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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU 
la ședința festivă de la Moscova consacrată 
celei de-a 60-a aniversări a creării U. R. S. S.

Stimați tovarăși,Am deosebita plăcere să particip la a 60-a aniversare a creării Uniunii Republicilor .Sovietice Socialiste și să adresez, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al întregului popor român, Comitetului Central al Par- tidului-.Comunist al Uniunii Sovietice, Sovietului Suprem, Consiliului de Miniștri și tuturor popoarelor sovietice un salut frățesc, revoluționar și cele mai calde felicitări și urări de noi și mari succese în făurirea socialismului dezvoltat, a comunismului. (Aplauze puternice).Victoria Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, făurirea primului stat al muncitorilor și țăranilor din lume au deschis calea construcției victorioase a socialismului în Uniunea Sovietică. Aceasta a constituit un eveniment mondial de importanță istorică epocală, marcînd trecerea la o nouă eră —• era lichidării asupririi imperialiste și colonialiste, a eliberării naționale, a victoriei socialismului. (A- 
plauze puternice).în perioada care a trecut de la victoria Marii Revoluții Socialiste și în cei 60 de ani de la crearea Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, popoarele sovietice au obținut, sub conducerea partidului comunist, realizări remarcabile în dezvoltarea ‘iilor. ecpnomi?p-socială,. în toate domeniile de activitate, făurind cu succes societatea socialistă. în această perioadă, noi state au trecut pe calea socialismului, iar astăzi tot mai multe popoare se pronunță pentru calea socialistă de dezvoltare.Noi dăm o înaltă apreciere rezultatelor obținute în construcția socialistă, activității internaționale a Uniunii Sovietice, rolului ei deosebit de important pe care îl are Ăîn soluționarea marilor probleme \ile epocii noastre, luptei pentru pace și colaborare pe care o desfășoară pe arena mondială. 
(Aplauze).Comuniștii din România, întregul. popor român se bucură de toate marile realizări pe care le obțineți, dragi tovarăși sovietici, în construcția socialistă și comunistă, în lupta pentru pace — și, ca prieteni sinceri, vă adresăm cele mai calde felicitări și vă urăm, din toată inima, noi și tot mai mari victorii ! (Aplauze puternice).Doresc să subliniez și cu acest prilej că, în spiritul tradiționalelor legături de prietenie și colaborare statornicite între partidele, țările și popoarele noastre, relațiile ro- mâno-sovietice cunosc o dezvoltare continuă — pe tărîm politic, economic, tehnico-științific și în alte domenii de activitate — și consider că există toate condițiile ca ele să se dezvolte și mai puternic în viitor, în interesul popoarelor noastre, al cauzei generale a socialismului și păcii. (Aplauze în
delungate).

Stimați tovarăși,Sub conducerea partidului comunist, poporul nostru a obținut, de asemenea, succese importante în construcția socialismului în România, în dezvoltarea sa pe calea progresului economic și social. Recent a avut loc Conferința Națională a partidului, care a analizat stadiul actual al societății socialiste românești și a trasat căile dezvoltării ei în continuare, a adoptat programe și hotărîri de cea mai mare însemnătate pentru asigurarea progresului multilateral al întregii țări.

Piața „Dacia" — imagine sugestivă a modernizării Buzăului Foto : Agerpres

Peste cîteva zile, la 30' Decembrie, și poporul român va sărbători un eveniment de importanță istorică în viața sa — împlinirea a 35 de ani de la proclamarea Republicii. în anii socialismului, România s-a transformat într-o țară cu o industrie dezvoltată — care realizează în prezent o producție de peste 50 de ori mai mare decît în perioada vechiului regim burghezo-moșieresc — cu o agricultură modernă, în plin progres, cu realizări însemnate în toate domeniile de activitate. Strîns unit în jurul partidului, întregul nostru popor acționează pentru realizarea obiectivelor trasate de cel de-al XII-lea Congres și de Conferința Națională, pentru consolidarea și dezvoltarea realizărilor de pînă acum, hotărît să înfăptuiască neabătut Programul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism. 
(Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,în viața internațională s-a ajuns la o încordare deosebită, ca rezultat al politicii de forță și de amenințare cu forța, de încălcare a independenței și suveranității popoarelor, al adincirii crizei economice mondiale, al intensificării cursei înarmărilor. Omenirea a ajuns într-un asemenea stadiu cînd nivelul înarmărilor, îndeosebi uriașul arsenal nuclear care s-a acumulat, pune în pericol însăși existența societății omenești, a civilizației, a vieții pe planeta noastră. Pornind de la aceste realități, noi considerăm că problema fundamentală a epocii noastre este preîntîmpinarea războiului și asigurarea păcii. (Aplauze puternice).Salutăm propunerile , Uniunii Sovietice în direcția opririi cursei înarmărilor, a dezarmării, și în primul rind a dezarmării nucleate, subliniate și în Raportul tovarășului Andropov.O importanță deosebită are, în acest sens. Comitetul pentru dezarmare de ia Geneva. în activitatea sa, el trebuie să țină seama de propunerile formulate la sesiunea specială a Organizației Națiunilor , Unite consacrată dezarmării — printre care și propunerile Româ

niei — și să acționeze pentru elaborarea unui program concret de realizare a dezarmării.Acordăm, de asemenea, o importanță deosebită negocierilor dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite ale Americii în problema armamentelor nucleare strategice și a armamentelor nucleare cu rază medie de acțiune.în general, considerăm că trebuie să se acționeze cu cea mai mare răspundere pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru reducerea bugetelor militare, pentru trecerea la măsuri hotărite • de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară, sub un strict control internațional.Viața cere, mai mult ca oricînd, să se facă totul„pentru unirea eforturilor și conlucrarea tot mai strînsă a popoarelor, a țărilor" socialiste și a tuturor forțelor democratice și progresiste pentru a se pune capăt cursului periculos spre confruntare și război, pentru reluarea politicii de destindere, de colaborare, pentru apărarea dreptului suprem al popoarelor, al oamenilor — la viață, la libertate și independență, la existență liberă, la pace. (Vii și puternice aplauze).Participînd activ la viața internațională, România dezvoltă . larg relațiile cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare, cu statele capitaliste dezvoltate, cu toate țările lumii, fără deosebire de orînduire socială.La baza raporturilor noastre internaționale situăm principiile egalității, independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului re? ciproc, ale renunțării la forță și la amenințarea cu forța.Am pus, și vom pune neabătut și în viitor, un accent deosebit pe întărirea prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste, în primul rind, cu vecinii noștri- în acest cadru, dăm o mare însemnătate relațiilor tradiționale cu Uniunea Sovietică. România consideră de' mare însemnătate realizarea ' unei întîlniri la nivel înalt pentru discutarea problemelor legate de- perfecționarea colaborării în cadrul C.A.E.R., astfel îneît aceasta să răspundă .mai bine cerințelor fie

cărei'economii'naționale, a țărilor membre, să asigure soluționarea, du forțe unite, a multora din problemele dezvoltării economico- sociale și construcției socialiste.Ne preocupăm și acordăm o deosebită atenție înfăptuirii securității și cooperării în Europa, acționăm pentru ca reuniunea de la Madrid să ducă la rezultate pozitive, la convocarea unei conferințe consacrate dezarmării și întăririi încrederii pe continent. Este necesar să facem totul pentru a opri amplasarea rachetelor cu rază medie de acțiune în Europa, pentru retragerea șl distrugerea celor existente, .pentru o Europă Unită, a păcii și colaborării, fără arme nucleare.România se pronunță și militează ferm pentru ^soluționarea tuturor conflictelor dintre state numai și numai-pe cale pașnică, prin tratative, pentru eliminarea definitivă a politicii de forță din viața internațională.Considerăm că trebuie făcut totul pentru lichidarea subdezvoltării, a marilor decalaje dintre state, pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale, pentru participarea egală a tuturor statelor la soluționarea problemelor complexe ale epocii noastre. Sîntem convinși că, acționînd unite, popoarele pot face să triumfe politica de pace și destindere, de independență națională, de înțelegere și colaborare între națiuni.
Stimați tovarăși,în încheiere, doresc să adresez, încă o dată, comuniștilor, popoarelor Uniunii Sovietice cele mai calde urări de noi succese în realizarea hotărîrilor Congresului al XXVI-lea al partidului, în construcția socialismului și comunismului, în lupta pentru pace și colaborare. (Aplauze).Să se dezvolte necontenit prietenia și colaborarea dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, dintre România și Uniunea Sovietică, dintre popoarele noastre ! (Aplauze 

puternice).Șă triumfe cauza socialismului și a păcii în lumea întreagă I 
(Aplauze puternice, prelungite).

Miercuri seara s-a înapoiat In Capitală, venind de la Moscova, tovarășul Nicolae Ceaușcscu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, care, in fruntea unei delegații de partid și de stat, a participat, la invitația Comitetului Central ab Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice și a Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., la festivitățile prilejuite de cea de-a 60-a aniversare a creării Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste.Din delegație au făcut parte tovarășii Constantin Dăscălescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al guvernului, Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe.La sosire; pe aeroportul Otopeni, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinat de tovarășa Elena Ceaușescu, de tovarășii Emil Bobu, Lina Ciobanu, Nicolae Constantin, Ion Dincă, Ludovic Fazekas.Cu privire Ia convocarea Comitelui™ Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de Ia Varșoviaîn conformitate cu înțelegerea intervenită, în prima jumătate a
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Fapte de muncă 
în întîmpinarea 

aniversării Republicii

ALBAAngajați cu răspundere în înfăptuirea hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului, oamenii muncii din industria județului Alba raportează în cinstea aniversării Republicii îndeplinirea cu 10 zile mai devreme a planului anual la producția netă. Acest succes de prestigiu, avînd la bază promovarea progresului tehnic, introducerea unor tehnologii și metode de muncă de productivitate ridicată, reducerea consumurilor materiale și de energie, permite realizarea unei producții nete peste plan în valoare de 190 milioane lei. Colectivele muncitorești de la I.M. Cugir, I.M. Ai ud, I.M.M.N. Zlatna, întreprinderile „Porțelanul" și „Ardeleana" din Alba Iulia, C.P.L. Sebeș și altele au adus o contribuție importantă la obținerea acestui succes. (Ștefan Dinică).
Noi capacități de producție

BOTOȘANIînsuflețiți de istoricele documente ale Conferinței Naționale a partidului, de îndemnurile adresate plasei muncitoare de tovarășul Nicolae Ceaușescu. constructorii botoșăneni. de • obiective industriale și-au intensificat eforturile la fie? care investiție productivă cu termen de punere în funcțiune in acest an. în ultimele zile s-au finalizat lucrările și au intrat în fabricație trei noi capacități de producție la întreprinderile ,.Electrocontact", de utilaje și piese de schimb și de mecanică, produsele ce se vor realiza pe seama acestora valorind aproape 300 milioane lei anual. Un alt fapt semnificativ este că o mare parte din producția ce se va obține în noile capacități va fi destinată exportului. (Silvestri Ailcnei).

Alexandrina Găinușe, Petre Lflipu, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Gheoirghe Rădulescu, Ștefan Voitec, Miu Dobrescu, Petru Enache, Njicolae Giosan, Ana Mureșan, Elena- Nae, Constantin Olteanu, Ion Ursu, Richard Winter, Gheorghe Stoica, secretar al C.C. al P.C.R., Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Ion M. Nicolae și loan Totu, viceprim-miniștri ai guvernu-
★MOSCOVA 22 (Agerpres). — Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, care, în fruntea unei delegații de partid și de stat a participat la festivitățile prilejuite de cea de-a 60-a aniversare a creării Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, a părăsit miercuri seara Moscova, îndreptindu-se spre patrie.De Ia reședință, tovarășul Nicolae Ceaușescu și membrii delegației de partid și de stat a Republicii Socia- 

lunii ianuarie 1983 va avea loc laPraga Consfătuirea Comitetului

Au îndeplinit planul
NEAMȚAcționind neabătut pentru traducerea in viață a hotăririlor Conferinței Naționale a partidului, oamenii muncii din industria județului Neamț au reușit ca în- cinstea celei de-a 35 aniversări a Republicii să-și realizeze planul anual la producția netă cu 11 zile mai devreme. Principala cale prin care s-a obținut acest succes de prestigiu a constituit-o depășirea planului la peste. 30 de produse fizice de bază, cum ar fi : 300 tone utilaje pentru industria materialelor de construcții, 320 tone utilaje pentru exploatarea și prelucrarea lemnului, 9 000 mc cherestea, 14 milioane mp hîrtie și cartoane și altele. De asemenea, cheltuielile materiale au fost reduse cu 140 milioane lei și s-au diminuat considerabil consumurile normate de
HUNEDOARAîn cinstea celei de-a 35-a aniversări a proclamării Republicii, la oțelăria electrică nr. 1 din Combinatul siderurgic Hunedoara a fost consemnată, înainte de termen, o premieră tehnologică de mare interes și de o deosebită eficiență economică : intrarea in procesul de producție a instalației de tratare a oțelului in vid cu aport de căldură. Instalația este dotată cu aparatură electronică și televiziune cu circuit interior. Ea permite elaborarea de oțeluri speciale inoxidabile, care elimină in bună măsură importul unor asemenea mărci de oțeluri. Este important de subliniat că moderna instalație, rod al muncii și activității cadrelor teh- nico-inginerești și oțelarilor hune- doreni și a proiectanților de ia 

lui, membri ai C.C|. al P.C.R..ai Consiliului de Stat, [miniștri, conducători de instituții centrale și organizații obștești, de altje persoane oficiale.Au fost de față L. I. Boiko,, însărcinatul cu afaceri a.i. al Uniunii Sovietice la București, și metnbri ai ambasadei. /Tovarășului Nicolae Ceaufeescu șl tovarășei Elena Ceaușescu' lp-au fost oferite buchete de flori de,-către un grup de pionieri.
★liste România au fost ccjndușl la aeroportul Vnukovo de I/L S. Gor- baciov, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S., A. K. Antonov, membru al C.C. lai P.C.U.S., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.. I. I. Kjabkov, membru. supleant al C.C. 'al1 P.C.U.S., șef de secție la C.C. al RfC.U.S., O. A. Ciukanov, adjunct de; șef de secția la C.C. al P.C.U.S.Erau prezenți Traian Dudaș, ambasadorul României fa Uniunea Sovietică, și membri ai, ambasadei.

Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia.

anualmaterii prime, materiale, combustibil și energie. (Ion Manea).
PRAHOVATot mai multe colective industriale și economice din județul Prahova, aflate într-o entuziastă întrecere in întimpinarea aniversării a 35 de ani de la proclamarea Republicii, obțin succese deosebite în îndeplinirea sarcinilor anuale de plan. Numărul unităților care au ajuns la cota finală dc realizare a producției-marfă s-a ridicat la 65. Printre acestea se înscriu mina Filipeștii de Pădure, rafinăria Plo- iești-Sud, întreprinderea „Electro-1 centrale" Brazi. Avansul de timp ciștigat le permite acestor colective să obțină pină la finele lunii decembrie o producție fizică suplimentară în valoare de aproape 900 milioane lei. (Constantin Căprarii).

in funcțiune■>IPROMET București, contribuie la reducerea consumului de feroaliaje și a energiei electrice. (Sabin Ccrbu).
TIMIȘOARAîn cadrul întreprinderii de deter- genți din Timișoara a fost racordată la circuitul productiv o nouă și modernă capacitate industrială. Este vorba de instalația de produse eto- xilate, care va realiza 8 000 tone substanță pe an. Noua instalație va pune la dispoziția economiei naționale o gamă variată de auxiliari pentru industriile textilă și de pielărie, componenți emulgatori pentru pesticide, degresanți pentru metale. intermediari pentru detergent! și alte produse, majoritatea aduse pînă acum din import. (Cezar Ioana).

PATRIA SOCIALISTA
— idealul suprem al creatorului contemporan

COLOCVIILE „SCÎNTEII" — în pagina a \V-a
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Bijutier in oțel
Printre primii care au bătut, I 

cu vreo trei decenii in urmă, | 
primii țăruși ce marcau înce
perea construcției Întreprindem i 
de rulmenți din Birlad, șe aflu | 
și yigdiptir MUescu.

Printre primii care au fălirii, 
cu strădanie și ambiție, primii 
rulmenți, qâevărgțe bijuterii in 

Iqțel, ș-a’ aflat ’ ac'elqși Vlgilimir 
Miteșiu.

Efțjiire primii care au început 
Sg țmpartașeașcg tainele noii 
profesii 'mai ținerilor venlți in 
uzțng ș-g pumarqt apelași „bir 
jiitier" de marcă.

Printre epi cărora lerg venit 
sorocul să iasă la pensie șe nu- ' v “ ■' 

ele q aleasd omenie, care n-a 
Șviui it-t.viuU’.H'ia- ați 
intirzii de la lucru, darmite șă

I
șcȘ' țmpgTțqșeașciî tainele noii 
uzină ș-q numărat același „bir- 
jiitier" de marcă.

Printre cei cărora lerq venit 
șarpcul șă iasă la pensia șe nu- 
mără șt Vladimir Mițescu, om 
de q aleasă omenie, care n-a 
știut niciodată ce înseamnă să 
intirzii de ța lucru, darmite șă | 
absentezi vreodată. Fapt pentru 
care momentul simbolic 
predării ștafetei q fost cu 
rpai 'empțipnanț.
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„molipsitoare"
Cu citva timp in urmă, rela

tam in rubrica noastră despre 
mica „ciupercărie" pe care 
Bencze Csaba Attila din Satu 
Mare și-a amenajat-o in deba
raua apartamentului in care lo
cuiește. La scurt timp, fratele 
spu, Bencze Dezideriu, i-a ur
mat exemplul și „îndrumările 
de specialitate", amenajind in 
curtea locuinței sale din comuîia 
Culciu o ciupercărie intr-o.. 
groapă. A cules pină acum zeci 
de kilograme de ciuperci fru
moase și gustoase. C-urn Bencze 
Dezideriu este învățător la 
școala din sat, pasiunea sa a 
„molipsit" și pe alte cadre di
dactice și elevi. Nici nu se pu
tea altfel : ciupercile se înmul
țesc ca... ciupercile.

Bieții brăduți!
Brașovenii care au pornit țfi 

ultimele zile ții obișnuitele lor 
drumeții prin zona ipipăduȚită 
din apropiere au fost martprii 
unor acte iresponsabile din par
tea upor indivizi lipsiți de cea 
mai elementară conștiință cțvi- 
că. înarmați cu securi, aceștia se 
pqrniserâ șă taie brăduți dițțțre 
cei mai frumoși și vțguroși, 
meniți să refacă și să întine
rească pădurea. Brazii răpuși de 
respectivii indivizi iau calea 
speculei, acum, in preajma săr
bătorilor de iarnă. De aceea, 
tot acum, se cuvin intensifica
te acțiunile de prevenirii Și P?' 
depsire aspră ă celor puși 
căpătuială cu brazii, cu ce 
pădurea grai frumos, mai 
nătos I

„Concurență"
Președintele cppperativei agri

cole din Șiștarovăț, județul 
Arad, Gheorghe Francescu, a 
sesizat organele de ordine că, 
de la o vreme, dispar anumite 
cantități din finul obștii. Veți fi 
de acord cu noi, pină aici, că 
vigilența și reacția promptă a 
președintelui au fost absolut 
normale din partea unui om pus 
de obște să gqșppffăfggscă și să 
înmulțească bunurile acesteig.

Au început' cercetările de ri
goare și — ștupefacțțp ! — ș-a 
ajuns la concluzia că nu numai 
un răufăcător dijmuia finul 
cooperatorilor, ci și președintele 
in persoană, iar' sesizarea lui 
fusese făcută nu întru binele 
obștii, ci pentru a scăpa de 
„concurența" celuilalt. Baj co
lac ppste pupăză, chiar in timpul 
cercetărilor, președintele a mai 
sustras două iprțe fie fin, pentru 
a-i deruta pe anchetatori. Dar 
s-a „driblat" singur, fț-cum nit 
mai este președinte. Este la 
dispoziția legii.
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| Farurile, noaptea
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Ncfolpșlrea corectă q țumilții 
farurilor constituie contravenție 
pentru care se suspendă pernii- 
sul de conducere.

Este una din noile prevederi 
ale Regulamentului circulației și 
ea n-a fost adoptată ijițimplător.

lată un cpz din -multele care 
arată pericolul pe care-l repre
zintă pentru siguranța circula
ției folosirea incorectă, a lumi
nii farurțlpf. Circulip.il cu auto
turismul intre Filipeșții de Pă
dure și Dițești, ' Gheorghe Ipp a 
fost orbit, la un moment dat, de 
farurile unei alte mașini care 
venea (Un serjs opiiș. Vfțzitțd 
iresponsabilitatea celui carp ve
nea cu ,.faza lungă" și puterni
că, el trebuia Sg încetlpeașcă 
viteza, Dgr n-g făcut acest lucru 
și'n-a mai puiuț.pbsef va la timp 
o căruță In care a intrat in plin. 
Urmarea : uh tinăr de 26 de ani, 
aflat în mașină, și-a pierdui 
viața.

I In fotoliu,

I

i
!!
I
!
i
I

cu halat alb
Emil Ioniță se află in cerceta

re la Circa 3 miliție clin Capita
lă. Cine este Emil Iqgiță ? Emil 
Ioniță este un tinăr de 24 de ani 
din Ciqlpaiți. De ce este cerce
tat? țlșțe cpfceiăț pentru infrac
țiunea de înșelăciune, țmbrăcaț 
intr-un hglat alb, ințpecabil â- 
pfclaț și' ’călcat, ' Ioniță „sțfițio- 
v,a“ adeseori in holul hotelului 
„Nord". Nu se j-idica din fotoliu 
decit atunci cind li șoptea la 
ureche vreunuia care trecea pe 
lingă el dacă n-are nevoie de 
niscai țigări străine sau mărfuri 
de proveniență dubioasă- După 
ce incasa banii, Ipnțțq mergea, 
chipurile, să aducă „marfa", chir 
dispărea pe ușa clin dos șt mai 
ia-l de unde nti-i. Acum, cind a 
fost „luat" la intreoări, Ioniță 
ișl recunoaște isprăvile, dar nu-i 
cunoaște pe cei pe care i-a în
șelat. Fapt pentru care persoa
nele care au fost păgubite de 
cel „cu halatul alb" se pot adre
sa la circa 3 miliție, pentru a li 
se restitui sumele respective. 
Ioniță a încasat, Ioniță plătește.
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(i corespondenții „Scinteil"
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Sprijin operativ pentru îmbunătățirea activității 
întreprinderiiz\etivișți și C.C. al P.C.R. au analizat. împreună eu reprezentanți .ai Comitatului județean de partid Maramureș și Ministerului Industriei Construcțiilor’ de Mașini, sul5 in- drumarea președintelui Consiliului Central de Control iMuncjțoresc al Activității Economice și Spciaje, o gerișoard pfiyipd unele neajupsuri de Ia șgețip tprpățprie a întț'eprinr țjgri'i mecfțnice de mașini și utilaj ini'nipr Baia Mare — așa cum d indicat șeerptarui general al parti- dtiiiii.Cu pfilp-jul peregtarii ințr.eprinșc s-a ponfiriȚIȘț existenta unor lip- st]i-i i.p activitatea secției — dato- l-ița pppunerii in funcțiune la termenul planificaț a tuturor obiectivelor db tWP.Șți'iil! cîț Și a unor deficiențe de organizare și dp control aj prpcesului de producție. De asemenea, a provocat neajunsuri faptul că nu gg respectau in permanență

Conduita comunistă presupune concordanța 
între vorbă și faptăîntr-o scrisoare adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu se relata că primarul comunei Buzoești — Argeș, Mihai Marip, are comportări necofespunzătoare și săvîrȘește diferite abateri.La ce fel de abateri se refereau ir. fond autorii scrisorii ? F.xcluzind luxul de amănunte rplatate, era vorba în fond desppe abdicarea, de către secretarul comitetului comunal de partid și primarul comunei, de la principiile și îndatoririle elementare ale unui membru al partidului, de a aplica, și nu numai a propagă, concepția njațgrigîisț-dia- lecțică dgspre luițțe șl viatg. Pentru că, în timp ce la diferite manifestări oficiale, in adunări generale și conferințe de partid el vorbea despre ideologia partidului — duminicile devenea... oficiant religios în biserică — fie ca naș, la cununia religioasă a fiicei unui preot, ca și in alte cazuri, ori la botezuri, în-

$

Controlul și îndrumarea cooperativelor agricole
— la timp și concretLa Pădureni, comună situată în județul Vaslui,' cooperativa agricolă de producție nu obține producții agricole pe măsura condițiilor de care dispune, se relata într-o scrisoare trimisă tovarășului Nicolae Ceaușescu de către cooperatorul Olaru Adani din local ițafe. Și aceasta nil din cine știe 'ce cauze deosebite sau „obiective11, cum încearcă unii să jțjstifice stările de lucrțiri. Nici anui trecut și nici ip 1982 pe upele tarlale cultivate cu porumb, floarea-soarelui și soia mi s-au realizat producțiile planjficațe pentru că nu s-a muncit corespunzător, nu s-au efectuat lucrările la timp și in condiții corespunzătoare de calitate, nu s-au respectat regulile agrotehnice, densitățile stabilite. Autorul mai sesiza un fapt : problemele respective au fost aduse la cunoștința M.A.I.A., dar delegatul trimis șă eprepteze și să ia măsuri nu și-a făcut datoria.Secretarul general al partidului a indicat ca scrisoarea să fie repartizată spre cercetare secretarului tie reșort al C.C. ăl P.C.R.La fața locului s-a constatat, de către activiști ai Comitetului Central, că sesizarea este întemeiată. In anul trpeut producția medie de

Repom ele arhitecturii moderne Io Timișoara

„Cioplea" — unități de mare ținută. care oferă servicii la nivelul celor mai înalte exigențp.pupă cum rțe-p informat tovarășul V. Dobre, directorul O.J.T.
„Cerbul", „Căpripara", „Oițuz" și multe altele adevărate bijuterii cu uh confort ridicat și o înfățișare cochetă, atrăgătoare. Același destin l?au cunoscut unitățile mai

Foto : Eugen Dichiseam!
Străjuit de trei renumite masive muntoase — Bucegi, Postăvarul și Piatfa Maro — și beneficiind de priveliști neasemuit de frumoase, prașul-statiune Predeal, aflat la cea mai înaltă altitudine dintre o- rașele țării, oferă celor ce vin aici șă-și petreacă ytțcanța sau chiar numai pentru cîteva zile, condiții excelente de odihnă, recpnforțare și refacerea sănătății, în tot cursul anului, el fiind recomandat in cazul anemiilor, surmenajului, astmului bronșic, in afecțiuni ale căilor respiratorii și ale cordului, in stări alergice etc.Dar Predealul nu este numai un centru turistic de faimă ’ internațională, ci și o agreabilă stațiune pentru practicarea sporturilor de iarnă. Trebuie arătat insă că Predealul este căutat și pentru condițiile excelente pe care le oferă celor ce vin aici la odihnă sau exgurșij. In ultirnul timp, b&?8 țebnicp-mjțtprijilă a stațiunți a cu- npscut un Ipțens proceș dp'dezvoltare și modernizare. Au fost date ip foipșipță, prințrc alțgle, fl°iiă complexe țyriștige — „p'rizpnte și 

tehnologiile dc elaborare a oțelului, de formare și turnare a pieșelor. Cu prilejui cercetării s-au stabilit ipiprejină cu conducerea Țrțtreprin- d.erii un șir de măsuri pentru remedierea șituațipi — respectiv fer; minarea prip forțe proprii a ițțpfăr rilor cjc investiții, precum și p.uner rea in'funcțiune a unor utilaje de mare impprtanță in prpcesul de producție.Ținind seanța de complexitatea pieselor turnate — circa 93 la suta d.e conțplexițate medie și ridicată — calificarea muncitorilor nu' este fatisfăcăț.oare. Ca o primă măsura, au fost organizațp curșpri dg ridicare a calificării, în .care au fpșț cuprinși 52 turn.ățprirformațorî și 22 oțelari.S-a mai constatat că organizarea producției la secția turnătpfip nu șe ridică la nivelul exigențelor act’uâr le; există manifestări de dezordine.
curajînd, de fapt, prin nedoritul său „exemplu* propaganda religioasă. Iar cind a fost vorba de .căsătoria fiicei sale, <7 organizat o nuntă ca-n povești, la care au participat ,,2 000 de nuntași1! ppm se afirma in scrisoare. Toate acestea, in timp ce se comiteau nereguli in administrarea fondului silvic ăl comunei, în distribuirea materiahrlui lemnos ețc.întrucit „au mai fost făcute re- plamații în legățupă cu a,ceste probleme, dar s-au efecțpat cercetări superficiale — se relata in închelpr rea scrisorii, yă rugăm să trimiteți pentru verificarea faptelor activiști din aparatul Comitetului .Cepțral, să se ia, în șfîrșit. măsurile cuvenite*.Raportul de cercetare al secretarului țCpmițpțuliii Central, care a coordonat verificarea ceiop semnalate, confirma, in primul rînd, ilegalitățile comise in administrarea și gospodărirea fondului silvic co
floarea-soarelui pe tarlaua „Tq- dereni* a fost doar de circa...'80o lrg la hectar. Cit privește porumbul, pe tarlalele „Bunga“ și „Bucovina" producția n-a depășit pe cea de floarea-soarelui. La data controlului cultura dp porumb de pe trei tar- lalp era slab dezvoltată și cu densitate., țnipă, npîntr,evăzîndu-șe realizarea; sarcinilor de plan, Pentru cultura de soia nu s-a folosit în- tr.eaga sămînță prevăzută, unele porțiuni ăr'ap' puternic imburuie- nate, iar pe alte 10—15 hectare lucrările erau mult întjrziate. Se mai precizează că livada de pomi fructiferi este in declin pentru că de mai mulți ani nu mai fusese îngrijită, deși in planul de producție erau prevăzute concret lucrări de tăiat, stropit etc.Cum era și firesc, in timpul controlului, împreună cu corpitetul județean de partid și M.A.I.Â.. s-au luat o seamă de masuri in vederea îmbunătățirii activității C.A.P., precum și de sancționare a celor vinovați de lipsurile constatate. în rapqrtul de cercetare se subliniază că pentru modul superficial in care s-au făcut „verificările" anterioare ing. Berceanu Ion, delegat dip partea M.A.I.A., și Popescu Teodor,

„Cartea de vizită“ a Predealului — spiritul gospodăresc și solicitudinea
Predeal, unul din factorii care au contribuit in mare măsură la ridicarea Predealului în rindul celor mai prestigioase stațiuni montane europene, este modernizarea și in- tinerirea a numeroase vile, caba? ne și hoteluri mai vechi, acțiune pâre s-a concretizat în creșterea gradului lor de confprt. Fantezia, hupul gust, migala și priceperea șu făcuț din unități ca „Liliana", 

șpgțiîltș pFQf}pgț.we pu șint coresr punzâtor utilizate și rid se respectă normele de tehnică ale securității muncii. Și în legătură cu aceste proplepțg ,aii foșț stabilite du conducerea intreprinderii măsuri pentru asigurar.ea ordinii și disciplinei îjț sg,cțle.'Pornindu-se de la faptul gg apror vizionarea cu electrozi se realized^ ză nesatisfăcător, ceea ce ațecțga- ză regimul cuptoarelor electrice, .ca și consumul de energie eleptrică^ s-a asigurat urgentarea livrărilor respective de către Ințrepripderea de produse cărbunoase Șlatina. Totodată, s-a stabilit cu Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și Centraja industrială de utilaj minier și petrolier Ploiești șpr'ijir nirea mai intensă a unității industriale in vederea aplicării măgurilor stabilite și a îmbupățățirii aer tivității.
munal, îndeosebi in distribuirea materialului lemnos la cetățeni, • ilegalități facilitate de însuși primarul comunei. De asemenea, raportul confirma apoi „indetetnicirile11 ț-e- ligioase ale primarului relevate de scrisoare, pluș uneip arpăppnțe’ ca, de pildă, faptul că Ia nupta religioasă a fiicei sale a rezultat un „dar* de pește 120.000 lei,Ăvindu-se in vedere aceste fapte s-a stabilit sancționarea lui Mihai Marin cu voț de blam cu avertisment și eliberarea șg dip funcțiir le deținute ; punerea în discuția organizației de partid a șefului districtului silvic Ungheni pp razii căruia ș-au comis abuzurile în admir niștrârea și folosirea fopdulu’i'șjlr vie comunal și sancționarea sa stgr tuțară și pe linie a.dmirțisțrațiva ț prelucrarea aspectelor rezultate din cbntf.pl cp toți secr.etarii comitetelor .conțunaie de partid din jușiețul Argeș în vederea prevenirii p.e viîr 
tor a upor abateri similare.
din partea direcției generale agricol© județene Vaslui, au fpși .șancr ționați ; au fost, puși în discuția biroului Comitetului județean' de partid Vaslui tovarășii Ioan Vale- ria. membră a biroului, și Bujo- reanu Alecu, vicepreședintele U.J.C.A.P., care, rășpunzjn.d de îndrumarea și controlul activității consiliului unic agroindustrial din acare "face' parte și această unitate, n-au sesizat la timp neregulile respective și nu au acționat ferm pen- : tril eliminarea lor și tragerea la răspund.erp ș cel.pr vinovați ; orga? nizațorul de partid Ghiban Grigore, președintele consiliului unic agroindustrial, a fost pus în discuția organizației d.e partid pentru" deficiențele existente la G.A.P. Pădu* rpni șj sancționat cu vot de blam; a fost sancționat și președintele C.Ă.P., ing, EJubulac Irimia.pe asemenea, ș-a mai luat o măr sură demnă de rețiriyt și de alții : s-a stabilit pa minusul de producție față de cit fusese prevăzut la culturile de porumb și soia să fie imputat șefilor de fermă, președintelui co.opepativgi -și cooperatorilor vinovați de neaplicarea tehnolor giilor stabilite.

Neculai ROȘCA

mari, intre care : hotelurile „Bu? lpvgrd1' și „Rpsmarin11, iar acum hotelul „Carmen*. Despre fantezia și bunul gust ale cadrelor și specialiștilor O.J.T. ne vorbesc și cele cîteva unități de alimentație pupii? că cu specific': „âtejarul", cabana „Timiș*, jar mai recepț cgbană „Ciobanilor", amenajată în localul fostei c^bape „Gipplma" și care, la fel pa „Șțejarpl" șau „Țimiși1, cpn?

INFORMAȚII UTILE IN „LUNA CADOURILOR44Decembrie este, prin tradiție, LUNA CADOURILOR, luna in care fiecare ddregtc să facă o surpriză plăcută celor dragi.în magazinele cooperativelor de producție, achiziții șl desfacere a nfărfurilor șe găsește un șbrțirnenț variat de articole peptru cpdouri dintre ceie mși ptrâgă.tpare, ppp.tru toate virstele : jucării pentru cei mici, produse cosmetice și obiecte dț> ppdoabă, ppecinp ?! d mare d‘* verșjtp'țe de prțjcqig q.e îmbrăcăminte pentru femei, bărbați și copii — modele noi de confecții pentru iarnă, articole de galanterie și ma- rochinărie, tricqțaje, incălțărpinte modernă pentru sezOpul rece.Țpț.odață, .c.gtjjpigxgj.e ggmgțșiaîfț, supercoopurile și supermagâzineie din toată țara șînt bine aprovizionate cu o gamă variată de articole electrotehnice, televizoare și apara
n aceste zile de deosebită eferyeș.- cețțță politică și de pnggjăre ' plenară a intregulpi popor .detei'mi- nat.e de Gopforipțg Națională a partidului, și oamenii muncii de nqțip- nallțpte sir^ă de ,p,e meleagurile timișene sîpt prezehți in gind si faptă în efortul patriotic pentru a traduce în viață ideile directoare dp ex- cppțiOpplă Însemnătate aie acestui eveniment major în viața partidului a patriei noastre.Viețuind secole de-a rindijl pe plaiprițe vetrei românești bănățene, oamenii muncii maghiari, germani, șifbi și de altp naționalități, ia fgj ca și frații lor români, au îndrăgit cimpja manoașă, dealurile bogate și riurir îe domoale de aici, jar istoria eprpună i-a invățaț șă se înfrățească si u- neașcă pe yecie pentru Q viață mai bună, șă lupte pentru idealurile libertății cărorg Partidul CoȚnunist Rorriân țe-a ințprimat npi. și iurpinoase dimensiuni și perspective,Construirea socialismului. dezvolțărea și'amplificarea .cohțipuă â p.olenr jialțilhj economic"31 tării, înflorirea învătămihtului. științei și culturii, institui ți.onalizarea egalității în drepturi și ’ Înfăptuirea reală a libertăților democratice pentru toți cetățenii . pgțriei, făfă deosebire de națioriâljțatp, gu creat posibilități, ‘-nglimir țatg de afițdhdr^, Ițh toa- . țe dornenîiip de',,ă,ctivitaT țe, și oampnilor'muncii de naționalitate.’siE^ă.Acestei afirmații ii stau mărturie noi valori-și valențe pe care Și' le-a însușit și populația sirbă din România în anii erei socialiste, .care i-au amplificat cantitativ și cali- . tativ contribuția la crearea de bunuri materiale sj spirituale din județul Timiș. Beneficiari ai ooliti- Cji consecvente, principiale a. Partidului Cqmunișt , Român, ai rezplyății. ști- ' ’ intifice a problemei ha- ; ■ ționale. ai .preocupării hi personale a .secrețarului general al parțiclulpi. tovarășul NiColae Ceatțșegcu, pentru asigurarea' bazei economice și politice, pentru garantarea materială a drepturilor și libertăților democratice, oamenii muncii de naționalitate sjrbă, ,ca și oamenii muncii maghiari. gprniani și de a|te naționalități, ișj implincsc vocațiile. își yajprifică' aptitudinile pe baza reală,concretă a exercitării in infante a egalității in drep-

stituie un puternic punct de atracție pentrp turiști.pâr forța de atracție a Predealului trebuie căutată — și nu in ultimul rînd — in calitatea serviciilor, în solicitudinea cu care sint. înconjurați cei ce poposesc in stațiune. Faptul că jn acest an conducerea O..LȚ. nu a primit pici 0 reblamație cu privire la conduita personalului de servire, la calitatea meselor și. în general, la activitatea unităților, spune, de fapt, totul.Stațiunea Predeal s-a pregătit iritens pentru sezonul alb. Vilele, hotelurile, unitățile da alimentație publică și baza sportivă au foșt supuse unui proces de refacere și completare. La „Clăbuceț-spsire" se amenâjeașă un nou centru de închiriat material sportiv; tot aici, O.J.T. a efectuat, pe cont propriu, vopsirea știlpUor de susținere a rețelei electrice egre iluminează pirtia de schi, Au început, de aser mppea, ’ pregătirile pentru amenajarea â două patinoare, de organiT zare a lȘȘ| ȘCPli de schi și altele. (Nicolae Mocanii, corespondentul „Șcînteii").

te de radio cu plata integrală, o- In fotografie : magazinul super- biecte de uz goșpbclăresa și altele. coop „Palia" din Orășție,
țpri .cp poporul rpmân, Astfe|, azi. mai mult c4 pricind, și oamenii ipun- cif de naționalitate șirbă gg gațisfiictia ungi prer zente active împlinite in viata politică, economică, socială gi culturală de pe meleagurile țingișeng. ciirp nu au avut-o niciodată jii decursul veacurilor. Avem activiști la Comitetul județean de partid Timiș, pri’marî ai comunelor Varias și Beciul Nou, președinți în fruntea CUAȘC-urilor Cărpiniș și Beciul Nou. 6 președinți de C-A-P-. «B de? putațț iii consiliile popii? lare județean, mupipipgle, orășenești și comunale,

muppii. fără deosebire de naționalitate. înființarea in limba maternă a upei Jargi fetele preșcolare și școlpre. organizarea upei secții de limbă și literatură sirbo-croată in ca- drpl Institutului de limbi și Ijterațuri șțrăine din București, așigurarep unei baze materiale moderne, pregătire;) de cadre didactice, .editarea de manuale școlare in limba ma? ternă. învățămîntul gratuit. avîntui general al culjurji din patria noastră au creat posibilitatea apgriției uppi puternic detașament de intelectuali din rindul populației sir- be : Învățători, profesori.
Condiții de reală 
egalitate pentru 
toți fiii patriei

Milan IOVANOVICI 
președintele Consiliului județean Timiș 

al oamenilor muncii de naționalitate sirbă

directori de întreprinderi, ingiperi-șefi și alțe' cadre de conducere in economie și în cercetare din rițidul populației de naționalitate sirbă.Eăcîrtd bilanțul moștenirii cultițrale a populației sîrbe din România, pină la evenimentul .crucial al eijbsrării din august 1944. pe baz;i unor realități de netăgăduit, putem afirma că eg a fost mai mult decit precară. O rețea de școli profesionale, foarte reștrînsă. insufigiepță. cir tevg zeci dg cgdre didactice. dintre care majoritatea erau suplinitori, lipsa unei ’ baze materiale pentru o viată culturală corespunzătoare si. mai a- ieg, lipsa hunei inteiectua? iitâți m .acestea erau co? ordonatele'vielji spirituale ale acestei populații in trecut..Grija Partidului Comu? nist Român, largul democratism și uman|sm imprimat întregii vieți pdii- tico-sociale din patria noastră de secretarul general al partidului, tqva? rășul Nicolae Geapșescu, marile dezide'rgțe ale cui? turii și civilizației au devenit realitate pentru români, maghiari, germani, sirbi. pentru toți oamenii

ingineri, medici, juriști, ziariști- ggFiîțoși. oameni de știință și artă, si prin aceasta al imbo-âțirii și lărgirii orizontului politic, cultural si tehnico-sțiinți- fic al populației sîrbe din România.în peisajul vieții spirituale al acestei populații, mișcarea culturai-artistică de masă se înscrie ca o prezență tot mai activă. Existenta ansamblurilor folclorice de amatori „Zora", „Mladost". „Klolo" șj „Sluga" și a Studioului de teatru de amatori Thalia din Timișoara, a numeroaselor formații în cadrul căminelor culturale si a caselor de cultură din județ, multe dintre ele laureate ale Festivalului national „Cîntarea României*, sint o contribuție permanentă la ele- varea spirituală si artistică a acestei populați;.Mutațiile fundamentale de viață mațerială si spirituală a întregii noastre societăți, prefacerile structurale . in toate domeniile de activitate, prietenia cu poporpl român si marea ppppee a construcției socialiste din tapa noastră ș.Bau găsit și își găsesc reflectarea și in creația literară in limba sirbo-

DE LAIn scopul cunoașterii procedurii de urmat în cazul producerii unui accident rutier, de îndeplinirea căreia depinde plata justă și la timp a 'despăgubirilor cuvenite, Administrația Asigurărilor de Stat informează că, ațit in baza asigurării prin efectul legii de răspundere civilă auto, cit și în baza asigurării pentru avarii auto-casco, în caz de accidente, deținătorii și conducătorii de auțovehicule au de îndeplinit, în general, aceleași obligații, dintre care se menționează ;-r- să ia, pe seama ADAS, potrivit cu imprpjurăpile, măsuri pentru limitarea pagubelor ț— să anunțe imediat orgapele miliției, cetind ințocmipea de acte cu privire lg cauzele si împrejurările accidentului, precum și la pagubele produse . '— să înștiințeze, în scrip, în termen de 24 de qre de' la producerea accidentului, unitatea ADAS din județul in care iși au domiciliul ; în cazul producerii accidentului in raza altul județ, in- 

Acroată. Apărută in Româ- pig. in anii socialismului, ea si-a dobindit personalitate. avind un conținut ideatic tot mai bogat, fiind realizată artistic, cu valențe educative majore, pneorate puternic în realitățile patriei noastre, ea ș?a impus nu numai cititorilor sîrbi. ci și publicului cițitor român. A- ceastă literatură, rod al creației zecilor de poeți si prozatori sîrbi. dintre care multi membri ai Uniunii scriitorilor dip Republica Socialistă România, eu 4 premii pe plan național și a mai multora pe plan local, si-a însușit valori pereng. îmbogățind tezaurul vieții spirituale bă- nățene și jnscriindu-se pe coordonatele ipaiore ale literaturii românești contemporane.în biografia nouă a populației sîrbe. în formarea conștiinței ei socialiste, în dezvoltarea culturii în iimba maternă si in informarea acestei popu- latii un loc distinct ii o- cupă gazeta șapțățpmșlă „Banatske riovine". revista literară „Knzizevni zi- vot" și secția sirbă a studioului teritorial de radio și televiziune din Timișoara.Referindu-ne la noua viată, la noua calitate si noile dimensiuni materiale și spirituale ale naționalităților conlocuitoare din patria noașțră. și în acest context șj al oamenilor muncii de naționalitate sirbă din județul Timiș. cu mîndrie patriotică putem afirma că ele reflectă just și confirmă cu forță de pețăgăduiț cuvintele tovarășulpi Nlpolae Ceaușescu : „Api putea spune că sîntem printre puținele țări din lume in care s-a asigurat in mod real deplina egalitate în drepturi a tutpror cetățenilor, fără deosebire de naționalitate".Prin angajare plenară în realizarea sarcinilor eco- nomico-sociale, oamenii muncii de naționalitate sirbă manifestă ferma lor adeziune fată . de politica internă și externă a. Partita dulyi Comunist Rpmâ.n,- frăția ’și ‘ umtate’â cig nezdruncinat cu poporul român, hotărirea nestrămutată de a iupta pentru traducerea in viată a pro? A gramului partidului si documentelor Conferinței Naționale, fiind conștient; că destihul lor este prin mii de fire indisolubil legat de viitorul socialist și comunist, liber și independent al patriei noastre comune. România socialistă.

I.

)■

f •

AD ASștiințarea se face șl Ia unitatea ADAS din județul respectiv ;— să depună la AipAS actele întocmite de organele competente care au constatat accidentul produs, precum și alte acte ce sint necesare pentru constatarea, evaluarea pagubelor și pentru stabilirea drepturilor la despăgubire.Informăm, totodată, că la asigurarea prin efectul legii de răspundere civilă auto, pentru creșterea operativității în acordarea despăgubirilor de asigurare persoanelor păgubite prin accidente de circulație, precum și pentru realizarea unor însemnate economii de timp, oarburanți, hîrtie etc., deținăvu.ai, respectiv conducătorul autovehiculului egre a produs accidentul are posibilitatea să completeze în fața organelor de miliție care constată accidentele de circulație un text care ține loc de înștiințare a unității ADĂȘ despre producerea accidentului și de încuviințarea ca piața despăgubirii să se facă prin înțelegere între părțile implicate in gccident, cu acordul ADÂS.

Circulip.il
cbntf.pl
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ZOOTEHNIA sector ile cea mi im Bgraiă, care impnne acum 
cea mai bună rpfin prezenta celor mai Imiim oameni

-----------------------------------------U------------------------------ ----- ■■ ■-------------- -- . ................ ---------------------- ------------Este necesar să se facă totul pentru realizarea unei baze furajere corespunzătoare, asigurîndu-se punerea în valoare a celor peste 4 milioane de hectare de pășuni și folosirea a circa 3 milioane de hectare din păduri pentru pășunat. Astfel se vor crea condițiile necesare unei bune furajări a animalelor și realizării producțiilor stabilite.
NICOLAE CEAUȘESCU

Un obiectiv de prima însemnătate 
al activității primăriilor comunale:

NICI 0 GOSPODĂRIE PERSONALA

FĂRĂ ■Ml NECESAR DE ANIMALE!
Efectivele vor spori

Unde e răspundere, e tot ce trebuie!

FATĂ IN FAȚĂ DOUĂ UNITĂȚI VECINE Șl REZULTATELE LOR AFLATE LA MARI DISTANȚEîn unitățile agricole din județul Giurgiu, pregătirea adăposturilor și furajelor oferă premise pentru rezultate superioare față de anul trecut. între unități există însă decalaje în producția de lapte și carne uneori foarte mari, așa cum arată și situația cooperativelor agricole
C.A.P. Nr. vaci Lapte de vacă — litri — Natalitate vaci— în procente —OinacuFrățești 311500 2 500602 9262Diferențele sînt foarte mari în ceea ce privește indicele de atît în producția de lapte, cit și natalitate. Cum se explică ?

DE LA „FOARTE BINE“...La Oinacu, ora 5 dimineața. De zece minute, îngrijitorii de noapte au dat în primire animalele pe care le-au supravegheat în cursul nopții. Printre primii „pe linia grajdului" este șefa fermei, ing. Victoria Grit, „Ca să fii ascultată trebuie să fii exemplu în toate, dar înainte de orice în disciplina muncii. Cel mai mult țin la îndeplinirea programului, minut cu minut. Este convingerea mea, nu de azi, de ieri, ci de 18 ani împliniți în aceeași muncă, în aceeași fermă de vaci a cooperativei agricole". La fel de punctuali sînt îngrijitorii Maria Panait, Gheorghe Petcu, soții Marița și Dan Florea, care execută cu pricepere și conștiinciozitate lucrările prevăzute în programul de grajd. între orele 5—6,30 are loc mulsul vacilor, prima „recoltă" de lapte a zilei. După precizia mișcărilor, siguranța cu care mînuiesc aparatele de muls mecanic se vede că oamenii au experiență, știu să trateze individual vacile, in raport cu particularitățile fiecăreia pentru a obține producția maximă posibilă. La ora fixată se distribuie primul tain de dimineață — fin și nutrețuri preparate. Se încheie apoi curățenia grajdurilor. Lucrări care, în alte unității necesită un mare efort aici sînt rezolvate cu ușurință datorită sistemului constructiv, gradului ridicat de mecanizare. Nutrețurile sînt aduse cu căruțele pe aleea situată în mijlocul grajdurilor și distribuite direct în iesle, fără nici

Oinacu și Frățești, unități Învecinate, situate în. același consiliu agroindustrial. Rezultatele activității din fermele zootehnice ale acestor cooperative a- gricole pe 11 luni din acest an sînt redate succint în tabelul următor : 

un fel de manipulare Inutilă, înlocuirea tractoarelor și remorcilor cu 13 căruțe trase de cai asigură, pe lîngă economii de combustibil, liniștea indispensabilă vacilor. Curățenia grajdului și evacuarea dejecțiilor cu instalația de racleți, încărcarea direct în remorci a gunoiului de grajd și transportarea la cîmp se fac, de asemenea, fără manipulări intermediare, fără cheltuieli și eforturi inutile.Pentru a obține producții constante de lapte în tot cursul anului, fătările au fost eșalonate. In maternitate și creșa de viței atrag atenția curățenia, temperatura constantă asigurată prin menținerea căldurii biologice a animalelor. Vițeii mici sînt ținuți în cuști individuale în profilactoriu, sînt dați pe mina celor mai experimentate îngrijitoare. Aici lucrează în două schimburi cooperatorii Maria și Dumitru Tîrcă, Alexandru Muscalu și Maria Bă- dana. Receptivi la indicațiile de a asigura în creșa de viței condiții bune, cooperatorii au făcut pardoseală de lemn, evitind contactul animalelor cu betonul umed și rece. Așa se explica de ce pierderile de viței au devenit o raritate.Sistemul de organizare și de conducere a fermei sugerează activitatea unei unități cu „foc continuu" in care nu au ce căuta nici un fel de abateri de la normele stabilite. Totuși, și în această fermă, in afară de cei 43 de îngrijitori permanenți, 

muncesc, cînd șl cit e nevoie, cooperatorii care asigură producerea, transportul și prepararea furajelor. Pe președintele unității, Valeriu Grit, îl întîlnim lingă bazinele unde 70—80 de
...LA „La Frățești producția de lapte sub orice critică se datorează multor cauze, dar în primul rind lipsei de grijă pentru asigurarea furajelor, faptului că nu s-au repartizat oamenii cei ma: vrednici pentru a lucra în acest sector, fluctuației îngrijitorilor. Și Îs această unitate, programul de lucru începe la ora 5 dimineața, dar în unele zile o parte din îngrijitori lipsesc, vacile sint mulse cu intîr- ziere. Vrem să vedem cum se prepară furajele, dar echipa de cooperatori e descompletată. „La noi. oamenii buni, gospodari nu vin în zootehnie, ne descurcăm cum putem, mai trecem cu vederea abaterile unor îngrijitori" — zice sefu! fermei zootehnice, Preda Spirea. Să nu se găsească îngrijitori buni in- tr-o comună cu peste b .'mie de familii ? Adevărul e că1 oamenilor gospodari nu ■ le plac neorînduiala și dezordinea de pină acum din această, fermă, dar nici consiliul de conducere, nici organizația de partid nu s-au ocupat stăruitor de atragerea lor pentru a pune umărul la redresarea situației. La această unitate persistă nereguli în pregătirea pentru iarnă a furajelor și adăposturilor. în baza furajeră sint numai 200 tone fin. 1 500 tone suculente și 800.tone nutrețuri grosiere. Cantități insuficiente' pentru cele 600 taurine și 1 300 ovine.' Hrana vacilor, formată din .coceni și tăiței de sfeclă, este insuficientă 'cantitativ și mai ales cplitativ.Vițelele de prăsilă — „viitoarea cireada de vaci — nici n-au cunoscut gustul finului. Deficiențele în furajare sînt urmarea recoltelor slabe de furaje, insu- mind mai puțin de o treime față de cele prevăzute. La sfeclă furajeră, de pildă, s-au recoltat la hectar doar 35 tone, față de 100 tone cit s-a realizat la Oinacu. Mai grav este că se risipesc și puținele furaje care există. Zeci de tone de tăiței de sfeclă sînt depozitate pe pă- mîntul gol. Este adevărat, în ultimul timp o parte din adăposturi au fost pregătite pentru 

cooperatoare vîrfuiesc tăițeii de sfeclă, aduși de curînd de la fabrica de zahăr. Alți cooperatori aduc nutrețurile în. sectorul de preparare, la bucătăria furajeră.
DE NEÎNȚELES"iarnă. Totuși, la un grajd de paiantă. lipitura de lut făcută de mîntuială a căzut la prima ploaie: înăuntru, citeva zeci de animale stau printre proptele, existînd riscul ca această construcție insuficient consolidată să se dărime. Asigurarea condițiilor de microclimat interior în grajduri implică măsuri gospodărești, între care etănșeiza- rea ferestrelor sau dublarea acestora. Și totuși, aceste operațiuni simple nu-s gata. Ne referim la faptul că în unul dintre grajduri este frig ca afară, deoarece, așa cum au prevăzut pr.oiectanții. s-au făcut nu mai puțin de 36 (treizeci și șase) de ferestre. Citeva au început să fie zidite, dar lucrarea s-a întrerupt.' Și doar în numai citeva ore un gospodar putea dubla geamurile respective cu folii de polietilenă pentru menținerea căldurii atît de necesare animalelor.în ultimul timp, la indicația comitetului județean de partid, organele agricole județene au luat măsuri pentru redresarea activității în sectorul zootehnic al cooperativei agricole Frățești. Ce-i dreot, in acest an, după ce s-au schimbat trei șefi 'de fermă, aici a fost repartizată o ingineră zootehnistă. Este insă necesar ca și organizația de partid; să ; acționeze pentru îmbunătățirea , radicală a activității, asigurind permanentizarea îngrijitorilor, ■ ipsțaurareă ordinii și disciplinei in muncă.Activitatea din sectoarele zootehnice ale celor două cooperative agricole învecinate demonstrează rezervele mari existente pentru creșterea produc- . ției de lapte, rezerve care trebuie puse deplin în valoare. în acest scop sînt necesare anli- carea fermă a măsurilor stabilite pentru îmbunătățirea condițiilor de îngrijire, furajare și adăpostire a animalelor, respectarea cu rigurozitate) a tehnologiilor, a normelor stabilite în fiecare unitate agricolă.

C. BORDEIANU 
Petre CRISTEA

La noi, în comuna Trușești, județul Botoșani, creșterea animalelor in gospodăriile personale ale sătenilor are o veche tradiție. Venind în sprijinul acestei îndeletniciri, primăria comunei a sprijinit pe locuitori să crească un număr sporit de animale. în acest scop, le-a repartizat . suprafețe corespunzătoare de pășuni și finețe, le-a acordat cu prioritate materiale necesare construirii de grajduri și alte adăposturi, le-a asigurat inlesniri pentru cumpărarea animalelor de prăsilă. Ca urmare a acestor preocupări, in cele 1986 gospodării din comună există, in prezent, 1640 vaci cu lapte, aproape 1 500 porci, peste 4 500 oi și 26 500 păsări, efectivele planificate pe anul 1982 fiind depășite simțitor la toate speciile. Crescînd animale mai multe și ingrijindu-le corespunzător, locuitorii comunei vor depăși sarcinile contractuale cu statul pe acest an cu aproape 20 tone carne, 200 pielicele de miel din rasa „Karacul", 150 kg lină, iar la ceilalți indicatori vor îndeplini nivelurile prevăzute.Analizînd această activitate în lumina indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a partidului, am ajuns la concluzia că dispunem de suficiente resurse pentru a spori și mai mult numărul animalelor și păsărilor în gospodăriile personale ale locuitorilor comunei. în primul rind vom acționa pentru asigurarea furajelor. Pentru creșterea potențialului productiv al
Pe loturile personaleLa Conferința Națională a partidului a fost subliniată pe larg necesitatea de a se acționa energic pentru sporirea necontenită a producției agricole. Am reținut in mod deosebit îndemnul cuprins in cuvintarea rostită la încheierea lucrărilor marelui forum comunist de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, ca fiecare gospodărie țărănească, gospodăriile membrilor cooperatori, toți locuitorii satelor să iși crească minimum necesar de animale pentru a-și asigura consumul și a putea contracta și vinde la fondul de stat sau pe piață produse agroalimentare.în gospodăriile populației din comuna noastră, care cuprinde 1 500 de familii, au fost crescute in acest an 865 bovine, 1 663 porcine și 2 726 ovine, în afara celor deținute de cele două cooperative agricole de producție. Avem condiții ca în anii următori să sporim aceste efective. Dispunem de 243 hectare izlazuri și 350 hectare păduri comunale pentru pă- șunarea animalelor. Prin lucrări de întreținere corespunzătoare — reîn- sămînțarea suprafețelor mai slab productive și fertilizarea lor — putem realiza nutrețuri îndestulătoare.’ O sursă foarte importantă de producere a nutrețurilor o constituie loturile atribuite membrilor cooperatori in folosință personală. De aceea, vom desfășura ample acțiuni pentru a determina pe toți locuitorii satelor noastre să înțeleagă rostul cultivării

inca din anul viitorcelor 340 hectare de pășuni și finețe pe care le punem la dispoziția crescătorilor de animale vor fi executate lucrări de regenerare și suprainsă- mînțare. Dealtfel, cu participarea largă a populației, in aceste zile se execută lucrări pe o suprafață de 140 hectare. .Că in comuna noastră există largi posibilități de sporire a producției zootehnice în gospodăriile populației o dovedește experiența crescătorilor din satul Dri.slea. Deși ei nu dispun de pășune, prin utilizarea zonelor de lingă drumuri și folosirea eficientă a loturilor din folosința personală ei cresc un număr de animale și păsări pe fiecare gospodărie care depășește cu mult media pe comună. In comuna noastră există unele familii care nu posedă vaci cu lapte ori alte bovine, care nu cresc decît un număr redus de porci, oi sau păsări. E de la sine înțeles că vom ajuta în primul rind familiile respective, propunin- du-ne ca cel tirziu la sfîrșitul anului viitor fiecare din ele să-și procure animalele necesare, Reevaluin- du-ne experiența și mai ales resursele de care dispunem, primăria comunei Trușești iși va intensifica întreaga muncă, astfel incit sarcina trasată in acest domeniu de secretarul general al partidului să se înfăptuiască neabătut.
loan AFLĂCĂILOR 
primarul comunei Trușești, 
județul Botoșani

— nutrețuri valoroaseplantelor de nutreț valoroase : lu- cernă, trifoi, sfeclă furajeră, dovleci ele. în scopul asigurării numărului de purcei necesar, in cele două cooperative agricole de producție vor fi crescute 60 de scroafe.Am analizat posibilitățile pe care le avem, am revăzut programul de autoaprovizionare a populației și, ținind cont de sarcinile pe care le avem in lumina noilor indicații reieșite din documentele Conferinței Naționale a partidului, ne-am propus ca în anul viitor să creștem în gospodăriile populației 1 800 porcine, 920 bovine și 3 100 ovine. Desigur, accentul 11 vom pune, in primul rind, pe efectivele matcă la toate speciile.în momentul de față ne găsim în faza încheierii contractelor pentru livrarea de animale și produse animaliere pentru anul următor. Deputății. membrii biroului executiv al consiliului popular comunal au fost repartizați pe sate pentru a explica amănunțit cetățenilor avantajele creșterii animalelor în gospodăriile populației. In lumina indicațiilor date la Conferința Națională a partidului, ei organizează dezbateri co- lectivQ, dau explicații, răspund la întrebări. Vom acționa pe toate căile pentru ca membrii cooperatori să crească in gospodăria personală un număr sporit de animale.
Elena ANDREI
primarul comunei Optași - Măgura, 
județul Olt

La data de 17 august 1980, după Consfătuirea de lucru cu cadrele din zootehnie, care a dezbătut și a aprobat măsuri de mare importanță pentru dezvoltarea acestui sector, inclusiv a aviculturii, în „Scînteia" apărea un articol, de fapt o discuție, cu directorul întreprinderii „Avicola" din Titu, tovarășul Gheorghe Stra- tulat, care în esență analiza cauzele ce au determinat ca acest sector să cunoască în ultimii ani un anumit declin. în acel articol se critica tendința factorilor răspunzători din Ministerul Agriculturii de a „perfecționa" anumite tehnologii, care ani de-a rindul și-au dovedit viabilitatea și eficiența, cu fel și fel de soluții improvizate și care s-au dovedit a fi neeficiente. Am revenit la întreprinderea din Titu după mai bine de doi ani.— Ce s-a întîmplat, tovarășe director/ Gheorghe Stratulat, în perioada care s-a scurs după apariția acelui articol ?— Da, într-adevăr în articolul la care vă referiți se dezbateau și șe încerca să se găsească soluții unpr probleme reale și deosebit de serioase. Eu mă opresc la una, și anume la faptul, că ni s-a cerut să trecem la experimentarea în producția de serie a unor idei pe care noi, practicienii, nu le-am înțeles decît doar prin prisma cazului de „forță majoră" sub care se impunea să le aplicăm. Practic, ni se cerea nu numai șă mărim ciclurile de producție pe an, dar să trecem in același timp și la suprapopularea excesivă a halelor de producție în condițiile în care asistam la o degradare calitativă a furajelor, degradare admisă prin insăși recepturile de fabricație elaborate de Institutul de nutriție de la Balotești. între timp aceste idei și practici, neconforme cu realitatea aviculturii noastre superindustriali- zate,.au fost abandonate, iar noi. specialiștii, am fost lăsați să ne facem meseria.— Am înțeles că în toamna anului 1980 acele „perfecționări", atît de criticate de specialiști, au fost abandonate, revenindu-se la tehnologiile aplicate înainte de 1979. Ce a însemnat această revenire in cazul întreprinderii din Titu ?

— S-a Întîmplat ceea ce trebuia să se intîmple : activitatea întreprinderii a revenit rapid la normal : in numai citeva luni de redresare am reușit să ne apropiem de parametrii maximi, posibil de realizat în acest sector. Fapt este că anul trecut întreprinderea din Titu și-a realizat toți indicatorii planificați, Încheind bilanțul cu un beneficiu de peste 20 milioane lei.— Noi am venit la Tîtu tocmai pentru a prezenta modul în care s-a realizat acest salt spectaculos, dar din situația pe care ne-o prezentați se pare că s-a ajuns din nou la o dereglare mult mai serioasă și îngrijorătoare decît aceea la care ne refeream in 1980.— Atît de îngrijorătoare încit nici nu știm spre ce soluții tehnologice să ne îndreptăm pentru a putea spune că facem o treabă cit de cit acceptabilă.— Totuși vă, rugăm să explicați cauzele care au determinat acest nou regres al aviculturii noastre. '— Ele sînt mai multe, dar cauza tuturor cauzelor constă in calitatea necoțpspunzătoare a hranei pe care o dăm păsărilor. Pentru a fi mai bine înțeles, vă propun să pornim de la niște cifre și corelații. Noi sîn- tem obligați să folosim foarte multe medicamente pentru a preveni îmbolnăvirile și mortalitatea in loturile de păsări. Aceste medicamente sint de două categorii : pe de o parte sint cele absolut necesare pentru combaterea bolilor specifice păsărilor, și care apar să spunem in mod „normal", iar altele pentru a combate sau atenua consecințele pe care le are o furajare necorespunzătoare sub raport calitativ în primul rind. Ce arată cifrele ? Că noi cheltuim anual în jur de 20 milioane Iei pentru achiziționarea de medicamente, din care mai bine de Jumătate pentru a „repara" ceea ce se strică prin furajare sau prin vaccinare. De la acest punct trebuie pornit pentru a înțelege gravele anomalii, abateri de la normele tehnico-șțiințifice, în ultimă instanță de la normele legale în ce privește furajarea. Iată despre ce este vorba.Mai mult decît în oricare alt sector al zootehniei, în avicultura exis-

CALITATEA FURAJELOR- problemă ce trebuie urgent soluționată pentru a asigura creșterea producției
Citeva opinii, critici și propuneri adresate producătorilor de furaje

tă o relație biologică perfectă între valoarea nutritivă-proteică a furajului și sporul de creștere in greutate, a puilor. Chiar cu riscul de a repeta lucruri arhicunoscute, am săConținutul in proteină brută■ procente -2120
1514

Cantitatea de hrană ce se asigiiră pe zi unui pui (in grame)Nutreț Proteinăcombinat brută 6868
6868

14,3013,60
10,209,52Față de cele prezentate mai sus, aș face doar precizarea că nivelul mediu al conținutului în proteină brută a) furajelor folosite anul trecut depășește 20 la sută, în timp ce în anul 1982 acest nivel se situează undeva între 14 și 15 la sută, excepție făcînd doar lunile martie, aprilie, mai și iunie. Dar calitatea furajului nu poate fi redusă numai la conținutul în proteină brută. El trebuie să fie bogat în vitamine și aminoacizi, să conțină o anumită cantitate de grăsimi și să fie în același timp sănătos, adică fără încărcătură prea mare de ciuperci sau 

redau această corelație între nivelul dq proteină brută al nutrețurilor combinate și parametrii de producție apelînd la citeva date științifice universal valabile :Greutatea unui pui realizată Ia opt săp- tămini- grame -1 4501 338
778667

Consumul specific de furaje la un kilogram de creștere în greutate (kg)Nutreț combinat Proteină brută2,702,93
5,166,07

0,5670,586
0,7720,850bacterii. Cerințele de vitamine, mi- croelemente, săruri minerale, grăsimi și chiar o parte din proteină sînt a- sigurate prin așa-numitul zoofort. Acesta este de fapt principalul „medicament" pentru fortificarea organismului păsărilor.— Din felul în care pledați pentru acest fortifiant lăsați să se înțeleagă că sînt unele probleme în legătură cu producerea și asigurarea lui.— Sînt, și încă foarte mari și păgubitoare. In condițiile in care furajele pe care le dăm păsărilor nu pot asigura toate nevoile de vitamine și pe deasupra mai sînt infestate de bacterii și ciuperci, pentru a 

preveni îmbolnăvirea puilor se prevede introducerea în rețetele de fabricație a zoofortului și a unor medicamente pentru combaterea toxinelor sau bolilor specifice păsărilor. Elementele care compun zoofortul trebuie introduse în rețetă exact atît cit este stabilit în normativele elaborate pe baza unor îndelungi experimentări în producția de serie, normative care la noi iși găsesc și o reflectare juridică prin Decretul Consiliului de Stat adoptat la începutul acestui an. Dacă nu se respectă cu strictețe dozele prescrise, zoofortul nu are efectul scontat, . pentru că fiecare vitamină își are rostul ei, fiind indispensabilă pentru dezvoltarea puilor crescuți în condiții industriale. Iată însă că de un an încoace asistăm în mod curent la o frustrare de substanțe nutritive. De multe ori zoofortul nostru nu conține o serie de vitamine, esențiale pentru dezvoltarea puilor sau pur și simplu se practică metoda diminuării lor. Adică în loc de 1 milion de unități de vitamină A,, cit are nevoie un pui în cele opt săptămîni de viață, i se dau doar 600 000 de unități. Cum se întîmplă dealtfel și cu vitaminele din complexul B, cu vitamina D, K și E. Ceea ce surprinde mai mult este că aceste abateri de la regulile științifice de furajare se săvîrșesc în condițiile în care există un decret care reglementează pină în cele mai mici amănunte toate cerințele de calita

te pe care trebuie să le întrunească furajele ce se administrează păsărilor. în fond, ceea ce spun eu nu sint niște păreri pe care directorul complexului avicol de la Titu le-a inventat meditind la situația foarte grea căreia trebuie să-i facă față punind in aplicare aceste ultime idei în sistemul de nutriție a păsărilor. Ele sint rezultatul unor cercetări științifice apărute in decursul anilor, cercetări nu . numai recunoscute și acceptate de specialiștii noștri, dar și legiferate printr-un act normativ. Eu nu cer decît sâ se respecte prevederile acestui act normativ. Și după aceea să fim noi intrebați de ce nu obținem producția de carne planificată. Vă asigur că vor fi puține întrebări de acest fel, sau chiar vor lipsi.— Cerințele dv. sint pe deplin întemeiate. Ce trebuie totuși făcut pentru ca ele să fie și realizate?— Dacă nu aș cunoaște unele greutăți pe care Ie avem în asigurarea ingredientelor, răspunsul ar fi simplu: să ni se asigure furaje de calitatea celor de care am beneficiat, de exemplu, o bună parte a anului trecut. Există insă multe, prea multe manifestări de lipsă de răspundere față de calitatea și sănătatea furajelor. De obicei, la fabricile de furaje combinate ajung multe nutrețuri necorespunzătoarc, cu un conținut mare de toxine. Alteori materiile prime suferă degradări mari în procesul de fabricație. Șroturile de soia de la fabrica de ulei din Ur- ziceni constituie o mostră de ceea ce înseamnă nepăsare față 'de calitatea furajului. De cele mai multe ori șroturile furnizate de aici sînt atît de prăjite încit nu mai conțin nici unul din aminoacizii care determină, in fapt, creșterea în greutate a puilor. Am insistat asupra acestor lipsuri pentru a arăta că chiar in ciuda greutăților provocate de lipsa unor ingrediente se poate face mult pentru îmbunătățirea calitativă a furajelor. Pentru aceasta este nevoie insă de instituirea unui control organizat, pe fiecare fază a procesului de producție, de natură să asigure respectarea întocmai a prevederilor legale referitoare la calitatea fura

jelor. Altfel, vom fi obligați să cheltuim, in continuare, sume uriașe cu medicamentele pentru a salva păsări pe care noi le obligăm să mănince nutrețuri mucegăite.— Lipsurile in producerea furajelor la care vă referiți (in ciuda influențelor păgubitoare pe care le generează) să zicem că ar fi rezolvate, ar putea soluționa problema de fond a alimentației păsărilor?— Categoric, nu. Dar acestea sînt deficiențe ce ar putea fi rezolvate imediat și fără nici un efort de investiție. Celelalte probleme sînt mai complexe și impun deopotrivă e- forturi din partea organelor de decizie și a cercetătorilor în domeniul nutriției animalelor. Pentru că oricit de plauzibile ar fi justificările care se aduc în ce privește lipsa unui element nutritiv sau altul, acestea nu pot suplini cantitățile mari de carne pe cane sintem noi datori să le punem la dispoziția populației. Dar în multe cazuri aceste justificări nici nu au o bază reală. Este greu de crezut că țara noastră nu dispune de suficiente materii prime pentru a produce vitamina A, de pildă. Și totuși, de mai bine de o jumătate de an, această vitamină lipsește din ingredientele noastre. Iar, în acest sector, cu improvizații, mai ales .în alimentație, nu se poate face producție la nivelul cerințelor impuse de. sistemul superin- tensiv de creștere a puilor.Sînt și alte probleme — care nu sînt specifice unității noastre, ci întregului sector, și cu care se confruntă avicultura țării noastre. Soluționarea grabnică a celor la care ne-am referit constituie însă acum calea principală de redresare a activității acestui sector. în ce ne privește, colectivul nostru este ferm, hotărît să facă tot ce îi stă în putință pentru a ridica activitatea și rezultatele întreprinderii la nivelul sarcinilor formulate de secretarul general al partidului cu prilejul vizitei de lucru la întreprinderea ayicolă din Buftea — sarcini care, în cazul nostru, înseamnă obținerea in anul viitor a cel puțin 20 000 tone carne și 30 milioane ouă.
Elena MANTU 
Iosif POP y
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Calitatea literaturii
patriotice

-..... ' 1 ............ — Ion Dodu BĂLANîn orice literatură națională și la orice scriitor adevărat intilnim teme etern umane și teme ale unui anumit timp istoric care, în funcție de importanța și valoarea lor artistică, pot, sau nu, să se integreze primei categorii ; intilnim teme majore, de interes general, și teme minore, de o importanță socială mai redusă. Uneori, în curgerea timpului și în anumite condiții specifice, raportul ierarhic dintre ele se poate inversa, producind mutații valorice intrinseci nebănuite pină atunci. Una din condițiile specifice, care guvernează aceste mutații, este, îărâ indoială, talentul Scriitorului, capacitatea lui de a impune tema, în chip propriu, original, în cîmpul de interes al cititorului.Nici O temă nu poate da talent celui care nu-1 are de la natură și nu i-1 poate lua celui care-1 are. Asta nu înseamnă însă că nu există o ierarhie obiectivă a temelor literare, că scriitorul nu are îndatoriri exprese față de anumite teme de maximă importanță pentru viața spirituală a poporului căruia îi aparține. Documentele partidului nostru privitoare la artă și literatură subliniază hotărit, in spiritul celor mai frumoase tradiții ale Spiritualității românești, că a cinta patria și poporul este o datorie de onoare a scriitorului. Patria și poporul au fost și rămîn Surse inepuizabile de inspirație pentru creația literar-artistică. Pe aceste teme, cum bine se știe, s-au creat opere durabile, de o excepțională valoare, ale literaturii naționale, capabile să înfringă caducitatea și să intre in patrimoniul etern al literaturii universale. Pe aceste teme s-aU Scris, șl în trecut și in vremea noastră, poezii antologice, de o rară frumusețe, și o păcat că nici o editură nu le-â antologat, cu exigență și rigoare științifică, pentru marele public, intr-o carte de căpătii. Au apărut, însă, pe asemenea teme, importante și generoase, și poezii anoste, căci, așa cum spunăam, nici aceste teme nu pot da talent celui fără de har — cei netalentați scriu prost despre orice temă și în cazul lor nu problema temei trebuie să preocupe critica literară, ci lipsa de talent a autorilor respectivi. Vom recunoaște deci că au apărut și creații slabe pe asemenea teme, cum, dealtfel, a apărut și 0 industrie pe teme minore, lăturalnice, în absența unui spirit exigent și responsabil. E regretabil că uneori ațipește chiar spiritul autocritic al unor poeți înzestrați care oferă publicului „ciori in loc de privighetori", vorbărie goală in locul u- nor poezii valoroase, emoționante. Etiam bonus Homcrus dormitat — ziceâu latinii. Cîteodată ațipește — firește — chiar și buhul Homer dar n-ar trebui să ațipească, și Spiritul critic al redactorilor de la reviste sau edituri, precum și al criticilor literari Care, fie manifestă îngăduință excesivă față de consacrați, fie declară tema că ‘vinovată de neimplinirile artistice. Trebuie
Exemplul marilor înaintași 
' Valeriu RÂPEANU ..........Dacă am spune Că nici un critic rut și-a exercitat misiunea in afara marii literaturi a timpului său ar însemna să repetăm un loc cot rnun. Dar nii o dată ne vedem ne- Voițl să readucem în discuție adevăruri pe cafe Ie credeam de mult demonstrate. Unul dintre aceste adevăruri cafe ni se relevă astăzi este permanență literaturii patriotice, însuflețită de dragoste de țară, de frumusețile ei făurite de oameni, de cultul muncii pentru viitorul ei luminos, așa cum ni-1 prefigurează gindireă vizionară a partidului nostru. Literatură aparținind celor mai reprezentativi scriitori de astăzi care în operele lor cu o largă audiență de public Și-au asumat nobila răspundere a dezbaterii dintr-o perspectivă constructivă a problemelor societății noastre contemporane. Mă gindfiam cit de rodnică pentru toți ar fi privirea retrospectivă asupra specificului literaturii de Care și-au legat numele mafii noștri critici din trecut, cei ce aii imprimat o direcție, au determinat cursul nou ăl artei literaturi. Ei și-au legat numele, fără indoiâlă, de literatura adevătatâ a timpului lor, de creația interneiâtă, cum spunea Eminescu, pe baZa largă a geniului național. Așa au procedat MaiOrescU și Gherea pentru secolul trecut sau Ibrăiieănu, forgâ,- Lovinescu, Pompiliu Constantines-
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PATRIA SOCIALISTĂidealul suprem al creatorului
contemporan

Cultivarea patriotismului, a dragostei fierbinți față de țară și popor constituie una din îndatoririle cele mai nobile ale literaturii și artei. Patria — cu trecutul ei glorios, cu prezentul său socialist, cu viitorul său de aur, cum îl dorea Eminescu — este și rămîne veșnic o generoasă temă de inspirație pentru scriitori.
NICOLAE CEAUȘESCU

spus că nu tema e de vină și că, din contră, o mare temă oferă talentului veritabil și exigent șansa unei împliniri superioare, prin creații care Să intereseze un larg public, mase de oameni. Nu există nici o scuză pentru versificarea searbădă a unor locuri comune, pentru versurile anemice, lipsite de fior estetic și de conținut ideatic. Nici chiar aȘa-zisa îndrăzneală de ă ciupi, ihtr-Uh neinspirat limbaj esopic, pulpana mantiei unor lucruri sacrosante, nici trasul cu ochiul pentru a atenționa cititorul asupra unui debil curaj civic, nici declarațiile retorice, neconvingătoare, nici chemarea stîngacc a mărețelor noastre umbre istorice sau descrierea unor obiecte etnografice nu înseamnă a cinta patria și poporul, cum nu înseamnă nici imitațiile suprarealiste și modernis- mele desuete. A cinta patria și poporul înseamnă să ai talent, să fii pe deplin răspunzător față de el, să te contopești CU destinul lor istoric, să le iubești cu dăruire și spirit de jertfă, să fii suflet în sufletul neamului tău și să-i cinți cinstit bucuria și-ainarul. Poleiala cu foițe de staniol, idila de operetă, frazeologia patriotardă, ca și acreala criticistă, spiritul defetist, ploconirea în fața modelor de aiurea siht incompatibile cit cîntecul viguros vaticinar, romantic-nostalgic, vesel sau duios, exigent-imnic, încrezător și tonic, neliniștit și plin de speranțe cate respiră din realitățile patriei și din istoria glorioasă a poporului nostru.A cinta patria și poporul înseamnă a crea artă mate, vie, convingătoare, adevărată, mobilizatoare la lupta pentru îndeplinirea mărețelor idealuri socialiste, pentru fericirea omului și a umanității.Calitatea estetică nu ne poate fi indiferentă. Despre asemenea teme nu sc poate scrie oricum. în epoca luptei pentru calitate in toate domeniile de activitate c timpul să rie străduim mai hotărit și pentru calitatea literaturii care citită patria și poporul. S-au creat pe aceste teme opere minunate, de valoare antologică, de către scriitori din toate generațiile, fără deosebire de naționalitate, opere apreciate și îndrăgite de cititori, și de la această stare de lucruri pozitivă se cade să pornim mai departe ca un omagiu adus geniului creator al poporului nostru, hotăririlor de excepțională însemnătate ale Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, zilelor istorice pe care le trăim. Critica literară are un rol de seamă in promovarea literaturii de valoare, a literaturii angajate, pătrunsă de idealurile nobile ale umanismului nou al societății noastre. Ea are, de asemenea, un rol important în imprimarea unui spirit cu adevărat revoluționar, patriotic, în creația artistică luînd poziție mai hotărîtă față de ideile și orientările greșite din anumite lucrări, împotriva tendințelor de a imita unele „mode" ce n-au nimic comun cu realitățile noastre, cu specificul național.

cu, G. Călinescu, PerpeSȘicitis, Vladimir Streinu și Șerbari Ciocules- cu Ia începutul secolului nostru, promovind literatura de mare și certă valoare, literatura care se inspira din viață, frămîntările și aspirațiile societății. românești contemporane lor. Faptul că fiecare din ei s-a putut înșela mai mult sau mai puțin în legătură cu o operă sau alta, cu valoarea ei, că de la un moment, dat unii n-au mai înțeles literatura care începea să meargă pe alte . drumuri decit pe cele ale perioadei în care ei își exercițau magistratura critică și atunci au tăcut, precum Maioreseu și Gherea, și i s-au opus cu 6 îndîr- jire donquijotească precum N. Iorga nu-i mai .puțin adevărat. Dar inventariind și eforile fiecăruia din ei, opacitatea lui Maioreseu față de Macedonski. creditul excesiv acordat de N. Iorga unor mediocri și Obscuri precum Vasiîe Pop. entuziasmul lui Eugen Lovinescu față de Ion loveșcu, al lui G. Ibrăilea- nu față de Lucia IVtantu riscăm să cădem nu o dată în anecdotic și să riu vederii că, în fond, cu toate aceste limitări scuzabile și explicabile pină la un moment dat, fiecare din acești critici a însoțit și a propulsat în perioada reprezentativă a creației lor literatura majoră, literatură care se înscria pe direcțiile de progres ale spiritualității românești, care adîncea viziu-

dar care surprindea națională, patriotică, novator, faptul că eleopere, evidenția ceea ce lor aduceau nou nu în. contextul literaturii, vieții noastre spiri- structurilor morale als nostru. Și astfel — in

nea socială și lărgea cuprinderea filozofică a vieții, care includea în aria ei teritorii morale inedite și le privea din unghiuri îndrăznețe, cu mijloace artistice incă necunoscute și chiar nebănuite.In ciuda detractorilor și chiar în ■ ciuda inaderenței unor oameni de superioară înzestrare, și EmineScu, și Caragiăle, și Coșbuc, și. Creangă, și Sadoveanu, și Goga, și Agârbi- ceanu, și Rebreanu, și Arghezi s-au bucurat, în epoca afirmării lor, de prestigiul unei analize nu numai călduroase, substanța caracteruladuceau o nouă perspectivă pentru înțelegerea societății românești a acestei scrierile numai dar și al tuale, al poporului ciuda tuturor eforilor despre care am vorbit, a ostilităților Cu care sint întimpinați scriitorii care, aduc perspective îndrăznețe și profunde asupra unei societăți, a vieții Unui popor din partea celor ce rămîn în urmă, nu înțeleg literatura și o vor închistată in tipare imuabile — marii noștri scriitori au avut parte, încă de la încsputlil activității lor, încă de la primul Volum, de acele articole, cronici din partea unor critici, ca cei numiți aici, care aU subliniat nu numai valoare;» lor privită ca o entitate izolată, în sine și pentru sine, ci în contextul dezvoltării literaturii noastre, al direcțiilor ei noi, așa cum a procedat, cel dinții, Titu Maioreseu îh‘ Cazul lui Eminescu, ă tendințelor și idealurilor afirmate de artist în relație cU existența societății precum a făcut Dobrogeană Gherea in cazul lui Coșbuc, a idealurilor naționale și sociale dominante în epocă, cele două criterii care l-au făcut pe Iorga să alirme însușirile de mari creatori ale tinerilor pe atunci Mihail Sadoveanu, Octavian Goga, I. Agârbiceanu. Și aici aș vrea să mă opresc o clipă!
Critica și promovarea 

valorilor actuale
loan ADAM

a creatorilor la de „alegere" a

Relația autOr-critic-cititor presupune un Complex ai deschiderilor reciproce. La modul ideal, scriitorul, oficii ar fi de încrezător in facultatea lui creatoare, nu poate face abstracție de criticul Săli. Dimpotrivă, examenul realității literare ne indică numeroase cazuri de „conformare" imaginea critică, operei în funcție de. citeva diagnostice de rezonanță. La rindu-i, criticul Conștient de rostul său nu-și reduce demersul la o simplă scrisoare deschisă destinată autorului comentat. Nici cititorul, dacă nu vrea să se exileze voluntar în- tr-o vîrstă patriarhală a gustului literar, nit poate ignora perspectiva critică ■ fără să cadă într-o em- pirie fără orizont. „Valoarea criticei, glosa eîndva G. Călinescu, stă în penetrațiitne [.. ,j, în descoperirea de relații interioare nebănuite, care uimește pe cititorul pină atunci dezorientat și-I face prieten al operei, în ciuda chiar a conciti- ziunilor criticului". Așa stînd lucrurile, ne-am putea aștepta la o conlucrare perfectă intre cei trei termeni ai ecuației literare. Să nu ne lăsăm totuși amăgiți. Practica ne confirmă adesea prezența paralelismelor și absența incidențelor. Necesara confluență rămîne nu de puține ori un mit invocat pios, dar uitat în traducerea faptică. Cele mai frapante neconcordanțe se manifestă, cred, in comentarea, altfel spits, în promovarea valorilor literaturii actuale. Aici există scări ale gustului, nepotriviri de opinii, amnezii și ierarhii de natură a ne pune pe gînduri.Ordinii subiective a scriitorului, preocupat de proiectarea unei lumini avantajoâse asupra propriei creații, criticii îi răspund adesea printr-un subiectivism egal, dacă nu pur și simplu prin ignorarea li- teraților de alături. Un cunoscut cronicar semnala deunăzi cu amărăciune refugiul criticilor în istoria literară. E un simbure1 de adevăr aici, deși dacă ne girtdim bine nici un fost comentator al actualității literare nu și-a . tăiat irevocabil punțile spre contemporani. In ceea ce-i privește pe cei tineri, printre care mă număr încă și eu, practica istoriei literare înseamnă adesea o încercare de verificare în raport cu valorile cardinale.■ Faptele 'stau mai degrabă altfel. E vorba, dacă vrem să spunem lucrurilor pe nume, de o uitare voluntară, de o absență a generozității (în sensul atenției, nu al carității) scriitorii contemporan).evident dorința de sinteză. O isto- față deLipsește

toți Criticii numiți și cei ce-au venit după ei n-au așteptat alte confirmări, nu s-au păstrat in expectative pflidehte din dorință de a hu greșii Toți scriitorii de valoare despre care acești critici alt scris atllilci erau tineri, se aflau la primul Volum și nu numai o dată la primele lor scrieri, publicate în ziare si reviste. Nu și-au împărțit laudele îh dreapta și in stingă și chiăt dacă, în perspectiva timpului, uhele judecăți ni se par exagerate, fapt explicabil prin mulți factori de psihologie socială șl culturală, de influență a mediului, de interferențe spirituale — esențial este faptul că ei au fost aceia care alt promovat literatura care, fiihd in cel mai înalt grad a timpului lor și fiind învestită cu toate atributele talentului, s-a înscris pe orbita duratei, face parte din acel tezaur național nepieritor, cil care hu mîndrim. Critica literară adevărată își face O datorie nobilă din a promova creația înscrisă pe coordonatele majore ale timpului, valorile născute din idealurile și frămîntările epocii. înregistrăm astăzi numeroase Scrieri cu vădit conținut patriotic, care marchează o hoiiă etapă in înțelegerea tradițiilor ce Ie avem pe acest t.ărîm, care tălmăcesc in modalități noi, moderne, la nivelul sensibilității elevate a publicului de astăzi, opere față de cafe critică literară are datoria să manifeste mai multă preocupare, evidențiind ceea ce ele aduc nou. Este evident că riu Orice creație care invocă numele patriei este automat patriotică, insă literatura contemporană se poate mindri 6u romane, poeme, piese de teatru inspirate de o fierbinte dragoste de patrie, scrise la îiiălt hivel artistic, scrieri care se bucură de aprecierea publicului. Promovarea cu spirit critic, discefnămint, drâșdste pentru valorile reăle a acestei direcții in literatura de azi constituie, cea dinții obligație morală și politică a Criticii literare, care își leagă numele de sensul major ai literaturii.

rie a literaturii contemporane, anticipată prin citeva tentative meritorii, rămîne pentrii moment doar im deziderat. Greutățile invocate (dificultatea de a lucră CU o materie fluctuantă, iritabilitatea autorilor ș.ă.) nu sint atît de mari incit să justifice dezinteresul față de introducerea unei posibile ordini în aventura conștiinței. Oare in 1937 dificultățile lui Lovinescu erau mai mici ? E improbabil. Și totuși, împotriva lor, criticul a scris
Formele poetice ale unui 

sentiment fundamental 
=— Aurel MARTIN

rele și simbolurile Cînd ideea de țară
Pillat,

Diversitateâ tematică Și stilistică a poeziei patriotic^ de azi e o realitate incontestabilă. Care ar merita analize la obiect. Idențificind vocile, problematica specifică, tipurile de demers, reliefurile, originalitatea viziunii, sistemul referențial. S-ar observa atunci, cu decantările de rigoare, că sentimentul patriei, în infinitele lui implicații, intră in ecuația existențială a tuturor poeților, că, de la caz la caz, cunoaște întrupări memorabile. Că lecția înaintașilor a fost asimilată. Că, însă, fiecare epocă își are întrebările și răspunsurile sale, metaforele și simbolurile preferențiale, Cînd ideea de țară iși configurează substanțe proprii, iar mijloacele' de expresie încearcă să intuiască aițfel esențele, in datele lor fenomenale. Fondului tradițional transmis de pașoptiști, de Eminescu, de Coșbuc, de Goga, de modalităților cultivate de aceștia, anii postbelici le adaugă ipostazele devenirilor socialiste, cu stimuli! .lor relevanți și tentativa de a-i transfigura în consecință. Universul liric se îmbogățește și se diferențiază, în spiritul tutelar al testamentului văcăresoian. Fără a anulă modelele. Amplificîndii-le, dimpotrivă, virtualitățile, neigno- rîndu-lfe sugestiile cu spectruetern și nu o dată retorica.. Ris- cind. unii, epigonisfniil involuntar. Riscînd, fiu puțini, dialogul personalizam cu istoria șî cu actualitatea, dintt-Un unghi care să le îngăduie noi perspective integratoare. Dialog fertil prin reverberațiile lui emoționale, prin orizonturile deschise, prin autenticitatea rostirilor. Autenticitatea cafe famine condiție cardinală a poeziei însăși. Ca și

firesc

conicm- intre al- „la zi“ ao consti-
Istoria literaturii române porane, carte exemplară tele și pentru aducerea analizei.O problemă dureroasă tuie deocamdată și monografiile despre contemporani. Oii se așteaptă dispariția omului, pentru a se opina asupra operei, ori se lasă efectuarea acestui gest temerar pe seama uhor exegeți fără aptitudini. nu avem pihă ăcuth cărți despre Virgil Teodorescu, loan Alexandru, Marin SotescU, Adrian Păunescu, Eugen Barbu, Șt. Bănu- leseu, S. Cioculescu, ca să dau doar citeva exemple din fiecare domeniu. Există și un gen de „aristocra- ' tism“ al opțiunilor. Profilurile critice, cile se publică, sint consacrate îndeobște Unor âiițori proe- mihetlți sau influeiiți. Ceior neZgo- motOși li Se rezervă tăcerea. Gestul nu e deloc normal. Maioreseu, de pildă, nu.s-a mulțumit să scrie despre Alecsartdri, Eminescu și Caragiale, ci s-a pronunțat și despre opefa. (cită era) prematur dis- păruților Ion Popovici-Băhățeanul, Victor Vlad Delamarina. sau a tinerilor (atunci), Goga, Sadoveanu, BrăteScu-Voinești. fii felul acesta el se arăta un critic al actualității ; toi astfel de critici a.ii fost Călinescu și Lovinescu, Vianu și Streinu. Un critic se afirrțiă odată cit autorii pe care i-a comentat și impus. Cel ce sparge .yăsele comunicante cu contemporanii rămine Suspendat în timp.Reversul chestiunii, privește raporturile cli cititorul, cu cel care — voluntar Său involuntar — exprimă spiritul epocii. Chiar dacă nu pil- tein admite confundarea lectorului profesionist cu simplul amator de lectură (ale cârtii gusturi pot fi nedumeritoare), nu putem ignora cititorul educat, format la școala valorilor. El citește sau „se bate" £ă citească „incomodele" Elegii politice, rafinata Carte a Milionarului, tensionatul roman Suferință urmașilor, acutele meditații din însoțitorul și, încercind să-și conștientizeze Opțiunea, vede că interpretările lipsesc ori sint scrise in doi peri. El este emoționat de poezia politică, patriotică, e înfiorat de, să zicem. Manifest pentru sănătatea pămintului, dc Roșu vertical și Poema patriei, e mișcat de ardoarea poemelor de țară ale lui Beniuc, și dorind să cunoască tradițiile genului, fluxul emoțional al idei! de patrie in litetattiră, constata că poezia de acest gen este exatainată sumar, condescendent, cit nu e de-a dreptul desconsiderată. Să mai mire atunci Că lin tinăr a simțit nu demult „nevoia'' să-l ,,anuleze" pe GOga ? în cultură, cine dărîmă Zidiil vechi, nu poate construi durabil Unul nou. E necesar, imperios necesar, ca Scriitorul (deci și criticul) să simtă cu toată lumea, chiar dacă nu se confundă cu ea. Legați de actualitate prin mii de fire, Cititorul și Scriitorul sint termenii esențiali ai comunicării. Or, se știe, comunicăm mai întii cu cei de aproape.

sinceritatea. Rezultatele sint elocvente prin gama cromatică realizată. Coexistă oda, balada, ■ elegia, pastelul, cîntecul, imnul, desfășurările arborescente și mărturisirile șoptite, textul menit, a fi declamat și cel de factură strict contemplativă. Și nu numai, pentru că sentimentul patriei trăiește și in formele fixe ale sonetului sau rondelului și îri cele generoase ale versului liber. Discurs, declarație, reflecție, se impune ca sentiment fundamental. Valorificat ca atare, in efortul poeților de a se descifra pe ei înșiși indiferent de problematica abordată. Nichita Stă- neScu nu-și înstrăinează timbrul celebrind „un . părhînt numit. România". Ion Gheorghe, din Zoo- sophia, Megalitice sau Elegii politice, se explică în Dacia Feniks, coborind spre începuturi, în tentația de a se și de a ne defini in timp și dincolo de contingent. Vi- brîn.d la spațiul dimbovițean, Gheorghe Tomozei își sporește limpiditățile, adîncindu-le semnificația. Imnelc lui Ioan Alexandru, gindite in serie, sub pretext geografic, confirmă un temperament vizionar, pentru care istoria e me- taistorie, iar evenimentul e formula dialectică â meditației. Asociin- du-și microfonul, sălile arhipline, muzica finără, Adrian Păunescu a creat un stil. Al debordantei șt al vocațjei de a transfigura concepte mobilizatoare. Cum Ion Brad, Al. Andrițoiu, Petre Ghelmez, și nu doar ei, și-au asumat, la rîndu-le, riscul personalizării. De unde peisajul policrom al liricii patriotice. Statutul ei artistic. Demonstrat. Ratificat de cititorul avizat care preferă poezia de calitate.

Vacanța de iarna a elevilor

A început Vacanțe, 
școlară de iarnă! Mulți 
elevi vor petrece zile 
plăcute in tabere de 
odihnă, amenajate In 
toate județele, la 
manie și in alte zone 
pitorești ale țării, in 
tabere pe discipline de 
invățămiht și teh- 
îiico-aplicatiVe. In toa
te localitățile, clubu

rile de vacanță vor 
oferi elefoilor intere
sante manifestări edu
cative și reoreativ-dis- 
tractive. In cirlstea 
celei de-a 35-a ani
versări a procldmării 
Republicii vor fi orga
nizate spectacole de 
cinteee și porfzie pă- 
trioticăi, evocări ia 
monu'fiehte istorice,

t V
PROGRAMUL 1

ltoo Telex
11,05 întilniri literare pentru elevi. Mo

ment poetic ,,Mihai Eminescu'*, 
realizat cu concursul Teatrului de 
stat din Botoșani. Partea a Il-a

11,25 Film serial „Lumini și umbre** — 
ultimul episod

12,30 Documentele Conferinței Naționa
le a partidului — mobilizator pro
gram de acțiune. O nouă perspec
tivă luptei și muncii poporului 
nostru pentru înfăptuirea Progra
mului partidiilui

12,50 Moment coregrafic cu băietul Ope
rei Române din București

13,op Inchldefea programului
16.6b Telex
16,05 Ecran de vacanță : desene anima

te La chioșcuri și Sa magazinele de difuzare a presei
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© Teatrul Național (14 7171, sala 
Atelier): Romulus cel Mare — 19.
& Filarmonica .^George En6scu‘‘ 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu. 
Soliști: GaGtâne. Protivost (Franța) — 
vioară, Nibolac Maxim — flaut — 19. 
© Opera Română (13 18 57): Tricornul, 
ȘCherazadâ — 19.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : Silvia 
— 19,30.
® Teatrul „Lucia Sturclza Bulandra" 
(sala Schitu Măgurcănu, 14 75 46) : 
Menajeria de sticlă — 19; (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16) : Barb’nl Văcă- 
r&scul și Occisio Grcgorii — 19.
® Teatrul Mic (14 70 81) : Evul mediu 
întimplător — 19.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) ; Copiii 
lui Kennedy •— 19,30; (sala „23 Au
gust**) : Fluturi, fluturi — 19.
© Teatrul de comedie (16 64 60-) : Con
curs de frumusețe — 19,30.
© Teatrul „Notțara** (59 31 03, sala 
Magheru) : Jocul vieții șȚ al morții în 
deșertul de cenușă — 19.30; Tsala Stu
dio): Sentimente și naftalină — 19.

Teatrul Ciulești (sala Majestic,
14 72 34) : Zidarul — 19,30.
® Tdatrul evreiesc de stat (20 39 7.0) : 
Spectacol de folclor evreiesc —
O Teatrul satiric-muzical ..C. Tănase1* 
(sala Savoy, 15 56 78): Funcționăm’ 
de la Domenii — 19,30.

Ansamblul ..Rapsodia română" 
(13 13 00): Cîntăm cu drag la oa
meni buni — 19.
© Teatrul „Ion Vasilescu** (12 27 45) : 
Siciliana — 19.
© Teatrul „Ion Creangă** (50 26 55) : 
Cine se teme dc crocodil ? — 10.
0 Teatrul „Țăndărică** (15 23 77) : Făt- 
Frumos din lacrimă — 18; Ha Școa
la generală 64): Tigrul purpuriu că- 
ruia-i plăceau clătitele — 10.
© Circul București (il 01 20) : Mup
pets... la circ — 10; 19,30.

Actualitatea științifică și tehnică”
Viteza de perimare a unei in

venții este astăzi de-a dreptul in
comodă. De piuite ori tehnologiile 
sint. depășite înainte de finalizarea 
investițiilor. Transferarea noului 
din cercetare in producție reclamă 
o informare promptă nu numai a 
cercetătorilor, ci și a specialiștilor 
din industrie și agricultură ; 
așadar, o Circulație a ideilor cit 
niai rapidă, o tratare a informa
țiilor adecvată acestui scop.

Trezirea interesului, opoziției 
sau acceptării noului, dorința creă
rii altui nou, stimularea generală 
a creativității pot fi realizate și 
prin intermediul unor mijloace de 
comunicare de masă cu profil spe
cific. Aceasta ihcedrcă redacția re
vistelor ,,Știință și tehnică" — 
„Tehnium", prin editarea unei pu
blicații, deocamdată experimenta
le, intitulată „Actualitatea știin
țifică și tehnică". Ultimul nu

cinema
0 Quo vadis homo sapiens: SCALA 
(1163 72) — 9,15; 11,15; 13,15; 16; 18; 20, 
GLORIA (47 4G 75) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
@ Cad frunzele: STUDIO (59 53 15) — 
10; 12; 14 ; 16; 18: 20.
& Vrăjitorul din Oz : FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15. FESTIVAL (15 63 34) — 9; 11;
13; 15; 17; 19.
@ Întoarcerea lui Vodă Lăpușheanu: 
CENTRAL (14 12 24) — 9; 12; 16; 19.
@ Năpasta : EXCELSIOR (G5 49 45) —
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, VICTO
RIA (16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30 ț
15,45; 18; 20.
o Secvențe : FLAMURA (85 77 12) — 
11; 13,15; 15,30; 17,15; 20, FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 9; II; 13; 15,30; 17,45;

© Concurs: COTROCENI (49 48 43) — 
15; 17,30; 20. GIULEȘTI (17 55 46) —
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
@ Pădurea nebună : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30: 19.30.
O Croaziera : TIMPURI NOI
(16 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. 
© Nemuritorii : PATRIA (11 86 25) —
— 9.30; 11,30; 14,30; 17; 19,30.
© Războiul stelelor : SALA MICA A 
PALATULUI — 17; 20.
@ Cu miinilc curate : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9 ; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20. 
© Rămîn cu tino ; DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15.30; 17,30; 19.30. ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15.15; 17,30; 19.30. 
® Rroblemc personate : GR1VIȚA 
(17 08 58) — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Tess: DOINA (1G 35 38) — 16; 19. 
@ Citeva zile din viața lui Oblomov: 
POPULAR (35 15 17) — 12; 16; 19.
G Teheran ’43 : PACEA (60 30 85) —
15; 18,39.
© Slujbă temporară : VOLGA
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15. '
® Dacă ăi o inimă care bate : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
® Ordin : nu deschideți focul : FE
RENTARI (80’49 85) — 15.30; 17,30;
19,30.
G Sub patru steaguri : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Amnezia ; BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9; 11; 13.15; 15,30; 17,45; 20, MELO
DIA (12 06 88) - 9: 11,15: 13.30: 15.45 ;
18; 20,15, MODERN (23 71 01) — 9 ; 
li, 15;, 13,30; 15,45; 18; 20,15.
® Pilot de formula I : BUZEȘTI 
(5043 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.

Nimic nou pe frontul dc vest : 
CAPITOL (16 29 17) — 9; 12,30; 16; 19. 
® Colosul din Rhodos : COSMOS 
(27 54 95) — 11,45; 14,15; 17; 19,45.
© Șeriful din Tennessee : CULTU
RAL (83 50 13) ~ 11,15: 13.30; 15,45; 18; 

prezentări de diapozi
tive reflectind reali
zările poporului nostru 
in anii construcției 
socialiste. Din progra
mul vacanței nu vor 
lipsi e.Vcursiile și dru
mețiile, activitățile re
confortante in aer 
liber.Foto :Eugen Dichîseanu

16.30 în grădina țării mele — melodii 
populare

17,00 Studioul tineretului (I)
17.50 1001 de seri
13,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal O Cinstim prin fapt© 

aniversarea Republicii
20.20 Actualitatea economică
20.30 Din bătrini pină în zilele noastre 

— datini și colinde
20.50 Studioul tineretului (I)
21.20 Serial științific „Corpul uman*
21,40 Cintec pentru țară ~ program 

muzical
22,00 Telejurhal

PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal ® Cinstim prin fapte 
aniversarea Republicii

20.20 Selecțiun.i din concertele forma
țiilor muzicale ale Radioteleviziu- 
nii. Dirijor : Iosțf Conta. Dirijorul 
corului : Aurel Grigoraș. în pauză: 
Săptămîna în pagini de cronică 
muzibală

22,00 Telejurnal

măr al „Actualității S.T.," a- 
părut in cinstea Conferinței Na
ționale a P.C.R., inserează în pa
ginile sale cete mai recente reali
zări din cfeUfiâ științifică și ielini- 
că a oamenilor muncii dtn județul 
Argeș. Remarcăm in paginile pu
blicației varietatea genurilor pu
blicistice folosite pentru prezenta
rea intr-un limbaj accesibil dar 
competent a numeroase invenții,, 
inovații, tehnologii noi aplicate in . j 
Argeș, insă de mare interes pen- t 
trtl întreaga economie națională, j 
De semnalat — paginile dedicate 
experienței oamenilor muncii ar
geșeni in cercetarea și valorifica
rea unor surse neconvenționale de 
materii prime și energie.

Vă recomandăm „Actualitatea 
științifică și. tehnică", aflată deja 
la chioșcurile de difuzare a pre
sei, publicație căreia ii dorim o 
apariție nu numai... experimentală!

20,15, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.

Acel blestemat tren blindat : DA
CIA (50 53 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
© Cinci pentru infern : FLACĂR-X 
(20 33 40) — 15; 17; 19„ MIORIȚA
(14 27 14) — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Papillon : LIRA (317171) — 15,30;
13,30.
& Cursa infernală ; MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,.30.
® Campioana mea : TOMIS (21 49 46) 
9 ; 11,15; 13,30 15,45; 18; 20,15.

New York,- New York : UNION 
(13 49 04) — 10; IS; 16; 19.
O Program de vacanță : FLAMURA
— 9, CIULEȘTI — 9, ARTA — 9, GRI-
VITA — 9, DOINA — 9; 10,45; 12,30;
14.15; COSMOS — 9, CULTURAL — 9, 
MIORIȚA — 9.

teatre
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^Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCÂLESCU
Prim-ministru al (luvernulUi Republicii Socialiste RomâniaStimați tovarăși,Comitetul Central al P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Suprem și Consiliul de Miniștri aje U.R.Ș.S. vă exprimă dumneavoastră, Comitetului Cepțfal aj P.C.R., Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, jn numele poporului sovietic, mulțumiri pentru felicitările și junele urări adresate cu ocazia cejej de.-a 65-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie,Sîntem ferm convinși că adîncirea prieteniei frățești dintre P.C.U.S. și P.C.R., Uniunea Sovietică și România, dezvoltarea colaborării multilaterale în toate domeniile, conlucrarea stripsă pe arena internațională corespund pe deplin intereselor popoarelor și țărilor noastre, ale întregii comunități socialiste, întăririi păcii și securității internaționale.

COMITETUL CENTRAL AL P.C.U.S,
PREZIDIUL SOVIETULUI SUPREM AL U.R,Ș,S,

CONSILIUL DE MINIȘTRI AL U.R.S.S.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm primit cu recunoștință mesajul dumneavoastră de felicitare eu ocazia Zilei naționale a statului Bahrein.îmi este deosebit de plăcut să folosesc acest prilej pentru a transmite Excelenței Voastre sincerele mele salutări, precum și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres continuu și prosperitate poporului dumneavoastră prieten.

ISA BIN SALMAN AL KHALIFA
Emirul statului Bahrein

Cronica zilei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România,Am primit cu recunoștință telegrama de condoleanțe adresată în legătură cu îngrozitorul cutremur de pămint care a provocat numeroasa victime și mari distrugeri materiale.Mulțumipdu-vă, în numele familiilor victimelor și al meu personal, pentru compasiunea sinceră exprimată față de această încercare dureroasă, v doreșc multă sănătate și continuă prosperitate țârii dumneavoastră,

Colonel ALI ABDULLAH SALEH
Președintele Republic^ Arabe Yemen, 

Comandant suprem, al Forțelor Armato,

Manifestări poUticO"educative 
și cultural-artistice in cinstea 

aniversării RepubliciiTIMIȘ. în suita manifestărilor politico-educative organizate în județul Timiș în intimpinareg celei de-a 35-a aniversări a Republicii, la Școala interjudețeană de partid din Timișoara a avut loc o sesiune omagială de comunicări și referate. Au participat activiști de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, cadre didactice d.e la Academia „Ștefan Gheorghiu", de la școlile lnterjudețepe de partid din țară și de Ia catedrele de științe sociale ale institutelor de învă- țămint superior din Timișoara, cercetători, istorici, alți oameni de știință și cultură. în deschiderea lucrărilor sesiunii, tovarășul Cornel Pacoste, prim-secretar ai Comitetului județean de partid Timiș, a prezentat comunicarea „Epoca Ceaușescu — cea mai fertilă perioadă de înfăptuiri din anii Republicii". înfățișînd tabloul mărețelor realizări obținute în dezvoltarea economicO-socială a României socialiste și, în acest context, a județului Timiș, in special in perioada' celor 17 ani de cind în fruntea partidului și a țării se află cel mai iubit fiu al poporului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vorbitorul a subliniat marile Îndatoriri ce revin oamenilor muncii din a- ceastă parte a țării, români, germani, maghiari, sîrbi și de alte naționalități, în transpunerea cu succes în viață a obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea și de Conferința Națională ale partidului, pentru ridicarea patriei pe. noi trepte de progres și civilizație.în continuare, tovarășul Radu Bălan, prim-secretar al comitetului județean de partid Hunedoara, a prezentat comunicarea „Organizația județeană Hunedoara a P.C.R. — detașament activ, profund implicat în procesul transformărilor revoluționare, calitative, din societatea românească". De asemenea, au fost prezentate peste 100 de comunicări și referate care au reliefat concepția secretarului general al partidului cu privire la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, orientările formulate la cel de-al XII-lea Congres și la Conferința Națională ale partidului în direcția realizării unei noi calități în toate domeniile de activitate, aplicarea principiilor noului mecanism economico-financiar, ale auto- condueerii și autogestiunii muncitorești, înfăptuirea unei profunde re
vremea

Timpul probabil pentru intervalul 23 
decembrie, ora 2(1 — 28 decembrie, ora 
20, In țară : Vremea se menține în ge
neral caldă în prima parte a Intervalu
lui. apoi se va răci. Cerul va fi varia
bil, mai mulț noros in vestul și nordul 
țării, unde vor cădea precipitații loca
le, sub formă de ploaie, lapovită și 
ninsoare, tn rest — precipitațiile vor fi 
Izolate. Vînțul va sufla slab pină la 

voluții agrare, formarea omului nou, cu o concepție înaintată despre lume și viață, constructor conștient al socialismului șj comunismului, poziția activă și constructivă a României, a președintelui țării, in soluționarea problemelor majore ale lumii contemporane, (Cezar Ioana).'TELEORMAN. în cadrul manifestărilor politico-educațive și cultural-artistice dedicate aniversării a 35 de ani de la proclamarea Republicii, la Casa de cultură a sindicatelor din Alexandria a avut loc o sesiune de referate șj comunicări științifice intitulată „Dezvoltarea economico-socială a județului Teleorman, rod al aplicării creatoare a politicii partidului și statului, ș tezelor și orientărilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu". La această manifestare, organizată de Inspectoratul școlar județean și casa personalului didactic au participat profesorii de istorie, geografie și științe sociale din școlile județului. Totodată, au fost vernisate expoziții organizate cu concursul filialei județene a filateljștilor și al filialei’județene a Arhivelor statului. (Stan Ștefan).BUCUREȘTI. în Capitală se desfășoară ample manifestări politico- educative și cultural-artistice dedicate aniversării Republicii. La Muzeul de istorie a municipiului București a avut loc simpozionul „Idealurile socialiste și ideea de Republică în mișcarea muncitorească din România". Biblioteca municipală ,,Mihail Sadoveanu" a organizat la Liceul industrial nr. 29 o seară literară sub genericul „La aniversarea Republicii — omagiul poeților", iar la întreprinderea poligrafică „13 Decembrie 1918“ s-a desfășurat simpozionul „Ideea de republică la români", organizat;in colaborare cu Casa de cultură a sectorului 1. (Ion Marin).VASLUI. în cadrul manifestărilor politico-educative ce se desfășoară în județul Vaslui în cinstea aniversării' Republicii, în sala „Arta" a Muzeului județean de istorie, a avut loc vernisajul amplei expoziții omagiale ..Ani de mărețe împliniri". Prin intermediul unor semnificative imagini fotografice, tipărituri, facsimile, documente, ti
moderat, cu intensificări locale da 
scurtă durată, îndeosebi in zonele de 
munte. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 3 și piuă 7 grade, 
izolat mal coborite, iar cele maxime 
intre zero și 10 grade, local mal ridi
cate la începutul intervalului. Seara și 
dimineața, pe alocuri, ceață. In Bucu
rești : Vremea va fi In general caldă la 
început, apoi se va răci. Cerul va fi 
schimbător. favorabil precipitațiilor. 
Vîntul va sufla slab pină la moderat. 
Temperaturile minime vor ti cuprinse 
intre minus 2 și plus 2 grade, iar pele 
maxime intre 6 și 10 grade, Ceată di
mineața și seara. (Ileana Mihăllă, me
teorolog de serviciu).

In cadrul programului de dezbateri științifice ipterdisejplipare, Academia fie Științe șpciaie și ppljțige, m colaborare cu Academia „Ștefan Gheorghiu1* și Cabinetul municipal București pentru activitatea ideologică și politico-educativă au organizat miercuri dezbaterea cu tema „Sporirea rolului factorilor sociali în creșterea productivității muncii, a eficienței 'activității economico-so- ciale".Ăti participat membri ai academiei, cercetători științifici, cadre didactice, specialiști' din producție, directori și ingineri-șpfi din întreprinderi, actiyiștj de partid și de stat din municipiul București și din județele Brașov și prahova,îrț cadrul dezbaterii au fost discutate pe larg, în lumina tezelor și orientărilor cuprinse in Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar. general ai partidului, la
Cum se acordă credite cetățenilor care vor 

să-și construiască locuințăStatul sprijină prin acordarea de credite ne termen luna ne cetățenii care doresc șâ-și construiască o locuință proprietate personală sau să cumpere locuință deținută cu chirie din fondul locativ de statîn cazul in care cetățenii nu dispun — total sau parțial — de mijloacele bănești necesare constituirii avansului obligatoriu la contractare. Casa de Economii si Cpnsemna- tiuni le poate acorda credit de avans pe termen de 5 ani.Peptru a putea beneficia de credite, solieitanții trebuie să îndeplinească unele condiții ale legii : să fie încadrați cu contract de muncă șau pensionari ; să aibă domiciliul stabil în localitatea în care ișj construiesc sau cumpără locuința ori să aibă dreptul, potrivit legii, să-si stabilească domiciliul în localitatea respectivă ; familia solicitantului (soțul, șotia și copiii minori) să nu posede o altă locuință proprietate personală ; să nu mai fi beneficiat de cpedit pentru locuință proprietate personală ; să nu fi vindut o

obiecte de artă etc,, expoziția prezintă o reprezentativă și convingătoare înfățișare a grandioaselor prefaceri și înnoiri revoluționare înfăptuite sub conducerea partidului in România celpf trei decăpii Și jumătate de la proclamarea Republicii, Sjiit oglindite, de asemenea, realizările județului Vaslui, șfiat în plijiă și impetuoasă dezvoltare și Înflorire socialistă. (Petry Necula).VRANCEA. Apropiata aniversare a Republicii prilejuiește și in județul Vrancea organizarea și desfășurarea unui bogat program de manifestări politice șj cultural-educative. în unități industriale și a- gricolc, Ia căminele culturale, au ayut loc expuneri cu tema „Dimensiuni ale contribuției P.C.R,, a secretarului său general, tovarășul Njcolae Ceaușescu, la îmbogățirea teoriei și practicii .revoluționare de construcție a societății socialiste". In întreprinderi industriale au fost organizate simpozioane și montaje literare, sub genericul „Omagiu Republicii". Dezvoltarea economico- socială a județului este sugestiv ilustrată in cadrul unei expoziții deschise la Casa de cultură â sindicatelor din Focșani. (Dan Drăgu- lescu),BIHOR, Șub genericul „Cintare pentru oamenii de azi", s-a desfășurat, Ia Oradea, în organizarea Comitetului de cultură și educație socialistă al județului Bihor, a consiliului județean al sindicatelor și a revistei „Familia", un concurs interjudețean de poezie și proză scurtă, manifestare dedicată celei de-a 35-a aniversări a Republicii. Peste 150 de participant! din întreaga țara au oferit juriului mai bine de 1 500 de lucrări cu o tematică angajantă, mobilizatoare. împreună cu reputați scriitori din redacțiile revistelor „Steaua", „Vatra", „Cronica", „Orizont", „Familia", și cu membri ai clubului literar „Familia" din municipiul de pe Crișul Repede, laureații celei de-a 4-a ediții a tradiționalului festival- concurs au participat la reușite șezători literare organizate In comunele Holod și Nojorid, precum și la fructuoase dezbateri privind fenomenul literar contemporan, largul acces ps care oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, il au în România socialistă la marile valori ale culturii, (loan Laza).
MUREȘ :

Noi apartamente pentru oamenii munciiDeșfășurînd larg întrecerea socialistă în cinstea celei de-a 35-a aniversări a , Republicii, constructorii mureșeni raportează că au predat „la cheie" de la începutul anului și pipă acum, 2 826 de apartamente confortabile. Alte 319 apartamente, din planul pe acest an, se află în stadiul de finisaj. înălțate după proiecte caro pun in valoare tradițiile arhitectonice locale, armonios îmbinate cu cerințele moderne, de cele mal multa 

Conferința Națională a P.C.R., principalele aspecte teoretice șj practice privind rolul și ponderea factorilor sociali in creșterea productivității muncii individuale șj sppialș, a eficientei întregii activități economico- sociale. Au fost subliniate in mod deosebit sarcinile ce revin tuturor factorilor implicați, precum Și cercetării științifice, in soluționarea, la nivelul condițiilor actuale, a marilor probleme antrenate de creșterea substanțială a productivității muncii sociale. realizarea unei înalte eficiente în toate domeniile și sferele activității economice și sociale, ca factori esențiali ai înfăptuirii obiectivului trasat de Congresul al XII-lea al partidului privind realizarea unei noi calități a muncii șj vieții In actuala etapă a operei de' construcție a societății socialiste multilateral dezvoltate. (Agerpres)
locuință proprietate personală.Pot beneficia de credite și cetățenii ale căror locuințe se demolează pentru noi construcții sau sistematizări, precum .si cetățenii care au maj beneficiat o dată de credit îp situațiile cind se mută definitiv în altă localitate în interes de serviciu sau familial ori prima locuință construită cu sprijinul statului In credite si execuție a devenii neîncăpătoare șau prea mare, finind seama de numărul membrilor familiei.în cazul solicitării d? credit pentru cuinpărare de locuință din fondul locativ de stat s? cere ca locuința respectivă să fie ocupată de solicitant în calitate de ehirias, pe bază de contract de închiriere.Locuințele pot fi înstrăinata de titulari către ierte persoane, cu transferul creditului rămas de rambursat, numai cu autorizarea prealabilă a unității C.îȘ.C. creditoare si dacă noii cumpărători îndeplinesc condițiile legii pentru a beneficia de credit.

Știri sportive
tn campionatul de volei: 

Dinamo Steaua 3—1Ieri, la sala Flor.eașca, cam puțini spectatori la meciul Dinamo — Steaua, meci care dealtfel nici n-a amintit de vechile derbiurj dintre cele două echipe. Dinamo, cu o formație mai valoroasă șl mai omogenă, a ciștigat cu 3—1 (15—13, 15—8, 7—15, 15—8) o partidă in care numai primul set a fost mai frumos, cu citeva faze de spectacol. Dumânoiu, Eneșcu, Cîta-Chițiga, Girleanu sint deocamdată mai puternici decțt adversarii tradiționali, din rînduriie acestora evoluind promițător numai tînărul Dascăl u,® Intr-un comentariu asupra . sezonului internațional ta polo pe ^pă, agenția cubaneză „Prensa Latina" apreciază că una dintre formațiile care s-au distins in 1§82 în arena internațională a fosț (eu toate că nu a participat la campionatele mondiale) reprezentativa României, care a reușit victorii in turnee importanțe.® în turul al doilea al turneului internațional de tenis pentru juniori de la Miami Beach, jucătorul român Dumitru Ciucă l-a învins cu 0—<3,6— 3, 6—2 pe scoțianul Robin Scott, în turneul feminin : Cecchini (Italia) — Daniela Moise (România)7— 5, 6—3.® 40 de echipe vor participa la viitoarea ediție a campionatului brazilian de fotbal, ce se va disputa între 21 ianuarie și 29 mai 1983. Intr-o primă fază, ee , va cuprinde 322 de meciuri, formațiile participante vor fi repartizate în opt grupe a cinci echipe.® Asociația olimpică din Canada (A.O.C,) a anunțat că loturile ce vor participa la Jocurile Olimpice din anul 1984 vor'fi aJeătțîițe din sportivi capabili să se claseze cel puțin printre primii 16 la disciplinele respective. Propunerile antrenorilor la fiecare sport vor fi examinate de un „Comitet de selecție și revizie", prezidat de Roger Jackson, președintele A.O.C.
PRONOEXPRESNumerele extrase Ia tragerea din 22 decembrie 1982EXTRAGEREA I : 28 20 12 35 21 10EXTRAGEREA A II-a î 40 19 9 33 45 41

FOND TOTAL DE CÎSTIGURI ;899 937 lei, din care 102 02S lei report la categoria I.

apartamente au beneficiat oamenii muncii — români, maghiari, germani — din orașele Tg. Mureș, Sighișoara, Reghin, Tirnâveni, Luduș și Sovata. De remarcat că. in tot cursul anului, constructorii au beneficiat de un sprijin substanțial din partea personalului T.E.S.A., care a prestat lucrări calificate la înălțarea a 600 a- partamente, contribuind la realizarea unor beneficii de peste 800 000 Iei. (Gheorghe Giurgiu).

ȘEDINȚA FESTIVĂ CONSACRATĂ CELEI DE-A 60-AANIVERSĂRI A CREĂRII U.R.S.S.
Cuvîntul tovarășului luri Andropov

~ TEXT PRESCURTAT -MOSCOVA 22 (Agerpreș). — După cum s-a anunțat, în cadrul ședinței festive comune a C.C. al P.C.U.S., Sovietului Suprem aj U.R.S.S. și S'o- yietului Suprem al R.S.F.S.R., consacrate celei de-a 60-a aniversări a creării U.R.S.S.. Iuri Andropov, Secretar general al C.C. al P.C.U.S., a prezentat un raport.Evoeînd momentele constituirii U.R.S.S., condițiile interne și internaționale în care a luat naștere, vorbitorul a subliniat că, pe baza principiilor leniniste ale politici! naționale, a fost creat un stat puternic a cărui constituire a reprezentat nu numai un pas important în dezvoltarea socialismului, dar și unul din ceie mai importante momente do cotitură din istoria mondială. S-a demonstrat în mod convingător — a spus el — că forța conducătoare, diriguitoare in rezolvarea socialistă a problemei naționale, garantul justeței acestei rezolvări sint partidul comunist și politica lui fundamentată din punct de vedere științific. Apreciind apoi că unirea popoarelor și republicilor sovietice Intr-o singură uniune a deschis largi posibilități care nu sint nici pe departe epuizate, că se cere o unire strinsă și fnțeleaptă a eforturilor diferitelor regiuni și republici sovietice, vorbitorul u spus : Pentru aceasta, va trebui ca organele noastre de planificare și economice centrale și locale să muncească mult. Va fi nevoie de perfecționarea în continuare a repartizării forțelor de producție, a specializării și cooperării regionale, a schemei legăturilor economice și a transporturilor.Vorbitorul a subliniat, de asemenea, că o safeină permanentă mereu actuală prin importanța ei o constituie educarea oamenilor sovietici in spiritul respectului reciproc și prieteniei intre toate națiunile și grupurile etnice ale țării, al dragostei față de măreața lor patrie sovietică, al internaționalismului, solidarității cu oamenii muncii din alte țări.Subliniind câ în cele șase decenii care au trecut de la crearea U.R.S.S. situația statului sovietic pe arena internațională s-a schimbat radical, au sporit incomensurabil prestigiul și influența lui, principiile coexistenței pașniee se bucură da o iargă recunoaștere, el a arătat câ fiecare pas pe calea Întăririi păcii s-a făcut și sg fagg cu greu,Aceasta luptă — a spus el — s-a întețit in mod deosebit acum, cind in Occident ș-au acțivizaț ceje mai belicoase grupări. Imperialiștii nu renunță la intențiile de a duce un război economic împotriva țărilor socialiste, de a se amesteca in treburile interne ale acestora în speranța de a le zdruncina sistemul so» cial : încearcă să obțină superioritatea militară asupra U.R.S.S.Firește, aceste planuri sint sortite eșecului. Nimănui nu-i este dat să intoarcă înapoi mersul dezvoltării istoriei. Reprezentanții oficiali de la Washington lansează afirmații despre posibilitatea unui război nuclear „limitat", „prelungit" șj despre alte genuri de război nuclear. Se încearcă liniștirea oamenilor, obișpulrea lor cu ideea acceptabili- tâții acestui război. Trebuie să fii intr-adevăr orb față de realitățile
MOSCOVA 22 (Agerpres), — La 22 decembrie, in sala Palatului Congreselor din Kremlin a continuat, tn prezența conducătorilor de partid și de stat sovietici, a conducătorilor delegațiilor de peste hotare participante la festivitățile jubiliare, ședința festivă comună a c.c. al P.C.U.S,, Sovietului Suprem al U.R,S,Ș, și Sovietului Suprem al R.S,F,S.R., consacrată celei de-a 60-a aniversări a creării Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste,Primit cu vii și puternice aplauze, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar generai al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, conducătorul delegației de partid și de stat a țării noastre, a rostit o cuvintare de salut de la tribuna din Palatul Congreselor. Cuvintarea a fost urmărită cu o

Recepție la Palatul Congreselor 
din KremlinMOSCOVA 22 (Agerpres). — Comitetul Central al P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Suprem al U,R.S,S. și guvernul sovietic au oferit miercuri o recepție la Palatul Congreselor din Kremlin cu prilejul aniversării a 60 de ani de la crearea U.R.S.S. 

LA BUCUREȘTI, RIMNICU VÎLCEA Șl TÎRGOVIȘTE

Adunări festive consacrate aniversării U. R. S. S.

epocii noastre pentru a nu vedea că, indiferent care ar fi modalitatea și locul de izbucnire ale ciupercii nucleare, ea va ieși de sub control, va provoca o catastrofă generală.Poziția noastră în această problemă este limpede : un război, nuclear — fie el mic sau mare, limitat sau total — nu poate fi admis. în prezent nu există sarcină mai importantă decit să fie opriți ațîțătorii la un nou război. O cer interesele vital? ale tuturor popoarelor. De aceea, cind Uniunea Sovietică .și-a asumat in mod unilateral ,angajamentul de 9 pțj recurge prima la arma nucleară, a- eest lucru a fost primit cu aprobare și speranță in întreaga lume. Dacă exemplul nostru va fi urmat si de celelalte puteri nucleare, aceasta va constitui o contribuție valoroasă la cauza preinlimpinării războiului nuclear. După cum se știe, noi ne pronunțăm pentru limitarea acestor armamente, pentru căutarea unor soluții raționale, reciproc acceptabile.și in aceste probleme. Sîntem gata să convenim și ca părțile să nu recurgă primele nu numai Ia arma nucleară, dar și la cea clasică.Una din principalele căi care duc la o diminuare reală a pericolului războiului nuclear este, firește, realizarea unui acord intre Uniunea Sovietică și Statele Unite privind limitarea și reducerea armamentelor nucleare strategice. Noi abordăm aceste convorbiri cu întreaga răspundere, căutăm un acord cinstit care să nu aducă prejudicii nici uneia din părți și totodată să ducă la reducerea arsenalelor lor nucleare.Deocamdată, la partea americană constatăm, din păeate, o altă atitudine. Chemind in vorbe Ia „reduceri radicale", ea are de fapt în vedere in principal reducerea potențialului strategic sovietic.Referitor la propunerile U.R.S.S., vorbitorul a arătat câ ele pornesc de la menținerea parității. Noi sintem gata să ne reducem armamentul strategic cu peste 25 la sută. Corespunzător, trebuie să fie reduse și armamentele Ș.U.A., pentru ca numărul purtătorilor de arme strategice să fie egal la ambele state. Noi propunem, de asemenea, să reducem substanțial numărul încărcăturilor nueleare și să limităm la maximum perfecționarea armei nucleare.Propunerile noastre cuprind toate tipurile, fără .excepție, de arm? strategice, prevăd reducerea arsenalelor de acest tip cu multe sute de unități. Ele închid toate canalele posibile de desfășurare, in continuare, a cursei înarmărilor în acest domeniu. Iar acesta este numai inceputul : realizarea unei înțelegeri., pe baza menționată, ar deveni un punct de plecare pentru o reducere reciprocă și mai mare a numărului de astfel de arme, asupra căreia părțile s-ar putea înțelege, tinînd seama de situația strategică generală din lume.Dar atîta timp cit șe poartă trata- _ tțve, noi propunem ceea ce ne impune bunul simț : înghețarea arsenalelor strategice ale ambelor părți. Guvernul S.U.A. nu vrea .acest lucru, iar toată lumea înțelege acum de ce: el a trecut la o nouă sporire considerabilă a înarmărilor nucleare.Programele de sporire in continuare a armamentelor nu vor determina 
Festivitățile de la Moscovadeosebită atenție și viu interes, fiind subliniată, în repetate rinduri, cu aplauze puternice, îndelungate.în cadrul ședinței de miercuri au luat cuvintul K. Baghirov, prim-secretar al C.C. al P.C. din Azerbaidjan, S. Groșsu, prim-secretar al C.C. al P,C. din R.S.S. Moldovenească, T. Usubaiiev, prim-secretar al C.C, al P.C. din Kirghizia, A- Voss, prim-secretar al C.C- al P.C. din Letonia, R. Nabiev, prim-secretar ai C.C. al P.C, din Tadjikistan, K. Demircian, prim-secretar al C.C. al P.C. din Armenia, M, Gapurov, prim-secretar al CC, si P.C, din Turkmenia, K, Vai- no, prim-secretar al C.C, ol P.C. din Estonia.Au rostit cuvîntări de salut Kayso- ne Phomvihane, secretar general al C.C. al Partidului Popular-Revolu-

Au participat LV. Andropov, ceilalți conducători da partid și de stat sovietici. .A luat parte delegația de partid și de stat a țării noastre, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu. De asemenea, pu participat celelalte delegații de peste hotare, prezente la festivități-

Uniunea Sovietică să procedeze la concesii unilaterale. La sfidarea părții americane, noi sintem obligați să răspundem prin desfășurarea sistemelor noastre corespunzătoare de arme.Abordind apoi problemele referitoare la adoptarea unor măsuri pen- ,tru sporirea încrederii între state și reamintind propunerile U.R.S.S. în această direcție, vorbitorul a Spus :Sintem dispuși să examinăm și propunerile făcute in acest domeniu de alții, inclusiv cele prezentate nu demult de președintele S.U.A. Dar numai măsurile despre care a vorbit el nu vor spulbera atmosfera de suspiciuni reciproce și nu vor restabili încrederea. Este nevoie de ceva mai mult : de normalizarea situației, de renunțarea Ia propovâduirea dușmăniei și urii, la propaganda războiului nuclear. • Calea principală care duce spre încredere, spre prevenirea oricărui război, inclusiv a unui război care ar putea fi declanșat din intim- plare, este firește încetarea cursei înarmărilor, revenirea la relații calme, corecte între state, la destindere.Considerăm că acest lucru est? important pentru toate regiunile lumii, dar îndeosebi pentru Europa, unde orice seînteie poate duce la o explozie mondială.Considerăm că primejdia care planează asupra popoarelor europene, dar și asupra popoarelor întregii lumi poate fi preințimpinată. Uniunea Sovietică este dispusă șă meargă foarte departe. După cum se știe, am propus un acord cu privire la renunțarea la toate tipurile de arme nucleare — atit cu fază medie de acțiune, .cit și tactice — ațintite asupra unor obiective din Europa. Dar această inițiativă s-a lovit de zidul surd al tăcerii. Vreau să reafirm încă o dată că propunerea noastră cămine în vigoare.Am propus șj o altă variantă : ca U.R.S.S. și țările N.A.T.O. să-și reducă de peste trei ori armamentele cu rază medie de acțiune. Dar deocamdată S,U.A. nu acceptă.In continuare I. Andropov a spus;Noi vom urmări și în viitor un acord pe o bază echitabilă pent.ru ambele părți. Sîntem gata îndeosebi ca Uniunea Sovietică să mențină in Europa numai atîtea rachete cite au Anglia și Franța — nici una mai mult.Paralel cu aceasta trebuie să se realizeze și o înțelegere privind reducerea Ia niveluri egale de ambele părți a numărului avioanelor purtătoare de arme nucleare eu rază medie de acțiune pe care le au in regiunea respectivă U.R.S.S. și țările N.A.T.O.îi chemăm pe partenerii noștri să ajupgem la această înțelegere clară și justă, să folosim această posibilitate cit există încă. Dar nimeni să nu cadă în eroare: noi nu vom admite niciodată ca securitatea noastră, securitatea aliaților noștri să fie amenințate. Noi sîntem pentru o colaborare largă, fructuoasă, liberă de dictat și amestec în treburile interne .ale altora, între toate popoarele fie pe planetă, spre avantajul lor reciproc și pentru binele întregii .omeniri — a subliniat vorbitorul' în încheiere, 
ționar Laoțian, prim-ministru al R.D.P. Laos, Jumjaaghiin Țedenbal, secretar general al C.C. al Partidului Popular Revoluționar Mongol, președintele Prezidiului Marelui Hural Popular, Wojciech Jaruzelski, prim- .secretar al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, Gustav Husak, secretar general a.l C.C. al P.C. din Cehoslovacia. președintele R. S. Cehoslovace, Lazar Kolișevski, membru al CC. al U.C.I., membru al Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, conducători ai altor delegații din străinătate.în încheierea ședinței festive comune a fost adoptat un Apel al Sovietului Suprem al U.R.S.S. și Comitetului Central al P.C.U.S. adresat parlamentelor, guvernelor, partidelor politice și popoarelor lumii.

întrevedereMOSCOVA 22 (Agerpres). — Tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C, al P.C.R., ministrul afacerilor externe, a avut miercuri o întrevedere cu A. A. Gromiko, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul afacerilor externe al U.R.S.S. Cu acest prilej au fost discutate probleme ale dezvoltării relațiilor româno-sovietice, precum și unele aspecte actuale ale vieții internaționale.A participat Traian Dudaș, ambasadorul României în U.R.S.S.

• COMORI MILE
NARE. La locul de confluență a durilor Vahș și Pandj, care formează Amudaria, s-a descoperit un templu grecesc antic. In ruinele lui au fost găsite a- proximativ 5 000 de obiecte din aur, bronz, argint și fildeș datină de 2 500 ani. Specialiștii susțin că templul a fost construit înaintea erei noastre și a funcționat și in timpul ocupației cumane. Arheologii sovietici lucrează acum la dezvelirea 'celui țle-al șașejea coridor, unde au descoperit up adevărat arsenal : pește 5 000 săgeți, săbii grecești, sulițe. Totodată, s-au descoperit săbii din bronz acoperite cu aur avind o greutate de ...10 kg. Pe vasele pentru vin sub formă de corn se află imprimat portretul

Iui Alexandru Macedon. Arheologii șțnt de păreye că, săpăturile ulterioare vof scoate la iveală noi obiecte de o importanță unică,
® ASPIRATOR GI

GANT. în S.U.A. a fost produs un aspirator speeial pentru efectuarea unor operații de curățire pe suprafețe mari, de exemplu, pe terenud ' de construcții, ori pentru menținerea curățeniei pe nave sau in locuri unde se acumulează mari cantități de nisip ori praf. Aparatul 

poate fi, de asemenea, utilizat Ia încărcarea și transportul de cereale. Aparatul dispune de un rezervor portabil do mare capacitate și complet independent, menit să transporte materialo solide, lichide ori semiii- chide. Conducta de aspirație cu un diametru da 7,5 cm poate să aspire reziduuri pe o rază de o sută de metri. Conținutul rezervorului șe evacuează prin basculare,
• POLENIZAREA PAL

MIERILOR DE ULEI. ° 

seetă în general nocivă pentru agricultură, adusă in anul I960 din vestul Afrieii . la Kuala Lumpur, ajută la polenizarea florii de palmier și implicit la creșterea producției de ulei obținut din acest arbore. In mai puțin de dai ani, mica insectă („Elaeidobiuș Kamerunicus", cu o lungime de numai 3 mm) a sporit valoarea producției de ulei de palmier — care intră cu precădere in compoziția margarinei și a uleiului dp gătit — cu cel puțin 40 milioane dolari. In luna august a.c. producția de ulei de palmier nerafinat a atins un record de 400 000 tone, cu aproape 130 000 de tone mai mult decit în ace- eeași lună a anului trecut.

Miercuri au avut ioc Ia București, Rîmnicu Vilcea și Țirgovlște adunări festive dedicate celei de-a 60-a aniversări a creării Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, la eara au participat reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai organizațiilor de masă și obștești, numeroși oameni ai muncii.A11 luat parte, de asemenea, reprezentanți ai Ambasadei Uniunii Sovietice la București șl membri al delegației Asociației de prietenie so- vieto-romănă care se află în țara noastră.Despre semnificația evenimentului au vorbit : Ia adunarea do la Casa de cultură „Mihai Eminescu" din Capitală — Ecaterina Tucă, secretar al Comitetului de partid al Sectorului 2, și A. I. Plotnikov, consilier la Ambasada Uniunii Sovietice Ia București ; la adunarea de la Combinatul chimic Rlmnlcu Vilcea — Ion Udres- eu, secretar al Comitetului munici

pal Rîmnicu Vilcea al P.C.R,, șl A.Ț, Nefiodov, vicepreședinte al conducerii centrale a Asociației de prietenie soviețo-i’omână, ministru adjunct al industriei locale din R.S.F.S. Rusă; la adunarea de la Casa de cultură a municipiului Țirgovlște — Georgeta Barău, secretar al Comitetului municipal Tîrgoviște al P.C.R.Vorbitorii au subliniat, în cuvintul lor, importanta istorică a creării Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, primul stat din lume al muncitorilor și țăranilor, precum și marile succese obținute de popoarele sovietice in edificarea unei economii moderne, în dezvoltarea culturii, științei, artei, învățămintu- lui, in ridicarea nivelului de trai al oamenilor muncii.Au fost relevate, totodată, marile realizări obținute de poporul român In anii construcției socialiste, îndeosebi după Congresul al IX-lea al 

partidului, în toate domeniile activității economico-sociale. Vorbitorii au evidențiat tradiționalele raporturi de prietenie și colaborare statornicite între țările, partidele și popoarele noastre, bazate pe comunitatea de orinduire socială, pe egalitatea în drepturi, respectul independenței și suveranității naționale, pe avantajul reciproc și întrajutorare tovărășească. O importanță decisivă în adin- Cirea șl diversificarea relațiilor româno-sovietice pe multiple planuri, au subliniat vorbitorii, o reprezintă întîlnirile, convorbirile și înțelegerile convenite la nivel înalt, care corespund pe deplin intereselor ambelor țări, partide și popoare, cauzei socialismului, colaborării și păcii.în încheierea adunărilor festive au avut loc manifestări cultural-artii- tice,
(Agerprei)
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„documentele Conferinței Naționale a P. £ f, 
jalonează căi sigure pentru dezvoltarea 

multilaterală a României, pentru apărarea 
păcii și întărirea securității internaționale"

în apărarea dreptului fundamental al popoarelor la pace, la viață!
Presa internațională continuă să publice ample comentarii și relatări, 
consacrate Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

hotărîrilor adoptate de forumul comuniștilor români

Ziarele, posturile de radio și televiziune, agențiile de presă din diferite 
țări ale lumii au continuat să acorde ample spații relatărilor despre lucră
rile Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, evidențiind în 
mod deosebit însemnătatea excepțională, caracterul cuprinzător, deschi
zător de noi perspective al Raportului prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele Republicii. Este pus 
în lumină roiul determinant, hotărîtor ol secretarului general al partidului 
în conceperea și realizarea amplului proces de perfecționare continuă a 
vieții politice, economice și sociale a țării noastre.Ziarul „NODON SINMUN", organ al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, publică un amplu rezumat al Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională, scoțind in evidență analiza cuprinzătoare a stadiului de dezvoltare economico-socială a României, rolul partidului ‘ în viața societății, activitatea ideologică și politico-educativă, precum și aspecte ale politicii externe a României.Citîndu-se cifre din Raport, se subliniază că România a devenit un stat industrial-agrar cu o industrie modernă și o agricultură în plin progres. Sînt menționate apoi sarcinile economiei românești în actualul plan cincinal, cind se acordă o atenție sporită sectorului energetic, industriei,' creșterii productivității în agricultură și în alte sectoare, astfel încît România să atingă un nivel mediu de dezvoltare din punct de vedere economic.Un spațiu larg din articol îl ocupă aprecierile secretarului general al P.C.R. cu privire la situația internațională, la necesitatea unității maselor în lupta pentru a- părarea păcii și securității, cu privire la colaborarea dintre țările în curs de dezvoltare pentru lichidarea subdezvoltării și instaurării unei noi ordini economice internaționale. Ziarul scoate în evidență eforturile României pentru instaurarea unui climat de pace și securitate în Europa, bazat pe respectul orinduirii sociale în fiecare țară, pe conlucrare și colaborare reciproc avantajoasă, pentru crearea unei zone făriț arme nucleare și baze militare străine în Balcani.Se relevă importanța pe care o acordă România dezvoltării relațiilor cu țările socialiste, cu țările în curs de dezvoltare și nealiniate, cu toate forțele progresiste.în același ziar sînt publicate extrase largi din cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu rostită la încheierea lucrărilor Conferinței Naționale a P.C.R.Ziarul bulgar „RABOTNICESKO DELO", într-o corespondență din București, subliniază că delegații au dat o înaltă apreciere orientărilor cu privire la realizarea planului național unic de dezvoltare economico-socială în perioada 1981—1985. Ziarul relevă că la Conferință au fost adoptate programe privind dezvoltarea bazei energetice, valorificarea și creșterea bazei de materii prime, sporirea productivității muncii, autoconducerea și autoaprovizionarea teritorială pentru asigurarea populației cu produse agroalimentare, industriale și prestările de servicii în perioada 1983—1985.în cuvintarea rostită la încheierea lucrărilor Conferinței Naționale, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — scrie „Rabotnicesko Delo" — a subliniat faptul că acest forum al comuniștilor români a adoptat măsuri concrete, care vor contribui la înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidului și a Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism.TELEVIZIUNEA ȘI POSTURILE DE RADIO BULGARE au transmis reportaje privind încheierea lucrăr rilor Conferinței.„RZECZYPOSPOLITA", organul de presă al guvernului polonez, informează — într-o corespondență din București — despre cuvintarea rostită de secretarul general al Partidului Comunist Nicolae Ceaușescu, la încheierea lucrărilor Conferinței. Ziarul arată, totodată, că participanții la Conferință au adoptat un document programatic care stabilește sarcinile in domeniul extinderii bazei autohtone de materii prime și energie, folosirea rațională a rezervelor materiale și creșterea eficienței muncii. 1„ZYCIE WARSZAWY" infor- mează, la rîndul său, despre în-

cheierea lucrărilor Conferinței, subliniind că forumul comuniștilor români a stabilit direcțiile de dezvoltare pe mai departe a României în cincinalul actual. Conferința — scrie ziarul — a adoptat în u- nanimitate, ca document programatic, expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din iunie, a adoptat o hotărîre prin care se aprobă Raportul prezentat de secretarul general al partidului la Conferință. A fost, de asemenea, adoptată Rezoluția Conferinței Naționale a P.C.R.TELEVIZIUNEA POLONEZA a transmis în cadrul emisiunilor sale corespondențe proprii și imagini filmate de la încheierea lucrărilor conferinței, prezentînd hotărîrile a- doptate.Cotidianele cehoslovace „RUDE PRAVO" și „PRAVDA" (Bratisla-

In ceea ce privește soluționarea justă a situației din Africa australă, ca și in probleme majore ale vieții mondiale contemporane, cum ar fi înfăptuirea dezarmării, asigurarea progresului liber și independent al statelor în curs de dezvoltare, edificarea noii ordini internaționale.Presa iordaniană a reținut cu precădere, în comentariile sale, poziția principială și constructivă a țării noastre în problema Orientului Mijlociu, așa cum a fost formulată de secretarul general al partidului în Raportul prezentat la Conferință.Cotidianul de limbă engleză ,,THE • JORDAN TIMES" a publicat in prima pagină articolul „Ceaușescu cheamă la retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate", evidențiind ideea privind necesitatea ca toate propunerile formulate atît de țările arabe, de către alte state și, desigur, de către părțile direct interesate să fie luate in considerare in cadrul negocierilor.„AL-DUSTOUR" a publicat un articol sub titlul „Ceaușescu se pronunță pentru o soluție în Orientul Mijlociu", in care este prezentată poziția României in această problemă.Cotidianul de limbă arabă „ALînaltă răspundere pentru destinele poporului român, puternic îndemn la unirea tuturor popoarelor în lupta pentru dezarmare și destindere
va) au publicat corespondente din București, subliniind că forumul comuniștilor români a aprobat in unanimitate o serie de documente- program de o deosebită importanță.Sint relevate pasajele din cuvintarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la încheierea lucrărilor Conferinței, referitoare la măsurile de dezvoltare rapidă și multilaterală a României în anii viitori, precum și la necesitatea imperioasă a încetării cursei înarmărilor, îndeosebi a înarmărilor nucleare, și continuării procesului destinderii.AGENȚIA A.D.N. din R.D. Germană a informat despre încheierea lucrărilor Conferinței Naționale a P.C.R. și cuvintarea rostită in ultima ședință de tovarășul Nicolae Ceaușescu, subliniind că, în urma celor trei zile de dezbateri, delegații au adoptat hotăriri vizind dezvoltarea bazei energetice și de materii prime, creșterea producției agricole și sporirea productivității muncii. Agenția a arătat că delegații au raportat Conferinței despre . rezultatele obținute în domeniile lor de activitate și au desprins concluziile pentru munca viitoare.Ziarele „SUNDAY MAIL" și „THE HERALD" din Republica Zimbabwe au subliniat faptul că forumul comuniștilor români a examinat modul în care s-au realizat în practică hotărîrile Congresului al XII-lea al partidului nostru. 'Se evidențiază că, atît în cadrul dezbaterilor, cit și în documentele Conferinței, s-a pus un accent deosebit pe necesitatea opririi cursei inarmărilor și a înfăptuirii dezarmării, în primul rînd a celei nucleare, pentru asigurarea păcii securității in lume, se relevă faptul Nicolae Ceaușescu încă o dată ferma

Român,

Și De asemenea, că tovarășul și-a exprimat convingere că politica de forță nu poate anula dreptul la existență și independență al popoarelor care-și doresc libertatea. în același timp, este scoasă în evidență voința României socialiste de a acționa pentru a întări solidaritatea cu toate forțele progresiste și revoluționare,. în lupta acestora pentru pace și consolidarea independenței lor naționale. POSTUL DE RADIO HARARE a transmis un comentariu in care reliefează importanța teoretică' și practică a Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a documentelor Conferinței. S-a scos în evidență faptul că Raportul se constituie ca o contribuție teoretică și practică majoră la edificarea noii societăți în România, precum și .la elucidarea unor teme și preocupări majore ale vieții internaționale. Comentariul a insistat asupra poziției principiale a României, a secretarului general al partidului,. tovarășul Nicolae Ceaușescu,

RAI", in articolul „Ceaușescu cheamă la convocarea unei conferințe internaționale pentru soluționarea conflictului din regiune", a reliefat necesitatea ca între toate statele din Orientul Mijlociu să se stabilească relații de bună vecinătate, de colaborare, bazate pe res- pdctul independenței, pe neamestecul îri treburile interne.Lucrările Conferinței Naționale a P.C.R. au fost reflectate, de asemenea, de presa braziliană, care și-a axat comentariile pe ideile de amplă rezonanță conținute în raportul prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ziarul „O ESTA- DO DE SAO PAULO" relevă că președintele Nicolae Ceaușescu a reînnoit apelul de a se face totul pentru o Europă fără cleare sau alte arme s-a pronunțat pentru simultană a celor două litare — N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia. Au reluat, la rîndul lor, pasaje din Raport privind problemele păcii și dezarmării ziarele „CORREIO BRAZILIENSE" „JORNAL DO BRASIL".Principalul cotidian de limbă engleză DAILY mat pe crările P.C.R., niment se sărbătoresc 35 de ani de la proclamarea Republicii — moment de importanță excepțională pentru evoluția României pe calea socialismului, a prosperității. Ziarul subliniază că „progresul economic și social impetuos a permis României să participe plenar, împreună cu alte state, la viața internațională, la schimburile economice mondiale. la rezolvarea problemelor internaționale majore, la lupta pentru pace, dezarmare și largă cooperare cu toate națiunile lumii".Cotidianul „AVANTI", organul Partidului Socialist Italian, publică un articol in care se arată că la Conferință secretarul general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, „a relansat rolul României pe plan internațional, ca factor de stabilizare pașnică și de cooperare". Ziarul prezintă pe larg poziția României in problemele dezarmării, subliniind, în context, importanța deosebită a. propunerii formulate de secretarul general al partidului, privind reducerea cheltuielilor pentru înarmări ale celor două blocuri cu cel puțin 20 la sută.Ziarele elvețiene „NEUE ZUR- CHER ZEITUNG". „DER BUND", „JOURNAL DE GENEVE", „BASLER ZEITUNG" au informat pe larg despre lucrările Conferinței Naționale a P.C.R. in articole și comentarii concentrate, în special.

rachete nu- atomice și desființarea blocuri mi-
șidin Sri Lanka, „CEYLON MIRROR" și-a infor- larg cititorii despre lu- Conferinței Naționale ă relevînd că acest eve- are loc in anul in care

asupra Raportului prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul -Nicolae Ceaușescu. Se subliniază faptul că secretarul general al partidului a menționat că deosebit de important ar fi ca statele membre ale N.A.T.O. și Tratatului de la Varșovia să procedeze, de comun acord, la o reducere cu 20 la sută a cheltuielilor militare față de nivelul din 1982 pînă in anul 1985 și s-a pronunțat pentru continuarea negocierilor dintre Uniunea Sovietică și S.U.A. pentru diminuarea nivelului armelor nucleare strategice, pentru o încheiere cit mai rapidă, cu rezultate pozitive, a conferinței de la Madrid.Ziarul britanic „GUARDIAN", in- formînd despre Raportul prezentat la Conferința Națională de tovarășul Nicolae Ceaușescu, abordează temele economice ale documentului, reține o serie de orientări fundamentale ale economiei românești în etapa actuală. Este relevat accentul ce se pune pe dezvoltarea energeticii, creșterea producției agricole, extinderea exporturilor.La rîndul său, ziarul londonez „FINANCIAL” TIMES" se referă la o serie de probleme expuse în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, notînd, între altele. faptul că și pentru anul 1982 se prelimina o balanță excedentară. „Financial Times" țelatează, totodată, despre propunerea făcută de secretarul general al partidului ca fondurile alocate în domeniul apărării de țara noastră să fie limitate, pînă in 1985, la nivelul celor din 1982.în relatarea despre încheierea lucrărilor Conferinței Naționale AGENȚIA D.P.A. (R.F.G.) a evidențiat faptul că toate documentele examinate au fost adontate în unanimitate. Agenția a subliniat că printre vorbitori au figurat reprezentanți ai naționalităților conlocuitoare, care, in intervențiile lor, au subliniat deplina egalitate in drepturi în Rgmânia a tuturor cetățenilor. ,AGENȚIA FRANCE PRESSE a relevat că, ovaționat în sala Palatului Republicii, președintele Nicolae Ceaușescu s-a angajat încă o dată personal că nu va precupeți, nici în- viitor, nici un efort pentru a sluji națiunea. France Presse notează, de asemenea, faptul că toate documentele supuse dezbaterii au fost adoptate în unanimitate.în partea de politică internațională a cuvintării rostite la încheierea lucrărilor Conferinței. președintele Nicolae Ceaușescu a cerut statelor să dea dovadă de înaltă răspundere, indiferent de orînduirea lor socială, și s-a pronunțat pentru o Europă unită, fără nici un fel de arme nucleare, adaugă A.F.P.Cotidianul francez „LE FIGARO", 1 într-o corespondență din București, a scos în evidență independența politicii externe a României și poziția țării noastre în domeniul reducerii cheltuielilor militare.

Miting în Berime! 
occidental sub deviza : 
„Pentru dreptul la pace, 

muncă și educație!"în Berlinul occidental a avut loc un mare miting, desfășurat sub deviza „Pentru dreptul Ia pace, muncă și educație". Participanții au subliniat necesitatea de a se pune capăt planurilor N.A.T.O. privind amplasarea, anul viitor, a unor noi rachete nucleare americane in Europa occidentală. S-a menționat, de asemenea, că nimic nu este mai de preț ca pacea și, ca atare, trebuie spus un hotărit „NU" proiectelor de transformare a Europei occidentale într-un poligon al războiului nuclear.
„Nu, armelor nucleare 

în Japonia!"
„Intenția Pentagonului de a am

plasa la baza Misawa bombardie
re „F-16“ mărește pericolul intro
ducerii de orme nucleare america
ne pe Teritoriul Japoniei", a decla
rat, in Dietă, I. Narazaki, deputat

din partea Partidului Social-Demo
crat Unificat. Ei a subliniat că bom
bardierele „F-16" sint purtătoare de 
rachete nucleare, ceea ce constituie 
un real pericol pentru Japonia, țară 
care a avut de suferit de pe urma 
celor* două explozii de la Hiroshi
ma și Nagasaki. El a cerut ca pri
mul ministru Yasuhiro Nakasone să 
exprime Administrației americane, în 
cursul viitoarei sale vizite ir, S.U.A., 
atașamentul Japoniei față de prin
cipiile antinucleare care interzic de
ținerea, producerea și amplasarea 
de armament atomic pe teritoriul 
țării.

„Ideea zonelor 
denuclearizate în Europa 
își menține actualitatea"

Luind cuvintul la Institutul sue
dez de politică externă, ministrul 
afacerilor externe al Suediei, Len
nart Bodstroem, a subliniat actuali
tatea creării unei zone denucleari- 
zate in nordul Europei. El a decla
rat că guvernul suedez va depune 
eforturi pentru transformarea păr
ții de nord a continentului într-o 
regiune liberă de arme nucleare.

io Statele Unite se extinde mișcarea împotrivacare a Cursei desfășurată la inarmărilor, așa cum o atestă 
New York, în cadrul căreia s-a 

mentului nuclear

proiectelor de Intensifi- 
și această demonstrație 
cerut înghețarea arma-

Perspective sumbre privind 
evoluția crizei economice 

din Occident
iData și aprecieri conținute 
în raportul periodic al O.C.E.D.

PARIS 22 (Agerpres). - La Paris a 
fost dat publicității raportul periodic 
al Organizației pentru Cooperare E- 
conomică și Dezvoltare (O.C.E.D.) ce 
prezintă stadiul actual al economiilor 
țărilor membre, precum și perspecti
vele pentru anul viitor. Principala 
concluzie care se desprinde din datele 
O.C.E.D. este aceea că statele occi
dentale industrializate sint - și vor 
fi - confruntate cu dificultăți gene
rate de recesiunea economică, al 
cărei sfirșit nu este intrevăzut de 
specialiștii organizației în viitorul a- 
propiat. Agențiile Reuter și France 
Presse se referă, în acest sens, la 
situația Marii Britanii, unde, deși s-a 
înregistrat o anumită reducere a pre
siunilor inflaționiste, șomajul continuă 
să se afle la cote ridicate. Astfel, ex- 
perții O.C.E.D. consideră că la finele 
anului în curs rata șomajului în a- 
ceastă țară va fi de 12,25 la sută și, 
avînd în vedere perspectiva nefavo
rabilă, se va ajunge în anul viitor la 
13,25 la sută. Agenția Reuter preci
zează că aceste procente situează 
Marea Britanie pe primul loc în ce 
privește rata șomajului printre prin
cipalele șapte state occidentale in
dustrializate membre ale O.C.E.D.

Conjuncturi nefavorabile, mențio
nează raportul, cunosc, de asemenea, 
Canada, cu o rată a șomajului de 13 
la sută la finele acestui an, preci>n 
și R.F.G., unde deja numărul ce 
aflați oficial în căutare de locuri de 
muncă a depășit două milioane.

Comentind, într-o conferință de 
presă, datele documentului, Sylvia 
Ostry, șeful departamentului pentru 
economie al O.C.E.D., a afirmat că 
șomajul ridicat este „cel mai vizibil 
semn" al stagnării economice a lumii 
occidentale. Exemplul cel mai semni
ficativ, a apreciat ea, îl constituie 
S.U.A., unde s-a realizat „recordul” 
perioadei postbelice. Sylvia Ostry a 
arătat, pe de altă'parte, că speran
țele într-o redresare a economiei a- 
mericane, care să determine și ame
liorarea situației partenerilor vest-eu- 
ropeni, nu vor fi împlinite.

vi AGENȚIILE DE PRESA
j^e scurt

ÎN SRI LANKA s-a desfășurat miercuri un referendum, in cadrul căruia corpul electoral a fost chemat să se pronunțe asupra prelungirii mandatului membrilor parlamentului pentru o nouă perioadă de șase ani.

Adunarea Generală a O. N. U. 
își va relua lucrările în primăvarăNAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres) — După trei Tuni j3e dezbateri, în cadrul cărora au fost analizate probleme majore ale lumii contemporane, degajîndu-se căi și modalități de acțiune eficiente pentru soluționarea lor, pe baza propunerilor avansate de numeroase state, printre care și România, cea de-a XXXVII-a sesiune ordinară a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite și-a suspendat lucrările.

întrucît ordinea sa de zi nu a fost epuizată, adunarea se va întruni din nou în primăvara anului viitor, probabil la sfîrșitul lunii martie sau începutul lunii aprilie. La reluare, ar urma să fie abordate, între altele, problemele referitoare la începerea negocierilor globale vizind făurirea unei noi ordini economice internaționale, la folosirea spațiului cosmic în scopuri pașnice și la Cipru.
Plenara C.C. al P.C. PortughezLISABONA 22 (Agerpres). — Plenara C.C. al Partidului Comunist Portughez, ale cărei lucrări s-au desfășurat la Lisabona, a adoptat o rezoluție în care subliniază primului ministru, Pinto și rezultatele alegerilor au creat condiții pentru Adunării Republicii și de alegeri parlamentare anticipate.La o conferință de presă organi- _zată după-plenară, Alvaro Cunhal, I . . din. teritoriul ”, portughez, secretar general al partidului, a trăiesc'. 1,72 milioane oameni.

că demisia .Balsemao, municipale ■dizolvarea convocarea
relevat că rezultatele bune obținute în alegeri de aljanța de stînga „Povo Unido" constituie o expresie a „sprijinului maselor pentru activitatea P.C. Portughez și pozițiile politice ale acestuia". Prin victoria alianței „Povo Unido" în 55 de regiuni, precum și in 334 de orașe și comune, âj precizat el, în prezent se află sulf administrație de stînga 30,6 la sutăpe care

11,6 milioane șomeri 
în țările Pieței 

comune
Șomajul In Piața comună s-a ri

dicat, la sfîrșitul lunii noiembrie, la 
11,6 milioane, persoane, ceea ce 
reprezintă 10,5 la sută din popu
lația activă a celor zece țări mem
bre, indică o statistică a Comisiei 
C.E.E., dată publicității, miercuri, la 
Bruxelles.

S. U. A

I PROTEST NORD-COREEAN. LaPanmunjon a avut loc o reuniune a Comisiei militare de armistițiu, I organizată la cererea părții nord-coreene. După cum informează| agenția A.C.T.C.. partea nord-core-eană a protestat față de faptul că i in ultimul timp s-au înregistratnoi provocări și încălcări ale acordului de armistițiu, menționind că avioanele de recunoaștere americane au violat spațiul aerian al R.P.D. Coreene, efectuînd, in peri- I oada 8 septembrie — 17 decembrie, I peste 50 de misiuni de spionaj. De asemenea, partea sud-coreeană a

deschis focul în repetate rînduri asupra unor posturi nord-coreene de la linia de demarcație.ACORD DE COOPERARE. La Montevideo a fost semnat un acord de cooperare complementar intre Uruguay și Argentina, care va conduce la sporirea schimburilor intre cele două țări vecine — transmite agenția I.P.S. între altele, acordul prevede anularea unor taxe vamale pentru produsele de export ale celor două state, precum și extinderea cooperării bilaterale și în alte domenii de activitate.

CRIZA IN INDUSTRIA JAPONEZA CONSTRUCTOARE DE NAVE. Industria constructoare de nave din Japonia întimpină dificultăți serioase. în prima jumătate a acestui an, șantierele au primit cu 60 la sută mai puține comenzi față de aceeași perioadă din 1981. Scăderea cererii de petroliere- gigant a dus la reducerea exporturilor de astfel de nave cu 30 la sută. Dacă în septembrie 1981 s-au primit comenzi pentru construirea a 13 petroliere cu un deplasament total de 500 000 tone, anul acesta, în septembrie, s-au comandat doar două nave cu un tonaj total de

Relatînd despre cuvintarea rostită de tovarășul Nibolae Ceaușescu la încheierea lucrărilor Conferinței Naționale a P.C.R., agenția ASSOCIATED PRESS relevă că președintele Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea creșterii producției, stîr- nind aplauzele delegaților cind a afirmat că este în favoarea unui socialism al belșugului. Sînt citate in continuare pasaje din cuvintare referitoare la justețea politicii partidului nostru privind crearea unei' industrii puternice, sublini- indu-se că tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că, fără existența unei asemenea industrii, România nu ar fi putut face față problemelor grele actuale din economia internațională.Agenția austriacă de presă, A.P.A., a relatat pe larg despre încheierea forumului comuniștilor români și despre cuvintarea rostită cu acest prilej de secretarul general al partidului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, subliniind că au fost întimpinate cu aplauze- cuvintele vorbitorului referitoare la dorința de a se construi un socialism al bunăstării poporului.De asemenea, A.P.A. a evidențiat că președintele Nicolae Ceaușescu a lansat un apel la realizarea dezarmării la scară mondială și a pledat pentru o Europă unită, fără nici un fel de arme nucleare.(Agerpres)
45 000 tone. Criza în domeniul construcțiilor de nave a fost urmată de reducerea capacităților de producție și concedieri masive, care au afectat peste 130 000 salariați.INUNDAȚII ÎN FRANȚA. In departamentele Charente și Cha- -rente-maritime, din vestul Franței, se semnalează mari inundații datorate revărsării riurilor din regiune. Unități militare evacuează locuitorii din zona calamitată.

ACCIDENT RUTIER. Prăbușirea 
unor imense blocuri de piatră a 
surprins pe șoseaua din zona loca
lității Iktzler, din Turcia, un micro
buz, care a fost zdrobit de căderea 
stincilor, dintre care unele aveau 
o greutate evaluată la peste 5 000 
tone — relatează agenția France 
Presse. In tragica împrejurare și-au 
pierdut viața 15 persoane 
anunțat la Ankara.

Consultări pentru formarea noului guvernLISABONA 22 (Agerpres). — Criza politică din Portugalia a intrat, începind de miercuri, intr-o. nouă etapă, odată cu acceptarea, de către președintele RamaLho Eanes, a demisiei prezentate de primul ministru, Francisco Pinto Balsemao. După primirea la șeful statului, premierul demisionar a declarat presei că, in conformitate cu decizia luată de conducerea partidului său, social-democrat, va .începe consultări privind alegerea unui succesor. Observatorii politici din Lisabona, citați de agențiile Reuter și France Presse, apreciază insă că desemnarea acestuia va fi dificilă, avindu-se în vedere deosebirile de opinii in această problemă nu numai intre partidele coaliției guvernamentale, dar chiar in rindurile social-democraților. La rîndul ei, agenția United Press International
Penîru instaurarea 

unei noi ordini economice 
internaționaleHARARE 22 (Agerpres). — Independența economică a țărilor africane constituie chezășia rezistenței lor efective împotriva manevrelor forțelor imperialiste și neo.colonia- liste, a declarat președintele Republicii Zimbabwe, Canaan Banana, într-un discurs rostit la o recepție oferită la Harare in onoarea lui Mengistu Haile Mariam, președintele Consiliului Militar Administrativ Provizoriu al Etiopiei, aflat în vizită în această țară. El a adresat statelor africane apelul de a-și întări unitatea în lupta împotriva imperialismului, neocolonialismului și rasismului. Canaan Banana a reliefat deosebita semnificație a solidarității țărilor in curs de dezvoltare in cadrul eforturilor pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale.
întrevedere

americano-iordanianăWASHINGTON 22 (Agerpres). — Președintele S.U.A., Ronald Reagan, a conferit la Casa Albă cu regele Hussein al Iordaniei, care se află intr-o vizită oficială la Washington. Discuțiile au fost consacrate in special posibilităților privind lărgirea procesului de pace în Orientul Mijlociu — transmit agențiile internaționale de presă.Anterior, regele Hussein a avut o întrevedere cu ministrul american al apărării, Caspar Weinberger.

relevă că va fi foarte greu să se alcătuiască un guvern de coaliție în aceeași formulă ca cel demisionar — P.S.D., Centrul Democratic și Social și Partidul Popular Monarhist — deoarece cabinetul Balsemao nu a reușit de la instalarea sa să înlăture dificultățile economice, dintre care se detașează inflația, a cărei rată a ajuns la 20 la sută, și șomajul, numărul celor fără locuri de muncă reprezentînd 13 la sută din populația tării.

Buget militar recordWASHINGTON 22 (Agerpres)/-■ - Congresul Statelor Unite a adopts, o lege care autorizează cheltuieli militare de 231 miliarde dolari pentru anul fiscal 1983. Este din nou, semnalează agențiile de presă, un buget militar de dimensiuni nemai- întilnite în istoria S.U.A. Cu această ocazie a fost votat și ajutorul pentru străinătate, din ' care cea 'mai mare parte revine Israelului.In cadrul ultimelor sale dezbateri și deliberări premergătoare vacanței parlamentare de iarnă, Congresul, a mai aprobat o cerere a președintelui Reagan privind aplicarea unei taxe suplimentare pentru benzină. în același timp, a fost respins un program de muncă — democrați, — și care valoare de gătură cu aceasta, se menționează că șomajul înregistrează, in prezent, în S.U.A., recordul postbelic, afectînd circa

creare de noi locuri de propus de reprezentanți dar neagreat de guvern ar fi necesitat fonduri în 5,4 miliarde dolari. în le-
10,5 la sută din populația ac-

dezavantajeFără îndoială, tre
buie să știi matemati
că, nu glumă, dacă vrei 
să stabilești care din
tre locuitorii statului 
Louisiana este de „cu
loare" (eufemism pen
tru negri) și care nu. 
intr-adevăr, legiuirile 
acestui stat proclamă 
cu o admirabilă preci
zie drept persoană de 
culoare pe oricare lo
cuitor care are chiar 
și 1/32 singe de negru!

O observație impor
tantă se impune de la 
bun început pe margi
nea acestor legiuiri, și 
anume cum se poate 
aprecia citimea de sin
ge de negru a unei 
persoane presupusă a 
nu fi de rasă „pură" ? 
Or, o persoană de au
toritatea indiscutabilă 
a lui Munro Edmonson, 
profesor de antropolo
gie la Universitatea 
din Tulane, susține că 
nu există nici o metodă 
care să poată calcula 
„exact" ce procentaj 
de singe de negru a 
curs sau ar fi putut 
curge in vinele stră
moșilor unei persoane 
bănuite a sta prost la 
capitolul „puritatea ra
sei".

Numai că, în pofida 
acestui adevăr, în po-

ei 
o 

în 
de

Procentaje și
fida caracterului, să-i 
zicem cel puțin bizar, 
al legilor amintite, ele 
continuă să rămînă 
legi și ca atare să se 
aplice celor cu ascen
denți negri pină la a 
...șasea spiță. Solici- 
tind eliberarea unui 
duplicat după certifica
tul de naștere, tânăra 
Susie Guillory Phipps 
din New Orleans s-a 
pomenit, în pofida în
fățișării sale, clasifica
tă de culoare deoarece 
stră-stră-străbunica 
fusese o negresă, 
sclavă care a trăit 
urmă cu mai bine
două veacuri. Rezulta
tul ? Fiind socotită ne
gresă, Susie întimpi
nă acum neașteptate 
dificultăți la angajare, 
chiar și intr-o slujbă 
modestă. Și situația ei 
este analogă cu a cîtor- 
va mii de locuitori din 
Louisiana. Iată un alt 
caz. Victor Jordan și 
soția sa Alcinta, ambii 
din părinți mulatri, au 
o fiică, Beulah, care 
se consideră albă. Ca 
atare, ea n-a suflat o 
vorbă celor două fete 
ale ei despre existența 
bunicilor mulatri, de 
care le despart numai 
16 km. Motivul ? Ace
lași ca și in cazul

lui Susie. Etichetarea 
drept „negru" atrage 
după sine resentimen
te in societatea celor a 
căror piele are culoa
rea albă.

Tocmai astfel de 
situații paradoxale au 
generat un larg curent 
de opinie in favoarea 
abolirii unor asemenea 
legiuiri perimate. Le
giuiri care, acordind 
privilegii și avantaje 
unora sau dimpotrivă 
ridicind tot felul de 
bariere și obstacole in 
calea altora, in func
ție, ca unic criteriu, de 
culoarea pielii, de pro
centajul de singe „ne
gru" (deși așa ceva, fi
rește, nu există, sin- 
gele neavînd decit o 
singură culoare — cea 
roșie !) chiar dacă a- 
cest procentaj este a- 
proape imposibil de 
calculat, nu fac decit 
să împiedice afirma
rea egalității in drep
turi a oamenilor, in
clusiv promovarea pe 
scară socială in funcție 
de meritul personal. 
Dar, desigur, aceasta 
este o „chestiune mi
noră", care nu are ni
mic de-a face cu drep
turile persoanei uma
ne... (Elena Pop).

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341, București Piața Scîntell nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzoril din întreprinderi și Instituții. In străinătate, abonamentele se fac prin 1LEX1M 
export-import presă. P. O. BOX 130—137 telex ; 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEH «o 360

departamentul


