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ÎN ÎNTÎMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI

PARTIDUL centrul vital al inițiativei

statului, a lărgirii continue

„Cînd vorbim de rolul conducător al partidului nu înțelegem prin 
aceasta o noțiune abstractă, o lozincă, ci activitatea practică, de zi cu zi, 
prin care fiecare comunist, fiecare activist, fiecare organizație și fiecare co
mitet de partid, pînă la Comitetul Central, asigură unirea eforturilor oame
nilor muncii, acționează în strînsă legătură cu masele, aflîndu-se permanent 
în mijlocul acestora, muncind, trăind împreună cu ele, participînd la viața 
lor zilnică".

NICOLAE CEAUȘESCU

de multi factori, 
dar în primul rînd de oameni

Acum, cînd ne mai despart doar 
citeva zile de marele eveniment po
litic din viața partidului și a țării — 
Conferința Națională — cînd po
porul întreg, condus de partid, aduce 
mărturia adeziunii sale la politica 
sa clarvăzătoare, iși dezvăluie o deo
sebită semnificație teza revoluționa
ră, orientarea cu privire la creșterea 
rolului partidului în viața societății, 
la raportul partid-stat.

Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. 
al P.C.R. din 1—2 iunie a.c. consti
tuie o strălucită sinteză a problema
ticii actuale a dezvoltării multilate
rale a societății noastre socialiste. 
Implicațiile sale teoretice și practi
ce sint multiple. înțelegerea și 
aprofundarea lor cer un efort con
stant și generalizat. Pentru că, în 
concepția partidului nostru, teoria 
este un instrument al activității re
voluționare : singura valabilă este 
acea teorie care este deschisă spre 
acțiune practică nemijlocită și care 
obligă, prin profunzimea analizelor 
pe care le întreprinde, prin valoarea 
sintezelor elaborate $i prin eficiența 
soluțiilor propuse, la acțiune.

Rețin în mod deosebit atenția 
spiritul creator și dialectic în care 
sint tratate problemele abordate, 
analiza fină ce pătrunde în articu
lațiile intime ale relațiilor multipla 
dintre structurile și activitățile so
ciale care compun sistemul nostru 
social, toate acestea înfățișînd o 
exemplară forță de cuprindere și în
țelegere teoretică și ideologică a fe
nomenelor și proceselor caracteris- 
tice actualei etape de construcție so-

cialistă. în multitudinea acestor 
structuri și articulații sociale rolul 
de ax central il deține relația 
partid-stat, pentru că in sistemul 
conducerii sociale atit partidul, cit și 
statul constituie elemente de prim 
ordin. De aceea, descifrarea in toate 
determinațiile sale 
complexe a rela
țiilor dintre partid 
și stat are o pro
fundă semnifica
ție teoretică și o 
majoră importan
ță de ordin prac
tic, dat fiind rolul 
covîrșitor al aces
tor factori în 
conducerea socie
tății, in orien
tarea evoluției 
sociale în con
cordanță cu ce
rințele progresu
lui.

Nota dominantă 
a analizei între
prinse de secreta
rul general al
partidului este spiritul său dialectic, 
in lumina căruia este respinsă orice 
tendință speculativă de abordare a 
acestui raport, care ar conduce ine
vitabil la stabilirea primordialității 
unuia sau altuia dintre termenii re
lației. Tocmai o asemenea abordare 
speculativă conduce la interogația, 
în ultimă instanță nefondată, privi
toare la care din acești doi factori 
ocupă rolul principal în societate. 
Fiecăruia îi revin in actuala etapă 
răspunderi deosebite, care nu pot fi

duse la îndeplinire decit în condi
țiile stabilirii la toate nivelurile or
ganizării .sociale a unor relații de 
armonizare. Cooperare și funcționare 
optimă a tuturor organismelor de 
partid și de stat. Așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae
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Ceaușescu „ro
lul conducător al 
partidului in so
cietatea noastră 
socialistă nu În
locuiește în nici o 
împrejurare orga
nele de stat, nu 
diminuează și nu 
poate să diminue
ze sub nici o for
mă răspunderea 
organelor de stat 
in fața legilor și a 
poporului”.

Este concentrat 
Bici adevărul e- 
sențial că, în ac
tuala etapă a dez
voltării , sociale, 
speh'fmul activi
tății statale se 
afirmă distinct, 

statului revenindu-i funcții și sarcini 
în ansamblul societății pe care numai 
el le poate îndeplini, cu mijloacele 
sale proprii — diferite de mijloacele 
muncii de partid sau de cele aflate 
la inderhina altor organizații compo
nente ale sistemului de conducere 
socială. Și aceasta, în primul rînd, 
datorită faptului că statul posedă o 
mare capacitate organizatorică, ce 
trebuie valorificată deplin în toate 
sferele vieții sociale.

Mișcarea socială continuă să fie și 
în socialism o mișcare contradicto
rie. Valorificarea contradicției, ca 
izvor al dezvoltării, ca și prevenirea 
aspectelor conflictuale ce pot apărea 
în evoluția diferitelor contradicții 
presupune, cu necesitate, o organi
zare socială bine consolidată in ca
drul căreia politicului îi revine rolul 
de a controla factorii care pot ge
nera opoziții, conflicte în această 
mișcare contradictorie, de a înlesni 
acțiunea legităților active, de a asi
gura dezvoltarea multilaterală a so
cietății și a omului. în realizarea 
acestui rol, politicul se întemeiază 
pe mobilizarea largă a maselor 
populare la construcția conștientă a 
societății, pe o ideologie revoluțio
nară, cit și pe știință, pe cunoașterea 
aprofundată a realității 
venția modelatoare pe 
fecționării mijloacelor 
practică. O asemenea ___ ..
izvorăște dțki: valorificarea experien
ței dobîndjte . de partidul., nostru în 
ăonducereâ procesului de construc
ție socialistă.

Noua perspectivă din care este 
privită relația dintre partid și stat 
reflectă tocmai strădania de a pune 
mai bine in valoare creșterea capa
cității organizatorice a sistemului de 
conducere socială. în această nouă 
viziune, statul, organele de stat sint 
direct răsounzătoare de buna desfă
șurare a întregii activități economi- 
co-sociale, de întărirea ordinii și

și pe inter- 
măsura pe>'- 
de acțiune 
perspectivă

și cooperatorilor. Pentru organizația 
noastră de partid, pentru comuniști 
nu este o sarcină ușoară. Dar nici 
ceea ce am izbutit pini acum nu s-a 
făcut cit al bate din palme".

Pe lingă alte sporuri substanțiale, 
la recolta de cereale obținută in acest 
an la C.A.P. GHE3RGHE DOJA, la 
porumb a fost realizată o producție 
de 9 570 kg la hectar pe o suprafață ’ 
de aproape 1000

Activitatea politică, organizatorică 
și educativă pe care sint chemate, 
să o desfășoare organele și organiza
țiile de partid pentru mobilizarea oa
menilor muncii din agricultură in ve
derea înfăptuirii noii revoluții agrare 
presupune intr-un grad înalt dina
mism, flexibilitate în aplicarea for
melor și metodelor de muncă, spirit 
de inițiativă, rapiditate in concentra
rea și repartizarea forțelor disponibile 
in funcție de si
tuațiile noi ivite, 
neresemnare in 
fața unor dificul
tăți. Și toate a- 
cestea pentru că, 
spre deosebire de 
alte domenii din 
sfera producerii 
de bunuri, unde 
ducție sint. relativ 
unde mijloacele materiale și umane, 
normele și regulile sint stabilite exact 
pentru o anume perioadă, hotăritoare 
fiind inainte de toate cunoașterea și 
aplicarea lor, munca in agricultură 
are un specific aparte : ciclul de 
producție se desfășoară pe parcursul 
unui an întreg, lucrările diferă de la 
un anotimp la altul, solicitarea mij
loacelor materiale și umane reclamă 
schimbări rapide de ritmuri, iar con
dițiile de climă greu de prevăzut de
termină situații pentru care trebuie 
avute in vedere mai multe soluții po
sibile, pregătite temeinic, din timp, 
indiferent dacă ele vor fi sau nu 
aplicate ulterior.

în aceste condiții, strădaniile de
puse de organele și organizațiile de 
partid din județul Ialomița sint con
cludent ilustrate de rezultatele obți
nute in. acest an ; el se află printre 
județele fruntașe pe țară ia recoltele 
de cereale, - inscriindu-se pe primul 
loc la producția medie de grîu lâ 
hectar : 3 830 kg.

O retrospectivă a activității de 
partid pe întregul an agricol pune in 
evidență o seamă de aspecte esenția
le, a căror însumare se alcătuiește 
intr-un ansamblu de reușite și învă
țăminte care oferă valoarea unei 
utile experiențe globale pentru a fi 
avută in vedere în pregătirea și 
desfășurarea bătăliei pentru recolta 
anului 1983. Am consemnat în acest 
sens opinii, puncte de vedere, con
cluzii ale unor interlocutori direct 
implicați in succesiunea tuturor mo
mentelor mai calme sau de maximă 
încordare ale ciclului agricol care 
s-a încheiat. Din toate acestea s-a 
conturat coordonata de fond în jurul 
căreia au gravitat cea mai mare parte 
a formelor muncii de partid și 
anume :

Atragerea efectivă și afectivă a 
cooperatorilor, mecanizatorilor, spe
cialiștilor, a tuturor lucrătorilor din 
agricultura județului la realizarea 
programelor stabilite. Pentru secre
tarul comitetului comunal de partid 
din AMARA, tovarășul Vasile Geantă, 
mobilizarea oamenilor trebuie să fie 
o preocupare permanentă a orga
nizației de partid de-a lungul între
gului an : „încă din primăvară — 
ne-a declarat secretarul de partid — 
in cadrul adunărilor pe formații de 
lucru ale membrilor cooperatori, în 
adunările de partid, odată cu dezba
terea cifrelor de plan și apoi cu alte 
prilejuri, pînă la strîngerea recoltei, 
în centrul atenției a stat atragerea 
tuturor cooperatorilor la lucrările 
agricole. Membrii comitetului comu
nal de partid, colectivul de agitatori, 
deputății, factorii de răspundere ai 
consiliului popular au mers din casă 
in casă, au. discutat cu fiecare cetă
țean al comunei noastre. Astfel, am 
reușit ca in acest an să sporim forța 
de muncă activă a cooperativei noas
tre cu peste 100 de oameni".

C.A.P. GRINDU a obținut anul a- 
cesta 5 214 kg griu la hectar pe o

suprafață de 1 000 hectare, 8 330 kg 
porumb la hectar la neirigat pe o su
prafață de 1 034 hectare, 42 tone 
sfeclă de zahăr pe o suprafață de 305 
hectare. „Pentru comitetul de partid 
al unității noastre — ne spunea pre
ședintele cooperativei, tovarășul An- 
ghel Mircea Dan — mobilizarea oa
menilor ar putea fi considerată o 
treabă de mai mulți ani rezolvată. 
Numai că noi nu am gindit și nu

0

ciclurile de pro- 
mai scurte,

.......... MMM

gindim astfel. Cu participarea nume
rică — e drept — am fi semănat și 
am fi cules la timp. Dar numai atit. 
Nu am fi obținut insă recolte tot 
mai mari de la un an la altul dacă 
organizația de partid nu ar fi pus 
principalul accent pe participarea și 
munca calitativă a cooperatorilor, 
pe respectarea de către ei a norme
lor stabilite, învățate la cursurile 
agrozootehnice. Se pune problema 
obținerii in viitor a unei producții de 
20 000 kg porumb la hectar. Eu sint 
încredințat că este posibil. Va fi ne
voie de lucrări cu totul deosebite, de 
o înaltă calificare a mecanizatorilor

hectare. Pentru co
munistul Mihail 
Zaschievici, ingi- 
nerul-șef al uni
tății, în ceea ce-1 
privește, partici
parea specialiști
lor nu este de la 
sine înțeleasă, ci 
comportă inainte 

de toate o pronunțată aderență 
afectivă, adică pasiune, tenacitate 
in aplicarea cunoștințelor dobin- 
dite pe băncile facultății și îmbogă
țite în practica curentă. „Organizația 
comuniștilor . din cooperativă, consi
liul de conducere — ne relata inter
locutorul nostru — au inclus in pla
nurile lor de muncă prevederi pre
cise privind răspunderea pentru

Constantin VARVARA 
Mihai VIȘOIU

(Continuare în pag. a Il-a)

Climatul creației
' In' ultimă vreme,' U-^- ~ tură"' ietr utîțW' scrii

tori cîți aii intrat. Ce
ea ce putem spune 
insă noi astăzi este 
acest lucru : nu știm 
dacă mai există locuri 
in lume in care crea
ției maselor să i se 
acorde o atit de mare 
importanță ca la noi, 
in România. Este si
gur că o asemenea gri
jă deosebită, progra
matică, față de litera
tură, față de promo
varea talentelor 
popor a devenit 
lucru firesc 
noi. Iar acest

nluneq scriitorilor, in 
colaborare cu Consi
liul Culturii și Edu
cației Socialiste, 
Consiliul Central 
Uniunii Generale

de a fi cu adevărat 
frumoși, sensibili, 'cu 
un suflet ales, oameni 
care-și ridică ochii 
spre cerul artei, al po
eziei ce înnobilează 
sufletul și mintea. Ia
tă cum accesul mase
lor la cultură și artă, 
la creație cunoaște 
astfel întruchipări 
foarte concrete, direc
te, ca o expresie vie 
a democrației socia
liste instaurate de par
tidul nostru. Această 
politică a culturii și 
creației, susținută de 
statul și partidul nos
tru, cere din partea 
tuturor o nouă calita
te a muncii, un efort 
mai mare și mai price
put pentru stimula
rea, ocrotirea și folo
sirea tuturor valorilor 
pe care poporul nos
tru le dă la iveală în 
toate domeniile. Pro
movarea rațională a 
valorilor, acordarea 

ta- 
nasc 
iată 

obiective

cu 
al 
a 

Sindicatelor din Româ
nia, a organizat o 
seamă de consfătuiri 
cu membrii cercuri
lor de creație artis
tică din toată ța
ra. E un fapt îmbucu
rător, e un fapt ce ne 
vorbește despre posi
bilitățile largi pe care 
le au toți creatorii de 
frumos de a-și pune in 
dezbatere problemele 
ce-i frământă, e un 
fapt ce vorbește des
pre existența unui ex
traordinar rezervor de 
talente, despre demo
cratizarea culturii, des
pre condițiile create 
de partid și de stat, 
personal de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
dezvoltării și înflori
rii unei culturi noi, 
socialiste, formării u- 
nor oameni cu pregăti
re temeinică, iubitori 
de adevăr și iubitori 
de frumos, oameni stă- 
pini pe destinele lor 
și pe destinul patriei 
lor. Este reconfortant 
și semnificativ să-i as
culți pe cei ce mun
cesc în uzine, in fa
brici, in instituții, in 
cooperative dezbătînd 
cu pătrundere și răs
pundere problemele 
artei și literaturii, pro
blemele propriei lor 
creații. Ei știu și pot 
să participe la o rea
lă dezbatere despre ro
lul cenaclului muncito
resc, al cercurilor li
terare, al creației ar
tistice de azi — cum 
am văzut, de curind, la 
Craiova. Un cenaclu, 
spuneau ei cu multă 
dreptate, nu trebuie 
văzut ca o fabrică de 
poeți și scriitori, iar 
cine crede că venind 
la cenaclu va căpăta 
un pașaport de intrare 
in istoria literaturii se 
inșală. Marele Sado- 
veanu spunea că din- 
tr-o „școală de litera-

Nicolae LOTREANU
(Continuare în pag. a V-a)
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Laminorul

In ziarul de azi

utilaje

de
ai

(Continuare 
în pag. a V-a)

pro- 
ar- 

mult

însemnări de 
Dumitru Radu 

POPESCU

Rubricile noastre : Fap
tul divers ; Din instanță in 
fața opiniei publice ; De 
pretutindeni ; Sport ; Che
nar de duminică.

Colectivele de oatneni 
muncii de la Combinatul 
lianți și azbociment Fieni

din 
un 

pentru 
lucru

I

ai 
de 

____ . Și 
întreprinderea de utilaj chimic 
Găești au îndeplinit sarcinile 
pe acest an la producția-marfă. 
Astfel, numărul unităților eco
nomice dimbovițene care au ob
ținut. acest remarcabil succes 
s-a ridicat la 22. Pînă Ia sfîrși- 
tul anului, aceste colective frun
tașe vor produce peste preve
deri energie electrică, cărbune, 
utilaj petrolier și chimic, mate
riale de construcții și alte pro
duse în valoare de peste 325 
milioane lei. (Gheorghe Manea, 
corespondentul „Scinteii").

O importantă capacitate 
de producție a siderurgiei

de semifabricate 
de la Combinatul

siderurgic din Galați
Laminorul de semifabricate 

din cadrul Combinatului side
rurgic Galați a intrat in probe 
tehnologice in luna iunie a 
acestui an. în final, aici ur
mează să se producă 2,5 mili
oane tone țagle și blumuri pe 
an. La lucrările de construcții- 
montaj au contribuit întreprin
derea de construcții-montaj și 
reparații siderurgice Galați, în
treprinderea de montaje și ser
vice pentru automatizări și tele
comunicații București, Trustul 
de instalații și montaj Bucu
rești, . precum și personalul 
muncitor din cadrul laminoru
lui. între furnizorii de 
mai importanți amintim între
prinderea de mașinip_______  _ ... grele
București și întreprinderea de 
construcții de mașini Reșița. 
După cum ne-a informat ingi
nerul Gheorghe Pecheanu, șeful 
laminorului, în lunile iunie- 
noiembrie noua secție a realizat 
peste 130 000 tone țagle și blu
muri, pe care le-a livrat unită
ților de prelucrare metalurgică 
din țară. în întrecerea care se 
desfășoară in întîmoinarea Con
ferinței Naționale a nart'd'd'ii 
s-a evidențiat schimbul A, con
dus de inginerul Vasile Grino- 
re și maistrul Gheorehe C'e- 
ciuc — colectiv care realizează 
producții de nestc 1 0r'0 to->r> 
perioada unei zile de muncă. 
(Dan Plăeșu, corespondentul 
„Scinteii").

Foto : E. Dicbiseanu

al orizonturilor vaste
Te-am întîlnit demult, de cînd dădeai 
Neînțelegerea și negura deoparte, 
Ilumina tumultul lunii mai,
Calea abia-ncepea — ducind departe,

Din simburii ființei, ca din vise, 
Trezirea se zbicea la vint subțire. 
Destoiniciile întredeschise 
Reinventau alt spațiu de iubire.

Partid al orizonturilor vaste,
Al revoluției din suflet și din ginduri, 
tști creatorul demnității noastre, 
Ești soarele puternicelor rînduri.

Laurii tăi, mulțimea solidară, 
Priveliștile țării românești 
Se-adună în renașterea solară 
Ca din adincurile-ascunse în povești.

Laurii tăi strălucitori există
In aurul din fluviul unitar,
In miezul cald al omeniei, comunistă 
In umanismul revoluționar.

Violeta ZAMF1RESCU

i .. .. -

firesc înseamnă 
norm : o politică de 
stat care sprijină și sti
mulează poezia, 
za, dramaturgia, 
tele, care face
pentru ca pretutindeni 
mesajul purtător de 
bucurie umană al poe
ziei să se răspindeas- 
că in largi mase de 
oameni, la orașe și sa
te, in întreprinderi și 
in cooperative de pro
ducție. Iată un lu
cru extraordinar : la 
„Electroputere" din 
Craiova, in fiecare 
zi de marți, de trei
zeci de ani, muncito
rii se adună, intr-un 
cenaclu al lor, pen
tru a recita poezii, 
pentru a discuta des
pre poezie. Puse cap 
la cap, aceste zile de 
marți dau patru ani de 
poezie neîntreruptă la 
o mare întreprindere 
socialistă. Ce înseam
nă de fapt aceș4' patru 
ani de poezie j ntru o 
colectivitate muncito
rească așa cum e ace
ea de la „Electropute
re" și cum sint atitea 
in țară 2 Oameni care 
produc marile valori 
materiale, valort apre
ciate in țară și peste 
hotare, au și calitatea

valorilor, 
maximei atenții 
lentelor care se 
pretutindeni — 
generoasele 
ale programului nos
tru cultural, al între
gii noastre vieți spiri
tuale din România 
cialistă.

In cenaclurile 
creație vin oameni 
muncii să-și citească 
rodul inspirației, să 
discute despre poezie, 
despre artă. Ei pun in 
astfel de preocupări 
o imensă energie, o 
nobilă abnegație care 
se cuvin respectate. Că 
aceste producții nu sint 
totdeauna formidabi
le n-are importanță. 
Importanță are faptul 
că se creează un climat 
de creație și cultură, 
un climat spiritual e- 
levat, un climat in ca
re marile valori, pa
triotice, socialiste, se 
pot afirma nestinghe
rit, in folosul tuturor, 
al . culturii de azi din 
România. Cred că tre-
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450000 DE APARTAMENTE!

Din fondurile statului 
se vor construi

CONFERINȚA NAȚIONALĂ
A

PARTIDULUI COMUNISTV___ ROMÂN____ :___ :

LA TERMOCENTRALA

MINTIA-DEVA :

După reparația
capitală, 

grupul energetic nr. 3 
a fost repus 

j în funcțiune
; ‘în Intîmpiharea Conferinței
> Naționale a partidului,, colectiv, 
j vist termocentralei Mintia-Deva 
I anunță repunerea în funcțiune, 
după reparația capitală, a pri
mului cazan din cadrul grupu
lui energetic nr. 3. Astfel, s-a 
creat posibilitatea pulsării su
plimentare în sistemul energetic 
național a peste - 35 000 kWh 
energie electrică în acest an. 
Succesul se datorează muncii 
însuflețite de zile și nopți ne
întrerupte ale echipelor de 
muncitori și specialiști pentru 
efectuarea, înainte de termenul 
prevăzut, a reparației capitale 
a instalațiilor și utilajelor din 
cadrul acestui grup energetic. 
Stadiul actual al lucrărilor per
mite repunerea în funcțiune a 
celui de-al doilea cazan la 15 
decembrie a.c. (Sabin Cerbu, 
corespondentul „Scînteii").

Secția mecanică a întreprinderii 
de exploatare a lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare Giurgiu. Se 
lucrează la un nou panou de 
automatizare pentru punere sub 
presiune cu care va fi dotată 
una din stațiile de pompare a 
apei din sistemul de irigații 

Daia - județul Giurgiu
Foto : E. Dichiseanu

IAȘI:

6 000 
de noi apartamente 

pentru oamenii muncii
Constructorii de locuințe din 

județul Iași întîmpină Conferin
ța Națională a partidului și cea 
de-a 35-a aniversare a Repu
blicii cu noi și semnificative 
realizări. Ei au predat „la 
cheie", în aceste zile, aparta
mentul cu numărul 6 000 con
struit de la începutul anului și 
pînă în prezent. Alte aproape 
1 000 de apartamente se află in 
stadii avansate de finisaj, ele 
urmînd a fi predate beneficia
rului în următoarele săptămini. 
(Manole Corcaci).

ÎN ÎNTÎMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI

Inițiative de măre eficiență 
care prelungesc „viața" tractoarelor

ESENȚIALĂ PENTRU SPORIREA PRODUCȚIEI DE CĂRBUNE:
w n

Ridicarea productivității muncii 
in abataje

Mina Lupeni este o unitate cu o 
foarte bună dotare tehnică. Aceasta 
permite ca în prezent 53,6 la sută din 
producția de cărbune să se extragă 
cu complexe mecanizate, iar 66,4 la 
sută din cărbune să se taie cu com
bine de abataj. Nu întimplător, deci, 
pornindu-se de la gradul înalt al me
canizării lucrărilor in abataje, parti- 
cipanții la dezbaterile din cadrul 
adunării generale a reprezentanților 
oamenilor muncii din întreprindere, 
care a avut loc la mijlocul lunii 

■ noiembrie, s-au referit insistent la 
neajunsurile ce s-au făcut simțite in 
folosirea utilajelor și instalațiilor 
miniere, precum și la căile și posibi
litățile de creștere a " producției de 
cărbune prin utilizărte-toăT'ăîIcientă1 

. ț â~-mijloacelor tehnice,
— 'Dealtfel, cauza arieKărată&at râmi-w» 

norilor în urmă Iar extracția cărbu- 
nelui în sectoarele III, IV și VII 
(care în trimestrele doi și trei din 
acest an au acumulat restanțe de la , 
27 000 tone la 46 000 tone cărbune, 
diminuind serios tealizările celorlalte 
sectoare) o reprezintă faptul că pro
ductivitatea muncii în subteran nu 
a fost realizată, în 10 luni din 
acest an, decît în proporție de 
89,1 la sută. Un rezultat deter
minat de nefolosirea la întreaga ca
pacitate a complexelor mecanizate, 
de nerespectarea de unele brigăzi a 
tehnologiilor de lucru și a normelor 
disciplinei muncii în general, de ne- 
intrarea la timp în funcțiune a noi
lor capacități, ca și de calitatea ne
corespunzătoare a unor lucrări de 
revizii și reparații.

Desigur, asupra rezultatelor mun
cii au influențat negativ și cauze 
obiective, cum au fost tectonica stra
turilor din sectoarele III și VI, infil
trațiile mari. de ape in multe locuri, 
golurile în aprovizionarea materială 
și mai ales cu unele piese de schimb 
a unor brigăzi, întreruperile pe 
liniile de transport al cărbunelui 
spre suprafață. Dar la o analiză mai 
atentă, și asemenea dificultăți ar fi 
putut fi depășite în condițiile în care 
s-ar fi acordat o atenție mai mare 
perfecționării organizării, muncii, 
creării condițiilor de lucru corespun
zătoare fiecărei brigăzi de mineri, 
îndeosebi prin asigurarea unei apro
vizionări ritmice și a unui transport 
fluent al cărbunelui. Fapt este însă 
că nu s-a făcut tot ceea ce depindea 
de fiecare miner, de fiecare forma
ție de lucru pentru desfășurarea co
respunzătoare a producției. Atît in 
luările de cuvint din adunarea gene
rală amintită, cît și în discuțiile ulte
rioare, minerii șefi de brigăzi Con
stantin Popa, loan Budiliceanu, Ion

(Urmare din pag. I)
aplicarea tehnologiilor avansate si au 
combătut, totodată, cu fermitate con
cepțiile învechite, cerîndu-ne nouă, 
specialiștilor, să nu privim tehnolo
gia ca un scop in sine, ci ca un 
mijloc esențial de creștere a pro
ducției".

In această ordine de idei, ar 
fi de reținut și un alt aspect : acela 
al generalizării metodelor și tehno
logiilor folosite la loturile experi
mentale pe suprafețe cît mai mari. 
Iată, se constată că aplicarea rezul
tatelor pe loturile experimentale și 
ale Stațiunii de cercetare pentru cul
turi irigate Mărculești nu au devenit 
încă un bun ciștigat pentru multe din 
unitățile agricole ale județului și că 
asemenea preocupări nu s-au înscris 
încă printre prioritățile organizațiilor 
de partid. Cu alte cuvinte, produsele 
și producțiile frumoase și mari să 
fie obținute nu doar de pe cîteva 
hectare. Din oricare lan, din toate 
lanurile să poată fi strînse spice de 
griu și știuleți de porumb frumoși 
ca pentru expoziție.

Din consemnarea acestor opinii re
iese clar că conceptul de mobilizare 
a lucrătorilor din agricultură pentru 
multe organizații de partid din județ 
presupune mult mai mult decît o 
prezență fizică, mult mai mult decît 
o cifră statistică. Participarea la 
muncă presupune, după cum am vă
zut, multiple laturi calitative, dintre 
care : pregătirea profesională, lupta 
pentru afirmarea noului, corectitu
dine, ordine și disciplină. Toate aces
tea nu apar de la sine. Pentru afir
marea lor. organele și organizațiile 
de Dartid au desfășurat si desfășoară

Multiple acțiuni organizatorice și 
politico-educative cu obiective uni
tare. Unul dintre cele mai conclu
dente exemple în acest sens îl re

Divriceanu, Pavel Bujor, Victor But- 
naru, șefii de sectoare — inginerii 
Victor Balosin, Gheofghe Cotormani 
și alții au ținut să sublinieze că dacă 
multe din propriile neajunsuri ce 
s-au ivit, in special in trimestrul III, 
ar fi fost înlăturate mai din timp, 
nu se Înregistrau minusuri la pro
ducția de cărbune.

Cîteva calcule sînt edificatoare : 
productivitatea muncii pe post n-a 
fost realizată cu 229 kg cărbune, mai 
ales din cauza slabelor randamente 
ale unor complexe mecanizate. Așa 
a fost cazul cu unele abataje meca
nizate din straturile 3, 5 și 8, unde 
s-au obținut productivități mai mici

La t întreprinderea : f 
minieră Lupeni

decît chiar In anumite abataje cu 
susținere individuală. Or, printr-o 
organizare mai bună a muncii, pla
sarea corespunzătoare a posturilor 
în abataje și asigurarea funcționării 
ritmice, neîntrerupte a tuturor com
plexelor puteau fi realizate și cele 
229 kg cărbune pe post. Drept rezul
tat, în 11 luni din acest an producția 
ar fi fost mai mare cu peste 50 000 
tone cărbune. Un alt calcul arată că 
dacă absențele nemotivate ar fi fost 
reduse cu numai 25 la sută s-ar fi 
putut obține mai mult de 100 000 tone 
cărbune în plus față de ceea ce s-a 
produs.

De asemenea, Scurtarea termenelor 
de punere in funcțiune a complexe
lor mecanizate ar crea posibilități de 
plasare a posturilor nemijlocit pen
tru realizarea producției de cărbune. 
Problema este deosebit de importan
tă întrucît în perioada care a trecut 
din acest an s-au „consumat" peste 
25 000 posturi pentru demontări și 
montări de complexe mecanizate, in 
loc ca o bună parte din acestea să 
participe la extracția de cărbune.

Important este că toți interlocu
torii au fost de acord că In între
prindere există mari rezerve și posi
bilități pentru realizarea productivi
tății muncii planificate. Așa cum 
arătam mai înainte, există mari dife
rențe între productivitățile ce se 
obțin atît în abatajele mecanizate, 
cît și în cele cu susținere Individuală, 
chiar între brigăzi care fac parte din 
aceleași sectoare.

împreună cu tovarășul Constantin 
Dănciulescu, director tehnic al minei, 

prezintă munca biroului de coordo
nare a activității politico-organiza- 
torice de partid din cadrul CONSI
LIULUI UNIC AGROINDUSTRIAL 
DE STAT ȘI COOPERATIST GRI- 
VIȚA. în acest consiliu, la 14 noiem
brie se încheiaseră absolut toate lu
crările agricole prevăzute pentru a- 
cest an, de la recoltat pînă la ară
turile de toamnă, spre deosebire de 
anul precedent, cînd acestea au fost 

Recoltele mari depind în primul rînd de oameni
terminate abia la sfîrșitul lunii de
cembrie. Tovarășul Nicolae Miu, or
ganizatorul de partid al consiliului 
unic, ne explică : „Nu mă voi referi 
punct cu punct la planul biroului de 
coordonare, dar pot să spun că am 
urmărit punct cu punct realizarea 
lui. De pildă, in această toamnă, așa 
cum prevăzusem dinainte, am inițiat 
numeroase acțiuni de intrajutorqre 
cu mijloace mecanice, cu forțe de 
muncă intre unități. Firește, aceste 
acțiuni ar putea fi încadrate la ca
pitolul măsuri organizatorice. Dar 
întrajutorarea este in același timp 
și o latură a eticii comuniste. 
In consecință, secretarii Comitetelor 
comunale de partid au avut ca sar
cină să explice oamenilor, prin for
mele pe care le-au considerat ca 
fiind cele mai potrivite, îndatorirea 
patriotică a cooperatorilor de a da o 
mină de ajutor altor unități din raza 
consiliului unic. Se știe că una din 
atribuțiile consiliilor unice este și 
generalizarea experienței înaintate. 

efectuăm o serie de calcule privind 
ciștigurile pe care le realizează mi
nerii dacă prevederile de plan sînt 
realizate și depășite și cît se pierde 
dacă nu se îndeplinește planul. Bri
gada de mineri condusă de Laszlo 
Matyuș a realizat o depășire a pla
nului lunar cu 31 la sută, obținind 
randamente de .14 tone cărbune pe 
post. Venitul realizat suplimentar a 
fost de 2 300 lei de către fiecare 
miner. în timp ce minerii din bri
gada lui Paul Grasu au realizat pla
nul doar în proporție de 91,6 la sută, 
fiecare miner pierzînd 203 lei. Deci 
sporirea producției de cărbune este 
nu numai în avantajul economiei 
naționale, ci și al formațiilor de lu- 
.jCXtij/fll fiecărui miner.

' ;I>upă ¥naffia- exigentă care a avut 
'Tbc -'fn adunarea generală, este7 îm
bucurător "Să constatăm acufri' că'1 pitiri 
aplicarea fermă a măsurilor stabilite 
cu acest prilej producția de cărbune 
a crescut zi de zi. Astfel, in luna no
iembrie, minerii de la Lupeni au 
reușit să îndeplinească planul, iar in 
zilele care au trecut din luna decem
brie s-au realizat constant producti
vitățile prevăzute. Demn de relevat 
este și faptul că, acționînd ferm în 
această perioadă pentru sporirea ex
tracției de cărbune, minerii de aici 
își creează, totodată, condițiile nece
sare realizării ritmice a planului pe 
anul 1983. Este vorba de aplicarea în 
continuare a măsurilor care asigură 
intrarea în producție a noilor capa
cități, pregătirea corespunzătoare a 
fronturilor de lucru, creșterea pro
ductivității muncii în abataje. în 
acest scop se prevede punerea în 
funcțiune a 9 abataje frontale de 
mare capacitate, executarea a 1,2 km 
lucrări de deschidere și 10 km lu
crări de pregătiri. Prin intrarea în 
producție a noi complexe mecanizate 
și combine de tăiere și de abataj, în 
anul viitor 58,7 la sută din producție 
se va extrage cu complexe mecani
zate, iar cu combine de abataj — 
65,2 la șută.

— Acum, cîpd mai slnt puține zile 
pînă la începerea lucrărilor Confe
rinței Naționale a partidului nostru, 
minerii din Lupeni sînt angajați cu 
toate forțele nentru a realiza planul 
și a da patriei cantități mai mari de 
cărbune — ne spune inginerul Titus 
Costache, directorul minei. Avem 
asigurate toate condițiile nentru ca 
în anul viitor să îndeplinim preve
derile planului si să asigurăm ritmic 
cantitățile de cărbune necesare eco
nomiei naționale.

Sabin CERBU 
corespondentul „Scînteii"

Or, generalizarea unei asemenea ex
periențe nu se poate înfăptui numai 
printr-o simplă și statică acțiune de 
popularizare care s-ar înscrie la ca
pitolul măsurilor politico-educative. 
Ea înseamnă acțtuni multiple, direc
ții și obiective bine clarificate, ea 
înseamnă implicarea directă a cadre
lor cu munci de răspundere politică, 
a specialiștilor, perseverență și con
secvență in urmărirea țelurilor fixa-

te. Așa am reușit să redresăm radical 
situația economică a C.A.P. Traian. 
Nu numai că unitățile fruntașe 
din cadrul consiliului i-au servit 
drept model, dar ele au trimis' cadre 
de conducere, secretari ai unor orga
nizații de bază, specialiști, coopera
tori cu experiență în cultivarea pă
mântului să-i ajute pe cooperatorii 
de aici să-și organizeze mai bine 
munca, să folosească mai rațional 
mijloacele materiale și umane, să 
dea eficiență muncii de partid. Tre
buie să adaug că in acest an am pri
mit un sprijin mult mai substanțial 
din partea activiștilor comitetului 
județean de partid, care, uneori, s-au 
aflat zi și noapte în mijlocul nostru, 
ne-au ajutat in organizarea muncii, 
au făcut intervenții operative la or
ganele județene atunci cind aveam 
urgentă nevoie de semințe, piese de 
schimb, asistență tehnică". într-ade- 
văr, pentru comitetul județean de 
partid, una dintre constantele sale 
preocupări o reprezintă

Mai multe articole publicate în zia
rul „Scînteia" s-au referit pe larg 
la experiența Trustului de mecani
zare a agriculturii din județul Ar
geș în ce privește recuperarea, re- 
conditionarea și refolosirea pieselor 
de schimb nentru mașini agricole. 
Au fost înfățișate soluții, metode, 
procedee si tehnici de o deosebită 
valoare practică, rod al preocupării 
specialiștilor, colectivelor de oameni 
ai muncii din acest sector de acti
vitate. La centrul de reparații al 
S.M.A. Mărăcineni. de exemplu, a 
fost introdusă pentru prima dată în 
agricultura noastră recondiționarea 
pieselor uzate prin metoda metali
zării cu pulverizare in arc voltaic. 
Această, metodă a făcut posibilă re- 
conditionarea unui mare număr de 
piese r uy.ăte, ggmșiderate de nefoloșit., . 
cetiri af ' fi’ ărborrr cbtiți. blocurile mo- 
t&r de la trâcloate,’ '
cpmbiț>g.sSțt-.ftl:telijnașini agricdteji cî 
XotaL.peste.7Q-.de repere. Pe baz®omut?er 
program stabilit, de Ministerul. Agri
culturii. ea a fost generalizată în toa
tă țara.

între timp, la centrul de repara
ții al S.M.A. Mărăcineni lucrurile am 
evoluat rapid. Colectivul de tehni
cieni si specialiști de aici se situea
ză, în continuare, în prima linie 
a acțiunii celor trei „R“ : recupera
rea. recondiționarea și refolosirea 
pieselor de schimb. în această bă
tălie ei au găsit și aplicat noi me
tode ,și procedee de larg interes pen
tru întreaga agricultură și. vom ve
dea. chiar și pentru industrie. Iată 
cîteva amănuntei

„Prima instalație de recondițio
nate a pieselor uzate prin metoda 
metalizării cu pulverizare in arc vol
taic am cumoărat-o de la Institu
tul de cercetări tehnologice al Minis
terului Transporturilor si Telecomu
nicațiilor — ne spune tovarășul Moise 
Popescu, directorul S.M.A. Mărăci-' 
neni. Rezultatele deosebit de bune 
obținute au determinat o mare ce
rere de asemenea instalații. Aceasta 
ne-a determinat să trecem la produ
cerea lor cu forte proprii. Un grup 
de tehnicieni și specialiști din uni
tate au executat piesa care se gă
sea cel mai greu : „pistolul" de me
talizare. Apoi am treput la fabrica
rea instalației de sablare. a venti
latoarelor și tablourilor electrice. 
Pentru realizarea unor subansamble, 
cum sînt ventilatoarele si recipienții 
de aer. colaborăm cu întreprinderi
le „Ventilatorul" din București și „1 
Mai" din Ploiești. Acum avem ter
minate sau în stadiu avansat de e- 
xecutie 15 instalații proprii de me
talizare. Acestea sint solicitate atît 
de stațiuni pentru mecanizarea agri
culturii din tară, cît și de unele u- 
nităti industriale. Este de reținut

Prezcnța permanentă a activistului 
de partid in mijlocul oamenilor. 
Dealtfel, nu întimplător, rezultatele 
cele mai bune au fost obținute in 
acele unități în care drumurile acti
viștilor de partid s-au interferat mai 
des și mai îndelung cu munca coo
peratorilor. mecanizatorilor și specia
liștilor. Noi înșine am consemnat in- 
tîmplări. discuții, fapte, intervenții 
energice la fața locului, satisfacții 

pentru împliniri, cuvinte de încu
rajare și altele rostite pe tonuri ca
tegorice. Contactele nemijlocite ale 
activiștilor cu realitatea, cu stările de 
lucruri de pe teren le-au permis să 
cunoască „pe viu" în ce stadiu se află 
înfăptuirea hotărîrilor de partid și de 
stat, să determine măsuri operative 
pentru aplicarea lor. să asigure un 
control, o îndrumare și sprijin la 
fața locului, eficiente. în programele 
comitetului județean de partid pen
tru instruirea acestora, ponderea a 
fost deținută de activități cu caracter 
practic. Astfel, au fost organizate 
schimburi de experiență la unitățile 
care au obținut rezultate deosebite, 
cum sînt cooperativele agricole de 
producție Grindu, Gh. Doja. Smirna, 
I.A.S. Ograda. S.M.A. Țăndărei. în
drumarea și controlul au fost asigu
rate in permanență prin repartiza
rea membrilor biroului comitetului 
județean de partid pe consilii unice 
agroindustriale. Aceștia au verificat 

faptul că dacă instalația pe care am 
cumpărat-o ne-a costat 300 000 lei, 
prețul celor produse de noi se ri
dică la 200 000—220 000 lei. în con
dițiile îmbunătățirii comenzilor de la 
instalația electrică".

La S.M.A. Mărăcineni a fost pusă 
la punct o tehnologie de recondițio
nate a pistoanelor de la motoare, lu
cru care nu se mai face nicăieri în 
tară. Este o premieră absolută, o teh
nologie de mare valoare practică, me
nită să asigure folosirea în mai mul
te cicluri de reparații a pistoanelor. 
Cum s-a ajuns la ideea că pistoa
nele pot fi recondiționate 1 „Din fa
bricație. pistoanele nu sint prevăzu
te cu trepte de recondiționare — ne 
spune tovarășul dr. ing. Petre Leca, 
directorul Trustului județean de me-

. La S.M.A.
Mărăcineni - Argeș

canlzare a agriculturii. Pînă acum, 
toate pistoanele uzate, rezultate după 
reparația întîi a motoarelor, se dă
deau la topit. în schimb, pentru că
mășile de cilindru recondiționate tre
buia să comandăm pistoane cu di
mensiuni ceva mai mari. De aici s-a 
născut ideea să mărim durata de u- 
tilizare a pistoanelor prin recondițio- 
nare. Specialiștii noștri au ajuns la 
concluzia că. printr-o tehnologie a- 
decvată. pistoanelor rezultate după 
reparația întîi, cu cota de 109 mm, 
li se oot aduce două trepte de re- 
conditionare, ceea ce înseamnă să li 
se lungească viata de două ori. iar 
pistoanelor intermediare, cu cota de 
108.5 mm. li se poate aduce o treap
tă de recondiționare. Cu sprijinul co
mitetului județean de partid, am 
procurat utilajele necesare si am în
ființat o secție specială pentru re
condiționarea pistoanelor. Avem 80 
de tractoare echipate cu asemenea 
pistoane recondiționate, care sînt in 
observație încă din primăvară. Con
cluzia este că în exploatare se com
portă bine".

Punerea la punct a unui procedeu 
pentru recondiționarea pistoanelor de 
la motoare, .care poate fi generali
zat la toate tipurile de motoare din 
agricultură sau din industrie, consti
tuie o realizare de seamă a colecti
vului de oameni ai muncii de la 
S.M.A. Mărăcineni. cu multiple a- 
vantaie de ordin economic. în pri
mul rînd. se reduce substantial ne
cesarul de pistoane noi pentru re
pararea motoarelor. în al doilea rînd. 
recondiționarea se realizează doar cu 
jumătate din costul pistoanelor noi, 

programele săptămînale proprii de 
muncă ale activiștilor, exactitatea ra
poartelor curente trimise din teren, 
au îndrumat și sprijinit la fața locu
lui munca activiștilor, au apreciat 
eficiența și oportunitatea acțiunilor 
întreprinse. O altă metodă a consti
tuit-o analizarea periodică în cadrul 
biroului și al secretariatului a acti
vității desfășurate de organele și or
ganizațiile de partid, incluzind și 

munca activiștilor care au răspuns 
de aceste organizații.

învățăminte pentru viitor. Intenția 
noastră a fost ca în relatarea de față 
să ne referim la acele aspecte pozi
tive care le-ar îndreptăți să fie su
puse atenției organizațiilor de partid 
și din alte județe cu pondere agrară. 
Un punct de vedere pe care tovarășul 
Gheorghe Tănase, prim-secretar al 
comitetului județean de partid, nu 
l-a împărtășit pe deplin, deoarece, pe 
bună dreptate, și din lipsuri se pot 
trage învățăminte pentru activitatea 
viitoare. înainte însă de a se referi 
la ele, a ținut să exprime și pe a- 
ceastă cale conducerii de partid și de 
stat recunoștința comitetului jude
țean de partid pentru sprijinul acor
dat județului cu forțe de muncă și 
mijloace tehnice în momentul cind 
cele locale s-au dovedit insuficiente 
pentru a face față cerințelor. 
„Acum, la sfirșitul anului agricol — 

în condițiile păstrării parametrilor 
constructivi și funcționali. Numai la 
nivelul județului Argeș, prin folosi
rea pistoanelor recondiționate se vor 
face anual economii de peste două 
milioane lei. Și. în al treilea rînd, 
lucru mai greu de calculat, această 
metodă aduce indirect importante e- 
conomii de materii prime și de ener
gie.

Centrul de la S.M.A. Mărăcineni 
are o capacitate de recondiționare de 
circa 1 000 pistoane pe zi și de pes
te 250 000 bucăți pe an. De aceea. 
Ministerul Agriculturii a stabilit ca 
aici să fie recondiționate pistoanele 
pentru întreaga agricultură. Ca a- 
ceastă acțiune să se soldeze cu re
zultate din cele mai bune, este ne
voie ca în toate stațiunile pentru me
canizarea agriculturii să se organi
zeze temeinic colectarea pistoanelor 
uzate. ' '

■ Mai consemnăm că tot la S.M.A. 
Mărăcineni se recondiționează, pen
tru întreaga agricultură, hoiturile de 
pistoane, piese care pînă anul aces
ta se aruncau după prima reparație. 
De asemenea, a fost pusă la punct 
o metodă pentru recondiționarea sis
temului de rulare de la toate tipu
rile de tractoare pe șenile. Metoda 
constă în încărcarea părții uzate a 
rolelor prin sudură sub strat de flux 
si în mediu cu bioxid de carbon.

La centrul de reparații al S.M.A. 
Mărăcineni a fost adusă de la Insti
tutul de fizică nucleară si montată 
o instalație de nitrurare ionică. In 
ce scop ? Aflăm că prin metalizare 
si alte metode noi s-a extins. la cîte
va sute de repere, recondiționarea 
pieselor uzate necesar. reparării 
tractoarelor și mașinilor agricole. în 
acest an. bunăoară, valoarea pieselor 
recondiționate se ridică la peste 80 
milioane lei. iar pe întregul cinci
nal vor depăși 400 milioane Iei. Pen
tru a spori rezistenta in exploatare 
a pieselor recondiționate, cu ajuto
rul instalației de nitrurare ionică se 
realizează o durificare a stratului de 
suprafață al pieselor, care ajunge 
pînă la 0.5 mm din stratul de me- 
Jal. Aceasta este de natură să mă
rească rezistenta pieselor recondițio
nate de aproape 12 ori. Cu alte cu
vinte. este o instalație care încunu
nează eforturile făcute pe linia ex
tinderii recondiționării si refolosirii 
pieselor de schimb uzate. Ea se a- 
mortizează repede, deoarece intr-un 
an se realizează o producție de 14—15 
milioane lei.

Este de cel mai mate interes ca 
noile metode aplicate la S.M.A. Mă
răcineni să-și găsească o largă ex
tindere în toate stațiunile de meca
nizare a agriculturii.

Aurel PAPADIUC 
Gheorqhe CÎRSTEA

ne-a spus tovarășul prim-secretar — 
au ieșit in evidență și o serie de 
neajunsuri. Astfel, in unele unități 
ordinea și disciplina au lăsat de 
dorit, munca nu a fost întotdeauna 
organizată in schimburi prelungite. 
Calitatea necorespunzătoare a repa
rațiilor la mașinile agricole ne-a 
creat, de asemenea, probleme. Nu 
peste tot au fost respectate normele 
privind densitatea plantelor. Și stilul 
de muncă al unor activiști de partid 
încă nu este pe deplin despovărat de 
practici birocratice. Față de unele 
dintre aceste neajunsuri am și luat 
o serie de măsuri. De pildă, s-a tre
cut imediat la repararea mașinilor 
agricole pentru campania de primă
vară a anului viitor. Perioada de 
iarnă urmează să fie folosită intens 
și pentru ridicarea calificării meca
nizatorilor și cooperatorilor, incit a- 
ceșlia să-și însușească temeinic teh
nologiile moderne, precum și un mod 
de gindlre economic, deoarece ne 
preocupă nu numai cit producem, dar 
Și cu ce cheltuieli, urmărind astfel 
reducerea costurilor pe unitatea de 
produs. Iar prin intensificarea acti
vităților politico-educative vom de
termina creșterea conștiinței oameni
lor muncii din agricultura județului 
pentru a întrona în toate unitățile 
un înalt spirit de responsabilitate 
față de îndatoririle ce le revin. Așa 
cum arăta secretarul general al parti
dului. trebuie să facem mai mult 
pentru ca agricultura să se angajeze 
cu toate forțele la înfăptuirea revo
luției agrare, în creșterea contribuției 
sale la dezvoltarea generală a țării". 
Fără îndoială, comuniștii, oamenii 
muncii din agricultura ialomițeană 
vor ști să onoreze împlinirile de as
tăzi cu noi succese pe frontul bătă
liei pentru recolta anului viitor.
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In iNTlMPINAREA conferinței naționale a partidului 
„La temelia tuturor înfăptuirilor noastre - 

conștiința participării cu înaltă răspundere a tuturor"
ANGAJARE REVOLUȚIONARĂ ÎN EXERCITAREA DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI, SOCIALISTE, ÎN PERFECTIONAREA EI CONTINUĂ

Termeni de nedespărțit ai ecuației care definește pregnant epoca noastră de 
construcție socialistă : democrația muncitorească. Democrația muncitorească ale cărei 
virtuți crective se manifestă mai dinamic ca oricind in această etapă istorică caracte
rizată de vigurosul proces de continuă perfecționare a conducerii colective a întregii 
activități economico-sociale, proces puternic marcat de apropiatele lucrări ale Confe
rinței Naționale a partidului.

Ca întotdeauna, la firele anului se face bilanțul întregii munci, trăgindu-se con
cluziile din care se desprind cu claritate căile largi de acțiune pentru anul viitor. 
Zilele acestui decembrie, caracterizate de efervescență politică, stau sub semnul 
profundelor analize economice și sociale întreprinse de ședința Comitetului Politic 
Executiv ol C.C. al P.C.R., de sesiunea Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale, de plenara Consiliului Naționol al Oamenilor Muncii, de plenara 
Consiliului Național a! Frontului Democrației și Unității Socialiste și de sesiunea Marii 
Adunări Noționole. Rodul acestor analize — Planul național unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială a Republicii pe anul 1983.

Acum, după adoptarea planului de Marea Adunare Națională, este timpul ac
țiunii energice, pline de dăruire a fiecărui muncitor, țăran și intelectual - proprietar, 
producător și beneficiar - ccre-și asumă răspunderea participării directe la îndeplinirea 
exemplară a sarciniloi de viițpr, concepute de ei in cadrul organismelor demo
crației socialiste. Despre nobila răspundere a participării la continua înălțare a patriei 
pe trepte noi, superioare de civilizație și progres își exprimă, in ancheta noastră 
social-politică, opiniile muncitori, țărani, intelectuali, oameni ai muncii cu experiența 
călită în bătălia pentru nașterea noilor realități socialiste și comuniste ale României.

„Hotărîtor în procesul 
autoconducerii
muncitorești

contribuția concretă
a tuturor"

A
rgumentele forței de creație a siste
mului democrației noastre socialiste 
sint confirmate de strălucitele rea
lizări in toate domeniile de activi
tate ale societății noastre, societa

tea celor ce muncesc. Un sistem complex, 
dinamic, original, unic în felul său, cores
punzi nd întru totul particularităților de 
dezvoltare istorică, economică și socială a 
patriei noastre, a fost construit și neîncetat 
perfecționat de partid în anii de după cel 
de-al IX-lea Congres, cînd s-au declanșat 
marile deschideri revoluționare in viața 
întregii țări. Oamenii muncii, toate catego
riile sociale, întregul popor hotărăsc direct, 
ca adevărați stăpîni în casa lor, in mod 
democratic, asupra tuturor problemelor, 
asumîndu-și in același timp și răspunderea 
pentru traducerea in viață a obiectivelor 
stabilite privind atît politica internă, cit și 
politica externă a României socialiste.

De la aceste repere a debutat convorbi
rea noastră cu maistrul Mihai Pleșa, de la 
schela de extracție Videle, stimulată și de 
faptul că schimbul nostru de idei avea Ioc 
imediat după plenara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii. Interlocutorul nostru 
este membru în biroul executiv al consi
liului :

— Am .urmărit cu adincă emoție cuvin- 
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
plenară — mărturisea maistrul Pleșa. în 
acest forum național al clasei muncitoare 

I — cum numea consiliul secretarul general 
al partidului — s-au luat o serie de hotă- 
rîri importante privind mersul nostru îna
inte pe drumul socialismului și al comu
nismului. Idei clare, îndrăznețe, analiză lu
cidă și de profunzime, plină de răspundere 
muncitorească a tuturor problemelor pe 
care le avem de rezolvat — iată, după 
mine, caracteristica lucrărilor plenarei. To
varășul Nicolae Ceaușescu a subliniat și cu 
acest prilej că hotărîtor in tot acest proces 
al autoconducerii muncitorești este parti
ciparea concretă a tuturor, de la simplu 
muncitor pînă Ia ministru, în găsirea și a- 
plicarea celor mai potrivite soluții pentru 
bunul mers al treburilor. Așa și acționăm, 
în cadrul organizat al democrației noastre 
muncitorești.

— Nu de mult a avut loc adunarea ge
nerală a oamenilor muncii din schela in 
care lucrați. Cum a.oreciați dezbaterile care 
s-au purtat, spiritul acestor dezbateri ?

— Muncitorii au procedat ca acționari ai 
propriei avuții. Ar fi foarte interesant de 
comparat o adunare generală de acum un 
an sau doi ani in urmă cu cea din această 
toamnă. Diferența de calitate ar fi evi
dentă.

— în ce ar consta diferența, după dum
neavoastră ?

— în pulsul crescut al răspunderii și 
participării. Cu cițiva ani in urmă, mulți 
se sfiau să ia cuvîntul sau, dacă îl luau, 
se pronunțau strict in legătură cu proble
mele locului de muncă;

Faptele de muncă exprimă și finalizează democrația muncitorească.

— Treptat și-au dat seama că de gindul 
și de fapta lor depind reușitele noastre. 
Au înțeles că ei și nu alții sint cei care 
trebuie să hotărască și să acționeze ; și nu 
numai la nivelul locului lor de muncă, ci 
la nivelul întreprinderii, al ramurii econo
mice. Aceasta este o evoluție, o. schimbare 
calitativă, socotesc eu, datorită exercițiu
lui democratic, iar responsabilitățile pe 
care și le asumă dau totodată vigoare spo
rită organismelor democratice in care ac
ționează. Trebuia să fiți de față la ultima 
noastră adunare generală, să-i ascultați pe 
muncitori ; ei au venit cu idei ingenioase 
privind mai buna organizare a muncii, 
pentru întărirea ordinii și disciplinei, pen
tru mai buna gospodărire a zestrei noastre 
tehnice. Discuțiile au mers pină la amă
nunt, pînă la analiza competentă a contu
lui la consumul de energie, de exemplu, 
hotărindu-se reducerea lui prin măsuri apte 
să sporească în același timp produc
ția. în aceste dezbateri ei au acționat 
ca adevărați stăpini ai avuției naționale. Nu 
au fost ocolite de critică nici conducerea 
întreprinderii și nici conducerea ministe
rului. s-a exercitat dreptul de decizie in 
deplină cunoștință de cauză. Repet, acesta 
este pulsul responsabilității muncitorilor 
noștri acum, in pragul Conferinței Națio
nale a partidului : participarea efectivă, di
rectă Ia rezolvarea problemelor, o parti
cipare concretă, așa cum ne-o cere ca stă
ruință secretarul general al partidului.

— Sînt voci in Occident care pretind că 
adevărata democrație ar fi cea burgheză. 
Ca muncitor, ce le-ați răspunde ?

— Democrația aceea am cunoscut-o pe 
pielea noastră... Știm, dintr-o amară expe
riență. noi. muncitorii și țăranii, de ce fel 
de „drepturi" ne-am bucurat. în calitatea 
mea de membra al Biroului Executiv al 
Consiliului Național al Oamenilor Muncii, 
îmi amintesc „recomandarea" pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu a făcut-o ace
lora dintre ei care ridică osanale democra
ției capitaliste, invitindu-i să treacă și ei 
la organizarea unui congres național al 
muncitorilor, cum am făcut noi, și să se

ANCHETĂ SOCIAL-POLITICĂ

prezinte în fata luî activitatea monopoluri
lor capitaliste, să o supună dezbaterii și 
hotăririi lui. Atunci am putea spune că 
avem de-a face cu o democrație reală. Căci 
problema fundamentală este : cine deține 
puterea, cine decide, cine pune umărul ? 
Noi. oamenii muncii, avem puterea — am 
smuls-o prin revoluție, sub conducerea 
partidului — și știm si ce să- facem cu ea, 
știm cum să o exercităm : prin autocon- 
duccre, prin autogestiune, prin democrația 
muncitorească a participării, hotărind des
tinele țării, ale întregului popor, in confor
mitate cu interesele iui majore. Și adin- 
cim neîncetat aceăstă democrație a poporu
lui. Ii bferfăcțlohăm continuu formele de 
organizare, chemînd la participare, ca o 
obligație fundamentală, pe toată lumea.

„In primul

și în ultimul rînd:
muncă, răspundere.

disciplină"

A
ngbel Mircea Dan, Erou al Muncii 
Socialiste este președintele C.A.P. 
Grindu, una dintre cele mai 
puternice unități agricole din 
Bărăganul ialomițean. Răspunsul 

său la întrebarea noastră este scurt :
— Azi. în România, cu fiecare recoltă se 

naște un nou țăran. Un țăran care are con
știința că poartă pe umeri răspunderea 
pentru piinea țării.

— Oare din acest motiv cuvintele cel mai 
des rostite aici, la Grindu. sînt muncă, răs
pundere, disciplină 7

— Și din acest motiv. Exigentele noii re
voluții agrare, formulate cu limpezime de 
secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pot fi aduse la scara 
realității numai prin muncă, răspundere, 
disciplină. Nu există o altă „cheie ferme
cată" cu care să deschidem cămara recolte
lor bogate. De altfel, om cu un dezvoltat 
spirit practic, țăranul de azi. eliberat pen
tru totdeauna de exploatare și asuprire, 
știe că are numai dacă muncește cu temei
nicie. cu răspundere și disciplină in marea 
uzină de pline a țăriL

— Cum se înfățișează rezultatele acestor 
strădanii din acest an la „uzina de piine" 
de la Grindu ?

— Peste 5 200 kg grîu la hectar și aproape 
8 500 kg porumb. Am depășit, de aseme
nea, producțiile planificate la cultura 
sfeclei de zahăr, a fasolei, a florii-soarelui, 
producțiile planificate in zootehnie,

— Aveți de ce să fiți mulțumiți.

— Tocmai, că nu sintem mulțumiți. Răs
punderea pentru ceea ce faci — as adăuga : 
răspunderea comunistă promovată de parti
dul nostru in toate compartiihentele vieții 
sociale — cuprinde in ea, obligatoriu, nă
zuința de a realiza mai mult. Or, și noi 
năzuim să producem mai mult, ridicind 
mai mult, la fiecare, nivelul răspunderii 
pentru soarta recoltei, determinind climatul 
necesar în care fiecare să pună umărul, de 
nădejde la împlinirea obiectivelor pe care 
ni le propunem. Iată, după ce am strins re
colta acestui an și am tras linie, am con
statat că între ferma de pe primul loc și 
cea'de pe ultimul loc este o’diferență de 
pesțe 1 000 kg porumb la. ba, Așșmenea 
diferențe s-au văzut și la oeleîaite' culturi. 
Și am convenit cu toții că nivelul muncii, 
al conștiinței și răspunderii a rodit in Re
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care loc diferit. Unde participarea și răs
punderea au fost mai mari — și rezulta
tele au urcat, firesc. Și invers, în fermele 
cu producții slabe. Ce vreau să spun cu 
acest exemplu ? Că nu e bine și nu e drept 
să avem asemenea diferențe, care arată 
înainte de toate răminerea in urmă a unora. 
Nu e bine, pentru că pierdem din propriul 
nostru buzunar. Nu e drept, pentru că de
mocrația cooperatistă este cu adevărat la 
ea acasă numai atunci cind fiecare mun
cește cu răspundere, sub semnul ordinii și 
disciplinei. Cum vedeți, revenim la cuvin
tele pe care le auzi cel mai des Ia Grindu : 
muncă, răspundere, disciplină. Tocmai pen
tru că le socotim ca o deviză potrivită pe 
frontispiciul noii revoluții agrare în care 
ne-am angajat cu toate energiile noastre.

Completînd parcă această adevărată pro
fesiune de credință. îngrijitoarea mulgă
toare Ana Buboi, de la ferma nr. 3 Sălard, 
a I.A.Ș. Biharia, argumentează cu propria 
experiență :

— Am in grijă un lot de 26 de vaci. Sin
gurul lot aici din rasa Bruna de Mara
mureș. Nu s-a prea înghesuit nimeni să-l 
preia. Sigur, e mai lesne să obții rezul
tate bune de la rasele răscunoscute. Dar 
nu poți renunța la ceea ce ai. Arată-ți hăr
nicia și aici, unde e mai greu. învinge greu
tățile și arată că se poate La urma urmei 
eu sint de părere că omul dovedește un 
simt de răspundere ridicat, acolo unde 
muncește, după cum luptă împotriva de
lăsării. a apucăturilor înapoiate, după cit 
iși pune singur pe umeri, după cum singur 
se angajează pentru mai bunul mers al 
treburilor. Răspunderea nu-i o treabă așa, 
in general, ci este „regulamentul de mun
că" al fiecărui om. comunist ori necomu- 
nist.

— Cum se prezintă bilanțul muncii dv. 
după acest „regulament" 1

— Am ridicat producția de lapte la Bruna 
de Maramureș, pină in prezent, la opt litri 
pe zi. Mă străduiesc să adaug pînă la sfir- 
șitul anului un spor de încă un litru, iar la 
anul sint hotărîtă să obțin 10 litri pe zi de 
la fiecare vacă furajată. Am pornit foarte 
de jos. orice creștere cere mari strădanii. 
Avem și furaje, și condiții să creștem pro

ducțiile de lapte. Trebuie doar să creștem 
și grija pentru lucrul bine făcut, de fie
care zi. Să creștem grija lucrului față de 
care noi înșine purtăm toată răspunderea.

„Pentru fiecare dintre
noi vorbesc faptele

noastre"

U
n aspect al permanentului proces 
de înnoire, de participare a tu
turor la acest proces ne-a fost 
oferit de tovarășul Ștefan Dlncă, 
directorul întreprinderii de apara- 

taj electronic de măsură și control din Ca
pitală. Interlocutorul nostru mărturisea că 
se prezintă la fiecare adunare’ generală a 
oamenilor muncii cu emoție, dar. în ace
lași timp, si cu certitudinea că problemele 

complicate ale producției, greutățile care 
se ivesc inerent, continua competiție pen
tru afirmarea noului vor fi dezbătute cu 
ascuțime și competentă, se vor găsi soluții 
— unele surprinzătoare prin originalitatea 
și îndrăzneala lor. Fiindcă sînt fructul gin- 
dirii. al participării întregului colectiv 
muncitoresc.

— Vedeți, dumneavoastră ziariștii greșiți 
cîteodată prezentind lucrurile ca și cum 
ar exista, in munca de conducere efectivă, 
două părți : conducerea administrativă și 
cea a oamenilor muncii. în realitate, este 
vorba de o strînsă unitate. în sinul căreia 
sint repartizate funcții operative, toate 
emanînd de la același for — adunarea ge
nerală a oamenilor muncii. Socotesc că .toc
mai această unitate de acțiune este esen
țială. exprimînd profundul democratism ai 
vieții noastre economice si, pe plan mai 
larg, al întregii noastre vieți sociale.

— Oferiți-ne un argument
— Iată cum se petrec lucrurile. în fapt, 

la nivelul întreprinderii noastre, de pildă. 
Anul acesta adunarea generală a oameni
lor muncii a luat in discuție activitatea 
fiecărui cadra de conducere din întreprin
dere. Și activitatea mea. și a inginerului 
șef, și a președintelui C.O.M., și așa mai 
departe. Cum se vede, mai presus de orice 
se pune preț pe faptele, pe munca fiecăruia, 
în procesul de continuă perfecționare și 
adincire a democrației noastre muncito
rești. această acțiune de confirmare sau de 
infirmare a cadrelor de conducere în func
țiile lor — in raport cu gradul de partici
pare la bunul mers al treburilor — cei care 
hotărăsc sint oamenii muncii. Iar acest 
lucra, se știe, se face anual

— Sinteti. Înțeleg, intr-o poziție incomodă.
— De ce ? Sînt exact în poziția oricărui 

om al muncii, supus aprecierii colective. 
Sint apreciat pentru lucrurile bune, se mă
soară concret gradul meu de participare la 
procesul general al muncii, sînt criticat 
pentru lipsuri. In acest proces te comporți 
ca orice om al muncii, care vrea să fie 
corect cu el insuși, pentru el să vorbească 
faptele.

— Totuși, critica nu face plăcere nimă
nui...

— Sigur, nu poți să spui că nu te afec

tează o critică, dar, dacă ești om cinstit șl 
critica este dreaptă, nu ai de ce să te su
peri — îndrepți neajunsurile. Dacă critica 
este nedreaptă, iar nu ai de ce te supăra — 
lămurești lucrurile, cu calm și fără orgolii. 
Nu ai drept la nici un privilegiu intr-o 
funcție de conducere — cum spunea secreta
rul general al partidului. Dimpotrivă, ai 
obligații sporite tocmai prin răspunderile cu 
care te investesc oamenii muncii. Mi se pare 
echitabil, mi se pare normal să fie așa, și, 
mai ales, am convingerea că perfecționările 
aduse in ultimul timp mecanismului nostru 
democratic in această privință — exemplul 
cel mai recent ni-l oferă sesiunea de zilele 
trecute a Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a României, care s-a 
constituit în forma sa nouă de Cameră eco
nomică, de parlament al tuturor sectoarelor 
economice — sînt de esență, grăind eloc
vent despre capacitatea permanentă de a 1 
adinei și lărgi continuu rolul maselor mun- | 
citoare în luarea hotărîrilor, în conducerea > , 
vieții noastre social-economice, asigurînd | 
promovarea valorilor umane celor mai po
trivite pentru a da maximum de eficiență. 
Lucrările apropiatei Conferințe Naționale a 
partidului se vor desfășura sub acest semn 
al eficienței maxime, în toate sectoarele de 
activitate. Din acest punct de vedere, sis
temul democrației noastre muncitorești are 
profunde virtuți creative tocmai pentru că 
este extrem de viu, revoluționar prin exce
lență,

„Participarea
la decizie trebuie
să se împletească

strins cu conștiința
muncii bine făcute"

C
u aceste cuvinte definește respon
sabilitatea participării Margareta 
Mora, muncitoare la întreprinde
rea de sticlărie pentru .menaj din 
Bistrița. Tocmai ieșea din schim

bul doi. O rugăm să fie mai explicită.
— Aș lua un exemplu din viața mea. 

Uitați, luna trecută am fost aleasă depu
tată in consiliul popular municipal. Eu sint 
o muncitoare de naționalitate maghiară din 
țara noastră. Prin votul dat mie, au zis DA 
și alegătorii români și cei maghiari. Ei n-au 
luat seama care este limba maternă â fie
cărui candidat, ci cit de destoinic este, care 
sint meritele lui pentru a fi ales de obște.

— Ce anume dă conținut răspunderii de 
muncitor ?

— Munca lui, se-nțelege. Iată, in schim- 
bpl din care abia am ieșit, mi-au trecut 
prin mină peste 7 000 de produse. Am c.al- 
culat, și tot la citeva secunde am spus DA 
produsului care a întrunit criteriile de cali
tate, care a fost realizat cu grijă, meritind 
să ajungă la beneficiar.

— Mai rostiți și cite un NU ?
—Desigur. Atunci cînd mă aflu în fața 

lucrului de mîntuială. Atunci cînd mă con
frunt cu un neajuns, cu o mentalitate înve
chită. Și rostesc răspicat punctul meu de 
vedere deoarece muncitorul de azi, din 
România, fără deosebire de naționalitate, 
este investit cu acest drept. Dreptul de a-și 
îndeplini exemplar îndatoririle de producă
tor de bunuri materiale, de conducător al 
treburilor țării, de beneficiar al muncii lui. 
Acestea ar fi, ca să zic așa, răspunderile mele 
la locul de muncă, datoria de a mă angaja 
in efortul general pentru progresul țării. în 
același timp, nu uit o clipă și calitatea de 
aleasă a obștii, unde aceeași răspundere de 
muncitor mă îndeamnă să acționez pentru a 
mobiliza energiile din circumscripție Ia rea
lizarea unor lucrări de interes obștesc, la 
înlăturarea diferitelor neajunsuri.

Viața, munca, gîndirea Margaretei Mora 
definesc cumva un destin particular ? Se 
înțelege că nu. Viața, munca, gîndirea ei 
sint pătrunse de spiritul epocii noastre, care 
a încredințat această putere a lui DA și NU 
— cum plastic se exprima interlocutoarea 
noastră — in mîinile muncitorului, ale ce
tățeanului care-și consacră cu devotament 
puterea sa de creație înfloririi României so
cialiste. Și asta tocmai pentru că năzuința 
spre o nouă calitate in toate compartimen
tele vieții sociale — obiectiv Cu caracter 
strategic aflat pe agenda de lucru a apro
piatei Conferințe Naționale a partidului — 
presupune catalizarea tuturor eforturilor, 
angajează in cel mai înalt grad spiritul de 
responsabilitate sociață.

Dionisle ȘINCAN 
Iile TANASACHE 
și corespondenții „Scinteii”
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CONFERINȚA NAȚIONALĂ
A

PARTIDULUI COMUNIST
-------------ROMÂN V

Deschiderea expoziției „Dezvoltarea culturii, 
artei și învățămîntului, parte integrantă 

a construcției socialiste în România14
în cinstea Conferinței Naționale a 

partidului și a celei de-a 35-a ani
versări a proclamării Republicii, în 
sala de marmură a Casei Scînteii a 
fost deschisă, simbătă la amiază, ex
poziția „Dezvoltarea culturii, artei și 
învățămîntului, parte integrantă a 
construcției socialiste în România".

La festivitatea de inaugurare a 
expoziției au luat parte tovarășii 
Alexandrina Găinușe, Gheorghe 
Pană, Dumitru Popescu, Petru Ena- 
che, Mihai Gere, Elena Nae, Con
stantin Olteanu, Ion Ursu, miniștri, 
conducători de instituții centrale, ai 
uniunilor de creație, oameni de artă 
și cultură, un numeros public.

Cuvintul de deschidere a fost ros
tit de tovarășa Suzana Gâdea, pre
ședintele Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, care, arătind că ex
poziția este o imagine sintetică a 
procesului complex de înflorire a 
culturii și artei naționale, a învăță
mîntului românesc, a subliniat că 
succesele de seamă obținute în aces
te domenii își au izvorul in politica 
înțeleaptă, clarvăzătoare imprimată 
în acești ani de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in toate compartimentele 
activității sociale, în interesul . per
manent și grija manifestate de se
cretarul general al partidului pentru 
destinele spiritualității naționale.

Expoziția concentrează laturile 
cele mai semnificative ale vieții 
cultural-artistice românești, ale pro
cesului instructiv-educativ în țara 
noastră — de la producția editorială, 
cinematografie, rețeaua așezăminte
lor de cultură sau activitatea cultu- 
ral-artistică profesionistă și de ama
tori, la presă și radioteleviziune. în 
acest cadru, expoziția reflectă con
dițiile optime asigurate în România 
socialistă, în conformitate cu politi
ca națională a partidului și statului

societății socialiste multilateral dezvoltate*
PROGRAMUL 1

8,00 Teleșcoală
8.30 Almanahul familiei
9,00 De strajă patriei
9.30 Bucuriile muzicii

10.00 Viața satului
11,45 Lumea copiilor
13,00 Album duminical
18.40 Micul ecran pentru* cel mici
19,00 Telejurnal
19.20 în întîmpinarea Conferinței Națio

nale a partidului și a celei de-a 
35-a aniversări a proclamării Re
publicii. Din cronica marilor îm
pliniri socialiste

19.40 Cîntarea României
20.20 Film artistic : Ciclul : Mari actori. 

,,A început la Neapole“. Tn distri- . 
buție : Sophia Loren, Clark Gable,

1 Vittorio de Sica • * 'i.,
21.50 întîlnire cu opera, opereta "‘fci'' 

VrjS: letUl':;A\
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
13,00 Un cîntec pentru țara mea
13.30 Pagini simfonice de mare popu

laritate
14,25 Generația deceniului IX
14.40 Teatru TV : „Ca o pasăre în co

livie*4 de Anda Boldur
15.55 Clubul tineretului
16,35 Desene animate
17,00 Serată muzicală TV
19,00 Telejurnal
19.20 Telerama
19.50 Baletul „lancu Jlanu®
21,05 Muzică populară
21.30 Din marea carte a patriei
21.55 Romanțe
22.20 Telejurnal

LUNI 13 DECEMBRIE
PROGRAMUL 1

15,00 Telex
15,05 Emisiune în limba maghiară
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20,15 Raport muncitoresc
20.30 „A patriei cinstire44
20.40 Panoramic economic
21,10 Tezaur folcloric
21.30 Roman foileton „Docherii44
22,00 Telejurnal

PROGRAMUL 2
15,00 Telex
15,05 Cenacluri ale tineretului
15.30 Gala tinerilor concertiștl
16,00 La început de săptămînă
20,00 Telejurnal
20,15 Moștenire pentru viitor
21,00 Bijuterii muzicale
21.40 Cîntec pentru țara mea
22,00 Telejurnal

La Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România a avut loc, 
simbătă, sesiunea științifică „Româ
nia pe drumul construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate", or
ganizată în cinstea Conferinței Națio
nale a partidului și a celei de-a 35-a 
aniversări a proclamării Republicii, 
de Academia Republicii Socialiste 
România, Academia de științe sociale 
și politice, Academia „Ștefan Gheor
ghiu" și Institutul de studii istorice 
si social-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R.

Au participat academicieni, alți 
oameni de știință, activiști de partid 
jțij de stat, vechi militanți ai mișcă
rii; muncitorești din patria noastră, 
oameni ai muncii din întreprinderi și 
instituții din Capitală.

în cuvintul de deschidere, rostit 
de tovarășul Mihnea Gheorghiu, pre
ședintele Academiei de științe sociale 
și politice, membru corespondent al 
Academiei Republicii Socialiste 
România, a fost relevată semnifica
ția majoră a celor două apropiate 
evenimente din viața politică a țării 
— Conferința Națională a P.C.R. și 
cea de-a 35-a aniversare a proclamă
rii Republicii — în,contextul marilor 
realizări dobîndite de poporul român, 
al dezvoltării fără precedent a în
tregii vieți politice, economice, so
ciale, cultural-științifice din patria 
noastră, in anii care au trecut de 
Ia alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in fruntea Partidului Co
munist Român, a României socialiste.

în continuare, au prezentat comu
nicări tovarășii Ion Popescu-Puțuri, 
director al Institutului de studii is
torice și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R., (Semnificația republi
cii socialiste în istoria poporului ro
mân) ; acad. prof. Manea Mănescu 
(Strategia politică și științifică a dez
voltării economiei românești) ; Bratu 
Păun, prorector al Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", și Gheorghe Surpat, șef 
do sector la Institutul de studii is
torice și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R. (Partidul Comunist 
Român — forța politică conducătoare 
și dinamizatoare a revoluției de eli
berare socială și națională, a con
struirii socialismului în România) ; 
Ion Ceterchi, vicepreședinte al Aca
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nostru, pentru dezvoltarea spirituală 
a naționalităților conlocuitoare, lar
gul acces la cultură și învățămînt, 
inclusiv in limba maternă, al tuturor 
cetățenilor țării fără deosebire de 
naționalitate. Această nouă manifes
tare expozițională înfățișează cu 
pregnanță participarea plenară a 
maselor la vastul proces cultural- 
educativ ce se desfășoară în țara 
noastră sub însemnul Festivalului 
național „Cintarea României".

Un spațiu amplu este acordat în 
expoziție cărții, prezentată in larga 
sa diversitate de genuri — social- 
politică, științifică și tehnică, bele
tristică originală și traduceri din pa
trimoniul universal, cărți pentru co
pii și tineret, de artă, volume selec
tate din miile de titluri apărute în 
ultimii ani.

Un loc distinct îl ocupă operele de 
o excepțională valoare teoretică și 
practică ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele țării, edita
te în țară, în limba română și in 
limbi de largă circulație, precum și 
în numeroase țări ale lumii. Sînt 
expuse volumele din lucrarea 
„România pe drumul construirii so
cietății socialiste multilateral dez
voltate", precum și cele din seriile 
consacrate gîndirii social-politice, 
economice și filozofice a președinte
lui României. Sînt expuse, totodată, 
lucrări din opera științifică a tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, editate în țară și 
în străinătate.

Un sbațiu cuprinzător în cadrul 
expoziției este rezervat dezvoltării 
învățămîntului de toate gradele în 
țara noastră, latură de o deosebită 
importanță în activitatea de formare 
a tinerelor cadre în procesul con
strucției socialiste în România.

demiei de științe sociale și politice, 
membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România, și 
Constantin Vlad, director al Institu
tului de științe politice și de studiere 
a problemei naționale (Creșterea ro
lului și a funcțiilor statului în pro
cesul construirii și dezvoltării socie
tății socialiste în România) ; Tamara 
Dobrin, președintele executiv al 
Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste 
(Dezvoltarea democrației socialiste 
muncitorești și lărgirea continuă 
a cadrului de participare a maselor 
la conducerea societății în România 
socialistă) ; George Ciucu, secretarul 
Academiei Republicii „Sociațiste 
România (Învăț&hftffitil/J știință și 
cultura — componente esențiale ale 
făuririi civilizației socialiste, ale pro
cesului de formare a omului nou) ; 
Eduard Eisenburger, președintele 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate germană, și Ladislau 
Lorincz, vicepreședinte al Consiliului 
oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară (Rezolvarea problemei na
ționale — o mare cucerire a societății- 
noastre șocialiste) ; Maria Groza, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne (Republica Socialistă România 
— factor activ în soluționarea mari
lor probleme ale lumii contemporane).

în încheierea sesiunii, într-o at
mosferă de puternic entuziasm, a 
fost adoptat textul unei telegrame 
adresate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, in care se spune :

Participanții la sesiunea științifică 
„România pe drumul construirii so
cietății socialiste multilateral dez
voltate", întruniți în atmosfera de 
elan patriotic și efervescență creatoa
re cu care întregul nostru popor în- 
timpină apropiata Conferință Națio
nală a Partidului Comunist Român 
și cea de-a XXXV-a aniversare a 
proclamării Republicii, dorim să dăm 
expresie sentimentelor de, dragoste, 
îhaltă stimă și profund ’respect pe 
care vi le purtăm, împreună cu în
tregul popor, pentru realizările obți
nute sub conducerea dumneavoastră 
clarvăzătoare, pentru dinamizarea 
energiilor creatoare ale tuturor ce

Prin imagini fotodocumentare și 
grafice, expoziția demonstrează, în 
mai multe compartimente ale sale., 
locul de frunte pe care îl au, în pro
movarea culturii și artei naționale, 
mijloacele de comunicare in masă 
— presa și radioteleviziunea — în 
dezvoltarea conștiinței socialiste a 
oamenilor muncii.

Ea reunește o mare diversitate de 
creații ale artiștilor ' amatori — 
lucrări de artă decorativă, piese de 
port popular, obiecte de ceramică, 
măști și altele — realizate în clima
tul puternic stimulator al Festiva
lului național „Cîntarea României", 
cadrul plenar de' afirmare a valori
lor autentice, impresionantă între
cere a muncii și creației libere năs
cută din inițiativa secretarului ge
neral al partidului.

Expoziția prezintă, de asemenea, 
pe larg bogata activitate a institu
țiilor și artiștilor profesioniști, pu
ternica dezvoltare a cinematografiei, 
a rețelei de muzee. Prețuirea de 
care se bucură in țară și peste ho
tare creația românească actuală în 
cele mai diverse domenii de mani
festare ale sale este ilustrată prin 
numeroasele distincții obținute în 
ultimii ani de arta noastră amatoare 
și profesionistă la însemnate con
fruntări internaționale și care fac 
obiectul unei părți a expoziției.

Prin bogăția sa de conținut, ex
poziția reflectă puternicul avint al 
culturii românești contemporane, 
condițiile minunate create de parti
dul și statul nostru pentru dezvol
tarea puternică, multilaterală a cul
turii noastre socialiste, activității 
creatoare a tuturor slujitorilor unei 
arte puse în slujba formării omului 
nou, cu o conștiință înaintată, con
structor al socialismului și comunis
mului.

tățenilor patriei pe calea socialismu
lui și comunismului. Pe deplin ata
șați politicii partidului nostru comu
nist, oamenii muncii din România 
văd in conducerea de către partid a 
măreței opere de construire a noii 
orinduiri izvorul marilor înfăptuiri 
politice, economico-sociale și cultu
rale din cele trei decenii și jumătate 
de la proclamarea Republicii și sînt 
ferm hotărîți să-și aducă întreaga 
lor contribuție la propășirea patriei, 
la ridicarea ei pe noi culmi ale pro
gresului și civilizației.

Cei 35 de ani de Republică în
deamnă, în istoria poporului român, 
peribăda celor mai rharl.; transformări 
revoluționate : lichidarea, pentru 
totdeauna; a exploatării șl asupririi, 
înfăptuirea neabătută de către po
porul muncitor — liber și stăpin pe 
propriul său destin, proprietar și 
beneficiar al avuției naționale — a 
principiilor socialiste de repartiție a 
produsului social, ale eticii și echi
tății socialiste, soluționarea justă a 
problemei naționale și asigurarea 
egalității depline în drepturi pentru 
toți oamenii muncii, continua per
fecționare a conducerii societății, 
dezvoltarea democrației muncito
rești, prin care întregul nostru popor 
participă efectiv Ia elaborarea și 
realizarea politicii în toate domeniile.

Datorită-strălucitelor inițiative ale 
președintelui său, țara noastră se 
bucură astăzi, prin politica sa ex
ternă, care exprimă interesele vitale 
ale ■ poporului român, de un prestigiu 
fără precedent pe plan internațional, 
ca un factor activ de pace și largă 
cooperare între state, ce aduce o 
contribuție de seamă la soluționarea 
marilor probleme ale lumii contem
porane.

în aceste zile în care evocăm isto
ricele realizări ale patriei în anii 
Republicii, gîndurile și recunoștința 
întregului nostru popor se îndreaptă 
cu respect și admirație către strate
gul neobosit, conștiința de sine a 
națiunii, Partidul Comunist Român, 
în frunte cu dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cu ferma convingere că 
înțeleaptă dumneavoastră conducere 
este chezășia supremă a viitorului 
luminos .al Republicii Socialiste 
România.

0 pagină memorabilă de eroism muncitoresc
S-au așezat pe răbojul vremii 64 

de ani de la viguroasa demonstrație 
a muncitorimii bucureștene din 13 
decembrie 1918, dar evenimentele 
de atunci au rămas mereu vii in 
inima și conștiința oamenilor mun
cii din țara noastră. Și nici nu pu
tea fi altfel, pentru că, prin întrea
ga lor desfășurare, acele evenimente 
au pus cu pregnanță în relief tră
sături de esență, virtuți de perma
nență ale mișcării noastre muncito
rești, conferind o nouă strălucire 
bogatului tezaur de înalte valori 
moral-politice pe care proletariatul 
le propunea istoriei.

S-a ilustrat cu putere astfel, la 13 
decembrie 1918, faptul că clasa 
noastră muncitoare a fost mereu, de 
la începuturile sale, forța cea mai 
hotărită a luptei pentru triumful 
dreptății și egalității sociale, pen
tru apărarea demnității omului, a 
drepturilor sale fundamentale la 
muncă și viață. într-adevăr, la 13 
decembrie 1918, acele „batalioane 
ale plebei proletare" care se înstă- 
pmiseră asupra străzilor bucureș
tene, părînd martorilor oculari un 
fluviu al cărui izvor „nu mai seca 
de loc", voiau ca în România în
tregită, prin lupta și jertfa lor, 
chiar în acel început de decembrie, 
libertatea națională să se desăvîr- 
șească prin libertatea socială, ca 
dreptatea să nu mai fie „un van 
nume", iar cei mulți, cei care erau 
făurarii întregii avuții a țării, să 
fie stăpîni pe roadele muncii lor, 
să ia parte la conducerea treburilor 
politice potrivit cu numărul și ro- 
lyl lor în viața țării.

Cu tăria de neșters a sîngelui 
vărsat, au arătat, de asemenea, e- 
venimentele de la 13 decembrie 
1918 cit de puternic încrustat era în 
inima muncitorimii noastre idealul 
socialist, cu cită, adîncă încredere 
urmau masele populare partidul 
politic proletar, încredere izvorîtă 
din convingerea că acest partid 
constituia cu adevărat singura for
ță politică capabilă să conducă la 
împlinirea idealurilor lor vitale. în 
numele acestei convingeri, zeci de 
mii de muncitori, din toate cartie
rele Capitalei, din toate marile în
treprinderi bucureștene, au răspuns 
chemării de a fi alături de frații lor 
tipografi, in lupta pentru realizarea 
dreptelor lor revendicări. în nume
le acestor idealuri, au stat atunci 
muncitorii în fața gloanțelor și ba

„Omagiu
Din inițiativa Comitetului județean 

Ialomița al P.C.R., în sala Casei de 
cultură a sindicatelor din municipiul 
Slobozia a avut loc sărbătorirea frun
tașilor recoltelor bogate din agricul
tura județului Ialomița.

Spectatori au fost 600 de mecani
zatori și cooperatori din unitățile care 
au realizat în acest an cele mai mari 
producții de grîu, porumb, floarea- 
soârelui, sfeclă de zahăr, legume. Cei 
peste 200 de artiști amatori au reușit 
să ofere momente de neuitat, fiind 
aplaudați cu căldură de palmele 
bătătorite de coada sapei. Ansam
bluri folclorice din Slobozia, Clubul 
C.F.R. Fetești, consiliul unic agroln- 

Mihai VIȘOW 
corespondentul „Scînteii"

ROMÂNIA-FILM prezintă „NĂPASTA" — Producție a Casei de filme 
numărul patru. Scenariul : Alexa Visarion, dupâ drama „Napasta", de 
I. L. Caragiale ; costume : Lidia Luludis ; decoruri : arh. Marcel Bogos ; 
muzica : Aurel Stroe ; montajul : Maria Neagu ; coloana sonora : Nicolae 
Ciolcâ ; Imaginea : Vivi Drâgan Vasile ; regia : Alexa Visarion. Cu : Dorina 
Lazâr, Corneliu Dumitraș, Florin Zamfirescu, Dorel Vișan, Vladimir Gâitan, 
Corneliu Revent, Radu Panamarenco, Traian Dânceanu, Valeria Sitaru, 
Elefterie Mihalache, Gheorghe Nuțescu și Leopoldina Bâlânuțâ. Film 
realizat în studiourile Centrului de producție cinematografica „București"

ionetelor guvernanților, dovedind 
hotărîre nestrămutată, neînfricare, 
înaltă abnegație.

Dobindește, totodată, o înaltă 
semnificație în acest decembrie în 
care aniversăm cel de-al 35-lea an al 
Republicii noastre faptul că in ma
rile'acțiuni revoluționare din acel 
sfirșit de an 1918, care au culminat 
cu marea demonstrație de la 13 de
cembrie, au răsunat cu putere lo
zinci antimonarhice. Semn limpede 
al vechimii idealurilor republicane 
în țara noastră, al bogatelor tradiții 
de luptă ale clasei noastre munci
toare pentru instaurarea unei for
me de guvernămînt republicane.

Abnegație, fidelitate față de idea
lul socialist, eroism. Trăsăturile

13 DECEMBRIE 1918
probate atunci de „luptătorii drep
tății și adevărului", cum i-au nu
mit mai tîrziu muncitorii pe marti
rii lui 13 decembrie, aveau să fie 
confirmate pe deplin de istorie. 
Căci, in cei 64 de ani care au trecut 
de atunci, clasa muncitoare din țara 
noastră, sub conducerea partidului 
său revoluționar, avea să dea noi 
și nenumărate exemple ale hotărîrii 
sale de luptă, ale dirzeniei și dărui
rii revoluționare, noi mărturii ale 
atașamentului său fierbinte față de 
cauza libertății și dreptății sociale, 
într-adevăr, eroul și portdrapelul 
marilor bătălii din anii interbelici 
împotriva exploatării de clasă, îm
potriva fascizării țării, pentru apă
rarea independenței și integrității 
teritoriale a patriei a fost clasa 
noastră muncitoare. în perioada 
dictaturii antonesciene, cînd nori 
negri și grei s-au adunat pe cerul 
patriei, cînd era primejduită însăși 
ființa noastră națională, forța cea 
mai hotărită și mai activă a mișcă
rii de rezistență antifascistă a fost 
muncitorimea. 9

Epopeea reconstrucției țării după 
augustul libertății noastre, cronica 
luptei pentru cucerirea puterii poli
tice înscriu, de asemenea, la loc de 
supremă cinste contribuția clasei 
noastre muncitoare, nesecata ei e- 
nergie, maturitatea politică și uria
șa ei capacitate de mobilizare și 
acțiune. •

muncii"
dustrial Cocora, soliștii Maria Dra- 
gomiroiu, Maria Butnaru și Nicolae 
Rotaru, grupul de satiră al Casei de 
cultură a sindicatelor Slobozia 
și actorul Nicu Constantin le-au 
oferit un spectacol emoționant (regi
zat cu competență și pasiune de 
George Stoian).

Mare a fost bucuria țăranilor ialo- 
mițeni ascultînd, înaintea programu
lui prezentat, cuvintele adresate lor 
de solista Operei române Lucia Ți- 
buleac, care, cu căldură și emoție, 
i-a omagiat pentru munca lor ce se 
transformă în pîine.

In anii de cind clasa muncitoare 
a devenit, împreună cu întreg po
porul, deținătoarea întregii puteri 
politice și economice, înaltele sale 
virtuți și-au aflat o nouă străluci
re, prin contribuția sa hotăritoare 
la înaintarea cu pași mari a țării 
noastre pe calea progresului și a ci
vilizației, prin participarea sa res
ponsabilă la conducerea statului, la 
gospodărirea avuției naționale.

Edificind, împreună cu întreg po
porul, societatea socialistă, clasa 
muncitoare a cunoscut ea însăși 
profunde transformări, căci ampla 
operă de dezvoltare a forțelor de 
producție promovată de partid a 
avut drept urmare sporirea neîn
treruptă a ponderii sale în cadrul 
populației țării, clasa muncitoare 
devenind și -numericește principala 
clasă a societății noastre.

Aceste mutații cantitative de an
vergură au fost însoțite de mari 
schimbări calitative, determihate de 
creșterea nivelului pregătirii sale 
profesionale, a conștiinței politice. 
Cu deosebire în anii care au tre
cut de la Congresul al IX-lea al 
partidului, din inițiativa secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, s-a fău
rit un cadru larg democratic de 
participare a clasei muncitoare la 
viața social-politică a țării, de a- 
firmare plenară a energiilor și for
ței sale creatoare. în aceasta își 
află o nouă ilustrare profunda în
credere pe care secretarul general 
al partidului o are în capacitatea 
de creație, de acțiune a clasei 
noastre muncitoare, în amplul său 
potențial de.gindire și inițiativă, în 
resursele sale de dăruire, abnegație 
și eroism. Acestei încrederi, clasa 
noastră muncitoare, toți oamenii 
muncii ii răspund prin fapte de 
hărnicie, prin noi succese în înfăp
tuirea mobilizatoarelor obiective 
stabilite de Congresul al XII-lea al 
partidului. în aceste zile premergă
toare Conferinței Naționale a par
tidului, asemenea înfăptuiri stau 
mărturie că în cronica tradițiilor 
celor mai înalte ale proletariatului 
român se adaugă noi și strălucite 
pagini, că pentru prezentul și viito
rul țării muncitorimea acționează 
cu vrednicie și hotărîre, cu încre
dere in destinul eî luminos, socia
list.

Silviu ACRIM
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■ DIVER S' I . . .
5 Minerul artist
• Clubul minerilor din Petrila, I

I
 ridicat în urmă cu trei decenii, 

este acum de nerecunoscut. ■
Constructorii, ajutați de mineri 9 
în timnul lor liber, l-au renovat • 

iși modernizat, i-au dat o nouă
înfățișare. Dar cel mai mult ] 

1 impresionează fresca realizată |

!
pe zeci și zeci de /metri pătrati 
de un fost miner, azi pensionar, 
pe nume Ladislau Schmidt.

I
 Fresca, de mare amploare, re

constituie, cu iscusință și mi
gală. istoria mineritului, geneza 
cărbunelui și metamorfozarea sa 

Iin căldură și lumină. Este una 
din numeroasele lucrări de artă 
plastică pe care fostul miner le Î creează întru bucuria ortacilor
săi de azi și de miine.

j O clipa d intr-un 
secol

I Fotoreporterul sucevean Du- 
| mitru Vintilă a surprins pe p^' 

liculă această imagine exact I
| clipa cind ieșea din curtea, ca- 
| sei. în care a și văzut lumina 
J zilei, Gheorghe Șcheuleac. din 

comuna Stulpicani — Suceava.
| Zi în care împlinea o sută de 
j ani. „Pentru mine — i-a spus

el fotoreporterului — cel mai 
(important lucru este că pot încă

să lucrez, să mă mișc, să fiu de 
folos mie și alor mei". Dintre 

1 numeroșii săi nepoți și străne
poți, învățătoarea Ioana Șcheu
leac i-a făcut o surpriză plăcu- 

Ită, aducîndu-i în ogradă pe șco
larii care i-au cintat tradiționa
lul „Mulți ani trăiască !“. Dar 
nici sărbătoritul nu s-a lăsat I mai prejos. El le-a povestit co
piilor intîmplări de demult și 
dacă. . n-ăr fi fost ziua prea.

1
 scurtă... Dar mai are timp și la 

anui, și'lă mulți ani’ 1

I

I
| Creatori

a de frumos .
• Există, la Casa pionierilor din ■ 
IArad, un cerc de creație textilă.

Nimic deosebit in asta — veți | 
zice. Și totuși, este vorba de un ! 
cerc de creație cu totul deo-

I
sebit. Prin iscusința, migala și ț 
fantezia celor mici, dintr-un j 
t petic de pinză sau de catifea,

!
din firele de ată colorată., din ț 
șnururi sau resturi textile iau J 
naștere adevărate opere de

artă ; imprimeuri cu 
geometrice sau florale, 
decorative, măști de carnaval. 
Profesoara Aculina Popa ni-i
recomandă pe artiștii „consa- 
crați ‘ : surorile Ana si Cristina 
Prundean. Marioara Morar și 
Cosmin Hălmăgean. Ultimul 
este autorul afișului Festivalu
lui national de minibaschet — 
Arad 1982. care a fost tipărit în 
mii de exemplare.

Proces mic, 
interese mari

S-au judecat cinci luni, apoi, subit, re
clamantul și-a retras plingerea. Instanța a 
pronunțat inceiarea procesului. Dupâ aceea, 
tot reclamantul a făcut recurs. „Țin să arăt 
că onorariul de 1 200 lei acordat inculpați- 
lor (drept cheltuieli de judecată) nu este 
cu nimic justificat, întrucit cei 2 avocați 
angajați (...) efectiv n-au putut presta nici 
un serviciu (...) Pentru „complexitatea" ca
zului și unul era prea mult. S-a plătit un 
onorariu apropiat de valoarea procesului".

într-adevăr, ca să împiedice restituirea 
unui cuier, a unei cutii cu gresie și a două 
cutii cu faianță, asistența de specialitate a 
doi avocați risca să epuizeze, pentru tot
deauna in analele judiciare, tot ceea ce se 
poate spune despre cuiere, gresie și faianță. 
Dar riscul nu s-a produs. Cei doi maeștri, 
datorită împăcării survenite, n-au deschis 
gura decit ca să rostească „prezent".

Studiindu-se mai bine dosarul, se poate 
observa că nici procesul, nici desfășurarea 
forțelor avocățești, nici subita calmare a 
reclamantului n-au fost chiar atît de ilogice 
precum apar la prima vedere. Cuierul, 
gresia și faianța constituiau „codul" unor 
interese mult mai mari și mai obscure...

Reclamantul, Gavrilescu Vasile, se afla 
în posesia cheilor unui „luxos apartament", 
de pe șoseaua Mlhal Bravu nr. 41. Aparta
mentul fusese proprietatea unei persoane 
cu domiciliul definitiv în străinătate. Con
form legii, conform unei reglementări 
drepte și justificate, apartamentul trebuia să 
treacă in proprietatea statului. Dar admi
nistratorii locali ai bunurilor obștești nu 
s-au grăbit să acționeze. S-a grăbit în 
schimb G.V., care a „închiriat" casa, fără 
să fie ori să fi fost proprietar, cui i-a con

venit. Și i-a convenit inginerului D.C., 
cu locul de muncă și domiciliul sta
bilit... la Galați! Nu credem că, în același 
timp, in evidența Consiliului popular al 
sectorului 2 nu existau cereri pentru lo
cuințe pe Mihai Bravu. Nu credem că n-au 
mai existat familii compuse din cel puțin 
două persoane care să dorească să ocupe 
un apartament de patru camere. După cum 
nu credem că un an de zile nu a fost timp 
să se întocmească formele cuvenite de na
ționalizare a unui bun imobil care trebuia, 
legal și moral, să aparțină statului.

„Uite gresia, nu-i faianța" — acesta a 
fost ca un cod. Prin el se exteriorizau toc
melile pe o miză mult mai mare. Pe o miză 
clandestină. După un an de stăpînire ne
tulburată a unul apartament la care n-avea 
dreptul, cu prioritate, „chiriașul" a bine
voit să solicite I.C.R.A.L. Foișor să-i calcu
leze și încaseze datoriile. A fost lovitura 
de teatru care a pus capăt procesului și 
pastila de glutacid care a amintit admi
nistratorilor fondului locativ că trebuiau să 
ia in evidența apartamentul respectiv.

Să fie singurul caz de acest fel?

Ceața nepăsării
Pentru orice om care citește, ascultă și 

Înțelege chemările convingătoare, insistente, 
împotriva risipei, pentru gospodărirea e- 
xemplară a fiecărui strop de energie și 
dram de material, adică pentru fiecare ce
tățean corect, cu bun simț civic, fapta lui 
Mariea Marin trebuie să fie consternantă.

...Circula cu autobasculanta prin comuna 
Pantelimon. I-a ieșit în cale o femeie 
(„care a rămas neidentiticată" — susține 
acuzarea) și l-a întrebat dacă nu poate să-i 
facă rost de doi saci cu ciment. „Am să 
caut" — a răspuns M.M. Unde era să caute? 
în pomii de pe marginea șoselei? în coșu

rile cu hîrtii? La biroul de obiecte pierdu
te? A „căutat" la stația de betoane Flo- 
reasca. A parcat sub un siloz de ciment, 
a umplut basculanta ochi și „p-aci ți-a 
drumul"! După un ocol de 20 km s-a în
ființat la clienta lui cu... șase tone! Doar 
nu dădea de la el.

Clienta, copleșită de ofertă, l-a refuzat 
N-avea de gind să înceapă construcția unei 
hidrocentrale. în plus, dorea cimentul in 
saci, nu vrac. Ce a făcut șoferul hoț în fața 
acestui refuz? Cu aceeași dezinvoltură, a 
tras o fugă la groapa de gunoi și a bascu
lat cele șase tone. în mai puțin de o oră, 
din prețiosul material de construcție s-a 
ales chiar praful.

Tone de material risipite cu sînge rece. 
Oare in ce mediu a crescut M.M.? Cum nu 
s-a prins nimic de el din nenumăratele a- 
peluri la cinste, la economie, la chib
zuință?

Caracterizarea emisă de îocuî de muncă, 
— I.U.T. București, autobaza „Matei Am
brozie" — foarte vagă, aproximativă, lasă 
să se înțeleagă că inculpatul era un om 
oarecare, cu „comportări satisfăcătoare". A- 
ceasta să fie media seriozității la autobaza 
„Matei Ambrozie"? Așa să privească avutul 
obștesc cei cu „comportări satisfăcătoare"?

Examinînd atent cazul, observăm, pelîngă 
modul aproximativ de a aprecia oamenii — 
corespunzător, se pare, unei exigențe „apro
ximative" — și alte cîteva circumstanțe, de 
semnificație mai largă. Și nu numai la au
tobază. Chiar dacă ele sint ulterioare faptei 
comise, încurajează în mod sigur atitudi
nile „dezinvolte" față de cinste, de avutul 
obștesc. Ele pot permite apariția, oricînd, 
a „altor Mariea Marin".

Astfel:
Furtul a fost observat de un muncitor de 

la stația de betoane, Bărbătei Cristian, care 
a și sesizat conducerea întreprinderii. Cinste 
lui, pină aici. Dar, la judecătorie, același 
om retracta fără jenă propriile declarații, 
încercind să-1 „salveze" pe inculpat. Merita

„salvat" ? Merită cineva să fie „salvat" prin 
minciuni, prin sfidarea justiției ?

Pentru organele de urmărire penală, 
femeia care solicitase cimentul (martoră 
importantă a cauzei), „a rămas neidentifi
cată". Cum de a rămas neidentificată, dacă 
inculpatul trebuia să-i ducă, și i-a dus, 
transportul acasă ? Bineînțeles că vinovatul 
a profitat de lacuna cercetării și a 
„identificat" el o... martoră care să-i con
vină; s-a înființat în instanță cu o ospă
tăriță din București, gata să jure că știe 
exact și cit ciment a cerut, și cit ciment 
i-a fost dus femeii din Pantelimon.

Dar ce să te aștepți de la alții, față de 
însăși atitudinea unității păgubite ! Prin 
adresă scrisă, conducerea Grupului 8 — lu
crări sociale și producție industrială de pe 
lingă consiliul popular municipal (director 
Gh. Tănase, șef C.F.I. — Georgeta Moro- 
șanu) a refuzat să se constituie parte civilă 
pentru valoarea celor șase tone de ciment 
(își rezervau, chipurile, o altă cale de re
cuperare a pagubei, foarte întortocheată și, 
pină la urmă, imposibilă.) Constituită parte 
civilă din oficiu, la cererea procurorului, 
unitatea a catadixit să-și rectifice punctul 
de vedere abia în timpul recursului. Dar și 
atunci a calculat paguba pe un preț în
vechit, diminuînd prejudiciul de Ia 14 000 
la 6 000 lei. Cum poate fi calificată o ase
menea mostră de „grijă" față de avutul 
obștesc?

Poate că personajele acestor circumstanțe 
ar fi dispuse să întrebe: „Dar ce? Noi l-am 
învățat să fure? Noi l-am învățat să-și 
bată joc de materiale? A știut el cum o să 
decurgă cercetarea? Că nu vom formula 
pretenții ? A știut cum o să-l caracteri
zăm ?“. Desigur, Mariea Marin, autorul unui 
furt comis cu o dezinvoltură alarmantă, 
n-avea cum să anticipeze poziția celorlalți 
în detaliile ei. Dar, în mod cert, pornirea 
lui de hoț a prins aripi tocmai pentru că 
există și asemenea atitudini. Intuia, pentru 
că mai intîlnise, astfel de manifestări de

insuficientă combativitate, de indiferen
tism. Tot asemenea porniri de îngăduință 
i-au sporit nefericitul curaj, tot asemenea 
atitudini de moliciune morală l-au împins 
în cercul freneziei infracționale. După cum 
amănunte ca acelea mai sus discutate, dacă 
se repetă, pot insufla dezinvoltură față de 
lege, față de valorile de ea ocrotite, altor 
indivizi de teapa lui Mariea Marin.

Din caietul 
grefierului

„Vă aduc la cunoștință că numitul S.M. 
de mult timp umblă să mă anuleze din 
cartea vieții și să mă treacă în cartea 
morții. La 5 ianuarie 1982, mi-a făcut vint 
sub roțile unui camion care staționa, 
descărcind marfă".

(Din dosarul 249/1982)
„Cer să mă audiațl pentru ca, în baza 

ipotezelor ce le voi enumera, să-mi anali
zați cu lux de amănunte starea mea psihi
că. Ea nici pe departe nu duce la con
cluzia unei infracțiuni de furt. Condamna
rea mi-a estompat elanul!"

(Din dosarul 913/1982)
„Cetățene judecător! Patru ani de închi

soare reprezintă 1/10 din media de vîrstă 
a unui european. Noi nu trăim ca salcîmul 
sau cioara, 400—500 de ani, așa că, fie și 
pentru tîlhărie, mi s-a dat o pedeapsă 
prea mare".

(Din dosarul 625/1982)
Culese de tovarășul judecător Ștefan I. 
Apăteanu, din procesele judecate la Tri
bunalul județean Botoșani

Sertjlu ANDON

Un meșter 
înfruntă timpul

Este cunoscut faptul că. pen
tru a șterge urmele lăsate de 
vicisitudinile timpului, multe 
monumente istorice, sculpturi 
și picturi necesită un migă
los proces de restaurare. A- 
celeași operațiuni, cară Implică 
multă iscusință, multă răbdare 
și talent, necesită și unele o- 
biecte de mobilier, cu mare va
loare istorică și artistică.

slune deloc ușoară, pe 
asumat-o și meșterul 
Ion Dincă. neîntrecut 
tor vilcean. El a izbutit pină 
acum să „însuflețească" zeci de 
mese. scaune, pupitre, bănci, 
alte obiecte gospodărești, care 
datează de sute de ani. Așa 
cum este și această bancă din 
imagine, care a fost „contem
porană" cu Constantin Brînco- 
veanu și care constituie acum 
un punct de atracție la Muzeul 
satului vilcean.

care și-a 
popular 

restaura-

Rubrică realizată de
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

în numele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia și al 
meu personal, vă mulțumesc călduros, stimate tovarășe Ceaușescu,. pentru 
felicitările pe care mi le-ați adresat cu ocazia sărbătorii naționale a Iugo
slaviei, precum și pentru sentimentele prietenești exprimate, pe care le 
apreciem foarte mult.

îmi amintesc cu satisfacție de recenta noastră tntîlnire de la Belgrad, 
care a reprezentat o nouă confirmare a hotăririi țărilor noastre socialiste 
vecine ca, prin dezvoltarea în continuare a relațiilor mutuale de prietenie 
și colaborare multilaterală, să înfăptuiască interesele fundamentale și comune 
ale popoarelor noastre și să contribuie la aspirațiile pe plan mai larg de 
colaborare, securitate și pace și, prin aceasta, la progresul în lume.

PETAR STAMBOLICI
Președintele Prezidiului 

Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Primire la primul ministru al guvernului
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
simbătă dimineață, pe A. I. Maioreț, 
ministrul industriei electrotehnice al 
U.R.S.S., care face o vizită în țara 
noastră.

în spiritul înțelegerilor și hotărî- 
rilor convenite în timpul convorbi
rilor la nivel înalt româno-sovietice, 
în cadrul întrevederii au fost evi
dențiate bunele raporturi de coope
rare economică și țehnico-științifică 
statornicite între cele două țări. De 
ambele părți a fost exprimată hotă

Cronica
Tovarășa Ana Mureșan, ministrul 

comerțului interior, a primit, sim- 
bătă, pe tovarășul Emil Vicen, ad
junct al ministrului comerțului inte
rior din Republica Socialistă Slova
că. Au fost discutate probleme pri- 
vincl dezvoltarea schimburilor de 
mărfuri între Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă Ce
hoslovacă pe linia comerțului inte
rior. în aceeași zi a fost semnat Pro
tocolul privind schimburile de bu
nuri de consum între Ministerul Co
merțului Interior al Republicii So
cialiste România și Ministerul Co
rn ârțului Interior al Republicii So- 

'iste Slovace pe anul 1983, care 
prevede creșterea volumului și di
versificarea schimburilor reciproce.

Protocolul a fost semnat din 
partea română de tovarășa Maria 
Flucsă, adjunct al ministrului co
merțului interior, iar din partea ce
hoslovacă. de Emil Vicen, adjunct al 
ministrului comerțului interior din 
Republica Socialistă Slovacă.

, * *

BEIJING II ■ (Agerpres). — La Bei
jing au luat sfirșit lucrările sesiunii 
Comitetului Național al Consiliului 
Consultativ Politic Popular (C.C.P.P.) 
al R.P. Chineze — transmite agenția 
China Nouă. In cadrul ședinței de 
închidere a fost adoptat noul Statut 
al C.C.P.P., care prevede că aceasta 
largă organizație a Frontului Patrio
tic Unit al poporului chinez reunește,

MASERU — Raidul întreprins joi 
de trupele sud-africane pe teritoriul 
statului Lesotho — sub pretextul 
urmăririi unor luptători ai Congre
sului Național African (ANC), prin
cipala organizație politică a popu
lației majoritare din R.S.A. — s-a 
soldat cu uciderea a 42 de. persoane, 
a anunțat vineri șeful poliției din 
Maseru. Un număr de refugiați 
sud-africani și de locuitori ai capi
talei au fost dați dispăruți. Este 
posibil, a precizat reprezentantul au
torităților, ca aceste persoane să fi 
fost răpite de forțele sud-africane în 
cursul raidului.

Primul ministru Leabua Jonathan 
a lansat un apel la calm către 
populație, declarind că națiunea nu 
trebuie „să cadă în capcana provo
cării întinse de Africa de Sud".

Guvernul statului Lesotho a cerut 
oficial întrunirea de urgență a Con
siliului de Securitate în legătură cu 
agresiunea comisă de forțele sud- 
africane.

Atacarea capitalei statului Lesotho 
a provocat, cum era și firesc, vii 
proteste în numeroase țări ale lumii. 
Secretarul general al O.N.U., Perez 
de Cuellar, a declarat că incursiunea 
sud-africană reprezintă o gravă vio
lare. a Cartei O.N.U. și o încălcare a 
suveranității unui stat membru al

MOSCOVA 11 (A- 
gerpres). — Cel mai 
lung zbor pilotat din 
istoria cosmonauticii, 
desfășurat pe par
cursul a 211 zile, s-a 
încheiat, vineri seara, 
cu succes — informea
ză agenția T.A.S.S. La 
10 decembrie, ora 22,02 
(ora Moscovei), după 
îndeplinirea progra
mului de activitate la 
bordul complexului de 
cercetări științifice 
„Saliut 7“ — „Soiuz 
Ț", cosmonauții Ana
toli Berezovoi și Va
lentin Lebedev s-au 
reîntors pe Terra. A- 
paratul de coborire al 
navei „Soiuz T-7" a 
efectuat o aterizare 
lină la 190 km est 
de orașul Djezkaz- 
gan. Potrivit rezul
tatelor examenului 
medical efectuat la 
locul aterizării, cos

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.
9 Prea tineri pentru riduri s COS
MOS (27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30;
15,30; 17,30; 19,30.
© Femeia din Ursa Mare : FLACARA 
(20 33 40) — 15; 17; 19.

Probleme personale : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
• Fiul îepei albe — 9; 11,15; 13,30; 
Ordin : nu deschideți focul — 15,45; 
18; 20: CENTRAL (14 12 24).
• Slujbă temporară : GRIVIȚA 
(17 08 58) — S; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Pirații secolului XX : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 18; 20.
• Cavalerii teutoni : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 18,30.
® Dacă ai o inimă care bate : VII
TORUL (11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30. 
® Cîteva zile din viața Iui Oblomov : 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 12,30; 16; 19. 
© Insula Hortița : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30.
® Bunul meu vecin Sam : SCALA 
(11 03 72) — 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,45.
• Papillon : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9; 12,30; 10; 19,15, FEROVIAR
(50 51 40)— 9; 12,15; 16; 19,15.

In perioada 7—11 decembrie au 
avut loc, la București, intilniri de 
lucru între Alexandru Necula, minis
trul industriei de mașini-unelte, e- 
lectrotehnică și electronică, și A. I. 
Maioreț, ministrul industriei electro
tehnice al U.R.S.S.

în cadrul convorbirilor, cei doi mi
niștri au examinat o gamă largă de 
probleme privind colaborarea și 
cooperarea economică și tehnică din
tre România și Uniunea Sovietică. 
Au fost stabilite, totodată, măsuri 
concrete pentru dezvoltarea pe mai 
departe a acestor relații în domeniile 
motoarelor electrice, locomotivelor 
electrice și diesel-electrice, al cablu
rilor și al altor produse din profilul 
celor două ministere.

Cu acest prilej, cei doi miniștri au 
semnat un protocol care consemnea
ză noi căi de amplificare a coopera-

Ulîima etapa din acest an a imunizării 
antipoliomielitice a copiilor

în perioada 15—20 decembrie 1982 
se va desfășura în întreaga țară ul
tima etapă din acest an a tmunizării 
antipoliomielitice a copiilor.

în această etapă vor primi cite o 
doză (4 picături) de vaccin poliomie- 
litic oral trivalent copiii născuți 
între 1 septembrie 1981 și 31 octom
brie 1932 (primovaccinare). copiii 
născuți între 1 septembrie 1980 și 31 
augpst 1981 (revaccinare I), precum

CLIMATUL CREAȚIEI
(Urmare din pag. I)
buie să felicităm acele 
edituri, publicații care, 
selectînd ceea ce este 
mai bun din creația a- 
cestor minunați oa
meni ai muncii, au 
publicat lucrări meri
torii. Exemplul editu
rii „Scrisul românesc" 
din Craiova este eloc
vent in acest sens. Din 
astfel de cercuri mun
citorești de creație au 
ieșit, dealtfel, scriitori 
importanți ai literatu
rii contemporane. Cum 
să nu sesizezi imen
sa semnificație a 
faptului că din ce
naclul Cimpulungului-

Moldovenesc, acest o- 
rășel odinioară necu
noscut, au ieșit in ul
timii ani opt autori de 
cărți, oameni care a- 
dresează semenilor cu- 
vintul lor înfiorat, de 
emoția metaforei poe
tice ? lată un fapt, a- 
lături de atitea altele, 
care vorbește de la 
sine despre democra
tizarea culturii, des
pre efervescența artis
tică ce a cuprins fieca
re colț al țării, deve
nit autentică vatră de 
cultură și civilizație. 
Există in aceste locuri 
mulți aspiranți la lite
ratură : iată că unii 
dintre ei sint pe deplin

ȘTIRI SPORTIVE
FOTBAL: Steaua a cîștigat „Cupa a 35-a aniversare 

a proclamării Republicii"
Simbătă, pe stadionul „Steaua" din 

Capitală s-a disputat finala competi
ției de fotbal „Cupa a 35-a aniversa
re a proclamării Republicii", dintre 
formațiile Steaua București și Chimia 
Rm. Vilcea. Meciul a fost ciștigat, cu

★
La Palatul sporturilor din Capitală, 

!n meci retur pentru optimile de fi
nală ale „Cupei cupelor" la handbal 
masculin, formația Dinamo București 
a întrecut cu scorul de 25—17 (13—7) 
echipa olandeză Bondsspaarbank de 
Gazellen Doetinchen. Principalii rea
lizatori ai echipei române au fost 
M. Gabrovschi (7) și T. Roșea (6). 

rârea de a se identifica noi domenii 
și posibilități de amplificare și di
versificare in continuare a cooperării 
și colaborării în interesul construc
ției socialismului și comunismului în 
țările noastre, al cauzei generale a 
păcii.

La întrevedere ă participat Ale
xandru Necula, ministrul industriei 
de mașini-unelte, electrotehnică și 
electronică.

A fost prezent L. I. Boiko, însăr
cinatul cu afaceri a.i. al Uniunii So
vietice Ia București.

(Agerpres)

zilei
rii și specializării in sectoare ale in
dustriei electrotehnice.

Oaspetele sovietic a purtat, de ase
menea, convorbiri cu loan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini.

în timpul șederii in țara noastră, 
ministrul A. I. Maioreț a vizitat nu
meroase obiective economice din 
București, Timișoara, Reșița, Porțile 
de Fier și Craiova.

★
în cadrul amplelor manifestări po

litico-educative care se inițiază în 
unitățile Ministerului de Interne în 
întîmpinarea Conferinței Naționale a 
partidului și a celei de-a XXXV-a 
aniversări a proclamării Republicii, 
Consiliul politic, Comitetul de partid 
din aparatul central și Direcția ge
nerală a Arhivelor statului au orga
nizat, la Casa de cultură a Ministe
rului de Interne, în prezența activu
lui de partid, sesiunea de comuni
cări și referate cu tema „35 de ani 
de la proclamarea Republicii". în in
tervenții s-au subliniat mărețele în
făptuiri ale etapei deosebit de fertile 
inaugurate de Congresul al IX-lea al 
partidului. Au fost evidențiate rolul 
hotăritor și contribuția determinantă 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
dezvoltarea sistemului social-politic 
al țării și, în cadrul acestuia, a sta
tului socialist, la perfecționarea de
mocrației, înfăptuirea revoluției șl 
construcției socialiste pe pămintul 
multimilenar al patriei.

★
Simbătă s-au Încheiat la Iași lu

crările Seminarului național studen
țesc cu tema „Rolul propagandei 
științifice și culturale în combaterea 
fenomenului mistico-religios", mani
festare organizată de Uniunea Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România.

(Agerpres)

și copiii In vlrstă de. 9 ani — clasa 
a III-a (revaccinarea II).

La această imunizare sînt invitați 
să se prezinte Ia dispensarele medi
cale, cu copiii din grupa de virstă 
arătată mai sus, atit localnicii, cit și 
familiile cu domiciliul flotant sau cei 
care in intervalul respectiv se află 
ocazional în alte localități decît cea 
de domiciliu.

îndreptățiți să aspire și 
să cunoască afirmarea 
meritată. Insă eu cred 
că, mai presus de ori
ce, un cenaclu are da
toria, ca 'întreaga noas
tră viață artistică și 
culturală, de a forma 
oameni cu o puternică 
personalitate, oameni 
de tip nou, cu un larg 
orizont spiritual. E- 
sența acestei mari miș
cări de afirmare a ta
lentelor din popor este 
aceea a apropierii ma
selor de cultură și ar
tă, a receptării largi 
a mesajelor înălțătoa
re cu care este datoa
re arta noastră uma
nistă.

scorul de 5—0 (0—0), de fotbaliștii 
bucureșteni, care au intrat in posesia 
trofeului. Golurile au fost marcate 
de Balint (min. 46 și 64), Iovan (min. 
71 și 81) și Barbu (min. 57).

★
învingătoare și în primul meci 

(27—24), Dinamo s-a calificat în sfer
turile de finală ale competiției.

în deschidere s-au intîlnit formația 
de juniori a clubului Dinamo Bucu
rești și selecționata Egiptului. Vic
toria a revenit cu scorul de 23—17 
(11—9) handbaliștilor egipteni.

De la Ministerul 
Educației 

și învățămîntului
Vacanța de iarnă pentru copiii din 

grădinițele cu program normal va 
începe in ziua de 23 decembrie 1982 
si va dura pînă la 15 februarie 1983 
inclusiv, in mediul urban, și pînă la 
28 februarie 1983 inclusiv, in mediul 
rural. i

Pentru elevii din clasele I—VIII, 
vacanța de iarnă va începe in ziua 
de 23 decembrie și se va încheia în 
ziua de 31 ianuarie 1983.

Pentru elevii din clasele IX—XII 
(XIII), cursuri de zi și serale, va
canța de iarnă va începe in ziua de 
23 decembrie și se va încheia în 
ziua de 20 ianuarie 1983.

Pentru studenții de la cursurile de 
zi și serale vacanța de iarnă începe 
în ziua de 23 decembrie 1982 și se va 
încheia la 6 ianuarie 1983.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 

12 decembrie, ora 20 — 15 decembrie, 
ora 20. în țară : Vremea va fi schim
bătoare. Cerul va fi temporar noros. 
Vor cădea precipitații locale, sub 
formă de averse de ploaie, lapoviță 
și ninsoare in nordul și centru! țării 
și mai ales sub formă de ploaie în 
celelalte regiuni. Vîntul va sufla 
moderat, cu intensificări temporare. 
Temperatura va scădea la începutul 
intervalului. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 2 și plus 
8 grade, izolat mai coborite în de
presiuni, iar maximele între zero Și 
10 grade, local mai ridicate la înce
putul intervalului. La munte va 
ninge. în București : Vremea va fi 
schimbătoare. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea ploi slabe. Vint 
moderat. Temperaturile minime vor 
oscila între zero și 3 grade, iar cele 
maxime intre 5 și 8 grade, mai ri
dicate la începutul intervalului. 
(Margareta Struțu, meteorolog de 
serviciu).Partidul - centrul vital al inițiativei sociale
(Urmare din pag. I)
disciplinei socialiste. Nici un alt or
ganism nu se poate substitui statu
lui in înfăptuirea obiectivelor stra
tegice și tactice ale dezvoltării 
economico-sociale, în organizarea 
coordonată și in administrarea valo
rilor obținute.

Marile transformări revoluționare 
ce au avut loc în țara noastră, în 
anii construcției socialiste, au cu
prins practic toate domeniile vieții 
sociale ; la trecerea de la un sistem 
de organizare socială de tip burghez, 
cu puternice rămășițe feudale, la o 
nouă orinduire socială a oamenilor 
și a lucrurilor, care a lichidat, pen
tru totdeauna, exploatarea omului 
de către om ; relațiile socialiste au 
fost generalizate, s-au creat condi
țiile pentru apariția unei structuri 
sociale cu caracter unitar. în cadrul 
căreia clase și categorii sociale, in
tre care au dispărut .■ antagonismele 
de interese, se afirmă ca un ansam
blu-uman cimentat prin cooperare— 
și efort comun pentru dezvoltarea 
societății'tibastre în pas cu’b'Srințele 
progresului și civilizației.

Pe măsura acestei transformări se 
schimbă corespunzător natura sarci
nilor pe care partidul comunist le 
are de îndeplinit. Caracterul func
țiilor partidului este diferit deci în 
raport cu specificul fiecărei etaoe de 
dezvoltare, dinamismul perfecționă
rii activităților și structurilor sale 
trebuie să țină pasul cu dinamismul 
dezvoltării întregii societăți și chiar 
să-l devanseze, stimulîn.du-1 pri.n 
creșterea rolului său de promotor 
conștient și consecvent al noului in 
toate sferele existenței sociale. în 
acest fel își îndeolinește partidul 
nostru, astăzi, rolul său de avangar
dă? El este. înainte de toate, centru! 
vital al inițiativei sociale — de la 
care pornesc și la care se întorc cele 
mai înaintate idei și proiecte de în
noire revoluționară a ansamblului 
social al cărui principal factor 'de 
osmoză este partidul însuși. '

în strînsă legătură cu aceste 
schimbări se modifică și rolul sta
tului. devenit azi. așa cum il defi
nește secretarul general al partidu
lui. „reprezentantul suprem al pro
prietarilor și producătorilor, organi
zatorul vieții comune a întregului 
popor, a întregii națiuni". Acest faot 
incumbă o responsabilitate uriașă. 
Funcțiile statului s-au modificat ra
dical, pe prim plan trecînd răspun

teatre
® Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Caligula — 10; Vlaicu Vodă — 
15; Ploșnița — 20; (sala Atelier) : Ido
lul și Ion Anapoda — 10,30: Fata din 
Andros — 15; Act venețian — 19,30; 
(sala mică a Palatului) ; Inocentul — 
15; 19.
• Opera Română (13 18 57) : Crăiasa 
zăpezii, Petrică și lupul — 11; Tann*  
hăuser — 18.
S Teatrul de Operetă (14 80 11) : Băia
tul și paiele fermecate — 10,30; Silvia 
— 19,30.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra**  
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mormintul călărețului avar — 10; Vo
luptatea onoarei — 13; Menajeria de 
sticlă — 19; (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16): Barbul Văcărescul și Occisio 
Gregorii — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Să Îmbră
căm pe cei goi — 10,30; Ca frunza du
dului... — 19.
® Teatrul Foarte Mic (14 00 05) : Ne
cunoscuta și funcționarul — 11; Nu 
pot să dorm — 19,30.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII KENYA

Excelenței Sale Domnul DANIEL ARAP MOI
Președintele Republicii Kenya

La cea de-a XlX-a aniversare a proclamării independenței de stat a 
Republicii Kenya vă adresez, in numele poporului român și al meu personal, 
calde felicitări și cele mai bune urări, iar poporului kenyan prieten pace, 
progres și prosperitate.

Exprim convingerea că raporturile de conlucrare dintre țările noastre 
se vor dinamiza și amplifica în viitor, spre binele popoarelor român șl 
kenyan, in interesul păcii, independenței naționale și înțelegerii, al instau
rării unei noi ordini economice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Nairobi, capitala Ke- 
nyei, stat care 'sărbă
torește astăzi 19 ani 
de la proclamarea in
dependenței naționa
le, este unul din cele 
mai impunătoare ora
șe africane. Fondat în 
urmă cu peste optzeci 
de ani, acest oraș a 
cunoscut o dezvoltare 
deosebit de rapidă în 
anii ce au urmat lichi
dării dominației colo
niale, numărînd astăzi 
aproape 900 000 de lo
cuitori. Străzile largi, 
clădirile moderne, ca 
renumitul Centru de 
conferințe Kenyatta, 
sau Parlamentul, îi 
conferă atributele unei 
adevărate metropole. 
La Nairobi și în îm
prejurimi este concen
trată cea mai mare 
parte a industriei 
prelucrătoare și își 
desfășoară activitatea 
numeroase instituții e- 
conomice, științifice și 
culturale.

Dezvoltarea capita
lei constituie doar un 
aspect a! eforturilor 
depuse de poporul ke

nyan pentru Înlătura
rea urmărilor domina
ției coloniale și făuri
rea unei vieți noi. Ca 
urmare a acestor efor
turi, s-au obținut o 
serie de succese nota
bile pe linia valorifi
cării resurselor natu
rale, în primul rînd în 
domeniul agriculturii, 
unde lucrează 85 la 
sută din cei 15 milioa
ne de locuitori ai țării. 
Un rol important îl 
ocupă in această pri
vință creșterea anima
lelor, cultivarea po
rumbului, a cafelei, 
ceaiului (cel mai mare 
producător african), 
bumbacului, trestiei de 
zahăr etc. Au fost 
puse, de asemenea, 
bazele unei industrii 
proprii, prin construi
rea de fabrici și uzine 
nu numai Ia Nairobi, 
ci și în alte localități 
ale Kenyei. Astfel, la 
Mombasa, al doilea 
oraș ca mărime, au luat 
ființă un centru side
rurgic, o rafinărie, un 
mare doc uscat. între

derile sale economice, tn domeniul 
asigurării unor condiții de trai su
perioare cetățenilor. In întreaga sa 
activitate, de ansamblu și la toate 
nivelurile, condiția primordială a 
succesului devine eficiența politică 
și competența profesională atit a 
instituțiilor sale, cit și a activiștilor 
de stat. Fapt ce face să crească, 
o dată mai mult, responsabilitatea 
organelor de stat, întrucît nu este 
implicată aici o competență îngustă, 
strict specializată, ci una cu rever
berații in întreg sistemul social, o 
perspectivă politică și științifică larg 
cuprinzătoare, capabilă să asigure 
promovarea armonizată a intereselor 
tuturor oamenilor muncii — pro
prietară și producători — dezvolta
rea capacității anticipative a institu
țiilor statale, privind evoluția feno
menelor și tendințelor sociale carac-. 
teristice dezvoltării țării noastre și 
relațiilor internaționale în care ea se 
integrează. în activitatea lucrători
lor din aparatul de stat una din cele 
mai importante probleme.-..„.privind- 
eficacitatea muncii lor. o constituie 
evitarea atit a birocratizării excesi
ve a activităților și instituțiilor sta
tale, administrative, cit și a diletan
tismului și arbitrariului pe care .o. 
pregătire profesională necorespun
zătoare le pot statua drept criterii 
în exercitarea unei funcții sociale.

întărirea forței, a capacității de 
organizare și execuție a statului nu 
înseamnă încurajarea autoritarismu
lui la vreun nivel sau altul. Este 
meritul partidului nostru de a pro
mova cu consecvență o democrația 
muncitorească generalizată, statul în
suși constituind instrumentul aces
tei democrații. Așa cum precizează, 
cu profundă înțelegere a nuanțelor 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. „sta
tul, organele sale răspund pentru 
întreaga lor activitate în fața po
porului, a reprezentanților săi. Lu
crătorii organelor de stat, de orice 
fel, trebuie) să se afle permanent 
sub controlul maselor populare, al 
poporului, să răspundă in fața po
porului de respectarea și aplicarea 
fermă a legilor, a legalității socia
liste, de apărarea ca lumina ochilor 
a proprietății sociale, a proprietății 
socialiste, a independenței și suve
ranității țării". Și este cu atit mai 
mare acest merit cu cit — în vreme 
ce, în ultimii ani, după cum notează 
un autor occidental, Robert Castel, 
lumii capitalista îi este specifică 
orientarea spre „un totalitarism li

® Teatrul de comedie (16 64 60) : Don 
Juan — 10; Arma secretă a lui Arhi- 
mede — 19,30.
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern — 10; Idioa- 
ta — 19,30; (sala Studio) : Inele, cer
cei, beteală — 10,30; Scoica de lemn 
— 19.
® Teatrul Giuleștî (sala Majestic, 
14 72 34) : Opinia publică — 10; Jean 
fiul lui Ion — 15; Amadeus — 19,30. 
© Teatrul satlrlc-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba Iui Tă- 
nase — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Funcționarul de la Domenii — 11;
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
® Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) î 
Intr-un ceas bun — 11; Somnoroasa 
aventură — 18,30.
® Ansamblul „Rapsodia română**  
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică 
—- 10,30; Ritmurile tinereții — 16;
Cintăm cu drag la oameni buni — 19.
9 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Trei grăsani — 10,30; Vremea dragos
tei — 19,30.
® Circul București (1101 20) : Mu
ppets la... circ — 10; 16; 19,30.
© Teatrul „Țăndărică**  (15 23 77) : 
Boroboață — 10; 12; (sala Teatrului 

prinderi ale industriei 
alimentare ș.a.

Animat de senti
mente de caldă prie
tenie față de popoare
le care au pășit pe 
calea dezvoltării de 
sine stătătoare, po
porul român urmăreș
te cu interes eforturi
le depuse de poporul 
kenyan pentru conso
lidarea independenței 
naționale și făurirea 
unei vieți noi. între 
Republica Socialistă 
România și Republica 
Kenya s-ay statornicit 
și se dezvoltă relații 
de prietenie și colabo
rare, bazate pe depli
na egalitate în drep
turi și, avantajul re
ciproc. Schimburile de 
vizite la diverse nive
luri, acordurile și în
țelegerile realizate cu 
aceste prilejuri au pus 
in evidență dorința 
comună de a amplifi
ca relațiile de colabo
rare in interesul re
ciproc, al cauzei păcii 
și ințelegerii interna
ționale.

beral, mai insidios și mat cuprinză
tor, chiar dacă nu este întotdeauna 
la fel de brutal" — una din preocu
pările ' dominante ale partidului 
nostru constă in dezvoltarea con
tinuă a democrației socialiste, - îm
pletirea organică a organismelor 
statului cu cele ale autoconducerji 
muncitorești. în același timp, răs
punderea politică a statului în fața 
partidului este o constantă a dialec
ticii complexe a raporturilor dintre 
partid și stat. Pe lingă faptul că ac
tiviștii de partid, comuniștii care lu
crează in aparatul de stat iși dove
desc. in primul rînd. atașamentul 
față de partid prin temeinicia și ni
velul de competență atins în înde
plinirea sarcinilor care le revin în 
planul activității statale, ei răspund 
în fata partidului de întreaga lor ac
tivitate, se află permanent sub con
trolul partidului.

S-a conturat astfel prin expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu o 
perspectivă complexă asupra, rela
ției . partid-ștat . în etapa actuală 
de dezvoltare, O perspectivă care 
permite -înțelegerea riguroasă a ro
lului fiecăruia dintre aceste elemen
te determinante ale sistemului nos
tru de conducere socială, precum și 
a legăturilor complexe, ce se stabi
lesc intre ele. pe de o parte, între 
amindouă privite in ansamblu și ce
lelalte organisme care compun în
tregul sistem de conducere socială, 
pe de altă parte. Și toate aceste le
gături privite în viziunea realistă a 
practicii sociale nemijlocite. Pen
tru că, in ultimă instanță, funcțio
narea practică, eficientă a lor este 
avută in vedere și nu doar simple 
considerente teoretice, adevăr pus 
puternic în valoare de multiplele ac
tivități politice desfășurate in săp- 
tămina pe care o încheiem astăzi.

Semnul dominant al etapei actuale 
de construcție socialistă este mobili
zarea tuturor resurselor materiale și 
umane. Iar valorificarea lor este, sta
tuată într-un cadru generos și clar : 
muncă — responsabilitate — demo
crație, în a căror afirmare partidului 
și statului socialist le revine rolul 
determinant, rol pe care și-l Înde
plinesc în mod științific, exemplar, 
așa cum o atestă viața social-poll- 
tică a țării, capacitatea lor de a 
stimula puternic și a angaja plenar 
energiile întregii națiuni in opera 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate pe pămintul 
României.

„Ion Vasilescu**)  t încotro, câluțulet 
— 11.
® Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(1,5 72 59) : Deșteptarea primăverii
— 19,30.

cinema
© 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; 12,30; 14,15;
16, Grăbește-te încet — 17,45; 19,45 :
DOINA (16 35 38).
<® Muppets la Hollywood — 9; 11;
13,15; Zestrea domniței Ralu — 15,30; 
17,45; 20 : TIMPURI NOI (15 61 10).

Rămîn cu tine : 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,
9 Concurs: AURORA (35 04 66) — 8>;

TELEGRAMEEXTERNE

Conferința reprezentanților mișcărilor pentru pace din Europa

Premierul grec susține ideea creării unei zone 
denudearizate în Balcani

ATENA 11 (Agerpres) - Inaugurînd 
lucrările Conferinței reprezentanților 
mișcărilor pentru pace din Europa, 
care se desfășoară 'a Atena, primul 
ministru al Greciei, Andreas Papan- 
dreu, a scos în evidență uriașa pri
mejdie pe care o reprezintă pentru 
popoarele lumii, și în primul rînd 
pentru cele europene, cursa nestăvili
tă o înarmărilor, in mod deosebit 
competiția în domeniul armelor nu
cleare.

Apreciind crearea de zone denu- 
cleaiizate ca o măsură extrem de im
portantă în procesul general al secu
rității in Europa, primul ministru elen 
□ evocat convorbirile purtate recent, 
la București, cu președintele Nicolae

BEIJING 

Adoptarea noului Statut al C.C.P.P.

După acțiunea agresivă a rasiștilor de la Pretoria 
O Guvernul statului Lesotho a cerut convocarea Consiliului de 

Securitate © Vii reacții de protest

La încheierea unei misiuni cosmice record

Cosmonauții sovietici au revenit pe Terra

III

monauții Berezovoi și 
Lebedev au suportat 
cu bine perioada lun
gă a evoluției lor în 
condițiile impondera
bilități cosmice.

Zborul cosmic al e- 
chipajului a început, la 
13 mai 1982. Pe par
cursul celor 211 zile, 
echipajul de bază al 
complexului orbital, 
format din Anatoli 
Berezovoi și Valentin 
Lebedev, a efectuat un 
amplu ’’Volum de cer
cetări tehnico-științifi
ce și medico-biologice, 
precum și o serie de 
experimente. Un loc 
deosebit l-a ocupat 
studierea resurselor 
naturale ale Terrei in 
interesul științei și al 
diferitelor ramuri ale 
economiei naționale. 
In cursul zborului au 
fost cercetate diferi
te obiecte de prove

Ceaușescu, relevînd dorința celor 
două țări de a contribui la intensifi
carea colaborării intre statele balca
nice și la pregătirea unei intilniri ia 
nivel inalt a țărilor din Balcani.

Primul ministru și-a exprimat con
vingerea că toate părțile vor da 
dovadă de înțelegere, astfel incit să 
se ajungă la faza finală a unui acord 
comun între țările balcanice privind 
crearea in această regiune a unei 
zone denuclearizate. Vorbitorul a re
le vot că aceasta ar avea o însemnă
tate deosebită pentru destindere șl 
pace și or constitui un precedent 
pentru o denuclearizare. generală a 
Europei.

sub conducerea P.C. Chinez, partide
le democratice, democrații fără par
tid, organizațiile obștești, personali
tăți ale minorităților naționale, alți 
oameni care activează în cadrul con
strucției socialiste, care sprijină so
cialismul și reunificarea patriei, pre
cum și compatrioți din Taiwan, 
Hongkong și Macao și rezideiiți de 
naționalitate chineză din alte țări..

Națiunilor Unite. Președintele Ke
nyei, Daniel Arap Moi, președintele 
în exercițiu al Organizației Unității 
Africane, a subliniat că R.S.A. încalcă, 
permanent normele dreptului inter
național și a chemat comunitatea 
mondială să ia măsuri hotărîte j pen
tru curmarea agresiunii. Guvernul 
american a condamnat, la riadul său,, 
caidul.

niență galactici și ex- 
tragalactică și izvoare
le de radiație Roent
gen șt ultraviolete ale ' 
mediului interplanetar 
șl atmosferei terestre. 
Conform programului, 
au fost efectuate o se
rie de experimente 
consacrate obținerii, in 
condiții de impondera
bilitate, a unor mono- 
cristale semiconduc
toare și aliaje. Cosmo
nauții Berezovoi și Le
bedev au efectuat Iun 
vast program de cerce
tări medico-blologiee 
în scopul studierii in 
continuare a influenței 
factorilor zborului cos- I 
mic asupra organîs- | 
mulul omului.

Stația „Saliut 7“ ifșl' l 
continuă evoluția cir- I 
cumterestră în regim I 
automat, după des- f 
prinderea navei „So- f 
iuz T“, informează a- j 
genția T.A.S.S.

9 Vinătoare tragică : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 10; 
20,15.
© Șeriful din Tennessee ; BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,13; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
® Comoara din lacul de argint : 
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
e Anna celor o mie de zile : EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 12; 16; 19. CUL
TURAL (83 50 1 3) — 9; 12; 16;’19.
e Cursa infernală ; BUZEȘTI (50 43 58) 
— 16; 18; 20.
® Superpolițlstul : DACIA (50 35 94) —
— 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18; 20.
® Tess : UNION (13 49 94) — 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, GIULEȘTÎ (17 55 46)
— 9,30; 13; 16; 19.
9 Jandarmul se tasoară : MODERN 
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13; 
20,15.
® Nimic nou pe frontul de vest g 
VOLGA (79 7126) — 9; 12; 16; 13,.
ARTA (213186) — 9; 12; 16; 19.
9 Sphinx : COTROCENI (40 48 48) ~
— 15; 17,15; 19,30.

• PRODUCȚIA 
MONDIALĂ DE CEREA
LE va atinge în acest an 1537 
milioane de tone, cu 109 mili
oane de tone mai mult decit în 
1981, conform ultimelor estima
tive ale Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație și A- 
gricultură (F.A.O.). în pofida 
producției superioare, aprecia
ză experții F.A.O., comerțul 
mondial cu cereale cunoaște în 
acest an o scădere de 7 milioa
ne de tone în raport cu anul 
precedent, datorită achizițiilor 
mai mici efectuate de unii im
portatori tradiționali și . lipsei 
de mijloace financiare de care 
suferă țările din lumea a treia 
ca urmare a crizei economice.

• NOU SISTEM DE 
DESALINIZARE A APEI. 
O ultimă reușită tehnologică în 
domeniul tratării apei marine 
cu scopul producerii de apă 
dulce pentru platformele petro
liere a fost definitivată de socie
tatea norvegiană „Alfsen Gun- 
desson". Instalația folosește un 
procedeu automatizat de distila
re după principiul ..osmozei in
verse". într-o primă fază, apa 
este separată de impurități 
printr-o serie de filtre pentru 
ca ulterior, supusă la presiuni 
de 60 atmosfere, să treacă prin
tr-o membrană ce retine sarea. 
Sistertaul de tratare a apei ma
rine. cu o capacitate de 1 600 li
tri pe zi, nu numai că este foar
te suplu, dar are avantajul că 

lasă apei toate mineralele de va
loare.

• AVANTAJELE BUM
BACULUI. Bumbacul înseam
nă, desigur, în primul rînd fi
bre pentru industria textilă. El 
înseamnă insă și ulei, extras din 
semințe, precum și zeci de alte 
produse. Cercetătorii sovietici au 
obținut din frunze verzi de bum
bac acid citric si acid malic, iar 
din frunze veștede — stimula
tori pentru creșterea animalelor, 
datorită cărora se realizează un 
spor de greutate de 15 la sută la 
porci și la oi. Cel mai important 
derivat este insă ..gossipolul". 
un principiu activ in combaterea 
virusurilor și. după cum au de
monstrat cercetări recente. în 
măsură să împiedice fenomenul 
de respingere a organelor si te-

RETUTINDENi

de locomoție sint 
greutatea foarte re- 

preț de cost care re- 
franc de fiecare kilo-

suturilor transplantate. Pe baza 
lui a fost creat preparatul denu
mit batridină. utilizat la trans
plantările de rinichi.

© BICICLETĂ ELEC 
TRiCĂ. Bicicleta acționată cu 
baterie electrică va constitui 
unul din mijloacele de transport 
cele mai promițătoare ale viito
rului. Cel puțin așa afirmă in
ventatorul ei, inginerul francez 
Ernest Zanin. Avantajele aces
tui mijloc 
multiple : 
dusă ; un 
vine la un

metru parcurs ; o autonomie de 
rulaj de trei ore cu viteza ma
ximă de 45 km pe oră; siiențio- 
zitate deplină și nici un fel de 
poluare atmosferică. în condi
țiile în care în toate marile ora
șe există serioase probleme de 
trafic și în care penuria de car
buranți se face tot mai mult 
simțită, bicicleta electrică apare, 
intr-adevăr, ca un vehicul pro
mițător.

• NAVĂ IGNIFUGĂ, 
în Olanda, șantierele navale 
„Mulder et Rijke" au creat un 
ingenios vas de salvare ce se a*  
nunță extrem de util la recupe
rarea echipajului marilor petro
liere sau platformelor marine de 
forare in circumstanțele declan
șării incendiilor. Avînd 1n do
tare patru butelii cu oxigen ne

dinozaurilor, 
astăzi rezistă 

chimiei

cesare In parte motorului, in 
parte celor 44 de persoane ce 
pot fi adăpostite, nava este ca
pabilă să reziste la temperaturi 
de 1 200 de grade Celsius.

• INSECTE REZIS
TENTE. Aceste mici insecte 
au supraviețuit 
erelor glaciare, iar 
asaltului mijloacelor 
moderne. Care este secretul su- 
prarezistențel lor ? Frank Car
penter, profesor la Universitatea 
Harvard din S.U.A., a studiat 
această problemă și a ajuns la 
concluzii surprinzătoare : ginda- 
cii supraviețuiesc fiindcă se pot 
aclimatiza in orice parte a lu
mii. pot trăi fără hrană timp de 
trei luni și fără apă timp de o 
lună. Pe deasupra, ei sînt ex
trem de prolifici : o pereche din 

specia comună „Blatella germa
nica" poate aduce pe lume 
400 000 de „urmași". Apoi, gin- 
dacii sînt foarte prudenți : îna
inte de a mînca orice aliment, 
îl ..gustă" cu un fel de filamen
te care permit să se evite otră
vurile.

© CENTRALĂ SOLA
RĂ ÎN CORSICA. La cîțiv» 
kilometri distanță de orașul cor- 
sican Ajaccio s-a construit o 
centrală electrică solară de mare 
randament. Suprafața totală a 
oglinzilor care captează radiații
le solare este de 1 200 mp. Si
tuarea geografică a insulei Cor
sica permite amplasarea de ge
neratoare solare, care furnizea
ză o energie mult mai ieftină 
decit sursele tradiționale folo
site pînă acum.



Preocware asiaii penmi atiotaa raporturilor

ROMÂNIA - ÎN COMENTARIILE PRESEI INTERNAȚIONALE „Președintele Nicolae Ceaușescu promovează o politică clarvăzătoare, în consens cu interesele păcii și colaborării între toate popoarele”
ie prâiffl® s colaborare n torie in curs ie Mtare

„România acordă o mare însemnătate relațiilor sale cu țările în curs 
de dezvoltare, considerînd că aceste țări reprezintă un factor important 
al economiei și politicii mondiale, că ele au și vor avea un rol tot mai 
mare în întreaga viață internațională".

NICOLAE CEAUȘESCU

O concepție originală privind rolul și vocația 

țărilor in curs de dezvoltare

Constituie un merit incontestabil 
al secretarului general al P.C.R., 
președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a fi elabo
rat o concepție profund științifică, 
originală, creatoare, cu privire la 
rolul progresist al țărilor în curs de 
dezvoltare în viața internațională, 
în lupta pentru pace și indepen
dență națională. Pornind de la 
aceste considerente de principiu, 
secretarul general al partidului a 
pus în lumină, in Raportul la cel 
de-al XII-lea Congres al P.C.R., ca 
și cu alte prilejuri, factorii istorici 
și ai prezentului care determină 
concordanța de interese ale po
porului român și ale popoarelor 
angajate pe calea dezvoltării, sub
liniind că România, ca țară so
cialistă în curs de dezvoltare, este 
legată de aceste state prin aspirații 
comune de progres și prosperitate, 
prin lupta pentru abolirea vechii 
politici de inechitate, pentru pro
movarea unor relații noi, democra
tice, .de egalitate între state.

' Poporul român, care, de-a lungul 
întregii sale istorii, a dus o luptă 
necurmată pentru a-și păstra ființa 
națională și a se dezvolta liber și 
independent, înțelege pe deplin 
aspirațiile de libertate și emanci
pare politică, economică și socială 
ale tuturor popoarelor ce s-au eli
berat de sub dominația străină și 
este alături de noile state în efor
turile lor pentru progres economic 
și" social, pentru lichidarea inechi
tăților existente și instituirea unor

raporturi interstatale bazate pe 
principiile egalității, respectului 
independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc.

Aspirațiile comune duc și la in
terese comune, atit sub unghiul 
realizării cu forțe unite a progra
melor de dezvoltare economico-so- 
cială, cît și la soluționarea proble
melor cu care acest grup de state 
se confruntă, ca urmare a agravării 
crizei economice mondiale, ale cărei 
efecte se răsfring îndeosebi asupra 
țărilor în curs de dezvoltare.

Toate aceste considerente și po
ziții de principiu s-au regăsit în 
documentele Congresului al XII-lea, 
care a subliniat din nou, ca una 
din orientările fundamentale ale 
activității internaționale a partidu
lui și statului extinderea continuă 
a relațiilor de largă colaborare cu 
noile state independente, cu toate 
țările in curs de dezvoltare.

în deplin acord cu această ori
entare, guvernul român, secretarul 
general al partidului, președintele 
Republicii, au desfășurat o intensă 
activitate practică pentru asigurarea 
și amplificarea continuă a colaboră
rii cu țările în curs de dezvoltare, 
atit pe plan bilateral, cît și multi
lateral. Se poate spune că, în anii 
de la Congresul al XII-lea, rapor
turile cu aceste state au cunoscut o 
nouă și puternică int.enșificare . ațît 
pe plan politic,, cit șl economic, 
social și cultural.

rile în curs de dezvoltare s-au dez
voltat intr-un ritm accelerat, supe
rior ritmului de creștere a ansam
blului raporturilor economice ex
terne ale României. Ponderea țări
lor in curs de dezvoltare și neali
niate in comerțul exterior al Româ
niei este în prezent de 33 la sută, 
cu mult peste ponderea pe care 
acest grup de state o deține în co
merțul mondial. Cifrele și datele 
sînt edificatoare pentru opțiunea 
politică a țării noastre de amplifi
care și intensificare a conlucrării 
economice a României cu statele 
respective. Desigur, la toate acestea 
pot fi adăugate elemente de sub
stanță, cum ar fi preponderenta a- 
cordată de țara noastră multipli
cării și diversificării acțiunilor de 
cooperare in producție, în domeniile 
industriei, agriculturii, construcții-

lor, transporturilor, ca și în alte sec
toare de interes comun, sau spri
jinul larg pe care-1 dă România 
acestor state în ce privește forma
rea de cadre naționale. în România 
învață circa 20 000 de tineri din 
aceste state, iar mii de specialiști 
români, care lucrează în țările res
pective, contribuie, totodată, la for
marea de cadre naționale chiar la 
locul de muncă.

însumînd variatele și multiplele 
aspecte ale colaborării economice 
și tehnico-științifice dintre Româ
nia și țările în curs de dezvoltare, 
comparind înaltul nivel al relațiilor 
politice cu multe dintre aceste țări, 
cu stadiul raporturilor economice, 
reiese limpede că se impune reali
zarea unei eficiente sporite in fruc
tificarea cadrului politic creat, ma
terializarea efectivă a înțelegerilor 
și acordurilor convenite.

Interese și aspirații comune pentru făurirea 

unei noi ordini internaționale

Strinsă conlucrare cu partidele democratice 

și progresiste din noile state independente

Este o realitate existența unei 
pronunțate convergențe de vederi, 
a unor poziții identice sau apropia
te în abordarea a numeroase as
pecte ale vieții internaționale, cu 
atit mai mult, cu cît există nume
roase interese comune, probleme 
comune sau asemănătoare, cu care 
țările noastre se confruntă în ce 
privește cerințele de progres eco
nomic și social pe plan național, 
ca și necesitatea eliminării anoma
liilor. existente p^.plan.sintemaîțSrr 
năl, anomalii ce îrinează?!j;prqceș.ui 
dezvoltării, cum alf'fi politica do- 
bînzilor înalte, accentuarea protec- 
ționismului, a barierelor și discri- 

■> minărilor de orice fel, din economia 
mondială, racolarea de cadre califi
cate de care țările in curs de dez
voltare au atîta nevoie ș.a.

Pornind tocmai de la interesele 
și aspirațiile comune vizînd con
solidarea independenței și suvera
nității naționale, respingerea poli
ticii imperialiste de forță și dictat, 
înfăptuirea dezarmării și salvgar
darea păcii, promovarea progresu
lui economic și social, lichidarea 
rămînerii în urmă și instaurarea 
noii ordini politice și economice 
mondiale. România înțelege să ex
tindă și să consolideze conlucrarea 
pe arena, internațională cu țările 
irr curs de dezvoltare, fapt ce și-a 
găsit in acești ani o . largă recu
noaștere in activitatea unanim 
apreciată a României in „Grupul 
celor 77“, ca și al mișcării de neali
niere, unde, după cum se știe, parti
cipă în calitate de invitat.

în paginile presei de peste hotare continuă să iși găsească o largă 
reflectare multiple aspecte ale înaintării ferme a României pe calea socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, sporirii prestigiului și rolului țării 
noastre în lume. Se relevă pregnant neobosita activitate teoretică și prac
tică a secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în slujbă intereselor vitale ale națiunii noastre socialiste, 
a aspirațiilor de pace și progres ale tuturor popoaielor lumii.

între Partidul Comunist Român 
și partidele progresiste și democra
tice din aceste țări s-au statornicit 
și se consollidează raporturi de 
strinsă prietenie și colaborare. 
P.C.R. întreține legături de cola
borare și realizează schimburi de 
vederi și de experiență cu partide 
de guvernămînt. cu alte partide și 
organizații progresiste din acest 
grup de state. Cu multe dintre a- 
ceste. partide și organizații, P.C.R. 
a realizat. înțelegeri și a semnat do
cumente ce consacră principiile ce 
stau la baza relațiilor dintre po
porul român și popoarele din țările 
respective.

Extinderea continuă și adîncirea 
raporturilor dintre România și ță
rile în curs de dezvoltare, în aceas
tă ■ perioadă, este elocvent ilustrată 
de. faptul că, în prezent, țara noas
tră are relații diplomatice cu 95 de 
țări in curs de dezvoltare și neali
niate de pe toate continentele.

O contribuție de maximă impor
tanță la extinderea și adîncirea 
cooperării între România și aceste 
state au adus contactele la nivelul 
cel mai înalt, care au avut Ioc la 
București sau în timpul vizitelor 
întreprinse-peste hotare de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Convorbi
rile avute, înțelegerile convenite, 
documentele semnate, au așezat te
melii dintre cele mai trainice ra- 

" porturilor dintre România și statele 
respective. Totodată, a fost creat 
un cadru politic, diplomatic și juri
dic cuprinzător pentru promovarea 
raporturilor politice, economice, 
tehnico-științifice și culturale. Solia 
de pace, prietenie și colaborare in 
cele cinci țări din Asia — Pakistan, 
Indonezia, Singapore, Malayezia și 
Kuweit — recent încheiată, se în
scrie ca o nouă și grăitoare dovadă 
a rodniciei acestei orientări a- po
liticii externe românești.

Imperativul unității de acțiune în soluționarea 

marilor probleme ale contemporaneității

Forme moderne de cooperare, 

solidaritate în fapte

Relațiile economice ale României 
eu țările in curs de dezvoltare, 
beneficiind de cadrul politic creat,

constituie componenta cea mai di
namică a colaborării cu aceste sta
te. Schimburile economice cu ță-

Punctele de vedere și pro
punerile constructive formulate de 
România, de președintele Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la principa
lele probleme cu care este confrun
tată omenirea și în special țările 
în curs de dezvoltare s-au bucurat, 
și se bucură, pe bună dreptate, de 
o deosebită atenție din partea aces
tor state, deoarece ele au în ve
dere tocmai aspirațiile și interesele 
comune popoarelor angajate pe 
calea dezvoltării.

Constituie un motiv de reală 
satisfacție numeroasele rezoluții, 
prezentate în această perioadă din 
inițiativa conducerii partidului 
nostru, de România în Adunarea 
Generală a O.N.U.. la U.N.C.T.A.D., 
O.N.U.D.I. și alte organisme inter
naționale, menite să promoveze, in 
strinsă colaborare cu țările în curs 
de dezvoltare, cu țările nealiniate, 
cu toate statele lumii, cauza drep
tului fiecărui popor de a se dezvolta 
de sine stătător, a lichidării deca
lajelor dintre state, a progresului 
general al umanității. Ele întrunesc 
o largă adeziune, aceasta reprezen-

® în perioada de la Congresul al XII-lea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut 25 de întâlniri cu președinți și șefi de stat din 
țări în curs de dezvoltare, de pe diferite meridiane ale globului.

® Au fost încheiate, la nivel înalt, 14 Declarații comune, 1 Tra
tat de prietenie și colaborare și 1 Tratat de prietenie și cooperare, 
10 Comunicate și Comunicate comune.

® Ponderea țărilor în curs de dezvoltare în ansamblul raportu
rilor economice externe ale României este de 33 la sută.

® în instituțiile de învățămînt din România se pregătesc 20 000 
de tineri din țările în curs de dezvoltare.

tînd o elocventă confirmare a ca
racterului lor constructiv, a faptului 
că .documentele respective răspund 
aspirațiilor și intereselor marii ma
jorități a omenirii.

Secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae \ Ceaușescu, a 
arătat că, in condițiile internaționa
le complexe de astăzi, cînd . criza 
economică mondială, politica do- 
bînzilor înalte au accentuat decala
jele dintre statele bogate și cele 
sărace se impune ca o necesitate 
vitală întărirea solidarității și cola
borării intre țările în curs de dez
voltare. Ele trebuie să acționeze îh- 
tr-c unitate deplină pentru a obține 
rezultate în tratativele cu statele 
dezvoltate, pentru realizarea unor 
relații noi, a unei noi ordini econo
mice, și politice internaționale, ba
zate pe echitate, și egalitate, pe 
avantaj reciproc. Pentru a discuta 
toate aceste probleme și a stabili o 

I strategie comună, România — a 
arătat președintele Republicii — 
consideră că ar fi necesară o con
ferință la nivel inalt a țărilor în 
curs de dezvoltare. Propunerea, așa 
cum a reieșit in evidență, și. in 
cursul recentelor vizite in țări din 
Asia, este primită cu foarte mult 
interes, recunoscindu-i-se valoarea 
sa deosebită.

în spiritul orientărilor sale pro
gramatice, stabilite de Congresul al 
XII-lea, partidul nostru, așa cum a 
arătat în repetate rînduri secretarul 
său general, va milita statornic 
pentru extinderea continuă a legă
turilor de prietenie, solidaritate și 
colaborare cu țările în curs de 
dezvoltare, cu statele nealiniate, 
pornind de la convingerea că aceasta 
corespunde intereselor poporului 
român și ale popoarelor din aceste 
state, cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale.

Valentin PĂUNESCU

Ziarul sovietic „PRAVDA" își in
formează cititorii despre dezvoltarea 
armonioasă a tuturor județelor 
României — menționîndu-se, în acest 
cadru, creșterea industrială accentua
tă în județe ca Buzău, Covasna, Olt, 
Bistrița-Năsăud, ceea ce a permis și 
construirea în ritmuri înalte de lo
cuințe și obiective șocial-cullurale, 
despre asimilarea în producție a unor 
noi mijloace tehnice destinate agri
culturii, ca și despre îndeplinirea 
sarcinilor de producție pe acest an 
de către organizațiile de tineret și 
studențești.

Pregătirile pentru Conferința Na
țională a Partidului Comunist Român 
constituie tema unui articol din 
ziarul polonez „TRYBUNA LUDU“, 
care subliniază că ordinea de zi a 
conferinței prevede dezbaterea unor 
probleme de bază pentru situația 
prezentă a țării. „Aceste probleme — 
scrie „Trybuna Ludu“ — au fost abor
date in cîteva din ultimele ședințe 
ale Comitetului Politic Executiv al 
C.C. și la plenarele C.C., adoptîn- 
du-se deciziile necesare și avansîn- 
du-se propuneri pentru a ii luate in 
dezbaterea organizațiilor de partid și 
de întreaga societate. Conferința Na
țională va aprofunda toate aceste 
discuții și va crea condiții pentru o 
largă mobilizare a oamenilor muncii 
la îndeplinirea sarcinilor de produc
ție planificate".

Renașterea Zimnicei este tema 
unui amplu articol al trimisului spe
cial al ziarului cehoslovac „RUDE 
PRAVO" la București. . înfățișînd 
orașul renăscut după seismul din 
1977, autorul articolului relevă : 
„Zimnicea își scrie noua istorie. Aici, 
forța socialismului s-a manifestat din 
primele clipe. Cea mai umană dintre 
toate orîndvirile a trecut cu brio 
toate examenele, toate probele".

Săptămînalul „SOFIISKIE NO- 
VOSTI" prezintă activitatea marii 
întreprinderi bucureștene „Autobu
zul", relatind pe larg despre cola
borarea cu întreprinderile de profil 
din Bulgaria.

Revista bulgară „NAUKA I TEH- 
NIKA NA MLADEJTA" prezintă 
noul autoturism românesc „OLTCIT", 
care, expus la Tirgul internațional 
din București, „a atras atenția unui 
public numeros, atit prin frumusețea 
aspectului ■ Său exterior, ■ cit * și prin 
riâtelc'fChnîce excepționale de func- 
ționare".

Cotidianul budapestan „MAGYAR 
IIIRLAP" consacră o amplă cronică 
expoziției de sculptură românească 
contemporană deschisă in capitala 
ungară, trecînd în revistă lucrările 
expuse și formulînd aprecieri pozi
tive la adresa lor.

In 1983, produsul social al Româ
niei va spori, în comparație cu 1982, 
cu 4,1 la sută, valoarea producției 
industriale cu opt la sută, iar ă 
celei agricole cu 5,1—5,6 la sută,

geneva : Lucrările
Comisiei U.N.C T.A.D.

GENEVA 11 (Agerpres). — La Ge
neva s-au desfășurat lucrările Co
misiei U.N.C.T.A.D. privind transfe
rul de tehnologie, în contextul pre
gătirilor pentru viitoarea conferință a 
organizației U.N.C.T.A.D. ce va avea 
loc la Belgrad in vara anului 1983. In 
poziția prezentată de „Grupul celor 
77“ — formulată cu participarea' ac
tivă a delegației române — o atenție 
deosebită a fost acordată efectelor 
negative pe care le are exodul de 
cadre calificate din țările în curs de 
dezvoltare către cele dezvoltate. S-â 
subliniat că această practică repre
zintă un factor de frînare a dezvol
tării economice și tehnologice a ță
rilor în curs de dezvoltare, adincind 
decalajele ce le separă de statele dez
voltate.

scrie agenția CHINA NOUA, refe- 
rindu-se la lucrările ședinței Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., care a examinat și aprobat 
proiectul bugetului și planului fi
nanciar ale României pe anul viitor.

RADIODIFUZIUNEA ITALIANĂ 
a transmis o emisiune specială con
sacrată României, în cadrul căreia 
un loc important a fost rezervat 
prezentării politicii externe româ
nești, subliniindu-se faptul că țara 
noastră situează la baza întregii ac
tivități pe plan internațional princi
piul respectării independenței po
poarelor. A fost relevat rolul de o 
deosebită importanță al președintelui 
Nicolae Ceaușescu atît în ce privește 
elaborarea principiilor de politică 
externă, cît și în legătură cu propu
nerile și inițiativele țării noastre 
privind rezolvarea marilor probleme 
cu care este confruntată în prezent 
omenirea.

Presa egipteană, informînd despre 
vizitele oficiale de prietenie ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în țări din Asia, a evidențiat con
tribuția pe care țara noastră, prin 
președintele său, o aduce la soluțio
narea problemei Orientului Mijlociu, 
a tuturor marilor probleme ale lu
mii contemporane. După ce citează 
din Comunicatul comun privind vi
zita in Kuweit, extrase referitoare 
la căile de soluționare a crizei din 
Orientul Mijlociu, cotidianul „AL 
AHRAM" subliniază „Poporul pa
lestinian a găsit întotdeauna in pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și în 
poporul român un sprijin de nădejde, 
care în cele mai grele momente a 
militat cu aceeași perseverență 
neobosită pentru cauza justă a pa
lestinienilor".

Ziarul „AL GOUMHOURIA", sub 
titlul „Ceaușescu — prietenul po
poarelor arabe", a relevat citate din 
presa kuweitiană conținînd apre
cieri elogioase la adresa șefului sta
tului român, a poziției sale ferme și 
constante față de soluționarea justă 
și globală a conflictului din Orientul 
Mijlociu.

Publicațiile „SUNDAY TIMES" și 
„WEEK END", din Sri Lanka, sub 
titlurile „Apel pentru dezarmare" și 
„România și Malayezia cheamă la 
dezarmare", evocă Declarația comu
nă- rbmâno-malayeziană. La rîndul 
săli, cotidianul sri-Iankez „SUN" 
evidențiază că șeful statului român 
a declarat că transformarea Asiei de 
sud-est într-o zonă a păcii, libertă
ții și neutralității, liberă de orice 
amestec din afară, ar aduce o con
tribuție majoră la depășirea stării 
de tensiune, la întărirea încrederii 
și cooperării în regiune și în întreaga 
lume.

Cotidianele iraniene „JOMIIOURI 
ISLAMI", „KAYHAN" și „ETTELA 
’AT“ și-au informat cititorii despre

vizita oficială de prietenie efectuată 
de președintele Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu în Kuweit.

„România — Angola : prietenie și 
continuitate" este titlul unui articol 
din „O DIARIO" (Portugalia), care 
subliniază : „întotdeauna poporul 
român a sprijinit activ și multilate
ral mișcarea de eliberare națională 
a poporului angolez, avînd perma
nent convingerea fermă că lupta sa 
pentru eliberare va triumfa, odată 
cu cucerirea independenței șl liber
tății, cu garantarea propriilor des
tine. România socialistă a manifes
tat în numeroase ocazii solidaritatea 
ei cu Angola, în lupta acesteia pen
tru curmarea acțiunilor agresive 
ale armatei sud-africane. Totodată, 
România înțelege bine dorința An- 
golei de a soluționa toate probleme
le africane din zona australă — ale 
Namibiei și Africii de Sud — prin 
lichidarea dominației colonialiste, 
cucerirea independenței naționale de 
către Namibia și lichidarea politicii 
de apartheid și discriminare rasială 
în Africa de Sud. Nivelul ridicat al 
relațiilor româno-angoleze constituie 
o contribuție concretă Ia progresul 
mai rapid al Angolei și al României 
pe calea creării unei economii mai 
puternice, întăririi independenței și 
suveranității naționale, in lupta pen
tru progres și bunăstare".

Participarea României la activJ,'$.. 
tea organizațiilor economice in te 
ționale este prezentată pe la1 de 
REVISTA BIROURILOR AUSTRIE
CE PENTRU COMERȚUL EST- 
VEST. „Ca țară în curs de dezvolta
re și urmînd consecvent politica să 
externă de dezvoltare a relațiilor in
ternaționale. și. în același timb, de 
lărgire a relațiilor economice bilate
rale, în prezent fiind stabilite âse- 
menea relații cu mai mult de 150 de 
țări — arată revista — România 
activează pentru intensificarea co
laborării și cooperării multilaterale, 
îndeosebi prin organizațiile interna
ționale cu profil economic".

Publicația belgiană „LLOYD AN- 
VERSOIS" se referă la extinderea 
raporturilor comerciale, economice 
ale României, relevînd că rata me
die anuală de creștere a volumului 
comerțului exterior, in cursul ulti
mului deceniu, a depășit rata anuală 
medie de creștere a producției in
dustriale nete și a venitului natio
nal. După ce se referă la relațiile 
comerciale ale țării noastre cu Bel
gia, cu statele membre ale C.E.E. in 
general, publicația arată că Româ
nia subliniază necesitatea înlătură
rii obstacolelor netarifare din calea 
schimburilor cu , țările occidentale 
industrializate.

Publicația olandeză „OOST-EU*  
ROPA" înfățișează, pe mai multe 
pagini, proiectele de dezvoltare ale 
României în perioada planului cinci
nal 1981—1985, relevînd că obiecti
vul strategic al acestuia este „trece
rea României de la nivelul de țară 
în curs de dezvoltare la nivelul de 
țară mediu dezvoltată."

Ziarul danez „LAND OG FOLK" 
relatează despre eforturile României 
în sfera energeticii, arătind că țara i 
noastră urmează să devină, în viito
rul apropiat, independentă în acest | 
domeniu. (Agerpres)•

, VIZITA ÎN FINLANDA. La Hel
sinki a fost dat publicității comu
nicatul privind convorbirile purtate 
de președintele Finlandei, Mauno 
Koivisto, de primul ministru al 
acestei țări, Kalevi Sorsa, și Nikolai 
Tihonov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., care a efec
tuat o vizită in capitala finlande
ză. După cum relatează agenția 
T-A.S.S., convorbirile au prilejuit 
discutarea unor prob’eme privind 
dezvoltarea relațiilor bilaterale, pu- 
nindu-se accent pe dezvoltarea 
comerțului și cooperării economice. 
A avut loc, de asemenea, un schimb 
de opinii privind situația interna
țională actuală.

PRIMIRE LA PRAGÂ. După 
cum anunță agenția C.T.K., Gustav

Agențiile de presa 
? - pe scurt

Husak, secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președintele 
R.S.C., l-a primit pe ministrul de 
externe al R.P. Polone, Stefan 
Olszowski, aflat în vizită oficială 
de prietenie in Cehoslovacia. în 
cursul convorbirii au fost exami
nate probleme referitoare la rela
țiile bilaterale, precum și unele 
aspecte ale situației internaționale.

ADUNAREA GENERALA A 
O.N.U. a adoptat o rezoluție inti
tulată „Cooperarea internațională 
în folosirea spațiului cosmic in 
scopuri pașnice". Documentul ex
primă convingerea Adunării Gene
rale in legătură cu „interesul co
mun al omenirii de a colabora la 
explorarea și exploatarea spațiului 
cosmic in scopuri exclusiv paș
nice". Totodată, Adunarea Gene

rală a O.N.U. a adoptat, cu 81 de 
voturi favorabile', 14 împotrivă (in
tre care S.U.A. și alte state mem
bre ale N.A.T.O.) și 52 de abțineri, 
o rezoluție care cere Comitetului 
pentru dezarmare de la Geneva să 
înceapă neintirzlat tratative in ve
derea ' încheierii unei convenții 
privind interzicerea punerii la 
punct, fabricării, stocării, ampla
sării și folosirii armei cu neutroni.

PROGRAMUL ECONOMIC AL 
GUVERNULUI BRAZILIAN PEN
TRU ANUL 1983 prevede reduce
rea ratei inflației pînă la 70 la 
sută la finele anului 1933, această 
acțiune urmînd să se continue și 
în 1984 și 1985. în prezent, rata in
flației în Brazilia este de 95 la 
sută."

ORIENTUL MIJLOCIU
• întrevederi nipono-iorda- 
niene • O rezoluție a Adună

rii Generale a O.N.U.
TOKIO 11 (Agerpres). — La 

Tokio s-au încheiat convorbirile din
tre, regele Hussein al Iordaniei, aflat 
in vizită în capitala niponă, și pri
mul ministru al Japoniei, Yasuhiro 
Nakasone. După cum transmite a- 
genția Kyodo, întrevederile s-au 
axat pe examinarea diferitelor as
pecte ale problemei Orientului Mij
lociu și a modalităților de reglemen
tare pe cale negociată a situației din 
regiune. Totodată, suveranul hașemit, 
care conduce delegația Comitetului 
arab al celor 7, a prezentat interlo
cutorului său detalii privind planul 
de rezolvare a conflictului din zonă 
adoptat la reuniunea arabă la nivel 
înalt de la Fes,, precizează agenția,

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres). 
— Cea de-a XXXVII-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. a adop
tat, cu o largă majoritate de voturi, 
o rezoluție în care se subliniază că 
o pace globală, justă și trainică în 
Orientul Mijlociu nu poate fi instau
rată fără retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate și fără res
pectarea drepturilor legitime ale po
porului palestinian, in conformitate 
cu principiile Cartei O.N.U. și cu re
zoluțiile adoptate de organizația 
mondială.

BEIRUT 11 (Agerpres). — Pentru 
a cincea zi consecutiv, sîmbătă, in 
orașul Tripoli s-au produs noi cioc
niri intre forțe aparținînd unor gru
pări rivale. Potrivit surselor poliției 
libaneze, citate de agenția United 
Press International, în timpul cioc
nirilor a fost folosită artileria.
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Nu este vorba de cazul lui Joana Martins Bezerra, tînăra braziliancă 
din Sao Poulo care a născut recent un copil-gigant de aproape C- 
de centimetri și peste 7 kilograme.

In cazul de față, progenitura e mult mai mare : are înălțimea unui 
bloc de 5—6 etaje. Și este dolofan, peste 90 de tone, pielea de me
tal nici nu-i face colăcei la genunchi.

E un copil foarte, foarte scump. Nu în sensul drăgălășeniei, ci ca 
a mai socoti.irU-preț de cost : vreo 35 de miliarde de dolari, fără 

soul, botinele de lină și funda bleu.
Micuțul are un apetit teribil, suge cu forță din biberonul său, nu 

cu lapte-praf, ci cu uraniu îmbogățit și garnitură de plutoniu. De fapt, 
doica abia ajunge să-l sature. Căci „M.X.", cum îl cheamă, are, ase
menea balaurului din poveste, zece capete. Și un temperament cole
ric, chiar exploziv ; dacă s-ar înfuria, ar putea de unul singur, să 
facă praf vreo 300 de orașe mari. Ca, de pildă, Hiroshima.

A fost discuție unde șă i se pună pătuțul.: pe fundul mării sau in 
aer, ori să fie plimbat cu căruciorul pe un sistem special de auto
străzi, tot timpul, fără încetare, să nu-l poată depista din ceruri vreun 
ochi de ursitoare și să-l deoache. Dar era cheltuiala prea mare, așa 
că 's-a hotărit să fie așezat în leagăne verticale de beton și în scu
tece de oțeh blindat. Prima creșă de silozuri subpămîntene fusese 
de-acum stabilită, iar ginecologii se pregăteau pentru nașterea primei 
șarje de cinci gemeni.

...In general, se spune că (virgulă) copilul nedorit nu are parte 
de dragoste. Or el, deși a fost foarte dorit de părinții care l-au 
conceput, nu numai că nu era așteptat cu dragoste, ci, dimpotrivă, 
a stîrnit de la început mînia vecinilor. Vecinilor de etaj, de stradă și 
cartier, de oraș, de țară și de glob. S-au ținut lanț manifestațiile și 
mitingurile de protest, inclusiv în fața maternității principale, o clă
dire în cinci laturi, iar la un sondaj, 70 la sută din cetățeni s-au de
clarat împotrivă.

Lucruri pe care nu le-au putut ignora nici măcar rudele apro
piate ale părinților — frați, surori, unchi, adunați în încăperea de 
alături, în Camera reprezentanților familiei. Iar veto-ul lor — spre in
dignarea părinților cate amenință cu recurgerea la 
riană — a creat noi complicații unei nașteri care 
grea.

Pentru că, dacă viitorul nou-născut ar apărea pe 
nintată insăși lumea, dacă i se dă lui viață ar fi 
viața. Inclusiv viitorii nou-născuți, nu cei din metal și uraniu...

. Și pentru că nașterea sa ar adăuga încă o treaptă pe binecu
noscuta scară - iar cînd se mai pune o treaptă e de așteptat să se 
răspundă adăugindu-se alta, deasupra, și apoi, în replică, alta și 
alta. Ipotetic, o scară nu are sfîrșit, i se pot adăuga mereu trepte 
noi, la infinit.

...Interesante au fost însă strădaniile părinților in a-i găsi un nume, 
fiindcă „M.X.", adică Mixulică, e doar un diminutiv, de răsfăț. Mai în- 
tii urma să fie botezat „Peacemacker", adică „Stimulator al păcii", 
s-a renunțat, denumirea o preluase un aparat cardiac. Așa că i 
spus „Peace Keeper", adică „Apărător al păcii".

Desigur, alegerea numelui unui nou-născut este liberă, orice 
rinte iși poate boteza odrasla cum vrea.

Singura excepție privește înarmările - unde e greu să se boteze 
ce slujește pacea 
mai este.

o „armă a păcii". Pentru că, de fapt, singura armă 
este arma care încetează să existe. Este arma care nu 

Adevărat, aceasta se naște greu, dar se va naște. 
Negreșit, căci sarcina o poartă întreaga omenire.

forceps sau ,ceza- 
și așa se anunța

lume, ar fi ame- 
amenințată însăși

dar 
s-a

pă-

N. CORBU
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