletnicire care continuă să 
exercite atracție in rindul tine
retului. Sint mulți aceia care 
preiau și continuă tradiția din 
străbuni a maramureșenilor. Și 
chiar dacă aparentele nu se în
cadrează în vechile tipare, cu 
riscul de a nu satisface dorin
ța unora dintre noi de pitoresc, 
nu poate decît să ne bucure 
constatarea că frumoasele le
gende ale acestor plaiuri româ
nești își găsesc o expresie con
temporană.

gri, 
mo
do-

Rodica ȘERBAN

Nimic deosebit...
Reporterul întilnește, într-un 

an, destule fapte și intîmplări 
care se deosebesc tocmai prin 
lipsa lor de... deosebit. Și, une-

ori, nu știe cum să le lege, să 
le așeze în pagină, să extragă 
din ele ideea. Da, dar și lipsa 
de deosebit face parte din fi-

Eram in Aluniș, un sat apar
ținător comunei Spineni din ju
dețul Olt. Ajunsesem acolo ca 
să aflu răspuns la Întrebările : 
cine sint și ce fac astăzi ur
mașii marchidanilor ? Adică ai 
acelor țărani iuți la minte, la 
vorbă și la treabă, dar care, 
cindva, minați de mizerie, iși 
abandonau vetrele paupere și 
ticseau drumurile exodului spe- 
rind să se căpătulască făcînd-o 
pe negustorii de mărunțișuri. 
Aveam la mine două studii mo
nografice — „Migrațiile din co
muna Aluniș, județul Olt", apă
rut in 1941, și „Emigrarea la 
oraș a locuitorilor din Spineni, 
Olt", 1937 — din care reținusem, 
printre altele : „Cu această 
marchidănie sau tolbărie se. 
ocupă mai toți locuitorii comu
nei. Rar se poate găsi vreunul 
care să nu fi fost cu tolba, 
încep de obicei a practica a- 
ceastă meserie feciorii de la 
virsta de 18 ani și continuă pină 
la 60, chiar 70 de ani. Sint unii 
care nu cin prin comună decit 
la 2—3 ani, obligațiile si atribu
țiile soțului le îndeplinește fe
meia. Pentru a-și ciștlga hrana 
zilnică, locuitorii din Aluniș co
lindă aproape jumătate din pă- 
mint.ul bătrinei Dacii" și ....sint
analfabețl, știu doar să se is
călească cind împrumută bani 
cu polița, pentru tnărchidănie." 
Reținusem și nume : llie Flo
rea, Ion Pușcașu, Dumitru 
Coteață...

Am făcut o vizită prin co
mună și am aflat : 95 la sută 
dintre case au fost construite 
în ultimii 20 de ani, cei 3 384 
locuitori trăiesc grupați in 1 456 
de gospodării individuale, exis
tă două C.A.P.-uri, două ferme 
ale I.A.S., S.M.A., fabrică de
conserve, opt școli generale, 
șapte grădinițe... M-am oprit la 
nr. 73 de pe strada principală, 
unde l-am găsit pe Marin Co
teață, 73 de ani, fiul marchida
nului Dumitru Coteață, despre 
care sociologul anului '37 scri
sese că „este căsătorit, are pu
țină știință de carte". Fiul mar
chidanului trăiește 
frumoasă...

— Cite camere ? 
bat.

— Să socotesc și 
baia ?

— Socotește-Ie.
— Cinci încăperi, 

făcut-o cu fiu-meu,

intr-o casă

l-am între-

cămara, și

Casa am 
care-i asis-

tent la laboratorul de la spi
tal...

Dialoguri oarecum asemănă
toare am purtat cu mulți dintre 
urmașii marchidanilor din Alu- 
niș și Spinenl. Toți sînt oameni 
așezați, gospodari harnici, sti
mați. Constanța, nora fostului 
marchidan Ion Pușcașu, mi-a 
spus : „Sigur că l-am apucat, 
o tăcea pe marchidanul, vai de 
sufletul lui... Cu Florea, fiu- 
său, sînt căsătorită de 50 de ani. 
Muncim la C.A.P., avem tot ce 
ne trebuie. Am crescut patru 
copii și zece nepoți, Dacă ne 
ajută copiii ? De ce să ne aju
te ei ? Mai curind îi ajutăm 
noi, deși n-au nevoie nici ei, 
că au case și gospodării îndes
tulate, și-au cumpărat și auto
turisme. Marin e mecanic la 
spitalul din comună, Ion e pro
fesor de istorie la școală, Cos- 
tică e șofer la Pitești, iar Ma
ria e educatoare și-i căsătorită 
cu un inginer la București. 
Asta mică, Monica, e fiica 
bucureștenilor, ne-au trimis-o 
nouă in vacanță...

„Asta mică", școlăriță în cla
sa a șasea, ascultă vădit intere
sată, face ochii mari și, din cind 
in cind, dă semne că ar vrea 
să vorbească și ea.

— Spune !
— Bunico, ziceai că străbuni

cul era analfabet. Ce înseamnă 
analfabet 1

— E un cuvint care s-a dus, 
nu mai înseamnă nimic. Da’ 
dacă vrei să afli ce a însemnat 
du-te la raft, deschide dicționa
rul cel mare și citește. Scrie 
acolo, caută-1...

Din Aluniș am plecat bucu
ros. îmi ziceam că, iată, anal
fabet „e 
dus" ; ca 
asuprire ; 
asemenea, 
închideau 
fiantă, strîmbă. Au ieșit din uz. 
Socialismul le păstrează doar 
prin dicționare. Bucuria mea 
era legată și de o speranță : 
poate, cine știe, peste citeva de
cenii, un alt reporter al „Scin- 
teii" va trece prin Aluniș și o 
să aibă norocul să consemneze 
întrebarea vreunei școlărițe cu
rioase. Iar întrebarea aceea să 
sune așa : „Bunico, ce înseam
nă cuvintul război?" Ori ....can
cer ?“ Ori... N-ar fi minunat ?

un cuvint care s-a 
și marchidan ; ca și 
ca și multe altele 
Erau cuvinte care 
in ele o lume teri-

Mircea BUNEA

„Fapt divers“?
Clipa din jurul orei 21, din 

seara de 31 octombrie, cirțd 
bucureșteanul Măricel Popa tra
versa cu modestul său „Trabant" 
podul Grozăvești, obișnuită 
pentru cvasitotalitatea oameni
lor, putea rămine oarecare și 
pentru Măricel Pofta și soția lui, 
aflată alături, pe banchetă. Pu-

tea rămine o clipă de grabă și 
atît. Un om modern este grăbit. 
Un om care circulă cu mașina 
e și mai grăbit. Un om care 
circulă cu mașina la nouă sea
ra... Dar ce să mai vorbim ! Cei 
doi soți chiar erau grăbiți. 
Bărbatul își ducea soția la ser
viciu pentru tura de noapte.

Acolo, In Munții Paringului. 
In străvechi localități răspin- 
dite pe versantele ce coboară 
spre apele Jiețului, Jiului, ale 
Jiului de Est și de Vest, deci 
spre ceea ce cunoaștem azi a ti 
bazinul carbonifer al Văii Jiu
lui, ei se află de sute și mii de 
ani? tnf?'hireșur industrlal,!și In 
extraordinarul clocot social care 
a cuprins Valea Jiului îndată ce 
în adincuri s-a descoperit căr- 
bunele de care s-a slujit dezvol
tarea industrială de acum un 
secol, ei, băștinașii Văii Jiului, 
stăpînii de drept și dintotdeau- 
na ai acestor munți, au rămas 
uitați, retrași multă vreme in 
pădurile lor, cu ocupația lor 
dintotdeauna — păstoritul. Și 
doar atunci cind, o dată cu des
tinul întregii Românii, Valea 
Jiului s-a intors cu fața spre o 
cu totul altă viață, a demnității, 
a muncii libere și a dezvoltării, 
ei, băștinașii, au început a ieși 
din izolare șl a se implica in 
marile prefaceri. Avind totuși 
puterea de ă rămine ei înșiși, 
cu entitatea lor spirituală, cu 
obiceiuri și tradiții și fără a 
renunța nicidecum la milenara 
lor ocupație — creșterea anima
lelor.

I-am cunoscut în toamna a- 
cestul an 1985, la o nedeie, la o 
Intîlnire a fiilor satului prilejui
tă de centenarul școlii din Paro
șeni. Pentru reporterul care 
presupunea, pînă atunci, că știe 
mai totul despre Valea Jiului 
(lucrase cindva aici ca ziarist), 
Intîlnirea sărbătorească a aces
tor oameni a fost o revelație. 
Nu-i cunoscusem. Deși numele 
localităților Văii Jiului au fost 
numele date de el, demult — 
localități și locuri : Petroșani, 
Lupeni, Aninoasa, Uricanl, Li- 
vezeni, Paroșeni. Cimpul lui 
Neag...

Aici, la Paroșeni, am văzut 
acum o expoziție de artă popu- 

„Am făcut-o
Există în această țară a noas

tră, frumoasă cum puține altele 
sint pe Pămint, locuri unde cu
vintele devin brusc neputin
cioase lncercînd să le descrie, 
unde sufletul se topește în fru
musețe și cugetul, copleșit de 
pace, se odihnește. Locuri para- 
disiace, de unde n-ai mai pleca, 
pe care, apoi, Ie porți în tine 
revenind cu gîndul încă și încă 
o dată, tinjind după o reîntîl- 
nire.

Unul dintre ele este Valea 
cu Pești — undeva sub Munții 
Făgărașului, de la Vidraru in 
sus, mai sus, pînă aproape de 
cer... Acolo, gospodari cu har au 
hotărit, cu mulți ani in urmă, 
să facă o cabană. Jos, lingă 
șoseaua unde, peste ani, avea să 
se facă podoaba munților noștri, 
Transfăgărășanul. De la cabană 
în sus. Valea cu Pești. Ea chiar 
așa se numește și face cinste 
arhitecților și constructorilor.

Pină aici despre cabană. Mai 
departe despre maistrul loan 
Moga. figură aproape legendară 
printre constructorii de hidro
centrale. Are 52—53 de ani și 
muncește, de, iată, mîine-poi- 
mîine sint cincisprezece ani, la 
salba de hidrocentrale de pe 
Valea Frumoasei. Un om scund, 
vinjos, mai curind tăcut, ducînd 
parcă în ființa lui ceva din gra
vitatea Munților Făgărașului, de 
unde este de loc ; din partea

Iară specifică băștinașilor. Ce 
lucruri extraordinare 1 Cită mi
gală, cită iscusință și ce elevat 
simț artistic, rafinat în mii de 
ani 1

Am asistat la un spectacol 
folcloric. Cu cită perseverentă 
își păstrează portul, cîntecele, 
jocurile, cu cită stăruință și-au 
distilat șl păstrat frumusețile 
trăirilor artistice. O bătrină, 
mătușa Domnica lui loja Dodu, 
â recitat o baladă locală In lun
gime (pe ceas 1) de jumătate de 
oră, cu un text extraordinar, 
dăinuind de sute de ani si sin- 
tetizind, ca Miorița, sufletul în
treg al acestor istorice locuri.

Vatra satului Paroșeni s-a 
aflat pe locul actualei termo
centrale și s-a mutat citeva sute 
de metri mai șus. Locuitorii, cel 
tineri mal ales, bărbații mal cu 
seamă, și-au dublat ocupațiile, 
imbrățișind, pe lîngă păstorit și 
agricultură, profesiile de energe- 
ticlenl la termocentrală, mineri 
sau lucrători de suprafață la 
minele Paroșeni, Vulcan, Lupeni, 
Bărbăteni. Un localnic este ingi
ner miner la mina Paroșeni. Un 
altul inginer șef la termocentra
lă, unul e profesor doctor de 
sociologie, mulți alții ingineri 
mineri sau electromecanici de 
mină. Medici, economiști. Mulți 
ștudenți. Ieșind din seculara lor 
izolare, băștinașii Văii Jiului au 
pătruns direct in plinul înnoiri
lor economice și sociale.

Cunoaștem Valea Jiului ca pe 
un conglomerat uman îndeajuns 
de eteroclit, pentru că, în de- 
cursul a mai mult de un secol, 
mineritul a adus aici oameni 
din toate cele patru zări ale 
țării. Si totuși, Valea Jiului a 
rămas, sufletește, a lor, a aces
tor admirabili localnici care 
știu să prețuiască și să păstreze 
comorile din veacuri.

Mihai CARANFIL 

pentru mine?“ 
cealaltă însă, din Țara Făgăra
șului.

L-am cunoscut astă-vară, in
tr-un tunel de aducțiune la 
mulți metri sub pămint. Nu mai 
știu cum a venit vorba despre 
Valea cu Pești. Poate amintirea 
Făgărașilor, poate dorul de 
cerbi... Spun ceva și despre ca
bană. Moga, la fel de calm :

— O știu, eu am făcut-o ; am 
fost șeful de lot.

Apoi :
— Acum vreo cinci ani, în 

concediu, am ajuns cu mașina 
acolo și am vrut să rămin peste 
noapte — dar nu erau locuri și 
am plecat.

Pauză lungă. Eu, după o vre
me :

— Și nu i-ați spus cabanie
rului cine sinteți ?

— De ce ? Am făcut-o pentru 
mine ?

N-am mai zis nimic și după 
citeva minute m-am grăbit să 
mă despart de loan Moga. Eram 
emoționat — și începusem să 
văd in el un simbol. Cu simbo
lurile nu se discută.

Ioan Moga era intruchipirea 
milioanelor de anonimi munci
tori care fac negindindu-se nici 
o clipă că fac pentru un mic 
profit individual ; oameni pen
tru care conștiința că aparțin 
poporului socialist este suprema 
virtute.
Georqc-Radu CHIROV1CI
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LA CONFLUENTA DINTRE 
ANI ȘI CINCINALE

(Urmare din pag. I)
toate acestea, nu s-a realizat, pînă 
acum, nimic concret în direcția 
dezarmării, a înlăturării pericolu
lui unei catastrofe nucleare.

Iată de ce. după părerea noas- 
4, acum, cind intrăm în anul 
86. în fața tuturor națiunilor 
nii se pune problema de a face 
ui pentru oprirea cursului pe- 
ulos al evenimentelor, pentru 
(armare și, în primul rînd, pen- 

dezarmarea nucleară, pentru 
tindere și pace, pentru o poli- 

nouă, de colaborare, care să 
ure fiecărei națiuni dreptul la 
ml tare liberă, independentă, 

nici un amestec din afară.
m dori ca anul 1986 să mar- 

.eze trecerea la realizări concre- 
e. reale, în spiritul angajamente

lor și declarațiilor făcute, privind 
lichidarea armelor nucleare, opri
rea amplasării și apoi înlăturarea 
rachetelor nucleare cu rază medie 
de acțiune din Europa și, în con
tinuare, a tuturor armelor nuclea
re, oprirea experiențelor nucleare, 
a acțiunilor de militarizare a 
Cosmosului.

Numai în măsura în care anul 
viitor vor avea loc asemenea ac
țiuni concrete, omenirea va putea 
aprecia la adevărata sa valoare 
întîlnirea de la Geneva între con
ducătorii sovietici și americani. 
Fără asemenea măsuri reale în 
anul viitor, se poate spune că 
această întîlnire își va pierde im
portanța sa și noi am dori să nu 
se întâmple așa ! Am ura ca anul

( PRIMIREA DE LA PALATUL REPUBLICII
(Urmare din pag. I)
Albania — Zoi Toska, R.F. Nigeria
— Philip Binye Koroye, Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste
— Abdul Hamid F. Farhat, Turciei
— Sureyya Yiiksel, Japoniei — 
Masanari Ozaki, Regatului Thailan
dei — Ukrit Durayaprama, Repu
blicii Guineea — Fode Cisse, Re
publicii Zimbabwe — Nicholas T. 
Goche, R.P. Congo — Albert Ser- 
vais Obiaka, R.P. Chineze — Yu 
Hongliang, Republicii Islamice Pa
kistan — Ghulam Rabbani, Italiei
— Sergio Cattani, Republicii Irak
— Safa Saleh Mahdi al Falaky, 
Republicii Tunisiene — Lyes Gastli, 
Regatului Maroc — Abdel Wahab 
Chorfi, Republicii Indonezia — Ra- 
den Hernan Benny Mochtan ; însăr- 
cinații cu afaceri ad-interim ai : 
Republicii Liberia — Webster 
Simpson, Chile — Pablo Cabrera 
Gaete, Republicii Orientale a Uru- 
guayului — Marco Eduardo Avela- 
neda Capurro, Norvegiei — Myhre 
Kjellag, R.P. Benin — Victor Codo, 
Spaniei — Fernando Arias Gon
zalez, R.S.F. Iugoslavia — Ljubomir 
Kuzmanovic, Danemarcei — Soren 
Mehlsen Kragholm, Republicii Zair
— Kubu-Ki Phobaa, Republicii 
Elene — Athanase Theodorakopou- 
los, Olandei — Radinck J. vart 
Vollenhoven, Regatului Hașemit al 
Iordaniei — Sultan Souod Al Kadi, 
R.A. Egipt — Farouk Mohamed 
Safwat. Republicii Algeriene De
mocratice și Populare — Amar Be- 
lani, Republicii Islamice Iran — 
Mehdi Sadeghi, R.D. Germane — 
Siegfried Beyer, S.U.A. — Henry 
L. Clarke, R.P. Ungare — Tibor 
Hodicska, Israelului — Shmuel Mei- 

viitor să marcheze măsuri reale, 
trecerea de la declarații la fapte, 
pentru dezarmare ! Numai așa se 
va răspunde dorinței popoarelor, 
dorinței întregii omeniri !

în acest scop este necesar să 
întărim tot mai puternic conlu
crarea dintre toate statele, fără 
deosebire de orînduire socială, în 
direcția colaborării în dezvoltarea 
economică-socială, în apărarea 
drepturilor fundamentale ale po
poarelor, ale oamenilor la exis
tență, la viață, la libertate și in
dependență.

Am dori să urăm ca anul 1986 
să ducă la încetarea conflictelor 
existente în diferite zone ale lumii 
și trecerea la soluționarea proble
melor numai și numai prin trata
tive.

în acest sens, urăm ca anul 
viitor să ducă la organizarea unei 
conferințe internaționale în pro
blemele Orientului Mijlociu, pen
tru o soluție globală în vederea 
instaurării unei păci trainice și 
juste în care să se asigure po
porului palestinian dreptul la dez
voltare liberă, la un stat propriu, 
în același timp, o pace justă și 
trainică trebuie să asigure exis
tența și colaborarea între toate 
statele din această zonă.

Avînd în vedere situația de
osebit de gravă a țărilor în curs 
de dezvoltare, creșterea, și în acest 
an, a datoriilor externe ale acestor 
țări, înrăutățirea în general a re
lațiilor economice și, îndeosebi, a 
comerțului internațional ca urma

rom, Republicii Argentina — Carlos 
Alberto Passalacqua, Republicii Co
lumbia — German Ramirez Bulla, 
Indiei — Bal Anand, Republicii 
Gaboneze — Mbolo-Otongo Boni
face, Republicii Venezuela — Nes
tor Castellanos, Malayeziei — Mo
hammad Bin Alias, vicereprezen- 
tantul permanent al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, Ibra
him Tamim.

Diplomații au transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu, din partea 
șefilor de state și guverne, a con
ducătorilor organizațiilor pe care le 
reprezintă calde felicitări, urări de 
sănătate și fericire, de noi succese 
in rodnica și bogata activitate ce 
o desfășoară in fruntea statului ro
mân, spre fericirea și bunăstarea 
poporului, pentru prietenie, înțele
gere și conlucrare între toate na
țiunile, pentru securitate, colabora
re și pace în lume.

In cuvîntul său, decanul corpului 
diplomatic, ambasadorul Republicii 
Federative a Braziliei — Carlos dos 
Santos Veras, a spus :

Stimate domnule președinte al 
Republicii Socialiste România,

Am onoarea ca, în calitate de 
decan, să mă adresez Excelenței 
Voastre cu prilejul Anului Nou, re- 
prezentînd pe toți șefii de misiune 
rezidenți și acreditați în Republica 
Socialistă România.

De-a lungul anului 1985, întreaga 
lume a sărbătorit cea de-a 40-a 
aniversare a Organizației Națiuni
lor Unite. După încheierea celui 
de-al doilea război mondial, acest 
organism a concentrat speranța în
tregii omeniri într-o pace interna

re a unor măsuri protecționiste 
luate de diferite țări — și mă re
fer, în primul rînd, la țările dez
voltate — dorim să urăm ca anul 
viitor să ducă la organizarea, în 
cadrul Națiunilor Unite, a unor 
tratative globale între țările în 
curs de dezvoltare și țările dezvol
tate, pentru soluționarea tuturor 
problemelor, inclusiv a problemei 
datoriilor externe ale acestor țări, 
pentru o nouă ordine economică 
mondială, pentru relații și schim
buri economice și comerciale in
ternaționale bazate pe principiile 
egalității și avantajului reciproc, 
pentru renunțarea la toate măsuri
le protecționiste sau de altă na
tură care împiedică dezvoltarea 
normală a schimburilor internațio
nale, însăși soluționarea crizei eco
nomice mondiale, progresul eco
nomic și social al tuturor popoa
relor.

Noi pornim de la faptul că între 
problemele dezarmării și proble
mele economiei mondiale, ale sub
dezvoltării și noii ordini economi
ce mondiale există o interdepen
dență tot mai strînsă, că numai 
soluționarea acestor probleme — 
pe linia dezarmării, a reducerii 
cheltuielilor militare și a noii or
dini economice mondiale — va 
duce la o îmbunătățire generală a 
relațiilor internaționale, va deschi
de calea pentru reluarea cursului 
destinderii, pentru o politică de 
colaborare între toate națiunile 
lumii.

Ne pronunțăm ferm, și vom ac

țională, care trebuia să se consti
tuie ca o stare permanentă in re
lațiile dintre toate țările lumii. To
tuși, pe parcursul acestor ani, pla
neta noastră nu s-a bucurat nici
odată de o pace totală și, din nefe
ricire, anul 1985 se încheie într-o 
atmosferă încărcată de îndoieli și 
temeri, de unele conflicte armate și 
de conflicte ideologice. însă scopul 
unei păci trainice și permanente; 
continuă să fie marea năzuință 
spre care trebuie să fie orientat 
dialogul dintre toate țările, mari și 
mici. în căutarea unor soluții ne
gociate. La realizarea acestui obiec
tiv sîntem chemați să contribuim 
cu toții, deoarece acesta este rolul 
specific pe care diplomația, atit 
multilaterală, cit și bilaterală, tre
buie să-I aibă. în ceea ce privește 
dialogul, noi trebuie să ne mani
festăm satisfacția față de întîlnirea 
la nivel înalt de la Geneva, din no
iembrie a.c., dintre președintele 
Statelor Unite, domnul Ronald 
Reagan, și secretarul general ăl Co
mitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, domnul 
Mihail Gorbaciov. Se așteaptă ca 
această întîlnire să marcheze un 
pas înainte spre destinderea inter
națională.

Deși, vorbind de pacea interna
țională, ne gîndim întotdeauna la 
dezarmare, și în primul rînd la cea 
nucleară, nu trebuie să uităm, insă, 
că există și alte cauze care afec
tează echilibrul din lume și rela
țiile dintre state. Mă refer îndeo
sebi la problemele de dezvoltare 
economică a unor regiuni ale glo
bului, la rasism și la terorismul 
internațional. Unele progrese au 

ționa cu toată hotărârea în direc
ția dezvoltării relațiilor României 
cu toate statele lumii, fără deose
bire de orînduire socială. Așezăm 
ferm la baza acestor relații princi
piile deplinei egalități în drepturi, 
respectului independenței și suve
ranității, neamestecului în trebu
rile interne, renunțarea la forță și 
Ia amenințarea cu forța.

Sînt multe probleme în viața 
internațională, dar, după părerea 
noastră, problemele păcii și dezar
mării, ale noii ordini economice 
mondiale constituie cele mai ar
zătoare probleme, de care depinde 
îmbunătățirea întregului climat al 
relațiilor pe plan internațional.

Sîntem hotăriți să acționăm și 
în continuare, și să facem totul 
pentru a colabora cu toate statele 
și popoarele, cu toți aceia care do
resc ca omenirea să trăiască în 
pace, ca fiecare națiune să fie li
beră și independentă.

în ce privește România, ați trăit 
și trăiți, de un timp mai lung sau 
mai scurt, împreună cu noi. Cu
noașteți și ce am realizat, și ce 
mai avem de făcut, și ce ne-am 
propus pentru anul viitor și, în 
perspectivă, pînă în ’90 și chiar 
pînă în anul 2000. Cu toate condi
țiile grele economice mondiale — 
și, mai cu seamă, politice — și în 
anul care îl încheiem, în cincina
lul 1981—1985, am obținut o serie 
de realizări importante.

Ne-am propus, în noul an și în 
cincinalul 1986—1990, să parcurgem 
o etapă nouă în dezvoltarea forțe

fost obținute pentru soluționarea 
acestor probleme și constatăm că 
s-au luat hotărîri importante, ca, de 
exemplu, recenta rezoluție a Con
siliului de Securitate al O.N.U. pen
tru combaterea terorismului. în 
ceea ce privește instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
trebuie să contăm pe o înțelegere 
mai bună din partea țărilor dezvol
tate pentru a continua opera deja 
începută.

Numărul mare de țări reprezenta
te aici ilustrează politica guvernu
lui rompn de a întreține relații cu 
comunitatea internațională, care 
cuprinde state cu sisteme econo
mice și sociale diferite, pe baza 
respectării principiilor independen
ței, suveranității, egalității și nea
mestecului în treburile interne. Noi 
apreciem, totodată, participarea 
constructivă a României la activi
tățile Organizației Națiunilor Unite 
și în celelalte organisme interna
ționale, unde prezența sa se remar
că printr-o colaborare activă și o 
înțelegere a răspunderilor ei față 
de marile probleme mondiale.

Domnule președinte, noi urmă
rim, de asemenea, cu mult interes 
activitățile dumneavoastră pe arena 
internațională și sîntem martorii 
eforturilor personale pe care le de
puneți in favoarea cauzei dezarmă
rii, dezvoltării economice, cooperă
rii, păcii și securității internațio
nale.

în ultimii ani, sub conducerea 
dumneavoastră România a făcut 
mari progrese în dezvoltarea sa 
economică, culturală și socială și 
sperăm că această cale va fi con
tinuată anul viitor, in toate dome

lor de producție, în ridicarea gra
dului de civilizație, a bunăstării 
poporului, în înțărirea independen
ței și suveranității țării. Avem 
condiții să realizăm toate acestea. 
Avem însă nevoie de pace. Atît 
poporul român, cît și toate popoa
rele au nevoie de pace pentru 
a-și putea realiza programele și 
planurile lor de dezvoltare eco- 
nomico-socială, pentru a-și în
făptui visele și dorințele de o 
yiață mai bună, liberă și inde
pendentă.

Iată de ce am început și închei 
cil necesitatea de a face totul 
pentru pace.

Urez ca Anul Nou 1986 să ducă 
la începuturi reale de dezarmare, 
la îmbunătățirea climatului inter
național, a relațiilor dintre state, 
la reluarea destinderii și colabo
rării.

Doresc să adresez tuturor șefi
lor de state și guverne cele mai 
bune urări, să adresez tuturor po
poarelor pe care dumneavoastră le 
reprezentați, urarea de succes în 
realizarea dorințelor de mai bine, 
de a trăi în pace, de a-și întări 
independenta și suveranitatea !

Vă urez dumneavoastră, tuturor 
membrilor corpului diplomatic, 
succese în întreaga activitate con
sacrată dezvoltării relațiilor dintre 
România și țările dumneavoastră !

Vă urez multă sănătate și fe
ricire !

La mulți ani ! (Aplauze puter
nice).

niile, pentru bunăstarea poporului 
român, care este in mod necesar 
destinatarul tuturor eforturilor ce 
se depun în această țară.

Vă mulțumesc anticipat, domnule 
președinte, pentru întreaga colabo
rare și cooperare pe care corpul 
diplomatic o va putea avea în anul 
1986 cu autoritățile române pentru 
îndeplinirea in bune condiții a mi
siunii sale în țara dumneavoastră.

Totodată, dorim să mulțumim 
pentru ospitalitatea și prietenia, 
întotdeauna foarte călduroase, ma
nifestate de poporul român față de 
misiunile diplomatice acreditate la 
București.

Domnule președinte, cu prilejul 
Anului Nou și al celei de-a 38-a 
aniversări a proclamării Republi
cii, permiteți-mi ca, in numele 
corpului diplomatic, să exprim 
Excelenței Voastre și doamnei 
Elena Ceaușescu, Guvernului Re
publicii Socialiste România, ca și 
întregului popor al acestei frumoa
se țări urările noastre cele mai 
sincere de sănătate, prosperitate și 
pace.

Mulțumind pentru felicitările și 
urările adresate, a luat cuvintul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea rostită de președin
tele Republicii a fost urmărită cu 
deosebită atenție și interes, fiind 
viu aplaudată.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
ridicat o cupă de șampanie în să
nătatea diplomaților prezenți, 

■ urîndu-le multă sănătate, fericire 
și succese în activitatea lor, pre
cum și tradiționalul „La mulți 
ani !“

(Urmare din pag. I)
ducției, pentru continua ridicare 
a parametrilor ei calitativi. In
dicațiile pe care ni le-a dat tova
rășul Nicolae Ceaușescu in cursul 
acestei vizite, ca și in cursul vizi
telor anterioare au condus la o mai 
bună organizare a fluxurilor teh
nologice, la asimilarea de linii teh
nologice complexe și mașini spe
ciale.

— Care socotiți că este „cheia" 
succeselor dumneavoastră în anul 
și în cincinalul pe care îl în
cheiem 7

— Nu alta decît „cheia" succe
selor tuturor : spiritul revoluționar. 
Chemările înflăcărate ale secreta
rului general al partidului, marile 
victorii obținute de poporul nostru 
in construcția socialistă conduc la 
întărirea spiritului revoluționar, 
la întărirea deciziei fiecărui om al 
muncii de a-și consacra întreaga 
putere de creație edificării socia
lismului și comunismului pe pă- 
mîntul României.

Energia oamenilor — 
inestimabila resursă 

energetică
De la pionierul ce stinge un bec 

de care nu mai are nevoie, con
știent că în felul acesta contribuie 
la economisirea energiei electrice, 
și pînă la savantul adîncit în la
borioase calcule necesare punerii 
la punct a unor surse neconvențio- 
nale, de la minerul tăind roca nea
gră în adîncurile pămîntului pen
tru a spori la suprafață lumina și 
pînă la ucenicul ce meșterește un 
dispozitiv care, o dată aplicat, va 
economisi în atelierul-școală încă 
un kilowatt-oră — mai că nu este 
om care, intr-un fel sau altul, să 
nu fie implicat în vasta problema
tică, de o majoră importanță, a 
dezvoltării bazei energetice a țării, 
problemă cardinală a planului pe 
anul viitor, ca și a cincinalului care 
începe o dată cu el.

Stăm de vorbă cu Francisc Fa- 
zakaș, miner, șef de brigadă la 
întreprinderea minieră Paroșeni.

— Cum vă despărțiți de 1985 7 
Aveți motive să-l socotiți un an 
bun 7

— Noi, minerii din Paroșeni, am 
lansat anul acesta chemarea la în
trecerea pe țară în minerit — și 
trebuia să ținem capul sus. Noi 
credem că ne-am ținut cuvîntul. 
Colectivul minei noastre a rapor
tat cu 12 zile înainte de termen 
realizarea planului de producție pe 
acest an, extrăgînd suplimentar 
35 000 tone cărbune, depășind cu 
o însemnată cantitate propriul an
gajament. La acest succes ne-am

adus contribuția și noi, minerii 
dm sectorul III, care ne-am înde
plinit planul pe 1985 la data de 
20 octombrie, iar planul pe între
gul cincinal, la 20 noiembrie.

— Cărui fapt socotiți că se da
torează aceste realizări 7

— însuflețirii cu care toți mine
rii, avînd in frunte pe comuniști, 
au răspuns vibrantelor chemări și 
îndemnuri adresate de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, minerul de o- 
noare al țării.

— Ce ne spuneți despre viitorul 
cincinal 7 Ce gîndesc oamenii Văii 
Jiului despre el7

— începem un nou cincinal — 
prefigurat cu limpezime în recen
tele cuvîntări rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Plenara C.C. 
al P.C.R. și Plenara consiliului na
țional al oamenilor muncii, în care 
necesitatea creșterii producției de 
cărbune energetic și cocsificabil o- 
cupă un loc deosebit de important. 
La sfîrșitul cincinalului viitor, din 
bazinul carbonifer al Văii Jiului 
vor trebui extrase 21 milioane tone 
cărbune. Pentru realizarea acestui 
important obiectiv ne angajăm cu 
tot elanul nostru muncitoresc, cu 
hotărîrea nestrămutată de a spori 
aportul nostru la realizarea in în
tregime a programului de creștere 
a producției de cărbune. Vom cău
ta să punem în valoare bogata zes
tre tehnică și experiența de pro
ducție acumulate in cei 20 de ani 
de existență a minei. Vreau să 
subliniez că pe prima pagină a căr
ții de aur a minei Paroșeni este 
înscrisă urarea-îndemn adresată 
colectivului nostru de muncă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ur- 
mind neabătut orientările secreta
rului general al partidului nostru, 
mina Paroșeni s-a dezvoltat an de 
an. Aici a fost introdus primul 
complex mecanizat din Valea Jiu
lui. Acum, mina are un înalt grad 
de mecanizare. Fapt puternic re
liefat de o cifră : In anul 1986, 
gradul de mecanizare a lucrărilor 
de extragere a cărbunelui va fi de 
96.6 la sută 1 Iată de ce preocupă
rile noastre sînt îndreptate spre u- 
tilizarea cu maximum de randa
ment a capacităților de producție, 
perfecționarea tehnologiilor de ex
tracție, creșterea indicilor de uti
lizare a instalațiilor și utilajelor 
miniere și crearea unui climat de
plin de ordine și disciplină.

Pentru noi, 
oamenii ogoarelor, 

noul cincinal a început
Doarme sub brazde bobul de 

grîu ; doarme și visează lanul 
inalt și pîinea care va fi în anul 
ce vine. La cumpăna dintre ani, 
țăranul socotește rodul acestuia, al 
celui care pleacă, și își suflecă, în 
gînd, mînecile pentru muncile de 
primăvară. La puține zile după 
solstițiul de iarnă, gospodarii pre
gătesc primăvara.

— Pentru noi, agricultorii, cin
cinalul, de fapt, a început — opi
nează ing. Iuliana Drăgulinescu, 
președintele cooperativei agricole 
de producție Li ța din județul Te

leorman. Sămînta pusă în pămînt 
în toamna lui 1985 va fi prima re
coltă a cincinalului 1986—1990. Am 
muncit mobilizați de îndemnurile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Se
cretarul general al partidului ne 
cheamă să manifestăm maximum 
de exigență în întreaga activitate, 
să întărim răspunderea, ordinea și 
disciplina, să respectăm neabătut 
hotăririle de partid și de stat. Ne 
sînt mereu vii în memorie cuvin
tele din Mesajul pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu ni le-a

adresat cu prilejul „Zilei recoltei" : 
„Pregătind toate condițiile pentru 
trecerea la noul plan cincinal, să 
facem totul pentru a pune, de la 
început, o bază trainică pentru 
desfășurarea largă a noii revoluții 
agrare din România, care presu
pune, în primul rind, creșterea 
puternică a producției la toate cul
turile, schimbarea radicală a însuși 
modului de muncă, de viată și de 
gîndire al întregii țărănimi, ridi
carea nivelului general de viată și 
de civilizație al satului românesc".

— Iată, in puține, dar deosebit de 
clare și de pregnante cuvinte, un 
adevărat program al agriculturii 
românești. Ce veți face, in coope
rativa dumneavoastră, pentru îm
plinirea lui 7

— In primul rînd, sîntem hotăriți 
să consolidăm toate realizările din 
cincinalul 1981—1985. La noi se lu
crează cu mai multă răspundere, 
cu o mai mare disciplină ; a spo
rit simțitor spiritul de răspundere 
în administrarea averii obștești, 
față de proprietatea socialistă ; a 
crescut răspunderea în respectarea 
neabătută a legilor ; organizarea 
muncii este mult mai bună. Dato
rită acestor lucruri, deși in cinci
nalul care se încheie condițiile na
turale nu au fost dintre cele mai 
prielnice, am obținut cele mai mari 
recolte din istoria cooperativei 
noastre — atît la cereale, cît și in 
legumicultura. Vrem să dovedim 
în anul 1986, în anii care vor veni, 
că se poate mai mult, că, mobili
zați de cuvîntul partidului, înțele
gem să ne facem exemplar datoria.

Spre mileniul 3, 
spre certitudinile 

comuniste
...Vara anului 1985. Pe teleimpri

matoarele agențiilor de presă apare 
pentru prima dată un nume : 
Mugurel Barcău. Cine este el 7 Să 
spunem doar atît : este elev în cla
sa a Xl-a la Liceul „Nicolae Băl- 
cescu" din Craiova. Pentru rest, 
să-i dăm cuvîntul chiar lui :

— Anul 1985 a constituit pentru 
mine anul unor emoții deosebite. 
Deopotrivă, însă, și anul unor 
mari succese. Evenimentul cel mai 
important l-a constituit Olimpiada 
internațională de matematică de la 
Helsinki, la care am avut bucuria 
să fac parte din lotul României, 
împreună cu alți cinci colegi din 
țară. Formația noastră a obținut 
premiul I între loturile celor 38 de 
țări participante, satisfacția noas
tră fiind cu atît mai mare cu cît 
olimpiada a fost cotată ca una din
tre cele mai grele din ultimii ani. 
Toți componenții lotului României 
au obținut premii — trei premii I 
și trei premii II, iar, pe națiuni, 
ne-am clasat pe locul I, secundați 
de lotul S.U.A., la o departajare 
de 21 puncte.

în anul care urmează, sper ca 
reprezentanții țării noastre în 
diverse compartimente ale științei 
și culturii, tinerii matematicieni să 
ocupe noi locuri fruntașe, confir- 
mînd succesele din anul pe care 
îl încheiem. In acest scop, eu și 
colegii mei de la liceul craiovean 
„Nicolae Bălcescu" ne angajăm să 
ne continuăm cu și mai mare asi
duitate pregătirea în domeniul 

matematicii, în general, pre
gătirea pentru muncă și via
ță, așa cum, cu deosebită 
căldură ne-au îndemnat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu de la înalta 
tribună a Congresului științei și 
învățămîntului.

...Am încheiat intenționat a- 
ceste gînduri, aceste mărturii de 
suflet in pragul anului ce vine 
cu emoționantele cuvinte ale pre
miantului I de la Olimpiada de 
matematică. In vorbele sale sim
țim puternică vibrația viitorului 
— a celui mai apropiat și a celui 
mai îndepărtat. Un an nou, un 
cincinal nou va începe — prilej 
de a ne gîndi o dată mai mult, 
in spiritul programelor de o ge
neroasă deschidere, de o concep
ție înaripată ale partidului nos
tru, la țelul inalt către care ne în
dreptăm, la România mileniului 
trei, la România comunistă.

Reporterii și corespondenții 
„Scinteii”
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Unui om econom

birou
<

*

că totu-i fără cusur 
și specialist ca tine 
de-ai căuta mult si bine 
altul nu ai mai afla...

așa e înțelept 
legi sacul cit e drept, 
masori
șapte ori

Unui specialist de...

Sorcova, 
vesiela, 
ni-fim pus fir 
de tțrandafir, 
floare mindră lingă floare 
să-ți aduc caldă urare

An nou, In sărbătoare : 
tr ăăă știi, 
înflorești 
metis, ea perii, 

in mijlocul verii, 
cu ani rșutți șt sănătate 
și belșug să ai ia tbhte, 
că ești harnic și ești om 
chibzuit și econom, 
chibzuit și cumpătai 
ctim te șliu și-ai apucat 
de la buni, de la străbuni, 
că muncești Ctt sîrp s-aifuni

Sorcova, 
vesela, 
să trăiești, 
să înflorești, 
să nu te mai ofilești 
printre-atitea mii și mii 
de hirtii 
și de dosare 
de pe masă, din sertare, 
de prin mape, din dulap, 
că te miri de cite-ncap 
tot claie peste grămadă 
ca un fel de baricadă 
pentru orice motivare 
trudei tale „creatoare" : 
fel de feluri de bruioane, 
schițe, planșe, diagrame, 
multe chiar de pus in rame 
cit de-aftistic sînt lucrate ; 
plus abstracte referate, 
planuri supraîncărcate 
de „măsuri imediate", • 
dar de trei ani ne-apllcate. 
plus un plan de-angajamente 
și de-alte măsuri urgente 
de luat alte... măsuri, 
incit ai putea să juri

RĂVAȘEa

ca albina, ca furnica 
și nu risipești nimica, 
nici un lucru, cit ar fi 
de mărunt, căci intr-o zi 
de mare folos va fi, 
că și acu-i mic, dar coase 
hainele cele frumoase, 
că din piei și pielicele 
se fac cele cojocele, 
că 
să 
să 
de 
pină ce croiești o dată 
ca să ai bună răsplată 
și la lucru, și acasă, 
să-ți faci viața mai frumoasă, 
și-n mai multă rodnicie. 
La mulți ani, cu bucurie !

Sorcova, 
vesela, 
să trăiești, 
să te gindești 
și să nu mai zăbovești 
ca-n birou 
Anul Nou 
să-ți aducă din uzină 
aer proaspăt și lumină, 
să cobori 
de prin nori 
lingă maiștri, muncitori, 
să-i asculți, să te asculte 
și-o să afli-atit de multe 
lucruri bune, cu temei, 
că singur n-o să mai vrei 
să te-ngropi in mii și mii 
de hirtii 
și de dosare 
numai bune de casare, 
pe tind viața niciodată 
nu poate fi-ncopciată...

j Unui puișor de... treizeci de anișori j

*
* că de stat ca să aduni 

cite cele i-ați făcut 
de cind l-ați văzut născut 
mult ne-ar mai fi trebuit 
să pătăm de sorcovit.

Petre POPA

Desen de M. CARANFIL \

Sorcova,
"vesela,

să trăiți,
să înfloriți
ca doi scumpi și buni părinți; 

'chiar prea scumpi ți mult prea 
buni,

dar de fiecare dată 
„ghinionul" i-a dat roată, 
ca și la însurătoare, 
fiindcă nici o pețitoare 
nu t-a găsit vreo mireasă 
să muncească bucuroasă 
ca el să zacă acasă 
alintat cu drag și dor 
cu același „puișor" 
și la treizeci de-anișori.

V-ați zbătut și ați trudit 
să se-nalțe băiețelul 
tare ca oțelul.
iute ca săgeata, 
ca să se fălească tata, 
mama să-l soarbă din ochi 
să nu-i fie de deochi.
L-ați hrănit, l-ați dat la școală, 
l-ați ferit de foc, de boală, 
ați făcut tot ce se poate 
să-l vedeți și-n facultate, 
de-ați plătit de șapte ori 
cei mai scumpi meditatori.

Sorcova, 
vesela. 
să trăiți. 
să infloriți 
ca doi buni și dragi părinți, 
dar să nu mai corcoliți 
ditai băiețelul 
tare ca oțelul 
și in noul an, de miine 
singur să-și ciștige-o piine, 
in cinste și vrednicie, 
de lene să nu mai știe 
și să-i meargă bine-n toate 
la mulți ani, cu sănătate I

Dragă moșule, m-aș mulțumi și cu baia mai mică de 
la părinții mei I

Trebuia să fie un robot de ma
nipulat dosare. Și a fost construit 
la noi, în atelierul de autoutilare. 
Proiectanții tot de la noi. Cînd a 
fost gata, a fost scos, cu alai mare, 
din atelier și adus la locul său de 
muncă. A fost pus în priză și, cu 
o nerăbdare de nedescris, șeful bi
roului a apăsat pe buton. Robotul 
a hiriit, a mirîit, a clipit din ochii 
săi cu celule fotoelectrice apoi s-a 
răsucit brusc, a întins un braț, dar 
nu către raftul cu dosare, ci direct 
spre șeful de birou pe care l-a 
prins cu degetele sale metalice de 
ureche și l-a purtat prin încăpere 
pină ce omul a școs un țipăt scurt. 
Atunci mina robotului, ca un cleș
te, s-a desfăcut, s-a răsucit din nou 
și a pornit în căutarea altor urechi, 
în zadar însă. Cei de față se piti
seră pe după dulapuri și pe sub bi
rouri. Careva, mai curajos, s-a fu
rișat cumva și a scos mașina din 
priză. După ce zarva și spaima au 
trecut, au fost chemați toți cei care 
contribuiseră la nașterea aceătei 
năbădăioase mașini : proiectanți. 
tehnologi, electricieni și electro- 
nlștl, maiștri, prelucrători, mon-

In decursul anului 1985 ziarele ne-au adus 
aproape zilnic vești despre noi și noi mi- 
crohidrocentrale construite pe cursul 
piriurilor de munte in județele Suceava, 
Botoșani, Cluj, Bistrița-Năsăud, Bacău și 
altele.

De mii de ani întreaga vară
Doar cerbii se-adăpau din urida-i clară.
Sclipind în soare firul mic de apă
Iși irosea puterea și lumina. 
Priviți-I azi : din forța lui se-adapă 
Scinteietoare, harnică... turbina.

★
Și-a început de curlnd activitatea noua 
platformă de foraj marin, cea de-a cincea, 
numită „Atlas"...

fineo pe umeri Terra, cum se știe. 
„Atlas" cel nou, reprofilat „puțin". 
Muncește azi la Pontul Euxin : 
Din Terra el extrage energie.

★
A fost produs de curlnd, la Craiova, cel 
de-al 30 000-lea tractor greu. Cu acest pri
lej a intrat in producția de serie un tip 
nou de tractor de 100 CP...

De treizeci de mii de ori o sută...
Trei milioane... E de groază, vere I
In urbea asta bine cunoscută 
Unde ținură-atîția cai putere ?

★
După primele patru turbine de 27 MW co
nectate in 1985 la sistemul energetic na
țional, constructorii hidrocentralei Porțile 
de Fier 2 au pus-o în funcțiune acum pe 
a cincea...

Din nou bătrînul fluviu se închină
Constructorilor buni și temerari 
Ce i-ou zidit in cale porți mai mari 
Prin care apa trece... spre lumină.

★
La Întreprinderea de mașini-unelte și 
agregate din București s-a construit o 
linie automată de prelucrare a arborilor 
cotiți. Instalația răspunde celor mai inalte 
exigențe.

Or fi ei arborii... cotiți
Dar munca, stăruința creatoare 
A meșterilor mari și iscusiți 
Ca bradul se înalță către soare.

Ghici, cine sună la ușă!

Moș Gerilă sună la 
ușă prelung.

— Cine-i ? se auzi 
dinăuntru glasul răgu
șit al lui Panaitescu.

— Eu. Moș Gerilă.
— Moș Gerilă ? Care 

Moș Gerilă ? Ce Moș 
Gerilă ?

— Moș Gerilă...
Ușa se deschise 

brusc și în cadrul ei 
apăru figura uluită a 
Iui Panaitescu. Era 
îmbrăcat ca pentru 
ceremonie, atîta doar 
că iși încheiase haina 
greșit, cu nasturele de 
jos la butoniera de 
sus.

— Poftește, poftește. 
Moș Gerilă 1 Ce sur
priză extraordinară ! 
Ce eveniment ! E... e 
de-a dreptul... Dar 
cum de ți-ai adus 
aminte ? Dacă nu 
te-am mai văzut din 
copilărie, îți dai sea
ma. uitasem...

Era fîstîcit de tot, 
sărmanul.

— Hai, intră. Insis
tă el, fă-te comod. Cu 
ce să te servesc ? Am 
un vin dulce și parfu
mat.

— Da, știu, de damă. 
Tot nu te-ai lăsat 
de-ale tale. Pa- 
naitescule. Mai bine 
dă-mi ceva de minca- 
re. că umblu de mult 
si-s rupt de foame.

Moșul intră, iși puse 
desaga jos și se așeză 
pe singurul fotoliu din 
Încăpere. Panaitescu 
veni și el repede și n 
puse moșului in mînă 
o farfurioară cu un 
sandviș uscat.

— Phui ! făcu Moș 
Gerilă. (a chestia asta 
de aici ! Așa îți faci 
tu revelionul ? Ascul
tă. Panaitescule. unde 
ți-s copiii, nevasta ?

Panaitescu 11 privi
pe moș cu o figură
prelungă. ușor vi
novată.

— Păi... știi că
n-am...

— De ce ? De ca
n-ai, Panaitescule ?

— Păi, cum să-ți 
spun eu, mereu a fost 
una, alta...

— Da, a fost una, pe 
urmă alta. Și alta și 
mereu alta... Cunosc. 
Și tu nu te-ai putut 
hotărî. Și ți-ai zis că 
de ce să te legi tu la 
cap. De ce să-ți facă 
nevasta sarmale, mai 
bine iți cumperi tu 
sandvișuri uscate din 
gară. De ce să-ți 
calce nevasta pantalo
nii, mai bine ți-i pui 
tu sub saltea. De ce 
să-ți spună copiii „tă
ticule". mai bine te 
duci și privești la co
piii altora peste gar

dul grădiniței. Panai
tescule, ești fericit ?

— Moș Gerilă, eu, 
cum să-ți spun...

— Da, am înțeles, 
îți aduci aminte ce 
mi-ai cerut cind a- 
veai zece ani ?

— Da, un trenuleț e- 
lectric. Dar nu mi 
l-ai adus.

— Atunci n-aveam. 
Acum aș avea... Ia pri
vește la televizor 1

Ecranul televizoru
lui se lumină îndată 
și în imagine apăru un 
copil care se juca, pe 
covor, cu un splendid 
trenuleț electric. Pa
naitescu privi cu ochii 
mari, emoționat pînă 
la lacrimi.

— Păi... Păi ăsta...
— Nu, nu ești tu. 

Seamănă cu tine. Dar, 
priveștă atent, mai 
seamănă cu cineva.

— Da, ai dreptate, 
cu...

— Exact, cu Marici- 
ca. fata care de doi 
ani așteaptă să o ceri 
in căsătorie.

Copilul din televizor 
Iși lăsă o clipă joaca 
și. privind din ecran 
spre Panaitescu, ridi
că brațele și strigă fe
ricit : „Tăticule !“.

— Da, sînt aici ! 
strigă și Panaitescu 
repezindu-se spre te
levizor. Dar, la un 
semn al lui Moș Ge
rilă, imaginea dispăru.

— Stai ! spuse mo
șul liniștit. Nu te re
pezi 1 E doar o posi
bilă imagine din vii
tor. Asta e darul meu 
de Anul Nou pentru 
tine. Și mai am unul : 
Ascultă, sună cineva 
la ușă.

în ușă apăru... Ma- 
ricica.
Mihal CARANFIL

Moș Gerilă și mașina de tras de urechi
tori... După multe zile de studii și 
dezbateri s-a ajuns la verdictul ire
vocabil că robotul este un rebut. 
Nu se mai putea face cu el nimic. 
Un rebut șl gata ! A fost urcat în- 
tr-un cărucior și aruncat la fiare 
vechi, in spatele atelierului de 
autoutllări. Locul respectiv a fost 
ocolit cu grijă de către toți, pină 
în ziua în care, nimeni nu știe cum 
și de ce, robotul a dispărut. Șeful 
de birou, cu urechea în suferință, 
a răsuflat ușurat, și-a recăpătat 
buna dispoziție și, uitind toată tă
rășenia, a început să spună din 
nou. la cafeluța de la ora 8,00, ca 
și la cele de la alte ore, anecdotele 
lui preferate, A rămas, totuși, cu 
un tic : de cite ori vede ori doar 
aude pronunțindu-se cuvintul robot 
îșl duce mina la ureche.

Șl astfel, timpul a trecut $1 a 
venit șl noaptea Anului Nou...

Revelionul, organizat în sala 
mare a noii și modernei noastre 
cantine, a fost extraordinar. Cu 
lume multă, cu mare fast, cu cin- 
tece și dansuri... Brigada artis
tică s-a intrecut pe sine cu 
un program vesel, adecvat momen

tului. Și totuși, numărul forte al 
acelei nopți a fost altul. A fost 
numărul lui... Moș Gerilă. Căci, 
desigur — nici nu se putea altfel — 
la un moment dat și-a făcut și el 
apariția. Așa cum îl știm, cu uriașa 
lui manta roșie, cu barba sa albă, 
cu nasul și cu pomeții îmbujorați 
de ger (și, cine știe, poate că și 
de cabernet), cu desaga plină de 
daruri. Care desagă și-a gollt-o tre- 
cind pe la fiecare și oferind cite 
ceva, cu vorbele lui blajine și pline 
de duh. Cind în desagă n-a mai 
rămas nimic, moșul s-a urcat pe 
scenă și a întrebat cu blîndețe.

— Ei, a primit toată lumea da
ruri ?

— Nu 1 s-a auzit, din față, vocea 
controlorului de calitate Zamfir. 
Eu n-am primit.

— Nici eu ! a zis tehnologul Pa- 
velescu.

— Și nici eu 1 a adăugat proiec
tantul Cosoroabă.

— Eu, tot așa — a spus și recti
ficatorul Prodan.

Atît, ei patru. Nu primiseră da
ruri. Moșul a zîmbit.

— Da, da, știu — a vorbit el.

Pentru dumneavoastră am ceva 
special. Vă rog să poftiți pe scenă.

Puțin cam mirați, dar și nerăb
dători, puțin îngrijorați, dar și mîn- 
dri că din toată adunarea pe ei ii 
alesese moșul pentru... ceva spe
cial, cei patru au urcat pe scenă 
și s-au așezat doi în stingă, doi in 
dreapta lui Moș Gerilă,

— Ei, dragii moșului, acum iată 
și darul pregătit pentru voi !

Cu mișcări fulgerătoare moșul 
i-a apucat, cu cele patru mîini ale 
sale (da, avea patru brațe moșul !) 
de urechi. I-a strîns bine și i-a 
plimbat prin toată scena. în hoho
tele de rîs ale întregii săli. Apoi 
le-a dat drumul strigind :

— Stați, nu fugiți !
Și, spre stupoarea întregii asis

tențe, a început să se dezbrace. 
Și-a scos mai întîi masca, apoi ce
lelalte. Atunci s-a văzut că sub 
veșmintele de Moș Gerilă se afla... 
robotul nostru. îngrozit, șeful de 
birou Mardare și-a dus mîinile la 
urechi și s-a vîrît sub masă.

— A, nu, cu dumneata n-am ni
mic. stai liniștit 1 i s-a adresat ro
botul. Cu dumneata a fost o gre

- Alo, în legătură cu schim
bul acela de locuință, n-ațl dori 
să-l efectuăm chiar in seara 
asta ? ?

- Dacă nici pe 3 ianuarie 
nu se hotărăsc să plece, ne 
facem bagajele și ne mutăm la 
tanti Aglae I I I

Desene de Adrian ANDRONIC

- ...numai dacă ne dai nouă 
tot sacul cu jucării I I

Desen de Viorel SANDU

șeală, ai fost, ca și mine, victima 
vinovăției altora. îmi cer iertare, 
dar n-am avut nici o vină. în fond, 
eram un rebut. Rebutul acestor pa
tru confrați ai dumneavoastră. Că 
unul a proiectat neglijent niște de-, 
talii, altul a rezolvat superficial 
problemele tehnologiei, al treilea a 
greșit niște cote la rectificarea pie
selor de bază, al patrulea n-a con
trolat... Dar greșeala s-a reparat. 
Norocul meu a fost că, pe cind mă 
aflam aruncat la fiare vechi, m-a 
găsit acolo o echipă a centrului de 
organizare a serviciilor lui Moș 
Gerilă. Iar acum, remaniat și pus 
la punct, am fost trimis în dar în
treprinderii dumneavoastră. Așa 
că vă rog să-mi faceți și mie loc 
la o masă și să mă serviți cu un 
pahar de ulei „UR 206'*. La mulți 
ani !

...Și a coborit in sală. Cei patru 
însă dispăruseră. Cineva ne-a spus 
a doua zi că a zărit noaptea, în sta
ția de tramvai, patru indivizi elu
dați. Purtau, toți patru, niște plas
turi mari pe urechi.

C. TUDOR

tv
20.30 Telejurnal
21,00—4,00 PROGRAM SPECIAL DE RE

VELION (color). Realizat de Ra- 
dioteleviziunea română In cola
borare cu Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste

21,00 Prolog : Revelion 1986
21.10 Noi amintiri din copilărie 0 Fan

tezii pe zăpadă
21,35 Tinerețea răspunde prezent !
21,45 Iarnă românească (I) • Să vină 

mama !
22,00 Parada șlagărelor
22.10 Anecdote (I) • Invitație la vals

• Răbdarea
22.30 Melodii de altădată 0 Anecdote 

(II) 9 Bal la Operetă (I) 0 Anec
dote (III)

22,50 Parada șlagărelor
23,05 Iarnă românească (II) • Plugu- 

șorul televiziunii 0 CIntece de 
urare

MESAJUL TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU, 

SECRETAR GENERAL 
AL PARTIDULUI 

COMUNIST ROMAN, 
PREȘEDINTELE REPUBLICII 

SOCIALISTE ROMÂNIA
• Hora Unirii • La mulți ani, 
iubit conducător ! 0 Românie, va
tră dragă, la mulți ani ! • Cln- 
tăm pacea lumii 0 Să trăiești, 
mlădlță a neamului meu !

0,20 Marele vals 
0,25 Romanțe • O seară cu peripeții 

la Operetă
0,45 Parada șlagărelor
1.00 Revista ’86 (I) • Dansul fulgilor 

de nea
1.15 CIntece de voie bună • Anec

dote (IV)
1,25 Bal la Operetă (II)
1.35 Trio+i In orășelul muzicii
1.45 Romanța veșnic tînără 0 Revista 

'86 (II)
2.00 In pași de tango • La fereastra 

cu melodii • Schiță veselă
2,20 Saluturi muzicale ale televiziuni- 

lor din alte țări 0 Anecdote (V) 
2,40 CIntece de voie bună 0 O farsă 

de Anul Nou 0 Parada șlagărelor 
3,00 In ritmul dansului 0 Anecdote 

(VI) • Romanțe
3.15 Revista '86 (III) • saluturi muzi

cale ale televiziunilor din alte țări
3.35 Verificarea • Povestiri muzicale 

Cîntece de voie bună
4,00 Perinița

1, IANUARIE 1986
11,00 La mulți ani, cu bucurie ! (color).
11.15 In jurul bradului (color). Emi

siune llterar-muzlcal-coregrafică. 
Gtnduri șl urări ale copiilor adre
sate patriei, partidului, con
ducătorilor iubiți tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu

11.35 Ecran de vacanță (color). „Pău
nită". Producție a studiourilor din 
R. P. Chineză. Prima parte

12,00 Concertul extraordinar de Anul 
Nou (color) al formațiilor muzi
cale ale Radloteleviziunii, corului 
Filarmonicii „George Enescu", co
rului „Preludiu" al Ansamblului 
U.T.C., orchestrei simfonice a Fi
larmonicii din Ploiești, orchestrei 
Conservatorului „Ciprian Porum- 
bescu"

13,00 Telejurnal
13.20 Album de sărbătoare (color)
17,00 Ritmuri cubaneze — muzică ușoa

ră (color)
17.15 Balul operetei (color)
17.55 Dacă doriți să revedețl... Selec- 

țluni din programele de Revelion 
(color)

18.20 Șapte note... vesele (color). Pa
gini din comedia muzicală cine
matografică românească

18,50 1 001 de seri (color)
19,00 Telejurnal
19.30 La mulți ani ! (color). Selecțiupl 

din programele de Revelion
20,00 Film artistic (color). „Iarna bo

bocilor"
21.15 Dacă doriți să revedețl... (color). 

Selecțiuni din programele de Re
velion

22.15 Telejurnal
22,25 CIntece de urare — melodii În

drăgite, romanțe (color)
23,00 închiderea programului

2 IANUARIE 1986
10,00 Tară scumpă, la mulți ani 1 (co

lor). Melodii populare de pe în
treg cuprinsul țării

11,00 Ecran de vacanță : „Păunlța" (co
lor). Ultima parte

12,00 Concertul de Anul Nou al Filar
monicii din Viena (color)

13,00 Telex
13,05 Album de iarnă (color)
18,00 Povestiri muzicale (color)
18,50 1 001 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 start la varietăți
20,00 Film artistic : „Nu vel afla nici

odată..." (color)
21.35 Dacă doriți să revedețl... (color) 

Selecțiuni din programele de Re
velion

21.55 Telejurnal
22,05 Cîntece îndrăgite (color)
22.30 închiderea programului

cinema teatre
• Racolarea : SCALA (11 03 72) — 9;
IU 13; 15; 17,15; 19,30, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Promisiuni : VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19
• Căsătorie cu repetiție : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Bădăranii : COTROCENI (49 48 48)
— 15: 17; 19
• Sper să ne mai vedem : STUDIO 
(59 53 15) — 31 dec. — 9,30; 12; 14,30; 
16,45, 1 lan. — 12; 14,30; 16,45; 19, 
2 ian. — 9,30; 12; 14,30; 16,45; 19, 
CULTURAL (83 50 13) - 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• 31 dec. Puterea șl adevărul : — 10; 
14; 17,30, 1, 2 ian. Alice — 8; 10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19: PATRIA (11 86 25)
• 31 dec. Prieteni fără grai — 9; 11; 
13; 15, Lumină de Iulie — 17; 19; 1, 2 
ian. Aventurile maimuței Nuky — 9; 
11; 13; 15, Pași spre lună — 17; 19 : 
DOINA (16 35 38)
• 31 dec., 1 ian. Proprietarii — 9; 11; 
13; 15; 17; 19, 2 ian. Noaptea Iguanci
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19 : CAPITOL 
(16 29 17)
• Al nouălea fecior : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Toamna bobocilor, Iarna boboci
lor : BUZEȘTI (50 43 58) — 15; 18
• Prințesa Tana : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19
• Joc limonada : FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Trenul de Kraljevo : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, 
VOLGA (79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• All-Baba și cel 40 de hoți :
AURORA (35 04 66) — 9; 12; 15,30;
18,30
• Stigmatul : POPULAR (35 15 17) — 
15; 17: 19
• Spectacol la „Miraj" s MUNCA 
(21 50 97) — 15: 17; 19
• Fata fără zestre : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 12; 15; 18, ARTA 
(21 31 86) — 9; 12; 15; 18
• Lungul drum către sine : VIITO
RUL (10 67 40) — 15; 17; 19
• Intilnire de gradul HI : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30
• Avertismentul : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19. ME
LODIA (11 13 49) — 9; 12; 15; 18,
FLAMURA (85 77 12) — 11,30; 14;
16,30; 19
• Contrabandiștii din Santa Lucia :
UNION (13 49 04) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, PACEA (71 30 85) — 15; 17: 19,
FLACARA (20 33 40) — 14,30; 16,30;
18,30
• Zică ce vor zice : LIRA (31 71 71)
— 15: 17; 19
• Descoperirea lui Til : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15; 17; 19
• Cel șapte fantastici : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

31 DECEMBRIE 1985
• Opera Română (13 18 57) : Seară 
vieneză — 18
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : Su- 
zana — 18
• Circul Globus (10 41 95) : „La circ 
ca-n filme* — 10

1 IANUARIE 1986
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Comedie de modă veche — 
17,30 ; (sala Atelier) : Intre patru 
ochi (A) — 18
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Prințesa circului — 18
0 Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Mizerie și noblețe — 
17,30 ; (sala Studio) : Acești îngeri 
triști — 17
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic 
despre elefanți — 18 ; (sala Victoria. 
50 58 65) : Eu vă fac să rideți — 18
• Circul Globus (10 41 95) : „La circ 
ca-n filme" -^15; 18

2 IANUARIE 1986
O Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Hagi Tudose — 10 ; Nu se 
știe niciodată — 17 ; (sala Atelier) : 
Fata din Andros — 17,30
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : La 
calul bălan — 10 ; Liliacul — 17,30
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Trenurile mele — 17,30 ; (sala Gră
dina Icoanei, 11 95 44) : Hamlet — 15
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mielul tur
bat — 17,30
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Atenție, se filmează — 18
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : O 
dragoste nebună, nebună, nebună — 
14 ; Capcană pentru un bărbat sin
gur — 17,30
0 Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Pădurea — 17,30 ; 
(sala Studio) : EX — 18
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Hotel „Zodia gemenilor" — 
10 ; Cursa de Viena — 18 ; (sala Glu- 
lești, 14 04 85) : Arta conversației — 18
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă-
nase" (sala Savoy, 15 56 78) : Corina 
— 11 ; Tinerețe fără bătrlnețe — 15 ; 
Dragoste la prima vedere — 18 ;
(sala Victoria, 50 58 65) : Băiatul cu 
stlclețl — 18
0 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La popasul... drumeției — 
18 ; (la Palatul Sporturilor și Cultu
rii) : Sanie cu... melodii — 15; 18
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Ileana Slnziana — 11
0 Circul Globus (10 41 95) : „La circ 
ca-n filme" — 10; 15; 18
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LA MULTI ANI, 
PATRIE IUBITĂ!

(Urmare din pag. I)
număr de locuințe noi - de care 
a ajuns să beneficieze peste 81 
la sută din populație - condițiile 
deosebite pentru învățătură, cultu
ră, sănătate, odihnă, recreare, asi
gurarea echității in răsplata mun
cii sint tot atitea argumente de 
netăgăduit ale preocupării stator
nice a partidului și statului nostru 
pentru a se asigura o viață feri
cită întregului popor.

Evocind perioada care se încheie, 
ne întemeiem mîndria, seninătatea 
și pe adevărul că a fost o. nouă 
perioadă de viață liberă și demnă, 
într-un climat de strînsă unitate și 
larg respect social, cu gindul și 
opțiunea omului simplu chemate și 
prezente, sistematic, la orientarea 
și rezolvarea treburilor obștești, în
tr-un climat de autentică egalitate 
și democrație.

Evocind perioada care se încheie, 
nutrim, ca popor cunoscut și res
pectat pe meridianele lumii, mîn
dria de a aparține unui stat inde
pendent, liber, suveran, care, prin 
cuvintul și inițiativele strălucite ale 
președintelui său, participă cu 
consecvență și hotărîre la înseni
narea cerului planetei, la statorni
cirea unor condiții mai sigure 
pentru pace și încredere între po
poare, la întronarea unor norme șl 
raporturi mai drepte și mai echi
tabile între națiunile lumii.

Toate aceste certitudini, cu care 
poporul român încheie încă o eta
pă din prodigioasa sa activitate 
creatoare, din hotărîta sa înaintare 
spre progres, reprezintă temeiurile 
mîndriei și încrederii cu care .pă
șește în cincinalul viitor.

Seva mîndriei și încrederii se 
trage și din convingerea că, așa 
cum a stabilit partidul, noul cinci
nal marchează intrarea României 
intr-un stadiu superior de dezvol
tare economico-socială, că pînă in 
anul 1990 patria noastră va trece 
de la stadiul de țară în curs de 
dezvoltare la stadiul de țară 
mediu dezvoltată. Chezășie a 
atingerii acestui însemnat obiec
tiv este prezența în fruntea 
partidului și a țării a tovarășului 
Nicolqe Ceaușescu, patriotul și re
voluționarul ale cărui prodigioasă 
activitate și pilduitor exemplu, 
cuvînt și fapte înflăcărate, cuteză- 
'oar'e, potențează imensele resurse 
de voință și pricepere ale intregii 
națiuni, înscriindu-le, decis și avin- 
tat, pe orbita înaintării spre viitor.

Va fi un cincinal al trecerii ho- 
tărîte de la dezvoltarea extensivă 
la dezvoltarea intensivă a indus
triei, agriculturii și celorlalte ramuri 
economice.

Va fi un cincinal al accentuării 
marcate a laturilor calitative, de 
eficiență, ale întregii activități eco
nomice și sociale. Prin afirmarea 
puternică a științei ca forță de 
producție, industria românească își 
va demonstra și mai puternic dina
mismul, modernitatea, competitivi
tatea produselor sale. Prin reali
zarea noii revoluții agrare, care 
presupune transformarea generală 
a felului de muncă, de viață și de 
gindire al țărănimii, se vor obține 
producții sigure, stabile și înalte, 
agricultura afirmîndu-se ca o acti
vitate de înalt randament.

Va fi un cincinal al continuării 
politicii consecvente de amplasare 
rațională a forțelor de producție 
pe teritoriu, fiecare zonă a țării 
devenind tot mai înfloritoare. Așa 
cum prevăd documentele Congre
sului al Xlll-lea, în fiecare județ, 
volumul de activitate economică pe 
locuitor va fi, în 1990, de cel puțin 
80 000 lei.

Va fi un cincinal în care un rol 
deosebit de important ii vor avea 
tot mai buna pregătire a forței de 
muncă, nivelul de cunoștințe și 
calificare al oamenilor muncii. An
trenarea a milioane de oameni în 
diferite forme de învățămînt, cali
ficare și perfecționare a pregătirii 
profesionale va asigura tuturor do
meniilor de activitate cadrele ne
cesare Ia nivelul corespunzător de 
competență, constituind, totodată, 
baza afirmării multilaterale a ca
pacității creatoare, a personalității 
umane.

Va fi un cincinal în care temelia 
solidă a sporirii venitului național 
va asigura resursele necesare atît 
pentru dezvoltarea economică a 
țării, cit și pentru ridicarea cali
tății vieții întregului popor — țelul 
suprem "al politicii partidului, al tu
turor înfăptuirilor noastre.

La cumpăna dintre ani, în fața 
bilanțului de certitudini al etapei 
care se încheie, in fața perspec
tivelor, de asemenea certe, ale pe
rioadei care începe, poporul ro
mân, conștient de dimensiunea is
torică a timpului prezent, hotărit să 
făurească un minunat viitor, se 
prezintă strîns unit în jurul parti
dului, al secretarului general al 
partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cu convingerea că, prin maies
tuoasa poartă dintre ani, se des
chide drumul spre o nouă etapă, 
superioară, a existenței sale, sore 
viitor, in înțelesul cel mai larg și 
luminos, poporul are temeiuri 
adinei de certitudine să adreseze 
României fierbintea sa urare :

LA MULȚI ANI, PATRIE IUBITA I

Cronica zilei
La Ministerul Afacerilor Externe 

a avut loc, la 30 decembrie a.c., sem
narea Convenției între Guvernul Re
publicii Socialiste România și Guver
nul Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste privind trecerile simple 
ale frontierei de stat. Convenția a

fost semnată de general-Iocotenent 
Constantin Călinoiu, comandantul 
trupelor de grăniceri, din partea ro
mână, și de ambasadorul Uniunii So
vietice Ia București, E. M. Tiajel- 
nikov.

A participat Traian Pop, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

Noi succese ale navaliștilor constănțeni
Acționind ferm pentru realizarea 

programului de construcții navale 
inițiat de secretarul general al 
partidului, navaliștii constănțeni 
au cinstit Ziuă Republicii cu două 
succese remarcabile in producție. 
Astfel, din docurile întreprinderii 
de construcții Constanța a fost 
lansat primul doc plutitor de 
20 000 tone,'forță construit in Româ
nia, care va intra în dotarea bazei 
de reparații a flotei comerciale ro
mânești din noul port Midia, Docul 
este realizat după proiecte româ
nești și este înzestrat in totalitate 
cu echipamente și instalații produ
se de industria noastră. In aceeași

zl, din docurile fabricii de con
strucții și reparații de nave de 
lu ' Mangalia, a fost lansat cel 
de-al 3-lea mineralier de 65 000 tdw 
construit aici, care a primit numele 
„Bănișor". La lansare, nava are un 
procent de saturare cu mașini și 
instalații de 80 la sută, fiind înzes
trată cu un motor de 17 009 CP. 
realizat Ia Reșița. Demn de relevat 
este faptul că, prin aplicarea unor 
tehnologii moderne la construcția 
mineralierului, navaliștii au ajuns 
la un indice de peste 91 Ia sută in 
Utilizarea tablelor de metal. (Geor
ge Mihăescu, corespondentul „Sein- ■ 
teli“).

Următorul număr al ziarului „Scînteia" 
va apărea vineri, 3 ianuarie 1986

vremea
Institutul de meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 31 decembrie 1985, ora 20 — 
3 ianuarie 1986* ora 20. în țară : Vre
mea va fi în general umedă, cu cerul 
mai mult noros. Vor cădea precipitații 
locale, îndeosebi sub formă de ninsoa
re, în nordul și estul țării și sub for
mă de ploaie, lapoviță și ninsoare în 
rest. Vintul va prezenta intensificări 
temporare, viscolind pe alocuri zăpada

în prima parte a intervalului în regiu
nile estice. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 10 și zero gra
de, local mai coborite în centrul și 
nord-estul țării, iar cele maxime între 
minus 5 șl plus 5 grade. Pe alocuri, 
cantitățile de apă pot depăși 15 litri 
pe metrul pătrat in 24 de ore. In Bucu
rești : Vreme în general umedă, cu 
cerul mai mult noros. Vor cădea pre
cipitații sub formă de ploaie, lapoviță 
și ninsoare, îndeosebi în prima parte 
a intervalului. Vînt moderat, cu inten
sificări de scurtă durată. Minimele vor 
oscila între minus 4 și zero grade, iar 
maximele între zero și plus 4 grade.

TIMPUL PROBABIL ÎN LUNA IANUARIE
După cum comunică Institutul de 

meteorologie și hidrologie, evoluția 
vremii in luna ianuarie nu va pre
zenta abateri însemnate față de re
gimul normal al acestei luni de 
iarnă. Temperaturile vor tinde spre 
valori mai coborite decît mediile 
multianuale în nordul țării, iar can
titățile de precipitații vor fi ceva 
nai însemnate în regiunile vestice.

Caracteristici ale evoluției vremii: 
1—10 ianuarie. în regiunile sudice 
a predomina o vreme in general 
chisă, cu precipitații mai ales sub 
rmă de lapoviță și ninsoare. In 
•elalte zone, precipitațiile sub for- 
1 de ninsoare vor fi mai restrinse 
Carie. Vintul va prezenta intensi- 
f'ri de scurtă durată predominind 
dișectorul nordic, viscolind zăpada, 
■n doua parte a decadei, in estul 
tă Temperaturile minime se vor 
sit, in general, între minus 10 și 
zc,grade. mai coborite in nordul, 
cei^i ș, estul țării, iar ziua valori
le 'xime vor fi cuprinse între mi- 
nusase și plus patru grade. Di- 
mința și seara, condiții de for- 
mah ceții. izolat, polei.

Hț) ianuarie. După o încălzire 
sjtă durată, vremea se va răci.

La ițput, precipitațiile vor fi in- 
deose sufc formă de burniță și 
Ploaițfiind ceva mai însemnate 
cantity în sud-vestul țării. Pe

alocuri se va produce polei. Apoi 
precipitațiile vor fi sub l'ormă de 
ninsoare in majoritatea regiunilor, 
iar vintul va prezenta intensificări 
în es’ful țării și la munte, viscolind 
pe alocuri zăpada. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 
opt și plus două grade, mai cobori
te in a doua parte a decadei, îndeo
sebi in centrul și nordul țării, in 
timp ce temperaturile maxime se 
vor situa între minus cinci și plus 
cinci grade, mai ridicate la începu
tul decadei.

21—31 ianuarie. Vremea va fi rece, 
cu nopți geroase care vor avea o 
persistență mai mare în centrul și 
nordul țării. Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai accentuate în regiunile 
sud-vestice. unde precipitațiile pot 
fi. pentru scurtă durată, și sub for
mă de burniță și ploaie. în rest, 
ninsori locale. Vintul va prezența 
intensificări trecătoare, spulberînd 
zăpada in sudul și estul țării, în a 
doua parte a intervalului. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre 
minus 15 și minus 5 grade, dar 
vor coborî și sub minus 20 de grade 
îndeosebi în nordul si estul țării. 
Ziua, valorile maxime se vor situa 
între minus 8 și plus 2 grade. Di
mineața se va produce ceață aso
ciată cu depunere de chiciură.

(Agerpres)

SOFIA

lealtă apciere fală de rezultatele 
recentelor mvarlin nnnâne-bidgare 

la nivel înalt
SOFIA 30 (Agerpres). — Biroul 

Politic al C.C. al P. C. Bulgar a dat 
o înaltă apreciere convorbirilor și în
țelegerilor convenite în timpul vizitei 
de prietenie în țara noastră, la in
vitația tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a tovarășului 
Todor Jivkov, secretar general al 
C.C. al P. C. Bulgar. președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, 
privind -lărgirea și adincirea in con
tinuare a prieteniei tradiționale 
româno-bulgar.e, in interesul celor 
două popoare, al cauzei păcii și so
cialismului.

în comunicatul dat publicității de 
agenția’ B.T.A. se arată că Biroul 
Politic al C.C. al P. C. Bulgar a re
levat însemnătatea indicațiilor celor 
doi conducători de partid și de stat 
în legătură cu folosirea și mai dina
mică, pe scară largă, a celor mai efi
ciente forme de colaborare, bazată 
pe acorduri și înțelegeri pe termen 
lung. S-a evidențiat, în acest con
text, înțelegerea privind construirea 
prin eforturi comune a unor obiec
tive hidrotehnice pe Dunăre.

Biroul Politic a subliniat importan
ța hotăririi exprimate de ambele 
părți de a dezvolta mai activ colabo
rarea economică și tehnico-științifică 
multilaterală, in conformitate cu 
hotăririle Consfătuirii economice la 
nivel înalt, a țărilor membre ale 
C.A.E.R. și cu Programul complex al 
progresului tehnico-științific al țâri
lor membre ale C.A.E.R. pină în anul 
2000.

In cursul schimbului de păreri pri
vind unele probleme actuale ale si

tuației internaționale — se arată în 
comunicat — a fost subliniată hotă- 
rirea României și Bulgariei de a ac
ționa intens, în spiritul Declarației 
de la Sofia a statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, pentru des
fășurarea de acțiuni convenite intre 
țările socialiste în vederea însănăto
șirii radicale a relațiilor internațio
nale.

A fost reafirmat sprijinul deplin 
exprimat de ambele părți față de 
poziția constructivă a Uniunii Sovie
tice la întîlnirea de la Geneva din
tre M. S. Gorbaciov și Ronald 
Reagan.

Biroul Politic al C.C. al P. C. Bul
gar a dat cea mai/ înaltă apreciere 
Declarației-Apel a președintelui Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și a președin
telui Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria, tovarășul 
Todor Jivkov, cu privire la realizarea 
în Balcani a unei zone fără arme 
chimice. Această inițiativă comună 
extrem de importantă, precum și 
hotărirea reafirmată de cele două 
țări socialiste vecine de a acțio
na pentru transformarea Balcani
lor in zonă fără arma nucleară con
stituie o contribuție importantă la 
întărirea păcii și securității în re
giune, in Europa și in întreaga lume.

Biroul Politic al C.C. al P. C. Bul
gar a aprobat înțelegerile realizate 
intre tovarășul Todor Jivkov și to
varășul Nicolae Ceaușescu și a sta
bilit sarcini pentru organizațiile și 
departamentele de resort privind 
întreprinderea de măsuri concrete 
pentru îndeplinirea lor.

Colocviul româno-american 
de istorie

NEW YORK 30 (Agerpres). — La 
Biblioteca română din New York 
s-au desfășurat lucrările colocviului 
româno-american de istorie. Mani
festare științifică ce continuă tradi
ționalele legături dintre oamenii de 
știință români și americani, colocviul 
a reunit istorici, cercetători, profe
sori din cele două țări, avind în cen
trul dezbaterii teme de larg interes : 
politica externă a României socia
liste ; contribuția României la vic
toria asupra fascismului ; România și 
Națiunile Unite ; cultură și civiliza
ție românească ; relațiile româno- 
americane in perioada postbelică.

In cadrul colocviului a fost evi
dențiată activitatea României, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pentru 
soluționarea problemelor complexe 
cu care se confruntă omenirea, pen
tru promovarea unor principii noi în 
relațiile internaționale, întemeiate pe 
respectarea independenței, suverani
tății și deplinei egalități a tuturor 
statelor, pentru creșterea rolului in
ternațional al Organizației Națiunilor 
Unite.

Colocviul a prilejuit prezentarea 
bogatelor tradiții umaniste ale cultu
rii și civilizației românești, a valo
rilor create de poporul român in 
epoca contemporană.

S-au pus in evidență aspecte im
portante ale relațiilor româno-ameri- 
cane, interesul reciproc privind adin
cirea colaborării și cooperării pe 
multiple planuri, s-a subliniat rolul 
pe care cercetarea istorică ii are în 
mai buna cunoaștere reciprocă a po
poarelor celor două țări.

Comunicările științifice prezentate, 
dezbaterile din cadrul colocviului au 
pus în evidență lupta națiunilor 
unite pentru zdrobirea fascismului, 
semnificația internațională a revolu
ției din România din august 1944 și 
contribuția eroică a poporului român 
la victoria finală.

Tovarășului colonel DENIS SASSOU NGUESSO
Președintele Comitetului Central al Partidului Congolez al Muncii, 

Președintele Republicii Populare Congo,
Șef al Guvernului

BRAZZAVILLE
Aniversarea creării Partidului Congolez al Muncii și proclamării Repu

blicii Populare Congo îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, in numele 
poporului român, al Partidului Comunist Român și al Guvernului Republicii 
Socialiste România, precum și al meu personal, dumneavoastră, poporului 
congolez. Partidului Congolez al Muncii și Guvernului Republicii Populare 
Congo, calde felicitări și cele mai bune urări.

Exprim convingerea că, in spiritul convorbirilor și înțelegerilor convenite 
împreună cu ocazia vizitei pe care ați efectuat-o anul acesta in România, 
raporturile de prietenie, solidaritate și cooperare dintre partidele și țările 
noastre vor cunoaște o dezvoltare tot mai puternică în interesul popoarelor 
român și congolez, al cauzei păcii, independenței naționale, colaborării și în
țelegerii în lume.

Vă doresc multă sănătate și fericire personală, succese tot mai mari în 
realizarea hotăririlor Congresului al III-Iea al Partidului Congolez al Muncii, 
pace, progres și prosperitate pentru poporul congolez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

REPUBLICA POPULARĂ CONGO

0 PERIOADĂ DE IMPORTANTE PROGRESE

R.S.F. IUGOSLAVIA

Program de dezvoltare
BELGRAD 30 (Agerpres). — Adu

narea R.S.F. Iugoslavia a adoptat 
pianul de dezvoltare generală a țâ
rii pe perioada pînă în 1990 și o re
zoluție privind dezvoltarea economi
că in 1986. Potrivit agenției Taniug, ‘ 
aceste documente se concentrează 
asupra creșterii producției și expor
turilor., asigurării solvabilității țării,

pe viitorii cinci ani 
ridicării productivității și a nivelului 
de trai, reducerii inflației.

într-un interviu acordat ziarului 
„Borba“. Milka Planinț, președintele 
Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F.I., a citat, intre caracteristicile 
planului pe următorii cinci ani, ori
entarea spre întărirea factorilor ca
litativi ai activității economice în 
ansamblu.

Economia R. P.
BUDAPESTA 30 (Agerpres). — 

Consiliul de Miniștri al R. P. Un
gare a. analizat dezvoltarea econo
miei naționale pe anul 1985 și a 
constatat că sporul producției indus
triale a rămas întrucîtva in urmă 
față de prevederile planului. Pro
ductivitatea in industria construc
țiilor și in agricultură a fost puțin 
mai scăzută față de nivelul realizat 
anul trecut, consumul de materii 
prime și de energie fiind mai mare 
decît cel prevăzut, ceea ce a deter-

Ungare în 1985
minat ca produsul național global să 
crească într-o măsură mai mică față 
de cit se prevăzuse in plan — rela
tează agenția M.T.I.

In comunicatul publicat se subli
niază că deși soldul activ al balan
ței comerțului exterior va fi mai 
mare decit s-a planificat, la valută 
convertibilă acest sold va fi mai 
mic decît se prevăzuse, datorită creș
terii într-un ritm mai redus a ex
portului, la care trebuie adăugată și 
depășirea cheltuielilor la import, 
îndeosebi la purtători de energie.
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Noi acțiuni și luări de poziție
pentru înfăptuirea dezarmării

Sfîrșitul acestui an este marcat de afirmarea cu putere a voinței 
pace, a dorinței fierbinți a tuturor popoarelor de a trăi într-o lume lip
sită de amenințarea unui cataclism nuclear, voință care își găsește expre
sie și in proclamarea anului 1986 drept „Anul păcii". în această 
perspectivă, in numeroase țâri de pe toate continentele au loc acțiuni 
care pun in evidentă necesitatea opririi cursei înarmărilor, iii. primul rinei 
a celor nucleare, a trecerii la realizarea unor măsuri concrete de dezar- 

i mare. Personalități ale vieții politice, sociale și culturale, oameni de cele 
’ mal diferite convingeri se pronunță cu hotărîre pentru oprirea acestei 

competiții aberante, pentru salvgardarea păcii, pentru înfăptuirea unei 
lumi a colaborării și înțelegerii în care fiecare popor să se dezvolte liber, 
corespunzător propriilor sale aspirații.

ț
V 
L

ț 
ț 
ț 
ț v 
ț 
ț
V

) 

ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț 
ț

(

ț

ț 
I
V
V

„Spirala înarmărilor trebui® oprită!"
VIENA. — înt.r-0 declarație pu

blicată de revista „Die Zukunft", 
Fred Sinowatz, cancelarul federaî 
al Austriei, a spus că guvernul aus
triac consideră 
facă 
suri

că trebuie să se 
totul pentru a se adopta mă- 
eficiente în direcția opririi

spiralei înarmărilor nucleare și cla
sice, care amenință viața pe pla
neta noastră. El s-a pronunțat, tot
odată, pentru activizarea acțiunilor 
în interesul destinderii și instaură
rii unei păci trainice în lume.

„NU, rachetelor pe pămînt britanic!"
LONDRA. — în orașul Bergfield 

din comitatul Berkshire a avut loc 
o amplă manifestație de protest 
împotriva amplasării de rachete nu
cleare pe pămintul britanic. Orga
nizată din inițiativa partizanilor 
păcii din Marea Britanie, demon
strația s-a desfășurat în fața se-
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diului întreprinderii din oraș care l 
produce componente destinate ra- ' 
chetelor nucleare

._ .. . suna te ra- , 
și a avut drept ț 

scop să atragă atenția opiniei pu
blice asupra cursului periculos al 
înarmărilor nucleare. împotriva de
monstranților au intervenit forțele 
polițienești, care au operat arestări.

împotriva militarizării spațiului cosmic
LIMA. — Luînd cuvîntul in fața 

ziariștilor străini, președintele Pe
rului, Alan Garcia, a calificat drept 
periculos programul american de 
militarizare a spațiului cosmic, cu
noscut sub numele de „războiul

ț

ț
ț 
țstelelor". El a subliniat că realiza

rea acestui program ar duce la . 
creșterea spiralei înarmărilor și ar 
avea urmări catastrofale pentru în
treaga omenire.

„Numai în condiții de pace 
se poate asigura progresul popoarelor"

MONTEVIDEO. — Popoarele, gu
vernele, partidele politice și orga
nizațiile sociale este necesar să-și 
multiplice eforturile in lupta pen
tru salvgardarea păcii în lume — 
a declarat președintele alianței de 
stingă „Frente Amplio“ din Uru
guay, Liber Seregni, intr-un inter
viu acordat ziarului local „La 
Hora“. Datoria externă a țărilor 
Americii Latine este o consecință 
a actualei rînduieli nedrepte în re
lațiile economice internaționale, a

arătat el in continuare, precizind 
că statele continentului trebuie să 
acționeze unite pentru a impulsiona 
instaurarea unei noi ordini econo
mice mondiale. Referindu-se la si
tuația din America Centrală, Liber 
Seregni a evidențiat necesitatea 
sprijinirii activității „Grupului de 
Ia Contadora" consacrate edificării 
unui climat de pace, securitate și 
cooperare în regiune — relatează 
agehția Prensa Latina.

Salvgardarea păcii - dorința cea mai fierbinte
BERNA. — Datele cuprinse în

tr-un sondaj de opinie publicat la 
Lucerna atestă faptul semnificativ 
că 49 la sută dintre elvețienii ches
tionați au declarat că au ca prin-

cipali preocupare pacea. Pacea pe 
întreaga planetă — aceasta este cea 
mai fieibinte dorință exprimată de 
numeroși locuitori ai Elveției pen
tru anul care începe.
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ORIENTUL MIJLOCIU
DAMASC 30 (Agerpres). — Semna

tarii acordului de pace din Liban 
și-au exprimat hotărirea de a pune 
în aplicare prevederile documentului 
și de a confrunta toate obstacolele 
care ar putea obstrucționa desfășu
rarea procesului, se arată într-un 
comunicat comun difuzat la încheie
rea convorbirilor tripartite de recon
ciliere intre liderii milițiilor libane
ze creștine, șiite și druze. Apreciin- 
du-se că semnarea acordului repre
zintă o nouă pagină în istoria Liba
nului, liderii celor trei miliții au 
chemat toți libanezii să-și asume 
responsabilitățile contribuind Ia pro
gresul procesului de pace și la apă
rarea țării, identității, demnității și 
viitorului său.

Liderul organizației șiite Amal, 
Nabih Berri, și președintele Partidu
lui Socialist Progresist, Walid Joum-> 
blatt, au subliniat importanța acor
dului realizat și necesitatea punerii 
-sale în aplicare.

La rîndul său, Elie Hobeika, lide
rul Forțelor Libaneze, și-a exprimat 
convingerea că acordul va fi pus in 
practică. El a spus că aplicarea acor
dului va începe în răstimp de o săp- 
tămînă, ca și formarea unui nou gu
vern de coaliție.

DAMASC 30 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez Al-Assad, a 
primit la Damasc liderii principalelor 
trei miliții libaneze — creștine, șiite 
și druze — care au semnat sîmbătă 
acordul menit să ducă la reinstau- 
rarea păcii în Liban. El a spus că 
Siria nu va precupeți nici un efort 
pentru transformarea acordului rea
lizat în realitate. Șeful statului siri
an a salutat noul spirit de reconci
liere și înalta responsabilitate care 
au permis ajungerea la acord și 
a exprimat hotărirea țării sale de a 
oferi întreaga asistență Libanului 
pentru depășirea situației actuale 
anormale și trecerea la un stadiu in 
care Libanul să se poată bucura de 
securitate și reconciliere națională.

După iiitilnirea cu președintele 
Hafez Al-Assad, liderii celor trei 
miliții au reluat convorbirile pentru 
stabilirea modalităților de punere in 
aplicare a acordului.

Poporul congolez aniversează 
două evenimente de importanță 
deosebită ale istoriei sale naționale: 
crearea Partidului Congolez al 
Muncii și proclamarea Republicii 
Populare Congo. Petrecute în a- 
ceeași perioadă de timp — ultimele 
zile ale anului 1969 — aceste eveni
mente au însemnat un hotăritor pas 
înainte pe calea inaugurată de re
voluția populară din august 1963, 
deschizind noi perspective împlini
rii aspirațiilor de libertate, progres 
și bunăstare ale poporului congolez.

în perioada care a trecut de Ia 
crearea P.C.M. — devenit partid de 
guvernămînt — pe harta țării au 
apărut noi obiective industriale și 
agrare, s-a consolidat sectorul de 
stat in economie, au fost obținute 
succese de seamă în dezvoltarea 
învățămîntului, culturii, ocrotirii 
sănătății etc. Planul de dezvoltare 
economică pe perioada 1982—1936 
prevede un mare volum de inves
tiții pentru intensificarea efortului 
de valorificare a resurselor natura
le. Așa cum se știe, R. P. Congo 
(suprafața — 342 000 kmp ; popu
lația — 1,5 milioane locuitori) dis
pune de apreciabile bogății ale so
lului și subsolului : cafea, cacao, 
cauciuc, lemn, cupru, zinc, aur, pe
trol, diamante. în dorința de a va

lorifica aceste resurse în folosul 
propriu, planul prevede, între al
tele, construirea a două mari com
plexe de prelucrare a lemnului la 
Point Noire și Likinda și sporirea 
pînă la 6 milioane tone a produc
ției de petrol.

Animat de sentimente de solida
ritate militantă cu lupta tinerelor 
state africane pentru consolidarea 
independenței, poporul român ur
mărește cu viu interes eforturile 
depuse de poporul congolez pe ca
lea făuririi unei vieți noi. între 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Congo s-au 
statornicit relații de prietenie și 
colaborare, care cunosc o evoluție 
mereu ascendentă. Un moment de 
cea mai mare însemnătate în 
această evoluție l-a constituit în
tîlnirea la nivel înalt de la 
București, din mai 1985, dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Denis Sassou Nguesso. 
Tratatul de prietenie și colaborare 
între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Congo, 
acordurile și înțelegerile convenite 
cu acest prilej au deschis ample 
perspective conlucrării bilaterale, în 
interesul ambelor țări și popoare, 
al cauzei independenței, progresu
lui și păcii.

O declarație a
MOSCOVA 30 (Agerpres). — Uniu

nea Sovietică se pronunță ferm pen
tru respectarea tuturor convențiilor 
sovieto-americane, elaborate pe baza 
principiului deplinei egalități — se 
spune într-o declarație a agenției 
T.A.S.S., dată publicității la Mosco
va. Referindu-se la un raport al Ad- 
mipistrației . S.U.A. prezentat,, (Țpn- 
gresului, ce învinuiește U.R.S.S. că 
nu-și respectă, angajamentele inter
naționale, declarația subliniază 
că Uniunea Sovietică nu a făcut

agenției T.A.S.S.
nimic care să contravtnă prevederi
lor acordurilor semnate. Este nece
sar să se adopte măsuri practice 
pentru grăbirea luării de hotărîri în 
cadrul convorbirilor sovieto-america
ne asupra armelor nucleare și cos
mice de la Geneva In direcția preîn- 
timpinării cursei înarmărilor în Cos
mos și încetării ei pe Pămînt. înțe
legeri reciproce in această problemă, f 
relevă declarația, au fost convenite 
la nivel înalt, acum nu mai rămîne 
decit să se elaboreze soluțiile prac- « 
tîc^T» arată" ageriți' T.’A.’S’.S.

Acord de încetare a focului între Burkina Faso 
și Republica Mali

OUAGADOUGOU 30 (Agerpres). 
— Un comunicat oficial difuzat de 
postul de radio Ouagadougou și ci
tat de agențiile internaționale de 
presă anunță că un acord de înceta
re imediată și totală a focului a fost 
încheiat între Burkina Faso și Re
publica Mali, în urma bunelor oficii 
întreprinse de Jamahiria Arabă Li
biana Populară Socialistă și Nigeria. 
Potrivit comunicatului, acordul pre
vede retragerea tuturor trupelor pe 
pozițiile pe care se aflau înainte de 
declanșarea evenimentelor, încetarea 
tuturor actelor care ar putea provoca 
o degradare a relațiilor dintre cele 
două țări și crearea unei comisii mi
litare de observatori, compusă din

reprezentanți ai Jamahiriel Libiene, 
Nigeriei, Burkinei Faso, Mali și Or
ganizației Unității Africane.

BAMAKO 30 (Agerpres). — Postul 
de radio Bamako a difuzat un comu
nicat oficial în care se anunță că 
guvernul malian a proclamat o în
cetare a focului in conflictul cu Bur
kina Faso. încetarea focului este un 
rezultat al bunelor oficii depuse de 
Jamahiria Arabă Libiană Populară 
Socialistă și Nigeria.

Postul de radio menționat a difu
zat, de asemenea, conținutul acordu
lui de încetare a focului convenit — 
informează agențiile Reuter și France 
Presse.

pe scurt
-AGENȚIILE DE PRESA

LA CALCUTTA S-AU ÎNCHEIAT LUCRĂRILE CELUI DE-AL XII-LEA 
CONGRES AL P. C. DIN INDIA (MARXIST). în rezoluția politica adoptata 
este expusa poziția partidului in principalele probleme ale vieții interne 
și internaționale, sint formulate sarcinile concrete ale activității viitoare. 
Secretar general al partidului a fost reales E. M. S. Namboodiripad.

SONDAJ. După cum rezultă 
dintr-un sondaj de opinie realizat 
de societatea SOFEMASA dat pu
blicității la Barcelona, 45,2 la sută 
dintre persoanele chestionate s-au 
pronunțat pentru ieșirea Spaniei 
din NATO — relatează agenția 
T.A.S.S.

PREȘEDINTELE PAKISTANU- 
LUI, Mohammad Zia-ul Haq, a 
anunțat, în parlament, ridicarea 
legii marțiale, instituită în țară în 
urmă cu opt ani și jumătate — 
transmit agențiile Reuter și France 
Presse. Această măsură — notează 
A.F.P. — constituie o etapă esen
țială a procesului revenirii in Pa
kistan la o guvernare civilă.

S.U.A. aveau în iulie 1985 238,74 
milioane locuitori, populația cres- 
cînd cu 12,2 milioane în cinci ani. 
California este statul cel mai 
populat, cu 26,35 milioane locui
tori, urmat de statul New York, 
cu 17,78 milioane. Statul cel mai 
puțin populat este Wyoming, cu 
509 000 locuitori.

IN PORTUL AUCKLAND din 
Noua Zeelandă, vameșii au des
coperit, cu prilejul unui control

de rutină, într-un cargou francez 
o însemnată cantitate de muniții și 
numeroase arme de foc, incepind 
de la pistolete și terminind cu au
tomate. informează agenția France 
Presse. Nava a fost reținută pentru 
cercetări ulterioare. Cargoul asigu
ră o legătură navetă între Noua 
Caledonie, Australia si Insula Nor
folk din vestul Pacificului, adaugă 
A.F.P.

ELICOPTER. în regiunea Bu- 
rakowa (voievodatul Varșovia) s-a 
prăbușit un elicopter al aviației 
sanitare poloneze avind la bord 
șapte persoane, care și-au pierdut 
viața. Accidentul s-a datorat con
dițiilor atmosferice proaste — in
formează agenția P.A.P.

Exista atmosferă în jurul planetei Uranus ?

PREȘEDINTELE CONSILIULUI 
MILITAR DE TRANZIȚIE DIN 
SUDAN, generalul Swar El Dahab, 
a anunțat că in țară vor avea ioc 
alegeri generale în aprilie 1986. 
Ei a precizat că, imediat după 
alegeri, militarii vor preda puterea 
guvernului civil care va fi format 
în urma rezultatelor scrutinului. 
Swar El Dahab a arătat că auto
ritățile militare sudaneze doresc ca 
viitoarele alegeri să aibă loc în
tr-un climat democratic și și-a 
exprimat dorința ca scrutinul să se 
desfășoare in intreaga țară, inclu
siv in regiunile din sud.

I POPULAȚIA S.U.A. Potrivit da
telor celui mai recent recen- 

|__ sămint difuzate la Washington,

O ceață pare să în
văluie Polul Sud al 
planetei Uranus — au 
relatat cercetătorii de 
la N.A.S.A. (Agenția 
spațială americană). 
Pornind de la această 
observație, ei presupun 
existența unei atmos
fere in jurul acestei 
planete, una dintre 
cele mai îndepărtate 
din 
solar. Specialiștii de la 
„Jet Propulsion La
boratory" din Pasade
na (California) au in
dicat că aparatele fo
tografice aflate la bor
dul sondei spațiale a- 
mericane „Voyager-2" 
au înregistrat, pentru 
prima dată, indicii ale

sistemul nostru

existentei unei atmos
fere pe 
anumite 
zentind 
planetei 
întunecate 
iar analiștii de la 
N.A.S.A. consideră că 
ar putea fi vorba de 
proiecția, pe solul pla
netei, a umbrei unui 
nor de ceată din at
mosfera înaltă ce ecra
nează razele lumi
noase ale Soarelui. 
„Această interpretare 
este încă foarte ipote
tică", au admis specia
liștii, menționind că 
respectivele urme s-ar 
putea datora tratării 
fotografiilor de către

Uranus. Pc 
clișee repre- 
Polul Sud al 
apar urme 

și cenușii, 
de

ordinator. Aceste pri
me observații confir
mă totuși speranțele 
astronomilor ameri
cani, care contează 
mult pe informațiile 
ce vor fi transmise de 
„Voyager-2“, in săptă
mânile viitoare, pentru 
a-și ameliora cunoștin
țele asupra lui Uranus. 
„Voyager-2", care 
fost lansat în 1977, 
află încă la peste 
milioane kilometri 
planetă și la circa 
miliarde kilometri
Terra. La 24 ianuarie, 
sonda americană va 
trece la cea mai mică 
distantă de Uranus.

a 
se 
30 
de

3 
de
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DORINȚA ȘI SPERANȚĂ POPOARELOR:

1986-ANUL INTERNATIONAL AL PĂCII, 
AL ÎNFĂPTUIRII DEZARMĂRII

O dată cu ultima filă a calen
darului pe 1985, ginduri și spe
ranțe comune îi unesc pe oamenii 
de pretutindeni, pe deasupra ori
căror distanțe geografice, a ori
căror deosebiri. Primul gind și 
prima aspirație care-i apropie 
și ii face să se simtă fiii uneia 
și aceleiași planete sint dorința 
arzătoare de pace, înlăturarea 
spectrului distrugerii nucleare, 
care amenință viața, munca, 
visele întregii umanități.

La moment de bilanț, anul 
care s-a încheiat înregistrează 
în cronica sa participarea cres- 
cindă a popoarelor la eforturile 
pentru salvgardarea bunului lor 
cel mai prețios — pacea, exis
tența liberă. Pe toate meridiane
le ți paralelele, „coloanele păcii" 
au devenit tot mai cuprinzătoa
re. Iar în această amplă miș
care planetară, poporul român,

răspunzînd înflăcăratelor îndem
nuri și chemări ale președin
telui NICOLAE CEAUȘESCU, 
s-a manifestat, și in anul care 
a trecut, ca o forță din cele mai 
active, demersurile și propune
rile României socialiste bucu- 
rindu-se de un amplu ecou în 
conștiința umanității.

Milioane și milioane de oa
meni, ridicîndu-se in apărarea 
dreptului lor suprem — la pace, 
la viață — și-au demonstrat pe 
toată durata anului care se în
cheie voința nestrămutată de a 
se pune capăt aberantei curse 
a înarmărilor, de a se trece la 
măsuri reale de dezarmare, cu 
precădere nucleară. Tineri și 
vîrstnici, femei, copii și bărbați, 
s-au reunit in marile fluvii ale 
păcii, care au cuprins largi 
regiuni ale planetei.

în apărarea dreptului 
suprem al oamenilor

'l

• In ȚĂRILE SOCIALISTE s-au' desfășurat. ample șl ener
gice acțiuni împotriva cursei înarmărilor, pentru dezarmare și 
pace. Prin asemenea manifestări, prin munca avîntată pentru 
edificarea socialismului și comunismului, s-au înscris noi con
tribuții, din cele mai semnificative, la cauza păcii, a destinderii 
și colaborării internaționale.

• Această mișcare a cuprins și tot mat numeroase țări occi
dentale. în mii de localități din R.F. GERMANIA, partizanii pă
cii au inițiat demonstrații, mitinguri, simpozioane, „lanțuri vii 
ale păcii“, au desfășurat In continuare o amplă campanie de 
semnături, pentru eliberarea Europei și a lumii de povara tot 
mai amenințătoare a armelor nucleare.

• In MAREA BRITANIE au continuat să se perinde Zilnic 
la vestita „tabără a păcii" de la Greenham Common activiste 
ale mișcării antinucleare; la Londra, peste 100 000 de membri ai 
Campaniei pentru dezarmare nucleară s-au întrunit intr-un 
mare miting ; oameni de știință din domeniile tehnologiei de 
vîrf au protestat contra deciziei guvernamentale de participare 
la proiectul de militarizare a spațiului cosmic „războiul stelelor".

• In pofida deciziei guvernului de la Haga de a trece la 
amplasarea celor 48 de rachete „Cruise", în întreaga OLANDA 
au continuat, cu o vigoare sporită, acțiunile celor peste 600 de 
comitete locale de luptă pentru pace, pentru anularea acestei 
decizii și înlăturarea tuturor armelor nucleare de pe continentul 
nostru și din întreaga lume.

• în SUEDIA. FINLANDA, DANEMARCA, NORVEGIA șl 
ISLANDA s-au intensificat luările de poziție, inclusiv din par
tea unor proeminente personalități politice, membri ai parla
mentelor, miniștri în favoarea creării în nordul Europei a unei 
zone libere de arme atomice.

• în ITALIA, sub lozinca „Locuri de muncă și nu progra
me militare !" au avut loc mari demonstrații populare, în cadrul 
cărora a fost subliniată necesitatea reducerii cheltuielilor pentru 
Înarmare și folosirii sumelor astfel eliberate pentru soluționa
rea problemelor sociale.

• în JAPONIA, cu prilejul Împlinirii a 40 de ani de la bom
bardamentele atomice asupra orașelor Hiroshima și Nagasaki, 
s-a desfășurat o paletă largă de acțiuni, la care participant» au 
cerut încetarea înarmărilor atomice, scoaterea în afara legii și 
lichidarea tuturor armelor de distrugere în masă.

• „Nu, morții nucleare !“, „Nu, războiului stelelor !“. Sub
acest generic, in numeroase centre universitare din STATELE 
UNITE au avut loc mitinguri la care profesori și studenți și-au 
exprimat profunda Îngrijorare față de proiectele vizind prolife
rarea armelor atomice și militarizarea spațiului cosmic și au 
cerut negocieri realiste pentru a feri omenirea de un pustiitor 
cataclism nuclear. ...

• 14 șefi de stat și de guvern din zona PACIFICULUI ut 
SUD au hotănt în cadrul reuniunii de la Rarotonga (Insulele 
Cook) încheierea unui tratat privind denuclearizarea regiunii 
respective.• Marșul păcii din AMERICA LATINA, reunind reprezen
tanți ai unor mișcări politice și obștești din 27 de țări ale conti
nentului, a reconfirmat hotărîrea popoarelor din această regiune 
de a acționa pentru curmarea cursei înarmărilor.
In același timp, așa cum arăta 

secretarul general al partidului 
nostru, forțele păcii nu pot incă 
determina o schimbare radicală 
a cursului vieții internaționale, 
problema fundamentală a epocii 
contemporane răminînd în con
tinuare oprirea cursei înarmări
lor, trecerea la măsuri reale 
pentru dezarmare. Iată de ce 
forțele social-politice cele mai 
largi sint chemate să-și inten
sifice și mai mult activitatea, 
să-și întărească unitatea de ac
țiune, pentru ca balanța să se 
încline definitiv și ireversibil de. 
partea păcii. Anul in care in
trăm — 1986 — trebuie să fie 
un an de tot mai puternică mo
bilizare a opiniei publice de 
pretutindeni.

Anul 1986 a fost proclamat, 
după cum se știe, de Organiza
ția Națiunilor Unite — ca ur
mare a inițiativei unui mare 
număr de state, intre care deo
sebit de activă s-a dovedit 
România — ANUL INTERNA
ȚIONAL AL PĂCII (A.I.P.). 
Obiectivul primordial avut în 
vedere ? Unirea și mai strinsă, 
intr-un șuvoi tot mai puternic, 
a eforturilor popoarelor pentru 
a deschide larg calea spre pace, 
pentru a determina trecerea la 
un proces real de dezarmare, 
în primul rind nucleară, care 
să garanteze mersul înainte al 
umanității pe drumul civiliza
ției, demnității și progresului.

In sprijinul cauzei comune 
a popoarelor — amplu 
program de acțiune

Prilej de mobilizare a tuturor forțelor realiste, lucide ale 
planetei în vederea salvării generațiilor prezente și viitoare de 
flagelul războiului — așa cum se subliniază in însăși Carta 
O.N.U. — „Anul Internațional al Păcii" prevede un amplu pro
gram de activități consacrate salvgardării păcii.

Din acesta menționăm :
• Intensificarea diferitelor acțiuni de masă, manifestații, de

monstrații, marșuri ale păcii
• Organizarea de conferințe, reuniuni la nivel local, regio

nal și continental, în sprijinul încetării cursei înarmărilor, in 
primul rind nucleare, trecerii la înfăptuirea dezarmării.

• Simpozioane, mese rotunde și dezbateri pe teme majore, ca 
„Escaladarea cursei înarmărilor și agravarea situației — politice, 
economice și sociale — internaționale" ; „Efectele deosebit de 
favorabile, pentru toate popoarele, ale trecerii la dezarmare și 
reducerii cheltuielilor militare" etc.

• Intre 15 și 19 octombrie, la Copenhaga urmează să aibă loc 
Congresul mondial al forțelor păcii, forum la care vor participa 
reprezentanți ai numeroase organizații internaționale și ai miș
cărilor pentru pace din țări de pe toate continentele

• Intensificarea activității de publicare, de către organizații 
și organisme internaționale, a unor studii și lucrări consacrate 
efectelor catastrofale ale unui război nuclear

• Editarea de afișe și pancarte In favoarea păcii și de
zarmării

• Difuzarea largă a unor filme cum ar fi : „Numărătoarea

inversă", „Marea explozie", „A doua zi după", care denunță pe
ricolele grave ale cursei înarmărilor

• Organizarea in diferite țări de pe glob a unor expoziții pe 
teme ca „Apărarea păcii — cauza comună a tuturor popoarelor”, 
„Armele nucleare — o amenințare pentru omenire", „Cosmosul 
— domeniu de colaborare pașnică, nu de confruntare militară"
etc., precum și a numeroase 
sportive.

In preajma Noului An, tot 
mai frecvente au devenit luă
rile de poziție și declarațiile a 
numeroși oameni politici, șefi 
de stat și guvern, personali
tăți de frunte ale vieții poli
tice și obștești mondiale care 
înțeleg cu luciditate însemnăta
tea păcii și se pronunță tot mai 
răspicat in favoarea marelui 
deziderat al vremurilor noastre

concerte, concursuri, competiții

— făurirea unei lumi fără arme 
și fără războaie. Cu deosebita 
pregnanță se relevă imperati
vul primordial al înlăturării 
primejdiei nucleare. Fără îndo
ială, in „Anul Internațional al 
Păcii", aceasta se constitute in
tr-unui din cele mai mobiliza
toare obiective, întrunind con
sensul tuturor popoarelor, al 
intregii omeniri.

Pentru preintîmpinarea 
unui cataclism nuclear

• „Cantitățile de arme nucleare stocate In prezent in arse
nale amenință însăși existența omenirii, care ar dispărea pen
tru totdeauna in focul unui incendiu nuclear. Iată de ce este 
necesar să acționăm cu cea mai mare energie pentru eliminarea 
pericolului unui război termonuclear".

Olof PALME,
primul ministru al Suediei

• „Avind In vedere creșterea pericolului unui războt nuclear, 
este de datoria tuturor oamenilor de bună credință să contribuie 
la întărirea păcii, la oprirea cursei înarmărilor și reducerea ar
senalelor nucleare".

Andreas PAPANDREU, 
primul ministru al Greciei

• „Pornind de Ia faptul că problema izbucnirii unui război 
nuclear reprezintă o problemă vitală globală, care ar afecta și 
statele neantrenate în conflict, lansăm un apel țărilor posesoare 
de arme nucleare pentru a opri producerea, testarea și ampla
sarea de noi asemenea arme".

Rajiv GANDHI,
primul ministru al Indiei

• „Ne pronunțăm pentru promovarea unei politici care să 
ducă la reducerea încordării pe plan internațional, sîntem pen
tru adoptarea unor măsuri vizind înghețarea arsenalelor nu
cleare și oprirea militarizării spațiului cosmic".

Willy BRANDT,
președintele Internaționalei Socialiste

• „Crearea unei zone denuclearizate In nordul Europei ar 
constitui un pas important în direcția asigurării securității și 
dezvoltării pașnice a tuturor statelor din regiune, ar fi o mă
sură concretă pe calea destinderii, constituind, totodată, un 
exemplu și pentru alte regiuni ale lumii".

Anker JOERGENSEN,
președintele P.S.D. din Danemarca

• „Asupra omenirii planează pericolul unui război nuclear 
și al militarizării Cosmosului. Trebuie să facem totul pentru că 
deasupra planetei noastre cerul să rămînă veșnic senin".

Keido SASAKI,
secretarul general al Conferinței Internaționale 
pentru interzicerea armelor nucleare

• „Medicina s-ar dovedi neputincioasă In fața consecințelor 
unei catastrofe nucleare. Aberanta amenințare atomică trebuie 
stăvilită, omenirea trebuie să fie apărată de distrugerea nu- 
cleară“

Prof. Evgheni CEAZOV (U.R.S.S.). 
copreședinte al organizației „Medicii lumii 
pentru preintîmpinarea războiului nuclear"

• „Prin arma nucleară a fost creată mașina morții și distru
gerii umanității, o amenințare înspăimîntătoare de care lumea 
trebuie ocrotită".

Prof. Bernard LOWN (S.U.A.),
copreședinte al organizației „Medicii lumii 
pentru preintîmpinarea războiului nuclear"

In anul care se încheie s-a 
Irosit in lume pentru înarmări 
suma astronomică de aproape 
1 900 miliarde dolari, tn aceeași 
perioadă, probleme de interes 
vital, cum ar fi subdezvoltarea, 
foametea, șomajul, analfabetis
mul — au continuat să facă ra
vagii, afectind viața și destinele 
a sute și sute de milioane de 
oameni. lată de ce unul din 
obiectivele majore ale „Anului 
Internațional al Păcii" este ace
ia de a se întreprinde măsuri 
hotărîte pentru a se pune capăt

acestui paradox al vremurilor 
noastre, pentru a se canaliza in 
scopuri productive uriașele 
fonduri financiare, mijloacele 
materiale și resursele tehnico- 
științifice înghițite astăzi de 
aberanta cursă a înarmărilor, 
care să fie transformate astfel 
in surse pentru dezvoltare și 
progres.

Calcule din cele mai simple 
pledează în favoarea acestui 
imperativ, a cărui traducere în 
viață ar fi o mare realizare a 
„Anului Internațional al Păcii".

Resursele Terrei - pentru 
bunăstarea omenirii, 

nu pentru distrugerea ei!
• Cu 5 la sută (50 miliarde dolari) din cheltuielile militare 

mondiale ale anului 1985 s-ar putea stimula dezvoltarea indus
trială a țărilor rămase în urmă, astfel incit acestea și-ar putea 
spori pină in anul 2000 ponderea in producția manufacturată a 
lumii de la 11 la sută, în prezent, Ia 25 la sută

• Cu 1,5 la sută (15 miliarde dolari) din aceleași bugete mi
litare ar putea fi înlăturat pericolul eroziunii solului, care ame
nință transformarea în deșert a unor întinse suprafețe

• Cu numai 0,5 la sută (5 miliarde dolari) din fondurile mi
litare s-ar putea executa lucrări pentru asigurarea apei pota
bile a circa 2 miliarde de oameni

• Cu fondurile eliberate pentru construirea unui avion mo
dern s-ar putea construi 100 spitale

• De fiecare miliard de dolari irosit astăzi pe înarmări s-ar 
asigura locuri de muncă pentru 57 000 persoane în industria pre
lucrătoare, sau 75 000 în construcțiile de locuințe, sau 132 000 in 
sfera serviciilor

Desen de Gh. CALARAȘU

• Renunțarea la un singur submarin nuclear ar putea crea 
fondurile necesare școlarizării pe un an a 16 milioane de copii.
Prin glasul de înaltă autori

tate internațională al președin
telui Nicolae Ceaușescu, Româ
nia socialistă a întreprins, în 
tot cursul anului 1985, nume
roase demersuri, a prezentat 
importante propuneri, a avan
sat multiple inițiative îndrep
tate spre soluționarea proble
mei cardinale care preocupă 
toate popoarele — încetarea 
cursei înarmărilor, trecerea la 
dezarmare, in primul rind nu
cleară, făurirea unei lumi a 
păcii și colaborării. Aceste pro
puneri, demersuri, inițiative

se constituie, în perspectiva 
„Anului Internațional al Păcii", 
intr-un amplu program de ac
țiune, care pune din nou în lu
mină politica profund construc
tivă a României socialiste, a 
președintelui ei, tn consens cu 
idealurile și aspirațiile supreme 
ale intregii omeniri, poporul 
nostru fiind ferm hotărit să ac
ționeze mai departe, cu aceeași 
energie, alături de toate po
poarele lumii, pentru ca obiec
tivele A.I.P. să devină o reali
tate trainică.

Inițiativele României 
in consens 

cu interesele supreme 
ale popoarelor

• Intensificarea activității politice și diplomatice, a acțiu
nilor tuturor forțelor și popoarelor care se pronunță pentru 
dezarmare și pace

• Trecerea la măsuri concrete de oprire a cursei înarmări
lor, începind cu țările cel mai puternic inarmate

• Oprirea — cel puțin pe timpul tratativelor de la Geneva 
dintre delegațiile Uniunii Sovietice și Statelor Unite — a pro
ducerii, amplasării și experimentării de noi arme nucleare, tre
cerea la reducerea și distrugerea celor existente, eliberarea con
tinentului nostru și a intregii lumi de orice arme nucleare

• Sistarea oricăror acțiuni de militarizare a spațiului cosmic
• Oprirea creșterii cheltuielilor militare și trecerea la redu

cerea lor încă din anul 1986
• Canalizarea, disponibilităților create în acest fel în vederea 

progresului economic și social, în primul rind al țărilor în curs 
de dezvoltare

• Intensificarea eforturilor pentru încheierea cu rezultate 
cit mai bune a Conferinței de la Stockholm pentru măsuri de 
Încredere și securitate și pentru dezarmare în Europa, a tra
tativelor de la Viena privind reducerea trupelor și armamen
telor in Europa centrală și a Conferinței pentru dezarmare de la Geneva

• Dezvoltarea colaborării multilaterale între statele din Bal
cani pentru transformarea acestei regiuni într-o zonă fără arme 
nucleare și chimice și fără baze militare străine

• Soluționarea conflictelor existente, exclusiv pe calea tra
tativelor, în conformitate cu Apelul solemn adoptat prin con
sens de Adunarea Generală a 
in prag de An Nou, popoare

le dau glas mai mult decît ori- 
cind speranțelor și aspirațiilor 
lor de pace, voinței lor ferme 
de a-și intensifica acțiunile pen
tru inlăturarea oricăror opre
liști din calea marelui lor de
ziderat : transformarea „plane
tei albastre" intr-o planetă a

O.N.U. la inițiativa României, 
înțelegerii și colaborării pașnice 
între națiuni.

Anul Internațional al Păcii 
este o nouă șansă pentru ca 
gîndul nobil de pace să se în- 
firipe in fapte de pace și dez
armare, iar asemenea fapte să 
devină temelia durabilă a unui 
viitor pașnic, a unei lumi mai 
bune și mai drepte.

Pe toate meridianele - un singur gînd, o singură voință: PACE!
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