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cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare
Ambasadorul Republicii Ecuador

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit marți dimineața pe Hugo

Rafael Jativa Ortiz, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare in ca
litate de ambasador extraordinar și

plenipotențiar al Republicii Ecuador 
in țara noastră. (Continuare în pa
gina a V-a).

Ambasadorul statului Israel
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Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, a

primit scrisorile de 
a noului ambasador 
nar și plenipotențiar

acreditare 
extraordi- 
al statu

lui Israel în țara noastră, Zvl 
Brosh. (Continuare în pagina 
a V-a).

Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ieri a avut loc
Ambasadorul Republicii

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit marți pe Lucilla Ossman

de Duque, care și-a prezentat scriso
rile de acreditare în calitate de 
ambasador extraordinar și plenipo

Columbia
tențiar al Republicii Columbia în 
țara noastră. (Continuare în pa
gina a V-a).

Sesiunea Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a României

în întîmpinarea Conferinței
m ■ iii   —miwi»

Naționale a partidului

Sub președinția tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Consiliului Su
prem ai Dezvoltării Economice 
și Sociale a României, marți, 
7 decembrie, a avut loc sesiu
nea Consiliului Suprem al 
Dei oftării Economice și So
ciale a României, întrunit în 
noua sa componență stabilită 
prin legea adoptată recent de 
Marea Adunare Națională.

Participanții au aprobat. în una
nimitate, următoarea ordine de zi:

1. Constituirea Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale 
a României.

— Alegerea prim-vicepreședinte- 
lui Consiliului Suprem și a pre
ședintelui Biroului Permanent al 
Consiliului;

— Alegerea vicepreședinților Con
siliului Suprem;

— Alegerea președinților secțiu
nilor Consiliului:

— Aprobarea componentei sec
țiunilor de specialitate ale Consi
liului.

2. Proiectul Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România pe 
anul 1983.

3. Proiectul Planului de dezvolta
re a agriculturii și industriei ali
mentare pe, anul 1983.

4. Proiectul Bugetului de stat pe 
anul 1983.

5. Programul privind înfăptuirea 
măsurilor de autoconducere și au- 
toaprovizionare, în vederea asigură
rii unei bune aprovizionări a popu
lației cu produse agroalimentare și 
bunuri industriale de consum pe 
trimestrul IV 1982 și semestrul I 
1983.
(Continuare în pag. a Hl-a)

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,
Prima sesiune a Consiliului Su

prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale a României — care s-a 
constituit astăzi pe baza legii apro
bate de Marea Adunare Națională 
in forma sa nouă de Cameră eco
nomică, de parlament al tuturor 
sectoarelor economice-sociale — 
dezbate problemele privind dezvol
tarea patriei noastre, înfăptuirea 
sarcinilor trasate de Congresul al 
XII-lea al partidului.

însăși constituirea în noua for
mă a Consiliului Suprem. al Dez
voltării Economice și Sociale, com
ponența sa largă, reprezentativă, 
cuprinzînd atîț cadre de conduce
re din toate sectoarele de activitate, 
cit și oameni ai muncii — munci
tori, țărani, intelectuali — care lu
crează nemijlocit în producție, 
constituie o nouă mărturie a ca
racterului larg, democratic al so
cietății noastre socialiste, al per
fecționării continue a acestui ca
dru în vederea creării celor mai 
bune condiții pentru participarea- 
activă a oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, la con
ducerea tuturor sectoarelor de ac
tivitate.

Aș dori acum, la prima sesiune 
a Camerei economice-sociale, a Con
siliului Suprem, să exprim convin
gerea că acest organism important 
al societății noastre socialiste își va 
îndeplini în bune condiții rolul său 
în sistemul democrației muncito
rești, revoluționare românești,' că 
va asigura dezbaterea și adoptarea 
măsurilor celor mai corespunză
toare intereselor poporului, dez
voltării socialiste a patriei noastre, 
întăririi independenței și suverani
tății ei, ridicării bunăstării gene
rale a poporului. (Aplauze pu
ternice).

In sesiunea de astăzi au fost 
dezbătute probleme importante 
privind activitatea pe 1983 — pla
nul de dezvoltare economico-socia
lă, planul agriculturii, bugetul de 
stat, programul de autoconducere 
și autoaprovizionare. Ele au fost 
adoptate în unanimitate de sesiu
nea Consiliului Suprem al Dezvol
tării și urmează a fi supuse foru

mului suprem al națiunii noastre — 
Marii Adunări Naționale — pen
tru a-i da puterea de lege, cu ca
racter obligatoriu pe 'tru toate 
sectoarele, pentru toți ctțățenii pa
triei noastre.

Faptul că sesiunea Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale a aprobat în unanimitate 
toate aceste proiecte de legi, pre
cum și programul autoconducerii 
și autoaprovizionării, demonstrea
ză că ele răspund pe deplin obiec
tivelor trasate de Congresul' al 
XII-lea, oglindesc posibilitățile ac
tuale ale economiei românești și 
asigură ridicarea patriei noastre 
pe noi trepte de dezvoltare. Acum 
hotărîtor este, tovarăși, să trecem 
la activitatea practică pentru reali
zarea lor în viață.

La plenara Comitetuluj Central 
am discutat pe larg despre unele 
lipsuri, precum și despre unele mă
suri pentru lichidarea acestora și 
îmbunătățirea activității. în pro
iectele de plan și în programul de 
autoconducere și autoaprovizionare 
se reflectă ceea ce s-a hotărît în 
plenara Comitetului Central al 
partidului.

în toate documentele se pornește 
de la necesitatea de a dezvolta mai 
puternic baza energetică și de ma
terii prime, de a asigura creșterea 
recuperării și refolosirii materia
lelor, de a trece la o reducere 
hotărîtă a consumurilor în toate 
sectoarele de activitate.

Aș dori să menționez, în cadrul 
sesiuhii Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale, aten
ția care trebuie acordată asigurării 
bunei funcționări a tuturor capa
cităților energetice. De fapt,' 
actualele greutăți care au de
terminat unele măsuri de limi
tare a consumului de energie se 
datoresc nu lipsei de capacități, ci 
faptului că Ministerul Energiei, 
conducerea sa, nu a realizat în în
tregime și la timp măsurile pentru 
reparațiile capitale și punerea în 
funcțiune, așa cum era stabilit — 
pînă în octombrie — a tuturor 
centralelor energetice.

Avem capacități de producție, cu 
o rezervă de cîteva mii de mega

wați — și, dacă se realizau măsu
rile stabilite, trebuia să avem un 
excedent de energie. Este necesar 
ca ministerul, întreprinderile ener
getice, . comitetele județene de 
partid, consiliile populare să ia 
toate măsurile pentru a asigura 
punerea cît mai rapidă în produc
ție a tuturor capacităților, buna 
funcționare a acestora.

în al doilea rînd, avem o anu
mită rămînere în urmă în ce pri
vește producția de cărbune, care 
nu se situează la nivelul prevede
rilor planului și la nivelul posibi
lităților existente, al utilajelor și 
forței de muncă din acest sector. 
Această rămînere în urmă se da- 
torește deficiențelor mari orga
nizarea activității în dome ul mi
nier, faptului că, începînd du ia con
ducerea ministerului, nu s-au apli
cat toate măsurile care au fost sta
bilite pentru 1982 spre a asigura 
buna funcționare a tuturor între
prinderilor miniere, realizarea în 
mod corespunzător a producției de 
cărbune, de calitate superioară. De 
asemenea, nu s-au luat toate mă
surile pentru a se livra centralelor 
cărbunele cu caloriile stabilite 
prin plan, corespunzător posibili
tăților existente în minele noastre 
de cărbuni. De aceea este necesar 
ca Ministerul Minelor, toate între
prinderile miniere să ia măsuri 
hotărîte pentru buna organizare și 
desfășurare a activității în fiecare 
unitate, în fiecare abataj, la fie
care loc de muncă, asigurînd rea
lizarea producției de cărbune și li
vrarea ei la timp și de calitate co
respunzătoare. Dispunem de aceas
tă posibilitate, avem frontul de 
muncă necesar, avem utilaje — și 
folosirea lor ne poate asigura chiar 
o producție suplimentară ; se cer 
insă disciplină, ordine, răspundere, 
începînd cu consiliul de conducere 
al ministerului.

Sînt necesare măsuri hotărîte 
în direcția reducerii mai accentua
te a consumurilor materiale. Pre
vederile din proiectele de plan pe 
care le-am adoptat trebuie consi
derate minime. Consider că trebuie 
să subliniem aceasta și în Marea 
Adunare Națională ; să accentuăm 

— și dacă cumva lucrurile nu sînt 
prea clare — chiar să introducem 
un alineat sau un articol special în 
care să stabilim că prevederile de 
reducere a consumurilor și de re
cuperare sînt minime, că ministe
rele, întreprinderile, oamenii mun
cii trebuie să acționeze pentru 
mărirea gradului de reducere a 
consumurilor materiale, de recu
perare și refolosire a materialelor. 
Noi putem, pe această cale, să mă
rim substanțial, încă în anul viitor, 
cu 15—20 la sută, acoperirea nece
sarului de materii prime și mate
riale din țară, fără a mai recurge 
la importuri în valută.

în general, problema reducerii 
consumurilor și a economiilor tre
buie să o abordăm cu întreaga răs
pundere, pentru că aceasta are un 
rol de importanță deosebită in 
realizarea obiectivelor trasate de 
Congresul al XII-lea, în înfăp
tuirea programului de dezvoltare 
economico-socială și de ridicare, pe 
această bază, a bunăstării mate
riale și spirituale a poporului.

Să acționăm pentru realizarea' 
noii calități a muncii și vieții in 
toate sectoarele de activitate.

O atenție deosebită va trebui 
să se acorde realizării planului în 
^agricultură. Prevederile producției 
agricole trebuie, de asemenea, con
siderate ca minime. Posibilitățile 
existente, baza materială, dotarea 
acordată agriculturii asigură reali
zarea unei producții superioare. 
Avem multe exemple, în toate ju
dețele țării, unde un număr mare 
de unități agricole — cooperatiste 
și de stat — au obținut recolte mult 
mai mari decît media reali
zărilor pe acest an. M-am referit, 
la aceasta, la „Ziua recoltei" și 
nu doresc acum să mai insist. Con
sider că sesiunea Consiliului Su
prem trebuie să ceară Consiliului 
agriculturii, conducerii Ministeru
lui Agriculturii, tuturor organelor 
agricole și consiliilor populare, in
clusiv guvernului, să ia toate mă
surile pentru a asigura înfăptuirea 
neabătută a prevederilor planului 
privind agricultura în toate sectoa
rele, întărirea ordinii și disciplinei, 

a răspunderii în muncă. Avem po
sibilitatea și trebuie ca, în 1983, să 
obținem în agricultură nu numai 
realizarea, dar chiar depășirea pre
vederilor planului de producție.

Am dezbătut bugetul și planul 
financiar centralizat, care cuprinde 
mijloacele necesare pentru dezvol
tarea întregii activități economico- 
sociale. Au rămas lă dispoziția uni
tăților fonduri însemnate pentru a 
se asigura mijloacele de autocon
ducere, autofinanțare, autogestiune, 
în conformitate cu planurile de 
dezvoltare economico-socială. Am 
redus preluarea la buget a unor 
fonduri și au fost lăsate întreprin
derilor; dar aceasta trebuie să 
ducă la creșterea răspunderii con
siliilor de conducere, a adunărilor 
generale — ca organe supreme ale 
autoconducerii muncitprești, a pro
prietarilor, producătorilor și benefi
ciarilor — pentru folosirea cu efi
ciență maximă a fiecărui leu in
vestit, a fiecărui leu cheltuit pentru 
dezvoltarea economică-socială. Tre
buie deci să considerăm și preve
derile la venituri — în toate sec
toarele — începînd cu beneficiile, 
ca minime. Este necesar să acțio
năm pentru creșterea beneficiilor, 
să facem ca anul viitor să nu mai 
avem nici o unitate și nici un pro
dus fără rentabilitate și fără bene
ficii.

Pe baza reducerii mai accentuate 
a cheltuielilor materiale și a creș
terii mai puternice a productivi
tății , muncii trebuie să obținem o 
creștere mai puternică a produc
ției nete, a venitului național. 
Aceasta constituie una din necesi
tățile de importanță deosebită pen
tru înfăptuirea autoconducerii și 
autogestiunii, pentru a dispune de 
mijloacele necesare realizării pro
gramului de dezvoltare economico- 
socială și, totodată, de ridicare a 
nivelului de trai, material și spiri
tual, al poporului.

Creșterea veniturilor în toate 
sectoarele, sporirea eficienței eco-
(Continuare in pag. a IlI-a)

AU ÎNDEPLINIT
20 unități industriale 
din județul Botoșani

Pînă în prezent. 20 de unități in
dustriale botoșănene au raportat 
îndeplinirea sarcinilor de plan la 
producția-marfă pe întreg anul 1982. 
In perioada care a mai rămas din 
acest an, cele 20 de colective mun
citorești vor realiza și livra supli
mentar un volum de produse în va
loare de peste 260 milioane lei. Re
zultate superioare s-au obținut in 
industria județului și la alți indica
tori economico-financiari : produc
ția netă înregistrează o depășire de 
peste 109 milioane lei. cheltuielile 
totale și materiale au fost reduse 
cu 7,6 lei și, respectiv, cu 15.3 lei la 
1 000 lei producție-marfă. (Silvestri 
Ailenei).

6 unități economice 
din județul Bacău

Colectivele de muncă din 6 Între
prinderi industriale și unități eco
nomice din județul Bacău au rapor
tat îndeplinirea înainte de termen 
a sarcinilor de plan și a angaja
mentelor asumate în întrecerea so-

Munca înfrățită a tuturor 
fiilor patriei — creatoarea 

marilor valori comune
Patria poate avea 

definiții nenumărate. 
Ceea ce înseamnă pa
tria se poate defini 
prin noțiuni geografi
ce, istorice, juridice, 
materiale, spirituale, 
prin limbajul exact al 
științei sau, deopotri
vă, prin revărsarea 
sentimentelor. Dintre 
aceste numeroase de
finiții o voi alege pe 
cea mai simplă, con- 
siderînd-o cea mai la 
indemină : patria este 
acea parte a pămintu- 
lui unde ne simțim 
acasă.

Siguranța acestui 
sentiment i-o dau 
omului nu numai con
dițiile materiale, ci, 
înainte de toate, rela
țiile interumane, co
munitatea umană con
stituită din punct de 
vedere istoric și so
cial, sistemul relațiilor 
dintre oameni. Mărtu
ria cea mai eficace, 
cea mai convingătoa
re a patriotismului ; 
munca. Munca cea de 
toate zilele, prin care 
făurim laolaltă, în le
gătură indisolubilă, 
valori materiale, spi
rituale, morale, meni
te nu numai să ne îm
bogățească traiul, dar 
să-1 facă mai uman. 
Drepturile cîștigate in 
comun, valorile mate
riale și umane create 
prin munca noastră 
comună nu-i dau ni
mănui privilegiul de 
a șe simți ca musafir; 
nimeni .nu este străin, 
fiecare cetățean este o 
gazdă cu drepturi ega
le. Patria socialistă, al 
cărei profil de azi și 
de mîine îl modelăm 
prin muncă și luptă 
planificată, acordînd-o 
cu cerințele legilor 
dezvoltării sociale, 
înseamnă condițiile
umane noi ale vieții, 
ale modului nostru de 
existență.

In România socialis
tă. unde trăiesc și 
construiesc laolaltă ro
mâni, maghiari, ger
mani și de alte națio
nalități relațiile cali
tativ noi dintre oa
meni includ în mod 
organic egalitatea în 
drepturi, unitatea și 
fraternitatea oameni
lor muncii de naționa
lități diferite. Partidul

Comunist Român are 
în vedere, prin politi
ca sa națională mar
xistă, științific funda
mentată. pușă în ser
viciul adîncirii conti
nue a unității bazate 
pe interesele comune,- 
învățămintele istoriei, 
imperațivele prezen
tului, cerințele con
struirii societății so
cialiste multilateral 
dezvoltate.

O întreagă sumă de 
fapte, date, cifre do
vedește rezultatele ob
ținute de această poli
tică in anii construc
ției socialiste. Unita-

Insemnări de 
Gâlfalvi ZSOLT

tea socialistă dintre 
națiunea română și 
naționalitățile conlo
cuitoare s-a Consoli
dat pe terenul dezvol
tării economice legice, 
proporționale, a unei 
baze materiale solide, 
a reglementărilor ju
ridice, a posibilităților 
legale. Această unitate 
a devenit o forță crea
toare de valori. în 
procesul lărgirii și 
perfecționării conti
nue a democrației so
cialiste această unita
te se adîncește tot mai 
mult sub semnul res
pectului și stimei re
ciproce, al muncii 
unite, al grijii și res
ponsabilității comune.

Afirmarea neîngră
dită a trăsăturilor spe
cifice ale naționalită
ților, a limbii, spiri
tualității, tradiției, 
modului lor de viață 
constituie un factor 
hotărîtor care contri
buie la unitate. Mîn- 
dria națională îndrep
tățită, respectul reci
proc față de' tradiții, 
dragostea față de lim
ba maternă și culti
varea ei. atitudinea 
realistă față de trecut 
se încadrează organic 
în procesul dialectic 
al aprofundării pa
triotismului socialist. 
Secretarul general al 
partidului nostru a 
exprimat toate acestea 
cu precizie și clarvizi
une pentru fiecare

DE LA CONGRESUL AL XII-LEA LA CONFERINȚA 
NAȚIONALĂ A PARTIDULUI - activitate neobosită 
în slujba cauzei păcii, independenței și progresului 
Dezvoltarea multilaterala a relațiilor a 
prietenești cu toate tarile socialiste 

ÎN PAGINA. A VI-A

Ce urmăresc teoriile pseudoegalitare intr-o 
societate a profundelor inegalități sociale
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PLANUL ANUAL
cialistă pe acest an. între acestea, 
se numără constructorii de mașini 
din Borzești și forestierii din cadrul
I.F.E.T.  Bacău. Calculele arată că 
în răstimpul rămas pînă la finele 
anului unitățile respective pot 
realiza o producție suplimentară în 
valoare de circa 350 milioane lei. 
(Gheorghe Baltă).

întreprinderea 
de matrițe și piese din fontă 

din Odorheiu Secuiesc
Oamenii muncii români și ma

ghiari de la întreprinderea de ma
trițe și piese din fontă — Odorheiu 
Secuiesc intimpină apropiata Con
ferință Națională a partidului cu 
noi și prestigioase succese în mun
că. Desfășurînd in tot timpul anu
lui o activitate susținută, responsa
bilă și eficientă, ei au reușit să 
realizeze înainte de termen sarci
nile de producție aferente anului în 
curs la producția netă. Substanțialul 
avans ciștigat îi va permite acestui 
tînăr și harnic colectiv să obțină, 
pînă la sfirșitul anului, o producție 
suplimentară în valoare de peste 
20 milioane Iei. (I. D. Kiss).

dintre noi în cuvîn- 
tarea sa de la Plenara 
lărgită a C.C. al 
P.C.R. din 1—2 iunie: 
„Este bine, cred, să 
subliniez că, vorbind 
de mindria națională 
și patriotismul socia
list, trebuie să înțele
gem prin aceasta a 
prețul și a cinsti tre
cutul glorios de mun
că și luptă, tot ceea ce 
a fost și este bun in 
dezvoltarea de-a lun
gul secolelor și seco
lelor a poporului nos
tru. în același timp, 
în mod hotărît să știm 
să clarificăm acele ac
țiuni și stări de lu
cruri care nu au co
respuns spiritului și 
poporului nostru și, 
mai cu seamă, nu tre
buie în nici un fel, 
vorbind de mindria 
națională și de patrio
tismul socialist, să se 
înțeleagă că trebuie să 
opunem acestea altor 
națiuni sau vreunei 
naționalități. Dezvol
tarea sentimentului 
de mindrie națională 
trebuie strins legată 
cu dezvoltarea spiritu
lui de prietenie cu 
alte popoare, de prie
tenie, conlucrare și 
conviețuire a oameni
lor muncii români cu 
oamenii muncii de di
ferite naționalități din 
(ara noastră. în acest 
sens, mindria națio
nală și patriotismul 
socialist trebuie să 
devină un factor al în
tăririi unității poporu
lui nostru, al colabo
rării internaționale cu 
toate națiunile lumii".

Egalitatea socială și 
națională în drepturi, 
democrația socialistă 
și umanismul socialist 
constituie noțiuni in
disolubil legate. în 
spiritul acestor idea
luri și în procesul a- 
firmării lor practice 
în toate domeniile 
vieții, patria comună 
înseamnă pentru noi 
căminul nostru adevă
rat, iar înțelegerea 
istoriei ei, formarea 
prezentului ei și asi
gurarea viitorului ei 
constituie atit dreptul 
nostru comun, cit și 
îndatorirea și respon
sabilitatea noastră co
mună.
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în întlmpinarea Conferinței Naționale a partidului

MATERIILE PRIME SI ENERGIA ELECTRICĂ ■
-folosite rațional, economisite la maximum!

întregul colectiv 
gospodărește metalul 

cu răspundere muncitorească

ÎN CENTRUL PREOCUPĂRILOR: 

Reducerea consumului de energie 
la tracfiunea electrică feroviară

Economisirea severă a energiei, a materiilor prime și materialelor 
constituie o sarcină de cea mai mare însemnătate situată de condu
cerea partidului în centrul atenției colectivelor de oameni ai muncii 
din industrie, ‘din cercetarea științifică și ingineria tehnologică. Fiecare 
realizare obținută în acest domeniu înseamnă o contribuție la men
ținerea echilibrului balanțelor energetice și de materii prime, la creș
terea eficienței economice și a competitivității produselor fabricate. 
Iată de ce atît în aceste zile de sfîrșit de an, cit și în perspectiva 
anului viitor economisirea severă a energiei și a materiilor prime tre
buie să constituie un obiectiv prioritar al întregii activități productive. 
Cum se acționează concret într-o mare unitate consumatoare de me
tal — întreprinderea „1 Mai“-Ploiești — este tema anchetei de azi.

Nu este pentru prima dată cînd 
abordăm acest subiect în discuțiile cu 
muncitori și specialiști din prestigi
oasa unitate ploieșteană. Astfel, in
tr-o anchetă publicată cu doi ani în 
urmă era formulată o critică privind 
situația paradoxală întîlnită în uni
tate. Ce se întîmpla de fapt aici ? în 
timp ce în unele secții se acționa 
hotărît și se obțineau importante 
economii. în altele se risipea din 
plin, prin miile de derogări tehno
logice date uneori cu destulă ușu
rință. prin cantitatea ridicată de re
buturi, precum și prin ținerea unor 
evidențe mai puțin corecte.

Semnalul de alarmă, tras atunci de 
articolul la care ne-am referit, a fost 
recepționat. Poposind din nou cîteva 
zile la rînd in uzină am constatat 
stări de lucruri îmbucurătoare. în 
primul rînd se cuvine remarcat că 
deși, între timp, normele de consum 
au fost substanțial reduse, colectivul, 
ca un bun gospodar, a găsit noi și 
noi posibilități de folosire mai judi
cioasă a metalului. Și astfel, față de 
norme, în perioada care a trecut din 
acest an s-au înregistrat aproape 
1 000 de tone de metal economisit. 
Și, fapt remarcabil, de această dată 
economiile consemnate pe hîrtie se 
regăsesc și în realitate. Astfel, avi
zele de înlocuire (așa li se spune mai 
nou „derogărilor"), fișele de modifi
care ale prevederilor din proiecte au 
fost cu mult mai puține. Este efec
tul unei atitudini exigente a consi
liului oamenilor muncii, a comuniști
lor de la toate locurile de muncă. La 
comitetul de partid ni .s-a relatat că 
s-au luat măsuri drastice pentru in
vestigarea tuturor rezervelor și po
sibilităților înainte de a se da fiecare 
aviz de înlocuire. De asemenea, se 
caută perseverent soluții pentru asi
gurarea unul coeficient cît mai ridi
cat de utilizare a metalului, chiar 
dacă situațiile impun înlocuirea unui 
profil cu altul, a unei mărci de oțel 
cu alta.

în același timp, la serviciile teh
nologice, la aprovizionare. în sectoa
rele calde și în cele prelucrătoare 
s-a dat multă atenție bunei gospodă
riri a oțelurilor aliate, care, se știe, 
sînt deficitare și scumpe. Un exem
plu : dacă anul trecut pe vremea 
aceasta puteau fi găsite în uzină ca
pete de profil de oțel aliat de 
200—350 milimetri în cantitate de 800 
de tone și de alte profile pătrate ră
mase de la sapele cu role de 724' de 
tone, actim acest mare stoc aproape 
că a fost lichidat. „Aceste materiale 
— ne relatează directorul comercial, 
Gheorghe Grădișteanu — s-au dove
dit a fi o rezervă importantă pentru 
realizarea în forja nouă a unor piese 
și repere mai mici. S-a pus o ordine 
strictă în sistemele de evidență și de 

evidențiere a acestor capete. S-a in
trodus conteinerizarea, sortarea sepa
rată a acestora favorizată și de spe
cializarea unor sectoare de producție 
(sape de foraj „M 2“ și „M 1") care 
prelucrează in exclusivitate piese și 
subansamble la care se folosesc oțe
lurile aliate".

De la serviciul de aprovizionare 
am mai aflat că. în pofida pă
rerii unor specialiști, s-a trecut cu 
bune rezultate la preforjări, care 
permit transformarea unor profile 
în altele. Așa se și explică cum din 
1 378 tone oțeluri aliate de diferite

Din experiența 
constructorilor de mașini 

de la întreprinderea 
„1 Mai" - Ploiești

mărci și profile aflate In stoc prin 
procedeul arătat la începutul anului 
s-au consumat mai mult de 1 000 de 
tone. Pînă la finele anului va fi con
sumat și restul de metal din această 
categorie.

în cadrul acțiunii de economisire a 
metalului în întreprindere se caută 
insistent soluții pentru înlocuirea 
oțelurilor aliate cu alte metale, fără 
însă a se diminua cu nimic înalta 
calitate a produselor fabricate. Ast
fel, la strungurile SN-1 600 - și 
SN-1 800 au fost înlocuite peste 60 de 
repere, la mașina de danturat în 
„V" — 11 repere și 140 de repere la 
alte tipuri de strunguri aflate în pro
ducție de serie. Numai la fabrica de 
mașini-unelte s-a realizat in felul 
acesta o economie de oțel aliat de 
peste 140 de tone. De fapt, în peri
oada care a trecut din acest an, da
torită efortului comun al colectivului 
de aici și al cercetătorilor și proiec- 
tanților de la Institutul de.cercetări 
și proiectări utilaj petrolier, consu
murile de oțel aliat cu nichel șl mo
libden au fost diminuate cu 6 000 de 
tone. Iar eforturile în această direc
ție continuă. în atenție situîndu-se 
acum utilajele metalurgice.

în sectorul de concepție, prin re- 
proiectarea a numeroase repere și 
subansamble se urmărește perseve
rent ridicarea parametrilor competi
tivi ai produselor, realizîndu-se și 
economii de metal. Inginerul Traian 
Săvulescu, de la institutul de cer
cetare și proiectare amintit, a ținut 
să ne precizeze că acum competitivi
tatea pe plan mondial a instalațiilor 
românești petroliere se asigură nu 
numai prin parametrii tehnico-func- 

ționali înalți, ci și prin suplețe, prin 
greutate scăzută. Reproiectarea în 
anul acesta a numeroase piese și 
subansamble de la instalațiile de fo
raj, de la cîteva tipuri de agregate 
de cementare. de la alte utilaje s-a 
concretizat in 120 de tone metai eco
nomisit.

Cum contribuie secțiile de produc
ție la buna gospodărire a metalului? 
Sectoarele calde adaugă la econo
miile uzinei 14 tone metal prin mic
șorarea adaosurilor de prelucrare la 
semifabricatele turnate din oțel și 
prin revizuirea a 50 de repere în 
forjă ; colectivul secției mecanică 7 
are deja la activul său 60 de tone de 
metal economisit prin munca migă
loasă de a folosi toate cupoanele din 
secția proprie și de la secțiile vecine. 
Tuturor colectivelor antrenate în ac
țiunea de economisire biroul norme 
de consum le-a venit în ajutor prin 
elaborarea și difuzarea in uzină a 
albumului de materiale reutilizabile. 
Astfel, peste 240 tone metal repre
zintă rezultatul eforturilor depuse 
pentru recondiționai ea a mii și mii 
de piese. Tehnicianul Paraschiv To- 
moșoiu ne-a spus că această canti
tate este cu 70 de tone mai mare de- 
cit s-a obținut anul trecut. Strădanii 
deosebite în această privință au de
pus șeful de atelier Nicolae Voi- 
ceanu, maistrul Ilie Vîlcu, tehnologul 
Nicolae Dinu, subinginerul Gheorghe 
Mihai, tehnicianul Traian Burduloi.

Noua fabrică de piese turnate a 
întreprinderii — o realizare impor
tantă în cadrul programului de mo
dernizare și dezvoltare a întreprin
derii — a intrat recent în producție. 
Inginerul-șef Dumitru Ghinea a ți
nut să ne precizeze că acum, odată 
cu punerea în funcțiune a noii oțe- 
lării, sînt create condiții superioare 
de lucru, devine posibilă aplicarea 
unor tehnologii moderne de formare 
și turnare, ce permit reducerea rebu
turilor. „Rezultatele de pînă acum 
sînt bune — ne spune interlocutorul. 
De asemenea, ne dăm silința să re
cuperăm și să'valorificăm’’' 'irițbgral 
elementele utile din șpan, din întreg 
materialul recirculat. Pentru . unele 
mărci de oțel se recuperează din 
șpan molibdenul și nichelul. în peri
oada care a trecut din acest an, la 
sectoarele calde s-au economisit pes
te 47 de tone la oțelurile elaborate. 
La turnarea fontei cenușii se aplică 
o tehnologie proprie, brevetată, care 
permite folosirea în încărcătură a 
unei mari cantități de șpan. din oțel, 
peste 70 la sută, înlocuindu-se în 
acest fel fonta nouă".

Pregătirea producției noului an 
are în vedere o serie de programe de 
măsuri temeinic gîndite pentru eco
nomisirea pe noi căi a metalului. 
Comitetul sindicatului a lansat în 
secții și ateliere circa 4 000 de fișe- 
sondaj prin care li se solicită mun
citorilor și specialiștilor să vină cu 
noi propuneri, sugestii, soluții la 
„banca de idei" a economiei de me
tal. Toate propunerile sînt studiate cu 
atenție, fiind introduse în programele 
de măsuri pe ansamblul uzinei.

Constantin CĂPRARU
corespondentul „Scinteii"

Măsuri stabilite de Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor
Ramura transporturilor și teleco

municațiilor, care are un rol im
portant in asigurarea bunului mers 
al activității în economia națională, 
este in același timp una dim ra
murile mari consumatoare de ener
gie electrică. în cadrul convorbi
rii cu tovarășul ing. Dumitru FIo- 
rea, directorul Direcției investiții, 
construcții și mecano-energetică 
din Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor, am abordat pro
bleme ale gospodăririi energiei 
electrice și căile prin care se ac
ționează în acest sector pentru re
ducerea cît mai accentuată a con
sumurilor energetice.

— In perioada care a trecut din 
acest an, unitățile ministerului nu 
au reușit, in ansamblu, să se în
cadreze in cotele de energie elec
trică stabilite. Care sint cauzele 7

— Este adevărat .că pînă acum, 
pe ansamblul ministerului, s-a în
registrat o depășire de 28 069 MWh 
energie electrică, ceea ce a deter
minat o sporire a „presiunii" asu
pra sistemului energetic național 
din partea unităților de transpor
turi și telecomunicații. Din analiza 
acestei situații rezultă că unitățile 
din sectoarele de construcții căi 
ferate, de reparații material rulant, 
auto și naval', de poștă și teleco
municații s-au încadrat în cotele de 

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

ECHIVALATE ÎN PETROL

Funcționarea metroului bucureștean 
pe timp de o jumătate de an

Remorcsrea cu locomotive 
electrice a
• 1500 trenuri de marfă șl
• 1OOO trenuri de călători 

pe distanța 
București-Constanța

energie electrică și chiar au eco
nomisit. în 11 luni din acest an. peste 
10 000 MWh. Depășiri importante 
ale consumului se înregistrează 
însă la tracțiunea electrică pe calea 
ferată, ceea ce a determinat situa
ția necorespunzătoare, pe ansam
blul ministerului. în principal, s-a 
consumat mai multă energie elec
trică debit cea prevăzută prin cote 
datorită depășirii planului la 
transporturile cu tracțiune electri
că ; dar tot atit de adevărat este 
că in unele regionale de cale fe
rată și, îndeosebi, cele de la Galați, 
București și Brașov, nu s-a acțio
nat stăruitor, cu fermitate pentru 
diminuarea drastică a consumurilor 
de energie electrică. Pentru înca
drarea, în termenul cel mai scurt, 
în cotele de energie electrică, la 
jumătatea lunii noiembrie au fost 
stabilite măsuri concrete, operative, 
prin aplicarea cărora scontăm că 
în luna decembrie vom economisi 
16 000 MWh. Dealtfel, efectul apli
cării unora dintre acestea a fost 
imediat : chiar în luna noiembrie 
am economisit 3 820 MWh energie 
electrică. Evident, un caracter pri
oritar îl au măsurile pentru redu
cerea consumurilor energetice la 
tracțiunea electrică.
• — Cum ați conceput „strategia'' 
reducerii consumului de energie 

electrică fără ca traficul feroviar 
să sufere perturbații ?

— Toate măsurile pe care le în
treprindem au în vedere acest as
pect, mai ales că decembrie — lună 
de sfîrșit de trimestru și de an —■ 
se caracterizează printr-o intensi
ficare a transporturilor pe calea fe
rată. Deci, economisirea în această 
lună a 10 000 MWh energie electri
că la traficul feroviar pe cei 2 800 
km de cale ferată electrificată nu 
va afecta ritmicitatea și volumul 
transporturilor. O principală cale 
de. reducere a consumurilor — cu 
7 500 MWh — o reprezintă spori
rea tonajelor trenurilor de marfă 
prin compunerea lor corespunză
toare în triaje. Recent, pe secțiu
nile București-Constanța, Galați- 
Cîmpina și București-Roșiori au în
ceput să circule trenuri cu greu
tate de peste 3 000 tone, care per
mit exploatarea locomotivelor mai 
aproape de puterea nominală. Scă
deri importante ale consumurilor 
energetice vor fi realizate prin re
ducerea numărului de opriri ale 
trenurilor la semnale, asigurîn- 
du-se o mai bună organizare a cir
culației, reducerea curselor izolate 
ale locomotivelor, stabilirea, pen
tru fiecare garnitură, a regimuri

lor economice de mers si. bineînțe
les. instituirea obligativității respec
tării acestora de către toți mecanicii. 
Este bine să se știe că orice oprire 
a trenului este deosebit de păgubi
toare din punct de vedere al con
sumului energetic : Ia fiecare re- 
pornire a unei garnituri se consu
mă circa 30 kWh energie electrică. 
Alte măsuri vizează raționalizarea 
regimului de încălzire și iluminare 
a trenurilor și stațiilor de cale fe
rată, optimizarea serviciilor auxi
liare pe locomotive electrice, men
ținerea prin intermediul stațiilor 
de tracțiune a unei tensiuni înalte 
in linia de contact a magistralelor 
feroviare. Se cuvine precizat că 
aceste măsuri impuse de necesita
tea economisirii severe a enerf £i 
nu presupun scăderea vitezcior 
medii de circulație a trenurilor 
sau reducerea volumului prestații
lor pe calea ferată.

— în cadrul Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor iși 
desfășoară activitatea o serie de 
unități cu profil industrial și de 
construcții-monta). Cum se acțio
nează pentru diminuarea severă a 
consumului de ■ energie electrică în 
aceste unități ?

— în luna decembrie, activitățile 
industriale și de construcții-mon- 
taj se vor desfășura cu un consum 
de energie electrică cu 5 200 MWh 
mai mic față de prevederile inițiale. 
Iii unitățile industriale, economiile 
de energie vor fi realizate prin li
mitarea funcționării la strictul ne
cesar a forjelor, a cuptoarelor de 
tratamente termice și de topit me
talul și a mașinilor-unelte. secto- 
rizarea circuitelor electrice și mon
tarea de becuri fluorescente în locul 
celor cu incandescență, etanșarea 
rețelelor și raționalizarea consumu
rilor de aer comprimat. Pentru re
ducerea consumurilor energetice in 
activitatea de construcții-montaj, 
unitățile noastre de proiectare 
reanălizeâZă proiectele de lucrări 
de construcții de căi ferate și dru- 
muri, căutînd soluții de reducere 
a distanțelor de transport, a volu
mului lucrărilor de excavați!, te- 
rasări, săpături. Se urmărește, de 
asemenea, utilizarea la capacitatea 
nominală a instalațiilor acționate 
electric.

în final, doresc să subliniez fap
tul că majoritatea măsurilor între
prinse de conducerea ministerului 
și de conducerile unităților subor
donate au aplicabilitate imediată și 
au determinat, acolo unde s-a ac
ționat cu un sporit spirit gospodă
resc, cu răspundere muncitorească 
reduceri importante ale consun , 
rilor de energie electrică, ceea ce 
demonstrează posibilitatea reală 
ca, pe ansamblu, Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor să 
se încadreze în cotele de energie 
electrică stabilite.

Convorbire consemnată de
Dan CONSTANTIN

În cinci ani - recoltele s-au triplat
Cum au devenit fertile solurile erodate ?

Cîteva direcții de acțiune la centrul-etalon 
de ia C.A.P. Cărpiniștea - Buzău și în jude
țul Buzău pentru generalizarea experienței 
stațiunii din Perieni - Vaslui și valorificarea 

deplină a terenurilor în pantă

La Cărpiniștea. județul Buzău, ființează unul din cele mai vechi centre 
din tară pentru combaterea eroziunii solului. Pot fl văzute aici. într-un 
adevărat amfiteatru al muncii omului, ample lucrări executate în complex, 
care au stăvilit procesul eroziunii pe terenurile in pantă. Oamenii au dat 
dealurilor o altă înfățișare, transformînd păminturile aride și sterpe de 
altădată într-o zonă fertilă. „Dealtfel. în ansamblul preocupărilor comite
tului județean de partid pentru creșterea potențialului productiv al tuturor 
categoriilor de teren prin realizarea în complex a lucrărilor de îmbunătă
țiri funciare, punerea in valoare a terenurilor în pantă constituie o 
preocupare mai veche, constantă — ne spune tovarășul Carolică VASILE, 
prim-secretar al comitetului județean de partid. Noi am acționat cu 
promptitudine pentru îndeplinirea sarcinii trasate de secretarul general al 
partidului privind înființarea cenți elor-etalon pentru generalizarea expe
rienței stațiunii din Perieni în ce privește combaterea eroziunii solului. 
Prin înființarea acestui centru-etalon Ia C.A.P. Cărpiniștea, unde de 10 
ani s-a acumulat o bogată experiență in această privință, creăm condiții 
pentru extinderea celor mai bune metode care să determine stăvilirea 
eroziunii și creșterea producțiilor pe toate cele 94 000 hectare de terenuri 
arabile situate pe pante în județul Buzău".

Cu forțe și mijloace proprii
Suprafața totală a cooperativei 

agricole Cărpiniștea este de aproape 
4 000 hectare, fiind situată in întregi
me pe terenuri in pantă. Din această 
suprafață, 2 150 hectare, amplasate pe 
două bazine hidrografice — Slănic și 
Cîlnău — au fost alese pentru a 
constitui nucleul centrului-etalon, 
urmind ca în cîțiva ani lucrările anti- 
erozionale să fie extinse pe întreg te
ritoriul cooperativei. Specific pentru 
această zonă este gradul ridicat de 
frămintare a terenurilor, a căror 
pantă variază între 5 și 35 la sută, 

pe alocuri întîlnindu-se si pante mai 
mari. Se găsesc aici toate formele de 
eroziune — de suprafață, de adincime 
si alunecări de teren. Datorită siste
mului incorect de lucrare a solului 
practicat în trecut, din deal în vale, 
ca si structurii necorespunzătoare a 
plantelor cultivate, s-a accentuat de 
la un an la altul scurgerea apei pe 
versanti, determinînd grave fenome
ne de eroziune, spălarea stratulut 
fertil de sol. ceea ce a diminuat, pe 
alocuri, pînă la zero potențialul pro
ductiv al pămîntului. Din aceste mo
tive. pină In anul 1972 se obțineau 
producții medii la hectar foarte scă

zute : 700—800 kg de grîu, 900—1 000 
kg de porumb și circa 1 000 kg de fin.

în anul 1972, după modelul Stațiu
nii centrale de cercetări pentru com
baterea eroziunii solului din Perieni. 
pentru C.A.P. Cărpiniștea a fost în
tocmit un amplu proiect de amena
jare antierozională a teritoriului, 
măsurile si metodele propuse fiind 
stabilite în mod diferențiat, în func
ție de condițiile specifice locale de 
relief frămintat. pante mari și parcele 
mici. S-a urmărit aplicarea în com
plex a măsurilor agrofitotehnice de 
protecție antierozională a solului cu 
cele propriu-zise de combatere a 
acestui fenomen. S-a făcut organiza
rea antierozională a teritoriului prin 
orientarea parcelelor pe direcția 
curbelor de nivel, s-a îmbunătățit 
structura plantelor cultivate prin mă
rirea ponderii celor bune protectoare 
a solului și s-au introdus. în funcție 
de panta terenului, sistemele de agri
cultură ne curbele de nivel, in fișii, 
cu benzi înierbate și-pe terase. Con
comitent. au fost executate lucrări 
specifice pentru stăvilirea eroziunii 
de adincime. prin amenajarea de 
baraje de piatră și beton pe ravene. 
înființarea de plantații silvice antiero- 
zionale. crearea de terase pe terenu
rile cu pante mai mari de 25 la sută 
si trasarea unei noi rețele de drumuri 
orientate pe curbele de nivel.

Ca urmare a lucrărilor executate, 
procesul de eroziune a fost oprit. A 
crescut capacitatea de reținere a apei 
în solurile de pe terenurile în pantă, 
iar producțiile au sporit de la un an 
la altul. Sînt concludente in acest sens 
rezultatele din ultimii cinci ani. pe
rioadă cînd producțiile medii la hectar 
au fost de 2 766 kg la grîu. de 3 500 kg 
la porumb și de 3 000 kg la fin. Specific 
pentru experiența dobindită la C.A.P. 
Cărpiniștea este executarea unui 
mare volum de lucrări antierozio- 
nale cu forte și mijloace proprii, va

loarea acestora ridicindu-se la peste 
patru milioane lei, adică 40 ■ la sută 
din valoarea totală a lucrărilor reali
zate. Cu fondurile proprii și forța de 
muncă a cooperativei au fost înfiin
țate plantații silvice antierozionale pe 
300 hectare, s-a nivelat terenul pe 
150 hectare, au fost defrișate 80 hec
tare de arborete și mărăcinișuri. 300 
hectare de vie hibridă dispersată, și 
s-a executat un mare volum de să
pături pentru crearea teraselor.

Obiective pentru etapa 
următoare

„Ceea ce am făcut pînă acum este 
bine — ne spune tovarășul Ion 
Boicrescu, inginerul-șef al coope
rativei — dar în etapa imediat urmă
toare mai avem de rezolvat unele 
probleme de care depinde în mod 
direct stăvilirea deplină a fenome
nelor de eroziune si creșterea pro
ducției pe terenurile în pantă". Iată 
cîteva dintre aceste probleme :

1. îmbunătățirea structurii plante
lor cultivate. Este o cerință esențială 
ca oe terenurile în pantă să se cultive 
acele plante care asigură o bună pro
tecție a solului. Mai precis, este 
nevoie de un raport optim între 
plantele prăsitoare și cele ce acoperă 
bine terenul — cereale păioase, 
plante textile, ierburi perene, mazăre 
si fasole. în prezent, acest raport 
este necorespunzător, plantele prăsi
toare fiind cultivate pe 60 la sută 
din suprafața arabilă. în condițiile 
de la Cărpiniștea tocmai plantele 
bune protectoare ar trebui să dețină 
60 la sută din suprafața cultivată. 
Este un lucru dovedit și de rezul
tatele cercetării științifice. în această 
zonă, la Aldeni. a fost înființat un 
centru experimental al Institutului 
agronomic „Nicolae Bălcescu" din 
București. „în cîmpuri experimen
tale. organizate după criterii științi

fice — ne spune tovarășul dr. ing. 
Vasile Ștefan, conferențiar la acest 
institut — urmărim de mai multi ani 
pierderile de sol generate de scurge
rea apei pe versanti. în funcție de 
structura plantelor cultivate și panta 
terenului. Concluziile sint edifica
toare, în condițiile de aici, pe lingă 
celelalte lucrări, eroziunea poate fi 
stăvilită numai dacă. în structura 
culturilor, plantele prăsitoare dețin 
cel mult o treime. Și aceasta cu con
diția ca aceste plante să fie ampla
sate la poalele versanților, pe pante 
mici sau pe terase. în cazul terenuri
lor cu înclinație mare".

2. Mărirea suprafeței parcelelor e- 
xistente, prin gruparea lor sau ex
tinderea agroteraselor. Aceasta în 
scopul creării condițiilor pentru ex
tinderea lucrărilor mecanizate.

3. întreținerea și completarea lu
crărilor de combatere a eroziunii de 
adincime ce s-au executat pină acum, 
în funcție de elementele noi ce au 
apărut în decursul anilor.

4. Extinderea sistemului de cultură 
în fișii pe încă 150 hectare și crearea 
de benzi înierbate pe alte 200 
hectare, pentru atenuarea scurgerilor 
pe versanti, concomitent cu refacerea 
benzilor înierbate care s-au degra
dat.

5. Refacerea stratului fertil de sol 
și ridicarea potențialului său produc
tiv, Punerea în valoare a lucrărilor 
antierozionale executate este direct 
condiționată de administrarea în 
etapa următoare a unor mari canti
tăți' de îngrășăminte chimice si orga
nice. știut fiind că terenurile în pantă 
sînt puternic secătuite de substanțele 
nutritive din sol.

Toate aceste măsuri. împreună cu 
altele, vor fi cuprinse în proiectul de 
amenajare antierozională în complex 
a centrului-etalon. proiect ce va fi 
avizat de specialiștii Stațiunii cen
trale de cercetări pentru combaterea 
eroziunii solului din Perieni,

Program complex de combatere 
a eroziunii solului in județ

Scopul centrului-etalon este de a 
constitui un model pentru extinderea 
celor mai bune metode de stăvilire 
a eroziunii solului in toate unitățile 
agricole din iudet care au terenuri în 
pantă. Aceasta nu înseamnă însă că 

pină la definitivarea tuturor proble
melor din cadrul centrului-etalon 
lucrările de combatere a eroziunii 
solului din județ nu se vor executa. 
Dimpotrivă. în acest cincinal este 
prevăzut ca amenajările .antierozio
nale să fie extinse în județ pe încă 
16 700 hectare, pină acum asemenea 
lucrări fiind realizate pe aproape 
50 000 hectare în bazinele hidrografice 
Slănic. Cîlnău. Rimnicu Sărat, Sără- 
țel, Bălăneasa și Bîsca.

„Desigur, lucrările vor continua — 
ne spune tovarășul Romică Condruz, 
directorul întreprinderii județene de 
utilaj terasier și îmbunătățiri fun
ciare. proiectare, și execuție de con
strucții — dar este vorba de o 
schimbare radicală a opticii în acest 
domeniu de activitate. Anume, se 
pune problema să asigurăm de acum 
înainte rezolvarea în mod unitar a 
tuturor problemelor din cadrul unui 
bazin hidrografic, adică să nu mai 
lucrăm pe bucățele. Sint de reținut 
două aspecte. Primul se referă la 
lucrările noi pe care le vom începe. 
Astfel, deși pentru anul 1983 avem 
întocmite toate documentațiile, pînă 
la sfirșitul anului acestea vor fi com
pletate cu noi acțiuni și măsuri 
rezultate din experiența stațiunii din 
Perieni. pentru realizarea in complex 
a lucrărilor pe un perimetru dat. Al 
doilea aspect are in vedere lucrările 
antierozionale deja executate. Ince- 
pind chiar din iarna acestui an, avem 
în vedere completarea lucrărilor cu 
cele omise încă din faza de proiec
tare, pentru a se ajunge ca pe în
treaga suprafață a bazinului hidro
grafic să fie executate lucrări antie
rozionale".

O cerință esențială — 
buna întreținere și exploatare 
a amenajărilor antierozionale

Poate mai mult decît în cazul ori
căror altor lucrări de îmbunătățiri 
funciare, în privința amenajărilor 
antierozionale se pune acut problema 
întreținerii și exploatării exemplare 
a acestora. Este suficient să arătăm 
că pe terenurile unde nu s-au aplicat 
corect sistemele de cultură antiero
zională, unde plantațiile silvice anti
erozionale s-au degradat sau unde 
drumurile nu au fost întreținute 
corespunzător, o singură ploaie toren

țială activizează procesele de eroziune 
în forme mai grave decît cele ini
țiale. Cum pot fi prevenite asemenea 
situații păgubitoare ?

— Toate cele aproape 50 900 hectare 
amenajate antierozional se află in 
grija întreprinderii județene de ex
ploatare a lucrărilor de Îmbunătățiri 
funciare — ne răspunde tovarășul 
Mircea Bobocea, directorul acestei 
întreprinderi. Deci se poâte spune 
că, principial, problema este rezolva
tă. Totuși, activitatea de exploatare 
și întreținere a amenajărilor antiero
zionale trebuie privită diferențiat. Și 
iată de ce. In ce privește lucrările 
mari de stăvilire a eroziunii de adin
cime — baraje, canale de coastă și 
alte construcții hidrotehnice, precum 
și rețeaua de drumuri — putem rea
liza. și realizăm dealtfel, o bună 
protecție a acestora prin personalul 
și utilajele de care dispun cele trei 
sisteme de combatere a eroziunii so
lului din județ. Dar nu trebuie uitat 
că eroziunea de adincime este rezul
tatul exploatării necorespunzătoare a 
terenurilor în pantă. Tocmai de 
acea, hotărîtoare este aplicarea în
tocmai a măsurilor fitoagroameliora- 
tive de protecție a solului. In acest 
sens, cadrelor de specialiști din uni
tățile agricole le revine sarcina de 
mare răspundere de a respecta cu 
strictete regulamentele de exploatare 
a perimetrelor amenajate antierozio
nal.'Aici avem de regulă cele mai 
multe „fisuri". Nu întotdeauna struc
tura culturilor corespunde celei sta
bilite. nu întotdeauna se face am
plasarea corectă a plantelor prăsi
toare sau se aplică întocmai sistemul 
de cultură indicat etc. Aparent sint 
lucruri minore, dar care — în cazul 
unei ploi torențiale — pot să com
promită o muncă de ani de zile. Este 
motivul pentru care consider că în- 
cepînd de la minister, organele agri
cole județene si pînă la unitățile 
agricole trebuie să existe o preocu
pare susținută pentru aplicarea tu
turor măsurilor, și in primul rînd a 
celor fitoagroameliorative. prevăzute 
în proiectele de amenajare antiero
zională a fiecărui perimetru si in 
regulamentele de exploatare a aces
tuia.

Aurel PAPADIUC 
Stelian CHIPER
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SESIUNEA CONSILIULUI SUPREM AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE A ROMÂNIEI
Cuvîntarea tovarășului

Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)

nomice trebuie considerată ca una 
din problemele de importanță 
primordială pentru întreaga activi
tate economico-socială — așa cum 
cheltuielile, în toate domeniile, in
clusiv în domeniul investițiilor, 
trebuie considerate maxime. Să 
acționăm pentru reducerea lor, 
realizând toate acțiunile și toate 
prevederile dezvoltării economiei 
naționale 1 Trebuie ca și în acest 
domeniu să acționăm intr-un spi
rit de înaltă răspundere. Consiliul 
Suprem al Dezvoltării trebuie să 
ceară Ministerului Finanțelor, or
ganelor financiare, guvernului să 
aplice cu fermitate hotărîrile Con
gresului, ale Comitetului Central, 
ale Consiliului Suprem al Dezvol
tării în această direcție. Este deci 
necesar ca anul viitor să obținem 
o îmbunătățire generală a activi
tății economice-sociale, în condu
cerea tuturor sectoarelor, în întă
rirea disciplinei și ordinii, a răs
punderii tuturor cadrelor, activiș
tilor și tuturor oamenilor muncii
— în calitatea lor de proprietari — 
a întregului popor, adevăratul sță- 
pîn al destinelor patriei noastre.
(Aplauze puternice).

Aț \ adoptat, de asemenea, pro
gramul autoconducerii și autoapro- 
vizionării. Acest an a fost, de fapt, 
primul an în care am acționat în 
întregime pe această bază. Avem 
o anumită experiență bună, în ge
neral. Au apărut și unele aspecte 
negative într-o serie de județe, ten
dința de a nesocoti interesele ge
nerale ale statului, de a nesocoti 
sarcinile realizării fondului de stat 
de produse agroalimentare și, în 
general, de produse pentru bunu
rile de consum. Dar, mai cu seamă, 
au apărut unele tendințe — mă 
refer la produsele agroalimentare
— de a consuma mai mult decît 
prevederile planului, mai mult de- 
cit s-a realizat, în detrimentul fon
dului de stat.

Legea și programul de autoapro- 
vizionare le țunoașteți bine, nu do
resc să mai insist asupra lor. Sînt 
prevederi foarte clare — și trebuie 
să asigurăm ca fiecare județ să se 
autoaprovizioneze din toate punc
tele de vedere. Dar aceasta presu
pune, înainte de toate, realizarea 
producției stabilite. Satele trebuie 
să producă ; trebuie să punem ca
păt situației care s-a creat la un 
moment dat că satele veneau să se 
aprovizioneze din oraș. Or, în oraș 

nu producem de regulă produse 
agricole. Agricultura se face în 
sate, în comune și acolo trebuie să 
asigurăm folosirea cu maximum 
de eficiență a fiecărui metr.u de 
pămînt, să obținem maximum de 
producție, atît pentru asigurarea 
consumului propriu, cît și pentru 
fondul central de autoaprovizio- 
nare, județean și național.

Am hotărît, în acest cadru, să 
asigurăm aprovizionarea organiza
tă a comunelor care nu produc ce
reale ; dar am avut în vedere și 
am prevăzut în lege și în progra
mul de autoaprovizionare ca asi
gurarea cantității de cereale nece
sare pentru fiecare locuitor din 
această zonă să se realizeze în 
schimb cu alte produse agricole 
care se produc în aceste localități, 
și în primul rînd cu cartofi — de
oarece în aceste zone se realizează 
o producție foarte mare de cartofi
— și cu alte produse animaliere.

Trebuie să atrag atenția că. în 
acest an lucrurile nu s-au desfă
șurat satisfăcător. Nici organele 
județene de partid și de stat, nici 
Ministerul Agriculturii nu au în
țeles cum trebuie și nu au acordat 
atenția necesară acestei probleme. 
Dimpotrivă, începînd cu Ministe
rul Agriculturii, s-au manifestat o 
serie de lipsuri și tendințe foarte 
dăunătoare intereselor economiei 
naționale, intereselor poporului 
nostru. Este deci necesar să înțe
legem bine că programul autocon
ducerii și autoaprovizionării se ba
zează pe producție, pe realizarea 
producțiilor stabilite, pe obținerea 
unei producții mai mari de către 
fiecare unitate agricolă, de către 
fiecare producător agricol, de că
tre fiecare cetățean care deține, 
sub orice formă, teren arabil și 
agricol, în general. Programul 
și Legea autoconducerii și au
toaprovizionării prevăd posibili
tatea ca, în condițiile realiză
rii producției, ale predării obli
gațiilor către fondul de stat și rea
lizării unor produse suplimentare, 
județele respective care au depășit 
planul să rețină o parte însemnată
— dacă mi mă înșel, pînă la 50 la 
sută din producție — pentru con
sumul în (unități și pentru consu
mul în localitățile și județele res
pective. Dar aceasta numai în con
dițiile realizării producției, ale 
predării la fondul de stat a con
tractelor și îndeplinirii tuturor 
obligațiilor, ale asigurării fondului 
autoaprovizionării locale și obține

rii de producții suplimentare. Fără 
producții suplimentare, nimeni nu 
poate consuma mai mult ! Nereali- 
zarea producției înseamnă dimi
nuarea consumului ! Altă posibili
tate de consum nu avem, tovarăși ! 
Nu se produce într-un județ, nu 
se poate consuma mai mult ! Dacă 
un județ n-a realizat producția, nu 
se poate să consume în întregime 
cît era prevăzut și să nu se reali
zeze fondul de stat. Trebuie 1 cel 
puțin proporțional să se asigure 
predarea la fondul de stat și, în 
mod corespunzător, proporțional 
cu realizarea producției, să se rea
lizeze și consumul. Nu avem altă 
posibilitate ! Trebuie să se înțe
leagă clar acest lucru de către 
toată lumea !

Pentru a consuma trebuie să 
producem ! Nu putem importa 
produse agroalimentare, pentru că 
avem posibilitatea și agricultura 
noastră poate să producă mai mult 
decît este necesar.!

Să ne apucăm să producem, să 
punem capăt risipei ! In unele 
locuri există, pur și simplu, o risi
pă criminală, inadmisibilă a ce
realelor, a produselor agroalimen
tare.

Insist asupra acestei probleme 
pentru că ea are o importanță 
deosebită pentru buna aprovizio
nare, pentru înfăptuirea progra
melor de autoconducere, pentru 
asigurarea nevoilor generale ale 
societății noastre socialiste și cre
area unor disponibilități de export. 
Nu doresc acum să mai insist asu
pra acestei probleme. Vom vorbi 
la Conferința Națională, dar este 
știut că, în trecut, cea mai mare 
parte din exportul românesc, din 
valută, o realizam pe seama pro
duselor agricole, a cerealelor. 
Acum ponderea agriculturii la ex
port este minimă, iar în ultimii 
trei-patru ani am importat mai 
mult pentru agricultură decît am 
exportat. A trebuit să luăm valută 
din industrie pentru ca să impor
tăm o serie de produse necesare 
agriculturii. Nu putem merge mai 
departe în felul acesta ! Trebuie 
ca agricultura noastră să devină o 
agricultură de mare productivita
te ! Deșjguiî, a crescut mult «pro
ducția.;''înainte se consuma puțin 
și a crescut mult, poate prea mult, 
consumul, care a depășit nivelul de 
dezvoltare al agriculturii. E mai 
ușor să consumi în loc să produci, 
dar trebuie să ne propunem să 
realizăm producțiile necesare asi

gurării consumului în raport cu 
realizările efective de produse 
agroalimentare și crearea disponi
bilităților de export. Agricultura 
noastră trebuie să aibă un rol mai 
important în asigurarea valutei 
necesare pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale, pentru importul 
de materii prime necesar pentru a 
asigura dezvoltarea economico-so
cială. în acest spirit trebuie înțe
lese problemele autoconducerii, 
autogestiunii și autoaprovizionării! 
Trebuie să trecem la măsuri ho- 
tărîte pentru a realiza .aceste 
obiective.

Consider că toate acestea trebuie 
să se reflecte în mod corespunză
tor și să le subliniem și în proiec
tele de legi, în hotărîrea sesiunii 
noastre — care va fi publicată — 
și mai cu seamă să le aplicăm în 
activitatea practică a organelor 
centrale de stat, a organizațiilor 
economice, a consiliilor populare, 
a organelor de partid, a tuturor 
oamenilor muncii din toate sectoa
rele, a întregii țărănimi.

în acest spirit consider că trebuie 
înțelese problemele care au fost 
dezbătute astăzi în sesiunea Consi
liului Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale. în acest spirit tre
buie înțeleasă unanimitatea în care 
au fost adoptate toate aceste proiec
te de legi și programul de autocon
ducere și autoaprovizionare. Tre
buie ca toți membrii Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale să acționeze, în domeniile 
lor de activitate, în același spirit 
în care și-au dat votul aici, pentru 
a uni eforturile tuturor oamenilor 
muncii, pentru a fi în primele rîn- 
duri ale- muncii și luptei pentru 
realizarea planurilor, a bugetului, 
a programului de autoaproviziona
re, a hotărîrilor Congresului al 
XII-lea al partidului.

Am deplina convingere că toți 
membrii Consiliului Suprem vor 
acționa în acest spirit, că anul 1983 
va reprezenta un an important în 
dezvoltarea mai puternică a econo
miei naționale, în înfăptuirea ho
tărîrilor Congresului al XII-lea.

Cu această convingere, vă urez 
dumneavoastră, tuturor oamenilor 
muncii succese cît mai mari în în
treaga activitate și declar închise 
lucrările primei sesiuni a Consi
liului Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale. Multă sănătate, 
tovarăși! (Aplauze puternice, pre
lungite).

(Urmare din pag. I)

Această primă sesiune a avut loc 
la scurt timp după adoptarea de 
către Marea Adunare Națională a 
Legii pentru modificarea și comple
tarea Legii nr. 1 din 1973 privind 
Consiliul Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a României; 
în noua sa concepție — definită cu 
claritate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — Consiliul Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale 
este organismul care, prin activita
tea ce o desfășoară, asigură înfăp
tuirea politicii partidului în dome
niul economico-social. Totodată, 
Consiliul Suprem îndeplinește func
ția de cameră legislativă a parti
dului și statului, cu atribuțiile unui 
parlament economic.

în spiritul profundului democra
tism ce caracterizează societatea 
noastră socialistă, al principiului 
muncii și conducerii colective, Con
siliul Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale se constituie ca un 
forum larg reprezentativ, format 
din cadre de conducere de partid 
și de stat, muncitori care lucrează 
direct în unități productive din in
dustrie, construcții și transporturi, 
țărani din cooperativele agricole de 
producție și din localitățile necoo- 
perativizate, specialiști de înaltă 
calificare din toate domeniile de 
activitate.

Intrîndu-se în ordinea de zi, a 
fost ales în funcția de prim-vice- 
președinte al Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale și 
de președinte al Biroului Perma
nent al Consiliului tovarășul 
Constantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al guver
nului.

Ca vicepreședinți ai Consiliului 
Suprem au fost aleși : tovarășa 
Elena Ceaușescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, tovarășii Ștefan Voitec, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ion Dincă, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim viceprim-ministru 
al guvernului. Manca Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, și loan Totu, viceprim-minis
tru al- guvernului.

în continuarea lucrărilor au fost 
aleși președinții secțiunilor Consi
liului Suprem, după cum urmează : 
secțiunea pentru baza de materii 
prime, combustibil și energetică — 
tovarășul Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central de Control Mun
citoresc al Activității Economice și 
Sociale; secțiunea pentru industria 
metalurgică și construcții de mașini 
— tovarășul Gheorghe Oprea, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim viceprim- 
ministru al guvernului ; secțiunea 
pentru industria chimică — tova
rășul Ion M. Nicolae, viceprim-mi

nistru al guvernului ; secțiunea 
pentru construcții industriale, ma
teriale de construcții și industriali
zarea lemnului — tovarășul Ludovic 
Fazekas, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului ; 
secțiunea pentru transporturi și tele
comunicații — tovarășul Gheorghe 
Petrescu, viceprim-ministru al gu
vernului ; secțiunea pentru relații 
economice externe și cooperare in
ternațională — tovarășul Miu 
Dobrescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R. ; secțiunea pentru 
bunuri de larg consum și nivel de 
trai — tovarășul Iosif Banc, mem
bru al Comitetului Poliție Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R. ; secțiu
nea financiară — tovarășul loan 
Totu, viceprim-ministru al guver
nului ; secțiunea pentru planificare 
și prognoză — tovarășul Manea 
Mănescu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat.

Secretar al Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Sociale a 
fost ales tovarășul Ionel Cetățeanu, 
consilier al președintelui Republicii.

De asemenea. Consiliul Suprem a 
aprobat componența secțiunilor și 
a ales birourile acestora.

Conform legii, Consiliul Național 
al Agriculturii, Industriei Alimen
tare, Silviculturii și Gospodăririi 
Apelor, Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie, Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste. Consi
liul Superior al Educației și Invă- 
țămîntului, Consiliul Sanitar Supe
rior, Consiliul Organizării Econo- 
mico-Sociale și Comitetul pentru 
Problemele Consiliilor Populare în
deplinesc și atribuțiile de secțiuni 
de specialitate ale Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale.

Biroul Permanent al Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale este format din prim-vice- 
președintele și vicepreședinții 
Consiliului Suprem, președinții con
siliilor de conducere sau birourilor 
executive ale organismelor repre
zentate în consiliu, președinții sec
țiilor de specialitate și secretarul 
Consiliului Suprem.

în legătură cu problemele aflate 
pe ordinea de zi au luat cuvîntul 
tovarășii : Ion Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini. 
Constantin Popa, miner, șef de bri
gadă la mina Lupeni, Cornel Boca, 
maistru la Combinatul siderurgie 
Galați. Iulia Stamatoiu. director ge
neral al Centralei industriei tricota
jelor. Marcel Dobra, președintele 
C.A.P. Gîrbov, județul Ialomița, 
Alexandru Biro, maistru la între
prinderea „Metalotehnica" din Tîrgu 
Mureș, Mihai Moraru, directorul 
întreprinderii de utilaj greu „Pro- 
gresul“-Brăila, Nicolae Marin, di
rectorul Trustului de construcții din 
Iași, Gheorghe Caranfil, ministrul 
industriei chimice, și Gheorghe 
Boldur, adjunct al ministrului in
dustriei de mașini-unelte,. electro
tehnică și electronică.

Vorbitorii au subliniat rolul im
portant pe care il are Consiliul Su

prem al Dezvoltării Economice și 
Sociale în sistemul democrației 
noastre socialiste, rolul de seamă 
conferit in viața țării. Totodată, ei 
au evidențiat pe larg realizările ob
ținute de colectivele pe care le re
prezintă în înfăptuirea obiectivelor 
actualului plan cincinal. Partici
panta la discuții au relevat, in ace
lași timp, unele deficiente si neim- 
pliniri manifestate în activitatea 
desfășurată, prezentlnd măsurile 
tehnico-organizatorice luate pentru 
lichidarea grabnică a lipsurilor 
existente, pentru ridicarea întregii 
munci la un nivel superior de ca
litate și eficientă.

Cei care au luat cuvîntul s-au 
angajat să acționeze cu toată ener
gia și răspunderea pentru realiza
rea exemplară a marilor sarcini ce 
stau în această etapă în fața econo
miei naționale : asigurarea bazei de 
materii prime și energetice, redu
cerea mai accentuată a consumuri
lor materiale. înnoirea și moderni
zarea producției și tehnologiilor, 
creșterea competitivității produse
lor românești pe piețele externe, 
diminuarea importurilor și sporirea 
exporturilor, obținerea unor pro
ducții agricole, vegetale și animale, 
tot mai mari, ridicarea continuă a 
nivelului de trai, material și spiri
tual. al poporului.

Consiliul Suprem a aprobat, In 
unanimitate, proiectele Planului 
național unic de dezvoltare econo
mico-socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 19B3. Planului de 
dezvoltare a agriculturii și indus
triei alimentare pe anul 1983 și 
Bugetului de stat Pe anul 1983, pre
cum și Programul privind înfăptui
rea măsurilor de autoconducere si 
autoaprovizionare, în. vederea asi
gurării unei bune aprovizionări a 
populației cu produse agroalimen
tare și bunuri industriale de con
sum pe trimestrul IV 1982 și se
mestrul I 1983. Adoptarea în unani
mitate a acestor importante docu
mente de către sesiunea Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale demonstrează cu pregnantă 
că prevederile lor răspund pe de
plin obiectivelor trasate de Congre
sul al XII-lea al partidului, oglin
dind marile posibilități ale econo
miei noastre naționale, care asigură 
ridicarea României socialiste pe noi 
trepte de progres și civilizație.

Participanții au adoptat apoi Ho
tărîrea sesiunii Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice și Sociale 
a României, care se va da publi
cității.

IN ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR 
A LUAT CUVÎNTUL TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU, SECRE
TAR GENERAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN, PREȘEDIN
TELE REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA, PREȘEDINTELE CON
SILIULUI SUPREM AL DEZVOL
TĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE 
A ROMÂNIEI.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărită cu deo
sebită atenție, cu profundă satis
facție și deplină aprobare, ea fiind 
subliniată. în repetate rînduri, cu 
vii și îndelungi aplauze.

Deputății consiliilor populare — reprezentanți ai tuturor 

cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate
Cifrele nu spun totul, dar uneori — alăturate — dezvăluie adevăruri 

semnificative. încercăm să punem față-n față citeva din datele comuni
catului Consiliului de Stat privind rezultatul alegerilor de deputați în 
consiliile populare municipale, ale sectoarelor municipiului București, oră
șenești și comunale : 16 403 394 reprezintă numărul cetățenilor care și-au 
exercitat la 21 noiembrie dreptul electoral. 15 890 968 — o majoritate co- 
virșitoare — au votat pentru candidații Frontului Democrației și Unității 
Socialiste. Este un raport care vorbește de la sine despre înalta încredere 
cu care cetățenii patriei — fără deosebire de naționalitate — își mani
festă hotărîrea de a înfăptui neabătut înnoirile socialiste din fiecare lo
calitate, din întreaga țară. Sau — cifra 117 316 care însumează candidații 
prezentați in fața exigentului filtru al chibzuinței și responsabilității ci
vice. Din aceștia, 57 536 au fost învestiți cu înalta răspundere de repre
zentanți ai cetățenilor in organele locale ale puterii de stat. Profesii di
ferite, categorii sociale diferite, virste diferite, români, maghiari, ger
mani sau de alte naționalități, vorbind însă în limbajul muncii, al faptei 
închinate patriei. Cum arată cîțiva dintre cei 57 536 de deputați văzuți 
prin fapta lor, prin prisma alegătorului, care este deci explicația încre
derii acordate ? Cu sprijinul corespondenților noștri, încercăm să sur
prindem citeva din trăsăturile care le definesc portretul.

„Destoinicia muncitorească

în agora cetății46
„Din cei 106 candidați ai 

F.D.U.S. pentru mandatele de 
deputați in consiliul popular 
municipal Tirgoviște, 58 — adică 
mai bine de jumătate au fost 
muncitori, maiștri, tehnicieni. 
Din cei 55 deputați aleși, 29 — a- 
dică mai bine de jumătate — 
sint muncitori, maiștri și tehni
cieni" — o- declarat corespon
dentului nostru tovarășul Nico
lae Gegiu, președintele consiliu
lui municipal al F.D.U.S.

— Ce înseamnă această „mai bine 
de jumătate" ? — l-am întrebat pe 
maistrul Aurel Preda, de la una din 
întreprinderile tinere ale fastei „ce
tăți de scaun", cea de utilaj pe
trolier.

— înseamnă în primul rînd schim
bările atit de mari petrecute in Tir- 
goviște in ani numărați, incit aceasta 
a devenit o adevărată cetate a in
dustriei. Numai întreprinderea de u- 
tilaj petrolier dă anul acesta o pro
ducție industrială mai mare decit în
treaga Tirgoviște de acum zece ani. 
Dar industria de virf, cum îi spu
nem, a creat la noi și oameni de 
virf, cu un mod de viață, care 
au întinerit Tirgoviștea din teme
lii. Și asta nu numai prin aceea 
că peste jumătate din populația 
municipiului locuiește în blocuri noi. 
Omul nou, care este clasa munci
toare, caută noul, indiferent cum 
se numește. Aici, la noi, se poate 

numi și oțel special, și corpuri de 
iluminat, și instalații de foraj. Toate 
acestea creează chipul nou al Tirgo- 
viștei, al oamenilor ei. E deci firesc 
ca această destoinicie muncitorească 
să se regăsească în proporție de pes
te jumătate in conducerea obștii.

Ne oprim, la întimplare, asupra 
unui nume din cele 29 de deputați 
proveniți din tinăra clasă muncitoa
re tirgovișteană. Gheorghe Stanciu, 
maistru șamotor la oțelăria electrică 
nr. 2 din Combinatul de oțeluri spe
ciale. Nu era in tură. Ne-am adre
sat unui prieten de-al lui, maistrul 
oțelar loan Onișa. De ce, se va ve
dea mai jos.

— O fi el votul secret, dar eu mi-1 
destăinui pe-al meu, ne-a spus, zîm- 
bind, maistrul. I l-am dat lui Stan
ciu. Din motive, hai să le zicem, 
personale; Știți ce înseamnă un cup
tor șamotat de el ? Jumătate din 
treaba de oțelar, cit ar fi el de mai
stru. Iar noi am produs recent un 
tip de otel de o deosebită puritate, 
în cuptoarele șamotate de Stanciu. 
Dacă el duce acolo, în consiliul mu
nicipal aceeași pricepere gospodă
rească și exigență pentru lucrul bine 
făcut, înseamnă că toți avem de ciș- 
tigat.

Știți cine este loan Onișa ? Nu nu
mai unul din coautorii oțelului tîrgo- 
viștean de înaltă puritate. El a fost 
contracandidatul lui Gheorghe Stan
ciu în circumscripția electorală nr. 31.

aceleiași țări, egali în drepturi 

și îndatoriri66
„In Consiliul popular al muni

cipiului Sibiu au fost aleși 110 
deputați, dintre care 21 sint de 
naționalitate germană" — ne-a 
precizat tovarășa Ana Oltean, 
președintele consiliului munici
pal al F.D.U.S.

Unul din deputății sibieni este 
Ștefani Martin, de naționalitate ger
mană, lăcătuș șef de echipă la între
prinderea de piese auto. „Meseriaș 
cu mîini de aur, sufletist să-l pui la 
rană — spunea despre el muncitorul 
loan Șoaită. Locuim în același car
tier, în «Terezian» și pot spune că 
este gospodarul numărul unu al car
tierului. Mereu il găsești în mijlocul 
oamenilor. Dacă circumscripția noas
tră se află de cîțiva ani pe primul 

ANCHETĂ SOCIAL-POLITICĂ

loc în Sibiu pentru buna gospodărire 
și înfrumusețare, asta se datorește și 
lui in bună măsură". „Omul ăsta cind 
muncește întinerește parcă, ba-i în
tinerește, și pe cei de lingă el" — a- 
dăuga tehnicianul Mihai Gheorghiu. 
Pe deputat l-am găsit acasă, in a- 
partamentul din Terezian, strada 11 
Iunie, bloc 11. Deocamdată era sin
gur, soția nu venise de la serviciu. 
Iar copiii ? Cei doi copii îi sint stu- 
denți. Despre întreprinderea lui ne 
vorbește domol, insoțindu-și cuvin
tele de gesturi zgîrcite cu palmele-i 
mari. „Am ajuns de importanță na
țională, de la atelierele cu citeva 
scule : nicovale, dălți, ciocane, strun
gari cu roată de transmisie preluate 
la naționalizare.

Credeți că ușor ne-a fost să tre
cem de la nicovală la strung cu pro
gramare ? Dar uite că am trecut, 
am învins toate greutățile, umăr la 
umăr, uniți, români, germani, ma
ghiari. Și tot împreună am făcut din 
cetatea Sibiului ce e ea acum. Doar 
în cincinalul trecut — 15 000 apar
tamente noi, mai puneți și-n acest

cincinal alte 19 500 apartamente și 
trageți linie : 34 500 apartamente,
peste șuta de mii de locuitori in a- 
paftamente noi. Copiii ni i-am dat 
la școli în limba străbunicilor noștri, 
pe care oameni de vază din străină
tate le-au vizitat și le-au lăudat. 
Apoi in școli înalte pe care noi, in 
tinerețe nici nu visam să le calce 
pragul copiii noștri. Așa că privim 
și înainte cu și mai mult curaj. A, 
că trec anii, că mai apar fire albe ? 
Or trece, dar cui nu-i place să fie 
bunic, sau «om’ma» de nepoței de la 
copiii așezați la rosturile lor, deve- 
niți oameni de omenie în țara ome
niei, care are nevoie de ei. Dar de
ocamdată, avem încă multe treburi 
de făcut. Și-n uzină, și-n oraș. Ce 
treburi in uzină ? Ia gindiți-vă nu

mai că sin tem una dintre cele mai 
mări în țară de felul acesta, avem 
8 000 de oameni ai muncii. Veniți o- 
dată și la noi în reportaj. în oraș ? 
Poftiți de scrieți, numai apartamen
tele ce se ridică in acest cincinal sint 
un adevărat oraș in oraș. La care 
întreaga suflare a cetății pune umă
rul. Căci pentru toți se înalță acest 
oraș, nimeni nu te întreabă la re- 
partiția-n casă nouă de ce naționa
litate ești : român, german, maghiar, 
sau orice naționalitate. Ești om al 
cetății în primul rind. Fiu al acele
iași patrii — România socialistă. E- 
gal în drepturi și îndatoriri".

Așa își vede locul in viață lăcătu
șul Ștefani Martin, de naționalitate 
germană, deputat municipal : parti- 
cipind direct, cot la cot cu ceilalți 
compatrioți, indiferent de naționali
tate nu numai la crearea bunurilor 
materiale și spirituale ale societății, 
la folosirea acestora, ci implicindu-se 
nemijlocit și în actul politic de de
cizie al obștii, in calitate de ales al 
obștii.

— De fapt, spunea unul din ale
gătorii sibieni. Rosemarie Felmath. 

țesătoare la întreprinderea „Liberta
tea", cind am votat nu ne-am gindit 
la naționalitatea candidatului, ci la 
meritele lui, la calitățile lui de care 
avem nevoie. Toți deputății pe care 
i-am ales sînt ai noștri. Și totuși, 
faptul că 21 dintre deputății consiliu-

„Ca într-o familie

țeluri, cu aceleași năzuințe66
„In Consiliul popular munici

pal Tîrgu Mureș au fost aleși 
61 deputați, dintre care 33 ro
mâni și 28 maghiari" — ne-a 
declarat tovarășul Molnar Ion, 
președintele consiliului munici
pal al F.D.U.S.

Pe deputatul Csiki Stefan, ales în 
circumscripția electorală nr. 9, din 
apropierea marii întreprinderi „Elec- 
tromureș", l-am întîlnit în zori, în
soțit de cîțiva din tovarășii lui de 
muncă : Nicolae Huza și Gal Domi
nic, Mihai Munteanu și Toth Karoly. 
Mergeau la lucru. Cu toții electri
cieni. Aflăm că zi de zi fac îm
preună acest drum, spre uzină și îna
poi. Poate meseria îi unește ?

— De bună seamă, și asta — ne 
răspunde proaspătul deputat. Dar nu 
numai asta, ci și întreaga viață a 
fiecăruia dintre noi. Astăzi sintem 
cu totul altfel de electricieni decit 
in urmă cu ani, Ia întreprinderea 
„Ciocanul". Eram, de fapt, un fel 
de „reparatori". Știți că întreprin
derea noastră, devenită „Electromu- 
reș", produce peste 6 000 de repere 
pentru piese electrice și electronice ? 
Asta presupune o altă calificare. Cu 

Aceștia sînt oamenii pe care cetățenii i-au învestit cu mandatul în
crederii, al înaltei răspunderi de a-i reprezenta in organele locale ale pu
terii de stat : oameni ai destoiniciei, oameni ai acțiunii hotărite pentru 
înfăptuirea neabătută a înaltelor țeluri — construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămîntul patriei și înaintarea României spre 
comunism. Strins uniți in jurul partidului, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cetățenii patriei și-au ales deputății, in spi
ritul înaltei democrații ce caracterizează societatea noastră socialistă, din 
toate păturile sociale, din rîndul tuturor naționalităților conlocuitoare, pro
porțional cu ponderea lor în populația țării, bărbați și femei, tineri și 
virstnici, toți purtători ai unei bogate experiențe in activitatea productivă 
și social-politică. Ei sînt aceia care vor duce în organele locale ale puterii 
de stat prospețimea gindirii colective și vigoarea faptei de zi cu zi, ca 
într-un uriaș sistem circulator al întregii patrii, pe care-1 reprezintă de
mocrația noastră socialistă.

Laurențiu DUȚA
și corespondenții Scinteii

Iui municipal sint de naționalitate 
germană, spune mult. Spune că, in 
această țară, unde omul se măsoară 
după meritele sale, egalitatea tuturor 
cetățenilor, indiferent de naționali
tate, se află la ea acasă. Iar această 
casă a noastră se cheamă România.

unită, cu aceleași

toții am crescut odată cu uzina, cu 
orașul, români, maghiari, fără deo
sebire de naționalitate. Locuim in 
aceleași blocuri, sau cvartale noi. 
Luați orice realizare de seamă din 
Tîrgu Mureș și, vă asigur, veți re
cunoaște în ea munca unită a unui 
Csiki, a unui Munteanu, a unui 
Huza sau a unui Toth. Sintem cu to
ții in țară o singură familie unită, cu 
aceleași țeluri, cu aceleași bucurii.

întrebat să-și spună părerea des
pre tovarășul său de muncă, ales de
putat, muncitorul Mihai Munteanu 
ne-a spus : „Sînt printre cei care 
i-au susținut candidatura. Ce-am 
spus atunci ? Că îi cunosc bine des
toinicia in muncă, sufletul pe care-1 
pune în înfrumusețarea cartierului. 
O știu din uzină unde lucrăm umăr 
la umăr, îl știu de acasă, unde sin
tem vecini. E bine și drept ca astfel 
de oameni să se afle printre aleșii 
obștii. Acum, la început de mandat, 
ne facem împreună planuri căci ne 
așteaptă multe sarcini pe care tot 
împreună le vom rezolva. In aceeași 
strinsă unitate, urmărind aceleași no
bile țeluri ale dezvoltării patriei 
noastre, România socialistă".

«

LA BRAZI - PLOIEȘTI;

Două noi instalații 
in funcțiune

La Combinatul petrochimic de la 
Brazi s-au dat in funcțiune două noi 
obiective de mare importantă în 
asigurarea cu materii prime pentru 
industria chimică, textilă, farma
ceutică. Este vorba de instalația . de 
oxid de etilenă și glicol și instalația 
de produse etoxilate. cu capacități 
de 60 000 tone și, respectiv, 8 400 
tone producție anuală. Ambele in
stalații — datorită exigentelor probe 
tehnologice la care au fost supuse 
— funcționează ireproșabil, cu con
sumuri specifice minime, riguros 
normate. Primele cantități de pro
duse fabricate au și fost livrate be
neficiarilor. întrunind indici supe
riori de calitate. (Constantin Că
prarul.

BUZĂU ; Producție netă 

suplimentară
In întrecerea socialistă ce se des

fășoară in întimpinarea Conferinței 
Naționale a partidului, oamenii 
muncii din economia județului 
Buzău obțin rezultate remarcabile, 
în perioada care a trecut din acest 
an. sarcinile de plan la producția 
netă au fost depășite cu 105,2 mi
lioane lei. Depășiri substanțiale au 
înregistrat colectivele de muncitori, 
tehnicieni și ingineri de la între
prinderea de utilaj tehnologic 
Buzău. Fabrica de regenerare a 
uleiurilor minerale. întreprinderea 
de garnituri de frînă și etanșare 
Rîmnicu Sărat. Fabrica de ulei. în
treprinderea de aparate cale Buzău 
și I.F.E.T. Nehoiu. Aceste rezulta
te au fost obținute în condițiile re
ducerii costurilor și cheltuielilor 
materiale la 1 000 lei producție cu 
7.8 lei și, respectiv. 10 lei. (Stelian 
Chiper).

ARGEȘ : Apartamente 
peste prevederi

Harnicii constructori de locuințe 
argeșeni au îmbogățit in acest an 
fondul locativ al orașelor județului 
cu 4 058 apartamente. Pină în pre
zent s-au predat peste plan 250 de 
apartamente. Alte 407 apartamente 
se află in stadiu de finisaj. Aceste 
realizări se datoresc unor măsuri 
tehnice și organizatorice eficiente, 
intre care industrializarea principa
lelor lucrări de construcție, urmări
rea zilnică și decadală a graficelor 
de execuție, obținerea în avans a 
amplasamentelor. întărirea ordinii 
si disciplinei, incepînd de la forma
ția de lucru și pînă la nivelul șan
tierelor și al localităților in care 
acestea iși desfășoară activitatea. 
(Gheorghe Cîrstea).
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Socialismul a considerat întot
deauna că adevărata democrație 
și adevăratul umanism sînt incom
patibile cu perpetuarea exploată
rii omului de către om, cu men
ținerea gravelor inegalități eco
nomice, sociale și politice ale 
capitalismului, cu 
națională, socială și rasială. Nu 
se poate vorbi de o democrație 
reală, de libertate, de asigurarea 
drepturilor fundamentale ale omu
lui într-o societate care nu asi
gură unor mase de milioane de 
oameni posibilitatea primordială 
de a-și cîștiga existența prin 
muncă, de a participa direct la 
conducerea diferitelor sectoare de 
activitate, a societății, la luarea 
hotărîrilor ce privesc propria 
existență, propriul viitor".

discriminarea
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CE URMĂRESC TEORIE PSEUDOEGALITARE ÎNTR-O 
SOCIETATE PROFUNDELOR
® Să ascundă adînca prăpastie dintre masele populare și clasele asupritoare 
® Să demobilizeze oamenii muncii în lupta revoluționară pentru prefaceri sociale 
® Să escamoteze incapacitatea orinduirii capitaliste de a asigura echitatea socială

Democrația este un concept asupra căruia fiecare 
epocă, de la cele mai vechi pînă la cea con
temporană, a avut propriul său punct de vedere. Cu 
foarte mici excepții, toate orientările, toate curentele 
de gîndire se aureolează cu principiile generoase ale 
democrației. Este un element comun în aceste tentati
ve - anume realitatea implicit recunoscută că demo
crația este o valoare general acceptată, o aspirație 
legitimă, un ideal împărtășit practic de întreaga ome
nire. De aceea, nici o doctrină, nici un partid politic 
nu se pot defini, fără a se raporta la democrație, 
fără a integra, cel puțin formal, o parte din dezidera
tele sale. Faptul că și regimurile bazate pe exploatare, 
care se manifestă fățiș nedemocratic promit res
taurarea viitoare a democrației sau caută, prin di
ferite mijloace, să creeze aparențele unei vieți demo
cratice, demonstrează cît de puternic este înrădăcina
tă în conștiința oamenilor ideea de democrație, va
lorile ei de libertate și egalitate socială.

Dar această realitate prezintă și o altă fațetă : 
preocupările pentru dezvoltarea autentică a democra

ției la nivelul de exigență a lumii contemporane scad 
în multe țări capitaliste în favoarea diferitelor pre
lucrări ideologice, menite să mistifice realități, să ducă 
în eroare, să semene iluzii în rîndul maselor. Este și 
ceea ce l-a făcut pe Michel Beaud să vorbească de 
„democrații-alibi”, „democrații-iluzii” și „democrații- 
viguroase". Iar lucrul cel mai întristător este câ primele 
două tipuri de „democrații" din tipologia autorului 
francez devin tot mai agresive, autointitulîndu-se „ve
ritabile", „autentice". Explicația este simplă : ele nu 
sint altceva decît pretextul unor flagrante diversiuni, 
al sprijinirii pe această bază a atacurilor tot mai ve
hemente inițiate de diferiți autori burghezi, preluate 
in unele cazuri chiar de oameni politici, la adresa so
cietății socialiste. „Canonada" declanșată împotriva 
socialismului, din care nu lipsesc vechi epitete cum ar 
fi „tentația totalitară", presupusd „incompatibilitate” 
dintre socialism și democrație își propune, în fond, pe 
căi mai ocolite, pretins abile - în realitate de o acută 
violență - să demonstreze „superioritatea" și „auten
ticitatea" democrației burgheze.

Parcurgînd literatura de specialitate nu este greu 
să constați că este vorba de un atac concertat, susți
nut și propulsat de oameni politici, de un adevărat 
„marș al forțelor ideologice reacționare” împotriva de
mocrației socialiste. Incit nu poți să nu te întrebi :

De ce democrația socialistă — o democrație tînărâ, 
aflată în plin proces de dezvoltare și afirmare, care, 
firesc, nu a fost scutită în evoluția sa istorică și de di
ficultăți - constituie acum, mai mult decît oricînd, o 
adevărată obsesie a apărătorilor capitalului ? Ce as
cund de fapt aceste atacuri, ce interese vor să justi
fice ? Este într-adevăr democrația capitalistă o demo
crație autentică ? Cum se prezintă în viața de zi cu zi 
a societății occidentale „libertatea" prezentată ca va
loarea supremă a democrației capitaliste ?

Sînt întrebări la care vom încerca să răspundem în 
dezbaterea de față, avînd ca participant pe tovarășii: 
conf. univ. dr. SEPTIMIU CHELCEA, prof. univ. dr. ION 
FLOREA, prof. univ. dr. LADISLAU LORINCZ, conf. 
univ. dr. MARIN NEAGU.

Apologia democrației burgheze 
— paravanul gravelor discrepante 
sociale
Ladislau Lorincz : în dialectica dezvoltă

rii societății omenești, democrația capita
listă marchează momentul in care omul s-a 
emancipat, cum spunea și K. Marx, ca fiin
ță politică, devenind egal în fata legii cu 
semenul său. Ea a reprezentat indiscutabil 
un progres, întrueît dezvoltarea capitalismu
lui impunea ca fiecare om să fie liber, li
bertate care pentru cei mai multi se redu
cea la posibilitatea de a-și vinde forța de 
muncă. Modelul liberal, preconizat de acest 
tip de democrație, se bazează pe libera ini
țiativă a cetățeanului și pe neamestecul 
statului în viata economică (statul fiind con
siderat un fel de paznic de noapte).

Democrația burgheză a fost marcată Încă 
de la instituirea sa de serioase limite, care, 
cu vremea, s-au agravat, accentuind carac
terul său formal.

Dacă ea instituie egalitatea Intre oameni 
ca ființe politice.* deci între cetățeni, in a- 
celași timp ea menține și conservă inega
litățile în plan economico-social. Aceeași 
prevedere legală generează inegalități! prin 
faptul că se aplică unor realități diferite : 
și muncitorului care nu dispune decît de 
propria forță de muncă, cit și patronului 
proprietar al mai multor întreprinderi. Așa 
se face că inegalitățile au crescut extrem 
de mult, constituind una din cele mai gra
ve probleme care confruntă democrația 
burgheză, societatea capitalistă în general.

Modelul liberal, preconizat de acest tip de 
democrație, nu a făcut decît să constituie 
pavăza legală sub care se derulează proce
sele de polarizare socială, de accentuare a 
contradicțiilor dintre clase și pături sociale, 
specifice orinduirii bazate pe proprietatea 
privată. Iar intervenția statului în economie 
și in viața socială nu a făcut decit să ac
centueze criza acestei democrații, să-i evi
dențieze limitele funciare. Tendința de a 
aprecia democrația numai prin prisma unor 
criterii care țin de formă, nu de fond, a 
devenit tot mai evidentă, ea reflectînd de 
fapt accentuarea caracterului formal al aces
tui tip de democrație ce se reduce — după 
opinia unui autor contemporan, afirmată 
lntr-o lucrare semnificativ intitulată „Sinu
ciderea democrațiilor" — la ..un sistem de 
procedee retorice" de care cetățeanul este 
tot mai conștient.

Marin Neagu : Literatura soclal-politică 
burgheză contemporană oferă o mare varie
tate de tendințe și curente în problemele 
democrației ; cu toate acestea, premisele 
gnoseologice și funcțiile ideologice comune 
le imprimă o serie de trăsături generale. 
Aproape fără excepție, ideologii burghezi a- 
bordează democrația în limitele formei de

în lumea capitalului—visul 
trădat și de mult abandonat 

al egalității
Marin Neagu : Istoria democrației capi

taliste este în fpnd istoria unor abandonări 
și renunțări succesive la nucleul concep
tului de democrație — anume ideea de 
egalitate umană. După ce, la începuturile 
orinduirii capitaliste, egalitatea fusese pro
clamată valoare de bază a societății, drept 
fundamental al oricărui cetățean, pe par
cursul deceniilor ea a fost puțin cite pu
țin abandonată, pe măsură ce clasa condu
cătoare a părăsit idealurile'sub semnul că
rora infăptuise revoluția burgheză. în ciuda 
teoriilor destul de răspindite. după care in 
capitalismul contemporan ar fi avut loc o 
„revoluție în venituri" și s-ar fi asigurat 
o participare echitabilă a claselor la îm
părțirea venitului național, realitățile ara
tă că inegalitățile în distribuirea avuției 
naționale sint mai flagrante decît oricind. 
în Franța contemporană numărul familiilor 
al căror venit se situează sub 1 500 franci 
pe lună — nivel apreciat ca extrem de mo
dest in raport cu costul general al vieții, 
dacă avem în vedere că pentru a-și con
strui 1 m pătrat de locuință intr-un cartier 
popular, un cetățean trebuie să plătească 
între 8 300—14 000 franci — se ridică la 
peste 10 milioane. în S.U.A., după ce în 
repetate rînduri s-a declarat „război sără
ciei", sărăcia continuă să reprezinte o altă 
față a Americii, să afecteze circa 14 Ia sută 
din totalul populației, adică circa 32 de mi
lioane de oameni. Mitul „posibilităților 
egale" a fost încă o dată și necruțător spul
berat de actuala criză, care a accentuat 
fenomenele de pauperizare și de polarizare 
socială. Constatind că structurile inegalltare 
ale societății capitaliste favorizează procesul 
de adincire a' decalajelor dintre veniturile 
cetățenilor, mai ales in condițiile inflației 
și ale diminuării cheltuielilor sociale, un 
observator occidental nota cu realism : 
„Creșterea economică nu vindecă sărăcia, 
ci, dimpotrivă, o accentuează prin trei me

guvernămînt, al mecanismelor politice și so
ciale prin care se „împacă" interesele aflate 
în conflict, făcîndu-se abstracție de conținu
tul și finalitatea acestor procese. în felul 
acesta se elaborează o serie de criterii for
male pentru definirea democrației, pentru 
tratarea acesteia în-mod nediferențiat în ca
pitalism și in socialism. Acest mod de extra
polare cu totul ilegitimă a modelului libe
ral al democrației închide posibilitățile de 
înțelegere a esenței cu totul diferite a de
mocrației socialiste care nu exprimă inte
rese contradictorii și. prin urmare, nu tre
buie să funcționeze pe baza principiului 
pluralismului politic, cu alternanta liberă la 
putere a partidelor politice ; în al doilea 
rînd. el este menit să sugereze perenitatea 
modelului capitalist de democrație, să as
cundă gravele probleme cu care este acesta 
confruntat în zilele noastre. Pentru că de 
îndată ce pășesc pe terenul realităților con
crete, de îndată ce încetează să mai discu
te noțiunile de POPOR, PUTERE. DEMO
CRAȚIE ca niște entități abstracte, apolo
geții democrației burgheze sînt puși la grea 
încercare pentru că nu pot să ascundă în 
întregime interesele pe care le servesc 
structurile democrației capitaliste : intere
sele celor avuți, ale marilor firme.

Dealtfel, este semnificativ că o serie de 
autori progresiști denunță tocmai acest ca
racter de pavăză al intereselor capitalului 
pe care il joacă democrația burgheză.

„Se afirmă — sublinia cunoscutul gîndi- 
tor american H. Marcuse — că democrația 
permite să se facă simțită voința poporu
lui. A cărui popor ? A cărei părți a po
porului ? Cu alte cuvinte, pini unde admi
te sistemul nostru afirmarea voinței ma
selor ? Este simplu : pînă in momentul in 
care ea nu reprezintă o adevărată amenin
țare pentru instituțiile sociale, economice, 
politice și culturale existente, dar nu mai 
mult. Unele schimbări admise sint cele 
care nu alterează actualul echilibru de for
țe, cu toate nedreptățile sale, cu toată lipsa 
sa de egalitate și de libertate. După părerea 
noastră, democrația (capitalistă, n.n.) are 
un viitor, dar nu are un prezent".

Vorbind despre posibilitățile pe care le 
oferă structurile capitaliste marilor firme, 
cercurilor și grupurilor conducătoare, de 
a-și promova scopurile sub masca „intere
sului general", Andre Gorz arăta : „!n toate 
țările capitaliste dezvoltate, fără excepție, 
funcția statului constă în a pune dezvol
tarea și funcționarea acestor mari grupuri 
in armonie cu interesul general ; aceasta 
înseamnă a pune interesul general in ar
monie cu interesul acestor mari grupuri, 
cu interesul și logica capitalului".

canisme : accelerarea schimbărilor, Inflația 
și privarea de bunuri colective a celor ne
voiași".

Ladislau Lorincz : Se cuvine precizat că, 
dintotdeauna, democrația burgheză a fost 
confruntată cu serioase probleme. Natura 
și amploarea acestora au fost diferite in 
fiecare epocă, în funcție de condițiile social- 
economice concrete din fiecare țară, Este 
ceit că in perioada de vremelnică și par
țială prosperitate economică, regimurile de
mocrației burgheze au avut mai puține pro
bleme decit in anii de criză economică in 
care disfuncțiile s-au înmulțit și s-au agra
vat considerabil. în cazurile unor confrun- 
tări'sociale de o deosebită intensitate, însăși 
democrația a devenit o „problemă" pentru 
unele regimuri burgheze și cînd a fost po
sibil ea a fost aruncată peste bord și înlo
cuită cu regimuri de extremă dreaptă, fas- 
cizante sau fasciste.

Evoluția economică și socială a sistemu
lui capitalist din ultimul deceniu, caracte
rizată prin fenomene de criză dintre cele 
mai complexe si grave, exercită o influen
tă amplă asupra sistemului politic și statal, 
care îmbracă mai ales forma limitării și 
restrîngerii democrației.

Criza de sistem a societății capitaliste a 
pus în evidentă cu tărie fragilitatea echi
librului unei orinduiri care se dezvoltă 
anarhic, incapacitatea organică a capitalis
mului de a găsi soluții de ieșire in cadrul 
aceluiași sistem. Criza actuală a capitalis
mului dezvăluie pregnant slăbiciunile orga
nice ale sistemului politic capitalist : infla
ția. șomajul, ascuțirea concurentei. Sint fe
nomene determinante pentru declanșarea 
procesului de restringere treptată a drep
turilor social-economice și politice, a liber
tăților cucerite de mase în ultimele dece
nii ; astfel, categorii tot mai largi și nu
meroase sînt excluse de Ia o viață demo
cratică și împinse spre sărăcie si mizerie.

w

Criza instalată stabil și pe termen lung 
în statele capitaliste duce la agravarea cri
zei politice manifestată în declinul, eroziu
nea și pervertirea valorilor, normelor și 
instituțiilor democratice, renunțarea tot mai 
fățișă la legitimări, mituri populare si de
mocratice cultivate si utilizate timp înde
lungat ca paravan al .dominației monopo
liste. în acest context, de înăsprire a le
gislației antipopulare, antimuncitorești, de 
utilizare tot mai frecventă și deschisă a 
terorismului și a mișcărilor extremiste de 
dreapta, ca armă politică de diversiune și 
de intimidare a maselor, statul capitalist a 
suferit transformări esențiale, a parcurs 
într-un interval redus de 7—8 ani drumul 
lung de la statul „bunăstării generale", de 
Ia statul „providenței", la forma sa nede
ghizată de instrument al represiunii tot mal 
directe, aflat în miinile unei burghezii în
fricoșate de spectrul pierderii definitive a 
puterii.

Viața economică a țărilor capitaliste dez
voltate. fundamental modificată în ultimii 
ani. a influențat puternic imaginea demo
crației. practica instituțiilor democrației 
burgheze și, in ultimă instanță, relațiile 
sistemului politic, cu elementul său central, 
statul — pe de o parte — și cetățeanul, 
respectiv masele populare — pe de altă 
parte. !fl

Dacă în perioada anilor ’60 intervenția 
statului in economie (chiar dacă servea în 
principal intereselor marilor monopoluri) 
era însoțită și de o creștere a funcțiilor și 
responsabilităților sociale ale statului capi
talist, astăzi, intr-o serie de țări capita
liste dezvoltate statul renunță deschis la 
asemenea responsabilități, teoretizîndu-se 
importanta inițiativei particulare, a legilor 
pieței. De fapt, se urmărește aruncarea 
greutăților crizei pe seama maselor, absol
virea patronilor de obligațiile impuse de 
actele legislative privitoare Ia protecția 
muncitorilor, a mediului ambiant, conside
rate „costisitoare".

încercind restabilirea echilibrului bugetar 
(deteriorat fără precedent, in primul rînd 
datorită cursei înarmărilor) pe seama re
ducerii cheltuielilor sociale, se renunță fățiș 
la orice tentativă de a diminua inegalită
țile flagrante dintre cei bogați și cei săraci, 
obiectiv proclamat al democrației burgheze 
de orice nuanță.

Camuflarea unor asemenea practici 
antidemocratice se face pe fondul unei 
campanii zgomotoase împotriva \ interven
țiilor statului în viata economică? Semnifi
cația noii orientări politice din unele state 
capitaliste contemporane constă în aceea că 
democrația burgheză își relevă o dată m 
plus limitele funciare : nimic mai mult de-

„Libertatea" de a alege? 
Da, dar numai pe reprezentanții 

cercurilor oligarhice
Ion Florea : Democrația autentică pre

supune o îmbinare armonioasă a libertății 
cu egalitatea ; cum insă societatea capita
listă a eșuat in tentativa ei de a asigura 
egalitatea cetățenilor, politologia burgheză 
caută să mute accentul de la egalitate că
tre libertate, ca adevărata trăsătură defini
torie a democrației. Astfel, in concepția 
multor autori americani egalitatea este 
absorbită de către libertate ; egalitatea este 
recunoscută numai in domeniul politic, 
concretizată în vot și in „egalitatea șanse
lor". care. în condițiile inegalității econo
mice, duce implicit Ia inegalități sociale. 
Căci, fără a. intra în amănunte, și numai 
simplele întrebări „Cine pe cine votează 
„Cine poate deveni candidat in alegerile 
din țările capitaliste ne duc la răspun
suri care pun in adevărata lor lumină no
țiunile de libertate și democrație în socie
tățile bazate pe exploatarea omului de că
tre om. Libertatea, concepută astfe'l intr-un 
mod abstract, este transformată într-un 
drept „specific" democrației capitaliste, in
tr-un criteriu al „superiorității" sale. De la 
început aș vrea să subliniez că dacă nrin 
noțiunea de libertate se înțelege posibili
tatea de a face orice, inclusiv de a propaga 
moravuri și comportamente asociale. con
cepții retrograde, precum cele fasciste, ra
siste. neocolonialiste. care au adus multe 
suferințe omenirii, atunci societatea capita
listă poate intr-adevăr reclama o „superi
oritate". ce nu este deloc de pizmuit.

Dacă avem însă in vedere noțiunea de 
libertate în legătura ei substanțială cu as
pirațiile sociale, cu legile evoluției, ideologii 
occidentali nu au deloc motive să reven
dice libertatea ca valoarea ce ar conferi 
„superioritate" democrației burgheze.

Marin Neagu : Apologeții democrației 
burgheze invocă cel mai adesea sistemul 
pluripartidist și posibilitățile pe care le-ar 
oferi acesta cetățeanului de a face o ale
gere și opțiune „libere". Mai intii. se cere 
precizat că sistemul pluripartidist cores
punde unor structuri sociale ce exprimă 
interese contradictorii, adesea polare, și că 
a face din acest criteriu, o trăsătură de
finitorie a democrației înseamnă a nu în
țelege esența societății socialiste, care cu
noaște tipuri noi de raporturi politice, 
structuri noi ce nu sînt contradictorii. Apoi, 

cît drepturi politico-Juridice formale, caro 
consacră in fond inegalitățile structurale alo 
acestei societăți, contribuind la perpetuarea 
și accentuarea lor.

Septimiu Chelcea : Mi se pare semnifica
tiv în această privință că unii ideologi oc
cidentali, confruntați cu incapacitatea 
orinduirii capitaliste de a asigura egalitatea 
practică a oamenilor, incep să justifice ine
galitatea, prezentind-o ta naturală, făcînd 
apel în acest scop la datele unor așa-zise 
cercetări. Este cazul reprezentanților „noii 
drepte" — de fapt a dreptei reacționare 
dintotdeauna — care se străduiesc să de
monstreze că stratificarea socială se fon
dează pe inegalitatea naturală a oameni
lor. Astfel, Louis Pauwels, unul din anima
torii „noii drepte", afirma : „Oamenii nu 
se nasc liberi și egali... Aptitudinile lor, 
intre care și inteligența, depind predomi
nant de ereditate, nu de mediu". Dacă lu
crurile ar sta astfel, stratificarea socială, 
privilegiile de clasă în capitalism ar tine 
de ordinea firească, imuabilă a lumii : in
teligenta determinată ereditar ar asigura 
succesul școlar și acesta, la rîndul lui. ar 
permite accesul indivizilor in rîndul cate
goriilor sociale și profesionale superioare. 
Inegalitatea naturală a oamenilor — în 
concepția „noii drepte" — ar face super
fluă orice discuție despre democrație. 
Ideologia'egalitară — spun ei — ar con
traveni oricărei libertăți umane, ar anihila 
individualitatea si personalitatea creatoare, 
ar promova un om mediocru, unidimensio
nal. Iată cum prin sofisme dubioase si ușor 
de demontat se încearcă să se mistifice o 
idee scumpă omului, cea de egalitate. Iată 
cum un ideal — egalitatea umană — care 
a înflăcărat luptele revoluționare, o idee- 
stindard a democrației sint abandonate sub 
pavăza așa-ziselor „adevăruri științifice", ai 
căror campioni (Arthur Jensen. Hans J. Ey
senck ș.a.) nu se sfiesc să acopere falsul 
cu titlurile lor academice.

Diversitatea biologică a indivizilor umani 
nu poate si nu trebuie să fie confundată 
cu inegalitatea lor socială din țările demo
crației burgheze. Oamenii nu sint identici, 
se diferențiază și în ceea ce privește inte
ligența, dar aceasta nu justifică împărțirea 
lor in „superiori" și „inferiori". O trăsătură 
de personalitate nu poate fi substituită per
sonalității in întregul ei. Fiecare om este 
o valoare. Diversitatea genetică nu justifi
că inegalitatea socială — afirmă cu deplin 
temei Theodosius Dobzhanscky. profesor la 
Universitatea Columbia din New York. Și, 
așa cum preciza in continuare reputatul 
genetician, inegalitatea oamenilor, atunci 
cind există, se datorează condițiilor socia
le. nu eredității.

dacă ne referim la funcționarea regimurilor 
bi și pluripartide. vom constata, in .cadrul 
lor. pregnante elemente de formalism, care 
anulează în cea mai mare măsură posibili
tățile cetățeanului simplu de a-și promova 
interesele.

Un prestigios politolog, precum Maurice 
Duverger, arăta că în cazul existentei .mai 
multor partide, pentru a se ajunge la o 
majoritate parlamentară aproape întotdea
una este nevoie de o coaliție în interiorul 
căreia rivalitățile fiind firești, majoritatea 
este cu mult mai puțin omogenă, punctele 
comune ale programului real de guvernare 
fiind foarte puține. Așa se face că practic 
nici unul dintre partidele coalizate nu-și 
poate aplica programul, găsind, totodată, 
și justificări în fața alegătorilor pentru 
nerealizarea promisiunilor făcute.

Analiza realității sociale din țările unde 
funcționează sistemele bipartide arată câ 
între cele două partide care iși împart al
ternativ guvernarea nu există deosebiri 
esențiale, „rotativa puterii" nereducind an
tagonismele sociale, ci contribuind Ia ac
centuarea lor.

Ladislau Lărincz : în tentativa de a do
vedi „superioritatea" democrației burgheze, 
o serie, de ideologi occidentali fac mult caz 
de sistemul de delegare a puterii, mai pre
cis de sistemul electoral burghez. Analiza 
arată că acțiunile care compun o campanie 
electorală pun în fond în lumină slăbiciu
nile democrației burgheze, care, departe 
de a fi „a tuturor", rămine tributară inte
reselor de grup. Mecanismul alegerilor se 
reduce in fond la chemarea periodică a 
corpului electoral pentru a alege pe cineva 
dintre candidați. Cu alegerile, „participarea" 
cetățeanului la viața politică se încheie in 
linii mari. După acest act nu mai urmează 
decit anunțarea rezultatelor alegerilor, eu
foria învingătorului și amărăciunea celor 
învinși, dincolo de care guvernanții fac 
totul ca lucrurile să revină la normal, ale
gătorul anonim să devină cît mai tăcut și 
supus.

Ion Florea : Dreptul la vot. după o ca
racterizare a lui Alvin Toffler. dă. iluzia 
egalității, iar alegerile — iluzia alegerii. 
„Corpul electoral — continuă autorul ci
tat — este periodic admis să aleagă dintre 
candidațti dați., după care mașina demo

cratică formală este readusă la tăcere". Re- 
ferindu-se tot la semnificația formală a 
alegerilor parlamentare, Andră Fontaine 
scria : „Democrația nu este mai mult aici 
decit un paravan al oligarhiei, un mijloc de 
confirmare, din timp in timp, a legitimi
tății".

Ladislau LBrlncz t în sistemul electoral 
au intervenit o serie de modificări, care nu 
fac decit să învedereze formalismul aces
tui moment de bază al democrației bur
gheze. Sub lozinca „democrației directe" a 
apărut și s-a dezvoltat puternic așa-zisul 
marketing politic, o nouă formă a manipu
lării opiniei publice, respectiv a electora
tului. cu ajutorul. în primul rînd. al mij
loacelor de informare în masă.

Merită atenție. în legătură cu democra
tismul alegerilor, și problemele financiare 
implicate de un asemenea moment. Fără a 
intra în aspectele mai concrete ale proble
maticii. dorim să relevăm numai faptul că 
amploarea campaniilor electoralo în ve-

Democrația socialistă—un vast 
proces în plină afirmare 

și perfecționare
Marin Neagu : Democrația socialistă este 

— în plan istoric vorbind — o sinteză a 
tuturor tipurilor de democrație anterior a- 
firmate. a valorilor perene pe care acestea 
le-au impus. Ea asigură atit participarea 
maselor la conducerea societății, cit și o 
egalitate reală, o libertate autentică cetă
țenilor. Trăsătura definitorie a democrației 
socialiste este caracterul ei autentic. Ase
menea valori precum participarea, egali
tatea. libertatea se afirmaseră și in cele
lalte tipuri de democrație, dar numai în 
condițiile orinduirii noastre, datorită pre
facerilor sociale adînci care au fost înfăp
tuite, ele au căpătat un adevărat conți
nut social, o bază de materializare.

Ion Florea : Firește. în țara noastră, pre
misele democrației socialiste au fost așe
zate in plan economic prin înlăturarea de
finitivă a relațiilor de producție bazate pe 
exploatare și instaurarea altora noi, iar in 
plan politic, prin cucerirea puterii politice 
de către popor. Oricît do importante s-au 
dovedit aceste cuceriri pentru instaurarea 
noii orinduiri. pentru realizarea egalității, 
se cuvine menționat că ele nu au consti
tuit decît premise ale unei vieți democra
tice. Noua societate confruntată cu o serie 
de probleme literalmente noi avea nevoie 
de experiența tuturor membrilor săi. De
mocrația socialistă, avind bazele temeinice 
în prefacerile de care am amintit, și-a con
solidat propriul edificiu abia prin crearea 
unui cadru vast și diversificat care asigură 
participarea tuturor cetățenilor la condu
cerea societății. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu „nu poate fi vorba de 
socialism in sensul adevărat al cuvintului 
decît atunci cînd clasa muncitoare, țărăni
mea. intelectualitatea, întregul popor parti
cipă intens și efectiv Ia dezvoltarea întregii 
societăți, iau parte activă la conducerea 
statului nostru socialist".

în lumina acestei concepții, partidul nos
tru a luat. îndeosebi după Congresul al 
IX-lea. ample măsuri pe plan politic, eco
nomic și social — pentru lărgirea democra
ției socialiste, pentru atragerea tuturor ca
tegoriilor sociale la procesul de conducere. 
Promotorul cel mai fervent al unei aseme
nea orientări in teorie și practică, cel care 
a adus o contribuție hotărîtoare la elabo
rarea unei viziuni originale. armonioase 
despre democrația socialistă, la conturarea 
formelor concrete, care dau conținut siste
mului democrației noastre socialiste este 
secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Ladislau Lorincz : într-o vreme în care 
multe curente occidentale acordă o tot mai 
mică importantă egalității ca valoare fun
damentală a democrației. socialismul nu 
numai că promovează susținut o asemenea 
valoare, dar creează teren fertil pentru tra
ducerea ei in viată. Egalitatea constituie 
principiul structurant al întregului sistem 
de organizare socială ; o egalitate înțeleasă 
în sensul cel mai larg, la care au acces toți 
oamenii muncii, fără deosebire de națio
nalitate. de sex sau grad de pregătire. Se 
poate aprecia că toate măsurile adoptate 
de partidul și statul nostru în ultimii ani 
în plan economic, politic, social, cultural 
au drept numitor comun tocmai preocupa
rea constantă de a asigura tuturor fiilor 
tării — români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — condiții egale de afir
mare. de dezvoltare multilaterală a perso
nalității. însuși modul științific de soluțio
nare a problemei naționale reprezintă parte 
integrantă și. totodată, expresie a democra
tismului general al societății noastre.

Septimiu Chelcea : Democrația muncito
rească din România socialistă se perfecțio
nează continuu, ca urmare a schimbărilor 
petrecute în structura socio-profesională a 
populației, a preocupărilor constante ale 
partidului de a ridica nivelul de cultură și 
de înțelegere al tuturor cetățenilor, de a 
făuri o conștiință politică. Din acest punct 
de vedere. România a realizat un salt uriaș. 
Dacă luăm ca punct de reper ultimele 
două recensăminte ale populației (1968 și 
1977). constatăm că în totalul populației ac
tive ponderea celor care aveau ca nivel de 

derea alegerii funcțiilor elective (de la de
putat pină la președintele statului) costă — 
în condițiile actuale — sume imense și ob-, 
ținerea fiecărui portofoliu poate să fie e- 
primată in cifre concrete. Astfel, cucerit .a 
unul loc de deputat într-o circumscripție 
electorală fără importantă deosebită a ajuns. 
In Statele Unite, potrivit unor calcule apro
ximative. la 50 000 de dolari, la 100 000 do
lari — cucerirea unui loc în senat, în timp 
ce campania prezidențială se ridică în jur 
de 45 000 000 dolari.

Sînt practici care arată că mult trîmbițata 
libertate burgheză se reduce în fond la 
participarea din timp în timp la desem
narea reprezentantului cercurilor conducă
toare.

Sînt practici care, prin comparație cu 
modul de exercitare a drepturilor constitu
tionale în țările socialiste, pun pregnant In 
evidentă superioritatea democrației noastre 
socialiste.

școlaritate doar 4 clase primare, practic s-a 
înjumătățit. în timp ce s-a dublat si triplat 
numărul absolvenților școlilor generale, pro
fesionale si ai învățămîntului superior. în 
toate ramurile economiei naționale a sporit 
proporția personalului cu înaltă calificare, 
în industrie, de pildă, ponderea absolvenți
lor școlilor profesionale a crescut de la 6,1 
la sută, în 1966, la 26,5 la sută în prezent.

Sînt deosebit de semnificative în ceea ce 
privește relația de substanță dintre nivelul 
de cunoaștere și exercitarea drepturilor de
mocratice pe care le asigură societatea 
noastră — o serie de concluzii pe care le-au 
evidențiat diferite cercetări efectuate da 
catedra de sociologie a Academiei „Ștefan 
Gheorghiu" în unități industriale. Ele evi
dențiază participarea tot mai largă. în d> 
plină conștiință a drepturilor și îndatoriri
lor ce le revin, a oamenilor muncii la pro
cesul de autoconducere, pun în lumină ade
vărul că aceștia cunosc cerințele auțocon- 
ducerii și iau parte activă în procesul de 
adoptare a hotărîrilor. In acest context, 
sublinierea făcută în repetate rînduri de 
către secretarul general al partidului, ca 
fiecare specialist, fiecare om al muncii, 
să-și perfecționeze continuu nivelul de pre
gătire, hotărîrea adoptată la Consfătuirea 
de lucru de la C.C. al P.C.R., din 20—21 oc
tombrie a.c. de a se organiza săptă- 
minal în întreprinderi cursuri de ridi
care a calificării, de reciclare pentru În
tregul personal muncitor, condițiile create 
pentru creșterea nivelului de pregătire pro
fesională si politică a' tuturor celor ce mun
cesc au o profundă semnificație pentru' 
procesul de adincire a democrației noastre. 
Numai oamenii stăpîni pe cele mai noi cu
noștințe din domeniul lor de activitate, 
avind un larg orizont politic și de cultură 
generală, se pot manifesta eficient, ca pro
prietari și producători ai avuției naționale.

Relevînd cadrul larg de participare pe 
care îl oferă oamenilor muncii actualele 
structuri ale democrației economice, cerce
tarea de care am amintit a scos in evidentă 
și o serie de cerințe privind perfecțio
narea continuă a funcționării acestor foru
muri democratice, cu atît mai mult cu cît 
35 la sută din membrii consiliilor oamenilor 
muncii sînt persoane care activează nemij
locit in producție, aceasta constituind o 
premisă concretă a întăririi spiritului de 
lucru al dezbaterilor din consilii, a carac
terului democratic al hotărîrilor adoptate.

Ion Florea : Este bine că ați adus în dis
cuție și asemenea aspecte, la care, sint sigur, 
ați putea adăuga și altele. Ele pun in evi
dență justețea concepției cuprinzătoare a 
partidului nostru cu privire la exercitarea 
drepturilor democratice, modul dialectic de 
abordare a acestor probleme de la o etapă 
la alta, in vederea adincirii și perfecționării 
continue a democrației socialiste. Instituirea 
unor structuri democratice nu asigură de 
la sine si funcționarea lor deplină, care 
necesită și o temeinică pregătire, inclusiv 
stimularea exprimării opiniilor, direcție în 
care, in spiritul orientărilor secretarului 
general al partidului, se acționează cu fer
mitate. Ele ne arată. în același timp, că 
democrația noastră socialistă are un carac
ter procesual, reprezentînd o imensă scoală 
la care învățăm cu toții, pe care sîntem 
datori — in virtutea statutului nostru de 
cetățeni — să o urmăm, pentru a ne forma 
deprinderile unui comportament democra
tic. Deprinderi care presupun deopotrivă 
curajul opiniei, dar și răspunderea pentru 
traducerea în faptă a hotărîrilor adoptate, 
un înalt nivel de competentă, dar și disci
plină. Generalizarea unor asemenea de
prinderi va conferi o mereu mai dinamică 
funcționalitate actualelor structuri demo
cratice ale Societății noastre, va contribui 
la exprimarea plenară a opiniilor creatoare, 
constructive ale maselor, demonstrind su
perioritatea democrației socialiste ca demo
crație a poporului pentru popor, ca un com
plex unitar de structuri socio-politice și or
ganizatorice care asigură ca poporul să-și 
fie sie însuși stăpin.

Dezbatere organizată de
Paul DOBRESCU
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PRIMIRI LA PREȘEDINTELE Cronica zilei
R.P, Chineze la

NICOLAE CEAUȘESCU
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Ambasadorul Republicii Ecuador
(Urmare din pag. I)

înminlnd scrisorile de acreditare, 
AMBASADORUL REPUBLICII E- 
CUADOR, HUGO RAFAEL JATIVA 
ORTIZ, a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj cordial de prie
tenie din partea președintelui consti
tuțional al tării sale, dr. Osvaldo 
Hurtado Larrea, iar poporului român 
urări, de progres și prosperitate.

In cuvîntarea prezentată de amba
sador cu acest prilej sînt exprimate 
dorința și voința Ecuadorului de a 
întări cit mai mult legăturile tradi
ționale care unesc țările noastre. 
„Ecuadorul cit și România —. se 
arată în cuvîn.tare — se bazează pe 
principii și aspirații similare in do
meniul politicii internaționale, cum 
sint acelea de egalitate suverană în
tre toate statele, abținerea de la re
curgerea la amenințarea sau la folosi
rea forței împotriva integrității teri
toriale sau a independenței politice a 
fiecărui stat, soluționarea pașnică a 
diferendelor internaționale, neames
tecul in treburile interne și ex
terne ale statelor și nerecunoașterea 
cuceririlor teritoriale făoute prin 
forță între state". Subliniind . că 
Ecuadorul și România și-au demon
strat permanent aspirațiile lor pen-

tru menținerea păcii mondiale, pen
tru destindere, eliminarea colonia
lismului și neocolonialismului, a im
perialismului și discriminării rasiale, 
pentru făurirea unei noi ordini eco
nomice internaționale mai bune și 
mai juste, în cuvîntare se exprimă 
voința președintelui actual al Ecua
dorului de a ridica , la un nivel și 
mai înalt cooperarea economică, cul
turală și tehnică, de a dezvolta re
lațiile comerciale reciproce în folosul 
celor două popoare.

Primind scrisorile de acreditare, 
PREȘEDINTELE NICOLAE 
CEAUȘESCU a mulțumit pentru 
mesajul transmis și a adresat la rîn- 
dul său președintelui Ecuadorului 
un salut cordial și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire, iar po
porului ecuadorian prieten — de pix>- 
gres și bunăstare.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român sint relevate eforturi
le poporului nostru în favoarea păcii, 
destinderii și independenței națio
nale, pentru întărirea prieteniei și 
colaborării cu toate statele lumii, pe 
baza deplinei egalități, a respec
tului independentei și suveranității 
naționale. „România se pronunță și 
acționează susținut — se arată în cu
vîntare — pentru încetarea cursei

înarmărilor și trecerea la dezarmare, 
și în primul rînd la dezarmarea nu
cleară, pentru lichidarea subdezvol
tării și instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, pentru so
luționarea tuturor problemelor din
tre state numai și numai pe cale 
pașnică, prin tratative".

Relevînd buna colaborare pe plan 
internațional dintre România și Ecua
dor, în cuvîntare se arată că există 
condiții ca țările noastre să dezvol
te largi relații economice, tehnico- 
științifice, culturale și în alte dome
nii, Se exprimă, totodată, hotărirea 
României de a pune în aplicare în
țelegerile convenite cu prilejul în- 
tîlnirii la nivel înalt dintre cele două 
țări, cu convingerea că dezvoltarea' 
colaborării și cooperării româno-ecu- 
adoriene este în interesul celor două 
popoare, al cauzei păcii și înțelegerii 
între națiuni.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a purtat o con
vorbire cordială cu ambasadorul 
Hugo Rafael Jativa Ortiz.

La solemnitate și convorbire
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe. și Dumitru 
Apostoiu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

Ambasadorul
București, Chen Shuliang, a oferit, 
marți seara, un cocteil cu prilejul 
încheierii misiunii sale in țara noas
tră.

Au participat tovarășii Ion Dincă, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim vice- 
prim-ministru al guvernului. Iosif 
Uglar. vicepreședinte al Consiliului 
National al F.D.U.S.. Emilia Sonea, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale. adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.. Aurel Duma, minis
tru secretar de stat la Ministerul A- 
facerilor Externe. Dumitru Petrescu, 
prim adjunct al ministrului comer-

tului interior. Constantin Oancea. ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, general-locotenent Victor Stăn- 
culescu. adjunct al ministrului apă
rării naționale. Ion Stanciu. adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
reprezentanți ai conducerii altor mi
nistere si instituții centrale, organi
zații de masă si obștești, generali șl 
ofițeri, oameni de știință și cultură, 
ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

DEZBATERE PE TEMA ■4

au

Ambasadorul statului Israel
(Urmare din pag. I)

înmînînd șefului statului român 
scrisorile de acreditare, AMBASA
DORUL ISRAELIAN, ZVI BROSH, 
a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu cele mai calde urări per
sonale din partea președintelui 
Yitzhak Navon și a primului minis
tru Mt'pahem Begin, precum și urări 
de pfo,;res și bunăstare pentru po- 
porul fbmân.

în cuvîntarea prezentată de ambasa
dor cu acest prilej Sint relevate coor
donatele politicii statului Israel în 
Orientul Mijlociu și se exprimă deo
sebita apreciere față de poziția gu
vernului român de a menține relații 
oficiale active și pline de conținut, 
precum și un dialog sincer si priete
nesc cu toate guvernele care sînt im
plicate în conflictul din Orientul Mij
lociu.

în cuvîntare se exprimă voința am
basadorului de a-și aduce contribuția 
la dezvoltarea in continuare a rela
țiilor dintre 
lărgirea legăturilor economice, 
schimburilor culturale și 
menii de interes comun.

Primind scrisorile de 
PREȘEDINTELE 
CEAUȘESCU a mulțumit . 
sajul adresat și a transmis, la rîndul

România și Israel, la 
a 

în alte do
acreditare,
NICOLAE 

pentru me

său, președintelui statului Israel și 
primului ministru cordiale urări de 
sănătate și fericire, de pace și pro
gres pentru poporul israelian.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român sint evidențiate prin
cipiile care stau la baza politicii ex
terne ale României, precum și efor
turile tării noastre consacrate destin
derii și păcii, soluționării constructive 
a marilor probleme ce confruntă ome
nirea. „în acest context — se arată 
în cuvîntare — acordăm o atenție 
deosebită situației din Orientul Mijlo
ciu, soluționării pe cale politică, 
pașnică a problemelor grave care s-au 
acumulat în această regiune. Eveni
mentele recente din Orientul Mijlo
ciu au demonstrat, o dată în plus, că 
războiul nu rezolvă nici o problemă; 
el nu aduce decît imense suferințe 
umane și mari distrugeri materiale, 
îngreunînd și complicînd și mai mult 
găsirea soluțiilor conflictului din 
zonă. Singura cale pe care trebuie să 
se meargă este calea pașnică, a tra
tativelor, purtate în spiritul deplinei 
egalități, al respectului și înțelegerii 
reciproce. Iată de ce ne pronunțăm 
consecvent pentru intensificarea efor
turilor în vederea unei reglementări 
globale, a unei păci trainice și juste 
în Orientul Mijlociu, care să se ba
zeze pe retragerea Israelului din te-

ritoriile arabe ocupate In urma răz
boiului din 1967. pe soluționarea pro
blemei poporului palestinian prin re
cunoașterea drepturilor sale la auto
determinare — inclusiv la crearea 
unui stat palestinian propriu, inde
pendent — pe garantarea și respecta
rea independenței și suveranității tu
turor statelor din regiune". în cuvîn- 
tăre se exprimă aprecierea că este 
necesară organizarea unei conferințe 
internaționale în cadrul și sub egida 
O.N.U. cu participarea tuturor state
lor și părților interesate, inclusiv a 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei ca reprezentant unic al poporu
lui palestinian, care să dezbată și să 
traseze căile de soluționare globală 
a situației din Orientul Mijlociu.

în cuvîntare se subliniază că exis
tă toate condițiile pentru dezvoltarea 
și mai largă a raporturilor româno- 
israeliene. îndeosebi pentru intensifi
carea cooperării economice și a 
schimburilor comerciale.

După ceremonia primirii scrisori
lor de acreditare, președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a întreținut cordial cu 
ambasadorul Zvj Brosh.

La solemnitate și convorbire au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Dumitru 
Apostoiu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

La 7 decembrie 1982 a avut loc, la 
Academia de științe sociale si poli
tice, dezbaterea interdisciplinară cu 
titlul „Conceptul de dictatură a pro
letariatului și de democrație munci
torească în evoluția statului socialist 
român", organizată de Academia de 
științe sociale și politice. împreună 
cu Asociația de științe politice și re
vista „Era socialistă". La dezbatere 
au participat academicieni, cadre di
dactice universitare, cercetători ști
ințifici.

Dezbaterea a pus în evidență ori
ginalitatea concepției Partidului Co
munist Român, a secretarului său ge
neral. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
referitoare la statul socialist din țara 
noastră. în care puterea politică și 
mijloacele de producție sînt în mîna 
poporului, se realizează o democra
ție reală, exprimată în participarea 
efectivă a maselor, a întregului nos-

tru popor la discutarea si elaborarea 
deciziilor în toate domeniile vieții po
litice, economice, sociale și culturale, 
la conducerea întregii societăți.

în dezbateri s-a subliniat că demo
crația muncitorească socialistă, formă 
de organizare politică a societății 
noastre. în care poporul este stăpîn 
pe propriul destin, a asigurat con
struirea cu succes a orînduirii socia
liste și trecerea la edificarea societă
ții socialiste multilateral dezvoltate, 
înflorirea națiunii socialiste, solutio
narea problemei naționale, egalitatea 
deplină în drepturi a tuturor oame
nilor muncii.

în cadrul dezbaterii au fost anali
zate pe larg metodele și formele care 
asigură perfecționarea continuă a 
conducerii statului. întregii societăți, 
dezvoltarea în continuare a democra
ției noastre muncitorești, socialiste.

(Agerpres)

Ambasadorul Republicii Columbia
(Urmare din pag. I)

înminînd scrisorile 
țâre. AMBASADORUL 
LUCILLA 
a transmis 
Ceaușescu 
din partea 
Columbia,

de acredi- 
COLUMBIEI, 
DE DUQUE.OSSMAN 

tovarășului Nicolae 
un mesaj de prietenie 
președintelui Republicii 

_______ _ dr. Belisario Betancour 
Cuartas, precum și un cald salut din 
partea guvernului columbian.

în cuvîntarea prezentată de amba
sador se afirmă atașamentul Colum
biei față de relațiile interstatale ba
zate pe egalitate în drepturi, suvera
nitate. autodeterminare și respectul 
integrității teritoriale, condamnîn- 
du-se cu hotărîre acțiunile de forță, 
de invadare a teritoriilor altor state, 
în cuvîntare se relevă locul impor
tant ocupat de Columbia în ansam
blul iărilor latino-americane. arătîn- 
du-se'-i hotărirea cu care militează 
pentru stabilirea unei noi ordini in
ternaționale.

Evocîndu-se vizita efectuată de 
președintele Nicolae Ceaușescu in Co
lumbia. în anul 1973 — eveniment de 
însemnătate decisivă pentru strin- 
gerea vechilor legături de prietenie 
între cele două națiuni, pentru pro
movarea relațiilor culturale, științifi
ce și comerciale — în cuvîntare se 
subliniază dorința Columbiei de a se 
impulsiona aceste relații, în benefi-

ciul comun al țărilor noastre, pe baza 
respectului ți a colaborării reciproc 
avantajoase.

Primind scrisorile de acreditare. 
PREȘEDINTELE NICOLAE 
CEAUȘESCU a mulțumit pentru me
sajul transmis și a adresat președin
telui Columbiei un salut cordial și 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire, iar poporului columbian 
prieten — de progres și prosperitate.

în cuvîntarea de răspuns a pre
ședintelui României se exprimă satis
facția pentru evoluția pozitivă a ra
porturilor româno-columbiene pe 
tărîm politic, economic, cultural și în 
alte domenii, relevîndu-se că la te
melia acestor relații stau atît afini
tățile de limbă și cultură, aspirațiile 
popoarelor noastre de a-și clădi o 
viață demnă și prosperă, cit, mai 
ales, fundamentarea lor pe princi
piile deplinei egalități in drepturi, 
ale independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, ale re
nunțării la forță sau la amenințarea 
cu forța". „Considerăm — se arată în 
cuvîntare — că în prezent se impune 
intensificarea eforturilor noastre co
mune pentru traducerea în viață a 
înțelegerilor încheiate, pentru creș
terea schimburilor comerciale și fina
lizarea acțiunilor de cooperare, în 
avantajul ambelor țări".

Evidențiindu-se complexitatea si-

tuației internaționale actuale, In 
cuvîntare se subliniază necesitatea ca 
toate statele și popoarele lumii să-și 
intensifice., eforturile pentru apărarea 
păcii, pentru soluționarea pe cale po
litică, prin tratative, a diferendelor 
intre state, pentru înfăptuirea dezar
mării generale, și In primul rînd a 
dezarmării nucleare, pentru lichida
rea subdezvoltării și făurirea unei noi 
ordini economice internaționale, pen
tru reluarea și afirmarea puternică 
in viața internațională a politicii de 
destindere, independență și colabora
re între toate națiunile lumii. Apre- 
ciindu-se că în problemele interna
ționale România și Columbia au po
ziții asemănătoare sau foarte apro
piate și că, pe această bază, intre 
statele noastre s-a statornicit o rod
nică conlucrare, in cuvîntare se ex
primă convingerea că această colabo
rare se va extinde și aprofunda în 
continuare, in folosul popoarelor 
noastre, al cauzei păcii, înțelegerii și 
cooperării internaționale.

După 
sorilor 
Nicolae 
cordial 
Ossman de Duque.

La solemnitate și convorbire 
au participat Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, și Dumitru 
Apostoiu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat,

solemnitatea prezentării scrf- 
de acreditare, președintele 

Ceaușescu s-a întreținut 
cu ambasadorul Lucilla

Apropierea Conferinței Naționale 
a partidului prilejuiește dinamizarea 
eforturilor întregului personal al 
armatei pentru îndeplinirea irepro
șabilă a obiectivelor cuprinse în Di
rectiva comandantului suprem, a 
sarcinilor și misiunilor încredințate, 
a tuturor angajamentelor asumate. 
Totodată, în comandamente, unități 
și instituții aparținînd Ministerului 
Apărării Naționale se desfășoară 
multiple și bogate activități politico- 
educative și cultural-artistice.

In organizarea comitetului de par
tid al cărui secretar este locotenent- 
colonelul Mihai Avram a avut loc 
medalionul politic. „Un om. o inimă, 
o țară", consacrat evidențierii stră
lucitei personalități a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul 
partidului și statului nostru, cel mai 
iubit fiu al poporului român, arhi
tectul politicii cutezătoare de pro
pășire neîntreruptă a tării pe verti
cala construcției și civilizației socia
liste, luptător neobosit pentru creș
terea prestigiului României pe plan 
mondial.

în unitatea unde muncește locote- 
nent-colonelul V. Vasile s-a desfă
șurat simpozionul „Contribuția crea
toare, profund originală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea 
teoriei și a practicii construcției so
cialiste în patria noastră". Manifes
tarea a reliefat prodigioasa activita
te pe care o desfășoară tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în fruntea parti
dului și statului pentru edificarea cu 
succes a societății socialiste și comu
niste pe pămintul României, inesti
mabila sa contribuție la întărirea' 
continuă a unității și coeziunii parti
dului, la creșterea rolului său condu
cător în viața întregii țări.

„Rolul dezvoltării forțelor de pro
ducție. al industrializării în întărirea 
capacității de apărare a patriei, a in
dependenței și suveranității națio
nale" este tema unei mese rotunde 
care a avut loc recent în garnizoana 
unde lucrează ofițerul Vasile Ștefă- 
nuț. Cei prezenți au vizitat cu acest 
prilej expoziția de carte „Conducerea 
de către partid — factor politic fun
damental al'țăriei armatei noastre".

în suita •'manifestărilor politico- 
educative desfășurate în întîmpinarea 
Conferinței Naționale a partidului la 
Casa armatei din Brașov se înscrie 
și expunerea „Partidul Comunist Ro
mân — centrul vital al societății 
noastre, forța dinamizatoare a ener
giilor creatoare ale întregului popor

pe calea socialismului și comunismu
lui". Au fost relevate marile trans
formări revoluționare din viața țării 
ce evidențiază cu putere rolul exer
citat de partid în asigurarea condu
cerii poporului nostru în activitatea 
tumultuoasă de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare’a României spre comunism.

Ciclul „Programul partidului — 
programul nostru de muncă și acțiune 
revoluționară", organizat în unitatea 
unde muncește locotenentul loan 
Savu, a cuprins o întîlnire a cadrelor 
de aici cu primul secretar al comite
tului municipal de partid. Cu acest 
prilej au fost înfățișate realizările 
obținute, perspectivele dezvoltării 
economico-sociale ale municipiului, 
principalele preocupări ale organelor 
si organizațiilor de partid din unită
țile productive pentru înfăptuirea 
obiectivelor planului anului în curs 
și ale întregului cincinal, pentru ri
dicarea muncii de partid, a întregii 
activități la un nivel tot mai înalt de 
calitate și eficiență.

Artiștii amatori din unitatea unde 
secretar al comitetului U.T.C. este 
locotenent-major Sergiu Vaida au 
prezentat un reușit recital de poezie 
patriotică. Prin mijlocirea versurilor 
rostite cu talent și simțire, ostașii 
recitatori au dat glas devotamentului 
nemărginit față de patrie și partid, 
hotărîrii lor de a-și face cu cinste, 
așa cum au jurat, datoria sub Drapel.

cinema
9 Năpasta: PATRIA (11 86 25) - 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
© Secvențe : VICTORIA (16 28 79) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
© Noile aventuri ale căpitanului 
„Minciună" — 9; 10,45; 13,30; 14,15; 16, 
Grăbește-te încet — 17,45; 19,45 : DOI
NA (16 35 38).
© Muppets la Hollywood — 9; 11;
13,15; Zestrea domniței Ralu — 15,30; 
17,45; 20 : TIMPURI NOI (15 6110).
© Rămîn cu tine î FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13, 15,30; 17,45; 20, 
TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15: 13,30;
15,45; 18; 20.
© Concurs : AURORA (35 04 66) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. 
© Pădurea nebună : POPULAR 
(35 15 17) - 15; 17,15; 19,30.
© Prea tineri pentru riduri : COS
MOS (27 54 95) — 9,30; 11,30: 13,30;
15,30; 17,30; 19,30.
© Femeia din Ursa Mare : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15 ; 17 : 19.
© Incident la graniță; Deznodământ

la frontieră : PALATUL SPORTURI
LOR Șl CULTURII (75 77 20) — 18.
© Probleme personale : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
© Fiul lcpei albe — 9; 11,15: 13,30;
Ordin : nu deschideți focul — 15,45; 
18; 20: CENTRAL (14 12 24).
© Slujbă temporară : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Amnezie : SALA MICA A PALA
TULUI — 17,15; 20.
© Pirații secolului XX DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 18; 20,
© Cavalerii teutoni : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 18,30.
© Dacă al o Inimă care bate : VII
TORUL (11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30. 
O Cîteva zile din viața lui Oblomov : 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 12,30: 16; 19. 
© Insula Hortlța ; MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30.
© Bunul meu vecin Sam : SCALA 
(11 03 72) — 8,45; 1,1,30; 14,15; 17; 19,45. 
© Papillon : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9; 12,30; 16; 19,15, FEROVIAR
(50 51 40) — 9, 
© Vinătoare 
•(16 29 17) — 9;
20,15.
9 Șeriful din
REȘTI (15 61 54) — 9;
17,45 ; 20, GLORIA (47 48 75)
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Comoara din lacul de argint : FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15,

0 Anna celor o mie de zile : EX
CELSIOR (65 49 45) — 9; 12; 16; 19, 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 12; 16; 19.
• Cursa infernala ; BUZEȘTI (50 43 58) 
— 16; 18; 20.
O Superpolițistul ; DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Tess : UNION (13 49 04) — 9,30; 13; 
16; 19.
• Piedone Africanul • LIRA (31 71 71)
— 15,30; 18,30, STUDIO (59 53 15) — 10; 
12,30; 15; 17,30; 20.
O Jandarmul se însoară : MODERN 
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
© Nimic nou pe frontul de vest : 
VOLGA (79 71 26) — 9; 12; 16; 19, ARTA 
(21 31 86) — 9; 12; 16; 19.
© Antonia și Cleopatra : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9,30; 13; 16; 19.
• Sphinx ; COTROCENI (49 48 48) —
15; 17,15; 19,30.

ne percuție. Grigore Pop-Torlno Tu- 
dorache (Cluj-Napoca) — 19; (Ateneul 
Român) : Recital de vioară — Petru 
Csaba. La pian : Nicolae Licareț —

16; 19,15,
9; 12,15; 16; 19,15.

tragică : CAPITOL 
11,15; 13,30; 15,45; 18;

teatre
Tennessee s BUCU-

11; 13,15; 15,30 
----- 9; 11,15

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Filumena Marturano — 19,30; 
(sala Atelier) : Idolul șl Ion
— 20 .
9 Filarmonica „George 
(15 6S 75, la Muzeul de artă 
blicii Socialiste România) :

Anapoda

Enescu" 
al Repu- 

Concert

19,30.
9 Opera Română (13 18 57) : Madame 
Butterfly — 18.
O Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Mam’zellc Nitouche — 19,30.
9 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 19; (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16) : Furtuna — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Un pahar cu 
sifon — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Nu 
pot să dorm — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) ; Mizerie și noblețe — 19,30; 
(sala Studio) : Noaptea umbrelor — 
19.
• Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Zidarul — 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba lui Tă
nase — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec 
— 18,30.
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : Șo
ricelul și păpușa — 10; Nocturn — 
Stravinski — 20,15.

fermă condamnare a acțiunilor agresive ale 
rasiștilor de la Pretoria împotriva Mozambicului! 

Declarația Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia și Africa

Liga română de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, întreaga 
opinie publică din România au luat 
act cu profundă neliniște și indigna
re de concentrarea unor importante 
forțe militare ale regimului rasist și 
de apartheid din Africa de Sud la 
granița cu Republica Populară Mo- 
zambic. Acțiunile agresive pe care 
regimul de Ia Pretoria le pregătește 
reprezintă un grav atentat la adresa 
suveranității și integrității unei țări 
independente, o încercare de a îm
piedica poporul mozambican să se 
dezvolte liber, de sine stătător, pe 
calea noii orînduiri sociale pe care 
și-a ales-o. de a-1 abate de la solida
ritatea șa cu popoarele care luptă 
pentru dreptate socială, egalitate și 
libertate.

Ca și actele similare îndreptate îm
potriva Angolei și a celorlalte state 
africane vecine, provocarea armată 
care se pregătește împotriva Mozam- 
bicului urmărește să destabilizeze 
situația din zonă, să slăbească pu
terea de luptă a popoarelor pentru 
libertate, independență și progres 
social, să faciliteze realizarea planu
rilor de dominație și exploatare 
neocolonialistă ale Republicii Sud- 
Africane în Africa australă. Actele 
agresive ale regimului minoritar din 
Republica Sud-Africană sînt, totoda
tă, o încercare de a infringe lupta 
.populației majoritare din această 
țară împotriva politicii rasiste de 
apartheid, de negare și suprimare a 
celor mai elementare drepturi și li
bertăți democratice, de reprimare 
brutală și sistematică a aspirațiilor 
ei la o viață demnă, fără discrimina
re și oprimare socială.

Perpetuarea politicii de discrimi
nare rasială a devenit în epoca noas
tră, cînd se afirmă tot mai puternic

t
PROGRAMUL 1

13,00 Fotbal : Universitatea Craiova — 
Girondins Bordeaux — meci retur 
In Cupa U.E.F.A. Transmisiune 
directă de la Craiova

ÎS,00 Telex
16,05 Școala contemporană. Obiectivele 

modernizării în școlile profesiona
le

16,25 Tragerea Pronoexpres
16,35 Viața culturală • Manifestări cul

turale dedicate Conferinței Națio
nale a partidului și aniversării a 
35 de ani de la proclamarea Repu
blicii 9 Literatura în contempora
neitate 9 Succese ala artei inter
pretative românești

17,00 Universul femeilor
17,50 1001 de seri
18,00 Închiderea programului
20,00 Telejurnal 9 Angajare — spirit re

voluționar. Să întîmpinăm Confe
rința Națională a partidului și a 
35-a aniversare a proclamării Re-

U.E.F.A.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 8 

decembrie ora 20 — 11 decembrie ora 
20. tu țară : ..Vremea vâ fi schimbătoa
re, cu cerul temporar noros in Banat, 
Crișana, Maramureș, Transilvania și 
nordul Moldovei, unde vor cădea preci
pitații slabe, mai ales sub formă de 
ploaie. In celelalte regiuni va fi In ge
neral frumos. Vîntul va sufla moderat.

® CENTRALĂ SOLA
RĂ AMPLASATĂ ÎN SPA- 
Ț|(J Inginerii americani John 
Kennedy și John Allan au pus 
la punct un sistem de oglinzi 
pentru captarea radiațiilor so
lare, capabil să aprovizioneze 
cu căldură și apă menajeră 
aproximativ 4—5 așezări urbane. 
Ei au anunțat că sistemul de 
oglinzi va avea un diametru de 
1 005 metri și va fi amplasat la 
o înălțime de 8 960 metri. Dacă 
acest sistem, cu o luminozitate 
egală cu cea a 56 corpuri ce
rești asemănătoare Lunii, ar 
funcționa numai două ore pe zi, 
costul lui s-ar amortiza in de
curs de patru ani și jumătate 
Cei doi ingineri americani sus
țin că sistemul de oglinzi va

putea fi urcat la înălțimea res
pectivă cu ajutorul unor aero
state.

© „TUNSOARE" BIO
CHIMICĂ A OILOR. Mul- 
tă vreme specialiștii au căutat o 
substanță care, odată introdusă 
în organismul oilor, să provoa
ce Căderea totală a linii, făcind 
astfel inutilă operația de tun
dere. Au fost Identificate cîteva 
astfel de substanțe, dar fie că 
erau otrăvitoare pentru anima
le. fie că făceau necomestibllă 
carnea lor. în prezent a fost 
descoperit în Australia un com
pus care nu are aceste caracte
ristici nedorite. De fapt este 
vorba despre un factor de creș
tere a epiteliului, cunoscut de

peste 20 de ani. o albumină 
simplă secretată în mici canti
tăți de glandele salivare ale 
mamiferelor și care contribuie 
la regenerarea mucoasei. După 
administrarea acestui compus, 
la interval de circa o săptămînă 
lina cade de pe oaie sau poate fi 
luată ușor cu mina. După o altă 
săptămînă, lina începe sâ crească 
din nou. Singura problemă care 
se pune este cum să fie obținut 
într-o cantitate suficientă pro
dusul respectiv.

• NOI PIESE LA DO
SARUL „LANȚULUI E- 
VOLUȚIONIST". Membril 
unei expediții științifice egip- 
teano-americane au descoperit, 
in valea unui fost curs de apă

D

ideile libertății și independentei po
poarelor, ale egalității și dreptății so
ciale, un flagrant anacronism, o sfi
dare la adresa întregii lumi civili
zate.

Poporul român, legat de poporul 
mozambican printr-o tradițională 
■prietenie și solidaritate militantă, 
condamnă cu toată fermitatea orice 
act agresiv al regimului rasist sud- 
african împotriva Republicii Popu
lare Mozambic.

„Asigurăm poporul mozambican 
— arăta tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — de solidaritatea 
noastră militantă In munca și lupta 
sa pentru dezvoltarea economico- 
socială independentă, în lupta împo
triva politicii colonialiste, imperialis
te, pentru o lume mai dreaptă și mal 
bună pe planeta noastră".

Prieten sincer al poporului mozam- 
bican, al tuturor popoarelor care au 
pășit pe calea dezvoltării de sine stă
tătoare, care luptă pentru consolida
rea independentei lor naționale, po
porul român își alătură glasul tutu
ror țărilor, tuturor forțelor democra
tice și progresiste de pretutindeni, 
cerind cu insistență să se pună capăt 
acțiunilor agresive ale Republicii 
Sud-Africane, care creează grave 
primejdii pentru pace, pentru'stabi
litatea și progresul economico-social 
pe întregul continent african. în
treaga opinie publică din România 
avertizează în modul cel mai serios 
autoritățile sud-africane despre con
secințele grave ale noii aventuri mi
litare ce se pune la cale împotriva 
Republicii Populare Mozambic și 
adresează opiniei publice mondiale 
apelul de a se ridica împotriva poli
ticii agresive a rasiștilor, pentru res
pectarea suveranității și integrității 
tuturor statelor din zonă.

publicll cq noi șl rodnice fapte de 
muncă

20,15 în întîmpinarea Conferinței Națio
nale a partidului. Din cronica ma
rilor împliniri socialiste. Coloane 
de lumină — reportaj

20,30 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac
tori". „Timpul călătoriei". Cu : 
Bette Davis, Paul Henreld, Claude 
Rains, Gladys Cooper, John Loder. 
Regia : Irving Rapper

22,00 Telejurnal
PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal 9 Angajare — spirit re
voluționar. Să Întîmpinăm Confe
rința Națională a partidului și a 
35-a aniversare a proclamării Re
publicii cu noi șl rodnice fapte da 
muncă

20,15 Scena șl ecranul
20,50 Buletinul rutier al Capitalei
21,05 Din țările socialiste. R.P. Bulgaria. 

Plante endemice
21,20 Seară de muzică românească. Paul 

Constantinescu. Concertul pentru 
pian șl orchestră. Solist Dan Gri
gore. Acompaniază orchestra Fi
larmonicii „George Enescu". Diri
jor ; Mlhai Brediceanu

22,00 Telejurnal

cu Intensificări in zonele da munte. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 6 grade și plus 4 grade, izo
lat mal coborite la începutul interva
lului, iar temperaturile maxime vor os
cila între 2 și 12 grade, local mai ridi
cate. Ceață slabă dimineața și seara, 
in București .- Vremea va fi în general 
frumoasă, cu cer variabil. Vînt în ge
neral slab. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse Intre minus 3 grade șl zero 
grade, Iar maximele Intre 7 și 10 grade. 
Ceață slabă. (Margareta Struțu, meteo
rolog de serviciu).

® SPORT ® SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT

UNIVERSITATEA GIRONDINS DE BORDEAUX

Succes fotbaliștilor craioveni!
Craiova este pregătită să găzduias

că astăzi unul dintre cele mai im
portante meciuri din întreaga si stră
lucita carieră, de peste trei decenii, 
a echipei de fotbal din bănia oltea
nă. Atmosfera din sînul echipei este 
optimistă, angajantă. întregul lot (în
trunit în totalitatea sa abia luni seara, 
la ora 22, cînd cei opt internaționali 
craioveni au venit direct la stadionul 
Central, unde au făcut, pînă spre 
cumpăna nopții, un program de recu
perare) este valid de joc. Părerea 
unanimă a fotbaliștilor craioveni este 
că, deși va fi cel mai greu meci al 
echipei lor de club, se vor califica în 
turul următor al Cupei U.E.F.A.

Merită consemnat efortul organiza
torilor locali, care s-au pregătit pen
tru această confruntare mai mult și 
mai bine ca oricind. dtnd ambiantei 
de astăzi o notă deosebită. Azi. între 
orele 11,30—12,30. pe patru platforme 
amenajate special pe Centralul din 
bănie, se va desfășura un extraordi
nar spectacol folcloric și de divertis
ment, care va reuni artiști profesio
niști si amatori din județul Dolj, ce 
vor face ..încălzirea" celor aproape 
40 000 de spectatori (cele 37 046 bilete 
fiind epuizate încă de ieri diminea
ță). înflăcărată galerie olteană, care 
va fi. credem, mai în formă decît 
oricind. s-a pregătit și ea pentru 
meciul echipei sale îndrăgite. Eșarfe, 
căciulite, fulare și stegulete —

★

Marți s-au desfășurat semifinalele 
competiției omagiale de fotbal pentru 
„Cupa a 35-a aniversare a Republi
cii", la care au participat 16 echipe 
divizionare A.

La Rm. Vîlcea, echipa locală Chi
mia a învins cu scorul de 3—1 (2—0) 
formația Politehnica Timișoara, go
lurile fiind înscrise de Verigeanu 
(min. 14), Lasconi (min. 36), Udrea

special confecționate în culorile clu
bului craiovean — vor completa atmos
fera deosebită de pe stadion. Opini
ile lectorului universitar Sergiu Că- 
tâneanu. președintele clubului Uni
versitatea Craiova, și căpitanului for
mației craiovene. Costică Ștefănes
cu. coincid : „Va fi un meci foarte 
dificil, dar care ne poate aduce cea 
mai mare bucurie. Credem in pu
terea de mobilizare a jucătorilor. în 
talentul lor și in admirabilul public 
oltean. Prima șansă este a noastră".

Girondinii (în număr de 103 per
soane. inclusiv... fotbaliștii) au sosit 
luni la Craiova cu un avion special. 
Formația va fi aceeași care a_jucat 
la Bordeaux ’
Miiller și Girard), dar cu fundașul 
Rohr, care, mai mult ca sigur, va 
juca azi în locul lui Domenech.

Formația probabilă a „Universită
ții" care vă juca azi : Lung — Ne- 
grilă. Ștefănescu. Ciupitu (Tilihoi), 
Ungureanu — Țicleanu, Donose, 
Bălăci, Irimescu — Cămătaru, 
Geolgău. După cum se vede, pe teren 
va fi si Ilie Bălăci, marele absent al 
meciului de la Bordeaux.

Jocul va începe la ora 13 și va fi 
condus de o brigadă olandeză ; la 
centru J. Kaiser, același care a arbitrat 
partida Dinamo — Goteborg. din edi
ția trecută a „Cupei U.E.F.A.".

Nicolae BĂBĂIAU

(deci fără Dieter

respectiv, Ștefanovici

echipa Steaua a între- 
Petrolul cu scorul de

★
(min. 71) și, 
(min. 77).

La Ploiești, 
cut formația
1—0 (0—0), prin golul marcat, in mi
nutul 49, de Balint.

Finala competiției se va disputa 
sîmbătă, 11 decembrie, la București, 
intre echipele Steaua și Chimia Rm. 
Vîlcea.

-

pretotiKden^
din oaza Fayyum; din Egipt, 
oase ale unor specii fosile de 
balene, hipopotami, crocodili, 
broaște țestoase și pești. După 
aprecierea specialiștilor, oasele 
datează din perioada oligocenu- 
lui, unele avînd o vechime de 
aproape 35 milioane de ani. Cer
cetările au scos la iveală și ră
dăcini pietrificate de arbori, 
precum și schelete de primate. 
Specialiștii consideră că desco
peririle amintite prezintă o deo
sebită importanță pentru studie
rea evoluțiilor formațiunilor 
geologice ale Terrei și ale dife
ritelor forme de viață.

jr

• INIMA ARTIFICIA
LĂ CONTINUĂ SĂ 
FUNCȚIONEZE. Aflîndu-se 
în continuare, potrivit aprecie
rilor medicilor. într-o stare „se
rioasă, dar stabilă", Barney 
Clark, bolnavul care a benefi
ciat, în premieră mondială, de 
implantarea unei inimi artificia
le, a continuat să se întremeze, 
ascultînd muzică și făcind chiar 
glume. Unul dintre medicii care 
îl îngrijesc a relevat că, după 
intervenția chirurgicală de sim- 
bătă, care a permis suturarea 
unor alveole pulmonare rupte,

plămînii pacientului funcționea
ză normal. Clark nu a putut încă 
să se ridice în picioare, dar a 
izbutit, incepînd de ieri, să se 
așeze pe marginea patului șl 
să-și miște membrele inferioa
re. în vîrstă de 61 de ani și de 
profesie dentist, Barney Clark 
a suferit de o maladie de cord 
incurabilă înainte de a fi supus, 
joia trecută, la implantarea ini
mii artificiale.

® BANANIERI LA 
CERCUL POLAR ! în loca' 
litatea islandeză Hveragerdhi, 
situată la 100 de kilometri de 
capitala țării, cresc în sere ba
nanieri. încălzite cu ape terma
le din vestitele gheizere, se
rele au in interior o tempera
tură de plus 20 de grade Cel
sius. Bananierii dau rod in tot

timpul anului, In funcție de so
iul lor. După părerea agrono
milor islandezi, bananele culti
vate în apropierea cercului po
lar au calități similare cu cele 
de la tropice.

@ MICUL HERCULE. 
O braziliancă în vîrstă de 31 de 
ani a dat naștere, la o mater
nitate din Sao Paulo, unui copil 
avind greutatea de 7,250 kg și 
lungimea de 58 cm. Atît „micul 
Hercule", cit și mama sa, Joana 
Martins Bezerra, care are acum 
7 copii, se simt bine.

® PE URMELE CIVI
LIZAȚIEI SUMERIENE. în 
provincia Adiyaman din . estul 
Turciei s-a descoperit o veche 
așezare sumeriană. Au fost

în cîteva rînduri
• Marți seara a început la Bu

dapesta turneul final al campionatu
lui mondial feminin de handbal. în 
primul meci echipa U.R.S.S. a În
trecut cu scorul de 15—14 (6—8) se
lecționata R.D. Germane.

La Szolnok, în cadrul turneului 
pentru locurile 7—12. echipa Româ
niei a învins cu scorul de 35—15 
(18—9) reprezentativa S.U.A.

© Președintele Confederației sud- 
americane de fotbal, Teofilo Salinas, 
a declarat că toate țările Americii 
Latine vor susține candidatura Bra
ziliei la organizarea turneului final 
al campionatului mondial de fotbal 
din anul 1986.

După cum se știe, desemnarea gaz
dei viitoarei ediții a „Cupei 
diale" va

Mon- 
avea loc în luna mai a 

anului viitor cu prilejul unei reuni
uni a Comitetului executiv al Fede
rației internaționale de fotbal.

© Selecționata de hochei pe 
gheață a țării noastre se pregătește 
în aceste zile pe patinoarul artificial 
din parcul sportiv „23 August" în ve
derea viitoarelor competiții interna
ționale. Este cunoscut că in zilele de 
13 și 14 decembrie la Paris și, respec
tiv, Tours .echipa noastră va întîlni 
reprezentativa Franței într-o dublă 
partidă amicală. După aceste meciuri, 
echipa României va pleca la Merano 
(Italia) pentru a participa cu înce
pere de la 17 decembrie la un turneu 
internațional alături de echipele Iu
goslaviei, Italiei și Suediei (B).

Din lotul selecționabililor fac par
te, printre alții, Ioniță, Justinian, 
Gh. Huțan, Nistor, Hălăucă și V. Hu- 
țanu. Antrenorul echipei este Eduard 
Pană.

® în prima zi a turneului interna
țional de tenis de la Salgotarjan 
(Ungaria), tinerii jucători români au 
obținut victorii. Cristinel Ștefănescu 
l-a întrecut cu 6—3, 6—2 pe Pinter 
(Ungaria), Răzvan Constantinescu a 
dispus cu 6—1, 6—3 de Temesh (Un
garia), iar Mihai Șovar l-a învins cu 
6—4, 6—3 pe Siraki (Ungaria).

scoase Ia iveală fragmente de 
case din piatră, statuete de 
bronz și unelte de muncă, o- 
biecte de artă din bronz și os. 
După părerea specialiștilor, a- 
șezarea a fost un important 
centru comercial care a cunos
cut o mare înflorire acum 3 400 
de ani.

® COMORILE DE PE 
FUNDUL MĂRII. Cerceta
rea fundului mării de-a lungul 
țărmurilor Indiei a demonstrat 
că aici s-au scufundat. în dife
rite epoci, numeroase nave care 
transportau aur. argint, diferite 
obiecte prețioase. Guvernul in
dian a hotărit ca. in următorii 
cinci ani, să se execute lucrări 
de scoatere la suprafață a aces
tor comori.

4'



Dezvoltarea multilaterală a relațiilor prietenești 
cu toate țările socialiste - orientare fundamentală 

în activitatea internațională a României socialiste

Acordăm o mare însemnătate colaborării cu toate țările socialiste - în primul 
rînd cu vecinii noștri - acționăm pentru întărirea solidarității și conlucrării 
lor în lupta pentru destindere și pace în lume.

NICOLAE CEAUȘEȘCU

Cu deosebită pregnanță se relie
fează preocuparea statornică pentru 
dezvoltarea relațiilor de strînsă 
prietenie și solidaritate, de colaborare 
pe multiple planuri cu toate țările 
socialiste, obiectiv care, înscriindu-se 
pe linia. luminoaselor tradiții inter
naționale ale mișcării muncitorești 
din România, consacrate în Progra
mul partidului, a fost cu vigoare re
afirmat de Congresul al XII-lea ca 
orientare fundamentală a întregii 
activități a Republicii Socialiste 
România pe plan extern.

Cu neslăbită energie a acționat în a- 
cest sens tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, 
ca o înaltă expresie a însemnătății 
pe care o acordă partidul și statul 
nostru conlucrării strînșe cu și între 
toate țările socialiste, pentru înfăp
tuirea măreței opere revoluționare în

care sînt angajate, pentru creșterea 
influenței și prestigiului socialismu
lui în lume. In expunerea la plena
ra lărgită, din iunie, a C.C. al P.C.R., 
secretarul general al partidului a pus 
din nou în evidență marea însemnă
tate a conlucrării dintre țările socia
liste, care, prin realizările obținute în 
edificarea socialismului și comunis
mului, prin rolul pe care îl au în 
viața internațională, prin ponderea 
crescîndă pe care o dețin în econo
mia mondială, dispun de posibilitatea 
de a soluționa, în colaborare, pro
blemele fundamentale ale dezvoltării 
lor multilaterale, și ridicării bunăstă
rii popoarelor lor, conlucrarea dintre 
aceste state constituind, în același 
timp, un factor major în apărarea 
independenței, în lupta pentru re
luarea politicii de destindere și pre
venirea unui nou război mondial.

0 experiență cu valoare de exemplu

sibilitatea mai bunei valorificări, în 
folosul comun, a unor realizări și re
surse, în general a avantajului apro
pierii geografice. în spiritul hotărîri- 
lor Congresului al XII-lea, care a 
subliniat din nou deosebita însemnă
tate acordată de partidul și statul 
nostru relațiilor cu marea țară vecină 
de la răsărit, o dezvoltare amplă cu
noaște conlucrarea pe toate planurile 
cu Uniunea Sovietică. Exemple sem
nificative le constituie, de asemenea, 
extinderea și diversificarea conlucră
rii cu fiecare țară socialistă vecina, 
cu celelalte țări socialiste din Eu
ropa. Totodată, în spiritul aceleiași 
orientări principiale, țara noastră ac
ționează neabătut pentru intensifi
carea raporturilor cu R. P. Chineză, 
cu celelalte țări’ socialiste din Asia și 
America Latină.

Potrivit hotărîrii Congresului al 
XII-lea, România dezvoltă raportu
rile cu țările socialiste atît pe plan 
bilateral, cit și multilateral. O mare

atenție este acordată perfecționării 
colaborării dintre țările socialiste 
din C.A.E.R., pornindu-se de la ce
rința de a se asigura progresul mai 
rapid al fiecărei economii naționale, 
astfel incit să se ajungă la egalizarea 
nivelurilor lor de dezvoltare. în con
dițiile actualei crize economice, ale 
cărei efecte se răsfrîng asupra tutu
ror țărilor, inclusiv asupra celor so
cialiste, mai buna valorificare a po
sibilităților largi existente in ceea ce 
privește satisfacerea în condiții mai 
bune a necesităților de materii pri
me, de materiale și energie, a cerin
țelor privind o serie de utilaje com
plexe și tehnologii moderne ar servi, 
fără îndoială, obiectivului lichidării 
rămînejilor în urmă moștenite, dez
voltării ansamblului statelor ce 
făuresc noua orînduire, ceea ce ar 
avea o influență uriașă în întreaga 
lume, oferind un înalt exemplu de 
raporturi internaționale noi, tovă
rășești.

Manifestări 
consacrate 
României

BRUXELLES 7 (Agerpres). — 
In cadrul manifestărilor consa
crate marcării în Belgia a zilei 
de 1 Decembrie, ambasada 
română din Bruxelles a organi
zat o expoziție de carte. La loc 
de frunte sînt prezentate opere
le și selecțiunile de texte din 
gindirea social-politică a tovară
șului Nicolae Ceaușeșcu. La 
vernisaj au participat senatorul 
Hugo Adriansens, președintele 
Grupului de prietenie Belgia- 
Romănia din parlamentul bel
gian, membri ai conducerii aso
ciațiilor culturale „Belgia-Româ- 
nia" și „Dacia".

BERNA 7 (Agerpres). — La 
Basel a avut loc vernisajul expo
ziției de pictură pe sticlă intitu
lată „Tradiții de iarnă in Româ
nia", ce reunește lucrări repre
zentative ale pictoriței Eugenia 
Buiuc Marinescu. Au participat 
reprezentanți ai autorităților lo
cale, oameni de artă și cultură, 
ziariști, un numeros public.

NEW YORK 7 (Agerpres). — 
La Biblioteca română din New 
York a avut loc o manifestare 
culturală dedicată zilei de 1 De
cembrie. In cadrul unui simpo
zion, prof. Liviu Maior, lector la 
catedra „Nicolae Iorga" de la 
Columbia University din New 
York, a conferențiat despre mo
mentele importante din istoria 
poporului român.

Plenara C. C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol

ULAN BATOR 7 (Agerpres). — La 
Ulan Bator au avut loc lucrările ple
narei C.C. al Partidului Popular Re
voluționar Mongol. Plenara a exami
nat raportul cu privire la îndeplini
rea prevederilor planului celui de-al 
doilea an al cincinalului, precum și 
la sarcinile dezvoltării social-econo- 
mice a tării în 1983. In cadrul plena
rei, Jumjaaghiin Tedenbal, secretar 
general al C.C. al P.P.R.M., președin
tele Prezidiului Marelui Hural Popu
lar al R.P. Mongole, a rostit o cuvîn- 
tare.

moscova , întrevederi româno-sovietice
MOSCOVA 7 — Trimisul Agerpres, 

I. Dumitrașcu, transmite: Aflat într-o 
vizită la Moscova. Vasile Pungan, 
ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, a 
avut convorbiri cu N. S. Patolicev, 
ministrul comerțului exterior al 
U.R.S.S., și cu V. G. Morozov, prim- 
vicepreședinte al Comitetului de

Stat al U.R.S.S. pentru relațiile eco
nomice externe.

Au fost examinate stadiul actual 
al raporturilor comerciale româno- 
sovietice. căile de dezvoltare a lor în' 
următorii ani.

A participat Traian Dudaș, amba
sadorul României în Uniunea Sovie
tică.

Ședința Comisiei permanente C.A.E.R. pentru 
comerț exterior

MOSCOVA 7 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc ședința a 64-a a 
Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru comerț exterior, la care au par
ticipat miniștrii de resort din țările 
membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I.

Au fost examinate probleme pri
vind realizarea obiectivelor de cola
borare in domeniul comerțului ex
terior, fiind aprobat planul de lucru 
al comisiei pe anii 1983—1984. S-a 
subliniat că îndeplinirea integrală a 
prevederilor acordurilor comerciale

pe termen lung și a protocoalelor 
comerciale anuale, precum și conve
nirea de livrări suplimentare de 
mărfuri caipătă, în prezent, o impor
tanță deosebită.

Au fost examinate, de asemenea, 
probleme privind asigurarea deplină 
și la timp cu piese de schimb a ma
șinilor și utilajelor ce se livrează în 
comerțul dintre țările membre ale 
C.A.E.R., precum și R.S.F.I., ca și 
alte probleme ale dezvoltării colabo
rării lor în domeniul comerțului ex
terior.

BEIJING

Convorbiri asupra situației din Orientul Mijlociu
BEIJING 7 (Agerpres). — Hu Yao- 

bang, secretar general al C.C. al P.C. 
Chinez, a primit delegația „Comite
tului celor șapte", condusă de 'regele 
Hussein al Iordaniei, care se află în 
capitala chineză în cadrul misiunii 
sale de a stabili contacte cu condu
cătorii țărilor membre permanente 
ale Consiliului de Securitate și de a 
prezenta planul arab de pace și a 
discuta probleme legate de soluțio
narea conflictului din Orientul Mij
lociu. După cum relatează agenția

China Nouă. Hu Yaobang a arătat, 
în cursul convorbirii, că R. P. Chi
neză sprijină lupta justă a popoare
lor arabe, a poporului palestinian. 
Efectele agresiunii Israelului trebuie 
eliminate, iar drepturile și demnita
tea națională ale poporului palesti
nian trebuie restaurate, concomitent 
cu recunoașterea dreptului ponorului 
israelian la existență pașnidTO: a 
spus secretarul general al' -‘.C. al 
P.C.C.

ADEN:
Reuniunea conducerii O.E.P.

Rodnicia acestei orientări constante 
își găsește expresie în îmbogățirea 
și diversificarea continuă a relațiilor 
României cu țările socialiste. în ridi
carea an de an a nivelului colaboră
rii în toate domeniile. Pe plan poli
tic, ca evenimente de primă însem
nătate pentru dezvoltarea colaborării, 
se înscriu întîlnirile la nivel înalt — 
în perioada de după Congresul al 
XII-lea, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu 
avînd numeroase contacte și convor
biri cu conducătorii de partid și de 
stat din cvasitotalitatea țărilor so
cialiste. Documentele adoptate cu 
aceste prilejuri au devenit, așa cum 
este bine știut, adevărate programe 
de acțiune, deschizînd noi și ample 
perspective' colaborării.

însemnătatea excepțională a întîl- 
nirilor și convorbirilor la nivel înalt, 
ca propulsor al ansamblului relații
lor noastre cu țările socialiste, este 
reliefată deopotrivă în România 
și în țările respective. Astfel, re- 
ferindu-se la rezultatele convorbirilor 
de la București din 1980 dintre to
varășii Nicolae Ceaușeșcu și Erich 
Honecker, ziarul „Neues Deutsch

land" scria că acestea „reprezintă 
baza pentru o nouă dezvoltare a co
laborării viitoare a celor două fări". 
Dind o înaltă apreciere rezultatelor 
ultimei vizite a secretarului general 
al partidului nostru, președintele 
Republicii. în R.P.D. Coreeană, ziarul 
„Nodon Sinmun" releva că multiple
le întîlniri și convorbiri dintre to
varășii Nicolae Ceaușeșcu și Kim Ir 
Sen „sînt adevărate evenimente is
torice, care fac ca relațiile tradițio
nale de prietenie și cooperare dintre 
cele, două partide, cele două țări și 
popoare să se dezvolte și să înflo
rească deplin". La rîndul său, ziarul 
„Borba", relevînd, cu prilejul vizitei 
din octombrie a.c. a șgfului sta
tului nostru la Belgrad, exemplul de 
bună înțelegere și colaborare pe 
Care-1 oferă România și Iugoslavia, 
sublinia că „noua intîlnire la nivel 
înalt este apreciată ca un factor de 
continuitate și un stimulent pentru 
lărgirea cu succes pe mai departe a 
relațiilor bilaterale și o contribuție 
la atenuarea încordării pe această 
frămîntată planetă".

Principiile noi de relații, baza trainică a prieteniei
Unul din meritele de seamă ale 

partidului nostru constă în demersul 
său ferm, în spiritul hotărîrii . Con
gresului al XII-lea. în direcția stator
nicirii între țările socialiste, pe 
baza acestor principii, a unor rapor
turi noi, necunoscute în istorie. îm- 
brățișind ideile socialismului științi
fic, milioane și milioane de oameni 
au dat glas încrederii lor profunde 
că odată cu înlăturarea inegalităților 
sociale, noua orînduire va determina 
și promovarea egalității naționale, a 
unor raporturi interstatale calitativ 
deosebite de relațiile impuse de.im
perialism, întemeiate pe nedreptate, 
pe dominarea și spolierea celor slabi

de către cei puternici. în concepția 
partidului nostru, țărilor socialiste le 
revine misiunea istorică de a oferi 
un exemplu practic al unor relații 
de tip superior, bazate pe deplină 
egalitate în drepturi’ și respect re
ciproc, ca între tovarăși de muncă și 
de luptă in construirea unei orinduiri 
superioare, mai bune și mai drepte. 
Firește că asemenea relații presu
pun respectarea strictă a atributelor 
suveranității fiecărui stat socialist, 
neamestecul sub nici o formă in 
treburile, interne, în soluționarea pro
blemelor care privesc exclusiv alt 
stat și pe . cetățenii acestuia.

\ Esențiali și precumpănitori — 

factorii obiectivi ai unității

Soluționarea problemelor noii orinduiri 

prin intensificarea conlucrării
Evoluția ascendentă a relațiilor 

României cu celelalte țări socialiste 
își găsește semnificativă materiali
zare în dezvoltarea colaborării econo
mice. Realizările în acest domeniu 
evidențiază creșterea puternică, mer- 
gînd într-un șir de cazuri pînă la du
blarea schimburilor de bunuri mate
riale în cincinalul încheiat la sfîrșitul 
anului 1980, sporirea în continuare, 
în fiecare an, a acestor schimburi. 
Una din trăsăturile caracteristice 
ale activității în perioada de după 
Congresul al XII-lea o constituie 
preocuparea pentru a conferi relații
lor economice durabilitate șî stabili
tate, prin încheierea a numeroase 
acorduri de colaborare pe termen 
lung, unele dintre acestea incluzînd 
și obiectivele preliminare pînă la 
sfîrșitul actualului deceniu.

Extinderea formelor superioare de 
conlucrare este o altă particularitate 
a acestei perioade, creșterea simți
toare a ponderii cooperării și spe

cializării industriale și tehnologice 
asigurînd valorificarea la parametri 
de eficiență superiori a experienței 
acumulate de țările noastre, a poten
țialelor lor economice și tehnice. 
Totodată, ca o reflectare a dinamis
mului conlucrării pe tărîm econo
mic, se extinde colaborarea pe plan 
tehnico-științific, o serie de probleme 
majore de care depinde progresul 
mai rapid al economiilor naționale 
fiind soluționate prin eforturile co
mune ale unui mare număr de centre 
de cercetare din România și din alte 
țări socialiste.

Acționînd neabătut pentru întă
rirea relațiilor cu toate statele socia
liste, România a pus un accent pri
oritar pe dezvoltarea colaborării cu 
țările vecine. în această orientare își 
găsesc reflectare atît tradițiile bo
gate ale conlucrării și întrajutorării 
în lupta împotriva asupririi străine, 
pentru înfăptuirea idealurilor de li-, 
benate națională și socială, cit și po-

în concepția promovată cu tenaci
tate și consecvență de partidul nos
tru, de tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, 
deosebirile, dealtfel inevitabile, pri
vind formele și metodele de construi
re a noii orinduiri, interpretarea di
ferită a unor fenomene sau probleme 
ale vieții internaționale, particulari
tățile politicii interne sau externe 
decurgînd în mod logic din atributele 
țărilor socialiste ca state pe deplin 
libere, independente și suverane — 
nu trebuie să știrbească în nici un 
fel raporturile dintre statele respec
tive, nu trebuie să afecteze cola
borarea dintre ele. Partidul nostru 
și-a exprimat constant convingerea 
că, mai devreme sau mai tirziu, ceea 
ce unește țările, socialiste și este fun
damental va prevala, că, prin discu
ții tovărășești, în spirit de respect re
ciproc și receptivitate, acționîndu-se 
cu răbdare, cu multă răbdare — 
deoarece este evident că probleme 
acumulate în perioade îndelungate 
nu pot fi soluționate peste noapte — 
se. va’ ajunge la depășirea neînțele
gerilor, la restabilirea încrederii, 
normalizarea relațiilor și dezvoltarea 
colaborării, la refacerea și întărirea 
unității. Cu satisfacție putem consta
ta că în raporturile dintre unele țări 
socialiste, grevate multă vreme prin

• în perioada de la Congresul al XII-lea, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu a 
avut 25 de întîlniri cu conducătorii' de partid și de stat din cvasitotalita- 
tea țărilor socialiste și a participat la două reuniuni multilaterale

• Au fost încheiate, la nivel înalt, cu țările socialiste 7 Declarații comune, 
10 Comunicate și Comunicate comune

® Acordurile de colaborare de lungă durată cu aceste țări prevăd creșterea 
substanțială, pînă la dublare, a volumului schimburilor economice în 
perioada actualului cincinal, extinderea puternică a cooperării și specia
lizării în producție

tensiuni și neîncredere, au început să 
se afirme tendințe noi. se enunță do
rința de a se deschide caiea spre 
normalizare. Sînt evenimente și evo
luții pe care partidul și sțatul nos
tru le salută cu convingerea că so
luționarea neînțelegerilor existente, 
dezvoltarea conlucrării dintre Statele 
socialiste, întărirea unității lor vor 
exercita o înrîurire dintre cele mai 
favorabile asupra operei de făurire 
ă noii orinduiri în fiecare țară, ca 
și asupra procesului revoluționar 
mondial în ansamblu, vor spori posi
bilitățile de asigurare a păcii în lume.

Congresul al XII-lea a reafirmat 
poziția principială a României socia
liste, care a susținut dintotdeauna cu 
tărie și a demonstrat în fapt, prin 
propriul său exemplu, că este posi
bil ca între toate țările care făuresc 
noua orînduire să existe raporturi 
normale, prietenești, să se dezvolte 
o rodnică colaborare. Așa cum de
monstrează viața însăși, promovarea 
neabătută a principiilor independen
ței și suveranității naționale,, egali
tății în drepturi, neamestecului in 
treburile interne, avantajului re
ciproc, - întrajutorării tovărășești și 
solidarității internaționale . asigură 
premisele cele mai rodnice pentru o 
colaborare fructuoasă, în vederea 
dezvoltării rapide a fiecărei țări so
cialiste, a întăririi tuturor statelor 
care făuresc noua orînduire, a creș
terii rolului lor în ansamblul vieții 
internaționale.

Acționînd statornic pentru tradu
cerea în viață a orientărilor Con
gresului al XII-lea, întărind continuu 
solidaritatea și dezvoltînd larg cola
borarea multilaterală cu toate țările 
socialiste, militind cu neslăbită per
severență pentru întărirea unității și 
coeziunii lor, partidul și statul nos
tru au fost și sînt animate de con
vingerea că un asemenea curs răs
punde in cel mai înalt grad intere
selor poporului român, ale tuturor 
popoarelor care edifică noua orîndui
re, cauzei generale a socialismului, 
destinderii și păcii în lume.

Dobînzile ridicate 
au determinat creșterea 
considerabilă a datoriei 

externe a țărilor 
din America Latină
Reuniune organizată 

de CEPAL
NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 

— La sediul din New York al Națiu
nilor Unite au început dezbaterile cu 
jprivire la „problemele dezvoltării 
statelor latino-americane în contex
tul’ crizei economice mondiale", re
uniune organizată de Comisia eco
nomică a O.N.U. pentru America La
tină (CEPAL). Potrivit datelor preli
minare ce vor fi prezentate în ca
drul reuniunii — informează agenția 
E.F.E. — criza economică mondială 
creează un climat periculos de insta
bilitate și confuzie în țările în curs 
de dezvoltare din America Latină. 
Recesiunea economică, au_ subliniat 
reprezentanții Columbiei și Urugua- 
yului, a provocat o creștere rapidă 
a șomajului și o deteriorare gravă 
a condițiilor economice și sociale în 
țările din această regiune a lumii. 
S-a subliniat, de asemenea, că, dato
rită dobînzilor ridicate practicate de 
marile instituții de credit occiden
tale, a crescut considerabil datoria 
externă a țărilor latino-americane. 
Datoria externă a 20 dintre statele 
latino-americane se ridică la peste 
32 miliarde dolari. în cadrul reuni
unii s-a relevat totodată influența 
negativă a inflației și a deteriorării 
termenilor de schimb de pe piața in
ternațională.

ADEN 7 (Agerpres). — în capitala 
R.D.P. Yemen s-a desfășurat reuniu
nea conducerii palestiniene, sub pre
ședinția lui Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei. 
Comunicatul final, difuzat de agenția 
W.A.F.A., reafirmă respingerea de 
către O.E.P. a tuturor planurilor și 
inițiativelor americane și israeliene, 
în special a acordurilor de lă Camp 
David și a proiectului autonomiei 
prevăzut de acestea, care ocolesc 
drepturile inalienabile ale poporului 
palestinian. Toate aceste planuri sînt 
privite ca încercări de a slăbi uni
tatea poporului palestinian. Totuși, 
continuă comunicatul, da urinare a 
rezistenței eroice și a > luptei po- 
poârelor palestinian și I libanez în

timpul Invaziei israeliene din Libari 
și în special din timpul asediului 
Beirutului, O.E.P. a dobindit o po
ziție internațională proeminentă la 
toate nivelurile.

Comunicatul subliniază necesitatea 
consolidării unității naționale pales
tiniene în cadrul O.E.P. și a institu
țiilor șale. în document se afirmă 
că viitoarea sesiune a Consiliului 
Național Palestinian va constitui mo-r 
mentul de lansare a acțiunilor in 
vederea realizării aspirațiilor națio
nale juste ale poporului palestinian 
și ale popoarelor arabe. Sesiunea 
C.N.P. va examina toate problemele 
referitoare Ia lupta și viitorul po
porului paj^estipian în conformitate 
cu programul politic al O.E.P. și cu 
rezoluțiile, adoptate la sesiunile, ante? 
rioare ale acestui organ.

La bordul complexului spațial sovietic

Pregătiri pentru revenirea pe Terra
MOSCOVA 7 (Ager

pres). — Cosmonauții 
sovietici Anatoli Bere- 
zovoi și Valentin Le
bedev se află pe o 
orbită circumteres- 
tră de 208 zile. Du
pă cum transmite a- 
genția T.A.S.S.. în 
conformitate cu preve
derile programului, cei 
doi membri ai echipa
jului de la bordul com
plexului spatial ..Sa- 
liut-7“ — „Soiuz-T-7“ 
— „Progress-16“ fac 
ultimele pregătiri in

vederea revenirii lor Pe 
Pămînt. Ei au trecut 
marți la pregătirea 
stației orbitale de cer
cetare „Saliut-7" pen
tru evoluția ei ulte
rioară în zbor automat. 
Echipajul urmează să 
asigure conservarea a- 
paraturii științifice a 
stației orbitale, să 
transfere instrumente
le ce vor fi aduse pe 
Terra în nava de cobo- 
rîre „Soiuz-T-7", si 
verifice aparatura de 
bord a acesteia. Au

fost verificate opera
țiile de alimentare cu 
combustibil solid a 
motoarelor rachetei de 
coborire. La 8 decem
brie, cu ajutorul mo
toarelor navei 1 de 
transport „Progress'. 6“ 
se va face o coreoție a 
orbitei complexului 
spațial.

Potrivit rezultatelor 
controlului medical, 
starea sănătății cosmo- 
nauților este bună. 
Zborul complexului 
orbital continuă.

ÎN ÎNTREAGA LUME

Un „NU" hotărit uriașelor cheltuieli 
de resurse materiale risipite pentru înarmări!

Congresul de la Sheffield (Marea Britanie)

Al. CÂ.MPEA.NUy
PRIMIRE LA PHENIAN. Kim Ir 

Sen, președintele R.P.D. Coreene, 
l-a primit pe Gheorghi Karamanev, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului inte
rior și al serviciilor al R.P. Bulga
ria, care conduce o delegație bul
gară aflată în 
coreeană. A avut 
lej, o convorbire

vizită în capitala 
loc, cu acest pri- 
prietenească.

AGENȚIILE DE PRESA

FRANCO-VEST-1 CONVORBIRI
■ GERMANE. Președintele Franței, 

Francois Mitterrand, și cancelarul
j federal al R.F.G.. Helmut Kohl, au

■ avut, marți, la Paris, o întrevedere 
in cursul căreia au examinat, după

I cum relevă agenția D.P.A.. chestiuni 
referitoare la tematica recentei reu- 

| niuni la nivel inalt a C.E.E. de la 
Copenhaga, precum și probleme ale 
schimburilor comerciale bilaterale.

|___Agenția France Presse menționează

că a fost luată în discuție nroble- 
ma deficitului comercial al Franței 
fată de R.F.G.. care riscă să atingă 
peste 12 miliarde mărci în 1982, in 
vederea găsirii unor posibilități de 
reducere a acestuia.

GREVA ÎN ISRAEL. Una din 
cele mai mari greve din ultimul 
timp din Israel s-a declanșat marți, 
la această acțiune participînd peste 
400 000 de salariați din sectorul pu
blic, relatează agențiile Associated

Press și Reuter. Cauza principală a 
acestui conflict de muncă, arată 
agențiile, este refuzul guvernului 
de a accepta cererile prezentate de 
centrala sindicală Histadrut pri
vind indexarea salariilor în funcție 
de prețuri. Se menționează în acest 
sens că inflația, care înregistrează 
un nivel fără precedent — între 
135 și 138 la sută în 1982 — a dus 
la scăderea veniturilor tuturor ca
tegoriilor de salariați.

LA CENTRUL DE EXPOZIȚII 
OLYMPIA", din Londra, a fost or

ganizată expoziția internațională 
„World Travel Market", la care a 
participat și Oficiul Național de Tu
rism din România cu un stand pro
priu. Prezența românească la expo
ziție a fost subliniată și de presă. 
Publicația „Travel News" a publi
cat, în trei numere consecutive, cite 
o pagină dedicată frumuseților, a- 
tracțiilor cultural-artistice și facili
tăților pe care le oferă tara noastră 
vizitatorilor străini.

MII DE PERSOANE din vestul 
mijlociu al Statelor Unite au fost 
nevoite să-și abandoneze locuințele 
și bunurile ca urmare a inundați
ilor provocate de ploile abundente 
din ultimele opt zile. Se anticipea
ză că fluviul Mississippi va depăși, 
joi, cu trei metri cota de inundație. J

împotriva sporirii cheltuielilor militare
COPENHAGA. — Folketingul da

nez (parlamentul). întrunit marți la 
Copenhaga, a hotărit înghețarea 
fondurilor pe care Danemarca urma 
să le verse către N.A.T.O.. in ve
derea construirii într-o serie de țări 
vest-europene a bazelor pentru noi
le rachete nucleare americane cu 
rază medie de acțiune, informează 
agenția Reuter. După cum se știe, 
este voi ba de cele 572 de rachete 
..Pershing-II“ și „Cruise", proiecta
te să fie amplasate în cinci țări 
vest-europene (R.F.G.. Italia. Marea 
Britanie. Belgia si Olanda). în con

formitate cu decizia N.A.T.O. din 
decembrie 1979. Agenția Reuter sub
liniază că Danemarca este prima 
tară a Alianței atlantice care adoptă 
o hotărîre de acest gen.

BONN. Sub deviza „Pentru exer
citarea dreptului la muncă și învă
țătură, împotriva cursei înarmări
lor !“, în orașul vest-german Mainz 
a avut loc o mare demonstrație a 
tineretului. Luind cuvîntul la mi
tingul care a avut loc cu acest pri
lej, Julius Lellbach, președintele

La Sheffield (Marea Bri
tanie) s-a desfășurat con
gresul „Campaniei pentru 
dezarmare nucleară", la 
care au participat 1 000 
de delegați. In unanimi
tate, participanții au votat 
pentru reducerea poverii 
înarmărilor, care, în con
dițiile accentuării crizei, 
apasă tot mai greu asu
pra populației britanice. 
Totodată, s-a subliniat că 
este imperios necesar să 
se treacă la măsuri efec
tive de dezarmare, In 
primul rînd nucleară, ln- 
cetînd astfel uriașa risipă 
de resurse materiale și 
umane deturnate in pre
zent pentru înarmări.

organizației locale a Uniunii sindi
catelor vest-germane. a subliniat că. 
în prezent, numărul șomerilor înre
gistrați în R.F.G. depășește datele 
oficiale, ajungind la aproape 2.7 mi
lioane. Lellbach a evidențiat, de 
asemenea, necesitatea intensificării 
luptei pentru apărarea păcii, pro- 
nunțindu-se pentru transformarea 
orașului Malnz într-o zonă liberă de 
arme nucleare. Vorbitorul a adre
sat în încheiere tinerei generații 
vest-germane chemarea de a ac
ționa cu fermitate împotriva cursei 
înarmărilor, pentru dezarmare.
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