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înfăptuiri istorice, fundamentale ale politicii partidului

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului

Republicii Algeriene Democratice și Populare
Președintele Republicii Socialiste care și-a prezentat scrisorile de acre- 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ditare. în calitate de ambasador ex- 
a primit, joi, pe Salah-Bey Anisse, traordinair și plenipotențiar al Repu-

blicii Algeriene Democratice si Popu
lare în tara noastră. (Continuare în 
pagina a V-a).

Pentru sporirea producției de energie electrică

CONFERINȚA NAȚIONALĂ
* A

PARTIDULUI COMUNIST , 
V______ ROMÂN______V

DEMOCRAȚIA SOCIALISTĂ
Termocentralelor - cît mai

mult cărbune de bună calitate!
cadrul optim de asigurare a participării 
unite, egale a tuturor cetățenilor țării 
la conducerea societății, la înfăptuirea

programului de dezvoltare multilaterală a patriei socialiste
„Formele democratice pe care le-am creat asigură condiții concrete 

de participare, în mod organizat, a oamenilor muncii, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, la conducerea tuturor sectoarelor de 
activitate, a întregii societăți. Am asigurat și vom asigura neabătut con
diții de participare egală la viața socială a tuturor cetățenilor patriei 
noastre, indiferent de naționalitate, a întregului nostru popor, pentru că, 
indiferent în ce limbă vorbim, reprezentăm un singur popor - poporul 
socialist al României".

NICOLAE CEAUȘESCU
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Istoria, 
omenirii, 
manentă 
sau redobîndirea adevăratei esențe 
a omului, pentru cîștigarea de că
tre popoare a statutului lor social 
de drept, și anume acela de suve
rane absolute asupra sortii Si des
tinului lor. Sub acest aspect, al pe
renei sale existente — in cele mai. 
multe perioade sub forma aspira-' 
ției, năzuinței — democrația ne 
apare ca o valoare universală, va
loare care trebuie și poate să-si 
găsească expresia cea mai elocventă 
în condițiile socialismului.

Experiența ..istorică pune în. evi
dență faptul că socialismul — ca 
tip superior de orinduire socială — 
creează premisele necesare unei 
noi modalități de articulare a vieții 
economico-sociale, politice și cul
turale, de exercitare a puterii poli
tice și, prin aceasta, asigură condi
țiile obiective pentru afirmarea 
unei noi democrații.

Desigur, revolutionarea relațiilor 
de producție și sociale prin desfiin
țarea acelui tip de proprietate care 
permite și generează exploatarea 
umană, preluarea puterii politice 
de către clasa muncitoare si aliații 
săi constituie un moment crucial în 
procesul de prefacere structurală a 
întregii societăți, al ridicării 
nou edificiu social, superior 
ror orinduirilor cunoscute 
acum în istorie. Dar aceasta 
stituie numai un moment — oricît 
de semnificativ ar fi el — și nu 
înseamnă încă nicidecum desfășu
rarea plenară a socialismului și 
nici afirmarea automată a superio
rității sale.

în această operă de edificare a 
unei noi societăți — cea mai vastă 
pe care a inițiat-o vreodată istoria 
— un rol de primă importantă, 
dacă se poate spune așa. revine de
mocrației socialiste. Neîndoielnic, 
democrația socialistă, nefiind un 
dat. ci corolarul fiecărei etape de 
dezvoltare a noii orînduiri. deve
nind de la un moment dat nu nu
mai unitate de măsură și expresia 
rezultatelor dobîndite. dar si o con-

devenirea neîntreruptă a 
poate fi privită ca o per- 
luptă pentru dobîndirea

diție absolut necesară a progrese
lor viitoare, avind. prin urmare, un 
evident caracter procesual, ampli- 
ficîndu-se și perfectionîndu-se me-

nele de autoconducere muncito
rească în unitățile economice, ale 
autoconducerii, în general, la 
toate nivelurile și în toate do-

BODA Joszef,
secretar științific al Institutului de științe politice 

și de cercetare a problemei naționale

reu. ciștigînd tot mai mult în au- meniile de organizare a societății, 
tenticitate, va avea trăsături și ca- Nu ne propunem, desigur, o pre- 
racteristici distincte. în fiecare...eta- , zentare exhaustivă a acestui sistem

dențiem că el este astfel conceput 
încît pe de o parte să cuprindă 
toate palierele societății, pe de altă 
parte să permită tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționa
litate, religie sau alte criterii, o 
cît mai largă și mai reală expri
mare a intereselor, participarea di
rectă a poporului la conducere, a- 
sumarea nemijlocită a răspunderii 
pentru destinele țării. Referindu-se 
tocmai la posibilitățile largi de care 
dispun toți cetățenii patriei noas.tre,

unui 
tutii- 
pînă 
con-

pă istorică a devenirii socialiste a foarte complex. Vrem doar să evi-
Retrospectiva . perioadei extrețti 

do scurte — măsurată în timpul is
toriei — de construcție a socialis
mului, analiza prezentului denotă 
că în acești ani, dar cu deosebire 
în etapa edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate, in tara 
noastră au fost , create un astfel de 
sistem institutional, astfel de ra
porturi între partid și popor. între 
stat și societate, între partid-stat- 
societate. între individ și instituții
le suprastructurale, care ne pun în 
fața unei realități ce permite 
definirea esenței democrației so
cietății noastre ca fiind obținerea 
consensului real al societății, par
ticiparea autentică a cetățenilor, a 
tuturor categoriilor sociale la con
ducere. la elaborarea, adoptarea și 
înfăptuirea deciziilor.

Această realitate este exprimată 
mai întii de cadrul instituțional-or- 
ganizatoric creat și perfecționat 
după Congresul al IX-lea al P.C.R., 
de cind în fruntea partidului se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. ale 
cărui gîndire și acțiune practică au 
determinat permanenta dezvoltare 
și adîncire a democrației socialiste 
în patria noastră. Acest- cadru in
stituțional cuprinde atît structurile 
democratice de partid și de stat, 
cit și un intreg ansamblu de foru
muri ale democrației, fie sub forma 
congreselor instituționalizate, fie 
sub forma conferințelor naționale 
și a consfătuirilor de lucru, orga-

ț
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Sporirea producției de cărbune este o îndatorire 
patriotică, o sarcină fundamentală a minerilor, de 
înfăptuirea căreia depinde in măsură decisivă asigu
rarea independentei energetice a economiei naționale. 
Așa cum rezultă din programul de producere a ener
giei în actualul cincinal și de dezvoltare a bazei ener
getice a tării pînă în 1990. ponderea cărbunelui in 
producția de energie electrică urmează să crească de 
la 32,4 la sută în acest an la 47.5 Ia sută în 1985. 
Pentru înfăptuirea acestui obiectiv este necesar, așa
dar. ca în fiecare unitate minieră să se acționeze zi 
de zi. cu toate forțele pentru sporirea producției de 
cărbune. îndeosebi în această perioadă a anotimpului 
rece, cind consumurile energetice înregistrează o creș
tere importantă, atît în unitățile economice, cît și la 
populație.

Minerii au dovedit întotdeauna că știu să întîm- 
pine cu fapte de muncă deosebite marile evenimen
te politice ale țării. Deci acum, in aceste zile, se im
pun o și mai amplă mobilizare a forțelor, un efort 
si mai susținut pentru folosirea cu randament ma
xim a bazei tehnice din dotare, pentru mai buna 
organizare a muncii, pentru extinderea și generali
zarea experienței înaintate, astfel incit, în cinstea Con
ferinței Naționale a partidului și a celei de-a 35-a 
aniversări a Republicii. în toate unitățile și bazinele 
carbonifere să fie obținute rezultate superioare in 
producție.

Datele statistice evidențiază că. în ultima perioadă, 
in toate unitățile miniere s-au făcut eforturi susți
nute pentru sporirea producției de cărbune. Semnifi
cativ. în acest sens, este faptul că. în luna noiembrie, 
s-a realizat în plus fată de luna octombrie o produc
ție de 667 000 tone cărbune, din care lignit — deci 
cărbune energetic — mai mult cu 400 000 tone. în 
unele unități din bazinul carbonifer al Olteniei au 
fost atinse chiar adevărate virfuri de producție. Ca 
urmare, au fost zile la rind cind combinatele miniere 
Motru si Rovinari au realizat împreună circa 90 000 
tone lignit, ceea ce reflectă o îmbunătățire simțitoare 
a activității, o creștere a indicilor de folosire a uti
lajelor. Desigur, mai sint destule probleme ce tre
buie rezolvate pentru ca producția de cărbune să se 
mențină constant la un nivel cît mai ridicat, pentru 
recuperarea restantelor acumulate îndeosebi în trimes
trele II și III ale anului. Esențial este ca în fiecare 
unitate să se tină seama de experiența cîștigată, să 
se acționeze, cu toate forțele pentru ca în perioada 
care a mai rămas pînă la încheierea anului să se 
obțină zi de zi producții maxime de cărbune.

In grupajul de astăzi ne vom referi la experiența 
acumulată în cariera Cîmpu lui Neag din Valea Jiului, 
la rezultatele obținute în alte unități miniere, pre
cum si la o serie de probleme ce trebuie rezolvate 
de anumiti producători de utilaje pentru industria căr
bunelui.

ÎN INDUSTRIA EXTRACTIVĂ

Ce înseamnă reducerea cu numai un singur
a consumului de energie electrică

procent

(Continuare in pag. a II-a)

5400000 TONE lignit

„Cetățenii Republicii Socialiste România 
fără deosebire de naționalitate, rasă, sex sau 
religie, sînt egali în drepturi în toate domeniile 
vieții economice, politice, juridice, sociale si 
culturale.

Statul garantează egalitatea în drepturi 
a cetățenilor. Nici o îngrădire a acestor drepturi 
Si nici o deosebire în executarea lor pe temeiul 
naționalității, rasei, sexului sau religiei nu 
sînt îngăduite". )

Aceste cuvinte sînt înscrise 
în Constituția Republicii So
cialiste România, consfințind 
unul din adevărurile funda
mentale ale societății româ
nești de astăzi.

Aceste cuvinte au devenit, 
prin opera istorică a Parti
dului Comunist Român, ade-

văruri esențiale ale prezen
tului nostru socialist. în tra
ducerea lor în -faptă se află 
explicația profundă a unită
ții de neclintit a întregului 
nostru popor în jurul parti
dului, al secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

ACEASTA MĂREAȚA CU-DESPRE
CERIRE A SOCIALISMULUI PE PA- 
MÎNTUL ROMÂNIEI — RELATĂRI

în pagina a II-a a ziarului nostruMUNCA ÎN ZOOTEHNIE
impune din partea tuturor lucrătorilor, 

de la îngrijitor la primarul comunei,ORDINI, DISCIPLINĂ, BUNĂ ORGANIZARE
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I CONSUMULUI 
K ENERGIE 
HICTRICA 
IN INDUSTRIA
EWH
A CMUH
OllffllMZA cu

din carierele de suprafață

0 economie de peste

13000000 kWh
ceea ce asigură resurse 
pentru extracția a

Aprovizionarea în bune condiții a populației cu pro
duse agroalimentare - potrivit programului partidului 
de ridicare a nivelului de trai - impune creșterea 
continuă a producției în zootehnie. De aceea, ridi
carea activității din acest sector principal al agri
culturii la nivelul cerințelor formulate de conducerea 
partidului constituie o problemă de interes național.

Creșterea producției zootehnice depinde acum, în 
mod hotărîtor, de răspunderea cu care își îndeplinesc 
sarcinile toți lucrătorii din ocest sector. Activitatea în 
ferme trebuie să fie temeinic organizată, să se des
fășoare într-o perfectă ordine și disciplină, prin res
pectarea obligatorie de către toți îngrijitorii și specia
liștii a regulilor și normelor de îngrijire și furajare a 
animalelor. Important este ca munca în sectoarele zoo
tehnice să se desfășoare pe bază de programe de 
luciu afișate la fieccre grajd, care să cuprindă orele

de furajare, normele de hrană, orele de muls, con
dițiile de îngrijire a animalelor, să prevadă sarcini și 
răspunderi precise pe fiecare luciător.

Mari răspunderi pentru bunul mers al activității în 
zootehnie revin specialiștilor, inclusiv medicilor și teh
nicienilor veterinari, cadrelor de conducere din unită
țile agricole, care au obligația de a supraveghea per
manent modul în care se asigură îngrijirea și furajarea 
animalelor, de a interveni prompt pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor, a oricăror pierderi ptin mortalitate.

Toate acestea pun în evidență cerința ca munca în 
fermele zootehnice să se afle zi de zi în centrul preo
cupărilor organizațiilor de partid de la sate, primă
riilor din comune, ale organelor agricole și comite
telor județene de partid, care trebuie să exercite per
manent un control exigent, ferm asupra desfășurării 
activității în acest sector de bază al agriculturii.

în pagina
ARTICOLE Șl ÎNSEMNĂRI ALE REPORTERILOR 
Șl CORESPONDENȚILOR „SCÎNTEII“
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Am făcut o călăto
rie prin tară în toate 
cele patru anotimpuri, 
de iarnă si de primă
vară. de vară și de 
toamnă... M-am întors 
pe cind griul din coas
ta Dobrogei. semănat 
în vreme ce pescărușii 
zburau încă agitați 
deasupra apelor reci, 
intrase de 
hambare, 
urmă din 
curburi de 
însămîntate. iar întin
derile de pe care s-a 
cules porumbul s-au 
transformat într-o ma
re cu valuri negre. în 
astfel de îndelungi că
lătorii. în care miriș
tile tării sint cind 
albe, cind verzi, cind 
galbene si iarăși verzi, 
ai senzația că pe tăl
pile picioarelor s-a 
strins atîta pămînt. in
cit ai văzut tu însuti 
cum rodește.

Cît am călătorit 
mi-au rămas în me
morie imagini ce se 
impun a fi alăturate 
într-un tablou mai larg 
— fiecare loc din tară 
fiind demn de reținut 
printr-o frumusețe 
nouă ce poartă pece
tea acestor ani de con
strucție a socialismului 
multilateral dezvoltat. 
O frumusețe ce poar
tă pecetea deschiderii, 
în urmă cu 17 ani. de 
către Congresul al 
nouălea, a unul uriaș 
șantier ce a cuprins 
toată tara, congres ce 
a adus patriei, prin

mult în 
lăsind în 
nou acele 
brazde re-

/

politica științifică a 
Partidului Comunist 
Român, a secretarului 
său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. o 
epocă nouă, dinamică, 
fertilă si cutezătoare, 
cu seva cea mai adîn- 
că din întreaga isto
rie a României socia
liste.

N-am să apelez încă

leargă continuu într-o 
neoprită fugă. într-un 
impresionant du-te- 
vino. într-un neîntre
rupt zvîcnet — un soi 
de murmur al unui 
rîu mecanic, inimita
bil. purtînd pe valuri
le sale de benzi ru
lante cea mai mare 
parte din producția de 
lignit a României. La

personalul muncitor 
este format din soțiile, 
fiicele si nurorile mi
nerilor. în Gorj există 
orașul Țicleni. orașul 
petroliștilor. în Gorj 
se va naște un nou 
oraș al petroliștilor : 
Albeni. O mare cale 
ferată se construiește 
acum de' la Cărbunești 
spre Albeni (zic mare,

Tg. Jiu — statui pe un 
deal, albe flăcări 
cremenite.

La Hunedoara te 
tîmpină o lume de __ 
loși metalici, o lume 
de gigantice construc
ții fumegînde. irum- 
pînd. clipă de clipă. în 
semnele ușor descifra
bile ale unui neîntre
rupt ritual al focului.

în-

in-
co-

| DIN TĂRII PATRIA
• reportaje •însemnări •

mereu mai frumoasă
Reportaj de Vasile BÂRAN

la acel carnet de re
porter ce m-a însoțit, 
clipă de clipă, pe toate 
drumurile umblate ; 
voi nota mai întii doar 
ce mi-a rămas de pe 
acum sedimentat în 
memorie — locuri co
mune. dar. totodată, 
devenite, în felul lor, 
celebre. încep cu ju
dețul meu. în Gorj 
există un loc numit 
Motru. ce ne dă chipul 
nevăzut al Lunii — 
..nevăzut", zic. fiindcă 
pe Lună, la această 
dată cel puțin, nu e- 
xistă camioane, cami
oanele acelea care a-

Motru — unul dintre 
cele mai tinere dintre 
orașele noastre, care 
a împlinit în această 
toamnă doar 16 ani. 
fiind înregistrat pe 
lista așezămintelor ur
bane ale tării prin cea 
dinții vizită de lucru, 
în această zonă, a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu — la Motru. 
orașul de sub Paring, 
a intrat de curind în 
funcțiune și cel mai 
tînăr obiectiv indus
trial din bazinul car
bonifer al Gorjului, 
întreprinderea de tri
cotaje Motru. in care

bănuind traficul ce-1 
va avea în curind 1).

în Buzău, dincolo de 
„Copacul lui Andrees- 
cu“. se întinde marea 
platformă industrială, 
cu zeci de fabrici., de 
toate tipurile : de țe
sături și utilai tehno
logic. de sîrmă și mase 
plastice, de sticlă, de 
materiale pentru con
strucții. de zahăr — 
toate apărute în ulti
mele două decenii. Și 
tot la Buzău, la cea
laltă margine a lui. se 
află tabăra de sculp
tură Măgura — lumi
nă a „Coloanei" de la

La Reșița îți amintești 
de Hunedoara. întîile 
noastre ..cetăti de foc", 
iar la 
Galați, 
născute în ultimii ani, 
una după cealaltă, gi
ganticele noastre oțe- 
lării de pe Dunăre.

La Vaslui dealurile 
se numesc coline, și 
încă ..dulci", orașul 
nou-nout poartă pe 
capul clădirii sale celei 
mai înalte căciula de 
Sită metalică a lui Pe
nes Curcanul. în vizi
ta de lucru de la sfîr- 
șitul lunii septembrie 
a acestui an. secreta

Călărași de 
tinere cetăti

rul general al parti
dului. cum știm, a în
fățișat într-o amplă 
cuvîntare profunda 
transformare a orașu- 
lui și a județului, de
ținător al unei indus
trii moderne, o indus
trie dotată cu mașini 
și utilaje de înaltă teh
nicitate — ..redute ale 
socialismului". La Vas
lui. tovarășul Nicolae 
Ceausescu sublinia, fo
losind un simbol dat 
nouă de istorie : „...să 
nu uităm nici un mo
ment că acum redu
tele pe care trebuie să 
le cucerim sint mași
nile moderne. recol
tele bogate, sint școa
la, cercetarea, asigura
rea obținerii unei pro
ductivități și calități 
înalte a întregii noas
tre activități". Si tot 
la Vaslui, in podișul 
Moldovei, se află Sta
țiunea centrală de cer
cetări pentru comba
terea eroziunii solului 
— Perieni, imagine 
tulburătoare a meta
morfozelor pe care 
le-a cunoscut aici pă- 
mîntul prin aplicarea 
științei, a miraculoasei 
forte pe care o poate 
avea laboratorul de 
cercetare atunci cind 
își are sediul chiar la 
poala colinelor de care 
se ocupă.

Din Moldova am 
coborit în Dobrogea... 
închei deci insemnă-
(Continuare 
in pag. a V-a)
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înfăptuiri 
istorice, 

fundamentale 
ale politicii 
partidului

DEMOCRAȚIA SOCIALISTĂ 

cadrul optim de asigurare a participării unite, egale 
a tuturor cetățenilor țării ia conducerea societății

(Urmare din pag. I)
indiferent de naționalitate, de a 
participa la procesul de adoptare 
a hotărîrilor, tovarășul Nico'.ae 
Ceaușescu sublinia : „Aceasta con
stituie expresia cea mai elocventă 
a democratismului orinduirii noas
tre socialiste, a faptului că oame
nii munci., toate categoriile sociale, 
întregul popor, în cadrul adunări
lor generale, al consiliilor de con
ducere, al organelor la nivel națio
nal _ cum este și Consiliul Na
țional al Oamenilor Muncii — ho
tărăsc direct, în mod democratic, 
asupra tuturor problemelor țării, 
asupra politici interne și externe 
a României socialiste. Ei, în cali
tate de stăpîni ai 
resc prezentul și 
viitorul, destinele 
țării !“.

într-o vreme in 
care multe cu
rente occidentale 
acordă o tot mai 
mică importanță 
egalității ca va
loare fundamen
tală a democra
ției, fără de care 
nu poate fi con
cepută înfăptui
rea principiilor 
de bază ale mo
dului de condu
cere în care pu
terea este de
ținută de popor, 
socialismul nu 
numai că promo
vează susținut o 
asemenea valoa
re, dar creează 
teren fertil pen
tru traducerea ei 
în viață. Egalita
tea constituie un 
adevărat princi
piu structurant al 
întregului sistem 
de organizare so
ciali? ; o egalitate 
înțeleasă in sen
sul cel mai larg, 
la care au ac
ces toți oamenii 
muncii, fără deo
sebire de națio
nalitate, de pro
fesie, de sex sau 
de grad de pre
gătire. Se poate 
aprecia că toate 
măsurile adoptate 
de ] ..............
statul 
ultimii 
plan 
politic, huuai, «
cultural au drept 4
numitor comun, 
tocmai preocupa- 
rea constantă de 
a asigura tuturor 
fiilor țării — ro
mâni, maghiari, 
germani șl de 
alte naționalități 
— condiții egale 
de afirmare, de 
dezvoltare mul
tilaterală a per
sonalității.

Repartizarea ar
monioasă a for
țelor de produc
ție pe întreg teri
toriul țării, de 
care beneficiază 
din plin și multe 
județe în care 
aparținînd naționalităților 
cuitoare ; instituirea unui amplu 
sistem organizatoric care asigură 
condiții pentru participarea ac
tivă a tuturor cetățenilor, deci 
și a celor aparținînd naționali
tăților conlocuitoare, la condu
cerea sectoarelor unde își des
fășoară activitatea, la procesul de 
adoptare a hotărîrilor la nivel na
țional ; înființarea, din inițiativa 
secretarului general al partidului, a 
consiliilor oamenilor muncii aoar- 
ținind naționalităților conlocuitoa
re. organisme reprezentative, cu 
un loc bine definit în cadrul 
F.D.U.S., cu largi și semnificative 
răspunderi în a asigura o partlci-

României, fău-

partidul și 7
I nostru in ș

ani în 
economic, t 
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mai intensă a naționalități- 
alături de po-

pare 
lor conlocuitoare, 
porul român, sub conducerea parti
dului, la întreaga viață economică, 
politică și culturală a patriei ^crea
rea de condiții ca cetățenii națio
nalităților conlocuitoare să învețe 
în limba proprie, să-și conserve și 
să-și dezvolte propria cultură — 
toate acestea configurează reabtăti 
definitorii ale României socialiste 
care dovedesc în mod elocvent u- 
manlsmul politicii partidului, grija 
sa de a asigura condiții egale de 
afirmare tuturor cetățenițor. indi
ferent de limba în care vorbesc. 
Modul științific de soluționare a 
problemei naționale reprezintă par
te integrantă și, totodată, expresie 
a democratismului general al socie-

conducerii muncitorești și a orga
nismelor și organelor sale — ex
presia cea mai actuală și mai sem
nificativă a democrației noastre — 
are și trebuie să aibă drept finali
tate creșterea eficienței sistemului 
nostru de organizare soc:ală.

Este o problemă cu atît mai ac
tuală. cu cit. așa cum se știe, so
cietatea noastră are o „vîrstă" foar
te tînără, iar „zestrea" cu care a 
pornit la drum nu a fost prea bo
gată. în anumite perioade și pe 
anumite trepte ale dezvoltării eco
nomico-sociale, dificultățile și greu
tățile se pot accentua. Cind greu
tățile inerente unui moment isto
ric, de exemplu, de trecere de la o 
dezvoltare preponderent extensivă 
și cantitativă la una prin excelen

ta expresie elocventă a democrației noastre socialiste o constituie modul în care 
a fost rezolvată în România problema națională, asigurarea participării cu drepturi 
egale a tuturor cetățenilor țării la elaborarea și adoptarea deciziilor de interes na
țional, la conducerea societății.

Naționalitățile conlocuitoare sînt, astfel, reprezentate în toate verigile sistemu
lui instituțional al democrației noastre socialiste - începînd de la primării, organiza
țiile de masă și obștești în zonele unde, alături de români, locuiesc oameni ai mun
cii de alte naționalități și pînă la Comitetul Central al partidului, Marea Adunare 
Națională, Consiliul de Stat și Guvernul Republicii Socialiste România.

Din cei 369 deputați în Marea Adunare Națională, 41 provin 
din rîndul naționalităților conlocuitoare, ceea ce reprezintă 
peste 11 la sută, proporție corespunzătoare structurii na 
ționale din țara noastră.
între cei peste 57 500 deputați aleși recent, la 21 noiembrie 
a.c., în consiliile populare municipale, orășenești și comu
nale, precum și în ale sectoarelor municipiului București se 
află și un număr corespunzător de oameni ai muncii aparți- 
nînd naționalităților conlocuitoare: maghiari, germani, sârbi 
și de alte naționalități • •

® în județele cu populație maghiară, germană sau de alte 
naționalități, mai numeroasă, procentul deputaților aleși re 
cent este, corespunzător, mai mare, lată cîteva exemple 
în județul Harghita, aproape 84 la sută sînt maghiari; în ju 
dejul Mureș - circa 39 la sută; în județul Covasna - aproa 
pe 78 la sută; în județul Cluj - circa 19 la sută; în județul 
Sibiu - aproximativ 20 la sută dintre deputați sînt germani, 
în județul Brașov-12 la sută din deputății aleși sînt ma
ghiari și 6,2 la sută germani, în județul Maramureș - 7 la sută 
sînt maghiari și 8,4 la sută ucrainieni.

■ ■’ p, /’

locuiesc cetățeni
conlo-

tății noastre. întregul sistem al de
mocrației socialiste, atit a celei di
recte, cit și a celei reprezentative, 
materializează principiul 
între toți cetățenii țării, 
sebire de naționalitate.

Numeroase documente 
subliniază faptul că esențială la ora 
actuală este folosirea efectivă a ca
drului larg al democrației socialis
te, ca o condiție hotărîtoare nu nu
mai a funcționării eficiente a struc
turilor create, ci și a ridicării efi
cienței activității economico-sociale. 
Democrația socialistă reprezintă un 
instrument prețios de construcție 
socială. Și acest instrument trebu
ie să fie de maximă eficiență. 
După cum știm, instituirea, auto-

egalității 
fără deo-

de partid

ță intensivă și calitativă se supra
pun cu altele, care sint consecința 
unei profunde crize economice și 
financiare mondiale și ale unor si
tuații internaționale specifice, 
atunci ele devin, să zicem așa. mai 
sensibile și mai vizibile. Exagerarea 
unor astfel de greutăți și dificultăți 
— exagerare făcută cu mult patos 
de dușmanii socialismului, dar de 
care s-ar putea lăsa tentat și cineva 
carte nu are capacitatea de a dis
tinge situații de moment, de aspec
tele esențiale si de perspectivă — 
ar fi o greșeală la fel de mare pre
cum eludarea sau minimalizarea 
acestora.

Asemenea contradicții, generatoa
re de greutăți, trebuie. înainte de

toate, cunoscute în cauzalitatea lor 
și apoi găsite căile cele mai potri
vite de surmontare a lor.- Forța po
litică în stare să sesizeze, să cu
noască la timp aceste fenomene și 
să indice căile și mijloacele de so
luționare și depășire a lor o consti
tuie partidul comunist. Și ele pot fi 
depășite prin consensul efectiv, prin 
participarea directă a întregului po
por. sub conducerea partidului, la 
cunoașterea, dezbaterea și soluțio
narea lor cu pricepere, folosind în 
acest scop posibilitățile largi pe care 
Ie oferă democrația socialistă. Sis
temul instituțional de care vorbeam, 
el insuși conceput democratic și ge
nerator de democrație, capătă con
ținut prin activitatea oamenilor, 
prin modul în care aceștia îl utili

zează și îl trans
formă in instru
ment de lucru co
tidian.

Democrația 
noastră 
tă este, in 
și spiritul 
democrație 
citorească, 
luționară — fun
damentul ei con- 
stind tocmai în 
deținerea puterii 
politice de către 
clasa muncitoa
re, în alianță și 
împreună cu ță
rănimea. cu inte
lectualitatea. cu 
celelalte catego
rii de oameni ai 
muncii. Este, 
deci, vorba de o 
democrație a oa
menilor muncii, 
de o redobîndire 
a sensului origi
nar și autentic al 
conceptului de 
democrație: exer
citarea puterii 
politice nu numai 
de eătre repre
zentanții poporu
lui, ci de către 
poporul însuși, 
lucru posibil toc
mai pentru că 
poporul este de
ținătorul și al pu-. 
terii economice, 
este stăpînul su
veran al proprie
tății. al avuției 
naționale, . deve
nind tot mai mult 
și gestionarul a- 
cesteia, cel care 
gospodărește pro
pria sa avuție.

Rezultatul firesc 
al democratis
mului orinduirii 
noastre, al conti
nuei sale adinciri 
și perfecționări 
este creșterea u- 
nității și coeziunii 
poporului, atit in 
ceea ce privește 
clasele și catego
riile sociale și 
profesionale, cit 
și in ceea ce pri
vește unitatea, 
frăția și prietenia 
între națiunea ro
mână și naționa
litățile conlocui
toare, bazate pe 
cunoaștere și res- 

pe muncă comună.

i socialis- 
escnța 
ei, o 
mun- 
revo-
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pect reciproc, 
pe eforturile reunite, pentru o via
ță mai deijină, mai bună.

împreună am obținut victorii is
torice, care au smuls aprecieri ad
mirative diferiților vizitatori ai 
României socialiste. Aceste victorii 
demonstrează imensa forță și ca
pacitate a unei mari și unite fami
lii, învederează voința poporului 
nostru, strins unit în jurul parti
dului. al secretarului său general, 
de a-și edifica o viață nouă, socia
listă, liberă și demnă, de a-și pro
iecta țara și destinul pe o traiecto
rie fermă și luminoasă, pe traiecto
ria construcției comuniste in Româ
nia — patria comună și dragă 
tuturor fiilor el.

Pe meleagurile altădată încremenite în uitare ale Odorheiului Secuiesc, industriali
zarea a asigurat mii și mii de noi locuri de muncă, zeci și zeci de noi profesii, cu alte cuvinte 
condiții tot mai bune pentru afirmarea plenară a personalității umane. In imagine, întreprin

derea de matrițe și piese din fontă din municipiul Odorheiu Secuiesc
Foto : SZAKACS V. SANDOR

„Cind spun democrație 
numesc, in primul rind, 

unitatea și frăția in muncă"
Săcelele Brașovului 

stau in poala munților. 
De la Săcele încolo, 
spre nord, pornește cîm- 
pia Țării Birsei. Discu
tam aici, la marginea de 
sud a cimpiei, cu Bă- 
lint Andrei, președintele 
cooperativei agricole de 
producție, despre faptul 
că săcelenii au iu
bit și iubesc pămintul 
acesta, căruia mereu 
i-au sporit puterea prin 
muncă. Totodată, in anii 
socialismului, și-au con
centrat cu tenacitate și 
ingeniozitate eforturile 
în domeniul industriei, 
al construcțiilor de ma
șini. Au izbutit strălu
cit. împlinind faima lor 
de crescători de animale 
și de agricultori cu fai
ma de pricepuți con
structori de tehnică îna
intată.

— Poate că săcelenii 
au făcut lucrul acesta cu 
prea multă impetuozita
te ? — am strecurat noi 
întrebarea, intenționat, 
știind că. în anumite 
momente ale ciclurilor 
agricole, cooperativa 
duce lipsă de forță de 
muncă.

— Nu, nu am gîhdit 
niciodată lucrurile în fe
lul acesta — ne răspun
de Bâlint Andrei — cu 
toate că, privind în ju
rul meu, constat că ma
joritatea prietenilor și 
neamurilor mele, români 
și maghiari, și-au în
demnat copiii să-și în
cerce forțele in indus
trie. Asta a fost opțiu
nea noastră, a tuturor, 
este cerința revoluției 
socialiste de a ne făuri o 
țară puternică indus
trial, modernă, prospe
ră. l-ați văzut, în toam
na asta, pe săceleni că 
nu și-au uitat pămintul 
și nevoile lui. Și-au 
drămuit forțele și într-o 
parte și în alta, rezol- 
vînd problemele, destul 
de dificile, în acel spirit 
de conlucrare și de 
participare pe care nu
mai dreptul lor de pri
cepuți stăpîni ai avuției 
comune îl poate naște.

Pe cîmpia pe care 
tractoarele continuă să 
întoarcă ogorul de toam
nă se rostogolește soa
rele. La „Electropreci- 
zia“ sună sirena : e ora 
cind un schimb și-a în
cheiat munca și o predă 
schimbului următor. 
Președintele cooperati
vei agricole are aținti
tă atenția și la activita
tea din cimp, dar șt la 
cea a uzinei. Ne-o spu
ne simplu :

— Asta este viața 
noastră, nu o putem 
concepe altfel. Uzinei 
i-am dat oameni talen- 
tați ; uzina ne-a schlm-

muncitorii industriei o- 
rașului nostru.

— Și le-ați găsit ?
— In parte, da ! Vom 

mai găsi și altele. Am 
rezolvat noi multe pro
bleme, le vom rezolva 
și pe cele care apar 
acum, în același spirit 
al conducerii colective, 
al contribuției fiecăruia 
la bunul mers al trebu
rilor. Vedeți, mereu 
aduc vorba de conlu
crare, de participare. 
Nu o fac întîmplător, 
pentru că tot ce am 
realizat și ne mai gîn- 
dim să realizăm nu 
s-a petrecut decît ca

Convorbire cu BALINT Andrei,
deputat în Marea Adunare Națională

bat, în același timp, op
tica în privința muncii 
în agricultură. Și, oare, 
agricultura, la rîndu-i, 
nu-i o „uzină" specifi
că ? lată, noi am discu
tat în adunarea genera
lă sarcinile stringente 
ale dezvoltării noastre 
pe mai departe, ale noii 
revoluții agrare. Ne-am 
propus multe obiective, 
pentru că nu ne mulțu
mesc rezultatele de pină 
acum. Trebuie, de pildă, 
să întinerim forța de 
muncă, să găsim soluții 
potrivite ca să-i reți
nem pe tineri în coo
perativă, în număr cit 
mai mare. Avem nevoie 
de minți luminate, de 
meseriași ai vieții vege
tale și animale nu mai 
prejos ca aceia din in
dustria Săcelelor și a 
Brașovului apropiat. Au 
in fața lor un cimp larg 
de afirmare — incev 
să-și dea seama și ei, și 
părinții lor. Mecaniza
rea, chimizarea, organi
zarea științifică a pro
ducției agricole — toate 
acestea cer eforturi, oa
meni capabili. Iată ce 
am discutat și discutăm 
în continuare, căutînd 
soluții. $i in această 
căutare sîntem împreu
nă, toți, și țăranii, și

urmare a muncii noastre 
unite, a muncii romani
lor, maghiarilor și ger
manilor care trăiesc 
aici înfrățiți, de veacuri. 
Democrația socialistă —. 
aceasta este școala uni
tății și frăției tuturor 
oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționali
tate. Și ce spun eu nu 
este o simplă declarație, 
este faptă concretă, pe 
care am împlinit-o, con
duși de partidul nostru 
comunist, în toți acești 
ani de rodnice realizări. 
Egali în drepturi și da
torii. cu posibilități de 
afirmare pe toate tărî- 
murile. Eu însumi re
prezint un argument în 
această privință.
' — în ce sens î

— Destinul meu este 
asemănător cu al mul
tora din generația mea, 
români sau maghiari, 
îmi amintesc foarte bine 
democrația burgheză, 
care-mi lăsa „libertatea" 
să cutreier prin țară, 
după lucru, cu traista-n 
băț, să fiu dat afară cind 
nu mă așteptam, să în
dur toate privațiunile, 
împreună cu românii cu 
care lucram pe schelele 
Bucureștilor, in perioa
da dintre cele două răz
boaie. îmi vine să

zimbesc — dar e zimbet 
amar — cind ii aud pe 
unii „crainici" din țările 
capitaliste, dăscălin- 
du-ne cu democrația 
lor. Socotesc ei cumva 
că noi am uitat viața de 
exploatare de odinioară 
sau se prefac că uită de 
ce am făcut noi o revo
luție socialistă si am 
desființat exploatarea ? 
Exploatarea și asuprirea 
națională. Vin și spun : 
începînd de la primele 
alegeri de după Elibe
rare, săcelenii își aleg 
ca deputați în consiliul 
popular și în Marea A- 
dunare Națională pe cei 
mai buni gospodari, fără 
să se uite dacă sint ro
mâni sau maghiari. în 
circumscripția electorală 
din care fac parte șl in 
care, după număr, sint 
mai mulți români, cetă
țenii au hotărit să mă 
trimită pe mine, om de 
naționalitate maghiară, 
ca deputat în Marea A- 
dunare Națională, să le 
reprezint interesele-. 
Mandatul pe care mi 
l-au dat ei este un man
dat al unității și al fră
ției. De aceea, cind spun 
democrație numesc, in 
primul rînd, unitatea și 
frăția in muncă.

★
Spusele bărbatului care 

frămînta in pumn țarina 
proaspăt întoarsă de 
plug ni s-au părut a fi 
un document extrem de 
grăitor despre unul din 
adevărurile fundamenta
le ale realității noastre 
noi : frăția și unitatea 
celor care, prin munca 
lor, dau chip luminos 
patriei socialiste. Am 
mers mai ' departe, pe 
urmele brazdelor fume- 
gînde, încercînd să ne 
închipuim marea de 
grine din primăvară. Și 
nu a fost greu să deslu
șim dincolo de creștetul 
acestei Ierni clorofila 
primăverii mereu apro
piate prin munca și 
aspirațiile marii noastre 
familii socialiste.

Dionisie ȘINCAN
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DIN ALBUMUL MARILOR ÎMPLINIRI SOCIALISTE
din Miercurea- 

unei străzi din Miercurea-Ciuc

Foto : SANDU CRISTIAN

INDUSTRIALIZARE = BUNĂSTARE. Un adevăr ilustrat cu putere și de realitățile municipiului Miercurea-Ciuc. în imagine, Fabrica de trâctoan 
Ciuc și modernul ansamblu de locuințe de pe bulevardul Frăției din același oraș. In medalion - chipul de altădată al
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UNCA ÎN ZOOTEHNIE
A

impune din partea tuturor lucratorilor, de la îngrijitor la primarul comunei,
ORDINE, DISCIPLINĂ, BUNĂ ORGANIZARE

Pregătirea adăposturilor pentru iarnă in unități agricole din județul VranceaBINE IN GENERAL, DAR S1NT ȘI AMĂNUNTE... PRIN CARE SUFLĂ V i.M UI.

In agricultură, apropierea sfîrșitu- 
lui de an îndeamnă la analize și cal
cule, la clasamente ale producțiilor 
în urma cărora își face loc întreba
rea : de ce unii urcă cu ambiție trep
tele afirmării, iar alții trag cu îndă
rătnicie înapoi ? Sigur, pot fi aduse 
tot felul de argumente, motivări, 
unele valabile, altele nu. De orice 
natură ar fi ele, un lucru este cert : 
de munca șefului de fermă depinde 
în .. bună măsură cit de mare este 
sacul cu grîu, sau cit de plin este 
șiștarul cu lapte. în sprijinul acestei 
afirmații aducem rezultatele de pro
ducție obținute de două ferme de 
vaci cu lapte din două cooperative 
agricole din județul Călărași. în 11 
luni, ferma de vaci a C.A.P. Brînco- 
veni și-a depășit planul cu 500 hec
tolitri de lapte, mai mult decit au 
reprezentat cantitățile livrate în plus 
la fondul de stat in întreg anul 1981, 
în timp ce ferma C.A.P. Belciugatele 
a realizat, în același interval, numai 
30 la sută din prevederi, răminind 
datoare cu peste 1 400 hectolitri de 
lapte. Și fiindcă spuneam că șeful de 
fermă este cel care decide cit de 
plin este șiștarul cu lapte, să vedem 
cine se află la conducerea celor două 
ferme și care este aportul lor la rea
lizarea producției.

Ferma de la C.A.P. Brîncoveni este 
condusă de numai doi ani de o tînără 
absolventă de liceu agroindustrial — 
Vasilica Enache, iar cea de la Bel
ciugatele — de medicul veterinar 
Vasile Vasilceanu, cu vechime de 
peste 10 ani. Faptele pe care le vom 
relata arată că nu titlul scris pe di
plomă este și cel care determină 
rezultatele, ci răspunderea pe care 
și-o asumă și modul cum acționează 
specialistul pentru realizarea pro
ducției.

Toată vara, Vasilica Enache își 
împărțea ziua de 14 și chiar 16 ore 
între cele patru puncte de lucru : la 
pășune, unde era grosul efectivului, 
la lucrările de modernizare care se 

făceau în grajduri, la recoltarea și 
depozitarea furajelor, la fermă unde 
urmărea realizarea producției de 
lapte. Grajdurile, maternitatea nouă 
și bucătăria furajeră din această fer
mă strălucesc de curățenie. S-au in
trodus adăpători cu nivel constant, 
animalele sint sănătoase, natalitatea 
a ajuns Ia 91 la sută. La Brîncoveni 
s-au format îngrijitori care, obținînd 
producții mari de lapte, realizează

Șeful 
dar ferma
Față în față două

și venituri sporite. Anul trecut, de 
la lotul, său de animale. Maria Cuș- 
mir a muls, în medie, 4 200 de litri 
de lapte de la fiecare vacă și a fost 
retribuită cu peste 30 000 lei. venit 
care, după cum a crescut producția, 
va fi și mai mare în acest an. „La 
noi s-au realizat, în medie. 2 100 de 
litri de lapte de la o vacă — ne-a 
spus tovarășa Vasilica Enache. Aces
ta nu reprezintă însă potențialul 
fermei. Dacă am pus la punct adă
posturile și am asigurat furajele, 
pentru creșterea producției trebuie 
să ne ocupăm de acum înainte cu 
toată răspunderea de selecție". Șefa 
fermei ne-a prezentat într-unul din 
grajduri „viitoarea cireadă" — 50 de 
juninci pregătite pentru reproducție. 
Alături erau vițeii din acest an. Nu 
exagerăm cu nimic dacă spunem că 
animalele arătau ca la expoziție și 
nu ne-am mirat deloc cînd am aflat 

că această fermă a vîndut unor uni
tăți vitele de reproducție pentru care 
cooperativa a încasat o jumătate de 
milion de lei.

Am lăsat mai la urmă furajele. 
Aici s-au depozitat 350 tone fîn, cu 
care se asigură o rație îndestulătoare 
pentru întregul efectiv pină la vii
toarea recoltă 500 tone sfeclă fura
jeră, 1 000 tone paie, iar celor 4 500 
tone de siloz li se adaugă coceni, 

fermei are diplomă, 
n-are șeful care-i trebuie 
moduri de a înțelege răspunderea de specialist

vrejuri de fasole si soia, pe scurt, 
tot ce oferă cimpul. Dar ca să aduni 
atît de mult pentru iarnă trebuie să 
economisești vara. Din aprilie și pînă 
la început de noiembrie animalele 
au stat la pășune. Această grijă de 
albină, care vâra strînge tot și pune 
la păstrare pentru iarnă, face ca fu
rajele obținute să depășească nece
sitățile fermei. Ce destinație iau fu
rajele suplimentare ? într-un an se 
obțin din vînzarea lor 1—1,5 mili
oane lei.

Cum pătrunzi în ferma de vaci a 
C.A.P. Belciugatele ai senzația că 
aici nu este prezentă mîna bunului 
gospodar : lucrările de reparații și 
modernizări la grajduri nu sint ter
minate, bucătăria furajeră este pă
răsită. iar drumurile interioare sînt 
denivelate. Lipsa de interes reiese și 
din faptul că terenurile dintre adă
posturi n-au fost cultivate cu sfeclă 

furajeră. Ce) producție a putut să dea 
sâmînța de porumb aruncată printre 
bolovanii cît bostanul de mari ? 
De ce n-a fost fertilizat locul 
cu îngrășămintele naturale strîn- 
se în grămezi cît casa între graj
duri pe care cresc în voie bălă
riile ? în grajduri, animale ne
îngrijite, ținute mai mult la iesle. 
Cit privește planul de fătări, acesta 
a fost realizat numai în proporție de

65 la sută. Și toate acestea într-o 
fermă condusă de un medic veteri
nar ! „M-am ocupat numai și numai 
de furaje" — a încercat să se scuze 
șeful fermei. Faptele contrazic însă 
această afirmație. Deși suprafața 
afectată bazei furajere s-a dublat, 
totuși nu se poate spune că ferma 
dispune de provizii îndestulătoare, 
în timp ce prin plan s-a prevăzut o 
cantitate de 380 de tone de fin. în 
realitate s-au strîns și depozitat nu
mai 90 de tone de fîn de lucernă. 60 
tone de lolium și 50 tone de lucernă 
în amestec cu paie. Silozul de po
rumb și paiele sînt singurele sorti
mente de furaje asigurate în totali
tate. Nu e greu de prevăzut cum și 
din ce va fi alcătuită rația unui 
animal, dar este cert că pentru a 
ieși din impas se va apela din nou 
la cumpărări sau împrumuturi.

„Situația de la C.A.P. Belciugatele 

în județul Vrancea, pregătirile 
pentru iernarea animalelor au fost 
în linii mari încheiate. în acest an 
s-au amenajat 1 300 locuri în ma
ternități și creșe de viței și 7 600 
locuri pentru creșterea vițelelor de 
prăsilă. E un efort constructiv apre
ciabil, menit să asigure condiții mai 
bune de adăpostire acestor categorii 
de animale. La complexul de creș
tere a vacilor din Panciu, directo
rul unității, tovarășul Costică 
Belciuganu, a organizat o echipă 
complexă de meseriași care fini
sează construcțiile date recent în 
funcțiune, asigură întreținerea in
stalațiilor mecanice pentru eva
cuarea dejecțiilor și prepararea fu
rajelor. Totodată, este urmărită în
deaproape respectarea, pînă în cele 
mai mici amănunte, a programului 
de furajare și muls.

în multe ferme zootehnice este 
necesară înlocuirea grătarelor și 
pardoselilor din beton, reci și ume
de. dăunătoare sănătății animalelor. 
O soluție constructivă bună este 
amenajarea unor pardoseli din 
lemn sau din cărămidă pe spațiul 
de odihnă al animalelor. Cu alte 
cuvinte, este nevoie să se corecteze 
din mers deficiențele unor proiecte 
de construcții zootehnice. în graj
dul de viței al cooperativei agricole 
Panciu, spațiul interior a fost par
dosit pe jumătate cu lemn. îngri
jitoarea Ioana Isac apreciază că 
pentru viței această pardoseală căl
duroasă este mult mai bună decît 
betonul. Este o problemă pe care a 
sesizat-o o îngrijitoare, dar care a 
fost ignorată de cei ce au Droiectat 
pardoseala de beton. Dealtfel, și în 
alte unități agricole grătarele de 
beton se înlocuiesc cu pardoseală 
din cărămidă sau lemn pentru a se 
preveni îmbolnăvirea animalelor.

în județ există și alte exemple 
bune, experiență demnă de urmat. 
La C.A.P. Vulturu, primul care so
sește în grajd, la ora 6 dimineața, 
este președintele unității, Ion Ar- 
deleanu, pentru a veghea ca acti
vitatea să se desfășoare strict după 
program. Loturile de vaci sînt în
credințate unor oameni de nădejde, 
cu experiență în muncă, cum sînt 
Vasile Taftă, Dumitru Stan și alții, 
care depășesc cu regularitate planul 
la producția de lapte. în 11 luni, în 
această cooperativă s-au obținut, în 
medie, 2 000 de litri de lapte pe o 
vacă furajată. „Considerăm zooteh
nia principalul loc de muncă — 
spune președintele. Dimineața, vara 
și mai ales iama, primul drum il 
fac in ferma zootehnică. Acum, cînd 
volumul de lucrări e mai mare, la 
fiecare grajd au fost repartizați cite 

surprinde cu atît mai mult cu cît. 
față de anul trecut, pe ansamblul 
județului stocurile de furaje sint 
mai mari — ne spune dr. Gheor- 
ghe Mihai, director la direcția 
agricolă a județului Călărași. Este 
un fapt că, timp de mai multi 
ani, stațiunea didactică experimen
tală din această localitate a sprijinit 
ferma cooperativei agricole cu canti
tăți însemnate de furaje. Dar in loc 
să se apuce serios de muncă, cei care 
s-au deprins să umble cu ciurul prin 
sat au procedat întocmai ca greierele 
din cunoscuta fabulă. Și tot ca in 
cunoscuta fabulă, stațiunea nu le-a 
mai dat in acest an ajutor. Din pă
cate. consiliul de conducere al coo
perativei și șeful fermei n-au învă
țat nimic din aceasta. Lucerna n-a 
fost deloc irigată, iar cantitatea mică 
obținută n-a fost strinsă in între
gime".

Nu este locul aici să ne referim la 
contribuția pe care o aduc zi de zi 
numeroși specialiști la creșterea pro
ducției agricole, ca șl la faptul că nu-i 
de-ajuns ca la direcția agricolă să 
existe o atitudine critică față de ase
menea situații. Ea nu acoperă răs
punderile de îndrumare și control, de 
asigurare a bunului mers al ac
tivității. Problema care se pune 
cu cea mai mare acuitate atît 
la C.A.P. Belciugatele. cît și în 
orice fermă unde se întîlnesc ast
fel de situații, este să fie treziți 
la realitate și trași la răspundere cei 
ce nu-și fac datoria, care prin pro
ducțiile obținute nu-și justifică nici 
postul și nici retribuția. Nu este de
loc etic ca pentru aceeași funcție 
dar cu rezultate sub orice critică, un 
medic veterinar să primească în ca
litate de șef de fermă o retribuție 
aoroaoe dublă față de un tehnician 
sirguincios care, muncind cu pasiune 
și răspundere, obține an de an pro
ducții tot mai mari.

lucian CIUBOTARU 

doi cooperatori pentru transportul 
furajelor".

Controlul făcut în ultimele zile de 
colective de specialiști în ferme zoo
tehnice a scos însă în evidență ne
glijențe grave în pregătirea iernă- 
rii animalelor : adăposturi neetan- 
șeizate, geamuri lipsă, uși prin care 
suflă vintul, exces de umiditate’ și 
curenți de aer rece. Urmărim ce 
s-a stabilit cu ocazia controalelor 
respective și ce s-a realizat la 
cooperativa agricolă din comuna 
Garoafa. Aici, etanșeizarea graj
durilor, acțiune care trebuia înche
iată in septembrie, nu e gata nici 
acum. Unul dintre grajdurile de 
vaci, dealtfel cu tavan bine făcut 
cu ani in urmă, care permite men
ținerea căldurii, este acum rece din 
cauza geamurilor sparte, a faptului 
că printre ușile defecte pătrunde 
aer rece. „N-avem sticlă pentru 
geamuri" — spune vicepreședintele 
cooperativei, Nicolae Cristian, însăr
cinat de consiliul de conducere să 
răspundă de sectorul zootehnic. 
Dar nimeni nu s-a gîndit să facă 
comenzi din timp sau, pur și sim- 
piu, să cumpere sticla. Un alt obiec
tiv nefinalizat este maternitatea 
pentru vaci, construcție absolut ne
cesară, la care pînă acum s-a exe
cutat doar zidăria. Aici s-a făcut 
un lucru bun : saivanul friguros, 
datorită înălțimii exagerate proiec
tate, a fost dat pe mîna unor 
cooperatori inimoși, care i-au făcut

SOLUȚIA EXISTĂ!
In ultima vreme, la 

C.A.P. Dăișoara. jude
țul Brașov, producția 
de lapte a scăzut sim
țitor. aiungînd. în me
die de fiecare vacă, la 
doi litri pe zi. Explica
ția trebuie căutată in 
lipsa de preocupare a 
.consiliului de condu
cere. a specialiștilor 
pentru instaurarea or
dinii si disciplinei la 
ferma de animale, 
pentru folosirea rațio
nală și păstrarea în 
bune condiții a furaje
lor. La un recent con
trol efectuat de orga
nele de resort, s-a con
statat că la două din 
grajduri instalațiile de 
adăpare erau defecte, 
ceea ce face ca ani
malele să fie adăpate 

la puțurile din sat, cale 
de circa un kilometru. 
Borhotul adus de la 
Fabrica de zahăr din 
Bod a fost aruncat la 
voia întimplării. ajun- 
gind parțial în noroi. 
Nu-i greu de închipuit 
cu ce „plăcere" va fi 
consumat de animale și 
ce influentă va avea a- 
supra producției de 
lapte. Lipsa spiritului 
gospodăresc se vede si 
din alte aspecte : cu 
cîțiva ani în urmă 
vîntul a doborît singu
rul finar existent, care 
n-a fost refăcut nici 
astăzi, iar materialele 
zac pe jos. Desigur, 
de răspunderea pentru 
starea de lucruri în 
care se află ferma de

Secretul" producțiilor sporite de lapte. Ferma zo°- 
tehnică a C.A.P. Schela, județul Galați, cuprinde 1 100 taurine, din 
care 500 vaci și juninci, aproape 5 000 de ol și alte animale. Pen
tru iarnă s-au verificat instalațiile de muls, sistemele de adăpare, 
au fost reparate grajdurile. Programul zilnic de activitate prevede 
ca îngrijitorii să fie prezenți la ora 5 dimineața in grajduri și ia 
ora 19 să le dea în primire celor din schimbul de noapte. Președin
tele cooperativei. Petre Botezatu, urmărește personal cum se res
pectă programele, el însuși fiind prezent dimineața in sectorul 
zootehnic. Ca urmare, în 1982, față de un plan de 4 200 litri lapte 
pe vacă furajată, unitatea realizează 4 600—4 650 litri. Cum se 
aplică programul se. vede după cum se umple șiștarul cu lapte. 
Iar la Schela șiștarele sînt pline (Dan Plăeșu).

O idee gospodărească. In sectorul zootehnic al coope
rativei agricole din comuna Gheorghe Doja, județul Ialomița, este 
o ordine desăvîrșită și o curățenie exemplară. Animalele sînt fu • 
rajate cu nutrețuri de bună calitate, după un program întocmit 
de specialiștii unității agricole. în ce privește curățenia, s-a 
recurs la o inovație. Pentru transportul bălegarului există un 
funicular de la grajduri și pînă la platformă. Pe cablul funicula- 
rului circulă vagoneții care transportă. în timp scurt, la o distanță 
de 800 metri tot gunoiul care se strînge în grajduri. Avantaje? 
1) Se înlătură transportul cu remorcile trase de tractoare, ceea ce 
înseamnă mari economii de carburanți. 2) Se asigură o evacuare 
rapidă a dejecțiilor. 3) Grajdurile sint în 
numai un exemplu de spirit gospodăresc.

Orele de curățenie. Ieri> la ora 5’30, c*nd a tncePut 
gramul de lucru la ferma zootehnică a cooperativei agricole 
ian, județul Bacău. împreună cu îngrijitorii permanenți au __
mobilizați aici numeroși cooperatori. Se făcea curățenia generală 
a grajdurilor. Neculai Păun, inginerul-șef al unității, împreună cu 
vicepreședintele Vasile Pușlenghea îndrumau munca la transportul 
gunoiului, montarea ultimilor racleți la sistemul de evacuare a 
dejecțiilor, amenajarea camerelor de odihnă destinate îngrijitori
lor. înlocuirea geamurilor sparte etc. Pînă la ora prînzului cură
țenia a fost încheiată. Altfel arătau acum grajdurile. Și acest bun 
obicei va fi repetat în fiecare săptămînă. (Gheorghc Baltă).

tavan din nuiele lipite cu lut, au 
amenajat încăperi pentru fătarea 
oilor, creindu-se condiții pentru a 
se evita mortalitatea la miei. Tot 
aici trebuie amenajată o secție de 
preparare a furajelor. Lucrarea nu 
s-a încheiat pentru că instalația de 
măcinat nu a fost livrată. „Am co
mandat și plătit instalația incă din 
decembrie 1931, dar n-a venit nici 
acum" — susține contabila-șefă. Ma
ria Barcan. în lipsa acestui utilaj, 
o parte din furaje se toacă la altă 
fermă, situată la Ciușlea, de unde 
se transportă cale de șapte kilome
tri cu cheltuieli de transport costi
sitoare. Dacă adăugăm că la C.A.P. 
Garoafa consiliul de conducere nu 
s-a ocupat nici de permanentizarea 
îngrijitorilor, este explicabil de ce 
intr-o unitate care dispune de su
ficiente furaje, intre care 600 tone 
fîn și 4 000 tone nutrețuri suculen
te, se obțin zilnic numai 1,5 1 lapte 
de vacă.

Constatările făcute atestă necesi
tatea de a se finaliza neintirziat 
pregătirile pentru iernarea anima
lelor, de a se încheia amenajările la 
grajduri și saivane, de a se pune 
in funcțiune sectoarele de prepa
rare a furajelor, astfel incit să se 
asigure condiții bune pentru hră- 
nirea și îngrijirea animalelor, pen
tru creșterea producției de came și 
lapte.

C. BORDEIANU

animale din Dăfșoara 
nu pot fi absolviți’ 
conducerea și specia
liștii cooperativei și. in 
primul rind. președin
tele acesteia. Arsene 
Bucuțea; ■ și șeful fer
mei. Ion Vlad.

Soluția care ar avea 
darul să schimbe in. 
bine lUcrttVlîe de Ia a- 
ceastă fermă este cu
noscută : să fie atrași 
să lucreze aici cei mal 
buni gospodari al că
ror număr nu este de
loc neînsemnat si care 
îsi dovedesc spiritul 
gospodăresc în crește
rea animalelor proprii.
Nicolae MOCANU 
corespondentul 
„Scînteii"

permanență curate. 
(Mihai Vișoiu).

Este

pro-
Tra- 
fost

COOPERATORI, SPECIALIȘTI, OAMENI AI MUNCII DIN ZOOTEHNIE!

Dezvoltarea zootehniei este o problemă de interes național, la soluționarea căreia sînteți chemați cu toții să vă aduceți întreaga contribuție, 
printr-o muncă desfășurată exemplar, zi cu zi!

Dînd dovadă de pasiune și energie în muncă, respectînd ferm ordinea și disciplina, aplicînd strict regulile de îngrijire și furajare a animalelor, 
veți realiza cantități sporite de carne, lapte, ouă și alte produse necesare bunei aprovizionări a populației, vă veți îndeplini astfel îndatorirea 
de înaltă răspundere ce vă revine pentru dezvoltarea acestui important sector al agriculturii!

\________________________________________________________________________________ >
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CĂRBUNE DE BUNĂ CAIITATE!
Planul zilnic — depășit, 

ritmul de lucru —la nivelul
anului

Participanții la acțiunea de Întraju
torare muncitorească „Huilă — Cimpu 
lui Neag" din Valea Jiului au anun
țat obținerea unui important succes 
în exploatarea acestui zăcămînt la 
suprafață : extragerea peste pre
vederi a 124 000 tone cărbune coc- 
sifieabil. Semnificativ este faptul că 
această producție suplimentară ș-a. 
obtinut în condițiile realizării unor 
economii de, 4.3 milioane lei la chel
tuielile materiale și ale depășirii 
substanțiale a prevederilor la pro- 
ducția-marfă și producția netă. .

Bucuroși de împlinirile muncii lor, 
cîtiva dintre realizatorii acestei per
formanțe : Stcfoni Băbeann. Victor 
Pătrașcu, Adalbert Bako, Constantin 
Radu, Francisc Balint, subinginerul 
loan Velica și alții ne-au vorbit des
pre hotărirea de 
a răspunde cu a- 
celași entuziasm, 
prin noi fapte de 
muncă, înflăcăra- 
tei chemări pa
triotice de a da 
patriei cantități 
sporite de cărbu
ne pentru a întîmpina așa cum știu 
ei, muncitorește, Conferința Națio
nală a partidului și a 35-a aniversare 
a proclamării Republicii. Redăm suc
cint cîteva însemnări din carnetul de 
reporter.

Caracteristicile principale ale acti
vității in această carieră ni se par 
a fi judicioasa organizare a muncii, 
respectarea riguroasă a ordinii și dis
ciplinei. precum și intretinerea și 
folosirea in bune condiții a utilajelor 
și mijloacelor de transport. Astfel, 
munca a fost organizată în două 
schimburi prelungite, de 10 ore. 
Aceasta a permis folosirea la întrea
ga capacitate a tehnicii din dotare, 
asigurarea unui front continuu de 
exploatare prin descopertarea în 
avans a sterilului. Din punct de 
vedere tehnologii, adoptarea metodei 
de exploatare a cărbunelui în trepte 
a permis respectarea ritmului stabi
lit pentru excavare și încărcare, 
selectarea în mai bune condiții a 
cărbunelui de, steril. Așa se explică 
faptul că s-au obtinut randamente 
superioare, de 12 tone cărbune ne 
post, adică la fel ca în cele mai 
bune abataje mecanizate.

Odată cu măsurile aplicate în 
carieră, pentru a se menține neîn
trerupt ritmul de excavatii si trans
port s-au luat măsuri pentru amena
jarea corespunzătoare și întreținerea 
drumurilor de acces în carieră și 
spre haldele de steril, s-a construit o 
estacadă în gara C.F.R. din Bărbă- 
teni pentru îmbunătățirea încărcării

La cariera 
Cîmpu iui Neag 
din Valea Jiului

viitor
cărbunelui în vagoane, iar la silozul 
de cărbune s-au creat condiții tehnice 
corespunzătoare pentru selectarea 
sterilului de cărbune.

— Meritul in buna desfășurare a 
activității noastre aparține in egală 
măsură atît nucleului de bază de 
muncitori și specialiști din această 
carieră, cit . și muncitorilor veniți 
în ajutor din județ, conducători
lor auto de la autobazele Deva, 
Orăștie, Hațeg și Petroșani, care 
își fac cu prisosință datoria — 
ne spunea ing. Nicolae Vucan, 
șeful carierei. Este de-a dreptul im
presionantă activitatea șoferilor, toti 
oameni conștiincioși, harnici. Bună
oară. unul dintre aceștia. Nicolae 
Colda, nu a avut nici o defecțiune 
tehnică la mașini și a economisit, 
singur. 500 kg motorină. Un lucru 

este cert : numai 
cu transporturi 
rapide, sigure, 
fără situații ne
prevăzute, ne-am 
putut depăși pla
nul la extracția 
de cărbune și la 
descopertări.

— Ce perspective oferă producția 
în carieră in perioada următoare ?

— Nu vom încetini ritmul de lucru, 
deși, au început ploile și frigul. Acum, 
mai mult ca oricind. tara are nevoie 
de cărbune energetic și cocsificabil și 
colectivul nostru este hotărit să în
cheie anul cit mai bine și să pregă
tească producția viitoare în cele mai 
bune condiții.

în această privință reținem că 
pentru crearea unor condiții optime 
de transport al cărbunelui și sterilu
lui din carieră s-au amenajat două 
noi drumuri de acceș ; la haldele de 
la Pribeagul și Păroasa a mai fost 
construită o șosea asfaltată de 5 km 
spre halda Poiana Mare, care va fi 
folosită pe timpul iernii : prin des
copertarea peste prevederi a 317 000 
mc steril s-a creat un front de lucru 
pentru excavarea neîntreruptă a căr
bunelui pe timp de două tuni. Din pri
mul trimestru al anului se va intra și 

"la descopertarea zonei „E“ dinspre 
Valea de Pești, de unde se prevede să 

ifie extrase aproximativ 300 000 tone 
cărbune. în același timp. în gara 
Bărbăteni. de unde se expediază 
cărbune spre Preparația din Lupeni. 
pregătirile sînt încheiate, fiind asi
gurate toate condițiile preluării și 
expedierii a cel puțin 30 vagoane de 
cărbune pe zi.

Sabin CERBU 
corespondentul „Scînteii"

O tehnologie eficientă 
și transport

de excavare

în vederea sporirii 
capacității de exca
vare și transport a 
sterilului, deci pentru 
a ajunge mai repede 
la straturile de cărbu
ne, colectivul de mun
că de la cariera Tis- 
mana II. cu sprijinul 
specialiștilor din ca
drul întreprinderii mi
niere Rovinari, au în
ceput să aplice din 
luna mai o nouă teh
nologie de lucru, mai 
eficientă. Pe scurt, 
este vorba de schim
barea tehnologiei de 
depunere a sterilului 
prin introducerea sis
temului de haldare in
terioară. Pornind de 
la faptul că cele mai 
multe întreruperi ale 
fluxului productiv se 
datoresc deficiențelor 
care apar de-a lungul 
circuitelor de benzi, 
s-a stabilit că acest 
neajuns poate fi eli
minat prin depunerea 
sterilului direct iii

vatra carierei, în zona 
din care s-au extras 
ultimele rezerve de 
cărbune. Principala 
modificare o consti
tuie introducerea unui 
nou tip de abzețer, cu 
punți lungi de pre
luare și depunere, 
care preiau direct ste
rilul din circuitul de 
benzi al excavatorului 
cu rotor. Care sînt a- 
vantajele acestui sis
tem ? în primul rînd. 
s-a eliminat un circuit 
de transport de 7 km 
și s-a asigurat o linie 
autonomă de haldare 
pentru un excavator 
de mare capacitate. 
Aceasta înseamnă 
economii substanțiale 
de piese de schimb, 
subansamble șl covor 
de cauciuc, reducerea 
forței de muncă nece
sare pentru întreține
rea și exploatarea 
circuitului respectiv, 
în același timp, mic-

șorîndu-se circuitul
de transport, se dimi
nuează și numărul 
defecțiunilor, deci al 
întreruperilor acci
dentale, Este și moti
vul pentru care linia 
tehnologică a excava
torului 1 400—02, la
care s-a aplicat pen
tru prima dată acest 
sistem, a înregistrat 
cel mai bun indice ex
tensiv din întregul ba
zin : peste 70 la sută. 
Această inițiativă a 
condus la creșterea 
considerabilă a capa
cității de excavare, 
cariera Tismana II în- 
scriindu-se la ora ac
tuală cu un volum de
un milion mc steril 
excavat și transportat
peste prevederile de 
plan și cu o producție 
suplimentară la zi de 
circa 376 000 tone căr
bune net. (Dumitru 
Prună, corespondentul 
„Scînteii").

Cărbune din minele abandonate
Inițiativa minerilor 

din Comănești de a 
repune în funcțiune 
minele vechi, abando
nate, prinde viață de 
la o zi la alta. Chiuve
ta, din masivul Lapoș, 
bunăoară, cu minele ei 
abandonate de o fostă 
societate carboniferă, 
cunoaște din nou acti
vitatea febrilă a ex
ploatării. în urma cer
cetărilor făcute, aici a 
fost descoperită o re
zervă de circa 5 mili
oane tone cărbune. 
După încheierea lu
crărilor de înaintare,

minerii din ■' brigăzile 
conduse de maistrul 
principal Grigore Ar- 
deleanu au început să 
scoată la lumina zilei 
cantități tot mai mari 
de cărbune de bună 
calitate. în perioada 
care a trecut de la 
începutul anului au 
fost extrase din puțul 
Lapoș-nord peste 30 000 
tone cărbune. Lucrări 
asemănătoare s-au fă
cut și la minele aban
donate de la Lapoș- 
sud și Leorda. La 
Lapoș-sud, de exem
plu, urmează £ă se

deschidă primele pa
nouri de exploatare.

Paralel cu aceasta, 
în minele aflate în ex
ploatare de la Ver- 
mești, Asău, Lumina, 
Rafira se iau noi mă
suri tehnice și organi
zatorice pentru crește
rea randamentului în 
abataje. Ca urmare a 
acțiunilor întreprinse 
în perioada care a tre
cut de la începutul 
anului, s-au extras su
plimentar 9 000 tone 
cărbune. (Gh. Baltă, 
corespondentul „Scîn
teii").

SEMNALE PE ADRESA...
© ÎNTREPRINDERII DE UTILAJ MINIER Dirt PETROȘANI, care 

are o restanță de 10 complexe mecâni^ăte, de’abataj față de Combi
natul minier din Valea Jiului." Credem că nu distanța dintre furnizor1 
și beneficiar să fie de vină.

• ÎNTREPRINDERII „UNIO" DIN SATU MARE, care nu a livrat 
la termenul prevăzut Combinatului minier din Valea Jiului 46 trans
portoare de tipul TR-3 și TP-2, precum și 24 locomotive diesel de mină 
4 DM-45.

« Și din nou a ÎNTREPRINDERII „UNIO" DIN SATU MARE, res- 
tanțieră de data aceasta față de unitățile miniere din bazinul carbonifer 
al Olteniei și întreprinderea minieră Horezu cu 3 500 tone subansamble 
de transportoare

Grupaj realizat de Ion TEODOR

în istoria societății sînt spirite 
care, prin forța geniului și atașamen
tul profund față de idealurile 
scumpe ale celor mulți, au înscris 
contribuții de mare importantă la 
progresul societății, personalitatea 
acestor titani ai gîndirii și acțiunii 
revoluționare fiind înconjurată cu 
aura stimei și recunoștinței omenirii 
progresiste de pretutindeni. Un ase
menea spirit proeminent este și Frie
drich Engels, de la a cărui: naștere 
s-au împlinit, in aceste zile, 162 de 
ani. Savant de impresionantă erudi
ție și multilateralitate — filozof, 
economist, istoric, cercetător al ști
ințelor naturii — eminent teoretici
an, organizator și conducător ah pro
letariatului internațional, Friedrich 
Engels a cofltribuit, alături de ma
rele. său prieten. Karl Marx, la ela
borarea dialecticii materialiste, la 
transformarea comunismului din uto
pie în știință, la generalizarea teore
tică a experienței mișcării muncito
rești internaționale.

Este semnificativ pentru capacita
tea de analiză și previziune a auto
rului „Dialecticii naturii" că el a 
ajuns, independent de Mârx, ca ur
mare a studiilor 
sale de economie, 
la o serie de idei 
fundamentale ale 
socialismului ști
ințific, cum ar fi 
cele privind rolul 
istoric al proleta
riatului, lupta de clasă ca forță motri
ce a dezvoltării sociale, iar după aceea, 
în strinsă comuniune spirituală cu 
Marx și în cadrul „diviziunii muncii" 
cu acesta, a elaborat un șir de la
turi importante ale materialismului 
dialectic și istoric, a formulat o se-., 
rie de legități ale luptei de eliberare 
ă proletariatului. Concomitent, En
gels s-a afirmat și ca strălucit or
ganizator și îndrumător al clasei 
muncitoare, a acționat pentru înfi
ințarea de organizații proprii ale a- 
cesteia, iar după moartea lui Marx 
a militat pentru întărirea unității de 
luptă și acțiune a proletariatului in
ternațional. Referindu-se tocmai la 
această activitate multilaterală, teo
retică și practică, Lenin sublinia pe 
drept cuvînt că „marxismul nu poate 
fi infeles și nu poate fi expus în de
plinătatea lui fără a se ține seama 
de toate operele lui Engels".

Pentru poporul român, evocarea 
memoriei lui Fr. Engels are nu nu
mai profunde semnificații politice, 
ci și o adîncă încărcătură sentimen
tală. în activitatea sa, Friedrich En
gels a urmărit cu interes și atenție 
afirmarea, în a doua jumătate a se
colului XIX, a proletariatului român 
ca forță revoluționară pe scena vie
ții social-politice a tării, ascensiunea 
mișcării socialiste. Obișnuia — prin 
consultarea periodică a unor reviste 
românești : „Contemporanul", . „Re
vista socială", „Lumea nouă" — să 
se informeze sistematic cu privire la 
preocupările socialiștilor români, la 
principalele lor acțiuni revoluționare 
și parlamentare. Simpatia pe care a 
nutrit-o față de poporul român și de • 
mișcarea muncitorească din țara 
noastră este elocvent ilustrată, și- de 
eforturile făcute pentru a învăța 
limba română, pentru a se putea in
forma direct despre activitatea miș
cării socialiste.

Este important să relevăm că aces
te legături s-au grefat pe fondul in
teresului viu manifestat de Engels 
pentru istoria și cultura poporului 
român. în lucrările sale găsim ade
sea referiri la ținuturile dunărene, 
la strămoșii noștri, la nivelul dezvol
tării societății românești în diferite

etape istorice. Momente cruciale ale 
luptei poporului nostru în perioada 
contemporană — cum au fost revo
luția de la 1848, Unirea principate
lor, războiul de independentă — S-au 
bucurat de atenție din partea mare
lui teoretician și organizator al lup
tei proletariatului.

Pentru mișcarea muncitorească din 
tara noastră este un titlu de mindrie 
faptul că și-a însușit de timpuriu, 
la scurt timp după apariția lor, ide
ile socialismului științific, ceea ce a 
grăbit procesul de clarificare ideolo
gică și de organizare politică, dez
voltarea legăturilor sale cu mișcarea 
muncitorească internațională. Și as
tăzi încă, primul program al miș
cării noastre muncitorești „Ce vor 
socialiștii români" (1866) — care i-a 
prilejuit lui Engels aprecierea sem
nificativă : „cu. mare plăcere am vă
zut că socialiștii din România pri
mesc în programul lor principiile de 
căpetenie ale teoriei care a izbutit a 
aduna intr-un mănunchi de luptă
tori mai pe toți socialiștii din Euro
pa și America — e vorba de teoria 
prietenului meu Karl Marx" — im
presionează prin efortul de aplicare

162 de ani de la nașterea lui Friedrich Engels

a tezelor marxiste la specificul tării 
noastre. Fidelitatea față de teoria 
marxistă, preocuparea de a o aplica 
în mod creator s-au afirmat ca o tră
sătură fundamentală de-a lungul în
tregii vieți a mișcării noastre mun
citorești, constituind un factor esen
țial al marilor victorii obținute de 
poporul nostru, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în lupta 
de eliberare națională și socială, în 
construirea socialismului.

Abordarea în spirit creator a teo
riei revoluționare se impune cu atit 
măi mult în zilele noastre, cînd 
transformările profunde care au in
tervenit în lume, imensa diversitate 
a condițiilor în care se desfășoară 
procesul revoluționar mondial ridică 
în fața partidelor comuniste și mun
citorești, a forțelor revoluționare 
probleme noi, ce nu-și pot găsi răs
punsul în practica socială din trecut, 
în acest sens sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu necesitatea ca 
„activitatea fiecărui partid să se ba
zeze pe studierea aprofundată in spi
ritul teoriei științifice a lui Marx, 
Engels și Lenin, a realităților din fie
care țară, a particularităților speci
fice ale fiecărui popor și etape is
torice. Numai astfel un partid poate 
deveni cu adevărat exponentul cla
sei muncitoare din rîndul căreia s-a 
ridicat, al poporului în mijlocul că
ruia acționează. Numai astfel el 
poate asigura înfăptuirea cu succes 
a sarcinilor revoluției și construcției 
socialiste in țara respectivă".

în acest spirit își desfășoară întrea
ga .activitate partidul nostru. Dacă 
perioada care a trecut de la Congre
sul ăl IX-lea al partidului s-a dove- 
djit deosebit de bogată în realizări, 
aceasta se datorește în primul rînd 
vastei activități creatoare desfășu
rate de partid, de secretarul său ge
neral, pentru investigarea atentă a 
transformărilor intervenite în viața 
economico-socială, pentru aplicarea 
creatoare a adevărurilor generale la 
particularitățile etapei actuale de 
construcție socialistă, pentru identi
ficarea de soluții noi, eficiente.

Aniversarea nașterii lui Engels are

loc în condițiile în care disputa is
torică dintre socialism și capitalism 
cunoaște accente noi, propaganda 
burgheză intensificindu-și atacurile 
la. adresa concepției despre lume și 
societate a clasei muncitoare, a so
cialismului — ca proiect de organi
zare socială, ca orinduire soclal-poli- . 
tică concretă. Concomitent, o serie 
de ideologi occidentali se situează 
deschis pe pozițiile indeterminismu- 
lui istoric, criticînd vehement con
cepția marxistă, tocmai pentru faptul 
că recunoaște și teoretizează progre
sul social-istoric, reliefează inevita
bilitatea pieirii structurilor sociala 
bazate pe asuprire și exploatare.

în aceste condiții devin actuale a- 
precierile întemeietorilor marxismu
lui potrivit cărora legile în viața so
cială și în dezvoltarea istorică iși 
creează cîmp de manifestare prin 
intermediul activității umane, a gru
purilor sociale, Existența obiectivă a 
atestor legi nu trebuie să alimenteze 
un gen de pasivitate, de așteptare 
ca legile să se înfăptuiască de la 
sine, ci, dimpotrivă, presupune inter
venția activă atît în plan practic, 

pentru a crea ca
dru de manifesta
re legilor respec
tive, pentru a con
tribui activ la mo
delarea viitorului, 
cit și în cel teo
retic, pentru a 

combate încercările de a misti
fica sensul adevărat al evoluției 
istorice, de a prelucra o aseme
nea problemă de cardinală impor
tanță din perspectiva unor intere
se de clasă înguste, reacționa
re. Astăzi, cînd dezbaterea in jurul 
conceptelor de sens al istoriei și pro
gres istoric a încetat să fie o dispu
tă strict teoretică, ci are o miză po
litică esențială, cercetătorii progre
siști au datoria să studieze mecanis
mul determinismului social — evi
dent mai complex în societatea mo
dernă — să dezvolte și să îmbogă
țească concepțiile care se situează pe 
pozițiile progresului istoric. Comba
terea acelor teze care vor să oprească 
mersul istoriei, care promovează vi
ziuni de conducere și organizare so
ciale vetuste, care cred că răspun
surile la problemele eminamente noi 
pe care le ridică societatea de astăzi 
pot fi găsite undeva în trecut se im
pune cu forța unui imperativ, suc
cesul acestei acțiuni solicitind în pri
mul rînd unitatea forțelor progre
siste de pretutindeni.

împletind în mod organic efortu
rile consacrate înfloririi patriei so
cialiste cu cele privind intensificarea 
relațiilor de solidaritate cu toate ță
rile socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare și nealiniate, cu partidele 
comuniste și muncitorești, socialiste 
și social-democrate, cu organizațiile 
democratice și progresiste de pretu
tindeni, în vederea întăririi unității 
frontului antiimperialist, a tuturor 
forțelor iubitoare de pace și progres 
social, P.C.R. își îndeplinește cu 
cinste sarcinile de detașament activ 
al mișcării revoluționare contempo
rane.

Omagiul cel mai de preț pe care 
partidul nostru, întregul popor îl a- 
duc memoriei lui Engels constă in 
hotărirea fermă de a-și consacra și 
în viitor eforturile pentru edificarea 
cu succes a socialismului multilateral 
dezvoltat pe pămîntul României, de 
a milita consecvent pentru triumful 
idealurilor de pace și destindere, 
pentru izbînda cauzei socialismului 
în lume.

Paul DOBRESCU
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concepții

Termenul de elită circulă cu înțe
lesuri diverse atit în limbajul coti
dian. cit și în cel al feluritelor disci
pline socio-umane. Aceste sensuri se 
regăsesc și. în conținutul altor con
cepte, înrudite cu cel de elită, ca de 
exemplu aristocrație, meritocrație, 
geniu, clasă conducătoare, oligarhie, 
nici unul insă dintre acestea nu se 
suprapun cu cel de elită. Elita se. 
constituie, in sensul larg, al terme
nului, din acei indivizi sau grupuri 
sociale care se disting printr-un set 
de însușiri de alți indivizi sau ^gru
puri, dobîndind o poziție aleasă, 'de 
excepție, intr-o societate.

Termenul are însă și un Înțeles 
particular, în cadrul unor concepții 
filozofice, politologice, sociologice, 
pedagogice cu o puternică finalitate 
ideologică, exprimînd interesele unor 
forțe sociale conservatoare, retrogra
de, de a prezenta poziția dominantă 
a unor clase, pături sociale sau indi
vizi drept rezultatul firesc al unei 
eterne împărțiri a societății umane 
într-o minoritate aleasă și o majori
tate lipsită de vreo înzestrare deose
bită, denumită disprețuitor. mulțime, 
gloată, masă.

înțelesul acesta particular al ter
menului de elită, precum și al celor 
înrudiți, se precizează printr-o ana
liză critică a diferitelor concepții 
ideologice construite in jurul lor, în 
măsura in care fiecare autor sau 
curent de gindire elitară a avut în 
vedere o latură sau alta a poziției 
superioare deținute de elită în so
cietate. Oricum am privi lucrurile, 
conceptul de elită este încărcat cu 
un profund mesaj conservator, cn o 
pregnantă disprețuire a maselor și o 
obstinată încercare de a prezenta 
virfurile clasei dominante ca elite, 
ca grup ce asigură funcționalitatea 
orinduirii burgheze. în ciuda unor 
tentative făcute de-a lungul timpu
lui (A. Comte, A. Schopenhauer. Fr. 
Nietzsche continuați, nu neapărat in 
filiație directă de idei, de către V. 
Pareto. M. Weber, G. Moșea, R. Mi
chels) de a conferi un conținut so
cial pozitiv noțiunii de elită, aceas
ta fiind prezentată ca o emanație fi
rească, naturală a societății, elitisrnul 
a fost iremediabil compromis prin 
integrarea sa în ideologia fascistă, 
unde șl-a dezvăluit, pînă la ultima 
consecință, esența sa antiumanistă, 
cinică, reacționară

Așa se face că după cel de-al doi
lea război mondial, tocmai datorită 
imaginii reale, a consecințelor prac
tice ale elitismului, termenul de elită 
a fost privit cu reticență și utilizat 
mai rar. Dar in ultimii ani asistăm

la o repunere a lui în circulația de 
idei, chipurile primenit de conținutu
rile retrograde, conservatoare, tra
diționale. Nu de puține ori elitisrnul 
este prezentat ca fiind chiar compa
tibil cu democrația burgheză, ea în
săși privită in ideologia nemarxistă 
ca o supremă treaptă a democrației, 
însăși această „compatibilitate" are 
darul de a arunca un puternic fasci
cul de lumină asupra caracterului 
restrictiv șl discriminatoriu al demo
crației burgheze. în contextul afir
mării tezelor elitiste și-a aflat loc și 
denigrarea-structurilor societății so
cialiste, prezentate în mod cu totul 
deformat ca prefigurînd un egalita
rism amorf, puțin propice afirmării 

Justificarea inegalităților și inechităților lumii capitaliste
de azi - substratul „înnoirilor" teoriilor elitiste

umanis- 
demo- 
adresa

personalității umane. în fond, o cer
cetare mai atentă atestă faptul că 
avem de-a face cu un atac — aparent 
subtil, în realitate brutal — la adre
sa unor valori perene ale 
mului, ca cele de egalitate, 
crațic etc., cu o sfidare la 
unor aspirații scumpe ale omenirii.

Aparent, modelul elitist de orga
nizare șocigl-politică, promovat de 
ideologia capitalistă, este îmbogățit 
cu noi elemente, dar care nu-i 
modifică cu nimic esența antide
mocratică, conservatoare, retrogra
dă. în acest sens, se pot evoca 
pozițiile gîndirii tehnocratice izvo- 
rîtă din interpretarea denaturată a 
rolului științei și tehnicii în socie
tatea contemporană. Dincolo de parti
cularitățile pe care le imprimă teh
nocrației unul sau altul dintre autori, 
ceea ce se impună atenției este ideea 
potrivit căreia datorită științei si teh
nicii. în societatea contemporană (in
diferent de orînduirea social-politică 
reală) se naște o elită ridicată prin 
etalarea cunoștințelor de specialitate 
(expertocratie. meritocrație) în func
ții de organizare și conducere, mai 
întii a producției, apoi a întregii so
cietăți. „Noua elită", managerială, are 
tendința de a institui o putere oli

garhică, ruptă de valorile, de idea
lurile claselor sociale, minată — ai
doma roboților — de criteriile ex
clusive ale raționalității tehnice, sur- 
clasind omul politic, care s-ar fi dis
creditat prin obedienta fată de jo
cul politicianist. Pentru unii teoreti
cieni ca W. W. Rostow, elita tehno
cratică trebuie să fie ruptă de mase, 
întrucit deciziile ei își au sursa în- 
tr-o pregătire de specialitate asupra 
căreia mulțimile nu au nici compe
tenta. nici posibilitatea să se pro
nunțe. Iată cum. folosind cu destu
lă abilitate criticile la adresa corup
ției și incompetentei unor politicieni 
burghezi, tehnocrații își propun in 
fond să înlăture politica, ca arie de 

confruntare între clase și interese so
ciale diferite, să depășească modelul 
democratic printr-unul autoritar, care 
nu rezervă nici un rol „maselor non- 
cultivate". Să facă. în fond, un 
alt fel de politică — o politică îm
potriva maselor.

Este dealtfel semnificativ faptul că 
inclusiv ginditori nemarxiști ca B. 
Russell și G. Gurvitch au lansat opi
nii critice asupra unor asemenea 
„teorii", arătînd că tehnocrația în
seamnă „instituirea unei noi feuda
lități". a unui „mandarinat" politic, care 
poate deschide inclusiv porțile dicta
turii de tip fascist prin. înăbușirea 
voinței claselor sociale dominate. De
altfel. „elita tehnocratică", prin ceea 
ce este considerat a fi grupuri so
ciale care o reprezintă, se dovedește 
în practică profund legată de siste
mul politic capitalist, de clasele do
minante. Statisticile arată că elemen
tele tehnocratice provin, într-o pro
porție covîrșitoare. din rîndurile oli
garhiei financiare, monopolist-statale, 
iar valorile fundamentale pe care le 
susțin și le apără sînt expresia in
tereselor fundamentale ale burghe
ziei. supralicitarea elitelor avind me
nirea de a distrage atentia de la con-, 
tradictiile societății capitaliste, de a 
demobiliza masele de la lupta lor 

dreaptă pentru dreptate și echitate 
socială.

Dealtfel, unii teoreticieni ai tehno
crației duc raționamentele lor pînă 
la contestarea oricărei structuri poli
tice în dependentă de comunitatea 
umană, arătînd că generalizarea teh
nocrației face inutilă și inoperantă 
lupta de clasă ca motor al dezvoltării 
sociale, după cum trebuie privite ca 
desuete concepțiile privind locul și 
rolul națiunii în lumea de azi, al 
unei viziuni clasice despre drepturile 
și libertățile cetățenești.

Tehnocrația își vădește astfel con
servatorismul prin atașamentul fată 
de valorile fundamentale ale societă
ții burgheze, față de sistemul politic 

dat, prin apelul la intervenția mira
culoasă a științei în „echilibrarea" 
structurilor capitalismului.

în tentativa de a „înnoi" elitisrnul. 
partizanii acestei orientări apelează 
și la „argumentele" din sfera cerce
tărilor sociologice, desfășurate în nu
mele unei concepții cu totul neștiin
țifice. care susține că societatea ca
pitalistă, structurile ei s-ar fi trans
format în mod radical, făcînd inapli
cabilă concepția marxistă despre 
clase și lupta de clasă în capitalism. 
Așa se face că autorii respectivi sus
țin că noțiunea marxistă de clasă 
socială ar fi perimată și pledează 
pentru substituirea ei prin aceea de 
stratificare. Stratul social s-ar putea 
constitui după cele mai felurite cri
terii, cu condiția să aibă o anumită 
consistență și relevanță socială. Cum 
unele funcții din societate sînt mai 
importante, se poate constitui o ie
rarhie a lor, iar în cadrul fiecăreia 
— o scară a celor ce dețin poziții de 
preeminență. în acest fel. se consti
tuie din „virfurile" fiecărei activi
tăți sociale o elită, un strat superior. 
Unele elite astfel constituite se con
sacră exercitării puterii, fie la nivel 
local, fie la nivel national.

Teoreticienii acestui tip de elitism 
consideră că este un semn de orga-

nizare și conducere superioară a so
cietății capacitatea ei de a evidenția 
straturi multiple, în domenii cit mai 
numeroase, în fruntea cărora să se 
instituie elite aflate intr-un perma
nent proces de primenire (de „circu
lație" a elitelor). O astfel de orga
nizare și conducere socială, numită 
de pildă de către R. Dahl poliarhie, 
ar completa democrația burgheză, ar 
transforma-o continuu într-un cadru 
de selecție și circulație a elitelor. în 
numele acestor poziții unii.autori, ca 
M. Young, propun și. reorganizarea 
instituțiilor de învățămînt pentru a 
permite o selecție a elitei pe baza 
meritelor personale (meritocrație).

Analiza științifică a realităților so

cietății capitaliste arată însă că în 
constituirea straturilor sociale și a 
cadrelor de elită , ale diferitelor sec
toare de activitate socială rolul ho- 
tăritor revine apartenenței la clasa 
socială dominantă, care își constituie 
după ■ criteriile propriilor interese de 
dominație modalitățile de selectare a 
cadrelor, nu numai pentru sistemul 
de invățămint, ci și pentru celelalte 
sectoare de activitate. Statisticile lui 
Wright Mills sînt astăzi binecunos
cute tocmai pentru lumina pe care 
au proiectat-o asupra concentrării 
principalelor pirghii ale puterii eco- 
nomico-financiare. politice și milita
re în mîinile descendentilor clasei 
dominante.

în ultimii ani, alături de tendințele 
reluării unor teze ale elitismului fas
cist în formulele neofascismului, au. 
proliferat si variantele unui elitism 
care își are filiația în mai vechile 
poziții rasiste, biologiste. Elementele 
de „noutate" provin nu numai din 
denumiri („noua dreaptă", biopoliti- 
ca. sociobiologia), ci și din efortu
rile de argumentare a tezelor ideo
logice cu date oferite de către ști
ințele contemporane. Astfel, pentru 
biopolitică. teza principală o consti
tuie pretinsa . inegalitate naturală a 
raselor și a indivizilor, care ar face 

ca masele să fie incapabile de ini
țiative istorice, iar elitele să aibă in 
chip „obiectiv" rolul determinant în 
dezvoltarea socială.

în același cadru ideologic se cir
cumscriu și teoretizările politice ale 
reprezentanților sociobiologiei. pe 
care o putem considera o nouă fa
țetă a elitismului. Potrivit acestei 
orientări, pînă și structurarea politi
că s-ar supune unor precepte bio
logice. astfel că în. virfurile puterii 
se selectează o elită cu un instinct 
de dominare puternic, mînuitoare 
abilă a tehnicilor de dominație, de 
manipulare a mulțimilor.

Avem fără îndoială de-a face cu 
un reducționism biologist și mecani

cist cu o interpretare falsificatoare 
a datelor științei pentru a „demon
stra" viabilitatea unor concepții ve
tuste, care au provocat ome
nirii nenumărate suferințe. ■. Este 
dealtfel concludent că nenumărăti sa- 
vanți. cercetători in domeniul știin
țelor sociale au înfierat cu putere 
folosirea abuzivă și deformată a con
cluziilor științei pentru a justifica 
structurile profund inegalitare ale so
cietății capitaliste.

Indiferent de argumentare si în
tr-un anume sens de momentul in 
care au fost elaborate, teoriile elitis
te joacă un rol esentialmente conser
vator. reacționar, căci finalitatea lor 
este aceea de a sprijini valorile fun
damentale ale clasei dominante. Noi
le încercări de propulsare în diferite 
moduri a elitismului exprimă efortul 
de rafinare a intereselor clasei do
minante, de prezentare a lor ca anis
torice, atemporale, ca însoțind in 
chip organic condiția umană.

Substanța criticii teoriilor elitiste o 
constituie însă relevarea disprețului 
pentru mase. Opunindu-se mase
lor. elitisrnul se opune de fapt crite
riilor progresului. își • vădește conți
nutul esentialmente retrograd. Re-

nu numai adversare ale 
socialiste, ci. in general, 
tip de umanism, 
conținutul ideologic al

cursul la autoritarism, insinuarea 
manipulatorie în viata socială, dis
prețul pentru valorile social-ppiitice 
progresiste, în prezent mai ales pen
tru cele specifice orinduirii socialis
te, predilecția pentru ierarhism, pen
tru o ordine prestabilită fac din teo
riile elitelor 
democrației 
ale oricărui

Dat fiind 
termenului de elită, el devine impro
priu pentru a desemna pe conducă
torii politici ai maselor populare, pe 
cei mai activi slujitori ai intereselor 
claselor și păturilor exploatate. în a- 
cest sens, concepția marxistă, punînd 
în lumină preceptele fundamentale 
ale umanismului revoluționar, arată 
că în fruntea maselor au stat și stau 
în acțiunea politică conducătorii, per
sonalitățile istorice formate în spiri
tul slujirii neprecupețite a intereselor 
poporului. Tocmai pentru distingerea 
de conținut a poziției istorice a condu
cătorilor maselor, marxismul foloseș
te termenul de personalitate istorică, 
caracterizată prin legătura strinsă cu 
masele, cu clasele sociale cărora este 
chemată să le slujească Interesele. 
Distincția elită — personalitate nu 
este, așadar, strict etimologică, deoa
rece pentru viața politică ele se con
stituie in concepte centrale ale unor 
„viziuni ideologice" radical opuse.

Caracterul subversiv al teoriilor eli- 
tare a fost relevat deseori in docu
mentele partidului nostru, în care se 
subliniază că în ideologia nemarxistă 
se manifestă tendința reacționară de 
a .reînvia teorii de mult depășite cu 
privire la rolul creatorilor de valori 
spirituale. . considerați niște „aleși", 
care ar deține monopolul înțelegerii 
problemelor fundamentale din socie
tate. al conducerii sociale în total 
dispreț pentru mase. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretarul general 
al partidului 
aceste poziții se 
tendința proprie 
reacționare de a 
in viața socială, 
de a dezarma și demobiliza forțele 
revoluționare. Tocmai de aceea com
baterea activă a teoriilor elitiste mo
deme purtătoare ale unui mesaj con
servator. antidemocratic și antiuma- 
nist. refractare progresului, apărătoa
re deghizate a ordinii capitaliste 
existente, a supremației celor avuți, 
reprezintă, pentru gindirea progre
sistă de pretutindeni, un comanda
ment suprem, o înaltă datorie.

nostru, arăta că in 
exprimă cu putere 
ideologici celei mai 
nega rolul maselor 
în făurirea istorici,

Dr. LlvJu ZAPIRTAN



SClNTEIA — vineri 3 decembrie 1982 PAGINA 5

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
I

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România Primire la primul ministru al guvernului

Republicii Algeriene Democratice și Populare
(Urmare din pag. I)

înminînd scrisorile de acreditare. 
AMBASADORUL SALAH-BEY A- 
NISSE a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de 
prietenie din partea președintelui 
Republicii Algeriene Democratice și 
Populare. Chadli Bendjedid.

în cuvîntarea prezentată de amba
sador se spune: „Șeful statului, con
ducerea țării mele și poporul alge
rian acordă o înaltă prețuire activi
tății pe care o desfășurat! dumnea
voastră, 
fruntea 
atenție și interes 
dumneavoastră pe 
economice, sociale și culturale, ca și 
numeroasele succese pe care le-ați 
înregistrat în acest sens".

în cuvintare sînt apoi evidențiate 
progresele obținute de poporul alge
rian în dezvoltarea economică și so
cială a patriei, precum și activitatea 
desfășurată de Algeria pe plan in
ternațional, în slujba cauzei păcii, 
independentei, libertății șiprosperi
tății popoarelor.

în continuarea cuvîntării, relevîn- 
du-se evoluția relațiilor 
geriene, se subliniază : 
dintre cele două țări ale 
foarte largi și profunde, 
deja instituită, sub diferite 
poate, fără nici o îndoială, cunoaște .. 
o dezvoltare și mai importantă în 
interesul și avantajul reciproc al 
României și Algeriei".

Primind scrisorile de acreditare.

domnule 
României

președinte, în 
și urmăresc cu 
înaintarea tării 

calea dezvoltării

româno-al- 
„Legăturile 

noastre sînt
Cooperarea 

forme,

președintele Republicii Socialiste 
România. TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU, a mulțumit pentru 
mesajul ce i-a fost adresat și a trans
mis. la rîndul său. președintelui Re
publicii Algeriene Democratice și 
Populare un salut prietenesc și cele 
mai bune urări.

în cuvîntarea de 
lui statului român 
porul român și eu 
înaltă apreciere realizărilor obținute 
de poporul algerian în dezvoltarea sa 
economică și socială, politicii pe care 
Algeria și președintele ei o desfă
șoară pentru dezvoltarea raporturilor 
de prietenie și conlucrare româno- 
algeriene, pentru pace și colaborare 
internațională".

în cuvîntare este relevată. în con
tinuare. munca însuflețită cu care 
întreaga noastră națiune întimpină 
Conferința Națională a Partidului Co
munist Român. Se subliniază că. fă- 
cînd totul pentru dezvoltarea econo
miei. științei, culturii, pentru creș
terea gradului general de bunăstare 
si civilizație a poporului. România 
socialistă desfășoară. în același timp, 
o largă activitate internațională, mi
litează ferm pentru o politică de 
pace, destindere și independență na
țională. pentru democratizarea rela
țiilor dintre state, pentru întărirea 
prieteniei și conlucrării cu țările în 
curs de dezvoltare și nealiniate, cu 
toate țările lumii. ■ pentru edificarea 
noii ordini economice mondiale. Este 
înfățișată poziția României privind 
soluționarea exclusiv prin mijloace

răspuns a șefu- 
se spune : „Po- 
personal dăm o

pasnice a tuturor Conflictelor și pro
blemelor între state. înfăptuirea secu
rității și cooperării pe continentul eu
ropean. oprirea cursei înarmărilor și 
trecerea la dezarmare, și in primul 
rînd la dezarmare nucleară.

Reliefîndu-se cursul pozitiv al re
lațiilor româno-algeriene. în cuvînta
re se menționează : „Constatăm cu 
satisfacție că relațiile dintre țările 
noastre se dezvoltă bine, pe o linie 
ascendentă. în folosul reciproc al ce
lor două popoare. Apreciem că e- 
xistă. în continuare, mari posibilități 
pentru extinderea colaborării și coo
perării reciproc avantajoase pe tă- 
rîm economic, tehnico-științific și în 
alte domenii de interes comun. E- 
xistă. de asemenea, mari posibilități 
pentru ca România si Algeria să 
conlucreze și mai strîns pe plan in
ternațional. pentru soluționarea pro
blemelor care confruntă omenirea în 
zilele noastre".

în încheiere, președintele Republi
cii Socialiste România a urat am
basadorului algerian succes deplin în 
activitatea sa viitoare consacrată în
tăririi prieteniei și colaborării ro- 
mâno-algeriene.

După solemnitatea înmînării scri
sorilor de acreditare a avut loc o 
convorbire cordială între președintele 
Nicolae Ceaușescu și ambasadorul 
Salah-Bey Apisse.

La solemnitate și convorbiri au 
luat parte Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, șl Dumitru 
Apostoiu. secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

Domnule președinte,
Am fost foarte mișcat de mesajul de felicitări pe care ați binevoit să 

mi-1 transmiteți cu ocazia investirii mele în înalta funcție de președinte 
al Republicii Unite Camerun și vă adresez sincere mulțumiri.

Folosesc această ocazie pentru a evidenția, domnule președinte, excelen
tele relații de prietenie și cooperare statornicite atît de fericit între țările 
noastre. în această perspectivă, vă rog să fiți convins, domnule președinte, 
că . nu voi precupeți nici un efort pentru a continua să acționez în vederea 
consolidării acestor relații în interesul popoarelor noastre.

Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea celei mai înalte 
considerații.

PAUL BIYA
Președintele 

Republicii Unite Camerun

TELEGRAMĂ
Primuî ministru al Guvernu

lui Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu, a trimis o 
telegramă primului ministru al Ja
poniei, Yasuhiro Nakasone, cu pri
lejul alegerii sale în această funcție, 
prin care îi adresează calde felicitări 
și cele mai bune urări de sănătate și 
deplin succes, în telegramă se ex
primă, totodată, convingerea că gu-

vemele celor două țări vor acționa 
pentru dezvoltarea relațiilor româno- 
japoneze, pentru intensificarea rela
țiilor politice, pentru amplificarea, pe 
baze echilibrate, reciproc avantajoa
se, a schimburilor 
perării economice, spre binele 
poarelor român și 
în interesul păcii, 
pendenței naționale și colaborării in 
întreaga lume.

comerciale și coo- 
po- 

japonez prietene, 
destinderii, inde-

IER! AU ÎNCEPUT LA BUCUREȘTI

Lucrările celei de-a ll-a sesiuni a Comisiei mixte
România-Comunitatea Economică Europeană

a sosit în Capitală o delega- 
Comunității Economice Euro- 
(C.E.E.), condusă de Wilhelm

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
joi la amiază, pe Edward Lukosz, mi
nistrul mețalurgiei și construcțiilor 
de mașini din R.P. Polonă, care face 
o vizită în țara noastră, în fruntea 
unei delegații.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost examinate 
stadiul colaborării economice bilate
rale, al îndeplinirii sarcinilor și mă
surilor stabilite cu prilejul con
vorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Wojciech Jaruzelski, prim-

★
noiembrie — 2 de
loc convorbiri între

în zilele de 30 
cembrie au avut_________ ______
loan Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, și Edward Lu- 
kosz, ministrul metalurgiei și con
strucțiilor de mașini din R. P. Po
lonă.

Cei doi miniștri au analizat stadiul 
actual al’ colaborării și cooperării 
româno-polone în diferite domenii 
industriale, cu precădere în construc
ția de mașini. în lumina înțelegerilor 
convenite în timpul convorbirilor la 
nivel înalt. S-a exprimat satisfacția 
pentru evoluția mereu ascendentă a 
acestor relații statornicite între in
dustriile de specialitate din România 
si Polonia, stabilindu-se, totodată, 
noi căi de dezvoltare a acestora în 
sectoarele de activitate ale construc
țiilor de autovehicule, motoarelor și 
echipamentelor navale, tractoarelor și

secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polone. A fost 
anreciată evoluția ascendentă a re
lațiilor stabilite pe multiple planuri 
între România și Polonia, relevîn- 
du-se posibilitățile existente pentru 
întărirea și extinderea, în continuare, 
a colaborării pe baze reciproc avan
tajoase dintre cele două țări.

A participat loan Avram, ministrul ! 
industriei construcțiilor de mașini.

A fost de față Boleslaw Koperski, 
ambasadorul R.P. 
rești.

întrevederea s-a 
atmosferă cordială,

★
mașinilor agricole.
Kic pentru metalurgie, chimie, con
strucții și industrie alimentară.

Joi după-amiază, miniștrii loan 
Avram si Edward Lukosz au semnat 
un protocol, care prevede măsuri 
pentru extinderea pe mai departe a 
cooperării bilaterale, ne multiple pla
nuri. dintre România și Polonia.

La convorbiri și la semnare a fost ; 
prezent Boleslaw Kope£ski. ambasa
dorul R. P. Polone

★ 
în timpul șederii 

oaspetele polonez a 
cu Neculai Agachi. 
triei metalurgice. Alexandru Necula, 
ministrul Industriei de mașini-unelte, 
electrotehnică și electronică. El a vi
zitat unități ale industriei construc
ției de mașini din București și 
Ploiești.

Polone la Bucu-
desfășurat Într-<J ; 
prietenească.

de utilaj tehnolo-

la București.

în tara noastră, ; 
avut întrevederi 
ministrul indus- ,

Prezentarea de condoleanțe la Ambasada U.R.S.S.

Revista „Magazin11
Ia 25 de ani de la apariție

t

Se împlinesc 25 de ani de la apa
riția primului număr al revistei 
„Magazin", editată de Frontul De
mocrației și Unității Socialiste. în 
acest răstimp colectivul revistei 
„Magazin" a militat consecvent pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce îi re
vin în cadrul amplei activități de 
răspîndire a cunoștințelor științifice 
în rîndul maselor, de înarmare a ci
titorilor cu concepția materialist- 
științifică despre lume și societate, 
pentru formarea omului nou. cu o 
conștiință înaltă, revoluționară.

Prin întreaga activitate publicis
tică. precum și prin diferitele ac
țiuni pe care le organizează, revista 
„Magazin" a sporit continuu inte
resul cititorilor față de marile cuce
riri ale cunoașterii umane, fată de 
cele mai recente noutăți științifice, 
factor hotărîtor în procesul complex 
de obținere a unei calități noi. su
perioare, în toate domeniile de ac
tivitate. Audiența de care se bucură 
revista în rîndurile cititorilor este 
confirmată de larga sa răspîndire în 
orașele și satele tării.

Preocupat să răspundă exigențe
lor educațional-formative ale etapei 
actuale, colectivul .redacției a atras 
în rîndul colaboratorilor autori de 
prestigiu, care abordează și - tratează 
cu competență cele mâi diverse si 
actuale teme. Sînt teme legate de 
înțelegerea științifică a originii și 
evoluției universului, omului și so
cietății. a legilor care guvernează 
universul. în convorbiri și dezbateri 
cu personalități de frunte ale știin
ței românești au fost prezentate, 
număr de număr, teme de interes 
larg cu privire la materialitatea lu
mii. la cele mai noi cuceriri în do-

meniul chimiei, fizicii, biologiei, 
geneticii, astrofizicii etc. Paralel cu 
aceste preocupări de prezentare a- 
tractivă a unor materiale instructi
ve, apreciate de cititori, revista a 
organizat „Brigăzile științifice Ma
gazin", constituite din reputati spe
cialiști și oameni de știință, care se 
întîlnesc sistematic. în județele tă
rii. cu cititorii revistei. într-un dia
log direct în măsură să clarifice 
sau să explice semnificația unor cu
ceriri tehnico-științifice, să eviden
țieze probleme aflate în fata știin
ței contemporane, să contribuie la 
educația ateist-științifică a maselor, 
la combaterea de pe pozițiile știin
ței a concepțiilor străine, retro
grade.

Este neîndoielnic că atractivitatea 
și puterea de convingere a articole
lor publicate au crescut de la o 
perioadă la alta. în această direcție 
exigențele actuale cerînd însă un 
efort și mai susținut pentru îmbo
gățirea conținutului tematic, pentru 
sporirea contribuției revistei la 
stimularea cercetării științifice, la 
educarea materialist-științifică. ate
istă' a cititorilor săi. ' la îmbogățirea < 
universului lor de cunoștințe. .

Cu prilejul împlinirii; a .25, de; ani 
de . la apariție, colectivul redacției 
„Scînteia" adresează redactorilor și 
colaboratorilor revistei1 „Magazin" 
calde felicitări și urări de noi suc
cese în îndeplinirea sarcinilor de 
mare răspundere ce le revin în for
marea și ridicarea conștiinței socia
liste a cititorilor, în educarea mate- 
rialist-științifică a maselor, în 
popularizarea cejor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii din țara noas
tră și din întreaga lume.

PROGRAMUL 1
Telex
Școala satului — școală pentru sat. 
Emisiune în limba germană

15,00
15,05
15.30 ____ ____
17,25 Tragerea Loto
17,35 La volan
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.15 Actualitatea economică
20.30 Sub flamuri de partid — program 

de cîntece
20,40 Din realitățile marilor împliniri so

cialiste ale poporului nostru
21.15 Film artistic : „Căutări zadarnice". 

Premieră pe țară
22,00 Telejurnal

PROGRAMUL 2
15,00 Telex
15,05 Pași de viață lungă
15,40 Partidului prin cînt cinstire
15,55 In întîmpinarea Conferinței Națio

nale a partidului și a celei de-a 
35-a aniversări a proclamării Re
publicii

16,15 Muzică populară
.16,30 Viața economică
17,00 Stadion
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,20 Concertul Filarmonicii „George 

Enescu"
22,00 Telejurnal

Joî 
tie a 
pene 
Haferkamp, vicepreședinte al Comi
siei Executive a C.E.E. și responsabil 
cu relațiile externe, care participă la 
lucrările sesiunii a II-a a Comisiei 
mixte România—Comunitatea Eco
nomică Europeană.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții 'au 
fost salutați de Vasile Pungan, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, de 
alte persoane oficiale.

Au fost de față Lorenz Petersen, 
ambasadorul Danemarcei, Michael 
Jovy, ambasadorul R.F. Germania, 
și Yves Vercauteren, ambasadorul 
Belgiei la București.

★
La București au început, joi, lu

crările celei de-a II-a sesiuni a Co
misiei mixte România — Comunita
tea Economică Europeană.

Delegația română este condusă de 
Vasile Pungan, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, iar delegația C.E.E. de 
Wllhelm Haferkamp, vicepreședinte 
al Comisiei Executive a comunității 
și responsabil cu relațiile externe.

Pe ordinea de zi a sesiunii sînt 
înscrise probleme privind ansamblul

relațiilor economice dintre România 
și țările membre ale C.E.E., rezulta
tele obținute în lumina celor conve
nite la precedenta sesiune, stabilirea 
unor noi căi și modalități de dezvol
tare a acestor relații pe baze reciproc 
avantajoase, de lărgire și diversifi
care a cooperării și structurii schim
burilor economice dintre România și 
țările membre ale C.E.E.

★
în aceeași zi. Ștefan Andrei, mi

nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, a primit 
pe Wilhelm Haferkamp, vicepreșe
dinte al Comisiei Executive a Comu
nității Economice Europene (C.E.E.) 
și responsabil cu relațiile externe.

Cu acest prilej au fost 
probleme privind evoluția 
spectivele de dezvoltare a 
economice dintre România
membre ale Comunității Economice 
Europene. De asemenea, s-a făcut un 
schimb de păreri cu privire la unele 
aspecte ale evoluției situației inter
naționale, îndeosebi pe continentul 
european, și măsurile ce se impun 
pentru reluarea politicii de destinde
re, independentă, colaborare și pace 
în Europa și în lume.

în legătură cu încetarea din viată 
a ambasadorului extraordinar si ple
nipotențiar al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste în țara noastră, 
V. I. Drozdenko, joi. la Ambasada 
U.R.S.S. din București a avut loc 
prezentarea de condoleanțe si depu
nerea unor coroane de flori.

Din partea secretarului general al 
Partidului Comunist Rorîiân, președin
tele Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, au expri
mat condoleanțe însărcinatului cu afa
ceri ad-interim al Uniunii Sovietice în 
tara noastră. L. I. Boiko, și membri
lor familiei defunctului tovarășii 
Manea Mănescil, vicepreședinte al Con
siliului de Stat. Miu Dobrescu, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Stefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C.

" ministrul afacerilor ex-

Din partea conducătorului partidu
lui și statului nostru a fost depusă 
o coroană de flori.

După ce s-a păstrat un moment 
de reculegere la catafalcul celui dis- ; 
părut, s-a semnat în cartea de con
doleanțe.

Au exprimat, de asemenea, con
doleanțe reprezentanți ai conducerii 
Secției relații externe și cooperarea 
economică internațională a C.C. al 
P.C.R.. Ministerului Afacerilor Ex
terne. Ministerului Comerțului Exte- ; 
rior și Cooperării Economice Inter
nationale, 
U.G.S.R., 
prietenie

Consiliului Central 
Consiliului Asociației 
româno-sovietice.

★
depus coroane de flori

al 
da

5»

al P.C.R., 
terne.

Au mai
au exprimat condoleanțe șefi de mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești și alti membri ai corpului di
plomatic.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 3 

decembrie, ora 20 — 6 decembrie, ora 
20. In țară : Vremea va fi în general 
frumoasă, cu cerul variabil. Vîntul va 
sufla slab, pînă la moderat, cu unele 
intensificări la începutul intervalului. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 3 și plus 2 grade, izolat

mal coborîte în Transilvania șl nordul 
Moldovei, iar cele maxime între minus 
1 și plus 9 grade, mal ridicate în zo
nele de deal la începutul intervalului. 
Se va produce ceață în vestul și cen
trul țării in ultimele zile. In București : 
Vremea va fi în general frumoasă, cu 
cerul variabil mai mult senin. Vintul va 

moderat. Tempera- 
fi cuprinse între 

grad, iar maximele 
și 8 grade. Ceață 
intervalului. (Liana

sufla slab, pînă Ia 
turlle minime vor 
minus 2 și plus 1 
vor oscila între 5 
slabă spre sfîrșitul
Cazacioc, meteorolog de serviciu).

(Urmare din pag. I) 
#1^11_ ;___________ ■..
...-.rile de față aici, la

Medgidia, unde m-am 
întrebat; privind de pe 
o superbă terasă clă
dirile și străzile aees- 
tui oraș : ce a fost și 
ce este astăzi Medgi
dia ? Merg înapoi prin 
praf, alerg,spre stepă, 
pitorescul mă atrage, 
trec prin fața, ochilor 
sacalele cu ; ' 
imagini depărtate... 
Așezare străveche, cu
noscută de demult ca 
localitate urbană. Med
gidia și-a înnoit în 
anii noștri totul : ca
sele și străzile, unită
țile economice si edi
ficiile culturale, maga
zinele și stadioanele. 
La Medgidia se află 
un impunător combi-

nat pentru lianți și bului cu . întreaga su- 
' azbociment și ' cunos- prafață irigată (peste

cuta întreprindere me
canică de utilaje 
(I.M.U.M.). Dar nu te 
aștepți, după ce-ai co-

6 000 de hectare !), 
precum și podgoriile 
si reînvjoratele dealuri 
cu ponîi fructiferi ce

Printre evenimentele de semnifi
cație majoră ale lunii trecute la loc 
de frunte se situează ALEGERILE 
DE DEPUTAȚI ÎN CONSILIILE 
POPULARE MUNICIPALE, ALE 
SECTOARELOR MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI, ORĂȘENEȘTI ȘI CO
MUNALE, adevărată sărbătoare. 
populară care, prin votul milioanelor 
de fii ai țării, a constituit o strălu
cită victorie a Frontului Democrației 
și Unității Socialiste. Rezultatul con
sultării electorale — vot pentru Pro
gramul P.C.R., pentru politica inter
nă și externă a partidului —<• a ilus
trat pregnant unitatea și coeziunea 
de nezdruncinat a intregului popor 
in jurul partidului, al secretarului său 
generai, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Mărturie concludentă a democratis- . 
mului profund al orinduirii noastre 
socialiste, a înaltei responsabilități 
civice și fermei angajări patriotice, 
votul a exprimat cu vigoare hotărirea 
alegătorilor de a acționa fără preget 
pentru transpunerea în viață a isto
ricelor hotărîri ale Congresului al 
XII-lea, de a participa activ la în
făptuirea programelor de dezvoltare 
economico-socială a tuturor localită
ților patriei.

Cronica lunii noiembrie consem
nează, in ambianța intensei activități 
creatoare a întregului popor in pre
gătirea Conferinței Naționale a parti
dului. DESFĂȘURAREA CONFE
RINȚELOR EXTRAORDINARE ALE 
ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE DE 
PARTID. Caracterizate prin spirit de 
lucru și exigență partinică, lucrările 
conferințelor au prilejuit analizarea 
aprofundată a activității în cele mai 
diverse compartimente ale vieții eco
nomice, sociale, ideologice, punînd în 
valoare experiența pozitivă acumula
tă, dezvăluind neajunsurile existente 
și adoptînd programe de măsuri con
crete pentru ridicarea pe o treaptă 
superioară a activității de partid, ca 
și a muncii desfășurate în toate sec
toarele construcției socialiste, pentru 
inlăturarea deficiențelor existente și 
soluționarea problemelor complexe 
pe care le ridică dezvoltarea econo
mico-socială în profil teritorial în 
etapa actuală.

Bilanțul rezultatelor dobîndite în. 
primii doi ani ai actualului cincinal 
a reliefat convingător justețea poli
ticii economice a partidului de repar
tizare echilibrată a forțelor de pro
ducție De întreg teritoriul național, 
de dezvoltare armonioasă’ a tuturor

a nivelului de trai al cetățenilor: tot
județelor și localităților, de ridicare

odată, au fost evidențiate largile po
sibilități de perfecționare a activității 
pe toate planurile. •

Nota dominantă, trăsătura defini
torie a lucrărilor conferințelor ex
traordinare ale organizațiilor jude
țene de partid au constituit-o clima
tul de fermă angajare patriotică, re
voluționară, în înfăptuirea neabătută 
a hotărifilor Congresului al XII-lea, 
exprimarea aprobării depline — prin 
mandatul încredințat delegaților aleși 
pentru a reprezenta organizațiile ju
dețene de partid la Conferința Na
țională — față de documentele în
scrise pe ordinea de zi a forumului 
național al comuniștilor, a înaltei 
prețuiri a prodigioasei activități des
fășurate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în fruntea partidului și 
statului.

Viziunea de amplă perspectivă, ca
racteristică modului de abordare de 
către conducerea partidului a pro
blematicii sociale a fost reliefată su
gestiv și de cele două ȘEDINȚE ALE 
COMITETULUI POLITIC EXECU
TIV AL C.C. AL P.C.R. care au exa
minat, între altele, raportul cu pri
vire la valorificarea complexă a re
surselor naturale din Delta Dunării, 
lucrările urmind a fi executate pină 
în anul 1990, precum și programul 
privind valorificarea superioară și 
dezvoltarea bazei de materii prime 
minerale și energetice primare în 
scopul acoperirii în cea mai mare 
parțe a necesarului de materii prime 
minerale din resurse interne, al asi
gurării, în următorii ani, a indepen
denței energetice a României.

în același context, al preocupărilor 
constante ale partidului vizînd per
fecționarea organizării și conducerii 
diverselor sfere ale vieții economico- 
sociale, s-a înscris SESIUNEA MA
RII ADUNĂRI NAȚIONALE care a 
adoptat proiecte de legi de deosebită 
importanță referitoare la : partici
parea. cu părți sociale, a oamenilor 
muncii din unitățile economice de 
stat la constituirea fondului de dez
voltare economică ; modificarea și 
completarea Legii privind Consiliul 
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale a României ; protecția plan
telor cultivate și a pădurilor și re
gimul pesticidelor ; asigurarea cali
tății obiectivelor și instalațiilor nu
cleare.

Ilustrare a autoconducerii muncito
rești și democrației socialiste în ac
țiune, cronica lunii noiembrie con
semnează DESFĂȘURAREA ADU
NĂRILOR GENERALE ALE OAME

Patria
Șbâ t — lindat munții, să dai. 

coborînd, spre cîmpie, 
de o mină, să întîl- 
nești adică în plină 
Dobroge o întreprinde
re minieră pe numele 
ei : întreprinderea mi
nieră Medgidia, 
produce materie 
mă și materiale 
loase. Așadar, o 
de argilă ! Dar 
Medgidia există și acel 
brîu de aur al porum-

NILOR MUNCII care au dezbătut și 
aprobat sarcinile ce revin unităților 
respective din planul național unic 
de dezvoltare economico-socială a ță
rii pe anul 1983 și programul unitar 
de măsuri politico-organizatorice 
menit să asigure îndeplinirea exem
plară a obiectivelor stabilite. în spi
ritul exigențelor formulate de con
ducerea partidului, in centrul dez
baterilor s-au situat problemele re
feritoare la realizarea producției fi
zice Ia toate sortimentele planificate, 
îndeplinirea cu prioritate a planului

abordate 
și per- 

relatiilor 
și țările

(Agerpres)

care 
pri- 

argi- 
mină 

la

Cronica
în Capitală a avut loc. joi după- 

amiază, o manifestare culturală orga
nizată de Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, cu 
prilejul apropiatei sărbătoriri a Zi
lei naționale a Thailandei. în cadrul 
căreia ziarista Venera Anghel a pre
zentat conferința „Thailanda — în
tre tradiție și modernitate". A fost 
■vizionat apoi un film documentar.

Au participat reprezentanți ai 
M.A.E. și I.R.R.C.S.. al Ligii române 
de prietenie cu popoarele din Asia și

zilei

..u- if' -Ț, . 7 ; .

găsesc , fîntini. Un , in- 
. ,'gițjgr. caljșrind in cîm- 
', 'pțâ -Dplirogeji ,’djn mun

ții Bihorului îmi spu
ne : „Știți dumnea
voastră că tot ceea ce

---------  ------- -—’—’—■—'■—........... . .... ;
In care să nti se fl pe- foiască. M-am uitat și 
țrecuț, gcea miscș.re ge,f ț, 
duce la mereu mai tî- 
năra înfățișare a în
tregii noastre țări.

Mi ș-a întimplat ca

mereu mai frumoasă
i-au dus faima, alături 
de produsele indus
triale. în multe țări 
ale lumii.

Am colindat în aces
te zile de toamnă îm
prejurimile Medgidiei 
si mă gîndeam că o 
seceră dobrogeană 
poate avea peste două 

) mii de ani. iar un iz
vor freatic numai 
două zile. Pretutindeni 
aici, săpînd. oamenii

s-a făcut în Dobrogea 
trebuia scos la supra
față de oameni ?“ îi 
dau dreptate si mă 
Hindesc că. de fapt.- în 
toată tara impresio
nante sint întii și întîi 
transformările datora
te oamenilor. Oamenii 
— constructori. Con
structori pe care-i poți 
întîlni pretutindeni în 
tară, descoperind acest 
adevăr : nu există loc

în această călătorie să 
fi ajuns într-un sat 
depărtat, Zăpodeni. pe 
unde umblau cindva 
tătarii din romanele 
lut Sadoveanu, și să 
găsesc sub un umbrar 
o carte de istorie pen
tru un copil care, tre-' 
cind în această toam
nă într-o clasă supe
rioară. o împrumutase 
de la colegul său mai 
mare, cu fiind s-o răs-

eu. pe esu, Prima. lecțjg 
începea cu următoarea ' 
propoziție, cai'e a că
pătat de-a lungul ani
lor tocmai încărcătura 
adevărului enuntat mai 
sus : „Patria noastră 
este o tară bogată și 
roditoare".

Călătorind prin țară, 
trecem noi înșine din- 
tr-o clasă într-alta. 
citind altfel griul, ci
tind altfel munții, me
reu cu un și mai pro
fund sentiment al 
participării la creația 
întregului popor, care 
o face, sub conducerea 
partidului, a secreta
rului său general, to
varășul Nicolae 
Ceaușescu. din ce în 
ce mai frumoasă și 
mai respectată în lu
mea întreagă.

Africa, oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

Au fost prezenți Seth Herabat. am
basadorul Thailandei la București, st 
membri ai ambasadei.

★
Muzeul de artă al Republicii So

cialiste România găzduiește, începind 
de joi, expoziția „Desene și acuarele 
britanice, 1800—1900".

Arătînd, în alocuțiunile rostite Ia 
vernisaj, că expoziția se adaugă 
altor importante manifestări de acest , 

ngen' găzduite in ultimii ani de mu- ' 
zee. românești șl britanice, Alexan
dru Cebuc, directorul’ "Muzeului de 

șărtă' al ’ Republicii' Socialiste Romă- ii 
'-’tișl "Paul Cecil'tlenry Holmerj, 

ambasadorul Marii Britanii la Bucu
rești, au relevat tradiționalele legă
turi de prietenie româno-engleze, s 
cursul ascendent al schimburilor cul
turale dintre România și Marea Bri- 
tanie, contribuția lor la mai buna cu
noaștere reciprocă a valorilor spiri
tuale create de popoarele celor două 
țări.

Au participat Tamara Dobrin, 
vicepreședinte al Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, Maria 
Groza, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Mihnea Gheorghiu, 
președintele Comitetului național 
pentru promovarea prieteniei și co
laborării cu alte popoare, președin
tele Asociației de prietenie Romă- . 
nia — Marea Britanie, Ion Irimescu, 
președintele Uniunif artiștilor plas
tici, alți reprezentanți ai vieții noas
tre cultural-artiștice, iubitori ai artei.

Au fost prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

bîndit nu de mult libertatea și au 
pornit pe calea dezvoltării indepen
dente. în acest sens, ne sînt comune 
preocupările pentru dezvoltarea eco
nomică și socială, năzuințele po
poarelor noastre dornice să beneficie
ze de condițiile de pace și securitate 
necesare progresului, de o nouă or
dine economică și politică mondială. 
Pornind tocmai de la aceste intere
se și năzuințe comune, a fost posibil 
ca întîlnirile și convorbirile care au 
avut loc cu șefii statelor și guverne
lor acestor țări să se soldeze cu re-

tului nostru — așa cum o arată șu
voiul neîntrerupt al telegramelor so
site din toate colțurile țării.

Politica de constantă dezvoltare 
a relațiilor de colaborare cu toate 
țările socialiste și-a găsit și in acest 
răstimp noi expresii. Primirea în 
cursul lunii trecute de către tova
rășul Nicolae Ceaușescu a tovarășu
lui Willy Stoph, președintele Con
siliului de Miniștri al- R.D.G., con
vorbirile oaspetelui cu primul mi
nistru al guvernului român, înțele
gerile realizate au marcat un aportCRONICA LUNII NOIEMBRIE

de export, înfăptuirea programelor 
privind dezvoltarea bazei de materii 
prime și energetice, creșterea nive
lului tehnic și calitativ al producției, 
ridicarea eficienței economice, per
fecționarea pregătirii profesionale a 
personalului muncitor.

Pe plan extern, cronica lunii în
cheiate consemnează ca un eveni
ment de deosebită importanță VI
ZITELE EFECTUATE DE TOVA
RĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNA CU TOVARĂȘA ELENA 
CEAUȘESCU, In Pakistan, Indone
zia, Singapore, Malayezia și Kuweit, 
întregul itinerar se înscrie ca o'nouă 
și strălucită acțiune politică a Româ
niei. a președintelui ei, pe linia în
făptuirii consecvente a hotăririlor 
Congresului al XII-lea privind ex
tinderea relațiilor cu țările în curs 
de dezvoltare, cu toate țările lumii, 
fără deosebire de orînduire socială, 
corespunzător intereselor majore ale 
păcii, înțelegerii și cooperării inter
naționale.

Țările vizitate sînt situate geogra
fic la distanțe relativ mari de Româ
nia ; ele sint variate ca mărime, 
orinduire socială, potențial economic 
— toate sînt însă țări care și-au do-

zultate din cele mai rodnice, care — 
așa cum o arată documentele înche
iate — deschid noi și largi perspecti
ve pentru amplificarea colaborării 
pe toate planurile — politic, econo
mic, tehnico-științific și cultural, 
spre binele și în folosul reciproc. 
Totodată, vizitele actuale, desfășu- 
rindu-se într-un moment de mare 
complexitate și gravă încordare a 
vieții internaționale, au pus în evi
dență dorința comună de a întări 
conlucrarea în vederea opririi cursu
lui periculos al evenimentelor, lichir 
dării conflictelor și reglementării 
pe cale pașnică a problemelor liti
gioase. trecerii la dezarmare și. în 
primul rînd, la dezarmarea nucleară, 
pentru asigurarea păcii și securității 
în întreaga lume.

Oamenii muncii din țara noastră, 
exprimindu-și mîndria în legătură 
cu primirea plină de căldură făcută 
pretutindeni înalților oaspeți români, 
pentru înaltul prestigiu de care tova
rășul Nicolae Ceaușescu se bucură 
în țările vizitate, ca și pe toate me
ridianele globului, aprobă entuziast 
rezultatele acestei istorice misiuni de 
pace și prietenie. își reafirmă ade
ziunea față de întreaga politică in
ternă și externă a partidului și sta-

de seamă la aprofundarea, în conti
nuare. a relațiilor reciproce de prie
tenie și colaborare multilaterală.

Așa cum se știe, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in fruntea unei delegații 
de partid și de stat, a participat la 
funeraliile lui L.I. Brejnev. dind 
prin aceasta expresie sentimentelor 
de compasiune ale poporului român 
față de greaua pierdere suferită de 
comuniștii și popoarele U.R.S.S. 
Atit în telegrama adresată cu acest' 
prilej C.C. al P.C.U.S., cît și în aceea 
adresată tovarășului Iuri Andropov, 
cu prilejul alegerii sale în funcția 
de secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., se exprimă convingerea că 
bunele relații de prietenie șl colabo
rare dintre partidele, țările și po
poarele noastre se vor dezvolta și 
adinei tot mai mult în viitor. în in
teresul reciproc, al cauzei generale a 
socialismului și păcii.

Pe linia extinderii colaborării in
ternaționale se înscrie și vizita în
treprinsă în țara noastră, la invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a 
primului ministru al guvernului ro
mân. Constantin Dăscălescu, de pri
mul ministru al Republicii Elene. 
Andreas Papandreu. Prin rezultatele 
sale fructuoase, prin înțelegerile

realizate, prin semnarea Declarației 
comune, această vizită reprezintă un 
nou și important moment în dez
voltarea tradiționalelor relații de 
prietenie româno-grecești, ca o ex
presie a hotărîril celor două țări de 
a depune împreună eforturi sporite 
pentru promovarea colaborării bal
canice. pe plan bilateral și multilate
ral, pentru transformarea Balcanilor 
într-o zonă a cooperării pașnice, 
pentru securitate și pace în Europa 
și în lume.

O intensă activitate a desfășurat 
România în această perioadă în ca
drul sesiunii ordinare a Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor 
Unite, aducînd o contribuție sub
stanțială in probleme de mare în
semnătate ale vieții internaționale. 
Astfel, la 15 noiembrie a fost adop
tată, prin consens, Declarația asupra 
reglementării pașnice a diferendelor 
internaționale — document politico- 
juridic cu vocație universală — elabo
rată din inițiativa și prin stăruința 
neobosită a României. Declarația 
marchează astfel un pas important ■ 
pe linia eforturilor pe care le depu
ne consecvent țara noastră pentru 
promovarea și respectarea neabătută 
de către toate statele a principiului 
potrivit căruia în soluționarea pro
blemelor 
definitiv 
atît de 
lumii șl 
țile în cauză, folosindu-se exclusiv 
calea reglementării politice, prin tra
tative, singura rațională și eficientă.

Tot în cadrul lucrărilor sesiunii a 
fost adoptat de Comitetul Politic al 
Adunării Generale proiectul de re
zoluție inițiat de România privind 
consecințele economice și sociale ale 
cursei înarmărilor și cheltuielilor 
militare, proiect care, pe baza rapor
tului secretarului general al O.N.U., 
elaborat de un grup de experți con
dus de reprezentantul român, pune 
puternic în evidență necesitatea im
perioasă a acțiunii ferme pentru 
stăvilirea politicii de înarmări, cu 
gravele ei implicații atît prin crește
rea primejdiei unui război nuclear 
catastrofal, cît și prin irosirea resur
selor umane și materiale atît de ne
cesare în opera de 
nică, în care sînt 
toate popoarele.

Dezbaterile din 
O.N.U. au pus în evidență și adeziu
nea de care se bucură in rîndul sta
telor lumii și alte inițiative ale 
României, cum sînt cele privind 
promovarea bunei vecinătăți și mar-

Anului internațional al tinere-

litigioase trebuie abolită 
practica recurgerii la arme, 
primejdioasă pentru pacea 
de dăunătoare pentru păr-

construcție paș- 
vital interesate

cadrul sesiunii

car ea 
tulul.

La
de la __ .__  ___ _ ____  _
cursul lunii lucrările. România. îm
preună cu alte țări, depune eforturi 
pentru ca negocierile să se încheie 
cit mai curînd, cu un document final 
substanțial și echilibrat, pe baza 
proiectului avansat de țările neutre 
și nealiniate.

Lucrările Conferinței ministeriale 
a G.A.T.T. (Acordul General pentru 
Tarife și Comerț), care s-au desfă
șurat in cursul lunii expirate, au pus 
puternic în evidență implicațiile 
deosebit de grave pe care le are cri
za economică mondială pentru toate 
-statele lumii și îndeosebi pentru ță
rile in curs de dezvoltare. în aceste 
condiții au devenit necesare mai 
mult ca oricind eforturi pentru adop
tarea de măsuri concrete, eficiente, 
în vederea relansării activității eco- . 
nomice. dezvoltării unui comerț larg. 
fără discriminări și sancțiuni, edifi
cării noii ordini economice mondiale, 
care să contribuie la întărirea stabi
lității generale, la progresul tuturor 
țărilor și în primul rînd al țărilor 
rămase in urmă. In acest scop. 
România a preconizat un cutezător 
program de măsuri eficiente, urmă
rind soluționarea radicală a acelor 
probleme care împiedică în prezent 
amplificarea relațiilor economice și 
afectează negativ îndeosebi țările în 
curs de dezvoltare. în cele din urmă, 
reuniunea G.A.T.T. s-a încheiat 
printr-un document care conține 
unele prevederi privind necesitatea 
de a înlătura presiunile protecționis- 
te și a contribui la lărgirea comerțu
lui internațional ; valoarea practică 
a acestor prevederi depinde, desigur, 
de voința politică a statelor. în pri
mul rînd a celor dezvoltate 
transpune în viață principiile 
venite.

Reuniunea general-europeană
Madrid, care și-a reluat in

de a 
con-

Evenlmentele lunii încheiate 
vă din nou. în această 
dinaintea __ Z ______  _
P.C.R., preocuparea constantă a par
tidului și statului nostru, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu personal, 
de a înfăptui hotărîrile Congresului 
al XII-lea. atît în domeniul politicii 
interne, cît și al politicii externe, 
coresnunzător cerințelor construcției 
socialiste și comuniste. ridicării 
bunăstării ponorului. împlinirii aspi
rațiilor sale de nace si progres, in- I 
tr-o lume mai bună și mai dreaptă, j

Tudor OLARU
Ion F1NTÎNARU I

rele- 
perioadă 

Conferinței Naționale a



--------------------------------UN IMPERATIV AL LUMII CONTEMPORANE:---------------------------------

URIAȘELE FONDURI Șl RESURSE IROSITE PENTRU ÎNARMĂRI 

-DESTINATE DEZVOLTĂRII ECONOMICE, BUNĂSTĂRII POPOARELOR!
Este o tragică realitate a zilelor noostre că, in timp ce pe plan mondial se 

irosesc sume uriașe, de sute și sute de miliarde de dolari, pentru înarmări, detur- 
nînd de la scopurile firești ale dezvoltării. imense resurse materiale și umane, criza 
economică mondială îsi face tot mai puternic simțite consecințele, afectînd, practic, 
destinele întregii omeniri; se adinceSc fenomene grave cum or fi șomajul, inflația, 
penuria de materii prime și energie ; se accentuează tot mai mult subdezvoltarea ; 
devine tot mai apăsătoare povara datoriilor țărilor lumii a treia.

Popoarele lumii își pun pe bună dreptate întrebarea : unde se va ajunge dacă 
această vertiginoasă spirală a înarmărilor și cheltuielilor militate va continua ?

Este limpede că pentru fiecare țară, indiferent de mărime,- grad de dezvoltare 
sau natura orînduirii sociale, fondurile cheltuite pentru înarmări reprezintă o serioasă 
diminuare a posibilităților de dezvoltare, înseamnă resurse mai puține pentru satis
facerea unor necesități social-economice vitale. Iar, pe ansamblul omenirii, aceasta 
inseamr.ă perpetuarea unor flagrante inechități generate de împărțirea lumii în bogați 
și săraci, persistența și agravarea pe vaste suprafețe ale globului a unor cumplite 
flageluri, cum ar fi foametea, subnutriția, bolile endemice de tot felul, mortalitatea 
infantilă în masă, privarea a miliarde de ființe umane de posibilitățile unei vieți demne.

Cu atît mai mult se impune, ca o cerință din cele mai arzătoare, ca în acest 
moment de râspîntie pentru prezentul și viitorul omenirii să se facă totul pentru a se 
pune capăt acestei curse nesăbuite a cheltuielilor pentru înarmări și a se îndrepta 
imensele fonduri și resurse astfel irosite, in scopul rezolvării problemelor presante ce 
confruntă omenirea, pentru progresul și bunăstarea tuturor popoarelor, pentru înflo
rirea civilizației umane. Acesta este sensul demersului politic ferm și consecvent al 
României socialiste, al președintelui Nicolae Ceaușescu, în direcția înghețării neintîr- 
ziate a cheltuielilor militare și trecerii la reducerea lor pînă în 1985 cu 10—15 la sută, 
sumele devenite disponibile urmînd a fi folosite pentru binele și propășirea tuturor 
națiunilor.

0 povară de nesuportat - mal ales

in condițiile agravării crizei mondiale
Creșterea neîntreruptă a arsenalelor militare nu numai că sporește nemăsurat 

riscul unei conflagrații cu urmări catastrofale, dar, chiar în lipsa confruntării, ea 
echivalează cu aruncarea unei imense poveri pe umerii popoarelor, povară cu atit 
mai de nesuportat cu cit economia mondială traversează cea mai profundă criză din 
ultima jumătate de veac, caracterizată prin slăbirea tot mai mult a producției și 
creșterea neobișnuit de puternică a șomajului, prin menținerea la niveluri intolerabile 
a inflației și accentuarea fără precedent a dezordinii monetar-valutare.

9 în timp ce producția mondială 
crește într-un ritm anual de 1,2 LA 
SUTĂ, cheltuielile militare sporesc cu 
3,2 LA SUTĂ.
• Din fiecare dolar alocat în sco

puri militare, 42 de cenți sînt asigu
rați pe seama restrîngerii consumu
lui personal, 29 de cenți pe seama 
investițiilor în mijloace fixe (mașini,, 
utilaje, construcții etc.), iar restul 
pînă la 100 de cenți prin reducerea 
importurilor și exporturilor, precum și 
a cheltuielilor administrației de stat.

© Pentru țările în curs de dezvol
tare, fiecare dolar cheltuit pentru în
armări înseamnă scăderea investi
țiilor în economie cu circa 25 de 
cenți.

® Sumele alocate pe pian mon
dial pentru înarmări sînt cu mult su
perioare valorii investițiilor în mij

loace fixe ale tuturor țărilor în curs 
de dezvoltare, în care trăiesc două 
treimi din omenire.
• La actualul nivel anual al chel

tuielilor militare mondiale, înarmările 
privează omenirea de 30,6 MILIOANE 
locuri de muncă - cifră egală cu 
aceea a totalului șomerilor din țările 
capitaliste dezvoltate.

• Cursa înarmărilor afectează di
rect nu numai creșterea economică 
și folosirea forței de muncă, ea este 
una din principalele surse ale Infla
ției : în numeroase țări, ritmul infla
ției în sectorul militar depășește de 
2-3 ORI, iar în unele cazuri chiar 
de 5 ORI, pe cel de pe ansamblul 
economiei.
• Puternicele majorări de pre

țuri din sectoarele legate de pro
ducția militară se repercutează direct

asupra costurilor și prețurilor din ce- creșterea inflației pe ansamblul eco- 
lelalte sectoare, ceea ce determină nomiei.

Materiile prime să fie utilizate nu pentru

arme, ci pentru progresul omenirii!
Intensificarea continuă a cursei înarmărilor atrage după sine o intolerabilă 

irosire de resurse materiale și de materii prime — metale rare și combustibili, precum 
și de uriașe capacități de producție, antrenate în circuitul fabricării de armament și 
in activitățile anexe. Resurse de care omenirea are atît de mare nevoie pentru pro
gresul său economic și social.

Anual, pe glob se irosesc pentru 
scopuri militare :
• 11 LA SUTĂ din producția mon

dială de cupru, 8 LA SUTĂ din cea 
de plumb, 6 LA SUTĂ din aluminiu, 
nichel, zinc și argint, 6 LA SUTĂ din 
producția de petrol ;
• o suprafață de teren agricol 

egală cu cea a Franței, Marocului, 
Paraguayului, Suediei și Thailandei;

@ capacitățile de producție a mii 
de întreprinderi - unele total, iar al
tele doar parțial ;
• activitatea a mii de labora

toare.

Renunțarea la această risipă ar în
semna că :
• Economia mondială ar avea asi

gurate cantitățile de materii prime 
necesare redresării și întreținerii pro

JVu sporirea bugetelor militare,

ci alocarea de fonduri pentru lichidarea

decalajelor dintre state!
Una din cele mai flagrante anom 

In iinip ce cheltuielile militare sporesc , 
dintre state se agravează.

• în lume există 570 DE MILIOA
NE de oameni subalimentați, 800 DE 
MILIOANE analfabeți, 1,5 MILIARDE 
de persoane nu au acces la asisten
ța medicală.
• Decalajul dintre țările bogate 

și cele sărace, în ce privește pro

ducției pe timp de aproape o lună 
în fiecare an ;

® țările Asiei, Africii și Americii 
Latine și-ar putea dubla consumul 
de aluminiu, nichel, cositor, mercur, 
zinc, crom, cupru, argint, tungsten și 
minereu de fier.

® anual s-ar realiza o producție 
pașnică suplimentară de 150 miliar
de dolari prin utilizarea capacităților 
de producție folosite acum în scopuri 
militare ;

® rezervele de materii prime pre
țioase ale planetei ar ajunge cîteva 
decenii in plus ;

® suprafețele agricole și zonele 
de agrement ale Terrei or crește 
cu 2,3 milioane de hectare prin 
dezafectarea cazărmilor, terenurilor 
de instrucție, bazelor și aeroporturi
lor militare, rampelor de lansare.

i ale zilelor noastre o constituie faptul că. 
de an, fenomenul subdezvoltării, decalajele

dusul intern brut, a crescut de la 
25 :1 în 1960. la 29 :1 în 1970 și la 
peste 40 :1 în prezent.

© Doar a suta parte din cheltuie
lile destinate înarmărilor ar soluțio
na problema acută a foametei în 
lume.

® Reducerea cu 50 la sută a for
țelor armate din Europa ar oferi re
surse suficiente pentru crearea a 
două milioane de noi locuri de 
muncă în economie.
• Costul griului importat, în 

cursul unui an, de țările continentu
lui african (1,8 miliarde de dolari) ar 
putea fi acoperit cu valoarea unui 
singur submarin nuclear.
• înghețarea cheltuielilor militare 

ar elibera fonduri totalizînd o sumă

în locul sutelor de miliarde cheltuite

pentru înarmări - reducerea și anularea 

datoriilor țărilor in curs de dezvoltare
• Datoria țărilor în curs de dez

voltare se ridică la 600 MILIARDE 
de dolari și ea crește într-un ritm 
de circa 50 MILIARDE dolari anual.

® Potrivit calculelor Fondului Mo
netar Internațional, în 1985 două 
treimi din împrumuturile noi vor fi 
consacrate doar rambursării dato
riilor. ?

Pentru o Europă eliberată de coșmarul cheltuielilor militare 

și arsenalelor nucleare!

Sub această lozincă, la Luxemburg a avut loc o puternică manifestație împotriva sporirii 
cheltuielilor militare, împotriva proiectelor de intensificare a înarmărilor pe continent

de trei ori mai mare decît cheltuie
lile mondiale pentru sănătate și 
educație, echivalind cu sporul eco
nomiei mondiale pe 3-4 ani.
• Cu numai 2 LA SUTĂ din chel

tuielile irosite azi pentru înarmări ar 
putea fi soluționate probleme pre
sante cum ar fi : eradicarea analfa
betismului, asigurarea unor progra
me de alimentare a copiilor, asis
tența necesară pentru îmbunătățirea 
eficienței agriculturii, eradicarea 
principalelor boli infecțioase.

• Sumele sporite obținute prin 
dicarea nivelului dobînzilor cons., 
tuie una din principalele surse de fi
nanțare a bugetelor militare.

® Apare logic și echitabil ca redu
cerea și anularea datoriilor țărilor în 
curs de dezvoltare să se facă pe sea
ma reducerii corespunzătoare a chel
tuielilor militare.

Intervenția reprezentantului țării noastre în Adunarea Generală 
a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 
— In Plenara Adunării Generale a 
O.N.U. au loc dezbateri asupra punc
tului privind problema palestiniană, 
pe baza raportului Comitetului pen
tru exercitarea drepturilor inaliena
bile ale poporului palestinian, orga
nism din care face parte , și țara 
noastră. La dezbateri ia parte și o 
delegație a Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, condusă de. Fa- 
ruk Kaddoumi, membru al Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, șeful. Departa
mentului politic al O.E.P.

Luind cuvîntul, . reprezentantul 
permanent al țării noastre la Națiu
nile Unite, ambasadorul Teodor Ma
rinescu, a prezentat poziția . activă, 
de sprijin și contribuția României 
socialiste, a poporului român la în
făptuirea drepturilor naționale legi
time ale poporului palestinian. prie
ten, la existență de sine stătătoare, 
într-un stat propriu independent, la 
realizarea unei păci globale, juste și 
durabile în Orientul Mijlociu, așa 
cum au fost reafirmate de președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu,. în me
sajul adresat președintelui Adunării 
Generale și secretarului general al 
O.N.U. cu prilejul Zilei internațio
nale de solidaritate cu poporul pa
lestinian.

Ambasadorul român a arătat că 
starea gravă de încordare din Orien
tul Mijlociu creată ca urmare a acți
unilor agresive israeliene împotriva 
Libanului și a populației palestinie
ne din această țară, ca și întreaga 
evoluție din Orientul Mijlociu au 
impus cu vigoare adevărul că latura 
esențială a conflictului srabo-israe- 
lian o reprezintă problema palesti
niană, fără a cărei rezolvare nu 
poate fi instaurată o pace globală, 
justă și durabilă în această zonă.

Ministru! apărării al R. F. Germania subliniază:

„Nu avem bani pentru sporirea
bugetului

BONN 2 (Agerpres). — într-un in
terviu acordat unui post de radio 
vest-german, ministrul apărării al 
R.F.G., Manfred Woerner, a declarat 
că guvernul său a respins cererile 
repetate ale comandantului suprem 
al forțelor N.A.T.O. din Europa, ge
neralul Bernard Rogers, privind spo-

Relevînd faptul că în ultimul timp 
au fost formulate o serie de propu
neri și planuri de pace în care s-au 
conturat abordări noi ce exprimă do
rința de a se avansa pe calea unei 
soluții politice, ambasadorul român 
a subliniat că asemenea progrese 
constituie o confirmare a poziției 
bine cunoscute, promovată cu con
secvență de România, privind căile 
de reglementare a problemei palesti
niene, a situației din Orientul Mijlo
ciu. După cum se cunoaște, țncă de 
la începutul conflictului, România s-a 
pronunțat consecvent în toate oca
ziile prin glasul președintelui său 
pentru realizarea unei păci globale, 
juste și trainice în Orientul Mijlociu 
care să ducă la retragerea Israeluluj 
din teritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din. 1967, la recunoașterea 
dreptului poporului palestinian la 
autodeterminare, lă constituirea unui 
stat palestinian independent propriu, 
la asigurarea independenței și suve
ranității tuturor statelor din zonă.

România apreciază, în același timp, 
că se impune intensificarea activită
ții politico-diplomatice, inclusiv din 
partea O.N.U., pentru organizarea 
unei conferințe internaționale în ca
drul și sub egida Națiunilor Unite, 
pu participarea tuturor statelor și 
părților interesate, inclusiv a Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei 
— reprezentant unic și legitim al po
porului palestinian, precum și a 
U.R.S.S. și S.U.A., a altor state care 
pot să aducă o contribuție pozitivă la 
soluționarea conflictului din Orientul 
Mijlociu.

Reprezentantul român a reafirmat 
hotărîrea țării noastre de a-și aduce 
contribuția la rezolvarea justă și 
trainică a problemelor din Orientul 
Mijlociu, la înfăptuirea drepturilor 
naționale legitime ale poporului pa
lestinian prieten.

militar"
rirea bugetului militar al țării sale, 
transmite agenția Reuter. Nu avem 
bani de cheltuit în acest scop nici 
în 1982, nici în 1983, a arătat minis
trul vest-german, precizînd că nu se 
va majora bugetul apărării din cau
za dificultăților economice ale R.F.G., 
scrie Reuter.

MOSCOVA

MOSCOVA 2 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția T.A.S.S., Iuri 
Andropov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., membru al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., l-a 
primit, joi, la Kremlin pe regele 
Hussein al Iordaniei, care a sosit la 
Moscova în fruntea delegației „Co
mitetului celor șapte", organism con
stituit la cea de-a Xll-a Conferință 
arabă la nivel înalt de la Fes (Ma
roc) pentru stabilirea de contacte cu 
conducătorii țărilor membre perma-
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NIVELURI-RECORD ALE ȘOMAJULUI
■ ,z • *

ÎN TARILE EUROPEI OCCIDENTALE
Primul congres al șomerilor din istoria R.F.G.

BONN 2 (Agerpres). — Șomajul în 
R. F. Germania s-a ridicat, la sfîrși
tul lunii noiembrie, la 2 038 000 per
soane — cea mai mare cifră înre
gistrată vreodată în luna noiembrie 
și apropiată de recordul absolut al 
șomajului postbelic din R.F.G., din 
februarie 1950, cînd numărul celor 
aflați în căutarea unui loc de muncă 
a fost de 2 288 000 persoane, transmi
te agenția D.P.A.

Sub deviza ■ „Șomerii — oameni 
lipsiți de apărare", la Universitatea 
din Frankfurt pe Main s-a deschis, 
joi, primul Congres al șomerilor din 
istoria R.F.G. ... La lucrări participă 
peste 1 500 de delegați ai celor 
2 038 000 de șomeri înregistrați în 
cursul lunii noiembrie, cifră apro
piată de nivelul absolut al șomaju
lui postbelic din R.F.G.

Acțiune de protest cu largi semni
ficații, ce dezvăluie situația drama
tică a unor largi categorii sociale din 
țările capitaliste, congresul consti
tuie un prilej pentru participant! de 
a examina metodele de luptă pen
tru respectarea dreptului la muncă, 
în luările de cuvînt, vorbitorii au 
scos în evidență legătura indisolubi
lă dintre politica cursei înarmărilor 
și nivelul ridicat al șomajului, sub
liniind că accelerarea pregătirilor 
militare, sporirea alocațiilor pentru 
înarmare absorb uriașe mijloace 
financiare ce ar putea fi utilizate 
pentru soluționarea unor grave pro
bleme sociale, una dintre 
fiind cea a asigurării 
muncă.

acestea 
dreptului la

— Raportul 
economică a

PARIS 2 (Agerpres). 
anual privind situația 
Portugaliei, elaborat de specialiștii 
Organizației pentru Cooperare Eco
nomică și Dezvoltare (O.E.C.D.), dat 
publicității la Paris, relevă, între 
altele, că această țară cunoaște mari 

nente ale Consiliului de Securitate 
în probleme legate de soluționarea 
conflictului din Orientul Mijlociu, 

în cadrul convorbirii au fost exami
nate în principal probleme ale rela
țiilor bilaterale, părțile pronunțîn- 
du-se pentru dezvoltarea multilatera
lă și adîncirea lor în continuare.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de păreri intr-o serie de alte 
probleme, referitoare îndeosebi 
situația din Orientul Mijlociu 
arată agenția T.A.S.S.

la

se
de

dificultăți economice, dintre care 
detașează inflația, a cărei rată, 
aproximativ 20 la sută în acest an, 
este una din cele mai ridicate din 
lumea occidentală, relatează agenția 
Reuter. Recesiunea economică a ge
nerat, de asemenea, o creștere a șo
majului, la finele acestui an numărul 
celor fără locuri de muncă reprezen- 
tind 9 la sută din populația activă a 
țării, față de 8,2 la sută la sfîrșitul 
anului 1981.

Agențiile de presa transmit
CONVORBIRI SOVIETO-AMERI-

CANE. La Geneva a avut loc joi 
o reuniune plenară a delegațiilor 
U.R.S.S. și S.U.A., prin care s-a 
încheiat actuala rundă de convor
biri sovieto-americane privind li
mitarea' si reducerea armamentelor 
strategice. S-a convenit, transmite 
agenția Ț.A.S.S., ca negocierile să 
fie reluate la 2 februarie 1983.

NAȚIONALIZARE. Camera De- 
putaților a Boliviei a aprobat, in 
unanimitate, o lege privind națio
nalizarea societății pentru energie 
electrică „Bolivian Power Compa
ny". în primul articol . al textu
lui se menționează că în acest fel 
se restituie patrimoniului național 
toate concesiunile și drepturile 
companiei, fără nici o compensare.

I IMPLANTARE PERMANENTA
echipă de chirurgi americani de la Facultatea de medicină a Universității 

I statului Utah, condusă de doctor William Devries, a efectuat joi, la Salt 
iLake City, pentru prima dată în istoria medicinei, o implantare perma

nentă a unei inimi artificiale la o ființă umană. Beneficiarul el este Bar
ney Clark, în vîrstă de 61 de ani, care suferea de o formă gravă de mio- 
patie cardiacă, neavînd nici o șansă de supraviețuire fără o atare ope- 

j rație. Operația a durat 5 ore și jumătate.

MANIFESTĂRI
CONSACRATE ROMÂNIEI
VIENA. 2 (Agerpres). — Cu prile

jul aniversării făuririi statului na
țional unitar român și al apropiatei 
aniversări a proclamării Republicii, 
la Salzburg a avut loc vernisajul unei 
expoziții de artă contemporană ro
mânească.

în cuvîntarea rostită cu acest pri
lej, ambasadorul țării noastre în 
Austria, Octavian Groza, a subliniat 
importanta celor două evenimente 
din istoria României, eforturile de
puse de tara noastră, personal de 
președintele Nicolae Ceaușescu, pen
tru îmbunătățirea climatului inter
național și reluarea cursului destin
derii, pentru asigurarea păcii și în
făptuirea dezarmării.

PARIS 2 (Agerpres). — La Paris 
a avut loc, sub auspiciile Asociației 
culturale A.L.P.E.S. Carpathes, o sea
ră românească, cu care prilej prof, 
univ. Rene Gsel, de la Universitatea 
Sorbona, a prezentat importanta ac
tului de la 1 Decembrie 1918 în isto
ria României, evocînd tradițiile luptei 
poporului român pentru libertate și 
unitate națională, pentru indepen
dență. Vorbitorul s-a referit, de ase
menea, la relațiile tradiționale de 
prietenie și colaborare dintre Fran
ța și România.

HELSINKI 2 (Agei-pres). — La 
Universitatea din orașul finlandez 
Turku, asociația „Ciocîrlia" a stu
denților de la lectoratul de romanis
tică a organizat o seară culturală.

1
EXPOZIȚII UNIVERSALE. Co

mitetul executiv al Biroului inter
național al expozițiilor a decis ca 
Parisul să găzduiască expoziția u- 
niversală din anul 1989, in semn de 
omagiu față de revoluția franceză, 
care își va serba bicentenarul.

ÎMPOTRIVA MAFIEI — Politia 
italiană a anunțat arestarea la Ca
tania. în Sicilia, a 64 de persoane 
bănuite că aparțin uneia din grupă
rile mafiote din insulă. Printre cei 
aflați la închisoare sînt mai multi 
membri ai ..Clanului11 condus de 
Benedetto Santapaola. căutat de po
litie. pentru presupusa sa participa
re la asasinarea generalului Dalia 
Chiesa. comandantul unităților de 
carabinieri însărcinate cu acțiunile 
împotriva Mafiei.

A UNEI INIMI ARTIFICIALE. O

J

Obiectivele planului cincinal 1981-1985 
al R. P. Chineze

BEIJING 2 (Agerpres). — în ra- 
portul cu privire la obiectivele pla
nului cincinal 1981—1985, prezentat 
de premierul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze. Zhao Ziyang, la se
siunea Adunării Naționale a Repre
zentanților Populari a R.P. Chineze, 
se arată că, in perioada 1981—1985, 
valoarea totală a producției indus
triale și a celei agricole a Chinei va 
spori anual în medie cu 4 la sută și 
vor fi depuse eforturi pentru crește
rea ei cu 5 la sută. Pînă în 1985 se 
preconizează ca producția de cereale 
să atingă 360 milioane tone, ceea ce 
semnifică o creștere de 12,3 la sută 
față de 1980 ; producția de bumbac 
să fie de 3,6 milioane tone — re- 
prezentînd un spor de 33 la sută ; 
producția de cărbune să ajungă la 
700 milioane tone — o creștere de 
12.9 la sută ; producția de electrici
tate — la 362 miliarde kWh, o creș
tere de 20.4 la sută ; producția de 
oțel — la 39 milioane tone, o crește
re de 5.1 la sută.

în comparație cu ultimii 28 de 
ani, cincinalul prevede o rată de 
creștere a producției industriale 
mult mai mică, se spune în rapor
tul difuzat de agenția China Nouă.

Orientarea întregii activități eco
nomice în direcția îmbunătățirii efi
cienței economice, continuă raportul, 
constituie cheia realizării în urmă

Opțiunile noului
„Spania trăiește zile istorice", scrie 

cotidianul „Diario 16“ : odată cu în
cheierea votului de învestitură a 
noului guvern, poporul spaniol este 
condus pentru prima oară de o for
mație politică socialistă. în frun
tea căreia se află secretarul general 
al Partidului Socialist Spaniol 
(P.S.M.S.), Felipe Gonzales. Instala
rea la conducerea țării a noului gu
vern, rezultat al victoriei categorice 
obținute în alegerile parlamentate 
de la 28 octombrie de forțele demo
cratice din țară, în primul rînd de 
P.S.M.S., este apreciată ca o con
sfințire a opțiunii politice a poporu
lui spaniol pentru adincirea și dez
voltarea transformărilor democrati
ce, inițiate în țară în urmă cu șase 
ani.

Prezentînd în fața parlamentului 
punctele principale ale programului 
de acțiune al noului guvern. Felipe 
Gonzales a arătat ca domenii prio
ritare lupta pentru combaterea efec
telor crizei economice și a șomaju
lui, reforma progresivă a adminis
trației, prezența mai activă a Spaniei 
pe arena internațională.

Situația economică pe care o moș
tenește noul cabinet este dintre cele 
mai dificile : șomajul a depășit 2 mi
lioane de persoane, ceea ce repre
zintă circa 16 la sută din populația 

torii trei ani a programului de dez
voltare prevăzut de actualul plan 
cincinal. Pentru indeplinirea globală 
a sarcinilor cincinalului, este impe
rativ să se înfăptuiască ferm princi
piul edificării civilizației socialiste 
atît pe plan material, cit și spiritual, 
trebuie să se depună eforturi pentru 
a îmbunătăți instituțiile democrației 
socialiste, pentru a perfecționa le
gislația socialistă.

în perioada cincinalului, investi
țiile totale în construcțiile capitale 
vor fi de 230 miliarde yuani, sumă 
aproximativ egală cu cea realizată in 
cincinalul anterior. 38,5 la sută din 
totalul investițiilor vor fi alocate in 
domeniul energiei și transporturilor, 
ca sectoare prioritare.

Raportul se refera, în continuare, 
la prevederile din domeniul învă- 
țămîntului, științei, culturii, asisten
ței medicale, precum și la cele pri
vind reducerea la minimum a defi
citului financiar în perioada celui 
de-al 6-lea plan cincinal, extinde
rea comerțului exterior și a schim
burilor economice și tehnice, pe 
principiul egalității și avantajului 
reciproc, creșterea nivelului de trai 
al poporului chinez, ridicarea nive
lului cadrelor, personalului tehnic și 
muncitorilor în ce privește conștiința 
ideologică și politică, știința și cul
tura modernă, precum și calificarea 
profesională.

guvern spaniol
activă ; inflația este de 14—15 la 
sută, iar deficitul balanței comerci
ale se ridică la peste 10 miliarde de 
dolari. Ce obiective își propune în 
aceste condiții guvernul socialist ? 
Noul cabinet intenționează, în pri
mul rind, să depună eforturi pentru 
crearea în următorii patru ani a 
800 000 de noi locuri de muncă. Se 
au în vedere, de asemenea, crește
rea produsului intern brut cu 2,5 la 
sută în 1983, scăderea ritmului in
flației la 12 la sută, reducerea defi
citului sectorului balanței comercia
le, adincirea transformărilor de
mocratice. combaterea terorismu
lui și blocarea oricăror tendințe de 
reîntoarcere la trecut. Comentato
rii de presă și observatorii diploma
tici consideră ca deosebit de impor
tantă hotărîrea noului premier de a 
opri imediat procesul de integrare a 
țării. în N.A.T.O. și de a supune pro
blema unui referendum popular, 
atitudine motivată deopotrivă de peri
colele militare pe care le poate im
plica aderarea la alianța atlantică, ca 
și de perspectiva înrăutățirii în și 
mai mare măsură, ca urmare a unor 
cheltuieli militare sporite, a situa
ției economice a țării.

Radu ADRIAN
Madrid, 2 decembrie
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