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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
„Citroen Automobil u
Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a primit, vineri, pe Ray
mond Râvenel, director general, și
Pierre Doumont, director la Societa
tea „Citroen Automobil", care au fă
cut o vizită in țara noastră.
La primire au luat parte tovarășii
Gheorghe Oprea,. prim viceprim-mi-

nistru al guvernului, loan Avram,
ministrul industriei construcțiilor de
mașini, Dumitru Aninoiu, ambasado
rul României la Paris.
în cadrul convorbirii au fost exa
minate unele probleme privind cola
borarea între întreprinderi românești
constructoare de mașini și Societa
tea „Citroen", în domeniul produc-
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Au îndeplinit
planul anual
75 de unități industriale
din județul Prahova
Numărul întreprinderilor
unităților economice prahovene
care și-au realizat integral pla
nul anual al producției-marfă se ridică la 75. Printre unită
țile care au ajuns la cota finală
industrială a anului ’82 se nu
mără . întreprinderea de anvelo
pe „Victoria" din Florești, rafi
năriile din Cimpina și „Vega"
din Ploiești, întreprinderea de
utilaj pentru industria cauciucu
lui din Băicoi, cea de hîrtie din
Bușteni și altele. Avansul de
timp cîștigat dă posibilitatea acesțor colective să realizeze o
' producție suplimentară în va
loare de aproape .1 miliard .de
lei. O bună parte din acest im
portant spor de producție a și
luat calea exportului, ca urmare
a unor comenzi urgente supli
mentare primite din partea unor firme străine. (Constantin
Căpraru).

40 de unități industriale
din județul Botoșani
Eforturile susținute prin care
muncitorimea botoșăneană tra
duce in fapte hotăririle adopta
te de Conferința Națională a
partidului se concretizează, pînă
la această dată," în îndeplinirea
planului anual la producțiamarfă de către 40 unități indus
triale din județ. în zilele răma
se din acest an, cele 40 de co
lective muncitorești vor reali
za și livra suplimentar un vo
lum de produse in valoare de aproape 300 milioane lei, între
care figurează
peste 1300
electropompe centrifugale, 70
tone utilaje și mașini pentru in- .
dustria Ușoară, confecții-textile,
mijloace de automatizare, me
canică fină și elemente hidropneumatice. întregul spor va fi
realizat pe seama creșterii pro
ductivității muncii, in timp ce
cheltuielile totale și materiale
au fost reduse cu 7,6 și. respec
tiv, 15,3 lei la fiecare 1 000. lei
producție-marfă. (Silvestri Ailenei).

Producție fizică peste
prevederi
MUREȘ : între realizările cu
care oamenii muncii din indus
tria județului Mureș intîmpină
apropiata aniversare a Republi
cii, la Ioc de cinste se află li
vrarea, peste sarcinile de plan,
a numeroase produse utile eco
nomiei naționale, în valoare de
peste 300 milioane lei. Acestea
se concretizează, intre altele, în
445 tone utilaje tehnologice
pentru industria chimică, pro
duse de mecanică . fină, echipa
mente hidraulice și pneumatice
in valoare de 2,1 milioane lei.
I 325 tone utilaje pentru explo
atarea și prelucrarea lemnului,
II 300 tone îngrășăminte cu fos
for. O atenție deosebită a fost
acordată producerii materiale- .
lor de construcții, șantierele
primind în plus 1 000 mc prefa
bricate din beton armat, 2,8 mi
lioane cărămizi și blocuri cera
mice, 2 600 mc cherestea. Este
de remarcat că acest spor de
producție a fost obținut in con
dițiile în care unitățile indus
triale au economisit in acest an
57 919 MWh energib electrică și
peste 50 milioane mc gaze naturale. în fruntea întrecerii se
. situează colectivele de la între
prinderile „Prodcomplex" din
Tirgu Mureș, I.U.P.S., Combi
natul chimic din Tirnăveni. (Gh.
Giurgiu).
TELEORMAN: Oamenii mun
cii din industria județului Tele
orman intîmpină apropiata ani
versare a 35 de ani de la pro
clamarea Republicii cu noi și
importante succese in produc
ție. Astfel, în perioada care a
trecut din acest an au fost ob
ținute peste plan 31 000 tone ți.. ței, 19 milioane metri cubi gaze
asociate utilizabile, mașini si
utilaje agricole în valoare de 30
milioane lei, piese de schimb
pentru tractoare in valoare de
46 milioane lei, 1 300 tone țevi
sudate din oțel, 120 tone utilaie
120 000 rulmenți, 6 370
1 chimice,
mc prefabricate din beton ar
mat, 1 760 mc cherestea și alte
produse necesare economiei na
ționale. (Stan Ștefari).
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Colectivul întreprinderii de țevi „Republica" este intens preocupot de sporirea eficienței producției. Astfel;’ prin
creșterea calității produselor și reducerea consumurilor materiale în 11 luni din acest an planul producției nete a fost
depășit cu 2,4 la sută. In imagine: se efectuează controlul unui lot de țevi fabricate
Foto : S. Cristian

• reportaje • însemnări •.

In ziua aceea, cerul înalt
scria în lumină de miere
versuri de dragoste pe co
linele domoale din jurul
orașului și noi ne gîndeam
că „pe drumul de costișă
ce duce , la Vaslui" au tre
cut mulți oameni. în ulti
mii ani, care ar fi putut
să spună „mai scurtă-mi
pare calea acum la-ntors
acasă...". Sînt cîteva mii ;
eiți, exact, cine poate ști ?
E vorba de fiii Vasluiului
— ai orașului, și ai comu
nelor'dimprejur — care, de
aici plecați, au impinzit
tara. La Brașov și la Bucu
rești. .la Timișoara și la
Craiova, pe intreg cuprin
sul Republicii, ei au deve
nit strungari, ameciști, fre
zori, zidari, electroniști, au
învățat zeci și sule de me
serii, au inălțat, alături de
alții, noi cartiere, au fabri
cat autoturisme si gigantice
instalații chimice. casetofoane și locomotive iar
acum vin acasă. Zestrea de
hărnicie și talent a Vaslu
iului a făcut să rodească,
alături de cea a localnicilor,
mai toată întinderea pămintului românesc in cei
35 de ani de cînd, sub fla
murile înalte ale Republi
cii, muncitorii. țăranii și
intelectualii durează noul
destin al patriei ; echita
bil. celelalte județe au răs
plătit meleagurile moldove
ne calificind forța de
muncă.
Iar astăzi, cînd străve
chile locuri de pe malurile
Racovei au devenit, real
mente. „acasă" — în sensul
că oamenii aici s-au născut
și aici muncesc — cind Vas
luiul a devenit o prezență
importantă pe harta, indus
trială a României socialiste,
cind aici aflăm trei platfor
me industriale, ei sint clasa
muncitoare vasluiană. cea
care cucerește noi cote,
mereu mai inalte. pe frontul pașnic al muncii pentru
înflorirea patriei. Anul acesta. industria municipiu
lui Vaslui va da o produc-

tie'globală de aproximativ
5 miliarde de lei ; în 1985,
ea va fi de aproximativ
7,6 miliarde. Repere a că
ror importantă, ale căror
semnificații profunde le
deslușim doar dacă amintim
că Vasluiul avea. în 1965,
1 (una) întreprindere de
importantă republicană iar
astăzi are 27 ; doar dacă
vom consemna că produc
ția industrială este de 19

Pentru afirmarea
ideologiei revoluționare
in confruntarea
contemporană
de idei

Ce urmăresc
recentele teorâi cere fac

apologia
„UMANISMULUI
CAPITALIST" ?
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ran se au în vedere creșterea pro
ductivității muncii cu 15 pînă Ia 20
la sută, reducerea costului pe tona
de minereu cu 20 de lei, concomitent
cu reducerea efortului fizic și îmbu
nătățirea condițiilor de microclimat
în subteran'.
,
în domeniul prelucrării minereuri
lor neferoase, preocupările colectivu
lui nostru au în vedere cu priori
tate creșterea gradului de valorifi
carea gradului de mecanizare și auto
care
a metalelor, adică sporirea can
matizare a lucrărilor in extracția și,
tității de substanță minerală utilă ex
prelucrarea minereurilor. Ce face pe
trasă, deși concomitent sporește gra
această linie institutul ?
dul de dificultate la prelucrarea
t- De bună seamă, tehnologiile noi
acestora pentru obținerea de con
presupun mecanisme noi. în acest
centrate.
context au fost proiectate și reali
— De exetnpîu... și cu ce rezultate...
zate, cu sprijinul unităților Ministe
— în urma aplicării și generaliză
rului industriei.Construcțiilor de Ma
rii la flotația centrală și .exploatarea
șini, instalații de perforat găuri lungi,
de preparare Săsar din Baia Mare, la
mașini de extracție cu tobă, cărucioa
uzinele de preparare Tarnița, Baia
re de perforare cu mai multe brațe,
Borșa și Rodna a măcinării autogene
vagoneți autodescărcători, vagoneți
a minereurilor neferoase, capacita
navetă, aparate de încărcat găuri de
mină cu explozivi și altele. S-au
tea de prelucrare a crescut cu 10 pină
la 30 la sută, concomitent cu îmbu
elaborat documentații și se află în
nătățirea indicatorilor tehnologici și
diferite faze de asimilare cărucioare
de consum in prepararea acestor mide perforat în evantai, instalații de
plantat ancore, mașină de perforat și . nereuri. Au fost proiectate și reali
zate industrial mori autogene cu diaîncărcat cu brațe, mașină de încărcat
cu cupă, perforatoare hidraulice ș.a.
(Continuare în pag. a Il-a)
Prin introducerea acestora in subte-

Prezență
viguroasă pe harta
industrializării
ori mai mare decît în 1968;
dacă știm că de la Congre
sul al IX-lea al partidului
și pină acum s-au creat
30 000 de locuri de muncă
— număr ce definește sin
tetic renașterea (sau. poa
te, ar fi mai corect spus
„nașterea") municipiului.
...La marginea orașului,
dealul înalt, bătut acum de
culorile toamnei, al Chiscăului. De aici — spune le
genda — a condus, cu 507
ani în urmă. Ștefan cel
Mare oștile sale în marea
bătălie de la Podul înalt,
zi in adevăr'înaltă în glo
rioasa cronică a luptei de
veacuri a românilor pentru
neatîrnare. pentru demni
tate. Astăzi, trei fabrici
moderne înscriu cu beton și
sticlă însemnele noului,
ale modernității socialiste.
Printre ele. întreprinderea

printre ai săi; căci' media
de virstă este de 21- de ani.
Băieți și fete în halate al
bastre execută operațiile
mai simple sau mai compli
cate la capătul cărora apa
ratele vor porni spre alte
colțuri de țară sau vor
lua drumul Italiei, al Un
gariei, al Poloniei, al altor
țări in care se exportă ro
dul hărniciei și talentului
vasluienilor. Bună parte
dintre ei sîrit dintre cei re
veniți la matcă — vreo două
sute doar de la întreprinde
rea de .mecanică fină din
București. Acum trăiesc și
muncesc în Vasluiul natal,
în septembrie, 304 dintre ei
s-au mutat în noul cămin
de nefamiliști. Alții locuiesc
în modernele blocuri care
au făcut din municipiul de
pe malul Racovei un loc
semnificativ pentru marile

prefaceri în peisajul pa
triei.
— Sîntem peste cincizeci
și trei de mii de locuitori
— ne spune tovarășul Grigore Munteanu, primarul
municipiului. înfățișarea orașului despre care spuneți
că v-a plăcut, se datorează
fiecăruia dintre ei. Avem
nenumărate dovezi ale dra
gostei lor față de așezare,
ale grijii cu care veghează
la păstrarea frumoasei ei
înfățișări. Moldoveanul, știți
și dumneavoastră, e senti
mental ; poate că de asta
arată orașul ca o grădină
îngrijită — are cincizeci de
mii de grădinari care îl
iubesc. Am construit două
'cartiere complet noi, acum
este în construcție al trei
lea, „13 ■ Decembrie" ; pri
mele 250 de apartamente
s-au' și dat în folosință.
Avem cinci licee și opt
școli generale în care înva
ță aproape 17 000 de copii
și tineri. Putem să spunem
că Vasluiul se naște și re
naște în fiecare zi. Iar noi,
cei pe care obștea ne-a ales
în fruntea ei, nu avem alt
țel decît acela de a nu-i
dezminți încrederea.
...Muzeul județean, sala
închinată faptelor Domnu
lui Ștefan. Ascultăm cu
emoție imnul național, in
tonat. de vocile unor copii.
Sint’Pionieri și șoimi ai pa
triei de la Școala nr. 7 ; cei
din urmă vor deveni pio
nieri. Ceremonialul îi emo
ționează nu doar pe prota
goniști. ci și pe părinții lor.
aflati de față. Și. de din
colo de timp, parcă însuși
Vodă își privește strănepo
ții și ascultă corul de cris
tal in clipa cind intonează
vibrant „Tot înainte 1“
Orașul întreg reverberea
ză aceste două cuvinte. O.
vastă bătaie de inimă,
aidoma celor ale tuturor
orașelor Republicii, este
cuprinsă in ele.

Georrje-Radu
CHIROV1C1

ÎMPREUNA
CU POPORUL
de Gheorghe
TOMOZE1

Convorbire cu tovarășul
dr. ing. Ilie PARASCHIV
directorul Institutului de cercetări,
inginerie tehnologică și proiectări
^pentru minereuri neferoase
din Baia Mare
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pentru toți fiii săi
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ZONA MONTANA
marea pășune a zootehniei
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în geografia României, Mun
ții Carpați reprezintă un tot
unitar de inestimabilă impor
tanță pe multiple planuri: eco
nomic, biologic, cultural, spiri
tual., Ocupînd o treime din te
ritoriul țării, munții constituie
un rezervor vital de energie,
de materii prime pentru indus
trie, de apă și oxigen. Tot ei,
Munții Carpați, prin mediul lor
natural, au creat excelente con
diții pentru practicarea de că
tre populația stabilită aici din
cele mai vechi timpuri a unei
îndeletniciri
economice
de
bază: creșterea animalelor.
Dar să privim mai atent cîteva date, care pun in lumină im
presionanta forță economică ce
sălășluiește în Carpații Româ
niei, ca și cîteva aspecte mai
puțin cunoscute privind popu
lația din această zonă și apor
tul ei la dezvoltarea țării.
@ Circa 1 400 000 hectare de
teren agricol este suprafața de
ținută de cele 586 000 gospodă
rii individuale care cresc aproximativ 900 000 de bovine și
. două milioane ovine^ în cele
601 localități rurale și 61 ora
șe situate în zone de munte
trăiesc și muncesc circa două
milioane de locuitori.
® Importanța zooagriculturii
montape, ca furnizoare de pro
duse agroalimentare și de ma
terii prime energetice reciclabile, se evidențiază prin reali
zarea a 20 la sută din produc
ția de lapte a țării, 18,8 la sută
din cea de lină, 25 la sută din
cea de fructe și a altor produ
se agricole.,

de aparate de măsură
control, unitate modernă,
unde se produc vreo 50 de
.tipodimensiuni de aparate
neelectrice pentru măsurarea presiunii și temperaturii.
Inginerul Petru Obreia,
cel care ne conduce prin ‘
fabrică, e... bătrîn. Nu con
form datei de pe actul de
naștere ; nu — așa e tînăr;
ci acolo. în întreprindere.

VASLUI

Un aport mai susținut al cercetării la
valorificarea superioară a minereurilor neferoase
— In spiritul măsurilor stabilite
prin programul special privind valo
rificarea superioară și dezvoltarea
bazei de materii prime a tării, adop
tat de Conferința Națională a parti
dului, pentru acoperirea în cea mai
mare parte a necesarului de materii,
prime minerale din resurse interne,
cercetării îi revin sarcini de mare
răspundere. Cum acționează colecti
vul de muncă al institutului băimărean pentru înfăptuirea acestora?
— în Raportul prezentat la Con
gresul al XII-lea al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu făcea
următoarea precizare : „Situăm pe
primul plan lărgirea bazei proprii de
materii prime, sporirea gradului de
asigurare din resurse interne a nece
sităților economiei naționale și redu
cerea substanțială a importurilor. în
acest scop se va intensifica activitatea
de descoperire și punere îft valoare a
noi zăcăminte de substanțe minerale
utile și se va accentua creșterea in
dustriei extractive..." Programul la
care v-ați referit adîncește șl lărgește
acest principiu, stabilindu-i noi para
metri și exigențe in lumina Raportu
lui prezentat Conferinței Naționale
de secretarul general al partidului.
în programul propriu al institu
tului nostru ne-am fixat ca obiec
tive prioritare elaborarea, în comun
cu specialiștii din unitățile de pro
ducție, a unor soluții tehnice și teh
nologii moderne, pentru exploatarea
intensivă, în condiții eficiente din
punct de vedere economic, extragerea
și îmbogățirea minereurilor cu con
ținuturi scăzute, creșterea gradului de
valorificare a metalelor din minereurile neferoase, reducerea pierderilor
de substanțe utile in procesul pre
lucrării, recuperarea metalelor din
haldele miniere, zguri metalurgice și
din alte produse secundare etc.
Acordăm prioritate lucrărilor meni-.
te să asigure creșterea capacității de
producție la zăcămintele aflate ' în
exploatare, precum și punerii în ex
ploatare a noi rezerve. în acest cadru
preocupările institutului se îndreaptă
spre optimizarea pregătirii lucrărilor
de exploatare, elaborarea, aplicarea și
extinderea tehnologiilor de mare pro
ductivitate, pentru săparea și susți
nerea lucrărilor miniere la Baia
Sprie, Baia Borșa, Rodna, Herja și
altele.
— In ce constă optimizarea ob
ținută ?
— Creșterea vitezelor de săpare cu
20—30 la sută, sporirea productivității
muncii cu 10 pină la 12 la sută, redu
cerea pierderilor de minereu cu 10
pînă la 30 la sută, precum și a costu
rilor pe fiecare tonă de minereu.
— înțelegem că această optimizare
se sprijină in bună măsură pe ridi-

ției de autoturisme de mic litraj.
Au fost analizate, de asemenea,
posibilitățile dezvoltării în continuare
a acestei cooperări, apreciindu-se că
aceasta va contribui la extinderea
relațiilor economice, reciproc avan
tajoase, dintre România și Franța.
întrevederea s-a desfășurat într-o
atmosferă cordială.

în ansamblul programului nizarea agriculturii; care con
dezvoltării României socialiste, stituie un sprijin prețios acor
eforturi deosebite la scară_ na dat locuitorilor de aici.
țională au fost consacrate dez
în spiritul înaltelor exigențe
voltării cu prioritate a agricul formulate de Conferința Națio
turii din zonele de cîmpie și nală a partidului, rezervele adeal. Iar faptele dovedesc că pe griculturii montane pot și tre
această cale s-au obținut reali buie să fie valorificate mai
zări remarcabile în
sporirea bine. România dispune în Mun
producției' vegetale și animale, ții Carpați atit de un potențial
în creșterea nivelului de trai al, furajer important, cît și de o
țărănimii. Zonele montane nu foarte bogată și diversificată
s-au putut înscrie între priori- tradiție în creșterea animale
țăți, urmînd mulți
lor. Cu beneficiul
ani o evoluție tra
a ceea ce cuceri
dițională. Astăzi
rile științei au
însă, cînd țara Opinii de Radu REY creat și cu posi
noastră dispune
bilitățile multiple
de o industrie ape care le are as
șezată pe baze
tăzi industria ță
solide și de o agricultură de rii, este' timpul și cazul ca acîmpie-deal evoluată, practicată ceastă tradiție să fie reînvioraintensiv, a venit momentul să tă, ăsigurindu-i-se continuitatea
fie acordată atenția cuvenită pe o treaptă superioară. Expe
și munților, mai bunei lor gos riența românească seculară in
podăriri, valorificării superioa creșterea animalelor la munte
re a potențialului acestei zone, recomandă exnloatațiile mici, de
a tot ceea ce’ea poate să ofere tipul gospodăriilor familiale,
economiei românești,
întregii ca soluție intensivă pentru asi
societăți.
gurarea furajelor, îngrijirea și
în ultimul deceniu, conduce exploatarea corespunzătoare a
rea
partidului,
tovarășul animalelor în condițiile gepcliNicolae Ceaușescu au urmărit matice dificile și de producti
îndeaproape soluționarea pro vitate mai redusă la unitate de
blemelor complexe pe care le suprafață, caracteristice regiu
ridică dezvoltarea agriculturii nilor de munte.
in zonele de munte. Au fost
Amplasarea acestor gospodă
asigurați reproducători de rasă rii țărănești în imediata apropi
și material săditor, se acordă ere a locului- principal de pro
asistență tehnică de specialitate ducere a furajelor — fînețele
și s-au îmbunătățit prețurile de
contractare și achiziții la pro — rezolvă mai multe aspecte
dusele agricole. Recent, în zopa esențiale, in mod deosebit con
de munte
au fost înființate sumul de energie,. transportul
primele stațiuni pentru meca- îngrășămintelor naturale, trans-

portul finului, concentrarea în
timp util a forței de muncă în
momentele „cheie" ale produc
ției, executarea la timp a lucră
rilor, supravegherea îndeaproa
pe a animalelor ș.a. în acest
mod se reușește închiderea prin
autogestiune și autofinanțare a.
unui ciclu agricol complet :
vară—iarnă.
O deosebită importanță pre
zintă diversitatea condițiilor na
turale — climă, sol, înclinații
de pante — ca și experiența
tradițională în creșterea anima
lelor și raporturile cu mediul
montan, gradul de ■ populare
umană și animală, poziția față
de căile de comunicație și cen
tre urbane. Este de reținut as
pectul obținerii de produse agroalimentare în condiții de efort sporit și cu randamente
mai scăzute, în comparație cu
regiunile de cîmpie și deal.
Cunoașterea acestor realități
are importanță fundamentală
pentru înțelegerea „fenomenu
lui zooagricol montan", pentru
dimensionarea realistă a nece
sităților, posibilităților și prio
rităților, pentru modificarea mo
dului de gîndire despre lumea
și bogăția montană. Soluțiile
ce pot fi destinate acestui tip
montări de zooagricultură au
valabilitate generală limitată,
specificitatea locală influențind
considerabil cursurile evolutive
posibile. între fenomenele ce
constituie obiect de analiză aprofundată în condițiile actua(Continuare în pag. a V-a)

Ne place sa reme
Poporului îi.dedică tot
morăm preceptele de
ce înfăptuiește. O,
viață și luptă care au
strălucitoare ființă ahrănit scrisa înaintași nonimă — făcind din
lor și încercăm, noi, această nobilă servitu
scriitorii României de
te orgoliul suprem. al\
azi, să realizăm o co
unei vieți. Cel care a
muniune trainică in
dat glas acestui gind,
tre idealurile poporu
in rinduri de celeste
lui și ambițiile atelie
euritmii,
Eminescu,
relor noastre. .
ne-a oferit posibilita
Litera înscrisă pe
tea unei sinteze deci
filă, gindul exprimat sive. O întreagă litera
intre coperți de carte
tură se luminează doar
poartă, fierbinte, sem
la auzul unor cuvinte
nul apartenenței noas rare : „Dumnezeul ge
tre, prin destine și vo
niului m-a sorbit din
cație, la marile idei
popor, cum soarele
care i-au însuflețit pe
soarbe un nour de aur
bărbații neamului. Și din marea de amar"...
cea mai inaltă dintre
Poetul noilor ori
mindriile noastre este zonturi sociale româ
conștiința continuității nești e solidar cu con
drumului școlii. care,.q strucția și consolidarea
început cu ctitorii cer Cetății și chiar dacă
nelii, se urmează cu nu-și mai arogă gesti
noi și e gata să treacă
culația proteică a îna
sub pașii celor ce vor intașilor, chiar dacă
veni.
nu se mai servește
Prin tot ce sintern
totdeauna de verbul
ne mărturisim convin
lor tunător, de roman
gerea că avem datoria tică vibrare, se soco
de a implini legămintește implicat in tot ce
te patetice și cu fie
năzuiește țara și iși
care poet nou cunoaș
adaugă fantezia și lu
tem o amplificare a
ciditatea ritmului ge
programului etic și neral in care ea con
estetic ce ne animă.
struiește. Poetul ade
Nu există misiuni 'în vărat — și scriu âcheiate, nu există idei ceasta cu conștiința
și1 imagini cu' sensuri afirmării unui adevăr
definitiv revelate, ast
de esență, acum, in
fel că și poetul ado
preajma zilei Repulescent și octogenarul
blicii, a adunării laopar a trăi aceleași
laltă a faptelor uneliniști in fața căli
nui an — iși subsumării, același dor de a
mează viața și versul
reparcurge
itinerare
ideilor în care cred ai
ori de a ispiti cu pasul
lui, face astfel ca, po
altele noi, < incă nevi trivit visului cehovian,
sate și astfel ciclul
la om „totul să fie
impresionant, de . to
frumos", alungă uritul
muri, numite emble
din viață și se propu
matic opere ori cu mo- , ne ca un prieten al
destie argheziană doar inimilor care cred in
scrieri, nu devine de- dragoste și poezie.
cit un crenel din ma
Și asemenea inimi
rele turn al. cetății, al
bat, milioane, in jurul
construcției colective.
său, iar poetul, „spirit
Devenit conștiință a al adincurilor conști
cetății, poetul rămine
inței umane"1, cum il
veșnic. îndatorat vetrei
vedea Labiș, devine și
primordiale ce l-a ivit. ■ spirit al înălțimilor...

Noi capacități de producție
FOCȘANI. în cadrul unităților de pe plat
forma industrială a municipiului Focșani au
fost finalizate in aceste zile noi capacități de
producție. Astfel, la fabrica de elemente hidrau
lice din cadrul întreprinderii de scule și ele
mente hidraulice a fost pusă în funcțiune o
capacitate destinată realizării de echipament
tehnologic. O nouă capacitate a fost pusă in
funcțiune și la întreprinderea metalurgică, în
acest fel, laminorul de profile mijlocii iși va
spori producția anuală cu încă 200 000 tone ia
minate. (Dan Drăgulescu).
GHEORGHENI. în cadrul noii turnătoriide
_
la întreprinderea mecanică Gheorgheni a fost
pusă în funcțiune ultima linie de turnare. Im
portantul succes, pe care colectivul de oameni
ai muncii români și maghiari de aici îl dedică
apropiatei aniversări a Republicii, marchează
finalizarea lucrărilor de racordare la circuitul
productiv a acestei, mari turnătorii, care reali
zează anual 24 000 tone piese din fontă. (I. D.
Kiss).
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Eficiența economîcă-expresie practică
a eficienței activității de partid

OBIECTIVELE DIN INDUSTRIA RECICLĂRII MATERIALELOR

- PUSE NEÎNTlRZIAT iN EUNCTIUNE
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Este firesc ca hotărîrile Conferinței Naționale a partidului să re
prezinte pentru comuniști axul cardinal de direcționare a intregii lor
activități, cu atît mai mult cu cit in Raportul prezentat de tovarășul
Nicolae Ccaușcscu se subliniază cu deosebită limpezime că îndepli
nirea de către partid a rolului său de forță politică conducătoare, de
centru vital al societății noastre impune îmbunătățirea continuă a
stilului de muncă al organelor și organizațiilor de partid. Or, această
cerință își găsește concretizarea în modul in care ele mobilizează
efectiv pe toți oamenii muncii Ia îndeplinirea exemplară a obiective
lor stabilite de înaltul forum al comuniștilor, ceea ce evident presu
pune un stil de muncă dinamic, promptitudine și suplețe in alegerea
formelor și metodelor politico-organizatorice potrivit specificului fie
cărui domeniu de activitate, a îndatoririlor care revin unui colectiv
sau altul. In acest sens am consemnat, in citcva unități industriale din
sectorul 6 al Capitalei, acțiuni, inițiative, opinii, ilustrînd felul in care
organizațiile de partid acționează pentru a cuprinde și rezolva cit mai
operativ sarcinile ce Ie revin din hotăririle Conferinței Naționale a
partidului.
Pentru un start bun în noul an de
muncă. Organizația de bază din sec
ția montaj 2 de ia ÎNTREPRINDE
REA DE UTILAJE ȘI PIESE DE
SCHIMB a luat inițiativa convocării
unei adunări generale a comuniștilor
la numai trei zile de la încheierea
lucrărilor Conferinței. Principalul
punct de pe ordinea de zi l-a con
stituit analiza privind pregătirea fa
bricației pe anul 1983, factor esențial
în realizarea indicatorilor economici
în lumina sarcinilor reieșite din do
cumentele Conferinței Naționale, deși
în planul de muncă al acestei orga
nizații pe luna decembrie era prevă
zută inițial o altă temă. Referatul
prezentat, luările de cuvînt și planul
de măsuri s-au concentrat pe citeva
direcții principale : realizarea inte
grală a sarcinilor de plan, onorarea
în avans a comenzilor destinate ex
portului, obținerea unor economii
suplimentare de combustibili, mate
rie primă și energie. In intervențiile
lor, maistrul-sudor Constantin Boceanu, controloarea de calitate Mihaela Nedelea, șeful de atelier Vasile Sorlescu au abordat în mod con
cret aspecte de la locurile lor de
muncă, insistînd asupra efectuării de
suduri de calitate ireproșabilă, a
realizării indicatorului producțiemarfă vîndută și încasată, asupra
atenției deosebi te'’ aebrdâte' autocon
trolului în vederea respectării tehno
logiilor de fabriea'{ldJ°A Țbst- o ’ adu
nare' generală dd partid : 'opera-'
tivă, cu dezbateri la obiect, fi
nalizată prin adoptarea unui pro
gram de muncă cu măsuri efi
ciente, cu termene și responsa
bilități bine precizate. La între
barea noastră, ce anume a determi
nat organizația de partid din acest
sector să acționeze cu asemenea ope
rativitate, secretatul biroului organi
zației de bază, tovarășul Mihai' Au
relian, ne-a spus : „Vom încheia
acest an cu depășirea tuturor indica
torilor de plan. Numai la export, din
calculele preliminare, vom înregistra
o depășire cu neste 50 la sută. Suc
cese care ne obligă pe noi, comuniștii,
să pășim cu dreptul în noul an. De
aceea ne-am pregătit pentru această
adunare chiar în timpul Conferinței,
în ziua în care s-a publicat Raportul
tovarășului Nicolae Ceaușescu n-am

mal așteptat abonamentele și am
cumpărat mai multe ziare, iar agi
tatorii au citit în grupurile de mun
citori pasajele din Raport care pri
vesc in mod deosebit munca noas

metalice de la UZINA DE RADIA
TOARE, ECHIPAMENT METALIC,
OBIECTE ȘI ARMĂTURI SANITA
RE. Așa cum ne-a declarat secreta
rul biroului organizației de bază, to
varășa Gherghina Ciodar, principalul
accent in aceste zile al activității de
partid a fost pus pe munca de la
om la om. în acest scop a avut loc
un scurt și eficient instructaj al co
lectivului de agitatori, căruia i s-a
precizat aria problemelor pe care să
le abordeze cu precădere in discu
țiile cu oamenii, printre care : redu
cerea consumurilor specifice, perfec
ționarea tehnologiilor, refolosirea
materialelor, pieselor și subanșamblelor, creșterea pregătirii profesionale.
Din colectivul de agitatori, in mod
deosebit, s-au evidențiat, pentru
promptitudinea lor și alegerea celor
mai convingătoare argumente, comu
niștii Tatiana Burlan, Constantin
Marin, Ștefan Hurubaru.

Cum acționează organizațiile de partid din
sectorul 6 al Capitalei pentru transpunerea
în viață a sarcinilor reieșite din hotărîrile
Conferinței Naționale a partidului

" — unitate modernă din

Imagine din secția tricotaje a întreprinde
sectorul '6 al
tră. Apoi, biroul organizației de bază
a stabilit un colectiv care, pornind
de la ideile cuprinse în documentele
Conferinței și de la cunoașterea re
alităților din sector, a întocmit refe
ratul. Astfel pregătită, adunarea ge
nerală de partid a reușit să stabi
lească rapid și exact principalele di
recții de activitate pentru perioada
următoare".
Creșterea responsabilității întregu
lui colectiv pentru transpunerea in
viață a hotărîrilor Conferinței Na
ționale constituie una din principa
lele' coordonate ale activității pe
carp o desfășoară și organizația de
bază nr. 9 din secția echipamente

Redimensionarea întregii activități
politice și organizatorice in lumina
documentelor Conferinței Naționale a
reprezentat obiectivul principal că
ruia i-a fost consacrată ședința bi
roului comitetului de partid de la
ÎNTREPRINDEREA DE CONFECȚII
ȘI TRICOTAJE BUCUREȘTI, care a
elaborat planul de muncă pe trimes
trul I al anului 1983. Referindu-se la
criteriile avute in vedere la elabo
rarea planului de muncă, tovarășa
Elena Teodorescu, secretarul comite
tului de partid, ne-a relatat : „Docu
mentele Conferinței Naționale și în
deosebi Raportul prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu au consti-

tuit principalele jaloane în concepe
rea activității noastre pe primul tri
mestru. Astfel, ne-am propus, prin
tre altele, mobilizarea întregului co
lectiv de muncă pentru realizarea
sarcinilor de plan încă din primele
zile ale anului viitor, îndeosebi a pia
nului la export, reducerea consumu
rilor specifice și valorificarea mate
rialelor refolosibile, îmbunătățirea
stilului și metodelor de muncă ale
comitetului de partid pe întreprin
dere, ale comitetelor de partid pe
secții și ale birourilor organizațiilor
de bază in vederea întăririi vieții in
terne de partid și a creșterii rolului
conducător al organizațiilor de partid,
inițierea in cadrul invățămintului
politico-ideologic de dezbateri pe
marginea Raportului prezentat de
secretarul general al partidului la
Conferința Națională, reorganizarea
propagandei vizuale. Important este
în prezent să trecem cu toată hotărire.a la concretizarea acestui plan de
măsiiri. Deși calendaristic vorbind
nu sintem încă in primul trimestru
al anului 1983, noi am și inițiat o
serie de acțiuni pentru înfăptuirea
celor propuse".
'
Formarea omului nou, cu o con
știință înaintată — idee subliniată cu
deosebită pregnanță in Raportul se
cretarului general al partidului — a
fost firul conducător al desfășurării
schimbului de experiență organizat
in aceste zile de COMITETUL DE
PARTID DIN SECTORUL 6 pe tema
„Colectivul model in producție și so
cietate, nucleul de bază în mobili
zarea oamenilor muncii la realizarea
exemplară a sarcinilor economice,
politice și sociale, la aplicarea neabă
tută a principiilor și normelor mun
cii și vieții comuniștilor, ale eticii și
echității socialiste". Responsabilii co
lectivelor model in producție și so
cietate, secretarii adjuncți cu propa
ganda ale comitetelor de partid și bi
rourilor organizațiilor de bază, pre
cum și președinții comitetelor de
sindicat din 27 de unități ale secto
rului 6 s-au referit, prin exemplifi
cări concrete, la felul in care orga
nizațiile de partid ihdrumâ și sprijină
activitatea colectivelor model in pro
ducție și societate, pentru ca acestea
să devină, intr-adevăr, nuclee de bază
ale activității întrenrinderii în reali
zarea tuturor sarcinilor.
„Conceperea unitară a activității
de partid in ansamblul său, pe coor
donatele de fond ale Raportului pre
zentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu
— ne-a spus tovarășul Iulian Milu,
secretar al Comitetului de partid al
sectorului 6, care a condus schimbul
de experiență amintit — constituie
garanția succesului acțiunilor multi
ple pe care ne-am propus să le ini
țiem in perioada următoare. In acest
sens, secretariatul comitetului de
partid al sectorului a stabilit ca pri
me măsuri elaborarea unui program
de instruire a activului de partid.

Constantin VARVARA

prin buna conlucrare dintre constructor și beneficiar
Este cunoscută importanța deose
bită ce trebuie acordată finalizării
neințirziate a obiectivelor de investi
ții destinate să asigure valorificarea
resurselor refolosibile — sarcină
economică majoră subliniată la Con
ferința Națională a partidului. Ne
vom referi, în aceste rînduri, la
două obiective de investiții de pe
platforma Combinatului chimic din
Tîrnăveni care urmează să fie racor
date la industria reciclării. Primul
dintre acestea este instalația pe care
vor fi produse 8 800 tone acid fluorbidric și 10 000 tone criolit, materii
prime ce se aduc , din import cu în
semnate eforturi valutare. Criolitul
(obținut din acid fludrhidric) se uti
lizează la electroliza sărurilor de
aluminiu in scopul obținerii alumi
niului metalic. Proiectul este astfel
conceput ca. în paralel cu obținerea
celor două produse de bază să se
valorifice anual circa 4 000 tone sul
fat de calciu pentru a se obține
anhidrid — un material deosebit de
valoros în domeniul construcțiilor.
Dată fiind importanța obiectivului
pentru economia națională, prin re
ducerea integrală a importului de
acid fluorhidric și criolit. întrebarea
ce se pune acum e dacă această mo
dernă fabrică-unicat. începută încă
in anul 1979, va intra în funcțiu
ne la termenul stabilit, cate este
luna decembrie 1982 ?
O primă constatare : privite din
afară, lucrările de construcțit-montaj par a fi încheiate. Impresia este
creată de blocurile de instalații și
clădirile la care s-au executat pînă
și finisajele exterioare. Dar la o
analiză mai atentă...
— Valoric, stadiul lucrării este
realizat in proporție de numai 69 la
sută, iar-cel fizic — de 86 la sută —
ne spune doctor inginer loan Boitan,
directorul combinatului. După 11 luni
din acest an, investiția înregistrează
o nerealizare de peste 44 milioane
lei, din care 9,9 milioane Ia construcții-montaj, in timp ce valoarea utila
jelor nemontate însumează 6 mili
oane lei. Lucru ce pune sub
semnul întrebării punerea in func
țiune a instalației la termenul plani
ficat și aduce in discuție necesitatea
importului de criolit in anul 1983.
Care sînt cauzele ? Directorul
combinatului pune intirzierea exclu
siv pe seama lipsei din șantier a trei
utilaje de bază pentru procesul teh
nologic, utilaje care condiționează
. in mod hotăritor punerea în func
țiune la termenul stabilit — 31 de
cembrie 1982. Este vorba de cuptorul
de reacție (utilai produs în oremieră
pe tară, in colaborare, de Intrenrinderea de mașini grele București și
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întreprinderea „Independența" Si
biu). coloana de rectificare și coloa
na de absorbție (furnizor: întreprin
derea de utilaj chimic Făgăraș).
Potrivit contractelor, aceste utilaje
trebuiau să ajungă pe șantier încă
de anul trecut. Reînnoirea repetată
a contractelor a făcut ca. în mod
paradoxal, unele utilaje sau compo
nente ale lor să aibă acum stabilite
termene de livrare care coincid cu
data punerii in funcțiune sau sint
chiar după această dată ! Un exem
plu : potrivit contractului nr. 228 din
16 aprilie 1982. prereactorul (o com
ponentă a cuptorului cu reacție in

Pe șantierele
a două instalații
importante
din Tîrnăveni
greutate de 17 tone), are ca termen
de livrare... 30 iunie 1983 ! De ce
această neconcordanță ? Mergind pe
firul cauzelor aflăm că, începute și
executate în mare măsură in uzinele
producătoare, utilajele n-au putut fi
livrate deoarece protecția anticorozivă a acestor coloane se asigură cu
aliaje și inoxuri speciale, care, deși
însumează doar cantități de ordinul
a citeva sute de kilograme, nu au
fost procurate la timp. Situația este
cunoscută la Ministerul Industriei
Construcțiilor de Mașini și Ministe
rul Tndfistriei'Chimice. dar decizia
pentru soluționarea problemei intîrzie'și acum.
Trebuie spus ...însă că nici construc
torii. montorii și beneficiarul nu au
făcut tot ce depinde de ei pentru
grăbirea lucrărilor de construcții și
montaj. Astfel, deși constructorul
(Trustul- de construcții Chimice
C'Iuj-Napoca) a întirziat executarea
stației de defluorare a apelor uzate.
Ia data documentării noastre nu
avea nici un om pe șantier. De ne
înțeles este și un alt aspect : in afara
utilajelor de bază menționate, la mon
taj (operație executată de T.M.U.C.B.
și Trustul de instalații și automati

Executarea lucrărilor agricole, în
deosebi în sectorul vegetal, nece
sită un mare consum de carburanți.
Din acest punct de vedere, agricul
tura este unul din marii consuma
tori de motorină, produs deficitar,
care trebuie utilizat cu maximă efi
ciență. Mai mult, așa cum s-a ară
tat în Raportul prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la Confe
rința Națională a partidului, pînă
la sfîrșitul acestui cincinal va fi
rezolvată complet problema mecani

zării agriculturii, inclusiv a recoltă
rii porumbului și a furajelor. Iată
de ce prezintă o mare însemnătate
economică
executarea
lucrărilor
agricole intr-un mod care să asigure
economisirea carburanților și redu
cerea consumurilor energetice pe
tona de produs.
Dintr-un început trebuie făcută
precizarea că organele de speciali
tate au stabilit normele de combusti
bil la hectar in funcție de tehnologia
fiecărei culturi, diferențiat pe zone,

în funcție de natura terenului — ușor,
mediu sau greu. Totuși, există mul
tiple posibilități pentru reducerea
consumului global la o cultură, reie
șit din însumarea consumurilor spe
cifice pentru fiecare lucrare în parte.
Să urmărim consumurile realizate și
producțiile obținute in 1982 de trei
unități agricole din județul Ialomița :
I.A.S. Balaciu și cooperativele agri
cole Muntenii Buzău și Crăsani, uni
tăți situate in aceleași condiții pedo
climatice.

Ce arată rezultatele obținute în trei unități agricole din județul ialomița

Unitatea
agricolă

I.A.S.
Balaciu

C.A.P,
Muntenii
Buzău

C.A.P.
Crăsani

Cultura

Consumul
de motorină
planificat la
hectar
- litri -

Producția
planificată la
hectar
- kg -

Cantitatea
de motorină
ce revine pe
o tonă din
producția
planificată
- litri -

Consumul
de motorină
realizat pe
hectar
- litri -

Producția
medie obți
nută pe hec
tar
- kg -

Cantitatea
de motorină
cu care s-a
obținut tona
de produs
- litri -

porumb

92,23

5 610

18,2

132,0

9 562

13,8

griu

64,96

4 000

16,2

70.0

4810

14,6

soia

83,56

2 670

31,2

86,0

2 700

31,8

porumb

92,23

6 560

14,0

70,9

8 172

8,7

griu

64,96

4 000

16,2

83,0

4 860

17,9

soia

83,56

2 300

36,3

83,4

1 400

59,7

porumb

92,23

6 100

15,1

79,5

4 695

17,0

griu

64,96

4 000

16,2

72,0

3 440

21,0

soia

83,56

2 400

35,6

96,6

2 040

47,5

Prima concluzie ce se desprinde
din tabelul prezentat este aceea că
în cele trei unități agricole, la cul
turile analizate, ca dealtfel la toate
plantele din planul lor de cultură,
consumul de motorină stabilit la hec
tar este același, indiferent de nive
lul producției planificate. S-ar putea
obiecta că tehnologia-cadru pentru
fiecare cultură este aceeași pentru
toate unitățile agricole, și deci au de
executat aceleași lucrări mecanizate.
Problema este cu ce rezultate în pro
ducție se consumă aceeași cantitate
de motorină. Fiindcă, în ultimă in
stanță, ceea ce trebuie să intereseze
în cel mai înalt grad este cu ce
consum de motorină se obține tona

de produs. La același consum de
92,23 litri la hectar, una este să ob
ții 4 695 kg de porumb la hectar, ca
la C.A.P. Crăsani, șl alta este să re
alizezi aproape 10 tone, ca la I.A.S.
Balaciu. Tocmai de aceea, in tabel
sint prezentate, în coloane distincte,
cantitățile de motorină ce revin pe
o tonă din producția planificată și
cantitatea de motorină efectiv con
sumată pentru obținerea unei tone
de produs. Din acest punct de vedere
există mari diferențe între cele trei
unități agricole. Firește, cu cit pro
ducțiile realizate sînt mai mari, cu
atît este mai redus consumul de mo
torină pe tona de produs. Rezultă de
aici necesitatea ca normele de con

sum să fie nemijlocit legate de ni
velul producției planificate, ceea ce
ar ti de natură să determine unită
țile agricole să acționeze pe toate
căile pentru reducerea consumurilor
și utilizarea rațională a carburanților.
Direcțiile de acțiune pentru redu
cerea consumurilor specifice de car
buranți sint multiple și stau la indemina fiecărei unități agricole. Să
ne referim la cîteva din ele. „Aș
menționa mai întîi măsurile de ordin
agrotehnic — ne spunea tovarășul
Vadim Rusu, directorul I.A.S. Bala
ciu. în această privință, hotărîtoare
este executarea la timp și în perioa
dele optime a tuturor lucrărilor. O
arătură de bună calitate, executată

corect, cu îngroparea tuturor restu
rilor vegetale și la adîncimea stabi
lită este de natură să ușureze efec
tuarea celorlalte lucrări, pînă la eli
minarea unora din ele, cum ar fi ni
velarea, una sau chiar două discuiri
la pregătirea terenului. La fel, erbicidarea corectă pe-a ajutat să renun
țăm la cite o prașilă mecanică pe
mari suprafețe. Cu alte cuvinte, res
pectarea cu strictețe a fiecărei verigi
din tehnologia culturilor creează con
diții pentru eliminarea unor lucrări
sau ușurarea executării
celorlalte,
ceea ce înseamnă reducerea consu
mului de carburanți. La porumb,
unde depășim consumul de motorină
stabilit la hectar, aceasta se datorea
ză volumului mare de producție pe
care l-am avut de transportat, față
de cel planificat, situație valabilă și
pentru celelalte culturi. Totuși, da
torită producției mari realizate, ob
ținem tona de porumb cu aproape 5
litri de motorină mai puțin decît re
vine la producția planificată. în al
doilea rînd, am în vedere organiza
rea temeinică a activității pentru
utilizarea deplină a tractoarelor și
combinelor. In această privință s-a
acționat pentru evitarea curselor
inutile și a mersului in gol la trac
toare, s-a generalizat folosirea a cite
2—3 remorci cu înălțătoare la trans
portul produselor. Toate acestea au
făcut să înregistrăm pe întreprinde
re importante economii la consumul
de carburanți, raportat la volumul
lucrărilor ce l-am avut de efectuat".
Este lesne de constatat că aseme
nea măsuri pentru reducerea consu
mului de carburanți pot fi aplicate
în fiecare unitate agricolă. Coopera
tivele agricole dispun insă, in plus,
de un puternic mijloc pentru a redu
ce substanțial volumul lucrărilor
mecanizate : utilizarea pe scară lar
gă a forței de muncă manuale. La
C.A.P. Muntenii Buzău tona de po
rumb s-a obținut cu cel mai redus
consum de motorină. Cum se expli
că 7 „Unele lucrări de mare volum
au fost executate de către cooDeratori — ne spune tovarășul Mihai Po
pescu, inginerul șef al cooperativei.
Porumbul de ne întreaga suorafață
cultivată — 957 hectarg
a fost re
coltat manual. De asemenea și eli
berarea de coceni a terenului. Prin
toate acestea, consumul de motorină
a fost redus substanțial. Și la cele
lalte culturi, unele prașile mecanice
au fost înlocuite cu prașile manuale
sau plivit. Participarea la muncă cu

regularitate, ori de cîte ori este ne
voie, a celor 850 de cooperatori și
450 de oameni ai muncii din comună
ce lucrează la întreprinderile din ju
deț a făcut posibil să efectuăm cu
forțe manuale un mare volum de lu
crări, care au însemnat reducerea
consumului de carburanți".
Reducerea consumului de carbu
ranți în agricultură este nemijlocit
legată de rezolvarea unor probleme
de ordin tehnic și mecanic. Tovară
șul Alexandru Raicu, directorul
trustului județean S.M.A., ne-a
punctat cîteva dintre cele mai strin
gente :
0 Evitarea funcționării in „gol" a
motoarelor. Peste 2 000 de tractoare
din județul Ialomița nu au avut ba
terii, din care cauză au funcționat
neîntrerupt, de dimineața pină seara.
Asigurarea bateriilor sau a dispozi
tivelor de pornire mecanică ar înlă
tura risipa de carburanți.
• Asigurarea locului de parcare a
tractoarelor în cîmp și paza aces
tora. Nu în toate unitățile se res
pectă această prevedere, din care
motiv tractoarele parcurg distanțe
mari, din secții la locurile de muncă.
* Menținerea in stare bună a. sis
temului de alimentare a motoarelor.
Normal este ca pompele de injecție
să fie verificate după fiecare 900 ore
de funcționare. Dar centrul de repa
rații județean are o capacitate de
numai 10 000 pompe, față de 12 000
cit este necesar pentru ca toate pom
pele să fie verificate la timp. Ar fi
necesar ca fiecare stațiune de meca
nizare să dispună de un banc de pro
be pentru reglarea pompelor de in
jecție.
Reducerea consumului de carbu
ranți in agricultură este o problemă
deosebit de complexă și se referă la
o multitudine de aspecte. De la exe
cutarea la timp, in perioadele ootime
și de calitate a lucrărilor, utilizarea
deolină a mijloacelor mecanice prin
organizarea judicioasă a întregii ac
tivități. la buna întreținere a parcu
lui de tractoare și mașifii agricole.
Important este insă ca oe lingă mă
surile ce se iau în aceste direcții, să
se aplice și întregul comDlex de
măsuri agrotehnice care să asigure
ca de la fiecare litru de motorină
consumat să se obțină o producție cit
mai mare.

Aurel PAPADIUC
Mihai VIȘOIU

Gheorqhe GIURGIU
corespondentul

„Scînteii"

UN APORT MAI SUSȚINUT AL CERCETĂRII
LA VALORIFICAREA SUPERIOARĂ
A MINEREURILOR NEFEROASE
(Urmare din pag. I)

Producții mari de cereale cu consumuri mici de carburanți

zări București) sînt așteptate pină și
utilaje aflate in execuția beneficia
rului ! între altele, este vorba de răcitorul de condens, bateria răcitoare.
dozatorul celular, de pompa cu
șurub. Motivul invocat : atenția a
fost concentrată asupra utilajelor
care aveau create condiții să intre
in funcțiune...". Beneficiarul nu a
făcut totul nici in ce privește asigu
rarea forței de muncă calificate
Ridițăm acest aspect tinind seama
de faptul că. întrucît se va lucra
după o tehnologie cu totul nouă cu
un înalt grad de productivitate, re
crutarea și pregătirea acestor cadre
trebuia să fie de acum încheiată 1
Cel de-al doilea obiectiv de inves
tiții la care ne vom referi este in
stalația de fabricare a acidului for
mic și oxilic, care are termen de
punere în funcțiune : 31 decembrie
1982. Menționăm că este vorba de al
treilea termen reprogramat. Prin
intrarea în funcțiune a acestui mo
dern obiectiv ar urma să fie produse
anual 12 750 tone formiat de sodiu
din care se vor obține 3 000 tone
acid formic. 2 000 tone acid oxalic, și
4 800 tone sulfat de sodiu. Materia
primă de bază pentru realizarea
acestor produse este oxidul de carbon
(15 milioane mc pe an), recuperat
din procesul de fabricare al carbidu
lui. Pină la intrarea în funcțiune a
instalației oxidul de carbon se pier
de. fiind ars la faclă.
Stadiul actual al execuției instala
ției este avansat. Mai sint de asigu
rat’unele pompe. AMC-uri și alte
utilaje mărunte — care pot fi mon
tate de beneficiar. Se impune însă o
mai bună organizare a activității pe
șantier. Or, deocamdată, constructo
rii, Trustul de construcții chimică
Cluj-Napoca, cu subantreprizele —
T.M.U.C.B., T.L.S. și T.I.A.B. — nu
au forțe suficiente, pe șantier se lu
crează sporadic.
Este limpede că pentru finalizarea
neintirziată a lucrărilor de investiții
la cele două obiective de importanță
deosebită pentru economia naționa
lă este necesară o mai bună coordo
nare a eforturilor constructorilor,
montorilor și ale beneficiarului.

metrul de 6 șl 8,5 metri, mașini de
flotație cu volume de pînă la 15 mc,
hidrocicloane cu protecție antiabrazivă, pompe cu ax vertical, agitatoare,
dispozitive de reglare automată a ni
velului de tulbureală in celule și al
tele. Cercetările efectuate in vederea
creșterii gradului de valorificare a
minereurilor neferoase s-au materia
lizat in tehnologii noi și in îmbună
tățirea celor existente in funcție de
caracteristicile calitative și cantitati
ve variabile ale minereurilor. între
acestea se numără tehnologiile ce vi
zează
decuplarea
concentratelor
plumbo-cuproase de la Rotația cen
trală Băiuț, Baia Sprie, dezincarea
concentratelor cuproase de la Leșu
Ursului, îmbunătățirea concentratelor
de pirită de la flotația centrală Tarnița, Rodna, Băiuț și Baia Sprie, teh
nologii ce asigură obținerea unor
cantități suplimentare de metale ne
feroase de bază (cupru, plumb, zinc)
în urma asigurării unor concentrate
selective,
valorificabile
superior,
creșterea randamentelor de extracție
și îmbunătățirea calității concentrate
lor.
— Sarcina mineritului și metalur
giei este de a scoate metalul de ori
unde este posibil, deci și din deșeuri,
din subproduse, din haldele de steril.
Ce întreprindeți in acest sens ?
— Pentru recuperarea wolframului
din sterilul instalațiilor de preparare
de la Baia Sprie și Bihor sînt in
curs de finalizare parametrii tehno
logici industriali care fundamentează
trecerea la valorificarea industrială a
acestor resurse de materii prime.
Pentru alte resurse de acest fel exis
tă tehnologii aplicate și prin care se
recuperează importante cantități de
metal din zgurile metalurgice și din
nămoluri.
- — De mai multi ani există o pre
ocupare in institut pentru crearea
unor reactivi de flotare din materii
prime indigene. Care este stadiul
acestor cercetări ?
— Avind in vedere necesitatea în
locuirii reactivilor de flotare din im
port, cu condiția menținerii ori creș
terii parametrilor tehnologici de pre
parare, in colaborare cu unități ale
Ministerului Industriei Chimice, s-au
intensificat acțiunile de sintetizare,
experimentare, omologare și promo
vare in procesul de preparare a reac
tivilor indigeni, contribuind astfel la
reducerea cheltuielilor pe devize libe
re, in 1982, cu peste un milion dolari.
Dealtfel, această preocupare se va in
tensifica in perioada ce urmează.
— O sarcină stabilită de conducerea
partidului este aceea a reducerii du
ratei cercetării pentru scurtarea ter
menelor de aplicare a acestor im

portante investita pe termen lung...
— ...O sarcină toarte importantă,
mai ales in contextul eforturilor pe
care mineritul le face în prezent in
vederea sporirii aportului său la dez
voltarea bazei de materii prime și
energetice naționale. Pe seama redu
cerii duratei de cercetare cu peste
25 000 om/ore, ca și prin participarea
cu 12 000 om/ore a specialiștilor din
centrala minereurilor neferoase din
Baia Mare și a celor din unitățile
productive ale acesteia la activitatea
de cercetare și proiectare, în 1982, am
reușit să realizăm suplimentar 14 lu
crări de cercetare. Avind insă in ve
dere sarcinile deosebit de importante
pe care ni le-a stabilit Programul aprobat de Comitetul Politic Executiv
al C.C. al P.C.R. nouă, cercetătorilor,
rezultatele trebuie să fie în acest do
meniu mult mai viguroase, mai
prompte. Ne vom intensifica aceste
preocupări pentru înfăptuirea mai
devreme a programului de cercetare,
care, pentru anul viitor, cuprinde
teme prioritare vizînd lărgirea bazei
de materii prime miniere, elaborarea
de noi tehnologii și modernizarea ce
lor existente, reducerea consumurilor
specifice de materiale și energie,
creșterea gradului de mecanizare și
automatizare a producției, reducerea
gradului de poluare și îmbunătățirea
condițiilor de muncă, dezvoltarea ști
inței și tehnologiei in perspectivă.
Vom acționa mai hotărît pentru
elaborarea de noi sisteme de deschi
dere și pregătire cu utilaje de mare
productivitate, pentru zăcămintele de
la Baia Sprie-est, Șuior (în adîncime), Roata, Rodna, Baia Borșa, Herja,
valorificarea minereurilor sărace din
tehnologii combinate : preconcentrare-flotare-prelucrare chimică, reali
zarea de concentrate miniere com
plexe. de noi reactivi din materii pri
me indigene, elaborarea de metode și
mijloace moderne de conducere a
proceselor tehnologice de preparare,
realizarea instalației de transport
aerodepresiv transconteinerizat și al
tele. Se are în vedere ca, prin aplica
rea in producție a cercetărilor. în
1983, să se asigure un spor de produc
ție de peste 180 milioane Iei, atrage
rea in circuitul economic a unui vo
lum dc circa 20 milioane tone mine
reuri neferoase, precum și recuperiSrea metalelor din peste 30 000 tone
materiale refolosibile. Oamenii mun
cii din unitățile miniere, de prepara
re și de cercetare. Tucrînd în colecti
ve mixte, s-au angajat cu toată răs
punderea pentru îndeplinirea sarci
nilor pe linia elaborării unor tehnolo
gii moderne și de eficiență economică
sporită.
Convorbire realizată de

Gheorghe SUSA
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„Pe măsura progresului general al societății, a soluționării problemelor dezvoltării societății se soluționează problemele

tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate.

Putem fi mîndri de felul cum am asigurat rezolvarea problemei naționale, creînd condiții de participare la dezvoltarea
societății socialiste a oamenilor muncii de diferite naționalități, a întregului popor. Am dori ca naționalitățile conlocuitoare din

toate țările să se bucure cel puțin de aceleași drepturi și libertăți ca acelea existente în România".

NICOLAE CEAUȘESCU
Un adevăr fundamental al realității noastre
socialiste : Republica i-a înălțat pe toți fiii săi în
sfera demnității, a egalității în drepturi și îndatoriri,
oferindu-le tuturor dreptul și posibilitatea practică de
afirmare pe toate planurile, potrivit aspirațiilor și
capacității fiecăruia. Este Republica unor autentice, cu
adevărat fundamentale drepturi ale omului.
Dintre toate, am ales pentru această pagină de
ziar doar unul dintre aspectele vieții sociale din Româ
nia, și anume modul în care, potrivit Constituției, a fost
rezolvată în țara noastră problema națională, asigu
rarea deplinei egalități în drepturi a tuturor cetățeni
lor, fără deosebire de naționalitate. Ce gîndesc, ce
spun despre acest fapt înșiși cetățenii aparținînd unor
naționalități conlocuitoare, cum se reflectă în viața lor
egalitatea în drepturi, în ce raporturi se află ei cu
românii alături de care trăiesc ? lată ce l-a preocupat
pe reporter în drumurile sale printr-unul dintre jude
țele reprezentative din acest punct de vedere : ARAD,
Faptele, opiniile, observațiile din acest reportaj puteau
fi, fără îndoială, asemănătoare, dacă nu identice, în
oricare altă zonă a țării în care se găsesc, alături de
români, cetățeni de naționalitate maghiară, germană,
sîrbă.

poții noștri. Nu vreți să intrăm
puțin la Tunderligety ?
Intrăm. Trecem prin bucătă
rie (miroase a mîncare, gospo
dina prepară gulașul de dumi
nică) și intrăm într-o mare ca
meră de zi. Tunderligety Janos,
tractorist la asociația legumicolă
Ineu, tocmai s-a întors de la via
din deal.
— Eu — zice el — nu știu de
ce mă întrebați toate astea. Ce
să vă zic ? Eu am crescut și
trăiesc aici cu românii și n-a
fost niciodată și nu-i nici acum
nici un bai. Trăim, muncim, ne
vedem de-ale noastre, ne ajutăm
unii pe alții cînd e nevoie. Uite
și acuma, peste drum de mine
stă Antonie Sava. La primăvară
omul' își sparge casa veche și
clădește alta. Și am vorbit că o
să merg și, eu să-l ajut cu ce o
să pot, ca între vecini. Uitați-vă
și pe stradă. E curată, cu tro
tuare, cu pomi, cu asfalt. Am
muncit cu toții ca s-o facem

stradă am învățat cîte ceva. De
la măicuța ta, Janos, am deprins
ceva hărnicie. Atîta a muncit
femeia asta 1 Că strada asta a
trăit mereu în cultul muncii.
Dar și cînd a fost să se vese
lească, s-a veselit.
a Teodor Moș acasă am
aflat că el, român, rămas
pe strada asta de la naș
tere și pînă azi (doar
casa s-a schimbat, s-a înălțat și s-a lungit), nu-și amintește să fi existat vreodată
vreo neînțelegere, vreun motiv de nemulțumire între ro
mâni și maghiari. „Și de ce ar
fi fost altfel cînd oamenii și-au
văzut de treaba lor ?“ (într-o
cameră de alături băiatul, ope
rator de calculatoare, asculta
muzică împreună cu doi prie
teni, un român și un maghiar).
Dincolo de strada aceasta se.
aliniază, se încrucișează, între
rupte doar de apa Crișului, alte

Nu știu dacă' lucrurile stau
chiar așa. și nici nu știu dacă
se poate face o asemenea clasi
ficare. Important este sentimen
tul de atașament și mîndrie cu
care intră în uzină, în fiecare
dimineață, muncitorul Erdely
Tamas. El nefiind, nici pe de
parte, singurul care simte și
gîndește astfel despre uzina
aceasta. „întreprinderea noastră
(întreprinderea de mașini pen
tru agricultură și industria ali
mentară — I.M.A.I.A.) — spu
nea și Solomon Eugen, directo
rul — cuprinde 80 la sută ro
mâni, 13 la sută maghiari, in
rest germani, sîrbi... Reflectă
destul de exact procentele com
poziției pe naționalități a muni
cipiului Arad. Este o chestiune
pe care o reglează de la sine
viața, în condițiile în care toți
cetățenii au drepturi și obliga
ții egale".
Și un alt fapt, la care ne
invită să medităm Vasile Popa,

tregi. Păcat că n-o să-1 puteți
întîlni, nu e azi în uzină...".
Nu l-am întîlnit pe Horvath,
dar numai după cîteva minute
am putut discuta cu un altul
care nu-i deloc altfel. Cu recti
ficatorul Erdely Tamas. Am
privit mai întîi maldărul de pie
se ce ieșiseră din mașina sa.
Complicate, de mare finețe și
precizie, axe cu melc. Mi-a ex
plicat pe scurt :
— Eu fac operația de rectifi
care exterioară, alții strunjesc,
le frezează... E un întreg flux.
— înțeleg, e o înlănțuire de
operații. Și dacă unul...
— Nu, nu e cazul. Noi, aici, în
colectiv, ne coordonăm bine
eforturile, sîntem oameni se
rioși, ne înțelegem precis ros
turile și răspunderile. Lucrez
aici de 30 de ani, dar n-am avut,
niciodată, nici un conflict...
Ce drepturi au românii le
avem și noi. La fel și cu înda
toririle. Dar poate mai bine de-

Sîntem ca spicele
din același lan însorit“

Generosul simbol
al vieții unor familii din
marea familie a țării
stradă dintr-un mic oraș
de provincie, Uneori o
astfel de stradă poate în
semna, pentru locuitori,
mai mult decît localitatea în
întregul ei. Ea este vrăjita stra, dă a . copilăriei,'strada cu atît de’
multe întîmplări, strada primu
lui drum spre... școală, . . strada
primelor șoapte 'de ■ dragoste,
strada pfithului ..■ța'sYin ■viață’ și,
nu de puține- ori,= strada uner <.
vieți întregi. Strada care, ace
eași fiind, se transformă, se
înnoiește mereu, strada în a că
rei memorie se adună un emo
ționant univers de viață, strada
care leagă prietenii, care dă
naștere unor , trainice sentimen
te de solidaritate, de apartenen
ță la o colectivitate umană, pe
scurt „strada noastră".
M-au atras oamenii, viața,
destinele,
sentimentele unei
astfel de străzi dintr-un mic și
' îndepărtat oraș de provincie —
1, Ineu, județul Arad. Am pătruns
în universul ei printr-un om
1 care s-a născut, a crescut și
trăiește și astăzi aici — legat
deci prin toate fibrele sale de
strada aceasta. El se numește
Ioan Tot, a fost un timp prima- '
rul orașului^ este acum pre
ședintele consiliului unic agro
industrial de stat și cooperatist
Ineu.
Pînă în urmă cu aproximativ
două decenii, pe cînd localita
tea era încă rurală, străzile nu
purtau denumiri oficiale, ele se
chemau „ulița mare", .ulița
«Ut» săsă
racă", „ulița ungurească"..... Aceasta din urmă este chiir
strada de care ne ocupăm, . nu
mită acum strada Gheorghe
Doja.
Pe strada aceasta au locuit
mereu, ca și azi, români și ma. ghiari.
— Iată, aici în colț e casa lui
Ion Berar, apoi casa cea verde
e a lui Fârkaș Ianoș, morar,
peste drum . casa ăsta nouă e
a lui Ilie Ăbruda.n, tehnician la
telefoane, casa de lîngă ea, tot
nouă, e a lui Becsey Jozsef,
tîmplar, dincolo e casa lui Iuha.sz Lajos, țăran cooperator,
pe urmă casa lui Adam Neta,
cooperator și el. No, iată aici
alături casa lui Pandur Mihaly,
croitor, -și pe urmă vine casa lui
Bartok Andrei, cooperator — o,
ce casă mică a avut omul ăsta !
Acuțn Uitați-vă ce casă zdravă
nă și-a clădit. 1 Alături e casa
lui loan Brandibur, șofer. Peste
drum stă Kotay Janos, dulgher,
apoi Tunderligety Janos, trac-'
torist, și peste drum Ilie Pac,
cooperator. Dincolo
Teodor
Moș, alt cooperator...
i tot așa, pe toată lungi
mea ei, strada înșiră,
casă lingă casă, mai
nouă sau mai veche, tot
deauna frumos zugrăvită, o
casă de români, o casă de ma
ghiari ; destinul parcă anume
le-a așezat așa ca să se vadă că
viața aici e una pentru toți,
ofertndu-se pentru fiecare, pe
același pămint, in aceeași loca
litate și pe aceeași stradă, cu
absolut aceleași posibilități, cu
absolut aceleași zări deschise.
— M-ați întrebat cum ne-am
înțeles și cum ne Înțelegem —
zice tovarășul Tot. Din copilă
rie și pînă acum n-am observat
niciodată nici o undă de neințelegere, de separație intre unii
și-alții, chiar dacă acasă vorbea
fiecare limba altor strămoși :
oamenii au socotit asta ca pe
un dat al istoriei și, înțelegindu-I cum se cuvine, au înțeles
că. dacă le e dat să trăiască in
același loc n-au ceva mai bun
de făcut decît să-și facă împre
ună viața asta mai bună. Mai
ales acum cînd, pe nici o latu
ră, la drepturi și la obligații
față de societate, ca și in fața

ne-am pus problema... Cred că-i
— Așa-i. Ne înțelegem, mun
slovac după nume.
cim. Am învățat foarte mult de
Și iată-ne față în față cu la dînsul. Meserie, desen teh
omul. Robust, roșu în obraji, nic, corectitudine... -La dînsul
figură veselă.
treaba să fie treabă, omul să
— Adamcek, iată, tovarășul fie om...
ziarist vrea să discute și cu
în uzina în care, alături de
tine... Tu ești slovac, nu?
români, muncesc cot la cot ma
— Nu. Maghiar.
■’ ' '
ghiari;' germani, sîrbi, reflectînd
— De fapt, ce importanță unitatea de voință, de idealuri a
are? Vă las să discutați în li- întregii colectivități socialiste, se
niște.
derulează, în fiecare zi, firești
I-am pus întrebarea dacă a le episoade ale angajării într-un
simțit vreodată, într-un fel oa proces de creație din a cărui
recare, că se face vreo distinc intimitate apar mereu noi pro
ție între el, că e de altă națio duse, în consens cu nevoia de
modernizare a agriculturii ro
nalitate, și ceilalți...
— Sîntem muncitori și comu mânești. Era tocmai momentul
niști, într-o uzină și într-un în care, printr-un efort colectiv
oraș din România, asta sîntem. bine concertat, se năștea, ca
produs de serie, o microstație
Toți cu aceleași drepturi...
— Așa e ? — îl întreb pe un de preparare a furajelor combi
tinăr care trage cu urechea la nate pentru fermele mici. Cel
discuția noastră (e Vladimir Va mai recent motiv de mîndrie
lea, 26 de ani, sudor în echipa pentru toți și pentru fiecare
•dintre acești oameni.
lui ■ Adamcek).

omuna Iratoș din cimpia
de vest a Aradului. 70 la
sută maghiari; 30 la sută
■ români. Citeva informații
obținute în primul moment de
la primarul Kiss Ștefan („Ște
fan, nu Istvan?". „Ștefan.").
Tocmai s-a constituit, după re
centele alegeri, consiliul popu
lar comunal. La vot au partici
pat toți cei 2 079 de alegători.
Voturi pentru 2 047, voturi con
tra 32. Dintre deputății aleși :
5 români, 12 maghiari, 11 băr
bați, 6 femei. Primarul maghiar,
viceprimarul român. A fost co
muna care a anunțat prima pe
jtideț încheierea alegerilor : la
ora 13;00. Primii pe județ și în .
altă, privință-: în întrecerea so
cialistă dintre localități. Primii
la producțiile agricole, la livră ..
rile către fondul de stat, la in
vestițiile proprii ale consiliului
popular, la prestările către
populație, la acțiunile de gospo
dărire și înfrumusețare.
— Deci — spune primarul —
ați vrea să cunoașteți și să dis- .
cutați cu niște oameni de la noi.
Ciți să fie? Cinci, șase?
— Cam așa.
— Uite cum facem : eu ies în
stradă și-i opresc pe primii
cinci-șase care trec. E bine așa?
— E foarte bine.
După zece minute se aflau în
jurul unei mese din biroul pri
marului : loan Hodoroagă, coo
perator, Csatlos Andrei, zidar,
Emil
Serendan,
viceprimar,
Varga Matei, vicepreședinte al
C.A.P. Iratoș, Horvath Vichentie, cooperator.
Hodoroagă : Ce ați vrea să
știți despre noi? Uite, cu mun
ca am scos-o bine la capăt anul
ăsta, la toate. A fost un mo
ment mai greu la sfecla de
zahăr, că am avut o sută de
hectare și am vrut să recoltăm
manual <;a să nu avem pierderi.
N-a fost bai, pentru că a venit
toată lumea. Toată, Și a fost
bine. Că am scos 40 de tone la
hectar, în plan erau 35...
Reporterul : Deci la muncă
mergeți împreună...
Varga : Păi da. că sîntem toți
pe-o formă. Harnic să fii că de
muncit este pînă-i lumea, pen
tru fieștecare. Avem un pămint
bun aici, ca untul, numai noi să
fim în stare să scoatem din el
tot ce poate. '
Csatlos : Nu s-or cunoscut ca
zuri să nu fie careva primit la
muncă sau oriunde pe motiv că
ar fi maghiar. Sau să nu-și pri
mească drepturile. Sau să fie
scutit de obligațiile pe care le
au toți... Nu s-a cunoscut așa
ceva. Numai cine nu vrea nu
muncește, poate fi el orice, ma
ghiar sau român. Dar nu prea
avem dintr-ăștia pe aici...
Reporterul : Omul nu trăiește
numai și numai la muncă...
Horvath : Tot pe-o formă
sîntem și altminteri. Că aceeași
viață ducem. Ia uitați-vă pe
geam, peste drum e căminul
cultural. Acolo merg tinerii noș
tri și dau programe. Și în româ
nește și în ungurește, iar in sală,
la spectacol, venim toți, și
ungurii și românii. Au tinerii
noștri și o discotecă. Joia și du
minica sint acolo, se distrează,
se veselesc, români și unguri,
pe-o formă... Că dacă pe noi,
ăștia mai vîrstnici, ne-au mai
învrăjbit, odată, de m.ult, unii
și alții, ei, copiii noștri nu mai
cunosc așa ceva, nu mai au cum
să cunoască așa ceva...
Varga : Se fac multe cununii.
Nu se ține seama: fete românce
cu flăcăi unguri, flăcăi români
cu fete de-ale noastre, ungu
roaice, după cum se împacă și'
se iubesc. Și ies căsnicii trainice
și frumoase.
Horvath : Am patru copii. Un
băiat s-a însurat cu o olteancă...
Tare cumsecade fata, nora mea.
O fată ■ s-a măritat cu un
român...
Varga : Este grădiniță românească, este și ungurească. Este
școală românească, este și un
gurească... • La bibliotecă și la
librărie sînt și cărți românești,
.și cărți ungurești... Ziare și re
viste, la fel...
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posibilităților practice, nu se
face nici un fel de discriminare.
Și cînd era altfel, noi tot ne-am
înțeles omenește. îmi aduc
aminte că prin 1944, eu eram
copil, au scăpat încoace niște
trupe horthiste și au ocupat un
timp localitatea. S-ar fi putut
crede că maghiarii de aici or să
se bucure, că or . să . le iasă în
cale. Dar n-a foșț. deloc așa.
Ș-âir închis. în caSe,'i-âu boico
tat pe horthiști și ne-au încura
jat pe noi, românii. La noi in
casă a venit atunci vecinul nos
tru maghiar Hera și ne-a spus:
„Nu vă temeți, e ceva trecător,
ai noștri nu-i ajută pe ăștia,
că n-au ce să caute aici, nu-i
țara și nu-i pămîntul lor !“.
Să punem alături și o altă
amintire a unui maghiar de pe
strada Doja (nu, acum el s-a
mutat, și-a făcut o casă straș
nică, cu etaj, pe Calea Traian).
E șeful secției de croito
rie a cooperativei meșteșugă
rești „Crișul" și-l cheamă Farago Gheorghy :
— Nu uit niciodată ce-mi po
vestea mama.
Lingă noi, în
fundul grădinii, adică ne Înve
cinam cu grădinile, dar ei stă
teau pe strada cealaltă, trăia o
familie de români : ai lui Dilicu... A fost o vreme cînd pămintul ăsta al nostru era stăpînit cînd de. oastea română, cînd
de oaste ungurească, vreme de
război. Și ca în vreme de răz
boi, oamenii se temeau. Cînd
veneau ungurii, nana .Marița,
vecina, lua toate, lucrurile mai
de preț din casă și le aducea,
prin grădină, la noi, ca să stea
in siguranță. Cînd veneau ro
mânii, mergea mama cu lucru
rile noastre la nana Marița...
Vremurile acelea au trecut de
mult. Dar lucrurile astea, ome
nia dintre noi, maghiarii și ro
mânii de aici, nu se uită. Mai
ales că acum chiar n-ar mâi fi așa, că-i . stradă noastră,
nici un motiv să nu ne înțele ■trăim...
gem, să nu trăim în bună pace,
— V-a fost greu să deveniți
că și pentru unii și pentru alții
e o singură lege și un singur ceea ce sînteți, ?
— Ce greu șă fie ? Lucram la
drum și fiecare trăiește și-și
croiește' viața după cit mun C.A.P. și am fost propus să mă
cește, după cîtă minte și putere calific tractorist. Am făcut
are, nimeni și niciodată nu se cursuri și am învățat meseria,
mai uită că ești român sau . că bine zic eu că am învățat-o. Pe
ești maghiar. Iată, vedeți casa urmă fiul meu a vrut să se facă
asta mare și frumoasă (in electrician. S-a dus la școală,
tr-adevăr 1) și cu de toate în ea, acuma lucră la rețele, aici în
cu mobile noi, cu mochete și co Ineu. Muncim, cîștigăm. am
voare, ei bine, niciodată n-aș fi casa asta făcută acum 20 de ani
visat că o să ajung eu să-mi pot și alta nu-mi mai trebuie, am
face o casă ca asta, n-aș fi vi mobilă nouă, televizor, grădină,
sat, pot să jur... Mai mult de am porc de clisă, am o vie...
Cam știu eu la ce vă gîndiți,
atîta ce aș fi putut dori?
— Poate posibilitatea de a dar eu vă spun că nu-i așa. Nu
citi in limba maghiară, i-am se face nici o deosebire că ‘ești
spus privind spre biblioteca din român sau că ești maghiar. Cine
zice altfel vorbește prostii. Dar
salonul de la etaj.
— Dar am avut întotdeauna ce, nu v-a spus tovarășu Tot ?
și am și acum această posibili Că eu cu Tot am crescut. Și-am
amîndoi și la petreceri, și
tate. Iată, în biblioteca mea ju fost
românești și ungurești, că eu
mătate din cărți’ sînt în
' "limba
1
maghiară, de autori maghiari, știu cinta și ungurește și româ
nește...
tipăriți în România.
Ioan Tot rîde. Pare că n-ar
Pe strada Gheorghe Doja, din
fi vrut să se amestece, dar, iată,
nou cu tovarășul Tot :
e
solicitat :
— Cel mai bun prieten al
— De la fiecare de aici de pe
meu din copilărie de pe strada
noastră a fost Hera Janos. Dar
și alții. Și români, și maghiari,
împreună am știut ce-i sărăcia,
că majoritatea de pe aici or
muncit pe moșiile lui Mărcuț
și ale baronului Soimosy. La
împroprietărire
. .
au .primit pămint și romanii, și maghiarii și
toată istoria care a urmat au
făcut-o și au trăit-o împreună.
Pe la 18 ani, împreună cu Hefa,
cu Nagy și cu alții am intrat
în U.T.M. și împreună mergeam,
la acțiuni, pe sate. Și la baluri
tot Împreună. Aveam și o echi
pă de fotbal a noastră, a stră
imbind, rectificatorul Er
zii. Cu Iakab, cu'Laczo, cu Teo
dely Tamas (despre care
dor, cu Betar, cu Bătrina, cu
va mai fi vorba in rînMoș, în poartă era Bondy. Și
durile ce urmează) îmi
acum au copiii de pe strada spusese : „Ca patriot local, vă
Doja o echipă. Sînt copiii și ne- spun că întreprinderea noastră

Desen de TRAIAN VASAI
și alte străzi. Da, acum Ineul
este cu adevărat oraș. Citeva
noi întreprinderi industriale,
citeva zeci de blocuri de locu
ințe, magazine noi și străzi noi,
noi dotări urbanistice îi dau
statura și statutul de oraș, îi
grăbesc ritmul, îi dau vigoare
și tinerețe, forța prin care să
asigure tuturor locuitorilor săi,
în egală măsură, locuri de
muncă și condiții de afirmare,
posibilitatea de a participa la
conducerea treburilor obștești.
Tocmai se intorc pe la casele
lor noii deputați care au parti
cipat la sesiunea de constituire,
in noua legislatură, a consiliu
lui popular orășenesc, 10 la sută
din populație este de naționalitate maghiară. 12. la sută dintre noii deputați sînt maghiari.
Celor de pe strada Gheorghe
Doja faptul acesta le vorbește
foarte lămurit despre viața, des
pre drepturile, îndatoririle, des
pre viitorul lor.
Viața acestei străzi („strada
noastră") nu e cu nimic altfel
decît a tuturor sutelor de mii
de străzi din miile de localități
ale României.

Dialoguri în limba
muncii și a răspunderilor
comune

Z

e cea mai bună din Arad. Așa
am dedus eu din ceea ce văd
că se intimplă și din compara
ția cu ceea ce îmi spun prieteni
și cunoștințe de-ale mele care
lucrează in alte întreprinderi".

inginerul-șef al uzinei
posturile de conducere. avem și
români, și maghiari. însuși di
rectorul... Apoi jumătate din
șefii de secții . sînt maghiari,
Din șase maiștri principali, trei
sint români, doi sînt maghiari,
unul e german...". „S-a ținut
seama de principiul reprezentă
rii ?“. „Nu.. Aici, in producție,
primează criteriul capacității, al
valorii. Conducerea proceselor
tehnologice nu este un organism
de reprezentare, ci de lucru ope
rativ. Sînt promovați efectiv cei
mai buni, de orice naționalita
te ar fi, în ideea că toți siâtem
aici antrenați intr-un efort unic,
urmărind același scop : succesul
muncii întregului colectiv".
Uzina muncește ; de aici, din
birouri, se aud zgomotele meta
lului lovit, glasul mașinilor...
îl însoțesc pe inginerul-șef. Pe
drum îmi relatează un episod
de măre tensiune pentru colec
tivul lor. Trecut cu bine. Li se
ceruse, in primăvară, să con
ceapă și să construiască, în se
rie, o mașină, de transformat
porumbul știuleți în pastă, la
umiditatea de 30—40 la sută,
într-o singură lună au fost rea
lizate proiectul, prototipul și
omologarea. încă o lună și s-a
încheiat întregul program de
fabricație. Inginerul Popa mă
asigură că a fost un iureș ne
maipomenit. „Zilnic trebuia să
raportăm cite mașini am livrat,
unde, cu ce număr de vagon
s-au expediat... Ne-a trebuit un
maistru foarte destoinic ca să
coordoneze
montajul.
Omul
ăsta a fost Horvath Geza care-i
și secretar adjunct al comitetu
lui de partid pe uzină. A 'orga
nizat, a condus, a muncit cite 16
ore pe zi. s-a zbătut să rezolve
o puzderie de probleme care se
ivesc in asemenea situații. E
unul dintre acei oameni care
știu să vadă in munca lor inte
resul larg și major al țării în-

ț

toate cuvintele, vorbește
faptul că mi-am adus feciorii
aici. Ia priviți, cel care vine cu
piesele e băiatul meu... Și mai
am unul, tot aici, rectificator...
tn aceeași secție (prelucrări
mecanice), cu șeful de echipă
Szakacs Pavel („Noi îi zicem
Poly", șoptește careva din
preajmă) :
— Muncim aici cot la cot...
— La ce vă gîndiți cind spu
neți asta ?
— La faptul că eu am în echipă
13 oameni. Români, maghiari, un
evreu, un sîrb, un neamț..., dar
o echipă mai unită ca asta rar
găsiți. Acuma, sigur, mai sînt
și discuții. Unde se munceș
te mai apar și discuții. Pentru disciplină, pentru calitate... Chiar azi a fost. Am un
tinăr, Vasilovici, e nou în echipă și nu cunoaște că noi nu tre
cem cu vederea nici o abatere.
Ieri, pe la unu, a dispărut. Era
meci la televizor, înțelegeți...
Dar ce, nouă nu ne-ar fi plăcut
să vedem meciul? Nu ne-am
dus, că munca e muncă. Azi
l-am luat la zor. S-a cam supă
rat pe mine, dar îi trece. înțe
lege el că dreptatea e a noastră,
a celorlalți...
— Deci asta înseamnă să
muncești cot la cot...
— Da, asta înseamnă. Adică
să înțeleagă toți că avem ceva
important de făcut pentru uzină
și pentru țara asta a noastră.
— Mergeți și dumneavoastră
la lăcătușerie montaj ? — .mă
întreabă inginerul-șef' Vasile
Popa.
— De ce nu ?
— Atunci haideți. Cit îmi rezolv eu pe-acolo niște treburi,
poate discutați cu Adamcek...
Apoi către cineva de alături:
— Măi, el ce e?
— Lăcătuș...
— Nu. dom’le. e slovac, ma
ghiar. ce e?
— Noi nu știm prea bine, nu

Discuția a continuat tot astfel,
reporterul n-a mai apucat să-și
pună întrebările? pe care și le
pregătise, răspunsurile au venit
toate, singure. Nu voi mai re
lata amănunte, voi reproduce '
doar cuvintele cu care a vrut, la
un moment dat, unul dintre ei,
să cuprindă totul într-o ima4
gine :
Hodoroagă : Noi sintem aici
ca spicele dintr-un lan frumos...
Și atît.
★

Ba nu. Ceva mai trebuie Spus,
Nu doar cu privire la Iratoș.
Deși aici am văzpt scena carp—
mi-a sugerat cele ce urmează,
Ieșiseră copiii de la școală. în
același timp cei de Ia clasele
de limbă română.,cu cei de la.:
clasele de limbă maghiară. Așa
s-a intimplat. Două șuvoaie de
omuleți. Intr-unui se cinta, se
țipa, se ridea, se vorbea ungu
rește, în celălalt românește.
Pină în clipa în care cele două
șiruri s-au întîlnit și s-au con
topit într-o veselă hărmălaie
din care era imposibil să mai
distingi o limbă. Parcă nu se vă
zuseră de cine știe cind și-acum,
intr-o izbucnire de entuziasm,
copii români și maghiari strigau
mai abitir ca înainte, se aler
gau, se hîrjoneau și totul a du
rat citeva minute pină ce s-au
ales in grupuri pornind fiecare
pe altă uliță, spre casă, pesemne
unindu-se după vecinătăți, nici
cum după limba părinților și
a școlilor pe care le urmau...
Un coleg de breaslă
’
mi-a isp
torisit și el o întîmplare. asemănătoare. Și totuși altfel. Pe
o stradă, copii din același bloc,
români și maghiari, se jucau.
De la o minge aruncată aiurea
s-a creat o ceartă. întimplător
intre un copil român și unul
maghiar. Cearta s-a întețit pină
ce au apărut insultele, cuvin
tele de ocară. Cel care asis
tase la această scenă, loca
tar și el în același bloc, cunoscînd pe ambii copii, a intervenit
mustrător : „Se poate așa ceva,
copii? De unde la voi aceste
cuvinte? Ce v-a venit?". . Cei
doi s-au trezit brusc din înfierbintarea lor, au tăcut, s-au
rușinat, s-au întors cu spatele
și-au izbucnit în plins. Lacrimi
de căință, lacrimi de ciudă, o
revoltă împotriva a ceva ce nu
le aparținea. S-au depărtat,
Apoi s-au apropiat din nou,
s-au luat de mină și au pornit
tăcuți pe trotuar. De mină, intr-o împăcare adîncă. Firească.

simplă chestiune de a( Jtenție, de judecată lucidă
asupra unei vieți și asu
pra unor realități so
ciale ce resping, prin însăși
structura lor și prin sensul în
tregii evoluții, învrăjbirea — acest reziduu al unor vremuri
demult apuse și care nu mai are
ce căuta in conștiința noilor
generații. Cine și de ce ar mai
încerca să reînvie o dramă
absurdă pe care, cu atîta insis
tență, cu atîta răbdare și înțe
lepciune, pornind de la princi
piile celui mai adine umanism,
societatea socialistă a izbutit s-o
stingă și să-i unească pe toți
fiii acestei țări, de orice națio
nalitate, intr-o mare și armoni
oasă familie?
Cît adevăr în cuvintele rosti
te de secretarul general al parti
dului la recenta Conferință Na
țională, cuvinte ce își află con
firmări depline pretutindeni in
țară unde trăiesc și muncesc la
olaltă români, maghiari, germani sau de alte naționa
lități : „Putem li mîndri de
felul cum am asigurat rezolva
rea problemei naționale, creind
condiții de participare Ia dez
voltarea societății socialiste a
oamenilor muncii de diferite
naționalități, a întregului popor.
Am dori ca naționalitățile con
locuitoare din toate țările să
se bucure cel puțin de aceleași
drepturi și libertăți ca acelea
existente in România".
Aceasta este, intr-adevăr, una
dintre cele mai definitorii reali
tăți ale Republicii noastre.

Mihai CARANFIL
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PENTRU AFIRMAREA IDE<DLOGIEI REVOLUȚIONARE ÎN CONFRUNTAREA CONTEMPORANĂ DE loEI
„Este necesar să acționăm cu toată
hotărîrea pentru demascarea și combaterea
diferitelor concepții ale vechii societăți, a
teoriilor imperialiste, colonialiste, a ideologiei capitalismului, punînd în evidență su
perioritatea concepției noastre despre lume
și viață, a relațiilor socialiste, a umanismu
lui socialist, a libertăților și drepturilor
omului în societatea socialistă".

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Reportul prezentat la Conferința Națională
a partidului)

Ce urmăresc
recentele teorii

APOLOGIA
„UMANISMULUI
CAPITALIST"?
Să ascundă neputința societății capitaliste de
a garanta drepturile cu adevărat fundamentale
ale omului
® Să abată atenția maselor de ia adevăratele
obstacole care se ridică în calea emancipării
umane

• Să escamoteze rolul esențial al drepturilor economico-sociale în „familia" drepturilor umane
.
„Pentru om umanismul este un program infinit" spunea cu multă îndreptățire,
cindva, un gînditor român, și poate nicicind mai mult ca astăzi aceste cuvinte nu sînt
mai adevărate, mai actuale. Umanismul a existat, într-o formă sau alta, elaborat sub
semnul unor multiple viziuni, strălucind in anumite perioade, iar in altele Ironizat, incrimi
nat chiar, de-a lungul întregii istorii, fiecare epocă propunînd înțelegeri diferite a acestui
concept.
Epoca noastră conferă noi dimensiuni și adincimi acestei probleme „clasice". Ase
menea procese sociale majore ale zilelor noastre cum sint desfășurarea vertiginoasă a
revoluției științifico-tehnice, intensificarea cursei înarmărilor cu toate pericolele sale la
adresa existenței omenirii, lupta pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice
internaționale, pentru a asigura o evoluție mai armonioasă a lumii contemporane, nece
sitatea utilizării raționale a resurselor planetei și protejării mediului înconjurător iși pun
puternic amprenta asupra dezbaterilor despre om și umanism, configurindu-le un nou statut,
noi finalități. Dacă pînă nu de mult tema umanismului era abordată in mod predomi
nant teoretic, formind intr-un anumit sens apanajul filozofilor și oamenilor de cultură,
astăzi aceste probleme sînt prezente din ce in ce mai insistent in sfera dezbaterilor
economice și politice, a cercurilor guvernamentale și centrelor de decizie. Concomitent,
s-au intensificat considerabil tendințele de a face din problemele atît de generoase ale
acestei concepții, care trebuie să slujească omul, un obiect de dispută ideologică, mai
precis de a prezenta, sub veșmintele umanismului, interesele înguste ale claselor exploa
tatoare, viziunile și modelele acestora prjvind dezvoltarea omului și a lumii contemporane.
Privite dintr-o asemenea perspectivă, umanismul și implicit drepturile și libertățile omului
nu numai că nu servesc intereselor reale ale ființei umane, dar pot constitui, prin înțele
gerea lor unilaterală, prin prezentarea lor deformotă, un obstacol in calea afirmării
omului, o frînă în lupta pentru crearea tuturor condițiilor de dezvoltare a sa. Multiplele
„fațete" ale umanismului fac obiectul dezbaterii de față, Io care participă tovarășii :
prof. univ. dr. Dumitru GHIȘE, prorector al Academiei „Ștefan"Gheorghiu", conf. univ.
dr. Victor DUCULESCU, director adjunct al Institutului de științe politice, și
dr. Nicolae LOTREANU.

Umanismul... fără om?
======b

Dumitru Ghișe : Preocupările centrate
asupra omului sînt străvechi. Ele s-au ac
centuat insă odată cu trecerea timpului,
apropierea de contemporaneitate aducînd cu
sine o sensibilă intensificare a acestor pre
ocupări.
în zilele noastre, ca urmare a victoriei
revoluției socialiste, a construirii noii so
cietăți într-o serie de țări ale lumii, datori
tă intensificării mișcărilor antiimperialiste
de eliberare socială și națională din întrea
ga așa-zisă „lume a treia", pe de o parte,
paradoxurilor societăților capitaliste con
temporane, pe de altă parte, este firesc și
explicabil ca problemele omului și umanis
mului să revină în centrul reflexiei filo
zofice. Dacă la toate acestea adăugăm și
faptul că in lume au apărut fenomene de
criză care depășesc granițele orînduirilor
sociale și care au un caracter planetar (cri
za energetică și de materii prime, criza
ecologică etc.), vom înțelege și mai lesne de
ce, astăzi, problemele omului se situează
în centrul preocupărilor filozofice actuale.
Nu este, așadar, deloc întimplător faptul
aă tot mai mulți gînditon, individuali sau
grupați în diferite școli, curente, tendințe,
sînt preocupați cu obstinație de această
problematică, putîndu-se vorbi, după expre
sia unui cunoscut filozof occidental, de o
adevărată „ceartă a umanismelor".
în peisajul ideologic burghez contempo
ran există nu numai o stăruitoare preocu
pare centrată în jurul problematicii umane
și a umanismului, ci și o mare diversitate
de opinii, de la apologia deschisă a socie
tății burgheze și pînă la critica radicală a
umanismului acestei societăți.
Incercînd să escamoteze contradicțiile
fundamentale ale societății capitaliste și
incapacitatea acestei societăți de a da o
soluție reală problematicii umane, apolo
geții statu-quo-ului capitalist, care vor
besc mai ales de „societatea abundenței",
de „societatea post-industrială", de „socie
tatea de consum" etc., încearcă să acrediteze
ideea că societatea capitalistă contemporană
și-ar fi schimbat natura și, in noile con
diții, aceasta s-ar confrunta cu probleme

noi, total distincte de cele ale capitalismu
lui anterior. Și-a schimbat însă capitalis
mul natura ? Supraabundența de produse
ca și supraconsumul, cu toatăffl aparenta
punere a problemei în termeni noi, nu au
schimbat cu nimic, în condițiile proprietății
private și ale polarizării crescinde a bogă
ției și sărăciei, raporturile dintre oameni.
Dimpotrivă, le-a agravat, producătorul simțindu-se in tot mai mare măsură frustrat
și deposedat. Paradoxurile lumii capitaliste
dintotdeauna au căpătat astăzi dimensiuni
noi, catastrofale din unghiul de vedere al
umanismului. Cu cit mai mare a devenit
cantitatea și calitatea valorilor create, cu
atît creatorul acestora și-a înstrăinat in și
mai mare măsură energia și personalitatea
sa, substanța sa umană fiind absorbită și
vlăguită în rezultatele unei munci alienate
și alienante. în această lume de „superpro
ducție", în care omul s-a transformat din
scop in mijloc, într-o societate a cărei obse
sie fundamentală a devenit profitul și unde
totul se măsoară, sau mai exact, se reduce
la bani — de la morală pînă la drept, de
la politică pînă la știință, de la artă pînă la
tehnică — omul a devenit, ca om, o ființă
inutilă, complexată și abandonată lucruri
lor, un obiect printre celelalte obiecte.
Deși numeroși ginditori burghezi constată
cu luciditate impasul condiției umane in
societatea capitalistă contemporană, nici
unul dintre aceștia nu reușește să ofere
soluții care să conducă la schimbarea radi
cală și reală a situației omului, să dea un
răspuns pozitiv la problemele umanismului.
Ginditorii de orientare spiritualistă (neoto
mismul, personalismul, spiritualismul „creș
tin"), deși se declară a fi umaniști, făcînd
apel doar la valorile spirituale, de tip creș
tin, reeditează mai vechi teorii care, in
practică, s-au dovedit a fi antiumaniste, întrucît nu pot să ofere soluții adevărate la
problemele reale ale omului, ale omului
concret-istoric, ci doar vane și sterile spe
culații despre ființa morală șl abstractă a
acestuia.

Nicolae Lotreanu : O trăsătură definitorie
a umanismelor de tip burghez o constituie

caracterul lor abstract, inaderența lor spe
cifică Ia înțelegerea dinamicii, a cerințelor
noi care se ridică in calea afirmării omului
in societatea contemporană. Această ade
vărată infirmitate iși are sursa în înseși
premisele filozofice pe baza cărora s-au
constituit. Nu omul concret este luat ca
piinct de plecare, ci individualitatea uma
nă ce părea, la debutul orînduirii capitalis
te, speranța absolută a deschiderii lumii
spre dezvoltare și progres. Acum nu .s-au
mai divinizat atît zeii, ca in epoca medie
vală, ci omul, individul uman întreprinză
tor și eroic — cel care in viziunea idealistromantică a „primilor umaniști" va putea
deveni stăpinul lumii fără a se interesa cu
adevărat de ea.
Sfirșitul oricărei ideologii este dramatic
și ■ este resimțit ca atare. El reflectă atît
epuizarea resurselor de progres ale mișcării
sociale pe care le reprezintă o ideologie în
declin, cit și dezorientarea celor care „pre
simt" și anunță apocalipsul. O ideologie pe
cale de dispariție ajunge să anunțe, prin
purtătorii săi de cuvint, nu propriul său
sfirșit, ci chiar sfirșitul omului, al întregii
existențe : „Eu cred, notează Robert Heilbroner, că situația omului este dureroasă,
gravă, disperată, iar speranța pe care o pu
tem nutri in privința perspectivei sale pare
a fi intr-adevăr foarte slabă. Astfel răs
punsul la intrebarea dacă putem concepe
viitorul altfel decit ca o continuare a întu
nericului, cruzimii și dezordinii din trecut,
este nu, iar la intrebarea dacă ne amenință
ceva mai rău, răspunsul mi se pare da“.
Drama umană a capitalismului contempo
ran este identificată cu drama generalizată
a întregii lumi, a unei lumi care devine,
după Judith Shklar, „străină, golită de sens
și omul in fața acestui sfirșit de istorie nu

poate decit să renunțe la orice angajament
politic. Astfel, secolul care vede născindu-se mari ideologii revoluționare este
același care îndeamnă in mod deliberat spre
cultul organicului și iraționalului ; epoca
de-a lungul căreia se dezvoltă moștenirea
ginditorilor raționaliști este aceeași cu cea
care cunoaște, intens și continuu, o înflorire
a teoriilor conservatoare care refuză pro
iectele teoretice, pentru a se inspira mai
degrabă din spontan, din natural și, in -con
secință, foarte adesea din trecut".
Ne putem imagina că dispariția unei forțe
politice nu se poate produce fără distor
siuni și fără inerția, uneori violentă, a ideo
logiei care o alimentează. Recrudescența
Încercărilor de revitalizare a acestei ideo
logii, recrudescență la care asistăm de
cîtăva vreme, constituie o probă. Una din'
aceste încercări este prezentarea capitalis
mului contemporan ca pe un „campion al
drepturilor omului".
Dealtfel propaganda pentru drepturile
omului nu are aproape nici o legătură cu
o concepție științifică despre om. „Concep
tul" de om sau de umanism de la care se
pornește este cel al veacului al XVIII-lea.
Nimic nu este mai ambiguu și mai depen
dent de diferite opțiuni culturale în Occi
dent decit conceptul de om și nimic nu
este mai derizoriu aici, pentru o politică
întemeiată pe inegalitate umană și socială,
decit cel de drept, indiferent cit de sofis
ticate și de pretențioase ar fi dezbaterile
„democratice" în jurul lor. Și totuși, propa
ganda occidentală încearcă să se relanseze,
ideologic, pe această bază — a revitalizării
unui slogan politic înălțat pe culmile subli
mului de revoluțiile burgheze, dar coborît
in infernul disperării in două secole de
dezvoltare capitalistă.'

Frustrați de drepturi vitale,
dar nu și de frazele retorice
ale ideologiei burgheze
despre aceste drepturi
Victor Duculescu : Exprimînd concepții
specifice secolului al XVIII-lea, cînd drep
turile omului se afirmau ca un principiu
al emancipării burgheziei împotriva domi
nației feudale, ideologia occidentală con
temporană caută să acrediteze ideea unei
contradicții „insolubile" între individ și stat,
a cărei soluționare ar putea fi asigurată
numai printr-un sistem de drepturi și liber
tăți chemat să „protejeze" individul împo
triva abuzurilor autorității, concepută ca
fiind, prin definiție, ostilă libertății.
Asemenea teze, specifice ideologiei libe
ralismului burghez, se întilnesc și astăzi în
lucrări de drept, de știință politică, consa
crate drepturilor omului. Unei asemenea
teorii îi plătesc tribut și unii savanți de
prestigiu ai lumii occidentale, ca, de pildă,
profesorul Georges Burdeau, care susține
că „Soliciting ajutorul guvernanților, oa
menii au renunțat la ceea ce timp de se
cole a fost ultimul lor refugiu și rezervo
rul de energii pe care nici un eșec nu a
putut să-l sece : libertatea pe care o purtau
in ei ca un atribut inalienabil al ființei lor.
Și toate resursele, toată această misterioa
să putere care ascunde ideea însăși de li
bertate, tot dinamismul care a făcut din ea
forța ordonatoare a lumii, ei au consimțit'
să o cedeze in,folosul statului".
într-o asemenea viziune, drepturile omu
lui capătă forma unor prerogative pe care
individul, în lupta acerbă cu societatea, le
„smulge" acesteia, a unor norme de drept
care trebuie să-i garanteze și astăzi, ca pe
vremea luptei împotriva feudalismului, o
poziție de „protecție" împotriva dominației
și arbitrarului societății.
Teza contradicției între individ și stat
duce in mod inevitabil la proiectarea pe
primul plan a drepturilor individului de a
se apăra împotriva autorității. Exririmind o
asemenea poziție, juristul american Warren
Christopher consideră, de pildă, că prima
categorie de drepturi ale omului ar fi
„dreptul de a fi liber de violarea guverna
mentală a integrității persoanei".
O asemenea filozofie reflectă, neîndoiel
nic, o reacție firească împotriva tendințe
lor de alienare, specifice orînduirii capita
liste, o încercare de a face din drepturile
omului o „pavăză" sau, mai exact, un mij
loc de protecție a omului împotriva unei
societăți ostile, sursă de alienare politică si
umană. Ea duce insă, in ultimă analiză,
prin exagerarea consecințelor sale, la izo
larea individului de societate, la contrapunerea lui acesteia.
Răminînd prizonieri, ai unor vechi
„standarde de gindire", ai unor concepții
depășite, numeroși ideologi occidentali nu
pot — sau nu vor — să înțeleagă dimen
siunile noi ale acestui concept, necesitatea

adaptării permanente a drepturilor omului
Ia condițiile reale ale lumii de astăzi, in
vederea soluționării unor nevoi stringente
ale ființei umane.
Este semnificativ, de pildă, oă în discuția
ce are loc pe plan internațional despre
drepturile omului se face nu o dată caz in
legătură cu unele laturi ale acestor drep
turi, ignorîndu-se în schimb existența unor
grave anomalii sociale atit de caracteris
tice lumii capitaliste, cum sînt exploatarea
maselor muncitoare, inegalitățile flagrante
de ordin economic și social intre marea
majoritate a societății și minoritatea ex
ploatatoare. Se formulează chiar puncte de
vedere potrivit cărora drepturile econo
mice și sociale nu ar fi „drepturi" in sensul
propriu-zis al cuvintului, ci ar îmbrăca
mai mult caracterul unor „revendicări"
din partea indivizilor și nu al unor înda
toriri din partea statului. Susținînd un
asemenea punct, de vedere, Jeane Kirkpa
trick apreciază că asemenea revendicări
„sint ușor d'e pretins, dar extrem de dificil
de tradus in realitate", drepturile fiind cu
prinse in „instituții", ■ iar nu in „retorică".
La rîndul său, Vernon Van Dyke releva
că în sistemul anglo-saxon de protecție ă
drepturilor omului „dreptul la viață este
dreptul la protecție din partea unui po
lițist, dar nu la serviciile unui doctor.'Dacă
guvernul asigură asemenea servicii este o
problemă de politică benignă, iar nu de
recunoașterea solicitării unui drept".
Este cert că în condițiile societății ca
pitaliste contemporane, puternic zguduită
de criză și frămintări sociale, de lupta ma
selor pentru dreptate socială, înfăptuirea
în practică a drepturilor economice ar
pune sub semnul întrebării capacitatea
acestui sistem de a asigura drepturile în
tr-adevăr fundamentale ale omului. Aceas
ta explică încercările de a „deplasa" ac
centul reglementărilor juridice, tendința de
a suprasolicita drepturile omului in dome
niul relațiilor politice, ignorînd pe cele
economice, de a preconiza „libertatea"
chiar și pentru elementele fasciste — care
acționează in fapt împotriva libertății so
cietății —, de a elabora și impune in acest
spirit modele „general valabile" diferitelor
țări, în special statelor noi, țărilor in curs
de dezvoltare. Concepute intr-un mod uni
lateral, văzute in principal doar sub forma
lor formală, drepturile omului sint trans
formate intr-un instrument de critică la
adresa țărilor socialiste, a țărilor in curs de
dezvoltare, într-o modalitate de a abate
atenția maselor din propria țară de la
gravele discrepanțe sociale, de la neputința
societății capitaliste de a asigura posibili
tăți egale de afirmare tuturor cetățenilor
săi.

Țelul disputelor diversioniste:
mistificarea adevărului
cu privire la absența condițiilor
reale de afirmare
a personalității umane
Dumitru Ghișe : într-adevăr, o serie de
ideologi burghezi contemporani iși desfă
șoară cu predilecție acțiunile anticomuniste
in zona problematicii legate de umanism,
democrație și libertate. De pe poziții
abstracte, anistorice, apologetice, acești
„ideologi" se străduiesc din răsputeri să
acrediteze ideea că numai in capitalism,
spre deosebire de socialism, pot fi regăsite
condițiile umanismului adevărat, ale de
mocrației, drepturilor și libertății reale a
oamenilor, incercind să ascundă faptul
că adevăratul umanism este incompatibil
cu menținerea relațiilor sociale capitaliste,
cu perpetuarea exploatării omului de către
om,
cu menținerea gravelor inegalități
economice, sociale și politice ale capitalis
mului, cu discriminarea națională, socială
și rasială. Dar se poate vorbi de o demo
crație reală, de libertate, de asigurarea
drepturilor fundamentale ale omului in
tr-o societate care cultivă instinctul egoist,
individualismul, lupta pentru bunăstarea
personală in dauna bunăstării semenilor,
intr-o societate care nu asigură unor mase
de milioane de oameni posibilitatea ele
mentară de a-și
cîștiga existența prin
muncă, de a participa direct la conducerea
societății, la luarea deciziilor ce privesc
propria lor existență ? Faptul că pe an
samblul țărilor capitaliste dezvoltate, circa
32 milioane de oameni nu au de lucru —
nu este un aspect de importanță secundară,
mai ales cînd vorbim despre umanism,
despre drepturile omului. Lipsa dreptului
la muncă lipsește ființa umană de prin
cipala modalitate de a se realiza ca om, o
frustrează de ceea ce i-ar putea da posibi
litatea să-și împlinească peisonalitatea.
Șomajul — această plagă a capitalismului
contemporan — este nu numai o problemă

economică, ci, deopotrivă, umană : lipsa
dreptului la muncă, de care „beneficiază"
mai ales tinerii, marchează profund condi
ția umană, modelează psihologia unei în
tregi generații, determină adevărate drame
in viața a zeci de milioane de oameni, a
familiilor lor. Tocmai de aceea poziția
partidului nostru potrivit căreia dreptu
rile omului incep prin dreptul la muncă
probează o înaltă valoare umanistă,
grija pentru a crea personalității umane
toate condițiile de afirmare.
Ocolindu-se aceste probleme de fond și
punindu-se în exclusivitate accentul doar
pe aspectele marginale ale drepturilor
omului, se încearcă să se abată atenția de
Ia gravele anomalii sociale care afectează
fundamental omul in capitalism. Proble
mele umanismului nu pot fi însă soluțio
nate decit dacă s6 ține seama de faptul că
esența umanismului contemporan o consti
tuie, în fond, grija pentru asigurarea con
dițiilor de viață materiale și spirituale ale
tuturor cetățenilor, a unor raporturi echi
tabile și umane, mai drepte și mai bune,
între toate popoarele lumii.
Victor Duculescu : în condițiile societății
capitaliste contemporane, drepturile eco
nomice și sociale capătă o însemnătate
nouă, necunoscută in trecut ; ele sînt
înscrise tot mai des pe stindardul partide
lor comuniste, al forțelor democratice și
progresiste care luptă pentru o transfor
mare înnoitoare a societății.
în aceste
condiții, se manifestă cu tot mai multă
putere pe planul dialogului de idei cerința
de a dimensiona drepturile omului la
adevărații săi parametri, de a înțelege că
este imposibil a mai concepe astăzi aceste
drepturi într-o viziune care opune în mod
nejustificat modalitățile de înfăptuire ale

drepturilor omului în domeniile economic
și social, celor de realizare a acelorași
drepturi in domeniul politic. Ni se pare
semnificativ că in marea confruntare de
idei privind definirea conținutului, priori
tăților și modalităților reale de protecție a
drepturilor omului, tot mai mulți oameni
politici, tot mai mulți ginditori realizează,
imperativul depășirii vechilor standarde de
gindire, al renunțării la formulele înve
chite, pronunțîndu-se in favoarea „reînnoi
rii" conceptelor, a elaborării unor direcții
noi de acțiune, corespunzătoare cerințelor
de evoluție a societății contemporane și,
in acest cadru, de a se asigura .drepturilor
economico-sociale locul cuvenit, adică rolul
esențial in „familia" drepturilor omului.
Cu multă îndreptățire, un autor prestigios
precum Knut Frydenlund sublinia că
„Astăzi, drepturile omului reprezintă mal
mult decit o apărare contra violării arbi
trare a drepturilor unui individ. In special,
tinăra generație vede in ele mai mult decit
un mijloc de apărare. Ea ar voi ca șanse
egale să fie date fiecăruia pentru a lua
parte activă la viața comunității".
Nicolae Lotreanu : Condiția omului con
temporan este marcată de fenomene ca
subnutriția, șomajul, poluarea, de decalaje
importante între țări și condițiile de viață
ale oamenilor. Lumea de azi este b lume
a multor contraste diverse și frapante.
Efortul de a clădi o lume mai bună șl mai
dreaptă trece prin ameliorarea acestei con
diții, prin asigurarea satisfacerii trebuințe
lor fundamentale ale tuturor oamenilor,
între 'aceste eforturi și vehicularea unor
drepturi formale — înfățișate ca realități
împlinite acolo unde nesiguranța, violența,
discriminările sociale și rasiale sînt la ele
acasă — este o diferență foarte mare.
Condiția esențială care se cere respectată
în orice discuție despre umanism și drep
turile omului este plasarea acestei discuții
în contextul concret în care trăiește omul
contemporan, luarea în considerație a tu
turor schimbărilor care îi marchează
profund existența. Pentru că în universul
vieții umane, ca și în spațiul acțiunii sale
istorice s-au produs, în epoca noastră,
mutații de cărei orice politică ar trebui
să tină seama. Iată cîteva dintre ele :
în acest moment al existenței omului im
plicațiile vieții sale au devenit globale în
.ceea ce privește ecosistemul pe care îl
populează. Viața umană, și nu numai
umană, a devenit tot mai Influențată de
activitățile sociale, economice și tehnice. în
mod obiectiv, acest fapt este însoțit de o
creștere corespunzătoare a responsabilității
omului față de întreaga realitate vie. dar
mai ales față de propria sa viață. Ar fi
deci derizoriu să vorbești despre dreptu
rile omului astăzi fără a avea in vedere
dreptul fundamental Ia viată al omului pe
această planetă și în vecinătatea cosmică
imediată' in care a început să aibă acces.
Acumularea atîtor mijloace distructive pe
Pămînt prin care s-a atins posibilitatea dis
trugerii definitive a vieții ca atare, a cul
turii umane, care nu ne aparține numai

nouă, contemporanilor, ci atîtor generații
și comunități umana ce s-au succedat în
istorie, repune problema păcii și a războiu
lui intr-o perspectivă nouă. Nu numai că
războiul nu mai poate fi justificat în nici
un fel, dar el devine, din punct de vedere
uman, imposibil ca mijloc eventual al po
liticii. De aceea dreptul la pace devine un
drept uman fundamental și prioritar.
Astăzi apare mai clar ca oricind, datorită
avansului cercetărilor antropologice, că la
baza actualei civilizații stau cîteva milenii
de dezvoltare bazată pe inegalitate și luptă
socială. Ceea ce ne ajută să înțelegem mai
bine marile diferențe în dezvoltarea economico-materială existente astăzi, faptul
că actualul nivel tehnologic al unor țări
capitaliste se datorește întregii dezvoltări
umane pe planetă. în cucerirea acestui
virf au fost mobilizate nu numai o con
cepție ce s-a dovedit cea mai eficace pen
tru dezvoltarea materială a societății uma
ne — raționalismul — dar și tot ce s-a
oferit ca resursă direct materială sau
umană expansiunii omului european pe
z întreaga planetă. în asemenea condiții,
aceste țări nu numai că au o datorie im
prescriptibilă față de popoarele exploatate,
dar trebuie să-și conștientizeze lor faptul
obiectiv că a apărut un nou drept uman
— dreptul popoarelor de pe planetă de a
beneficia de actualele tehnologii indus
triale. O asemenea conștiință — și mai ales
acțiunile concrete în acest scop — ar proba
dacă actualele concepții asupra drepturilor
omului promovate de țările capitaliste dez
voltate au un caracter efectiv sau, pur și
simplu, propagandistic. în propaganda oc
cidentală nu se întrevede însă nici o sen
sibilitate pentru o asemenea perspectivă asupra omului și a drepturilor sale funda
mentale. Mai degrabă aceste teorii despre
drepturile omului sînt promovate ca instru
ment politic și de pură propagandă decit
ca izvorînd dintr-o concepție realmente
umanistă. Această propagandă pare a fi un
instrument prin care țările capitaliste dez
voltate încearcă să impună țărilor în curs
de dezvoltare, și nu numai lor, propriile
modele de dezvoltare ori de rezolvare a
problemelor sociale. O asemenea tendință
vizează mai ales, sub o formă mascată,
păstrarea acestor țări la o condiție care să
le îngreuneze manifestarea ca parteneri
egali in cadrul interdependențelor con
temporane.
Victor Duculescu: Apare deci clar că
lumea capitalistă, puternic confruntată cu
fenomene de criză și șomaj, cu recesiunea
care a ajuns să creeze probleme și sectoa
relor considerate cele mai „stabile", cu ac
centuarea inegalităților sociale, nu poate
garanta practic drepturile fundamentale de
care are nevoie ființa umană pentru a-și
Împlini multilateral personalitatea, nu
poate oferi un răspuns care să asigure
dezvoltarea armonioasă a lumii contempo
rane, așa cum o doresc popoarele planetei
noastre.

Demnitatea condiției umane
in socialism
Nicolae Lotreanu : Problema fundamen
tală a unui umanism real, așa cum
sublinia secretarul general al partidului
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in
Raportul prezentat la Conferința Națio
nală, constă in. a reda omului unitatea
sa esențială, în a-i asigura toate con
dițiile pentru dezvoltarea., multilaterală,
în a-i deschide calea afirmării libere
și creatoare, dincolo de orice limitare
străină de natura sa. Un asemenea uma
nism este umanismul nostru revoluționar,
ce-și lărgește constant orizonturile teoreti
ce și iși dezvoltă virtualitățile practice în
societatea noastră socialistă. Efectele trans
formărilor structurale pe care le-a cunos
cut societatea noastră sînt deja perceptibi
le în realizările prezentului, dar își vor
dezvălui integral forța pe măsura dezvol
tării multilaterale a societății noastre. Ideea
centrală a acestui umanism, devenit prac
tica nemijlocită, o constituie formarea omului nou. Omul nou nu este însă o simplă
ficțiune ideologică, așa cum este receptată
această idee în propaganda anticomunistă.
Trăsăturile' omului nou, deși pot fi antici
pate în ideologia sau imperativele morale,
se dezvăluie prin studiul atent și aprofun
dat al tendințelor reale din evoluția indi-.
vizilor sau grupurilor umane, într-o socie
tate a cărei bază obiectivă, materială a fost
radical transformată. Pentru că umanismul
revoluționar este, înainte de toate, receptiv
la noile achiziții științifice și la evoluția
aspirațiilor și comportamentul maselor.
Aici, in sfera creativității proprii persona
lității umane, aici, in acest inepuizabil la
borator care este viața socială se prefigu
rează trăsăturile omului nou.
Apariția unei noi calități umane este
condiționată atît de declanșarea unor pro
cese de transformare structurală a socie
tății, dar și de inovarea vieții umane ne
mijlocite, de constituirea unor noi tipuri de
reiații unune, in care oamenii se descoperă
și se realizează reciproc. Umanismul de
vine astfel o strategie a dezvoltării con
știente a societății, el nu mai este o cri
tică sau o apologie a destinului uman, ci
înseamnă asumarea practică a acestui des
tin, constituirea unei modalități concrete de
realizare practică a umanului in toate sfe
rele vieții sociale.

Dumitru Ghișe: Umanismul revoluționar
așază problematica umană in termenii ei
reali, istorico-sociali, pe care ii oferă
perspectiva științifică, dialectică cu privire
la raporturile dintre existență-conștiință, obiectiv-subiectiv, indivld-societate. posibilitate-realitate, necesitate-Iibertate. Nu
mai prin înlăturarea condițiilor sociale și
istorice obiective care fao ca omul să-și
piardă esența sa umană, prin înlăturarea
exploatării și a oricăror forme de înstrăina
re și, totodată, printr-o lucrare educativă
constantă și complexă asupra subiectivi
tății, prin formarea și dezvoltarea unei noi
conștiințe umane se pot înfăptui dezidera
tele umanismului autentic, eliberarea și
dezvoltarea personalității umane, demnita
tea și valoarea omului.
Pornind de la aceste considerente, Parti
dul Comunist Român a acționat și acțio
nează in permanență in dublă direcție
pentru a crea atit condițiile materiale, cit
și cele spirituale necesare asigurării dez
voltării multilaterale a personalității uma
ne, pentru dezvoltarea conștiinței revolu
ționare a oamenilor muncii, pentru trans
punerea .in viață a principiilor eticii și echității socialiste. în concepția partidului
nostru, a secretarului general al partidului,
suprimarea proprietății private asupra
mijloacelor de producție și lichidarea ex
ploatării, dezvoltarea forțelor de produc
ție, creșterea continuă a nivelului de trai,
așezarea raporturilor sociale pe temeiurile
dreptății și egalității, ale democrației și li
bertății nu reprezintă decit premisa obiec
tivă, cadrul necesar manifestării șl dezvol
tării tot mai depline a personalității uma
ne. Pentru ca umanismul să se poată în
chega cu adevărat, în toate articulațiile
sale, pe aceste baze obiective și in conso
nanță cu ele, se desfășoară un întreg și
complex proces istoric de educație in și
prin muncă, de instruire profesională du
blată de o lărgire permanentă a orizontu
lui cultural-general, de însușire a științei,
^a concepției revoluționare despre lume.
Numai în cadrul unui asemenea comolex
de măsuri, obiective și subiective, omul se

poate transforma el însuși, devenind un om
înaintat, cu o înaltă conștiință umanistă și
revoluționară, capabil să participe activ la
viață socială, la cbnstrucțiă istorică a noii
societăți.
PriVit din această perspectiyă, umanismul
încetează de a mai fi un simplu exer
cițiu teoretic, a simplă. speculația abstrac
tă, devenind o problemă a vieții reale, a
praxis-ului istoric.
Victor Duculescu: în viziunea dialectică
a partidului nostru, în opera secretarului
general al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, procesul de Înfăptuire în viață
a unui umanism nou, autentic, corespunză
tor voinței popoarelor, conceput nu numai
ca un umanism de gindire, dar și ca un
umanism practic, de acțiune, implică cu
necesitate o corelație permanentă între eforturile naționale și cele internaționale.
Se cunoaște prea bine faptul că afirma-,
rea libertății omului este de neconcenut in
zilele noastre fără libertatea popoarelor, ’’
fără respectarea dreptului lor la indepen
dență și suveranitate, fără a se recunoaș
te în primul rînd cadrul politico-juridic în
care urmează să se realizeze emanciparea
omului, afirmarea deplină a drepturilor și
prerogativelor sale: națiunea, statul na
țional.
Este o realitate care se cere cu atit mal
mult evidențiată cu cit în literatură — și
aș spune că nu numai aici — apar încer
cări de a „internaționaliza" drepturile omu
lui, de a justifica intervențiile in treburile
interne ale statelor suverane, de a pune în
discuție opțiunile liber alese de popoare, ca
și tentativele nedisimulate de a ponegri orînduirea socialistă. Asemenea manifestări
contravin flagrant principiilor dreptului in
ternațional și nu servesc cu nimic cauza
păcii și colaborării internaționale, interese
le reale ale promovării drepturilor omului.
Este demn de relevat că asemenea ac
țiuni — menite în fond să distragă atenția
maselor de la adevăratele obstacole care
se ridică in calea emancipării umane, de
la structurile inechitabile care ființează în
țările capitaliste, care dăinuie și pe plan
internațional, afectînd profund dezvoltarea
lumii contemporane — au loc in condițiile
în care intr-adevăr omenirea are de solu
ționat o serie de probleme stringente, care
afectează condiția umană.
Comunității internaționale ii revin sar
cini uriașe în domeniul protecției drepturi
lor omului, prin înlăturarea obstacolelor
reale ce se ridică la nivelul lumii, actuale
și care împiedică o efectivă afirmare a
drepturilor individului astăzi in lume: in
tensificarea cursei înarmărilor și pericolul
unui război nuclear, care ar pune în pe
ricol umanitatea în ansamblu, permanenti
zarea unor relații de inechitate, adîncirea
decalajelor între țările lumii, politica de
dominație și dictat, folosirea forței împo
triva popoarelor.
Reprezentanți a numeroase state noi, ai
unor țări în curs de dezvoltare, au de
monstrat cu convingere, pe baza unor argu
mente concludente, necesitatea abordării
Întregii problematici umanitare în con
textul luptei pentru lichidarea subdezvol
tării, pentru făurirea unor noi relații in
ternaționale. fondate pe echitate, pe elimi
narea tuturor vestigiilor politicii de asu
prire.
Nu o dată, în cadrul O.N.U., al altor or
ganisme internaționale s-a auzit glasul
acestor țări, care cereau ca ansamblul pro
blemelor drepturilor omului să fie corelat
cu eforturile pentru afirmarea independen
ței și suveranității naționale, pentru reali
zarea unor condiții de trai corespunzătoa
re tuturor ființelor umane, într-o nouă
ordine economică și politică internațională,
în spiritul respectului demnității tuturor
oamenilor și a tuturor popoarelor, intr-o
societate eliberată pe deplin de spectrul
războiului, al foametei și subdezvoltării.
Nobil obiectiv, căruia partidul nostru,
secretarul său general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, întregul nostru popor îi consacră
toate eforturile, pentru ca cerințele uma
nismului practic să fie . îndeDlinite, astfel
îneît omul zilelor noastre, omul de mîine,
să dispună de condiții cit mai bune de afirmare, de împlinire a esenței sale
umane.
Dezbatere organizată de

Paul DOBRESCU
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale
Domnului LUIS HERRERA CAMPINS
Președintele Republicii Venezuela

Aflînd cu adincă tristețe despre exploziile și incendiul catastrofal
survenite la termocentrala Tacoa, vă adresez cele mai sincere sentimente
de compasiune dumneavoastră și familiilor îndoliate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

NICOLAE CEAUȘESCU

Raport la Conferința Națională
a Partidului Comunist Român
16—18 decembrie 1982
EDITURA POLITICA

In perioada 20—24 decembrie a
avut loc la București reuniunea gru
pului de experți privind cooperarea
dintre Republica Socialistă România
și Republica Populară Bulgaria in
domeniul protecției mediului în
conjurător.
La încheierea reuniunii, Matei Nicolau, secretarul Consiliului Național

zilei
pentru protecția mediului înconjură
tor, și Anâstas Kancev, director în
Comitetul pentru protecția mediului
înconjurător de pe lingă Consiliul de
Miniștri al R.P. Bulgaria, au semnat
un aide-memoire in domeniul protec
ției mediului înconjurător dintre cele
două țări.
(Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE
® Campionatul republican feminin
de șah a continuat la Mediaș cu
runda a 11-a, în care Gertrude
Bâumstark a învins-o pe Marina
Pogorevici. iar în partidele Edit .Ștefanov — Csila Sajtar, Judita Kantor
— Margareta Teodorescu și Gabriela
Olteanu — Otilia Ganț a fost, con
semnată remiza. Celelalte partide
s-au întrerupt.
în clasament conduce Judita Kanr, cu 7 puncte, urmată de Eugenia
hindă — 6,5 puncte (1), Marina
Pogorevici, Smaranda Boicu — cu
cite 6,5 puncte, Ligia Jicman — 6
puncte (1) etc.
® Brazilia a confirmat oficial Fe
derației internaționale de fotbal do
rința sa de a organiza turneul final
al campionatului mondial din anul
1986. Notificarea a survenit după
reuniunea la care au participat re
prezentanți ai confederației de fotbal
și delegații întreprinderilor de stat
„Embraturu" și „Embratel“, care so
ocupă in Brazilia de comunicații și
turism.
* Urmînd exemplul Consiliului
mondial al boxului, federația brita
nică de specialitate intenționează să
reducă numărul de reprize de la 15
la 12, în cazul meciurilor oficiale de
campionat.
• Campionatul de fotbal al Uruguayului a fost ciștigat la actuala
ediție de formația Penarol Montevi
deo. Reamintim că Penarol a cucerit
recent și „Cupa intercontinentală"
învingind, în meciul disputat la
Tokio, echipa engleză Aston Villa.

• După 4 runde, in campionatul
european de șah pentru juniori, care
se desfășoară în orașul olandez
Groningen, conduce Hansen (Dane
marca) — 4 puncte, urmat de Stohl
(Cehoslovacia) — 3,5 puncte, Nijboer
(Olanda), Gonzales (Spania) și Condie (Scoția) — cu cite. 3 puncte.
® Cu prilejul unui stagiu de pre
gătire efectuat la Budapesta, îm
preună cu sportivi din Ungaria și
R.D. Germană, tinerii patinatori de
viteză din România au obținut o serie
de succese în cadrul unor competiții
desfășurate pe pista de dimensiuni
olimpice din capitala Ungariei. Ast
fel, Liliana Coman s-a clasat pe pri
mul loc in clasamentul general la
triatlon- junioare, realizind un timp
bun la 500 m — 48”50/100. Daniel
Bota a ieșit victorios in proba de 500
m rezervată juniorilor, cu 44”20/100,
Carol Lang s-a situat pe locul 3 la
poliătlon, iar Nicolae Sandu s-a cla
sat pe locul secund la 1 500 m, cu
timpul de 2’18”62/100.

LOTO
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA
DIN 24 DECEMBRIE 1982
Extragerea I : 6 77 52 51 79 29
18 56 86
Extragerea a II-a : 68 5 4 74 12
3 32 90 64
Fond total de cîștiguri : 971 847 lei,
din care 225 946 lei report la cate
goria I.

BULETIN RUTIER
Informații de Ia Inspectoratul General al Miliției —
.Direcția circulație

„Capcane rutiere" de sezon
Una din caracteristicile condițiilor
meteorutiere din această perioadă
o constituie alternanța porțiunilor
uscate de drum cu cele umede. Ade
seori, porțiunile umede se întind pe
suprafețe relativ reduse și — ceea
ce este periculos — pot fi lunecoase
datorită unei pelicule abia percepti
bile de mîzgă sau unui strat fin de
ghețuș. Asemenea sectoare devin autenj'ice capcane pentru șoferul neavizațt, mai cu seamă in curbe
sau pe tronsoane pavate cu piatră
cubica, provocînd deraparea aproape
instantanee a autovehiculelor sub
efectul vitezelor excesive, al bruscă
rii volanului sau frinei. Un exemplu :
in orașul Băilești, automobilistul Io
nel Tănasie, necorelind viteza auto
turismului l-DJ-8120 cu deplasarea
în condiții de ploaie și mizgă, a ră
nit grav o persoană.
înșelătoare este și deplasarea cu
autovehiculul pe drumul acoperit cu
o peliculă de apă. S-a convins de
acest lucru — din păcate tardiv —
și Ioan Liviu Bodeanu, care a con
dus autoturismul 2-MM-4455 pe raza
comunei Șomcuta Mare, izbindu-se
de un stilp. Este de remarcat că res
pectivul șofer fusese avertizat pen
tru depășirea limitei legale de vi
teză, circulind in localitate cu 87 km
pe oră.
Deplasarea în siguranță cu autove
hiculele în condițiile meteorutiere
atit de schimbătoare de Ia o zonă la
alta în această perioadă reclamă ce
lor aflați la volan o mare atenție și
precauție, pentru a fi in măsură să
acționeze operativ și eficient. Impor
tant este să nu se neglijeze nici o
situație ce comportă un anumit grad
de primejdie, incepînd cu abordarea
curbelor și trecerea de pe asfalt pe

piatră cubică și continuînd cu por
țiunile de carosabil umed.

Centura de siguranță
Pe zi ce trece, tot mai mulțj automobiliști se conving de necesitatea
centurii de siguranță in caz de co
liziune sau frinări mai bruște. E
drept că, deocamdată, cei mai mulți
auțomobiliș.ti recurg la serviciile cen
turii de siguranță numai în cursul
deplasărilor în afara localităților, cu
toate că aproape 50 la sută dintre
accidentele grave — nemaivorbind
de cele ușoare — se comit în loca
litățile urbane. Și nu puține cu ur
mări ireparabile. Zilele trecute,
in Piața Iancului din Capitală, auto
turismul l-B-3647 circula pe o por
țiune de drum cu mizgă. Mașina s-a
izbit violent de un stilp, provocind
pierderea vieții automobilistului și
rănirea gravă a soției sale. Efectele
coliziunii ar fi fost substanțial dimi
nuate, dacă cei in cauză foloseau
centurile de siguranță care erau
montate, in autoturism. La inceputul
lunii decembrie, pe raza comunei
Unirea, județul Brăila, conducătorul
autoturismului l-AG-3468, Gheorghe
Petrescu, s-a angajat imprudent în
depășirea unei autobasculante, în
'timp ce din sens opus venea un alt
autovehicul. Tamponarea frontală nu
a putut fi evitată. Dacă automobilis
tul este astăzi in viață, aceasta se
datorește numai faptului că a purtat
centura de siguranță !
Două cazuri care arată necesitatea
folosirii centurii de siguranță. Nu
întîmplător i se spune și centura vie
ții, utilizarea ei constituind, în pre
zent, o recomandare legală înscrisă în
noile reglementări aduse circulației
rutiere din țara noastră.

La 1 ianuarie 1983
TRAGEREA EXTRAORDINARA LOTO A REVELIONULUI
Agențiile Loto-Pronosport se
află in plină vinzare a biletelor
pentru apropiata tragere extra
ordinară Loto a Revelionului,
care va avea Joc în prima zi a
noului an. După cum s-a mai
anunțat, in cadrul a 12 extra
geri in trei faze, cu un total de
120 de numere, participanților li
se oferă posibilități multiple de
a obține autoturisme „Dacia
1 300“, importante sume de bani
și excursii in U.R.S.S. sau R. P.

® MISIUNE COSMI
CĂ MEDICALĂ. Dup& cum

a anunțat N A.S.A., doi medici,
Norman Thagard și William
Thornton, au fost selecționați
pentru a participa la zborurile
din aprilie și iunie 1983 ale na
vetei spațiale americane „Chalenger". Misiunea lor, relatează
agenția France Presse, va fi sâ
culeagă date privitoare la așanumitul „rău de spațiu", care
afectează numeroși astronauți,
în felul acesta, in fiecare din
cele două zboruri menționate
echipajul navetei va cuprinde
cite cinci persoane. Prima mi
siune orbitală a ■ navetei „Chalenger" va începe probabil spre
finele lunii viitoare și va dura
cinci zile.

Ungară. Biletele de 25 lei au
drept de cîștiguri la toate extra
gerile. O formă avantajoasă de
participare o constituie varian
tele combinate și combinațiile
„cap de pod", pe care se pot
realiza suite de ciștiguri la mai
multe categorii. Informații com
plete pot fi obținute din pros
pectul tragerii și de la persona
lul agențiilor. Vineri 31 decem
brie 1982 .este ultima zi de parti
cipare.

e SPEOTERAPEUTICA
înseamnă folosirea microclimei
din peșteri pentru tratarea
astmului bronșic și a altor boli.
Primele experiențe în acest do
meniu au fost întreprinse in
Gruzia in anii ’70 în „Peștera
albă", din vecinătatea renumitei
stațiuni balneare Țhaltubo din
Caucaz. Observațiile făcute asu
pra primilor pacienți care s-au
tratat in această peșteră. în care
temperatura se menține constan
tă la plus 11 grade. au demon
strat efectul pozitiv âl microcli
matului de aici. După cură, bol
navii n-au mai avut crize, li s-au
îmbunătățit respirația și circu
lația sangvină. Microclima din
peșterile carstice are o influen
tei favorabilă și asupra bolnavi
lor de hipertensiune arterială,
în majoritatea covîrșitoare a

Manifestări politico-educative
și cultural-artistice în cinstea
aniversării Republicii
Simpozion științific pe tema:
„Republica Socialistă România stat al democrației muncitorești, socialiste"

A APĂRUT

Cronica

5

Vineri dimineață s-au desfășurat la
Academia „Ștefan Gheorghiu" lucră
rile simpozionului științific pe tema:
„Republica Socialistă România — stat
al democrației muncitorești, socia
liste", organizat in cinstea celei de-a
35-a aniversări a instaurării Republi
cii in țara noastră, la care au parti
cipat cadre didactice, cercetători, studenți și cursanți.
Comunicările prezentate au eviden
țiat semnificația proclamării Republi
cii in istoria poporului român și au
reliefat pe larg politica P.C.R. de
construire și dezvoltare a socialismu
lui ca expresie a aplicării creatoare
a socialismului științific la condițiile
României, exercitarea rolului condu
cător al partidului și. raportul dintre
partid, stat și organizațiile de masă
în procesul făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate, dezvol
tarea democrației muncitorești, revo
luționare și evoluția funcțiilor statu
lui in orocesul edificării socialismu
lui, înflorirea națiunii socialiste și
soluționarea deplină a problemei na
ționale în țara noastră, întărirea și
perfecționarea relațiilor de proprie
tate, formarea conștiinței socialiste a
maselor, precum și politica Româ
niei pentru instaurarea unuj climat
de pace și securitate internațională,
in soluționarea marilor probleme ale
lumii contemporane.
★

Vineri, la Iași s-au desfășurat lu
crările simpozionului „împliniri și
perspective", organizat de Comitetul
județean de partid, împreună cu
Școala interjudețeană de partid din
localitate, manifestare omagială de
dicată aniversării a 35 de ani de la
proclamarea Republicii. Au participat
istorici și cercetători, cadre didactice
universitare și din invățărhintul li
ceal. activiști de partid și de stat,
conducători ai unor întreprinderi in
dustriale și instituții ieșene.
în cadrul simpozionului s-a relevat
semnificația evenimentului proclamă
rii Republicii, rezultat al procesului
revoluționar din România interbelică,
contribuția Partidului Comunist Ro
mân la înfăptuirea actului istoric de
la 30 decembrie 1947, marea sa în
semnătate in opera de transformare
revoluționară a societății românești.

La încheierea lucrărilor, partici
pant! au adresat o telegramă tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar
general al P.C.R., președintele Repu
blicii Socialiste România, în care se
spune, printre altele : „însuflețiți de
aprecierile și îndemnurile pe care
le-ați formulat cu privire la activi
tatea cadrelor de conducere și la ne
cesitatea îmbunătățirii stilului și me
todelor de muncă și de conducere,
colectivul Academiei „Ștefan Gheor
ghiu" — cadre didactice, cercetători,
studenți și cursanți — ne angajam
in fața dumneavoastră, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să ne
perfecționăm necontenit pregătirea și
educația partinică, să devenim câdre
de nădejde ale partidului,, să mun
cim ca activiști profund devotați
idealurilor socialismului și comunis
mului, patriei și poporului. Folosim
prilejul cinstirii acestui eveniment
măreț în istoria patriei — împlinirea
a 35 de ani de la instaurarea Repu
blicii — ideal de luptă scump po
porului nostru, pentru a vă transmite
în prag de An nou urarea noastră
fierbinte, exprimată din adîncul ini
mii, de viață îndelungată, sănătate și
putere de muncă, pentru a conduce
cu clarviziune și înțelepciune desti
nele poporului nostru pe calea socia
lismului și comunismului".
★

Au fost subliniate, de asemenea, rea
lizările de seamă dobindite de po
porul român, sub conducerea partidu
lui, in anii construcției socialismului
in toate ramurile economiei naționa
le, cu deosebire in perioada de după
cel de-al IX-lea Congres al parti
dului.
Un loc aparte în contextul simpo
zionului a fost acordat personalității,
vieții și activității neobosite a secre
tarului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, gindirii sale
politice, economice și filozofice, idei
lor sale novatoare, marii contribuții
a președintelui țării la dezvoltarea
creatoare a teoriei și practicii con
strucției socialiste în patria noastră,
la mărețele înfăptuiri din toa
te domeniile vieții, la creșterea
prestigiului României pe arena vieții
politice internaționale.
(Agerpres)

SUCEAVA. în județul Suceava
se desfășoară, în cinstea aniversă
rii Republicii, numeroase manifes
tări politico-educative și culturalartistice. La Vatra Dornei a avut
loc „Săptămina educației politice și
culturii socialiste", care a inclus
simpozionul „Județul Suceava și
orașul Vatra Dornei pe coordona
tele actualului cincinal", masa ro
tundă „Calitatea muncii — factor
determinant al progresului și civi
lizației",
o
dezbatere
despre
„Muncă, tinerețe, angajare", expo
ziții de carte social-politică, spec
tacole artistice. Tot în această pe
rioadă, la Casa de cultură a sin
dicatelor din Suceava este deschisă
expoziția de fotografii „Imagini
bucovinene : oameni, fapte, împli
niri", a artistului fotograf Dumitru
Vințilă. Aceluiași njoment aniver
sar din viața patriei ii sînt dedicate
și expunerile organizate in nume
roase localități ațe județului în care
sînt evidențiate ’ profundele trans
formări revoluționare petrecute in
viața economică și socială a țării
în anii construcției socialiste, în
deosebi in perioada de după Con
gresul al IX-lea al partidului. (Sava
Be.iinariu).
CALARAȘI. în cadrul mani
festărilor politico-educative și cul
tural-artistice desfășurate în județ
in cinstea aniversării Republicii,
întreprindetea județeană cinema
tografică Călărași, în colaborare cu
Liceul agroindustrial Fundulea a
organizat o dezbatere cu tema „Co
munistul — om al faptei, al conști
inței revoluționare înaintate", ur
mată de prezentarea filmului ar
tistic „Clipa". La rindul său, Mu
zeul județean din Călărași a orga
nizat o seară culturală pentru elevi
intitulată „Republică, măreață va
tră". A urmat un montaj muzicalliterar susținut de pionieri. (Rodica
Simionescu).
VRANCEA. „Documentele Con
ferinței Naționale a partidului
— amplu program de acțiuni pen
tru dezvoltarea continuă a patriei
socialiste" și’ „România la a 35-a
aniversare a proclamării Republi
cii" constituie in aceste zile două
din subiectele expunerilor, infor
mărilor și consultațiilor organizate
in localitățile județului. La Odobești și Focșani au loc dezbateri
cu tema „Contribuția României, a
președintelui Nicolae Ceaușescu la
realizarea unui sistem trainic de
securitate și pace în Europa și în
lume". (Dan Drăgulescu).

ZONA MONTANĂ
(Urmare din pag. I)
PROGRAMUL 1
I. 1,00 Telex
II, 05 Ecran de vacanță. „Colegul meu
de bancă" de Dan Tărchiiă
11.45 Republica — anul XXXV. Itinerare
în noua geografie a ’patriei
12.10 Ora de muzică
13.10 Noi în anul 2 000
13.30 La sfîrșit de săptămtnă ® Telex
18.30 Decembrie : cronica
evenimente
lor politice
18,50 1001 de seri
10,00 Telejurnal • Cinstim prin
fapte
aniversarea Republicii
19,20 La sfîrșit de săptămină • Teleencjclopedia • 19,50 — Julio Iglesias
din nou... pe stadion • 20,10 Film
artistic : „Singurătatea florilor" —
producție a Casei de Filme Trei
• 21,35 Varietăți... antologice. S6lecțiuni din cele mai bune progra
me de divertisment
22.15 Telejurnal
22.25 La sfîrșit de săptămină ® Mondovision ® tn direct de la... Hotelul
„București"
23,00 Închiderea programului

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal • Cinstim prin fapte
aniversarea Republicii
19,20 Cintarea României. De pe marea
scenă a țării pe micul ecran. Ju
dețul Iași
20,05 Muzica zilelor noastre. Pagini din
creația compozitorilor : Gheorghe
Dumitrescu, Pascal Bentoiu. Ște
fan Niculescu, Wilhelm Berger
21.25 înaltă conștiință revoluționară, pu
ternică angajare pentru realizarea
unei noi calități, superioare,
în
toate domeniile. Documentele Con
ferinței Naționale a partidului —
mobilizator program de acțiune
21.45 Jaz in nocturnă
22.15 Telejurnal
22.25 Jaz tn nocturnă (continuare)
23,00 închiderea programului

cinema
© Quo vadis, homo sapiens : SCALA
(1103 72) — 9,15; 11,15; 13,15; 16; 18;
20, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
& Șatra : STUDIO (59 53 1 5) — 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 84) — 9; 11; 13;
15; 17; 19.
0 Ecaterina Teodoroiu :
CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20.
• Năpasta : EXCELSIOR (65 49 45) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
VIC
TORIA (16 28 79) — 9.30; 11,30; 13,30;
15,45; 18; 20.
O Secvențe : FLAMURA (85 77 12) —
11; 13.15; 15,30; 17,15: 20, FLOREĂSCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
• Concurs : COTROCENI (49 48 48) —
15; 17,30; 20, GIULEȘTI (17 55 46)
—
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.

cazurilor, s-a observat o redu
cere sau normalizarea tensiunii
arteriale și îmbunătățirea circu
lației, fără a se apela la medi
camente.

• MEMORIE ASO
CIATIVĂ. în mașinile elec
tronice de calcul obișnuite dis
tribuirea informațiilor pe adrese
se face cu ajutorul unui cod
cifric. Un neajuns al acestui
sistem este acela că necesită o
prelucrare matematică specială
și o formulare exactă a proble
melor ce i se vor da spre rezol
vare computerului. In cazul
cind trebuie să i se punâ între
bări neprevăzute, este nevoie să
fie schimbat întregul program,
ceea ce Înseamnă mari cheltu
ieli și presupune atragerea unor

DEg

le se înscriu : micșorarea suprafețe
lor ocupate de finețe, orientarea ge
nerațiilor tinere spre preocupări nea
gricole și ruperea lor de sațul de
munte, înaintarea în vifstâ și micșo
rarea. capacității de efort a forței de
muncă active, reduceri Be efective
și producții animaliere și agricole ș.a.
Sînt aspecte majore care impun
măsuri și acțiuni susținute pentru
lărgirea dotării tehnice, crearea unor
infrastructuri in satele de munte. îm
bunătățirea gradului și formelor de
cointeresare materială a producăto
rilor. în domeniul cercetării științi
fice se evidențiază multiple necesi
tăți de profilare și investigare în
problematica zooagriculturii monta
ne, însăși noțiunea netiind incă în
sușită, deși acest tip distinct de aer
tivitate agricolă prezintă o însemnă
tate incontestabilă.
Probleme deosebit de importante
se pun șl în domeniul educației și
învățămintului. fiind stringentă ne
voia ca acest sector să răspundă ce
rințelor de formare a unor oameni
bine instruiți și orientați, in legătură
directă cu formele de producție și,
existență de tip montan.
Rezultatele bune obținute de mulți
gospodari din satele noastre de mun
te, aolicarea unor metode eficiente in
practica zooagricolă curentă de
monstrează posibilitățile existente și
necesitatea popularizării experiențe
lor pozitive și valdrificării lor pe
plan științific și practic.
Multe rezultate obținute pe plan
mondial vin să demonstreze că un
proces evolutiv în zootehnia monta
nă impune creșterea nu a unui nu
măr mare de animale cu producții
submediocre, ci a unui efectiv optim,
cu performanțe productive duse nu

•
Pădurea
nebună :
VIITORUL
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
<© Probă
de microfon :
TIMPURI
NOI (16 6110) — 9; 11; 13,15;
15,30;
17,45; 20.
• Nemuritorii : PATRIA (11 86 25) —
9,30; 11,30; 14,30; 17; 19,30.
• Cu mîinile curate : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20.
• Rămîn cu tine : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30. ARTA
(213186) — 9; 11; 13; 15.15; 17.30; 19,30.
© Probleme personale :
GRIVIȚA
(17 08 58) — 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
© Cîteva zile din viața Iui Oblomov :
POPULAR (35 15 17) — 12; 16; 19.
© Teheran ’43 : PACEA (60 30 85) —
15; 18,30.
• Slujbă temporară: VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
0 Dacă ai o inimă care bate : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
G Ordin : nu deschideți focul : FE
RENTARI (80 49 85)
— 15,30 ;
17,30;
19,30.
0 Sub patru
steaguri :
AURORA
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

mai departe de limita permisă de
factorul „rezistență organică" și în
treținute cu metode de tip intensiv
față de- cel tradițional. Spre exem
plu, in Tirol (Austria), în 1950, de la
un efectiV :d^\ â9'000 vaci cu lapte .se
obțin,eau, îtoiOOO.rtone lapte, cu „3,8. Ja
siită.' gfiiSitj:l'4|,i3țj).Venind cite 2 639-Ti"
tri lapte ‘ de fiecare vacă. în anul
1978, de la numai 90 800 vaci, s-au
obținut 304 000 tone lapte, cu 4.03 la
sută grăsime, producția medie de fie
care vacă ajungînd, anual, la 3 393 li
tri lapte. Aceste rezultate au fost po
sibile atit printr-o intensă ameliora
re a efectivelor de bovine, condusă
prin selecție sistematică, cit și printr-un complex general de măsuri de
susținere, instruire și educare a pro
ducătorilor agricoli, prin bună orga
nizare in forme adaptate condițiilor
specifice montane, care, desigur, au
necesitat eforturi de lungă durată.
în România de astăzi, noua revo
luție agrară privește multiple muta
ții și adaptări, apărînd necesitatea
integrării și a zooagriculturii din
zonele de munte necooperativizate in
acest curs evolutiv, in forme realiste,
posibile și adaptate condițiilor, ne
cesităților de etaoă și caracteristici
lor profund specifice.
Devine cu atit mai important ca
problematica zooagriculturii montane
să fie abordată in raport cu
noile condiții modificate fată de tre
cut. determinate de modernizarea
vieții și de noile cuceriri ale științei
și tehnicii, iar acțiunile practice să fie
așezate pe baze științifice, Verificate
experimental, cu valorificarea amplă
a experienței tradiționale. în măsură
să conducă spre forme concrete op
timale. cu eficientă sporită pe plan
economic și social, fără afectarea ca
drului natural și garantate ca dura
bilitate în timp.

© 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; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Pilot de formula 1 :
BUZEȘTI
(50 43 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Nimic nou pe frontul de vest : CA
PITOL (16 29 17) — 9; 12.30; 16;
19,
DOINA (16 35 38) — 16; 19.
0 Colosul din
Rhodos :
COSMOS
(27 54 95) — 11,45; 14,15; 17; 19,45.
© Șeriful din Tennessee : CULTURAL
(83 50 13) - 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
FEROVIAR (50 51 40)
9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
0 Acel blestemat tren blindat : DA
CIA (50 53 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18: 20.
® Cinci pentru infern :
FLACĂRA
(20 33 40)
15; 17; 19,
MIORIȚA
(14 27 14) — 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20.
© Papillon : LIRA (317171) — 15,30;
18,30.
© Cursa infernală : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30.
0 Campioana mea : TOMIS (21 49 46)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

RETUT8NDENI

specialiști de inaltă calificare.
Pentru remedierea acestui nea
juns se face apel la așa-numita
memorie asociativă, sistem in
baza căruia căutarea informației
nu se face potrivit unui cod, ci
se orientează după sens, așa
cum face și omul. Pînă acum
de o astfel de memorie dispu
neau numai computerele de
mare capacitate. Recent concer
nul electronic „AEG-Telefunken“ din Hanovra (R.F.G.) a
pus la punct un aparat care, atașat la un minicomputer obiș
nuit. permite introducerea me
moriei asociative, făcind posi

bilă o creștere a capacității de
a rezolva operativ o serie de
sarcini și o extindere substan
țială a sferei lor de aplicabili
tate.

® SE VA MUTA CA
PITALA JAPONIEI ? Au
toritățile japoneze au revenit la
un proiect, elaborat in urmă cu
20 de ani, de mutare a capitalei
țării intr-un alt loc. Principalul
argument în favoarea unei ast
fel de soluții este suprapopu
larea Tokio-ului, oraș unde, im
preună cu suburbiile, locuiesc in

Președintele Republicii Socialiste România
Mesajul amabil pe care Excelența Voastră a binevoit să mi-1 adreseze
cu ocazia „Sărbătorii Regelui" m-a mișcat foarte mult. Vă mulțumesc din
toată inima.
La rindul meu, permlteți-mi să exprim Excelenței Voastre cele mai bune
urări de fericire personală, de fericire pentru compatrioții dumneavoastră
și pentru buna dezvoltare a relațiilor prietenești care există intre cele două
țări ale noastre.

BAUDOUIN
Regele belgienilor

Cu prilejul celei de-a 60-a
aniversări a creării U.R.S.S.
Cu prilejul celei de-a 60-a ani
versări a creării Uniunii Republicilor
Sovietice Socialiste, vineri a avut
loc in Capitală adunarea festivă or
ganizată de Comitetul municipal
București al P.C.R., impreună cu
.Consiliul Central al U.G.S.R., C.C. a!
U.T.C., I.R.R.C.S. și Consiliul Asocia
ției de prietenie româno-sovietică.
în prezidiul adunării au luat loc to
varășii Emil Bobu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R., Gheorghe Radules
cu, membru al Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R.. vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, loan
Totu, viceprim-ministru al guvernu
lui, Stan Soare, adjunct de șef de
secție la C.C. al P.C.R., generallocotenent Gheorghe Gomoiu, adjunct
al ministrului apărării naționale,
secretar al Consiliului Politic Supe
rior al Armatei, Constantin Oancea,
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Ion Hobana, membru al Bi
roului Consiliului Asociației de prie
tenie româno-sovietică, loan Botar,
secretar al I.R.R.C.S., Vasile Grădișteanu, muncitor, Cristina Ionescu,
studentă.
în prezidiu a luat loc, de asemenea,
A. T. Nefiodov, vicepreședinte al
Conducerii Centrale a Asociației de
prietenie sovieto-română, ministru
adjunct al industriei locale din
R.Ș.F.S. Rusă, conducătorul delega
ției Asociației de prietenie sovietoromână, care se află in vizită in
țara noastră.
în sală se aflau reprezentanți ai
oamenilor muncii din Capitală, ve
terani ai mișcării muncitorești din
țara noastră, conducători ai unor in
stituții centrale și organizații ob
ștești, personalități ale vieții științi
fice, artistice și culturale, generali
și ofițeri, ziariști.
Au participat, de asemenea, mem
brii delegației Asociației de prietenie
sovieto-română și membri ai Amba
sadei Uniunii Sovietice la București.
Au fost intonate imnurile de stat
ale Uniunii Republicilor Sovietice
Socialiste și Republicii Socialiste
România.
Adunarea festivă a fost deschisă
de tovarășul Dumitru Necșoiu, secre
tar al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R.
Despre semnificația evenimentului
a' vorbit tovarășul Ion Teșu, mi
nistrul agriculturii și industriei ali
mentare, care a relevat succeșele de
seamă obținute de popoarele Uniu
nii Sovietice, sub conducerea parti
dului comunist, în cei 60 de ani care
au trecut de la crearea U.R.S.S. in
opera de edificare a societății socia
liste și comuniste. Vorbitorul a subJiniat caracterul trainic al relațiilor
'prietebeșiiț cu vechi și bogate tradi
ții, statornicite intre partidele noas
tre, între poporul român și popoare
le sovietice, evidențiind însemnăta
tea deosebită a întîlnirilor la nivel
înalt pentru continua lor dezvoltare,
pentru lărgirea colaborării economi
ce, tehnico-științifice și culturale,
corespunzător intereselor ambelor
popoare, cauzei construcției socialiste
și comuniste.

A luat apoi cuvîntul L. I. Boiko,
însărcinatul cu afaceri a.i. al Uniu
nii Sovietice la București, care a
evocat marile realizări obținute în
cei 60 de ani de la crearea U.R.S.S..
s-a referit pe larg la activitatea des
fășurată de popoarele sovietice, sub
conducerea P.C.U.S., pentru înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al
XXVI-Iea al P.C.U.S., la politica
externă de pace și colaborare inter
națională a partidului și statului so
vietic.
Subliniind că între Uniunea So
vietică și România, intre P.C.U.S. și
P.C.R. s-au statornicit legături multi
laterale de. prietenie și colaborare,
vorbitorul și-a exprimat încrederea
că aceste relații se vor întări și se
vor dezvolta și in viitor, spre binele
popoarelor celor două țări, în inte
resul cauzei socialismului.
★

în aceeași zi, la Constanța a avut
loc o adunare festivă dedicată ani
versării creării U.R.S.S. Cu acest
prilej au luat cuvîntul Octavian
Ivan, președintele Comitetului jude
țean pentru cultură și educație so
cialistă, și T. S. Sochirka, consul al
Consulatului general al U.R.S.S. la
Constanța.
★

La Muzeul de istorie a partidului
comunist, a mișcării revoluționare și
democratice din România, s-a des
chis, vineri, expoziția documentară
„60 de ani de la crearea U.R.S.S.".
Organizată în colaborare cu Muzeul
central „V. I. Lenin" din Moscova,
expoziția se înscrie în suita de ma
nifestări dedicate marcării in țara
noastră a celei de-a 60-a aniversări
a creării Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste.
La vernisaj au rostit alocuțiuni
Nicolae Cioroiu, directorul Muzeului
de istorie a partidului comunist, a
mișcării revoluționare și democratice
din România, și Olga Sergheevna
Krivoșeina, directorul Muzeului cen
tral „V. I. Lenin" din Moscova, care
au evocat tradiționalele relații de
prietenie și solidaritate statornicite
intre Partidul Comunist Român și
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice. între România și Uniunea So
vietică, între poporul român și po
poarele sovietice.
Au participat Stan Soare, adjunct
de șef de secție la C.C. al P.C.R.,
Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Tamara
Dobrin, vicepreședinte al Consiliului
Culturii și Educației Socialiste, Du
mitru Necșoiu, secretat al Comitetu
lui municipal București al P.C.R.,
Florian .Balaureij rpeințiru in Biroul
Obnsi’litfiwi ;Ăsi$c!fațrer de prietenie
româno-sovietică, activiști de partid
și de stat, oameni ai muncii din
Capitală,
Au fost prezenți L. I. Boiko, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al
Uniunii Sovietice la București, mem
bri ai ambasadei, șefi ai altor mi
siuni diplomatice acreditați in țara
noastră, membri ai corpului diplo
matic.
mele vor oscila între minus 5 și plus
5 grade, izolat mai scăzute, iar maxi
mele intre minus 2 și plus 8 grade, mai
ridicate la inceputul intervalului. Ceațiă
locală, seara și dimineața. în București:
Vremea va fi în general închisă. Vor
cădea precipitații, mai ales sub formă
de ploaie.
Vîntul va sufla
moderat.
Temperaturile minime vor fi cuprinse
între minus 2 și plus 2 grade, iar ma
ximele între plus 4 și plus 8 grade. La
începutul intervalului, ceață.
(Ileana
Mihăilă, meteorolog de serviciu).

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 25
decembrie, ora 20 — 28 decembrie, ora
20. In țară : Vremea va fi în general
închisă. Vor cădea precipitații locale sub
formă de ploaie, lapoviță și ninsoare.
La munte va ninge. Vintul va sufla
slab pînă la moderat, cu intensificări
locale. Temperatura în scădere. Mini

Operație pe cord deschis la Spitalul Fundeni
La clinica de chirurgie cardiovas
culară a spitalului Fundeni a fost
efectuată recent, in premieră națio
nală, o operație pe cord deschis unei
tinere de 21 de ani, care prezenta
așa-numitul' „Bridge sindrom".
Operația, realizată de o echioă de
specialiști în frunte cu prof. dr. docent
Ioan Pop D. Popa, s-a încheiat cu
succes, confirmind astfel din nou va
loarea școlii românești de chirurgie
cardiovasculară.

© New York, New York :
UNION
(13 49 04) — 10; 13; 16; 19.
© Program de vacanță : FLAMURA
— 9, GIULEȘTI — 9, ARTA — 9, GRIVITA — 9, DOINA — 9; 10,45; 12,30;
14.15; COSMOS — 9, CULTURAL — 9;
MIORIȚA — 9.

teatre
©
Teatrul Național (14 7171,
sala
mică) : Cavoul de familie — 16; 19,30;
(sala Atelier) : Gimnastică sentimen
tală — 15; Cartea lui Ioviță — 19,30
(sala mică a Palatului) : Idolul și Ion
Anapoda — 19.
<& Opera Română (13 18 57) : Traviata
— 18.
© A.R.I.A. (13 53 75, la Palatulx spor
turilor șî culturii) : „Revelionul ve
detelor" — 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : Vă
duva veselă — 19,30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : Cu

prezent 27 de milioane de oa
meni, cifră care, pînă in anul
2000, conform celor mai modeste
prognoze, va atinge 35 de mili
oane. într-un astfel de megalo
polis problemele aprovizionării
cu alimente, cu apă, cele ale
gospodăriei comunale, devin,
practic, imposibil de rezolvat.
Un alt argument, deloc negli
jabil, in favoarea proiectului
unei noi capitale este pericolul
unui cutremur pustiitor pe care
seismologii nu-1 exclud. A fost
alcătuit un comitet, din care fac
parte 18 funcționari guverna
mentali, însărcinat să prezinte
guvernului proiectul in forma sa
definitivă, pină în anul 1984,
cind, după toate, probabilitățile,
soarta noii capitale a Japoniei
va fi hotărită.

în cadrul clinicii de la Fundeni,
creată in urmă cu șase ani, au fost
executate aproximativ 14 000 de ope-v
rații, din care aproape jumătate pe ’”
inimă. în alte 1 045 de cazuri s-au
operat afecțiuni congenitale, din care
circa 500 pe cord deschis. Succesul
operator in intervențiile cardiovascu
lare este de 96,2 la sută, ceea ce si
tuează clinica românească la nivelul
marilor centre de prestigiu din lume.
(Agerpres)

ușile închise
— 19; (sala
Grădina
Icoanei, 12 44 16) : Poezia muzicii ti
nere — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Ca frunza
dudului... —- 19.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ba
ladă cotidiană — 19,30.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : Con
curs de frumusețe — 19,30.
© Teatrul ,,Nottara“ (59 31 03.
sala
Magheru) •: De ce dohni, iubito ? —
19,30; (sala Studio) : Pensiunea doam
nei Olimpia — 19.
© Teatrul
Giulești (sala
Majestic,
14 72 34) : Amadeus — 19,30.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70):
Cîntați cu mine un cîntec — 18,30.
€> Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) :
Funcționarul
de la Domenii — 19,30.
O
Ansamblul „Rapsodia română"
(13 13 00) : La izvor de dor și cîntec
— 19.
G Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) :
Piatră la rinichi — 19.
© Teatrul
„Țăndărică"
(15 23 77) :
Bu-Ali — 10.
& Circul București (11 01 20) : Mup
pets... la circ — 16; 19,30.

© OASPEȚI NEPOF®
ACUPUNCTURA
ÎN CREȘTEREA PĂSĂRI TIȚI. Sovietul Moscovei a fost
LOR. După ce cercetătorii nevoit să înființeze un serviciu
Centrului științific din Extre
mul Orient sovietic au început
să aplice acupunctura găini
lor de Ia unele crescătorii, s-a
constatat că ouăle făcute de acestea au devenit mai mari.
Fiecare din cele 200 000 de găini
care au urmat tratamentul cu
acupunctura face în prezent ouă
care cintăresc cu 3,2 grame mai
mult decit ouăle obișnuite. S-au
redus considerabil și cazurile de
îmbolnăvire a păsărilor. Specia
liștii apreciază că reflexostimularea deschide posibilități consi
derabile pentru creșterea pro
ductivității păsărilor și animale
lor domestice.

special de... alungare a cerbilor
din pădurile înconjurătoare,
care se aventurează tot mai
frecvent pe bulevardele și in
parcurile capitalei sovietice. Cei
mai curajoși dintre acești oas
peți nepoftiți au ajuns pină in
Parcul central de cultură și
odihnă, s-au plimbat pe cheiurile
riului Moscova ; a fost și un caz
cind un cerb s-a urcat pe scara
unui bloc de locuințe pînă la
primul etaj ! Din neobișnuitul
serviciu fac parte vînători și
veterinari cu experiență, căci nu
este deloc ușor „să convingi"
un cerb să părăsească străzile
orașului.

ORIENTUL MIJLOCIU

PE DIFERITE MERIDIANE - AMPLE ACȚIUNI
PENTRU PACE $/ DEZARMARE
„Cheltuielile militare, o uriașă irosire
de resurse"
Declarațiile premierului Olof Palme
STOCKHOLM 24 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat ziarului so
vietic „Trud", reluat de agenția T.A.S.S., primul ministru al Suediei, Olof
Palme, s-a pronunțat pentru încetarea cursei înarmărilor, pentru redu
cerea cheltuielilor militare și adoptarea unor măsuri practice de dezar
mare. „Cheltuielile militare, a spus premierul suedez, reprezintă fonduri
aruncate în vint, resurse umane irosite în zadar. Cursa înarmărilor în
ghite resurse uriașe, care ar putea fi folosite in scopuri pașnice, pentru
satisfacerea nevoilor de zi cu zi a milioane de oameni, atit din statele
dezvoltate, dar mai ales din țările in curs de dezvoltare".
Respingînd teza potrivit căreia producția de armament ar crea locuri
de muncă și ar servi, chipurile, dezvoltării economice, șeful guvernului
suedez a declarat : „Fasciștii germani au creat mitul potrivit căruia cer
cetarea și producția militară ar fi utile pentru economia națională. Ei
au susținut că producția de război ar contribui la rezolvarea problemei
ocupării forței de muncă. Aceasta a fost minciuna anilor ’30, dar în vre
murile noastre ea sună și mai fals. In realitate, producția de arme submi
nează economia",
/

în timp ce Congresul american a adoptat un
buget militar record...
WASHINGTON 24 (Agerpres). —
In capitala S.U.A. s-a încheiat se
siunea din acest an — a 97-a —
a Congresului american.
După cum constata ziarul „Wa
shington Post", in timpul sesiunii
membrii forului legislativ ameri
can au aprobat un buget militar
record pentru întreaga istorie a
S.U.A., în timp ce nu au reușit să
se pună de acord asupra unor pro
grame de creare a unor noi locuri

de muncă. Este vorba de alocarea
unor cheltuieli militare pentru
exercițiul financiar 1983, început la
1 octombrie a.c., în sumă de 232
miliarde dolari, cu 26,7 miliarde
mai mult decît în precedentul an
financiar. „Aprobînd mijloace nemaiintilnite in trecut pentru spori
rea forțelor militare, notează, la
rindul său, ziarul «Christian Science.
Monitor», Congresul a redus consi
derabil alocațiile pentru programe
sociale interne".

„militanții pentru pace condamnă noile planuri
de înarmare ale S.U.A.
WASHINGTON 24 (Agerpres). —
Organizația obștească din S.U.A.
intitulată „Centrul păcii din Wa
shington" a adresat locuitorilor
Statelor Unite un apel Ia începerea
unei campanii de protest împotriva
cursei înarmărilor și în favoarea
dezarmării, inclusiv împotriva pla
nurilor de instalare în 1983 a unor
noi rachete nucleare americane cu
rază medie de acțiune în unele
state europene membre ale N.A.T.O.
în declarația publicată în acest sens
se arată, între altele : „Din cauza
noilor planuri de înarmare intrăm
într-una din perioadele cele mai
îngrijorătoare din istoria omenirii".
Documentul adresează un apel la
înfăptuirea unor măsuri practice de
dezarmare, avertizînd că intensifi
carea cursei înarmărilor nucleare
sporește considerabil riscurile de
clanșării unui nou război mondial.
„Participanții la mișcarea pen
tru înghețarea înarmărilor nuclea
re din Statele Unite numesc ra
chetele intercontinentale „MX“

«arme pentru aplicarea primei lo
vituri» și susțin că amplasarea lor
va da un nou impuls cursei înar
mărilor", scrie ziarul american
„People’s World". Ziarul relevă că
acest tip de rachete au și făcut
primele victime — 4 morți și 16
răniți — într-o explozie urmată de
un incendiu la un siloz experimen
tal de la centrul de construcții
militare din statul Tennessee.

• Noi ciocniri între milițiile rivale din Liban • Săptămîna
viitoare vor începe convorbirile oficiale israeliano-libaneze
• O declarație a președintelui Reagan

Marș împotriva
amplasării de rachete
„Cruise" în Sicilia
ROMA 24 (Agerpres). — La 24
decembrie, la Catania (Sicilia) a
început un marș al păcii care are
ca țintă finală localitatea siciliană
Comiso, unde se prevede ampla
sarea unui număr de 112 rachete
americane de tip „Cruise". Acțiu
nea a fost inițiată de o serie de
organizații italiene ale luptătorilor
pentru pace.
Participanții la marș cer să se re
nunțe la construirea bazei de ra
chete de la Comiso, se pronunță
pentru dizolvarea blocurilor milita
re, pentru utilizarea fondurilor
destinate înarmărilor în vederea
rezolvării unor importante proble
me sociale, cum ar fi crearea de
noi locuri de muncă, îmbunătățirea
asistenței sanitare și altele.
Participanții vor sosi la Comiso
la 2 ianuarie.

Londra
1983 — „Anul păcii"
LONDRA 24 (Agerpres). — Con
siliul Marii Londre a proclamat
anul 1983 „Anul păcii". In confor
mitate cu hotărirea autorităților
municipale ale capitalei britanice,
„Anul păcii" va începe la 3 ianuarie
1983, cînd intr-unui dintre marile
parcuri londoneze va fi dezvelit un
monument simbolic infățișind o fe
meie ținind in mină un porumbel.
Pe parcursul anului viitor, in capi
tala britanică vor fi organizate ma
nifestări în cadrul „Anului păcii",
intre care seminarii consacrate pro
blemelor dezarmării, securității și
cooperării, un festival al cintecului
pentru pace, o campanie împotriva
războiului, precum și o intilnire a
reprezentanților marilor orașe ale
lumii. Prin organizarea unor mari
adunări populare șl mitinguri se va
urmări informarea și mobilizarea
opiniei publice la lupta pentru de
zarmare și pace.

TEL AVIV 24 (Agerpres). — Con
vorbirile oficiale israeliano-libaneze
referitoare la retragerea trupelor
străine din Liban vor începe in pri
mele zile ale săptămînii viitoare, a
anunțat un purtător de cuvînt al
primului ministru israelian, Menahem Begin, informează agenția
France Presse.
Aceste convorbiri vor avea loc
alternativ la Khalde, în Liban, și la
Kiriat Shmona, oraș situat la fron
tiera de nord a Israelului, adaugă
agenția.

WASHINGTON 24 (Agerpres). —
Președintele S.U.A., Ronald Reagan,
a afirmat, la încheierea celei de-a
doua runde de convorbiri cu regele
Hussein al Iordaniei, că în cursul
întrevederilor cu acesta au fost rea' iizate „progrese semnificative în di
recția păcii". Recunoscind că trebuie
rezolvate încă o serie de probleme,
Reagan a subliniat că rămine „opti-

mist" în ce privește posibilitatea de
a se iniția „negocieri directe pentru
o soluționare justă a problemei pa
lestiniene, în contextul unei păci
reale și durabile in Orientul Mijlo
ciu", relatează agențiile France
Presse și Reuter.
BRUXELLES 24 (Agerpres). —
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pântru
Eliberarea Palestinei, a declarat —
intr-un’ interviu acordat ziarului
belgian „De Morgen" — că regele
Hussein al Iordaniei a fost purtăto
rul unui mesaj din partea sa trans
mis președintelui S.U.A., Ronald
Reagan, informează agenția France
Presse.
înainte de călătoria sa Ia Washing
ton, am avut cu regele Hussein con
vorbiri de cea mai mare importanță,
în special în legătură cu viitorul re
lațiilor dintre Iordania și viitorul
stat palestinian și independent in
cadrul unei. confederații, precum și
in legătură cu ansamblul propuneri
lor de pace în vederea reglementării
problemei palestiniene, a precizat
Yasser Arafat.

DAMASC 24 (Agerpres). Președin
tele sirian, Hafez Al-Assad, l-a primit
vineri pe Chedli Klibi, secretar ge
neral al Ligii Arabe, informează
agenția siriană S.A.N.A. în cursul în
trevederii au fost examinate proble
me legate de situația din lumea arabă
în condițiile existente în prezent în
zonă.

Zambia condamnă acțiunile agresive ale R. S. A.
LUSAKA 24 (Agerpres). — La Lu
saka s-au încheiat lucrările Consi
liului Național al Partidului Unit al
Independenței Naționale (U.N.I.P.)
din Zambia. într-o declarație, Con
siliul Național a cohdamnat acțiu
nile agresive ale regimului rasist din
R.S.A. împotriva statelor africane
din „prima linie". De asemenea, do
cumentul subliniază necesitatea ac
celerării procesului de acordare a

independenței Namibiei in baza re
zoluției 435 a Consiliului de Secu
ritate al O.N.U., care stipulează or
ganizarea de alegeri libere în acest
teritoriu, sub supravegherea O.N.U.

Dificultăți in calea
soluționării crizei politice

In orașul Bitche, din Franța, a avut loc, recent, o demonstrație de pro
test împotriva instalării de noi rachete nucleare americane cu rază
medie de acțiune pe continent. Printre manifestanți s-au aflat și luptă
tori pentru pace din R.F.G.

LISABONA 24 (Agerpres). — Ofi
ciul de presă al președinției portu
gheze a dat publicității o declarație
în care se arată că președintele Ramalho Eanes își va începe luni con
sultările cu liderii partidelor politice
reprezentate in Parlament, pentru a
examina' modalitățile de soluționare
a crizei guvernamentale.
Observatorii politici din Lisabona,
citați de agențiile Reuter și France
Presse, apreciază că pentru moment
nu se întrevede nici un indiciu cert
care să deschidă calea rezolvării cri
zei guvernamentale. Evenimentul
care a dus la blocarea situației, men
ționează sursele citate, este refuzul
lui Carlos Mota Pinto, care a mai în
deplinit funcția,, de premier, de a
accepta să formeze un nou guvern
de coaliție. în aceste condiții, săptăminalul „Expresso" scrie despre po
sibilitatea organizării de ajegeri ge
nerale anticipate.

Extinderea șomajului în țările O.C.E.D.
WASHINGTON 24 (Agerpres) —
Potrivit unor prognoze, șomajul în
Europa occidentală va crește anual
cu două milioane de șomeri, scrie
cotidianul american „International
Herald Tribune". In prezent, in cele
25 de țări dezvoltate membre ale
Organizației pentru Cooperare Eco
nomică și Dezvoltare (O.C.E.D.) există 32 milioane de șomeri, din care
aproape o treime sint din S.U.A.
Există crtftla probabilitate ca mulți
dintre cei care acum sint șomeri să
nu mai intre vreodată în rindul for
ței de muncă active, adaugă ziarul.
într-o serie de țări, șomajul depă
șește în prezent ceea ce era conside
rat tolerabil din punct de vedere po
litic cu numai cîțiva ani în urmă.

BRUXELLES 24 (Agerpres) — In
stitutul internațional al fierului și
oțelului (I.I.S.I.) a dat publicității,
la Bruxelles, date statistice in care
se arată că recesiunea economică
manifestată pe ansamblul lumii oc
cidentale a dus la o scădere accen
tuată a producției în industria side
rurgică în cele 29 de state capitaliste
dezvoltate reprezentate în acest or-
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GUVERNUL COLUMBIEI A DECRETAT „STAREA DE URGENȚA
ECONOMICA" pe o perioadă de 50
de zile, măsură care permite puterii executive să adopte hotăriri
cu caracter de lege, fără ca ele să
fie in prealabil aprobate de Con
gres (parlamentul țării) — infor
mează agenția columbiană Colpress.
Instituirea „stării de urgență eco
nomică" — pentru a doua oară in
ultimele patru luni — a fost deter
minată de necesitatea soluționării
grabnice a unor probleme de ordin
economic.

ganism. Astfel, potrivit statisticilor,
industria siderurgică americană a
fost cel mai mult afectată, produc
ția de oțel în noiembrie acest an
fiind de 4,2 milioane tone, cu 42 la
sută inferioară celei din perioada co
respunzătoare din anul trecut, men
ționează agenția Reuter. în C.E.E.,
diminuarea producției în același in
terval de timp a fost de 25 la sută,
iar în Japonia de nouă la sută.

Cel mai dificil an
pentru economia latino-americană
NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres)
— Din punct de vedere economic,
1982 a fost cel mai dificil an pentru
țările latino-americane de la criza
din 1930 și pînă în prezent, se ara
tă într-un raport preliminar al Co
misiei O.N.U. pentru America La
tină, transmis de agenția Reuter.
Scăderea veniturilor, creșterea șo
majului și deficitul balanței de plăți
externe au fost principalele cauze
ale instabilității politice și sociale
din regiune, precizează raportul.

scurt
ACORD INTERBANCAR SOVIETO-CIIINEZ. Agenția T.A.S.S.
informează că Ia Beijing au avut
loc convorbiri intre reprezentanți
ai Băncii Populare a Chinei și
Băncii de comerț exterior a
U.R.S.S. și a fost semnat un acord
interbancar privind modalitățile de
realizare a deconturilor, în comerțul de frontieră dintre cele două
țări.

Din acest motiv a avut loc un lanț
de căderi de guverne, cărora le-a
luat locul opoziția, ca urmare a ex
primării nemulțumirii de către alegă
tori. Un amplu eșec economic ca ce!
de acum nu a mai fost cunoscut de
lumea occidentală din anii ’30, deși
pînă acum ea a fost scutită de con
secințele nefaste ale violenței, revo
luției și războiului, adaugă ziarul.
Redresarea economică nu poate fi
realizată nici prin rachete „MX" și
nici prin campanii propagandistice
zgomotoase de felul acelora pe care
le proiectează Administrația ameri
cană în sprijinul „Cruciadei pentru
democrație" a președintelui Reagan,
scrie cotidianul.

Scăderea accentuată a producției siderurgice
pe ansamblul lumii capitaliste
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Miting antinuclear
în Japonia
TOKIO 24 (Agerpres). — In ora
șul japonez Kobe a avut loc un
mare miting al reprezentanților
opiniei publice împotriva, cursei
înarmărilor, pentru dezarmare și
pace. După cum relatează ziarul
„Akahata", vorbitorii la miting au
subliniat necesitatea reducerii chel
tuielilor militare ale Japoniei și ac
tivizării manifestărilor opiniei pu
blice in favoarea adoptării unor
măsuri practice de dezarmare, in
primul rind de dezarmare nucleară.

BEIRUT 24 (Agerpres). — Vineri
au reizbucnit schimburile de focuri
intre milițiile rivale libaneze în zona
de la sud de Beirut. Tirurile cele
mai violente au fost înregistrate pe
axa Khalde — Shweifat — Kfar
Shima, situate între 9 și 13 kilometri
la sud de capitala libaneză. Surse ale
poliției libaneze au anunțat că cinci
persoane au fost ucise, iar alte 14 au
fost rănite.
Lupte intermitente au fost semna
late și in regiunea de munte Aley,
la sud-est de Beirut.

CONSECINȚELE CRIZEI ECONOMICE

CELEBRUL SCRIITOR FRAN
CEZ LOUIS ARAGON A ÎNCETAT
DIN VIAȚA în noaptea de joi spre
vineri la domiciliul său din Paris,
informează agenția France l’resse.
Poetul și romancierul era în virstă
de 85 de ani.

ALEGERI IN ARGENTINA. Pre
ședintele argentinian, Reynaldo
Bignone, a declarat, vineri, la
Buenos Aires că alegerile generale
în Argentina vor avea»loc cel mai
tirziu la 6 noiembrie, anul viitor,
transmite agenția Reuter. în ca
drul unei ceremonii, el a precizat
că in februarie 1983 guvernul va
putea prezenta programul electoral.

Împrumut acordat bra
ziliei. Fondul Monetar Interna

țional a hotărît miercuri să acorde
Braziliei un împrumut în valoare
de 498,7 milioane „Drepturi spe
ciale de- tragere" (D.T.S.), ceea ce
reprezintă aproximativ 533 mili
oane dolari.

Totodată, este menționat faptul că
producția generală de bunuri de larg
consum a scăzut cu 1 la sută — cea
mai nefavorabilă situație înregistra
tă în ultimii 40 de ani — iar venitul
pe locuitor s-a redus cu 3 la sută.
Conform statisticii, rata inflației o
fost în medie de 80 la sută, în act
an depășind toate previziunile, fa.
care reflectă impactul recesiunii economice mondiale asupra economiei
țărilor latino-americane, relatează
sursa citată.

INDIA ȘI PAKISTANUL
convenit — în urma negocierilor
dintre reprezentanții ministerelor
de externe ale celor două țări —
să formeze o comisie mixtă însărci
nată cu găsirea căilor de promovare a înțelegerii și colaborării bi
laterale în toate domeniile, trans
mite agenția P.T.I. .
PEDEAPSA CU MOARTEA. Mas
sachusetts a devenit cel de-al 38-lea
stat din componența S.U.A. în care
a fost reintrodusă pedeapsa cu
moartea pentru asasinate și alte
crime grave.
STAREA DE URGENȚA INSTITUITA ÎN GAMBIA după încer
carea de lovitură de stat din iulie
1981 a fost prelungită cu încă un
an în baza unei legi adoptate de
parlamentul gambian, relatează
agenția T.A.P.

APROXIMATIV 40 LA SUTA
DIN LOCUITORII REPUBLICII
SUD-AFRICANE SINT AN ALFABEȚI, arată rezultatele recensămân
tului populației desfășurat în aceas
tă țară. Potrivit statisticilor oficiale, în rindul minorității albe din
R.S.A. știu să scrie și să citească 87
la sută din locuitori, in timp ce în
cazul africanilor — doar 51 la sută.

Ce ar însemna reducerea cu 20 la sută a cheltuielilor militare
propusă de Conferința Națională a P. C. R.

REDUCEREA CHELTUIELILOR MILITARE obiectiv concret, realist și eficient pe calea dezarmării
„Înghețarea cheltuielilor militare și trecerea la reducerea lor con
stituie o necesitate atit pentru diminuarea cursei înarmărilor și a pregă
tirilor de război, cit și pentru crearea condițiilor necesare depășirii cri
zei economice mondiale, relansării activității economico-sociale“.
NICOLAE CEAUȘESCU
Ampla și profunda analiză a evo
luțiilor din viața internațională cu
prinsă (în Raportul prezentat de
tovarășul Nicolae Ceaușescu la
Conferința Națională a partidului a
pus din nou in evidență ideea de
mare valoare teoretică și practică
referitoare la faptul că, pentru în
făptuirea dezarmării, pasul hotărîtor îl reprezintă înghețarea și
reducerea cheltuielilor militare.
Pornind de la necesitatea stringen
tă a dezarmării și, totodată, de la
aspectele ei deosebit de complexe,
secretarul general al partidului,
președintele țării, subliniază ast
fel însemnătatea unei abordări
treptate, realiste, de la simplu la
complex a acestei probleme cardi
nale, avînd în vedere că măsurile
inițiale ar deschide calea altor mă
suri mai ample, în. cadrul unui pro
ces continuu, care să ducă in final
la înfăptuirea obiectivului istoric
— dezarmarea generală și totală.
în cadrul acestui proces, înghe
țarea și reducerea cheltuielilor mi
litare se constituie intr-o primă
treaptă general accesibilă, de natură
a crea un climat de încredere și a
stimula realizarea de înțelegeri re
feritoare la aspectele mai dificile
ale dezarmării. Arătînd că una din
componentele acestui proces tre
buie să fie adoptarea de măsuri
ferme pentru diminuarea rolului
blocurilor militare și trecerea la
desființarea simultană a N.A.T.O.

șl a Tratatului de la Varșovia, to
varășul Nicolae Ceaușescu a for
mulat propunerea concretă ca, pină
la desființarea blocurilor, statele ce
lor două pacte militare să treacă,
de comun acord, la reducerea cu 20
la sută a cheltuielilor militare față
de nivelul din acest an — pină in
1985. în spiritul unei înalte răs
punderi pentru asigurarea condiții
lor de liniște și securitate necesare
desfășurării operei de construcție
socialistă pe pămîntul patriei, în
consens cu interesele de pace și
progres ale tuturor popoarelor,
propunerea formulată de secretarul
general al partidului reprezintă o
nouă și importantă contribuție Ia
eforturile pe plan mondial în ve
derea opririi cursei înarmărilor și
înfăptuirii dezarmării — acest im
perativ suprem al vremurilor noas
tre. în același timp, propunerea se
înscrie pe linia activității consec
vente a României în favoarea
adoptării de măsuri efective care
să declanșeze un autentic proces de
dezarmare.
Argumentînd propunerea, secre
tarul general al partidului arăta că,
in ansamblul cheltuielilor militare,
membrii blocurilor N.A.T.O. și Pac
tului de la Varșovia dețin o pon
dere de aproximativ 80 la sută. Ca
atare, orice reducere semnificativă
poate fi realizată numai de cei ce
efectuează grosul cheltuielilor și
este, deci, firesc ca procesul dimi

nuării acestor cheltuieli să înceapă
țpemai cu țările care dețin princi
pala pondere în materie de mijloa
ce afectate înarmărilor. Deși stăvi
lirea cursei înarmărilor presupune
înghețarea și reducerea cheltuieli
lor de către toate țările, ar fi cel
puțin nerealist să se mizeze mai intîi pe rezultatele pe care le-ar pu
tea avea reducerile bugetare in
rindul statelor care dețin doar o
cincime din cheltuielile militare
mondiale — în timp ce restul de
patru cincimi revin celor două
blocuri.. Este de înțeles că trecerea
tocmai a acestor țări la reducerea
cheltuielilor militare va fi hotăriloare pentru diminuarea cursei
inarmărilor și înfăptuirea dezarmă
rii.
Evoluțiile negative înregistrate în
ultima vreme pfi plan internațional,
ca urmar.e a intensificării ritmului
înarmărilor, nu fac decît să subli
nieze
actualitatea
demersului
românesc privind înghețarea și re
ducerea cheltuielilor militare. într-adevăr, anul ce se încheie a
marcat noi creșteri spectaculoase
ale cheltuielilor de război — care
depășesc în prezent 600 miliarde de
dolari — noi arme cu mare putere
de distrugere au intrat în arsena
lele statelor sau se află în fază de
testare pe poligoane, ceea ce spo
rește nemăsurat pericolul unei con
flagrații cu urmări incalculabile
pentru specia umană. în același

timp — și ca o consecință directă
— încordarea a atins limite critice.
Noul îndemn al României la
înghețarea și reducerea cheltuieli
lor militare și-a aflat și acoperirea
imediată in fapte
O atestă
cu prisosință declarația tovarășului
Nicolae Ceaușescu privind limitarea
cheltuielilor militare ale țării noas
tre pînă in 1985 la nivelul cheltu
ielilor din 1982. Ca o expresie a vo
inței de pace a poporului român, a
hotărîrii lui de a-și consacra toate
eforturile dezvoltării multilaterale
a patriei, ridicării in continuare a
nivelului de trai, delegații la Con
ferința Națională au primit cu vie
satisfacție propunerea secretarului
general al partidului. Forul comu
niștilor români a adoptat in unani
mitate decizia de înghețare a bu
getului militar al țării noastre pen
tru viitorii trei ani, propunerea de
venind astfel hotărîre a partidu
lui, a întregului popor. Succedînd
reducerilor anterioare ale cheltuie
lilor militare ale țării noastre, această măsură, expresie a voinței
de pace a poporului nostru, ca și
propunerea referitoare la reducerea
cheltuielilor celor două blocuri co
respund intereselor fundamentale
ale tuturor națiunilor lor, cauzei
păcii și progresului în lume.
Este neîndoielnic că propunerea
românească privind reducerea cu
20 Ia sută a cheltuielilor militare
ale celor două blocuri, ca și hotă-

® Diminuarea cu 20 la sută a bugetelor militare ale celor două
blocuri ar duce la ELIBERAREA A 96 MILIARDE DE DOLARI. Aceasta reprezintă
de peste patru ori valoarea ajutorului mondial pentru dezvoltare acordat ță
rilor rămase în urmă și de tot atîtea ori valoarea produselor alimentare impor
tate de țările respective.

© Cu această sumă s-ar putea construi 100 000 DE ȘCOLI pentru 66
milioane de elevi ; sau 5 000 DE SPITALE cu 3 milioane de paturi ; sau 12 MI
LIOANE DE APARTAMENTE pentru 50 milioane de oameni.
• Cu numai 12 la sută din suma obținută prin reducerea bugetelor
militare ale țărilor din cele două blocuri s-ar putea asigura :
LICHIDAREA ANALFABETISMULUI ÎN LUME (1,5 miliarde), lansarea unor
VASTE PROGRAME DE HRANĂ PENTRU COPII (4 miliarde) ;
ASISTENȚA NECESARĂ PENTRU ȚĂRILE CELE MAI SĂRACE (3,5 mili
arde) ;
ASIGURAREA CU APĂ POTABILĂ A TUTUROR LOCUITORILOR ȚĂRI
LOR RĂMASE ÎN URMĂ (2 miliarde).
® Alocarea în scopuri pașnice a numai 10 LA SUTĂ din suma devenită
disponibilă ar fi suficientă pentru crearea a aproape un milion de locuri de
muncă în țările dezvoltate.

• Dacă numai jumătate din mijloacele financiare eliberate prin redu
cerea preconizată ar fi investite în sectorul civil, în trei ani s-ar obține PRO
DUCȚII SUPLIMENTARE ÎN VALOARE DE 40 MILIARDE DOLARI.

rirea referitoare la înghețarea pro
priului buget militar vin in intîmpinarea cerinței de a se pune capăt
competiției inarmărilor, reprezintă
inițiative concrete, practice în acest
sens.
Este lesne de înțeles ce urmări
pozitive ar avea traducerea în via
ță a propunerii românești asupra
ansamblului vieții internaționale.
Mai întii, aplicarea acestei propu
neri ar duce la o sensibilă înse
ninare a orizontului internațional,
căci, așa cum sporirea bugetelor de
război mărește neîncrederea și sus
piciunile,- reducerea acestor bugete
— în cazul de față reducerea grosu
lui cheltuielilor militare — ar în
tări considerabil încrederea între
state, deschizind călea unei abor
dări constructive a ansamblului
problematicii dezarmării.
Pe de altă parte, transpunerea în
viață a propunerii românești ar re

prezenta o ușurare economică pen
tru toate statele prin eliberarea
unor foarte importante mijloace și
resurse pentru dezvoltare. Cu atit
mai oportună și necesară apare re
ducerea cheltuielilor militare in
condițiile de azi, cînd lumea este
confruntată cu cea mâi gravă criză
economică din ultima jumătate de
veac, care tace ca bugetele de
război să apese deosebit de du
reros pe umerii popoarelor. Este
vorba de fonduri financiare imense,
a căror utilizare în scopuri civile
ar reprezenta un puternic mijloc
de propulsare a progresului eco
nomic, in primul rind în țările in
curs de dezvoltare, de soluționare a
multiple probleme sociale, începind cu eliminarea flagelului foa
metei și subnutriției, a analfabe
tismului și a -bolilor endemice și
terminînd cu îmbunătățirea utili

zării forței de muncă în țările afec
tate de șomaj.
Dincolo de efectele concrete pe
care le-ar avea, propunerea româ
nească privind înghețarea și re
ducerea bugetelor militare ale
membrilor N.A.T.O. și Pactului de
la Varșovia dobindește semnifica
ția unui îndemn la luciditate, la
mai multă voință politică din
partea factorilor de răspundere ai
statelor. Apare limpede că tradu
cerea în viață a acestei propuneri
ar avea ’ multiple efecte binefăcă
toare asupra ansamblului situației
internaționale, deschizind astfel
larg căile trecerii la dezarmare, ca
singura cale viabilă de a salvgarda
pacea și securitatea mondială,
destinele înseși ale omenirii, de a
asigura progresul și bunăstarea tu
turor țărilor.

Vasile OROS
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