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IN PREZENȚA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

ieri a început

Plenara lărgită a MH National al Agriculturii, 
Industriei ffintn, SfrtaMi si Cosmirirli Apelor
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în prezența tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, luni, 27 decembrie, au început 
in Capitală lucrările Plenarei lărgite 
a Consiliului Național al Agricultu
rii, Industriei Alimentare, Silvicul
turii și Gospodăririi Apelor.

La sosirea in Sala Palatului Repu
blicii, care găzduiește lucrările ple
narei, secretarul general al partidu
lui a fost întimpinat cu calde senti
mente de dragoste și stimă, cu puter
nice și însuflețite aplauze, uralc și 
ovații, întreaga asistență scandînd 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“.

împreună cu conducătorul partidu
lui și statului nostru, in prezidiu au 
luat, loc tovarășii Constantin Dăscă- 
lescu, Iosif Banc, Emil Bobu, Ion 
Coinan, Ion Din'că, Ludovic Fazckas, 
Alexandrina Găinușe. Ilie Verdcț, 
Miu Dobrcscu, Petru Enachc, Nicolae 
Giosan, Gheorghe Stoica, secretar al 
C.C. al P.C.R., precum și membri ai 
Biroului Executiv al Consiliului Na
țional al Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Gospodăririi 
Apelor.

Plenara reunește peste 2 500 de 
participant!. în afara membrilor con
siliului, sint prezenți, ca invitați, 
primii secretari ai comitetelor jude
țene de partid și secretarii cu pro
blemele muncii de partid în agricul
tură, cadre din conducerea direcți
ilor agricole, sucursalelor băncii 
agricole, inspectoratelor silvice ju
dețene și oficiilor de gospodărire a 
apelor, președinți de consilii unice 
agroindustriale de stat și coopera
tiste, specialiști din producție, in- 
vățâmint și cercetare, lucrători din 
unitățile agricole de stat, țărani 
cooperatori și producători agricoli din 
zonele necooperativizate, secretari ai

unor comitete de partid din unități 
agricole.

Iau parte, de asemenea, cadre cu 
munci de răspundere din ministerele 
și organele centrale carQ au sarcini 
in domeniul agriculturii, activiști ai 
C.C, al P.C.R., ai organizațiilor de 
masă și țbștești.

Plenara pune pregnant în evidență 
profundul democratism al orinduirii 
noastre socialiste, ilustrind preocupa
rea permanentă a conducerii partidu
lui și statului, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de a se întilni și 
consulta cu oamenii muncii, in ve
derea adoptării celor mai potrivite 
măsuri menite să asigure înfăptuirea 
neabătută a hotăririlor Congresului al 
XII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, a Programului de edifica
re a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare a României 
spre comunism.

Luind cuvintul, tovarășul Ion 
Dincă, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.,'prim vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședinte al Consiliului Național al 
Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Gospodăririi Apelor, 
a spus.:

„Stimați tovarăși.
Avem 'deosebita cinste și onoare să 

salutăm cu multă căldură, cu profund 
respect și bucurie prezența la Plena
ra Consiliului Național al Agricultu
rii, Industriei Alimentare, Silvicul
turii și Gospodăririi Apelor a celui 
mai iubit fiu al poporului român, 
personalitate proeminentă a lumii 
contemporane, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceausescu. 
(Aplauze puternice : se scandează 
(,Ceaușescu — P.C.R. !“).

îngăduiți-mi, mult stimate tovară

șe secretar general, să vă exprim, in 
numele participanților la plenară, al 
tuturor celor ce muncesc in agricul
tură, industria alimentară, silvicultu
ră și gospodărirea apelor, cele mai 
alese sentimente de dragoste și 
profundă recunoștință pentru activi
tatea de înaltă competență și nemăr
ginitul devotament cu care conduceri 
destinele patriei și poporului nostru, 
în înaintarea fermă a României pe 
drumul glorios al edificării societății 
socialiste și comuniste. (Vii și însu
flețite aplauze).

Prezența dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general, la 
lucrările plenarei atestă incâ o dată, 
cu putere și forță de convingere, 
grija statornică deosebită ce o acor
dați dezvoltării și modernizării agri
culturii, corespunzător exigențelor 
noii revoluții agrare, perfecționării 
activității tuturor sectoarelor repre
zentate in Consiliul Național, care au 
un rol tot mai însemnat în ansam
blul economiei naționale, in sporirea 
avuției și ridicarea bunăstării pp- 
porului.

Ne propunem, mult stimate tovară
șe Nicolae Ceaușescu, ca, in spiritul 
orientărilor și sarcinilor reieșite din 
magistralul Raport prezentat de dum
neavoastră Conferinței Naționale a 
partidului, al indicațiilor date cu di
ferite prilejuri, să analizăm in ac
tuala plenară a Consiliului Național, 
in mod critic și autocritic, cu exigen
ță și combativitate, activitatea desfă
șurată și rezultatele obținute in 1982 
și, îndeosebi, măsurile ce se vor în
treprinde pentru îndeplinirea inte
grală a planului pe 1983, a programe
lor prioritare adoptate pentru dezvol
tarea producției agricole' vegetale și 
animale".

Participanții au aprobat în unani
mitate următoarea ordine de zi :

1. — Raport cu privire la activita
tea desfășurată și rezultatele obținu
te in agricultură, industrie alimen
tară, silvicultură și gospodărirea 
apelor in anul 1982 ; măsurile ce 
trebuie intreprinsc, in lumina hotă
ririlor Conferinței Naționale a parti
dului, pentru îndeplinirea integrală a 
planului pe 1983.

2. — Program de măsuri pentru 
pregătirea și desfășurarea campaniei 
agricole de primăvară.

3. — Programele prioritare privind: 
organizarea) in cultură intensivă a 
porumbului ; dezvoltarea culturii ore
zului, bumbacului, ciupercilor, plan
telor medicinale și aromatice; produ
cerea semințelor și materialului sădi- 
tor: dezvoltarea sericiculturii; dezvol
tarea producției de pește și piscicul
turii, a producției de carne de iepure; 
producerea furajelor de către unități
le agricole socialiste și gospodăriile 
populației ; ameliorarea pajiștilor na
turale și amenajarea pădurilor pășu- 
nabile in perioada 1983—1985 : norme 
obligatorii privind organizarea pro
gramului in fermele zootehnice : dez
voltarea producției agricole Ia gospo
dăriile populației ; repararea tractoa
relor, mașinilor și utilajelor agricole ; 
organizarea invățămintului agrozoo
tehnic de masă ; instruirea și perfec
ționarea pregătirii cadrelor din agri
cultură, îmbunătățirea activității in 
silvicultură.

4. — Proiect de deeret pentru mo
dificarea și completarea Legii nr. 
31/1977 ’ privind Congresul consiliilor 
de conducere ale unităților agricole 
socialiste, al întregii țărăriimi. al 
consiliilor oamenilor muncii din in
dustria alimentară, silvicultură și 
gospodărirea apelor și Consiliul Na-
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RAPORT MUNCITORESC: 
despre realizările anului 1982, 
despre pregătirile pentru 1983

.Trei zile ne mai despart de sfirșitul acestui an.
L,a redacție continuă să sosească știri din toate col

țurile țării despre realizările obținute in producție in 
acest an de colectivele de oameni ai muncii, despre 
noi împliniri pe tărimul hărniciei pentru înflorirea 
patriei, țpa Și în viața personală. Sint fapte care al

cătuiesc chipul frumos al României socialiste acum la 
șfirșit de an, fapte din care se desprinde dorința fier
binte a tuturor de a consacra apropiatei sărbători a 
Republicii buchete de noi înfăptuiri., hotărirea de a 
păși in noul an gata de a îndeplini exdmplar sarcinile 
stabilite de Conferința Națională a partidului.

Mîndria de a raporta : „Am îndeplinit planul anual™
Intr-o telegramă adresată COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDU

LUI COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
de către Comitetul județean COVASNA al P.C.R., oamenii muncii din 
industria județului raportează, cu legitimă mindrie patriotică, că au 
îndeplinit, cu cinci zile mai devreme, sarcinile de plan pe acest an 
Ia producția netă, ceea ce va permite județului să dea, pină la finele 
anului, o producție netă industrială suplimentară de peste 170 milioane 
lei. Toate acestea au fost obținute — se arată in telegramă — pe 
seama creșterii productivității muncii, înlr-un ritm superior celui pla
nificat, prin reducerea cheltuielilor, a consumurilor specifice, precum 
și prin economisirea de materii prime, materiale și energie. Astfel, 
productivitatea a sporit cu 6 487 Iei pe om al muncii, cheltuie
lile materiale la 1 000 lei producțic-marfă au fost reduse cu aproape 
23 lei, fiind economisite 20 828 tone combustibil convențional și 24
tone metal.

Cum iși onorează petroliștii de la 
Cartojani angajamentele asumate 
la începutul anului de a da țării 
cit mai mult petrol ?

— Petroliștii de la Cartojani sint 
oameni de cuvint — ne spune 
Petre Cristea, corespondentul 
„Scînteii". După cum se știe, ei au 
lansat în acest an chemarea la în
trecere către toate unitățile de fo
raj șt extractive din țară, angajîn- 
du-se să obțină o producție supli
mentară de 15 000 tone țiței și 5 
milioane mc gaze. Iată rezultatele : 
au îndeplinit planul anual Ia 21 
decembrie și pină în prezănt 
au obținut o producție suplimenta
ră. de 18 000 tone țiței. Un aport 
deosebit la acest succes l-au avut 
cele 75 sonde puse în exploatare 
în acest an și aplicarea unor 
procedee moderne de extracție. 
Pină la sfîrșitul acestui an petro
liștii de la Cartojani vor da în 
plus țării o cantitate de peste

19 000 tone țiței și 13,5 milioane mc 
de gaze utilizabile. Directorul sche
lei, inginerul Aurel Brașov, ne re
lata că acest spor de producție fi
zică a permis și realizarea supli
mentară a producției marfă de 20,3 
milioane lei și o producție netă de 
9,7 milioane lei. Și vă rog să mai 
rețineți citeva date : in județul 
Giurgiu 21 de unități economic^ au 
raportat îndeplinirea planului 
anual, iar pină vom rupe ultima 
filă din calendar acestea vor fi 
realizat o producție marfă supli
mentară de peste 375 milioane lei. 

într-un telex sosit la redacție, 
semnat de inginerul Petre Raiciu, 
director general al Centralei de 
utilaj și piese de schimb pentru 
industria chimică, se transmite :

„Vă anunțăm că unitățile din 
cadrul centralei noastre au rapor
tat realizarea sarcinilor de plan pe 
anul 1982. Am fabricat peste pre
vederi 1 800 tone utilaj tehnologic

pentru industria chimică, 130 tone 
armături industriale din oțel, 900 
bucăți pompe centrifugale, piese de 
schimb in valoare de 90 milioane 
lei, produse chimice auxiliare în 
valoare de 24 milioane lei, produse 
ale industriei de mecanică fină in 
valoare de 19 milioane lei.

în aceste ultime zile ale anului, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, ne preocupăm intens de 
pregătirea temeinică a producției 
pe anul 1983, pentru asigurarea 
îndeplinirii exemplare a sarcinilor 
care ne revin in cel de-al treilea 
an al actualului cincinal".

Numeroase sint știrile sosite de 
la corespondenții județeni ai zia
rului prin care sîntem informați 
despre raportarea îndeplinirii sar
cinilor de plan pe acest an de nu
meroase colective muncitorești. Le 
redăm în sinteză : unitățile indus
triale din județul Olt, care vor 
realiza pină la sfîrșitul anului o 
producție marfă suplimentară de 
280 milioane lei ; 40 de unități in
dustriale din județul Satu Mare — 
180 milioane lei peste prevederi la 
producția marfă ; 34 unități econo
mice din județul Teleorman — 220 
milioane lei ; 43 unități economice 
din județul Galați — peste 500 mi
lioane lei ; 50 unități economice
din județul Timiș — 800 milioane 
lei : 34 de unități industriale din 
județul Vaslui — 200 milioane lei ; 
41 unități economice din județul 
Constanța — 600 milioane lei ; 48 
unități economice din județul Iași 
— 480 milioane lei.

Angajamente, hotărîre de a munci mereu mai bine
Corespondentul „Scînteii" pentru 

județul Hunedoara, Sabin Cerbu, a 
făcut un sondaj printre; oameni, ai; 
piupciiydirț „diferite unități.. econo
mice, urmărind răspunsul la două 
întrebări : f Care a fost cea mai 
importantă realizare a dv. în anul 
1982 ? 2. tiare este cel mai de sea
mă proiect pentru 1983 ? Iată trei 
din răspunsurile primite :

Constantin Popa, miner șef de 
brigadă la Întreprinderea minieră 
Lupeni :

1.' Situarea brigăzii noastre pe 
primul loc și în acest an pe mina 
Lupeni, ca urmare a extragerii 
peste prevederi a 15 000 tone căr
bune cocsificabil. Dacă m-ați fi 
întrebat însă care a fost cel mai 
de seamă eveniment din viața mea 
aș fi răspuns că, in calitate de re
prezentant al comuniștilor din Lu
peni, am avut marea cinste de a 
participa la Conferința Națională 
a partidului, unde m-am angajat, 
in numele minerilor Văii Jiului, de 
a spori substanțial producția de 
cărbune în anul viitor.

2. Desigur, intii de toate, brigada 
să cîștige și in al treilea an al cin
cinalului locul I pe mină. Anul 
viitor se vor termofica citeva mii 
cie apartamente in orașul Lupeni. 
Printre beneficiarii"de confort' spo
rit se vor număra și membrii 
brigăzii mele, fiindcă toți locuim in 
apartamente noi, confortabile, con
struite de stat.

Florian Giurcă, maistru specia
list, oțelăria electrică nr. 1, Combi
natul siderurgic Hunedoara :

1. Faptul că, alături de tovarășii 
mei de muncă, am reușit să rapor
tăm o importantă premieră tehni
că in siderurgia românească : in
trarea în producție a modernei in
stalații de tratare în vid a oțelului 
cu aport de căldură, sarcină care 
ne-a fost trasată în mod expres 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul celei mai recente vizite de 
lucru in combinatul nostru.

2. Fără îndoială, obiectivul prio
ritar al meu și al tovarășilor de 
muncă este acum atingerea para-

metrilor prevăzuți pentru noua 
instalație, ceea ce ar însemna pro
ducerea intr-un an a 45 000 tone 
oțel de înaltă puritate. Pentru a 
fi înțeles de ce ne preocupa în Icel 
mai înalt grad această 'problemă 
este suficient să- spun că valoarea 
oțelului' fabricat pe instala'ția' la 
care rti-am referit este de patru 
ori mai mare decit. a celui elaborat 
și tratat după metode clasice.

Ștefan Alba, șef de brigadă] la 
întreprinderea minieră Petrila :

1. Ocuparea de către brigada 
noastră a locului intii în întrecerea 
minerească din bazinul carbonifer 
al Văii Jiului, cu o producție peste 
prevederi de 40 000 tone cărbune 
energetic.

2. Mă preocupă în cel mal înalt 
grad trecerea la o nouă metodă de 
exploatare : metoda susținerii indi
viduale cu tavan de rezistență, prin 
care sper să obținem o producție 
de cărbune mai mare cu aproape 
30 la sută. Va fi cărbune destinat 
producției de energie electrică] la 
termocentrala Mintia-Deva..

Noi obiective
A intrat în tradiție ca sfîrșitul 

de an să aducă în județele 
țării importante premiere produc
tive și social-edilitare : fabrici și 
uzine noi, instalații moderne puse 
in funcțiune, apartamente predate 
beneficiarilor.

De la Combinatul de oțeluri spe
ciale din Tirgoviște, coresponden
tul „Scînteii", Gheorghe ■ Manea, 
transmite : „Am asistat cu citeva 
minute înainte la începerea probe
lor tehnologice la cald la laminorul 
de profile mici, o importantă capa
citate care întregește profilul teh
nologic al combinatului. Firesc, la
minorul este dotat cu utilaje și 
instalații moderne, de inalt randa
ment, și după atingerea parametri
lor proiectați va produce anual 
30 000 tone laminate".

— în ultimul timp, la Combina
tul petrochimic de la Pitești au 
fost racordate la circuitul produc
tiv o serie de instalații — ne rela

IZVORUL MARILOR NOASTRE ÎMPLINIRI SOCIALISTE

de investiții predate ,,la cheie™
tează corespondentul nostru, Gheor
ghe Cîrstea. Cea mai recentă pu
nere în funcțiune este instalația 
profilată pe hidrotratarea uleiurilor 
minerale, care a fost concepută și 
finalizată pe baza rezultatelor cer
cetării și proiectării originale ro
mânești. De asemenea, utilajele 
tehnologice și aparatura de auto
matizare au fost fabricate, in ma
rea majoritate, în întreprinderi din 
țară.

— Care este eficiența acestei 
instalații ?

— Am aflat că noua ' instalație 
asigură o valorificare superioară a 
materiei prime, prin obținerea u- 
leiurilcr minerale cu un indice de 
viscozitate mult sporit, a petrolu- 
rilor speciale și a benzinelor cu 
cifra octanică ridicată.

— Am să vă anunț intrarea în 
funcțiune a unei noi capacități la 
fntreprinderea de sticlărie-menaj 
din Suceava, care, deși nu pare

spectaculoasă, are o mare importan
tă pentru industria reciclării — ne 
relatează Sava Bejinariu, corespon
dentul „Scînteii". Este vorba de un 
atelier in care se fabrică pe ma-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Rosturile m-au purtat 
in ultimele zile prin 
Tulcea, Călărași și

Huși, așezări provinciale 
cum le înregistrează con
descendent memoria noas
tră
mințim 
proverbul 
petua în 
confortabil 
țiat, vechea 
vifor la 
vincialism este o eroare 
care te poate plasa uneori 
in zonele ridicolului. Prinși 
de edificarea țării și pro
pria noastră edificare, atit 
de dinamice și de substan
țiale in cai, 35 de ani ai Re
publicii, 
măsură 
opinia 
tul „provincie-provincial- 
provincialism", spre a-1 
pune de acord cu realitatea 
de azi, care așază feno
menul intr-o cu totul altă 
lumină. Este gindirea cu 
care m-a învrednicit re
centa mea călătorie in cele 
trei orașe „de provincie".

Ce înseamnă provincial 7 
Simplu, naiv. înapoiat, ne
cioplit, ! sint înțelesurile 

^depreciative pe care le a-

reflexă. Erare hu- 
est ! avertizează 

latin. A pe.r- 
zilele noastre, 
și nediferen- 

optică pri- 
provincie și pro

aste

am uitat într-o 
să reevaluăm in 
publică concep-

flăm în Dicționarul limbii 
române literare contempo
rane (p. 610). E limpede că 
definițiile de acest soi sint 
nelalocul lor pentru ma
joritatea așezărilor ce com
pun corpul țării. Conside-

greșit eradicarea stărilor 
de provincialism ? Perso
nal cred că provincialismul 
poate subzista, pină la un 
punct, și in așezările ur
bane unde ființează uzine, 
se ridică noi cartiere,

O generoasă
perspectivă

însemnări de POP Simion

rente de 
social și 
neavenite 
posibile) definiții cu carac
ter peiorativ. Civilizația a- 
lungă provincialismul ! 
vom conchide rostind acest 
adevăr la indemina oricui. 
Dar întreb : așa să fie 
oare ? Succesivele ciștiguri 
de ordin material (edifica
rea de noi uzine, de noi o- 
rașe) au drept urmare ne-

ordin economic, 
educational fac 
aceste (altădată

pulsul vieții este alert. Do- 
bindirea de către fiecare 
colectivitate a tezaurului 
său de viață.materială este 
condiția de bază a ieșirii 
din provincialism, dar nu 
singura ; opera creației 
materiale trebuie să mear
gă mină in mină cu ciști- 
guri spirituale ale respec
tivei colectivități. Civiliza
ția socialistă se intemeia-

zâ organic pe această rela
ție de intercondlționare, 
absența oricăreia dintre 
cele două laturi puțind să 
genereze un provincialism 
de profunzime, nedetecta
bil la prima vedere. Din 
contră, provincialismul dă 
negreșit faliment acolo - 
unde creația de bunuri ma
teriale se armonizează cu 
tezaurul spiritual, cu bine
facerile dobîndite prin in
struire și educație, cu o 
viață cultural-artistică a- 
bundentă. cu civilizația de 
gindire și comportament a 
numitei colectivități. Aces
tea sint condiția și statutul 
majorității așezărilor1 noas
tre care sălășluiseră pină 
nu demult in starea de 
provincialism. Voi numi, 
de aceea, citeva forme ale 
conlucrării dintre mate
rial și spiritual în cele trei 
orașe numite.

Tulcea a avut, din timpi 
imemoriali, un statut eco
nomic de „monocultură" : 
peștele- Această stare a 
fost abolită, practic. în ul
timii douăzeci de ani. O- 
rasul de la poarta Deltei

(Continuare in pag. a Ill-a'

Nu vreți să veniți cu 
mine la Sfintu Gheor
ghe ? Nu v-aș oferi 

un 
unul 
me.

gue ; v-aș oieri
itinerar turistic. ci 

mai de profunzi- 
dincolo de ce se 

remarcă la prima vede
le. Desigur, dacă n-ați mai 
fost pină acum la Sfintu 
Gheorghe. reședința ju
dețului Covasna. ori dacă 
n-ați mai fost demult, vă 
veți mira de felul in care 
acest odinioară prăfuit o- 
rășel de provincie s-a 
transformat, in anii Repu
blicii. intr-un oraș in toa- 

legea. Coborind toamna 
pe dealurile Semeriei 

decorul 
bronz

tă 
de 
in 
de 
frunzelor 
simți adierea 
de tutun și vă veți aduce 
imediat aminte de faima 
țigărilor Mărășești „de 
Sfintu Gheorghe". Cam
atîta se știa mai demult 
despre această așezare...
Unii poate mai auziseră și 
de textiliștii orașului. Cite 
ceva desore originalul și 
bogatul său muzeu. Veniți 
cu mine la Sfintu Gheor
ghe, vă voi face cunoștin
ță cu oamenii.

de chihlimbar, 
și de cupru al 
tomnatice, veți 

parfumului

Nu vă voi stingheri, de
sigur, în a arunca o privire 
asupra noii arhitecturi a 
orașului, care a reușit să 
păstreze în construcția ca
selor 
de lemn, a

elemente decorative 
căror căldură

olfactiv cu mireasma răși- 
nei de brad.

Dar hai să mergem la 
întreprinderea de aparate 
și motoare electrice- Vă voi 
face cunoștință cu un teh
nician pe care l-am cu-

în miezul dinamic

al realității
însemnări de SZĂSZ Jânds

se revarsă 
betonului, 
ționalul cu 
funcționalul. în 
tea 
lui se simte prezenta apro
piată a bogatelor păduri 
ale Covasnei. astfel incit 
peisajul creat aduce cu 
peisajul natural, conferind 
orașului o atmosferă apar
te, ce se asociază nu numai 
vizual cu pădurea, dar și

parcă și asupra 
imbinînd tradi- 

modernul și 
urbanita- 

arhitectonicâ a orașu-

noscut la Brașov intr-o si
tuație foarte grea. Bolnav, 
părăsit de soție, el se rătă
cise pă drumurile pierza
niei, ale autodistrugerii al
coolice. Auzind vestea în
ființării < 
deri, și-a 
de fapt el 
din acest 
acasă, s-a 
rectorul i

acestei intreprin- 
adus aminte că 

1 pornise in lume 
oraș, s-a întors 
prezentat la di- 

uzinei și a fost

■ s

angajat. Această unitate 
are însemnate rezultate în 
producție, in procesul de 
modernizare a produselor, 
in lupta pentru economia 
de metal și energie, tn 
nici una dintre statisticile 
sau rapoartele uzinei nu 
figurează insă „recupera
rea" tehnicianului nostru, 
care și-a întemeiat o nouă 
familie, își crește copiii, 
și-a ' reciștigat, integritatea 
umană.

V-aș invita in apropierea 
orașului, la Zăbala, 
ceți 
dru 
nul 
ți ei 
Dar 
timp, un pasionat, aș spu
ne, un obsedat colecționar 
etnografic, unul dintre fur
nizorii cei mai 
muzeului 
Gheorghe.

De numele 
descoperirea 
de pe lingă Zăbala, 
împreună 
deșteptat din somnul lor 
milenar vestigiile unei așe
zări din eooca bronzului

să fa- 
cunoștintă cu un „ca- 
didactic", care din a- 
1947 se dedică educa- 
copiilor din localitate, 

el este, in același

darnici ai 
din Sfintu

lui se leagă 
arheologică 

unde 
cu elevii săi a 

din

(Continuare în pag. a IlI-a)
Aspect de la întreprinderea 

„Electroputere" din Craiova
Foto : Eugen Dichiscanu
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FfaptOl!
DiVERS

» Ca frații j
I Semănau atit de mult unul i 

cu altul incit, spre a-i deo- •

Isebi, părinții ti tundeau în 
chip diferit. Era singurul semn I 
de recunoaștere cind erau mici. g

IAu invățat împreună la aceeași 
școală, și au fost la fel de si- t 
litori și cuminți. Cind a fost i 
să-și aleagă o meserie, amin-

3 doi s-au hotăriț să se facă * 
I mecanici de locomotivă. Și au | 

devenit mecanici de locomotive »

Idiesel-electrice, cu care stră- 
bat acum magistralele de oțel 1 
ale țării. Lucrind in ture di- |

I ferite sau in același timp, dar 
fiecare cu altă garnitură de , 
tren și pe alte trasee, amindoi I 
dau dovadă de iscusință și pri- •

Icepere, amindoi se bucură de , 
aprecierea ceferiștilor din gara | 
Timișoara-Nord. Și mai a- I

Îflăm din ziarul județean. „Dra
pelul roșu" că nu intimplător I 
amindoi au devenit acum I 
mecanici principali. Au 27 de " 

iani și se numesc Gheorghe și .
Vasile Lupulescu. Sau invers : I 
Vasile și Gheorghe Lupulescu... I

„MINA MI III- - MINA ÎNALTEI PRODUCT!VITĂȚI

î Citesc, |
j dar nu învață...

Vreți să știți care-i numărul I 
Ide telefon al Mărioarei ? Sau

cit l-a costat pe M. B. un Ici- I 
logram de ceapă, trei de car- I 

Itofi și două de morcovi 7 Sau I 
care e numărul casei de pe 
strada Buciumului, la care s-a I 
mutat Didina ? Nimic mai sim- | 

Iplu. Consultați cărțile cu în
semnările respective din fon- I 
dul de împrumut al Bibliotecii I 
județene Bacău, tn această pri- > 

Ivință, . gazeta „Steagul roșu"
dă și alte amănunte despre ast- 1 
fel de însemnări și consemnări | 
dintre cele mai năstrușnice fă-

Icute de cititori și cititoare, care I 
au împestrițat cu creionul, cu i 
pixul sau stiloul paginile mul-

Itor cărți ce le-au trecut prin ■ 
mină. Prin mină, că de minte

șl inimă, ce să mai vorbim!... •

Nimeni nu mai știe exact cui apar
ține ideea de a-i spune minei MOTRU- 
VEST „mina viitorului". Poate direc
torului întreprinderii, inginerul Con
stantin Stoian. Poate directorului 
adjunct, inginerul Marin Burtea. 
Poate să fi fost acreditată chiar de 
conducerea combinatului. Ceea ce se 
știe precis e faptul că intenția de a 
crea aici o mină modernă, modă! 
pentru întregul bazin carbonifer al 
Motrului, a existat și există. Dar la 
un moment dat — respectiv la sfir- 
șitul anului 1981, cind mina nu și-a 
realizat planul decit in proporție de 
60 la sută — ideea părea compro
misă. Atunci conducerea întreprin
derii a mai făcut, ca la șah, o mu
tare. A adus la conducerea minei, ca 
inginer-șef. un „veteran" tînăr și mi
nei i se mai spune și „mina tinere
tului" (peste 70 la sută din efectivul 
ei fiind sub 30 de ani).

...Despre Toma Todea, înginerul- 
șef al minei Motru-Vest, se spune 
că este „copilul minelor". Biografia 
acestui om este puternic legată de •• 
minerit. Este unul din cei 10 copii ai , 
unei familii numeroase. Fiind prin
tre cei mai mari, a trebuit să-și cîș- 
tige singur existența incă de la vir- 
sta de 12 ani. Niște rude „grijulii" îl 
transformă, pentru a-i da o bucată 
de pîine, intr-un fel de „om de ser
viciu". Dar băiatul muncește, n-are 
încotro. Pină intr-o zi. prin 1954, cind 
în comuna respectivă apare o comi
sie de la mina Zlatna. care „caută 
elevi pentru școala profesională de 
mineri". Din acest moment întreaga 
viață a lui Toma Todea (devenit co
munist încă pe băncile școlii profe
sionale) respiră numai prin „plă- , 
minii" industriei miniere. Muncește 
ca miner și face liceul la seral. 
Reușește apoi la Institutul de mine 
din Petroșani și lucrează, in toate va
canțele, ca miner. Termină facultatea 
ca student fruntaș și ca miner frun
taș. De 14 ani e inginer in bazinul 
carbonifer al Motrului. A lucrat 
aproape in toate minele și a îndepli
nit numeroase funcții. Și iată-1 la în
ceputul anului 1982 adus să redre
seze... „mina viitorului".

— Cum ați primit această sarcină î 
— 11 întrebăm.

— Cunoșteam oarnepii. Mai lucra
sem cu ei la Leurda. tn plus, mie 
îmi place să lucrez cu tinerii.' E greu 
pină-i formezi. Dar după ce-și iau 
zborul, trebuie să știi să ții pasul cu 
ritmul lor.

— Și cu ce ați început ?
— Cu disciplina. Am discutat cu, 

toți șefii de schimb și de formații’ 
cerîndu-le să introducă chiar de a 
doua zi „registrul de activitate". Un 
fel de „registru de bord" in care se 
consemnează totul de la ora cind s-a 
intrat in schimb pină la producția 
care s-a realizat. Iar datele furnizate

a fi „linia de forță" nr. 1 in promo
varea noului. Om polivalent in pro
ducție — este, in funcție de cerințe, 
combiner, electrician și miner — se 
manifestă, la fel de polivalent, și în 
gindire. A realizat un plug, ce se 
montează la combinele de abataj, 
care astăzi ii poartă numele. Un plug 
cu multiple avantaje tehnice și eco
nomice. Realizează curățirea fișiei 
la întoarcerea1 combinei — ceea ce 
reduce in to.talitate curățirea manua
lă ; evită mănevrele în plus la com
bină — ceea ce înseamnă productivi
tate crescută și economii substanția

Comunistul—om al faptei, al conștiinței 
revoluționare, înaintate

ne-au ajutat și ne ajută, ca o busolă, 
sp descoperim drumul spre toate re
zervele potențiale existente in munca 
noastră.

O explicație simplă ca toate lucru
rile simple. Ordinea introdusă în 
mină, prin analiza muncii fiecărui 
schimb și om pe baza „registrului de 
bord", s-a dovedit a fi „platforma" 
care a stat la baza construcției „mi
nei viitorului". In prima lună, în ia
nuarie, au fost date peste plan 950 
de tone cărbune. în a doua — peste 
cinci mii 1 Acum, in condițiile de 
disciplină, de îndeplinire a planului, 
se putea gîndi și acționa mai temei
nic, fără precipitare, pentru viitorul 
apropiat și pentru cel ceva mai în
depărtat , al minei. Acum și comite
tul de partid, eliberat de „obsesia" 
neîndeplinirii planului, și-a întețit 
munca cu oamenii, le cere — in func
ție de capacitatea și de atribuțiile pe 
care le au — să acționeze pentru 
modernizarea minei. începe, purtată 
tot de comuniști, o adevărată ofensi
vă pentru nou, pentru valorificarea 
tuturor rezervelor interne de crește
re a producției.

...Comunistul Constantin Pescaru, 
un om tînăr, de 35 ani, se dovedește

le de energie ; suplinește munca a 
șase oameni timp de trei ore pe fie
care schimb ; reduce total pericolul 
de accidente la executarea acestei 
operații. P.P. („Plugul lui Pescaru") 
este prima bătălie în domeniul me
canizării cîștigată, cu forțe proprii, 
în „mina viitorului". Ei i-au urmat, 
ca o reacție in lanț, și altele; Cea mai 
importantă il are ca autor tot ne 
comunistul Pescaru. „Omul cu Idei 
multe" a inventat un scut pe care 
l-a montat' deasupra combinei, pro- 
tejînd iii felul acesta frontul de lu
cru in momentul cind combina se 
„înfruptă" din cărbune. Scutul este 
acționat hidraulic prin două tele- 
scoape și un sistem automat de. bie- 
lă-manivelă. Productivitate superioa
ră, economie de energie și1 eliminarea 
pericolului de accidente — iată defi
nită, în cei mai exacți parametri, efi
cienta noii mecanizări.

O echipă de comuniști tineri (Io
nel Stanciu, șef de sector. Ion Ciu- 
hodaru, secretarul comitetului de 
partid. Sabin Homescu, tehnician to- 
pograf, Nicoiae Tămiș, tehnician) a 
rezolvat, tot printr-o soluție proprie, 
problema aerajului. Dacă lucrarea ar 
fi fost lansată ca temă de proiectare

.1

ar fi costat cel puțin 1 milion lei. Și 
ar fi durat cel puțin o iună. Cei pa
tru specialiști, prin tatonări și stu
dierea atentă a straturilor au găsit 
locul cel mai potrivit pentru săparea 
unui suitor și, in mai puțin de o 
lună de zile. In abataje s-a asigurat 
o aerisire ca de la o instalație de 
aer condiționat. O lucrare „in echi
pă", pentru că și complexitatea ei 
tehnică angaja și îndrăzneală comu
nistă și competență profesională.

Exemplul creator al celor din sub
teran s-a propagat repede și la su
prafață. Maistrul electromecanic 
Barbu Lupulescu, secretarul organi- 
zațitei de bază, a construit și amena
jat din materiale refolosibile — îm
preună cu colectivul pe care-1 con
duce — un .atelier mecanic de la 
fundație pină la acoperiș. .El a fost 
și proiectant, și diriginte de șantier, 
și beneficiar. Și astfel s-a ciștigat un 
milion lei pentru bugetul minei.

Sint numai citeva fapte, din rnulte 
altele, care demonstrează că mina 
Motru-Vest iși merită denumirea de 
„mina viitorului". Prin oamenii ei. 
Prin spiritul lor creator și îndrăzneț. 
Prin gradul de mecanizare în conti
nuă creștere. Dar argumentul nr. 1 

'îl constituie eficiența. Mina se pre
zintă ' astăzi cu planul îndeplinit la 
toți indicatorii și, de reținut, cu o 
economie de 8 milioane lei. Brigăzile 
de mineri conduse de comuniștii 
Nicoiae Scrieciu șL Mihai Paizan, 
prin realizarea unei producții' supli
mentare de peste 70 000 tone, situea
ză mina Motru-Vest pe locul I pe 
combinat. „Mina viitorului" a deve
nit, datorită activității comuniștilor 
în primul rînd, mina eficienței. Ceea 
ce confirmă încă o dată că minerii 
de aici sint hotărîți să răspundă prin 
fapte cerinței formulate de secreta
rul general al partidului la Confe
rința Națională ca toți comuniștii, 
toți minerii să-și facă mai bine da
toria, să se simtă înrolați, ca adevă- 
rați soldați, in bătălia — care repre
zintă o cauză a întregului popor — 
a asigurării cît mai rapide a inde
pendenței energetice a țării.A

Constantin PRÎESCU 
Dumitru PRUNA

O stațiune întotdeauna ospitalieră — Vatra Dornel 
Foto : M. Cioc

Atracții turistice în „Tara de Sus“
— Turiștilor din țară 

și de peste hotare, în 
număr tot mai mare 
de la un an la altul 
pe plaiurile „Țării de 
Sus" — ne spune to
varășul Matei Hulubei, 
directorul Oficiului 
județean de turism 
Suceava — le stă la 
dispoziție . o bogată 
bază materială, cu- 
prinzînd peste 3 000 
locuri de cazare și 
5 000 locuri în unitățile 
de alimentație publică 
din Suceava, Fălticeni, 
Cimpulung Moldove
nesc, Putna, Vatra 
Dornel și de pe Mun- 

Rarău. Oaspeții

noștri găsesc aici cu
noscuta ospitalitate 
moldovenească „la ea 
acasă". O atracție 
aparte . o reprezintă 
cintecul și jocul popu
lar. în acest sens, ofe
rim numeroase spec
tacole folclorice atrac
tive.

Am aflat că Reve
lionul va fi organizat 
în toate unitățile de 
alimentație publică ale 
O.J.T. Suceava, unde 
formații de artiști 
•amatori vor prezenta 
datinile și obiceiurile 
de iarnă din Bu
covina.

Cunoscuta stațiune

Vatra Dornei prezintă 
o serie de noutăți, în
tre care modernul ho
tel „Călimani", cu 300 
de locuri, dat în folo
sință în acest an, pre
cum și un telescaun. 

în dorința diversifi
cării serviciilor, în 
anul 1983 se va orga
niza, în zona Iacobeni, 
plutăritul turistic. De 
asemenea, se va pune 
mai bine în valoare 
potențialul turistic al 
Salinei Cacica, atit 
pentru vizitatori, cît 
și pentru cei ce vor 
să-și trateze afec
țiunile reumatismale. 
(Sava Bejinariu).
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„AloI I
M-am înțepat | 
la un deget"

Dintr-o amplă anchetă pubîi- 1 
cată in ziarul „Steaua roșie" 
din Tirgu Mureș aflăm tot t 
felul de motive, care mai de 1 
care mat năstrușnice, pentru » 
care unii sună și cheamă 
„Salvarea" — și încă „f.f. ur
gent". Unul a chemat „Salva- || 
rea" pentru că se înțepase la un 
deget, altul -păzi..făcuse soția [ 
un cucui (se mai intimplă și I 
așa !)•, iar un tinâr din Cer- • 
ghid, Vasile Pop, a cerut la un 
ceas după miezul nopții •mașina I 
„Salvării" pentru că avea chef l 
să ajungă mai repede la Tirgu 
Mureș. La rîndul său, Ioana O., S 
din Sinpaul, după ce alertase [ 
toată stația de „Salvare" că e 
„pe moarte", cind i-a venit ma- | 
șina ia poartă cu doctorul, mai I 
la-o de unde nu-i. Ca prin mi- * 
nune, ii trecuse boala și ple- , 
case de acasă.

Și cind te glndești că astfel • 
de alarme' false s-au numărat in 
acest an cu sutele la Tirgu Mu- J 
reș. Și, din păcate, nu numai J 
acolo.

Musafirul I

Fiecare gospodărie sătească-o puternică

bază de producție ag roa li menta ră!

VĂ OH FORMĂM

Programul unităților sanitare și prestărilor de servicii 
din Capitală în zilele de sfîrșit ' și început de an
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nepoftit
Aflăm din ziarul sucevean 

„Zori noi" un fapt mai puțin 
obișnuit petrecut la cabana 
„Runc" din Vatra Domei. Toți 
cei care se aflau atunci în 
cabană au tresărit a spaimă, au
zind o izbitură atit de puterni
că, incit clădirea s-a zgilțiit din 
temelii. Au dat buzna afară și, 
cind colo, ce să vezi 7 Un 
ditamai autobuz (31—SV—1910) 
„se urcase" pe treptele de la 
intrare, gata-gata sd-i ia cu 
asalt. Revenindu-și din nedu
merire, oamenii au pus umăr 
lingă umăr și l-au „împins" 
inapoi pe musafirul nepoftit. 
Dar o nedumerire tot a rămas : 
ce-o fi căutat șoferul Ion 
Olari cu autobuzul la cabană 7

„Cit e ceasul ?"
Atit de răspindita întrebare : 

„Cit aveți ceasul, vă rog?" se 
poate auzi de acum încolo tot 
mai rar prin Tirgu Jiu pentru că 
la mai multe răspintii ale ora
șului au fost „plantate" ceasuri 
publice care merg... „ca ceasul".

Toate bune pină aici, dar a- 
flăm din ziarul „Gazeta Gorju- 
lui" că tocmai in zona autogării, 
unde se perindă zilnic mii și mii 
de oameni, nu s-a instalat încă 
un orologiu atit de necesar. Un 
navetist ne spunea : „Mai bine 
fără ceas, pentru că dacă il avem 
mereu in față ne dăm seama 
„dintr-o ochire" de intîrzierile 
unor mașini. Așa, pină ne mai 
uităm noi la ceasurile de la 
mină, pină mai întrebăm pe 
alții, pină ni le mai potrivim pe 
ale noastre măcar să știm „ora 
exactă", timpul trece parcă mai 
repede".

Părere de navetist, care știe 
din experiență că întotdeauna 
călătorului ii șade bine cu dru
mul... Dacă pleacă la timp, 

în 4 rînduri
Două epigrame din ziarul 

„Flacăra lașului". Prima este 
dedicată unei tinere perechi: 
„Cuplul ce-l admir pe stradă 
Iese din anonimat :
Ea — frumoasă ca o cadră, 
Dumnealui — neîncadrat".
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Cooperativa de producție, achiziții 
și desfacere a mărfurilor din comu
na Mateești, Vîlcea, tinde să întreacă 
in producția agroalimentară nu nu
mai propriile ambiții, dar și rezulta
tele cooperativei agricole din aceeași 
localitate. Sectorul său zootehnic cu
prinde o maternitate cil 136 scroafe, 
de la care s-au obținut pină acum, 
în medie, cîte 12 purcei, o crescăto
rie cu 120 de porci, o crescătorie avi
colă cu 16 000 de pui, 485 iepuri-mat- 
că, 700 porumbei de reproducție, un 
heleșteu din care s-au și valorificat 
aproape 6 tone de pește. „In afara 
livrărilor de carne la fondul de stat 
— ne spune Cornel Nâpruiu, con- 
tabilul-șef al cooperativei — noi ne 
asigurăm integral necesarul de car
ne și preparate din carne pentru uni
tățile proprii de alimentație publică. 
Numai din această activitate am ob
ținut pînă în prezent un beneficiu 
suplimentar de 4-29 000 lei. în acest 
an au fost extinse sectoarele exis
tente și, totodată, am realizat un in
cubator cu capacitatea de 20 000 ouă 
pe serie, pentru pui de o zi, .pe care 
îi livrăm gospodăriilor populației, o 
crescătorie de pui pentru carne și 
multe altele. In ceea ce privește sar
cinile ce revin sectorului nostru zoo
tehnic, precizez că, pînă la ora ac
tuală, cantitatea de carne de pasăre 
livrată a fost de aproape cinci ori 
mai mare față de plan. Totodată, 
stupina noastră ne-a asigurat tin 
spor de aproape 4 600 kg miere. 
Cît privește sarcinile anuale de 
achiziții de la populație, și aces
tea au fost depășite cu peste 300 000 
lei, valoare în care sint convertite,' 
printre altele, 227 tone fructe, 80 
tone legume, 66 000 ouă, semințe di
ferite, pene, fulgi".

Nici la cooperativa din comuna 
Grădiștea rezultatele nu sint mai 
prejos. Președintele acesteia, Ion 
Măriuța, ne relatează că la activita
tea de achiziții planul anual a fost 
îndeplinit. De la gospodăriile popu
lației din această localitate au fost 
preluate în cadrul schimburilor de' 
mărfuri, peste prevederi, 100 000 ouă, 
4 tone carne de pasăre, o tonă de

fasole, 3 tone de miere, 35 tone de 
mure și alte produse agroallmenta- 
re, care au fost livrate fondului cen
tralizat al statului.

Două cazuri de excepție ? Nu, In 
ce privește județul Vîlcea. Sint nu
meroase cooperativele de producție, 
achiziții și desfacere din această 
parte a țării .care dețin puternice 
sectoare zootehnice sau care, prin 
achiziții de la gospodăriile popu
lației, au livrat la fondul de stat 
importante cantități de produse agri
cole vegetale și animale, cu . mult 
peste sarcinile stabilite prin plan.

ne-a dat un prim răspuns Marian 
Cojocaru, vicepreședinte la UJCOOP 
Vilcea — am constituit, la nivelul 
tuturor, comunelor și satelor, colec
tive formate din doputați și membri 
ai cooperativelor, eăre popularizează 
sistematic, in adunările cetățenești, 
avantajele ce rezultă din creșterea și 
contractarea animalelor, din cultiva
rea și valorificarea legumelor și 
fructelor, obținerea celorlalte pro
duse care interesează sistemul achi
zițiilor. Totodată, prin forme șl mij
loace ale muncii politice, prin infor
marea gospodarilor, am făcut și

DIN EXPERIENȚA UNEI UNITĂȚI 
FRUNTAȘE; UJCOOP - VÎLCEA

„Noi — sublinia Nicoiae Albu, pre
ședintele UJCOOP Vilcea — am 
ințeles că rațiunea de a fi a coope
rației de producție, achiziții și des
facere este nu numai aceea de a 
asigura mărfuri industriale pentru 
localitățile rurale, ci și de a realiza 
un schimb echilibrat de mărfuri in
tre sat și oraș".

Pentru susținerea acestei afirmații 
ne-a fost prezentat un șir de fapte 
și cifre edificatoare. Bunăoară, in 11 
luni ale anului, fondul de marfă des
tinat aprovizionării populației de la 
orașe și din centrele muncitorești a 
fost completat, îndeosebi pe seama 
intensificării achizițiilor, cu 7,5 mili
oane ouă, 230 tone carne de pasăre, 
570 tone legume, 7 500 tone fructe, 
243 tone miere, 185 tone fasole șl 
alte produse, in valoare de peste 75 
milioane lei, față de planul anual de 
63 milioane lei.

Ce experiențe a evidențiat activi
tatea de contractări și achiziții din 
județul Vîlcea, ce acțiuni și măsuri 
au facilitat dezvoltarea în ritm in
tens a schimbului de mărfuri î

„Cu sprijinul comitetelor comunale 
de partid și al consiliilor populare —

facem cunoscute prețurile avanta
joase care se acordă celor ce valo
rifică prin rețeaua noastră produsele 
agricole vegetale și animale.

— Cine și cum coordonează activi
tatea acestor colective ?

— întregul personal muncitor din 
cadrul uniunii județene este repar
tizat pe localități și cooperative. 
Aceste cadre au, pe lingă menirea de 
a informa și sprijini birourile exe
cutive ale cooperativelor, și sarcina 
de a îndruma colectivele — „de 
inițiativă", cum le spunem noi — 
pentru înfăptuirea acțiunilor pe care 
ni le propunem. Să luăm, de exem
plu, cazul puilor pentru carne. 
Periodic, mai multe mijloace de 
transport adecvate se deplasează in 
județ pentru preluarea puilor vii. 
Membrii cooperativelor i-au informat 
din timp pe gospodari despre datele 
cind sosesc mașinile, despre condi
țiile de preluare și cîștigurile ce le 
revin. Folosim însă și alte metode de 
informare a cetățenilor. Așa sint 
„colțurile Informative", existente în 
toate magazinele mai1 importante din 
județ. Recent s-a realizat și un film

publicitar cu sprijinul cineclubului 
„Chimistul" din Rimnicu Vilcea, 
film ce a fost difuzat în rețeaua 
cinematografică sătească. Prin toate 
aceste forme reușim să menținem o 
legătură strinsă cu membrii coope
rativelor, cu întreaga populație din 
mediul rural și, împreună, să înde
plinim obiectivele ce ne revin din 
programul județean de autogospodă- 
rire și autoaprovizionare teritorială.

Fără îndoială că sistemul de in
formare și de ținere la curent a ce
tățenilor a avut un rol important. 
Dar pe primul plan intre măsurile 
de stimulare a contractărilor stă a- 
jutorarea directă a producătorilor. 
Citeva cifre : numai in primăvara a- 
cestui an, membrilor cooperatori 
le-au fost puși la dispoziție aproa
pe 100 000 puieți de măr, nuc, prun 
și alți pomi fructiferi ; prin dezvol
tarea, pe lîngă cooperative, a sec
toarelor zootehnice in sistem gospo
dăresc — sectoare care cuprind 4 
stîne de ■ ovine cu 2 200 oi-matcă, 38 
maternități cu aproape 900 de scroa
fe, 64 crescătorii de iepuri, 14 uni
tăți pentru pui de reproducție și de 
carne cu aproape 300 000 de păsări, 
hulubării cu peste 2 500 porumbei- 
matcă etc. — cetățenilor li s-au pu
tut livra spre creștere și îngrășare 
un număr mare de animale și pă
sări.

...Sarcini șl realizări, realizări și 
ambiții mereu mai mari de la o zi 
la alta, de la un an la altul. Ele 
caracterizează nu numai activitatea 
din acest an a cooperației vîlcene, ci 
continuă, de fapt, un proces de mai 
multă vreme ascendent. Pledează în 
acest sens succesele înregistrate in 
ultimii patru ani, cind UJCOOP 
Vîlcea s-a situat consecutiv pe locul 
intîi in întrecerea socialistă pe ra
mură. Drept încununare a acestei 
munci rodnice, constant stăruitoare, 
uniunii județene l-a fost conferit 
•înaltul titlu de „Erou al Muncii So
cialiste".

Ion STANCIU
corespondentul „Scînteii"

Unitățile de prestări-servicii 
ale cooperației 
meșteșugărești

Reparații aparate TV. Vor funcțio
na în zilele de 1 și 2 ianuarie după 
programul 10—18, asigurind repara
rea aparatelor TV, atit în laborator 
cit și la domiciliul cllenților, unită
țile din: bd. 1 Mai 170, tel. 65 37 85; 
bd. I. G. Duca 15, tel. 18 28 89 și 
18 09 85; Șos. Ștefan cel Mare 15, tel.
12 82 44 și 12 25 51; str. Avrig 63—65, 
tel 35 30 10; str. 30 Decembrie 16, tel. 
14 24 95 și 15 75 23; Șos. Olteniței 51. 
tel. 83 60.75 și 83 69 75 ; Calea Plevnei 
11, tel. 14 24 90 și 15 04 47; bd. Al. 
Moghioroș 27, tel. 46 13 97 și 46 52 25; 
bd. E. Bodnaraș 21, tel. 45 14 90.’

Reparații radioreceptoare, pick-up- 
uri, casetofoane, magnetofoane, ra- 
diocaseiofoane. Cu același program, 
vor funcționa pe 1 ianuarie, unită
țile din str. Smirdan 30, tel. 15 93 41 ; 
str. /Xvrig 63, tel. 35 15 68; iar pe 
2 ianuarie unitățile din Calea Plevnei 
13, tel. 15 3 0 37; bd. Titulescu 93, tel.
13 51 22; Șos. Colentina 64, tel. 
88 56 15.

Prin unitățile menționate se asigură 
și repararea la domiciliul clienților a 
radioreceptoarelor.

întreținere și reparații auto. In 
ziua de 1 ianuarie intre orele 8 și 13 
vor fi deschise unitățile din: Șos. 
Colentina 464, tel. 87 64 40 (mecani
că, electricitate, spălat-gresat); bd. 
I Mai 148, tel. 65 56 35 (vulcanizare).

In ziua de 2 ianuarie la aceleași 
ore vor funcționa unitățile din Calea 
Călărași 260, tel. 21 61 44 (mecanică, 
electricitate, spălat-gresat) și din 
Calea Călărași 32, tel. 21 64 73 (vul
canizare).

Pentru tractarea autoturismelor ră
mase în pană, posesorii se vor putea 
adresa la dispeceratul cooperativei 
Automecanica din str. Olteni 36, tel. 
20 32 35. care vă funcționa între orele 
9 și 17.

Intervenții la instalații sanitare, e- 
lectrice și de încălzire centrală se 
vor rezolva in zilele de 31 decem
brie, 1 și 2 ianuarie între orele 7 și 
23, prin dispeceratul cooperativei In
stalatorul din str. Radu Vodă 11, tel. 
16 74 29 și 15 41 86.

Intervenții și reparații Ia frigide
re, aragaze, sobe de încălzit cu com
bustibil lichid și deblocări de uși se 
vor rezolva,, în zilele de 1 și 2 ia
nuarie între orele 8 și 20, prin dis
peceratul cooperativei Metalo-Casni- 
ca din str. Cuza Vodă 152, tdl. 
75 70 85 și 75 28 35.

Centrul de informare ai Coopera
ției meșteșugărești București va 
funcționa în perioada 1—2 ianuarie 
între orele 7 și 13 și va răspunde la 
tel. 13 58 84 și 13 58 65.

Asistența sanitară
în vederea asigurării asistenței me

dicale a populației municipiului 
București, tn perioada 31 decembrie 
— 2 ianuarie asistența sanitară va fi 
organizată astfel:

Serviciile de gardă ale spitalelor, 
de adulți și copii, vor funcționa în 
aceste zile în program permanent, 
ziua și noaptea.

Policlinicile teritoriale principale 
de sector, adulți și copii, vor asigura 
în tot cursul zilei și nopții gardă 
pentru consultații pe profil de boli 
interne și respectiv pediatrie.

Microstațiile de sector, cit și servi
ciile de asistență la domiciliu pentru 
adulți și copij de la nivelul fiecărui 
sector vor funcționa în această pe
rioadă permanent, ziua și noaptea.

Programul spitalelor, policlinicilor, 
dispensarelor și cabinetelor medicale 
din întreprinderi, șantiere și trans
porturi va fi axat pe programul de 
lucru al unității respective.

La întreprinderile în incinta căro
ra se organizează Revelionul se va a- 
sigura asistența medicală de urgență 
de către un cadru medico-sanitar.

Stația de salvare a municipiului 
București va asigura în toată a- 
ceastă perioadă, pentru necesitățile 
de asistență, un număr de 60—65 de 
mașini pe fiecare tură de lucru, în 
afara autovehiculelor pentru diferite 
acțiuni și punctele exterioare de 
lucru.

Serviciul de gardă de oftalmologie 
pentru adulți și copii va funcționa la 
nivelul Spitalului clinic de oftalmo
logie din Piața Cosmonauților 1, tel. 
16 65 60, 52 42 10 și 59 43 65.

Urgențele ORL pentru adulți din 
sectoarele 1, 2. 3, vor fi rezolvate de 
clinica ORL Colțea, iar cele din 
sectoarele 4, 5, 6 prin Centrul de 
fonoaudiologie Panduri.

Urgențele ORL pentru copil vor fi 
rezolvate de secția ORL de la Spi
talul clinic central de copii.

Urgențele stomatologice apărute în 
această perioadă, atit ziua cit și 
noaptea, se vor rezolva în unitățile 
sanitare din: bd. I. G. Duca 10—22, 
tel. 18 25 74, str. Ardeleni 2, tel, 
12 69 64, str. Baba Novac 2, tbL 
48 40 39, șos Giurgiului 174, tel. 
85 28 69, Calea Victoriei 1—5, teL 
15 40 60, Drumul Taberei, Aleea Pra- 
văț 12, teL 45 21 69.

Farmaciile
Vor fi deschise în permanență, ziua 

și noaptea, farmaciile cu orar in trei 
schimburi din: bd. L. Sălăjan, com
plexul comercialA A 14 ; bd. Maghe- 
ru 18 ; Șos. Ștefan cel Mare 1—7 ; 
Calea Șerban Vodă 43 ; Șos. Colen
tina 1, bl. 34 ; Șos Panteiimon 253, 
bl. 44 ; Șos Mihai Bravu 274 ; bd. 
Metalurgiei 20 ; str. Băiceni 1 (Dru
mul Taberei) ; bd. 1 Mai 343 ; Șos. 
Alexandriei bl. PC 10 — L 24 ; Șos. 
Giulești 123 și punctul farmaceutic 
de pe peronul Gării de Nord.

In zilele de 1 și 2 ianuarie 1983, 
între orele 8—20, vor mai funcționa 
24 și, respectiv, 55 farmacii din toate 
sectoarele Capitalei.

Toate unitățile farmaceutice din 
Capitală vor afișa tabele cu cele mai 
apropiate farmacii, ce funcționează 
în ziua în care unitatea respectivă 
este închisă.

In atenția membrilor 
A.C.R.

In zilele de 31 decembrie, 1 șl 2 
ianuarie, serviciile de. depanare ale 
filialelor A.C.R. județene și munici
piului București vor putea fi solici
tate de la ora 8 la ora 18. Telefon 
pentru filialele județene : 1 23 45 ; iar 
pentru filiala București : 027 sau 
12 34 56.

teatre
A doua surprinde un „mono- 

'log al răzbunării" unui partici
pant la un concurs — și nu nu
mai atit :

I,,La intrarea In concurs 
M-a lovit și cu genunchiul, 
Ca să urce el mai sus...

știa ce-ml poate unchiul 1“

Rubrică realizată de 
Petre POPA
ți corespondenții „ScinteiP^j

s Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Vlalcu Vodă - 14,30.
© Teatrul de operetă (14 80 11)) : Singe 
vienez — 1-3,30.
Q Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Menajeria de sticlă — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Să tmbră- 
căm pe cel goi — 19.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ne
cunoscuta și funcționarul — 19,20.
© . Teatrul de comedie f 16 64 60) : 
Concurs de frumusețe — 19.30.
• Teatrul ,,Nottara“ (59 31 03, sala 
Magheru) : Idioata — 19,30; (sala Stu
dio) : Sentimente și naftalină — 19.

© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Amadeus — 19,30.
® Teatrul satiric-muzlcal ,,C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba Iui Tă- 
nase — 19.30 ; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 19,30. 
© Ansamblu] „Rapsodia română*4 
(13 13 00) : Ctntăm cu drag la oameni 
buni — 19.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Joc dublu — 19.
© Circul București (11 01 20) : Map- 
pets... la circ — 19,30.

cinema
© Quo vadis, homo sapiens : SCALA 
(11 03 72) — 9,15; 11.15; 13,15; 16; 18;

20, VICTORIA (16 28 79) — 9,30; 11,30; 
)3,30; 16; 18; 20, MODERN (23 71 01)
- 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Năpasta : CULTURAL (83 50 13) — 
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15, MELODIA 
(12 66 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 19;
20.15.
• Secvențe : MIORIȚA (14 27 14) —
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Concurs: DACIA (50 35 94) — 9;
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20, LIRA (317171)
- 15,30; 18; 20.
© Mihai Viteazul : PATRIA (11 86 25)
— 10; 14; 18.
© Pădurea nebună : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15,30; 17,30;, 19,30.
© Fata cu giștele : DOINA (16 35 33)
— 9,15; 10,45; 12,15; 13,45; 15,30.
© Ultimul cartuș : DOINA — 17,19;
19.15, GRI VIȚA (17 08 58) — 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.

© Trei zile șl trei nopți : CENTRAL, 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
© Ultima noapte de dragoste : CA
PITOL (16 29 17) - 9; 12; 16; 19.
© Casa dintre cimpuri : TIMPURI 
NOI (156110) - 9; 11; 13,15; 15.30;
17,45; 20.
© Rămin cu tine : COSMOS (27 54 95) 
— 13,30; 15,30; 17,30; 19,30, STUDIO
(59 53 15) - 10; 12; 14; 16: 18; 20, PA
CEA (60 30 85) — 15,30: 17,30; 19,30.
© Actorul șt sălbaticii ; VOLGA 
(79 71 26) - 9; 12; 16; 19.
© Capcana : EXCELSTOR (65 49 45) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Trandafirul galben : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Cu miinile curate : AURORA 
(35 04 66) — b; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

© Prea tineri pentru riduri : POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
© Tăunul : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, FAVO
RIT (45 31 70) — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15.
© Citeva zLle din viața lui Oblomov s 
BUZEȘTI (50 43 58) - 16; 18.
© Cavalerii teutoni : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15,30; 18,30.
© Portretul soției pictorului s VII
TORUL (11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30. 
© Valentina : UNION (13 49 04) — 10; 
12; 14; 16; 18; 20.
© Soarele alb al pustiului : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15,30; 17,30; 20.
© Amnezia : BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9; 11; 13,15; 15.30; 17,45: 20, GLORIA 
(47 46 75) — 11,15; 13,15; 15,45; 18; 20,15, 
FLAMURA (85 77 12) — 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.

© Vrăjitorul din Oz : FESTIVAL 
(15 63 84) - 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 
17.45; 20,
© Nimic nou pe frontul de vest : TO
MIS (21 49 46) - 9; 12; 16; 19.
© Bunul' meu vecin Sam : FEROVIAR 
(50 51 40) - 9; 11.30; 14; 16,30: 19,15.
• Sub patru steaguri : ARTA (21 31 86) 
— 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
© Papillon t FERENTARI (80 49 85) — 
15,30; 18,30.
© Cinci pentru Infern : DRUMUL 
SĂRII (31 23 13) — 15.30; 18; 20.
© Colosul din Rhodos : MUNCA 
(21 50 97) — 16; 19.
© Program de vacanță ; LIRA — 9: 
MIORIȚA - 9.30; COSMOS - 9.30;
11,30; PACEA — 9; GRIVTTA — 9,30; 
GIULEȘTI - 9; GLORLA — 9; FLA
MURA — 9; ARTA — 9.
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
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Industriei Alimentare,' Silviculturii și Gospodăririi Apelor
(Urmare din pag. I)
țional al Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Gospodăririi 
Apelor.

5. — Hotărîrea Consiliului Național 
al Agriculturii, Industriei Alimenta
re, Silviculturii și Gospodăririi Ape- . 
lor privind adoptarea documentelor 
supuse dezbaterii și angajamentul oa
menilor muncii din agricultură pen
tru înfăptuirea sarcinilor ce le revin 
din hotărîrile Conferinței Naționale 
a partidului, din programele priori
tare de creștere a producției agricole 
vegetale și animale.

6. — Măsuri organizatorice.
în continuare, tovarășul Ion Teșu, 

prim-vicepreședinte al Consiliului 
Național al Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Gospodă
ririi Apelor, ministrul agriculturii și 
industriei alimentare, a prezentat 
Raportul cu privire la primul punct 
aflat pe, ordinea de zi.

Au început, apoi, dezbaterile în plen 
asupra problemelor care'fac obiectul 
plenarei. Au luat cuvîntul tovarășii 
Pavel Aron, prim-secretar al Comi
tetului județean Arad al P.C.R., 
Gheorghe Tănase, prim-secretar al 
Comitetului județean Ialomița al 
P.C.R., Costel Eremia, secretar al 
Comitetului județean Timiș al P.C.R., 
Ion Bădescu, secretar al Comitetului 
comunal de partid Prlgor, județul 
Caraș-Severin, Ferdinand Nagy, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimenta
re, Leontin Stejerean, director cu 
probleme de zootehnie la Direcția 
generală pentru agricultură și indus
trie alimentară Maramureș, Dochia 
Păpurică, țărancă cu gospodărie in
dividuală, orașul Novaci, județul 
Gorj, Ion Munteanu, director la 
I.A.S. Chirnogi, județul Călărași.

După-amiază, lucrările s-au desfă
șurat în secțiuni, pe probleme pri
vind cultura cerealelor ; cultura 
plantelor tehnice ; legumicultura ; vi
ticultura și pomicultura ; zootehnia 
și baza furajeră ; mecanizarea ; in
dustria alimentară ; activitatea agri
colă din zona necooperativizată ; ac
tivitatea din silvicultură ; îmbunătă
țiri funciare și gospodărirea apelor.

Vorbitorii în plen și pe secțiuni au 
dat o deosebită apreciere hotărîrilor 
adoptate de Conferința Națională a 
partidului, ideilor de o ' inestimabilă 
valoare teoretică și practică cuprin
se în magistralul Raport prezentat > 
înaltului forum a! comuniștilor ro
mâni de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care evidențiază faptul că agricultu
ra țării noastre a intrat într-o etapă 
cînd numeroasele acumulări cantita
tive din perioada anterioară se vor 
transforma într-o nouă calitate, ceea 
ce va asigura îndepliiiirea integrală 
a prevederilor actualului cincinal, 
dezvoltarea tot mai puternică a pro-

Vă rog să acceptați sincerele mele mulțumiri pentru mesajul de felici
tare transmis cu ocazia Zilei naționale a Thailandei.

Poporul thailandez ml se alătură pentru a vă transmite, la rindul nos
tru, urări de sănătate personală și continuă prosperitate poporului român.

BHUMIBOL
Regele Thailandei

Republicii
rășul Nicolae Ceaușescu, la dez
voltarea teoriei și practicii revolu- 
ționare“. (Petre Cristca).
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manifestări politico-educative 
și cultural-artistice in cinstea

ducției agricole și realizarea unei 
concordanțe corespunzătoare între 
industrie și agricultură, sectoare ho- 
târîtoare pentru făurirea socialismu
lui și comunismului în România, 
pentru ridicarea gradului de bună
stare și civilizație al poporului.

Desfășurate sub semnul marilor 
exigențe formulate în documentele 
Conferinței Naționale a partidului, al 
importantelor orientări și indicații 
date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
dezbaterile au prilejuit o analiză te
meinică a realizărilor de pină acum, 
precum și a posibilităților, căilor și 
modalităților de înfăptuire a progra
melor supuse aprobării plenarei. Cei 
ce au luat cuvîntul au relevat că re
zultatele bune din ultimii ani atestă 
cu putere capacitatea agriculturii 
noastre socialiste de a contribui, in
tr-o măsură tot mai largă, la creș
terea forței economice a patriei, Ia 

național, la satis- 
raționale de con-

sporirea venitului 
facerea cerințelor

sum ale populației, potrivit Progra
mului de autoaprovizionare, la accen
tuarea participării României la 
schimburile internaționale.

In același timp, s-a arătat că reali
zările obținute de oamenii muncii de 
pe ogoare nu se situează la nivelul 
condițiilor create, al dotării tehnico- 
materiale, al potențialului uman de 
care dispune agricultura noastră. în 
acest cadru, vorbitorii au criticat 
lipsurile manifestate în munca uni
tăților agricole, propunind soluții 
pentru lichidarea neintîrziată a ne
ajunsurilor sețnnalate, precum și mă
suri și acțiuni politice, organizato
rice, tehnice și economice care să " 
impulsioneze puternic creșterea pro
ducției, a productivității și a eficien
ței economice.

Exprimînd hotărîrea oamenilor 
muncii din agricultură, participanții 
la dezbateri s-au angajat să acționeze 
cu fermitate pentru folosirea cit mai 
rațională a fondului funciar, utili-

zarea cu randament maxim a trac
toarelor și a celorlalte utilaje agri
cole, pentru realizarea programelor 
și a programelor suplimentare de 
irigații 'și îmbunătățiri funciare, ast
fel incît șă se asigure creșterea pro
ducției agricole la hectar la toate 
culturile. De asemenea, ei au arătat 
că vor face totul pentru înfăptuirea 
obiectivelor privind dezvoltarea zoo
tehniei și realizarea unei baze -fura
jere corespunzătoare, condiție esen
țială pentru buna aprovizionare a 
populației cu carne, lapte, ouă și alte 
produse. Totodată, au fost prezen
tate pe larg pregătirile intense care 
au loc în unitățile agricole pentru 
buna desfășurare a lucrărilor de pri
măvară.

In cadrul ședinței de luni, partici
pants au examinat și aprobat mă
surile organizatorice aflate pe ordi
nea de zi.

în legătură cu schimbarea locuri
lor de muncă de către unii membri ai 
Biroului Executiv al Consiliului Na
țional al Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Gospodăririi 
Apelor, pentru o mai bună repre
zentare și cuprindere a sarcinilor, 
plenara a hotărît : eliberarea
tovarășului Gheorghe Stoica din 
funcția de președinte al Consiliului 
Național al Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Gospodă
ririi Apelor și alegerea în această 
funcție ’ a' tovarășului Ion Dincă, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim 
viceprim-ministru al guvernului.

De asemenea, s-au aprobat modi
ficările propuse în componența Bi
roului Executiv al Consiliului Națio
nal al Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Gospodări
rii Apelor.

Lucrările plenarei continuă.

CLUJ. La Cluj-Napoca, In ca
drul manifestărilor omagiale de
dicate celei de-a 35-a aniversări a 
Republicii, a avut loc simpozionul 
„Republica pe coordonatele valo
rice ale socialismului1*, organizat de 
comitetul județean de partid, îm
preună cu școala interjudețeană de 
partid din localitate. Au participat 
activiști de partid și de stat, isto
rici, cadre didactice de la Acade
mia „Ștefan Gheorghiu**, cercetători 
din invățămîntul superior, oameni 
ai muncii din întreprinderi indus
triale și instituții clujene. în ca
drul simpozionului s-au relevat ro
lul Partidului Comunist Român în 
procesul de cucerire a puterii poli
tice, semnificația evenimentului 
proclamării Republicii, ca rezultat 
legic al procesului revoluționar din 
România. Au fost subliniate înfăp
tuirile istorice obținute de poporal 
român, sub conducerea partidului, 
în edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate^ îndeosebi 
transformările ce au avut loc în 
toate domeniile în perioada de după 
cel de-al IX-lea Congres al parti
dului.

în comunicările susținute, un loc 
aparte a fost acordat personalității, 
vieții și activității neobosite a celui 
mai iubit fiu al națiunii noastre, 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, gîn- 
dirii sale politice, economice și fi
lozofice, ideilor sale originale, re
voluționare, contribuției hotărîtoa- 
re a președintelui țării la dezvol
tarea creatoare a teoriei și practi
cii construcției socialiste in Româ
nia, rolului său determinant in 
creșterea prestigiului patriei noas
tre pe toate meridianele globului. 
(Costel Ștciănescujy

IALOMIȚA. în organizarea Mu
zeului județean Ialomița a avut loc 
în stațiunea balneară Amara sim
pozionul „Unitatea și continuitatea 
milenară a pămîntului românesc", 
dedicat aniversării Republicii." Ma
nifestarea a cuprins 55 de comu
nicări și 4 întilniri-dezbateri la Su- 
diți, Cosîmbești, Bucu și Țăndărei. 
Au susținut comunicări reprezen
tanți ai Institutului de studii isto
rice și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R., Institutului de isto
rie și arheologie Cluj-Napoca, Mu
zeului Brukenthal Sibiu, Institutu
lui de arheologie București, Muzeu
lui Militar Central, Universității 
București și alții. (Mihai Vișoiu).

CONSTANȚA. în acesțe zile, în 
toate localitățile din județul Con
stanța se desfășoară numeroase 
manifestări cultural-artistice și e- 
ducative dedicate celei de-a 35-a 
aniversări a Republicii. Printre 
acestea se numără : recitalul lite- 
rar-muzical „Patriei, inima și gin- 
dul", găzduit de Casa de cultură 
din Cernavodă, seara literară „Ani 
de lumină, ani de glorie**, care a 
avut loc la filiala Bibliotecii jude
țene din cartierul „Filimon Sîrbu" 
al orașului Constanța, dezbaterea 
organizată de Muzeul de artă din 
Medgidia „Realizările epocii socia
liste reflectate în creația plastică 
contemporană" și concursul forma
țiilor artistice ale pionierilor și ■ 
școlarilor din municipiul Constanța 
cu tema „Republica la cea de-a 
35-a aniversare". (George Mihă- 
cscu).

ÎMPLINIRI SOCIALISTEREPUBLICA MARILOR NOASTRE

O generoasă perspectivă
(Urmare din pag. I)
s-a înavuțit cu energice 
vetre de industrie : Com
binatul siderurgic, între
prinderea de construcții 
navale, întreprinderea de
pescuit oceanic, ca să a- 
mintesc doar trei obiective 
care sint de anvergură na
țională și internațională. în 
acest oraș de virginală „mo- 
noprofesionalitate au apă
rut, ca din pămint, zeci de 
profesii noi, total necunos
cute în trecut. Opera edu
cațională și de învățămint 
'fera chemată să rezolve in 
principal acuta nevoie de 
cs-'lre calificate în noile 
meserii. Noile obiective și 
noile profesii inaugurate 
erau premerse’, așadar, de 
noi discipline de școlariza
re, gimnazii, licee econo
mice și industriale, grupuri 
școlare profilate pe necesi
tăți stringente. Zeci Ue mii 
de elevi sînt cuprinși la ora 
de față în învățămîntul 
gimnazial, liceal, profesio
nal și de maiștri ce se des
fășoară la Tulcea. orașul în 
care, pînă nu demult, e- 
xistase un' singur liceu, 
„Spiru Haret". Din acest 
bogat izvor de școlarizare 
se recrutează, an de an, ca
drele pentru numeroasele 
noi locuri de muncă pe 
care ritmul de dezvoltare 
economică a orașului le a- 
sigură în actualul cincinal. 
Orașul provincial Tulcea a 
devenit, în cel mai scurt • 
timp, cetate de industrie și, 
deopotrivă, cetate de învă
țătură.

Municipiul Călărași s-a 
„înscăunat" reședință de 
județ abia d.e un an și ju
mătate. Numeroase argu
mente de ordin social-eco
nomic motivează această 
„urcare in grad". Unul din
tre acestea e Combinatul 
siderurgic,' care va spori In 
următorii trei ani actuala 
populație a orașului (70 000 
locuitori) cu alte mii și mii 
de locuitori prin absorbția 
de cadre pe care o operea
ză. Fenomenul este similar 
cu cel de Ia Tulcea și din 
alte orașe smulse din pro
vincialism. Cronica e apro
ximativ aceeași, „cronica
rii", in schimb, sînt alții și 
veți vedea de ce. S-a des
fășurat, mai zilele trecute.

. In acest oraș, prima ediție 
a Concursului interjude- 
țean de creație în dome
niul reportajului literar și 
a fotoreportajului (cu par
ticipări din 28 de jude
țe),- purtind numele unui 
reputat fiu al acestui me
leag : scriitorul și ziaristul 
comunist Alexandru Sahia, 
născut in satul călărășean 
Mănăstirea. Smulgerea din 
anonimat a orașului din 
sud-estul Bărăganului nu 
se produce (nu se poate 
produce 1) doar cu argu
mente pur economice. Lu
crătorii cu verbul din toată 
țara, profesioniști sau ama
tori, sînt 
pere de 
tualitate 
șește în 
devenit 
prin inițiativă și actul de 
cultură cu valoare naționa
lă — „capitala reportaju
lui". Ceas bun !

Orașul Huși are faima de 
a viețui în fabuloasele 
podgorii care ii împrejmuie 
din cele patru zări. în noua 
lui emblemă s-au înscris 
recent numeroase realități

asociați acestei o- 
industrie și spiri- 
care se desăvîr- 
orașul Călărași, 
peste noapte —

economice,’ social^ și de or
din cetățenesc care îi cre
ionează up chip emina
mente nou. în contextul de 
față evoc doar o unică ce
lulă vie a spiritualității o- 
rașului : cenaclul literar 
condus de inimosul profe
sor de limba română Ion 
Alexandru Angheluș. în 
ambianța acestui cenaclu 
citesc, dezbat și scriu li
teratură oameni de cele 
mai variate categorii și 
profesiuni. Atelierul de 
gîndire și rostire frumoasă 
își propagă, in aceste îm
prejurări, forța de iradie
re, prin lucrările meri
tuoase ale celor ce uceni- 
cesc aici. Scrisul este po
doaba binemeritată a a- 
cestui oraș, mic ca ponde
re, dar mare prin felul în 
care se racordează la 
pulsul vieții naționale, la 
noul mod de a munci, gîn- 
di, trăi, simți, crea și soe- 
ra în România

După acest 
trei orașe, aș 
la sărbătoarea 
— cu deplină 
civică și morală — ade
vărul, deloc paradoxal : 
am fost in provincie și am 
constatat că provincia nu 
există.

socialistă.
periplu în 

rosti acum, 
Republicii 

îndreptățire

în miezul dinamic

al realității
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aletimpuriu, precum și 
unui cimitir de pe la înce
puturile evului mediu. Ați 
putea veni cu mine și la 
Covasna, unde în îmbrăți
șarea pădurilor ce coboară 
de pe la Comandau și se 
întind pînă la lăcașurile 
de tămăduire ale spitalu
lui de boli cardiace, fiin
țează opera unor „inimoși" 
și dăruiți medici, care ău 
fost convinși de efectele 
revitalizatoare ale mediului 
naturii din Covasna, și au 
ctitorit unul din cele mai 
căutate centre de întărire 
a sănătății din țară. Veți 
putea discuta cu directorul 
și personalul medical al 
acestui complex sanitar și 
vă veți da seama că ei nu 
sînt doar buni specialiști, 
ci și adevărați filozofi ai 
sănătății, care interpretea-

ză prin prisma științelor 
moderne elementele de 
bază ale materialității lu
mii, descoperite de filozofii 
antici greci : focul (căldura 
umană), apa (mineral-țer- 
mică), aerul (ozonul păciu- 
rilor de brazi), adăugind 
la acestea efectul vital al 
mișcării, forma de existen
tă a materiei, obligind se
dentarii la simple, dar sa
vante exerciții de gimnas
tică, precum și la lungi 
plimbări pe potecile șer
puitoare ale pădurilor.

întorcindu-ne la Sfintu 
Gheorghe, vom vizita un 
lăcătuș-sudor care lucrează 
în construcții industriale, 
dar dacă v-ar fi greu să 
urcați pină la meterezele 
de unde se răsfiră in văz
duh o ploaie de stele vine
ții, îl vom vizita acasă. El 
are o bibliotecă demnă de 
un critic literar, o colecție

bogată de ziare șl reviste, 
fișe cu tăieturi și însem
nări pe care le-ar putea 
rîvni orice filolog, precum 
și o bogată colecție de co
respondență 
Veți putea 
dinsul despre 
contemporani, despre poe
zie sau proză, el fiind un 
interlocutor nu numai ver-' 
sat, dar și un „coseur" fer
mecător.

Desigur, timpul ne-ar 
opri să mai -facem și alte 
vizite. Dar vă promit că la 
proxima ocazie vă voi duce 
la ingineri, la cercetători 
din domeniul plantelor me
dicinale, la poeți și roman
cieri, la specialiști in ma
șinile de calcul electronice, 
ia un grafician care și-a 
consacrat întreaga operă 
meleagurilor natale, la a- 
gricuttori care au obtinut 
recolte record de cartofi, la 
un sculptor îndrăgostit de 
sclipirea tainică a metale
lor, la o actriță care este și 
o poetă inspirată, la un 
profesor care predă la li
ceul local de patruzeci de 
ani și la un coleg al său 
care a părăsit abia ieri 
băncile universității, la un 
arheolog care cunoaște mi
rificele taine ale scurgerii 
vremurilor, la un pădurar 
cate a dat nume copacilor 
săi preferați, la un tîmplar 
care transformă lemnul 
aidoma unor mobile din 
timpuri de demult, la pro- 
iectanți care vă vor arăta 
siluetele orașului din anul 
2000... în rest, duoă prefe
rințele dumneavoastră ! O- 
rașul, județul, asemenea 
tuturor zonelor țării care 
au renăscut ,de-a lungul 
drumului de mari împliniri 
socialiste străbătut în cei 
35 de ani ai Republicii, vă 
oferă o paletă larga a oa
menilor harnici, talentat!, 
visători și realiști, un ade
vărat atelier modern al 
omenigi contemporane, al 
umanismului constructiv, 
revoluționar.

Se mai pune oare între
barea că cei o’e care-i vom 
vizita sînt români și ma
ghiari, maghiari și români, 
care muncesc și trăiesc în
suflețiți de aceleași idea
luri, care caută împreună 
căile devenirii personali
tății lor, ale autodepășirii 
în sensul atracției forței 
gravitaționale a noului ? 
Cred că asta se înțelege de 
la sine. Altfel spus, este 
evident.

cu scriitorii, 
discuta 
clasici

cu 
sau
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AGLOMERARE DE GA
LAXII din Univers a fost 
descoperită recent de doi astro
nomi americani. Ea se află la o 
distantă de 200 
lumină de 
de zece ori 
țiunilor de 
pină acum.
uriașului lanț galactic, ce sa 'în
tinde pe o distanță de 700 de 
ani-Iumină, se află intre conste
lațiile Perseu și Pegas, celălalt

milioane ani- 
Pămint și depășește 
dimensiunile forma- 
acest gen cunoscute 
Unul din capetele

capăt — între constelațiile Rîsu- 
lui și Carul Mare.

® UN POD DE PESTE 
8 KM. în Malayezia a Început 
construirea celui mai mare pod 
din Asia care va uni insula Pe
nang cu continentul. Podul va 
avea o lungime de' 8,4 km și va 
fi dat în exploatare la începutul 
anului 1985,

Raport muncitoresc
(Urmare din pag. I)
șini automate 'sticle de 0,5 litri și 
1 litru, cu o capacitate de 24,8 mi
lioane bucăți pe an. care utilizează 
în proporție de 90 la sută materiale 
refolosibile, adică cioburi de sticlă.

Am venit la redacție direct de la 
Consiliul popular al municipiului 
București — ne spune colegul Flo
rin Ciobănescu. Am 
sânte in carnetul de 
le citesc : in perioada 
dispoziția locuitorilor 
fost puse 86 522 apartamente; 4 025 
locuri în creșe și grădinițe, cămine 
pentru nefamiliști cu 1 900 locuri, 
școli cu 363 săli de clasă și inter-

cifre intere- 
reporter. Să 
1980—1982 la 
Capitalei au

nate școlare cu 1 000.de locuri. S-au 
cbnsirirft 81,5 km de rețele de apă, 
55 tan.de rețele de canalizare, și 
52,1' km de 'rețele' de termoficăre. 
Cifre care vorbesc de la sine des
pre grija conducerii partidului 
pentru viața cetățenilor patriei.

Am reținut aceste date cu titlu 
de exemplu pentru că, de fapt,- din 
foarte multe locuri din țară primim 
știri despre înnoirile social-edilita- 
re. Aflăm, bunăoară, că în acest an 
s-au dat in folosința oamenilor 
muncii 4 900 de apartamente in 
județul Bacău, 1 500 — in județul 
Tulcea, 3 261 — in Maramureș, 365 
de apartamente — in orașul Rim- 
nicu Sărat ș.a.m.d.

BUZĂU. în cinstea aniversării 
Republicii, în județul Buzău se des
fășoară numeroase manifestări po
litico-educative și cultural-artistice. 
La întreprinderea de sticlărie pen
tru menaj Berea și Fabrica de uti
laj metalurgic Buzău a avut loc 
simpozionul „înfăptuirea Republi
cii, deziderat major al luptei ma
selor populare pentru drepturi și 
libertăți democratice, pentru pro- 
'gres și socialism**, organizat de 
Muzeul județean de istorie. La Clu
bul muncitoresc din orașul Rm. 
Sărat s-a desfășurat dezbaterea pe 
tema : „Documentele Conferinței 
Naționale a phrtidulul — amplu 
program de acțiuni pentru dezvol
tarea continuă a patriei socialiste**. 
Filiala Buzău a U.A.P. a organizat, 
lâ galeriile de artă, o expoziție 
de sculpturii, pictură și grafică in
titulată „Republica la 35 de ani**. 
Aceluiași moment aniversar îi sînt 
dedicate și expunerile organizate în 
numeroase localități ale județului, 
spectacolele omagiale, în care sînt 
evidențiate profundele transformări 
revoluționare petrecute în viața 
economică și socială a țării în anii 
construcției 
Chiper).

socialiste. (Stclian

în bogatul program de 
politico-educative și

© ANTILOPELE, ANI
MALE DOMESTICE ? In- 
stitutul pentru studierea florei

și faunei din Tanzania a organi
zat, cițiva ani la rînd, experien
țe menite să stabilească posibili
tățile de domesticire a diferite
lor specii de animale sălbatice 
ce trăiesc în zona munților Ki- 
limangiaro. Aceste experiențe 
au demonstrat că, dintre toate 
mamiferele, cel mai bine se a- 
daptează la condițiile vieții do
mestice antilonele kannă sau 
elanzii, cum li se mai spune. A- 
ceste animale pasc liniștit îm
preună cu vitele cornute, acceo- 
tînd chiar hrană din mina omu
lui. O parte din lotul experi
mental s-a născut în condiții de 

'captivitate. Antilopele kanna au 
o serie de avantaje față de vi
tele cornute mari : ele rezistă 
în zone secetoase cu o vegeta
ție săracă, de tufișuri, au nevoie

Spirit creator, preocupări pentru 
modernizarea producției

Este un faj>t știut : nivelul teh
nic al fabricației și gradul de înnoi
re și modernizare» a produselor 
atestă, deopotrivă, capacitatea fie-- 
cărei întreprinderi de a se -adapta ■ 
rapid cerințelor economiei și ex
portului, precum și nivelul profe
sional al colectivului de oameni ai 
muncii. în întrecerea pentru asimi
larea in fabricație a cit mai multor 
produse noi, pentru înlăturarea a 
ceea ce este învechit, perimat sint 
raportate in aceste zile importante 
succese :

— Transmit, de la Mîrșa ne 
spune corespondentul nostru, Ni
colae Brujan. Cu puțin timp in 
urmă s-au încheiat probele de omo
logare la autobasculanta diesel- 
electrică cu capacitatea de 100 
tone. De fapt, este vorba de o ade
vărată uzină pe roți, de o înaltă 
complexitate tehnică și constructi
vă, destinată marilor șantiere de 
construcții. Autovehiculul a fost 
supus unor ample teste și încercări, 
dovedind calități superioare de 
funcționare și fiabilitate.

— Cînd vom vedea la lucru a- 
ceste autobasculante ?

— în urma omologării, Între
prinderea din Mîrșa pregătește in 
prezent primele trei exemplare din 
această serie pentru livrarea, îm
preună cu un alt lot de autobascu
lante, către parteneri de peste ho
tare, la începutul anului viitor.

Comunică : Octav Grumeza, co- 
-fespondentul „Scînteii" :

La Centrul de cercetare științifi
că și inginerie tehnologică pentru 
utilaj minier Satu Mare a fost 
omologată mașina de montat pa
nouri prefabricate pentru minele 
de petrol- (in fotografie) — prima 
de acest fel realizată in țară —

care urmează să se fabrice In pro
ducția de serie la întreprinderea 
„UNIO“ din Satu Mare. Noul uti
laj asigură mecanizarea montării 
panourilor prefabricate destinate 
galeriilor în minele de petrol. Cite- 
va din caracteristicile noii mașini : 
realizează secțiuni de trecere cu 
diametru de 2,6 metri și 3,6 me
tri ; montează prefabricate în greu
tate de 1 000 kg fiecare ; este do
tată corespunzător pentru a func
ționa in condiții antiexplozive. Me
rită relevată contribuția adusă la 
realizarea acestei mașini âe colec
tivul atelierului nr. 1 de proiectări 
condus de inginerul Lazsadi Ladis- 
lau (șef de proiect : Martin Eszes) 
și echipele de muncitori din sub- 
ordinea maistrului Sabău Antonoiu, 
din cadrul atelierului de prototi
puri al institutului. Mașina a fost 
expediată - pentru a fi utilizată in 

' întreprinderea de profil din Roșia 
Monteoru (Prahova).

Din Timișoara, corespondentul 
nostru, Cezar Ioana, ne transmite :

La întreprinderea „Electroti- 
miș" din Timișoara a lost omo
logat un nou produs din seria uti
lajelor de prelucrări prin tehnolo
gii neconvenționale : baia cu ultra
sunete de tip . BUS-09, instalație
complexă de curățat repere de mici 
dimensiuni — scule, filiere, rul
menți, circuite electronice, meca
nisme de orologerie și alte piese 
de mare precizie, cu forme geome
trice complicate. De menționat că 
instalația asigură o productivitate 
ridicată’ și o calitate superioară față 
de procedeele clasice de curățat. Și 
încă o cifră : acesta este cel de-al 
135-lea produs nou realizat aici de 
la începutul anului.

GIURGIU, 
manifestări 
cultural-artistice care se desfășoa
ră in județul Giurgiu, consacrate 
apropiatei aniversari a Republicii, 
se înscrie simpozionul organizat în 
localitățile Joița, Vinătorii Mici 
și altele, cu tema „Gîndirea politi
că și activitatea prestigioasă a pre
ședintelui României consacrată so
luționării marilor probleme ale 
contemporaneității". La muzeul din 
Giurgiu a fost organizată o masă 
rotundă cu tema „Republica la a 
35-a aniversare". Tot în municipiu, 
la casa de cultură s-a desfășurat 
simpozionul „Contribuția secreta
rului general al partidului, tova-

ÎN COMANDAMENTE, UNI
TĂȚI, INSTITUȚII MILITARE DE 
ÎNVĂȚĂM INT, LA CASELE AR
MATEI au loc în aceste zile nu
meroase manifestări cu un profund 
conținut politic, patriotic și revolu
ționar, consacrate celei de-a 
XXXV-a aniversări a proclamării 
Republicii.

„Odă ctitorului României socia
liste" se intitulează recitalul de 
muzică și poezie ce a avut loc pe 
scena Casei centrale a armatei. 
Și-au dat concursul actori ai Tea
trului Național „I. L. Caragiale" și 
ai Teatrului „C. I. Nottara", soliști 
ai Operei Române și Filarmonicii 
de stat „George Enescu".

Montajul îiterar-muzical „Avem 
un steag, avem o țară, avem un 
comandant .suprem", > recitalul de 
versuri ' patriotice ,,Odă Republicii" 
și seara tematică „Cu patria în 
inimi și în gînd" sînt manifestările 
ce s-au desfășurat, de curînd, la 
casa armatei al cărei șef este lo- 
cotenent-colonel Ioan Nedelcu.

Recitalul de versuri „Republică; 
măreață vatră" susținut zilele tre
cute de membrii cenaclului literar 
de pe lingă casa armatei al cărei 
șef este căpitanul Vasile Murariu 
s-a constituit într-o vibrantă ma-j 
nifestare a sentimentelor înălțătoar 
re ce-i animă pe ostași, a dragostei 
lor înflăcărate față de țară și partid, 
a mîndriei legitime pentru cuceri
rile revoluționare ale poporului, 
pentru mersul ferm al României pe 
calea edificării socialismului și a 
înaintării ei spre comunism.

Formațiile care vor participa la 
etapa superioară a actualei ediții a 
Festivalului național „Cîntarea 
României" au susținut pe scena 
clubului unității din care face 
parte și locotenentul Constantin 
Meuță un reușit spectacol artistic.

Timpul probabil pentru Intervalul 2g 
decembrie, ora 20 — 31 decembrie, ora 
20. tn (ară : Vremea va fi în general în
chisă, mai ales în prima parte a inter-l 
valului. Vor cădea precipitații locale, 
sub formă de ploaie, lapovită și nin- 
soare, mal frecvente !n primele zile. La 
munte va ninge. Vîntul va sufla slab, 
pină la moderat, cu intensificări tem
porare, predomlnînd din sectorul nord» 
vestic. Temperaturile minime vor fi cu
prinse Intre miiius 5 și plus 5 grade, 
izolat mai coborîte la sfîrșitul interva
lului, Iar cele maxime între minus 3 
și 6 grade. Se va produce ceată slabă,

de mal puțină apă, procesul de 
asimilare a hranei este mai in
tens decit în cazul vacilor, iar 
procesul de transformare a fu
rajelor în carne este mai ridicat. 
De notat și faptul că laptele și 
carnea elanzilor^onțin mai pu
țin colesterol decit laptele și 
carnea de vită.'

® „OCULINUM". De?‘ 
aflat încă în fază de experi
ment, 'produsul „Oculinum**. rea
lizat de o echipă de oftalmologi 
de la un institut din San Fran
cisco, se anunță de pe acum un 
remediu ’ simplu și eficace în 
tratarea strabismului ce nu poa
te fi corijat prin intervenție chi
rurgicală.^ Medicamentul, admi
nistrat sub formă de injecții, 
practicate sub anestezie locală.

ce nu necesită internări în spi
tal. suprimă dereglarea prin 
reeducarea și echilibrarea mus
culaturii ochiului.

© UN NUME PUȚIN 
CAM LUNG. Proaspătul 
tată, Trevor George din locali
tatea Penarth (Țara Galilor), 
microbist pasionat, a pus fetiței 
sale nu mai -puțin de ...douăzeci 
de nume, după cum a socotit el 
care ar fi cei mai mari fotbaliști 
ai lumii. într-adevăr, el a decla
rat la oficiul stării civile pe fiica 
sa sub următoarele nume) Jenni
fer, Edson Arantes do Nașei- 
mento (Pele), Jairzinho, Riveli- 
no, Carlos-Alberto, Paulo-Ce- 
sar, Breitner. Cruyff,' Greaves, 
Charlton, Best, Moore, Ball,

Programul l
Telex
Ecran de vacanță : „Aventurile lui 
Tom Sawyer".
Republica la a 35-a aniversare. Din 

■cronica marilor împliniri socialiste.
De la Sebeș la Deva
A Xll-a ediție a Festivalului „Cîn- 
tec nou In Mehedinți"
Panoramic economic
Telex
Ecran de vacanță. Film artistic : 
„Aurel Vlalcu".
Clubul tineretului. Partidului și țâ
rii — omagiul tinereții noastre 
Cabinet profesional pentru lucrăto
ri! din agricultură ■
1001 de seri. .
tnohlderea programului
Telejurnal © cinstim prin fapte 
aniversarea Republicii
Actualitatea economică ,
în prag de sărbătoare. Program 
muzical dedicat Republicii 
Republica la ă 35-a aniversare. Că
lătorie prin țara mea > 

21,05 Teatru în serial : „Fata și caruse- 
Voltln. Prima parte
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Keegan, Bânks, Gray, Francis, 
Brooking, Curtis, Toshack, Law, 
George. La auzul isprăvii soțu
lui său, mama fetiței, Lynette, 
a izbucnit mai întii în piins, a- 
poi și-a luat copilul și a plecat 
la mama ei. Ea a reușit, totoda
tă, să obțină la oficiul stării ci
vile schimbarea numelui fetiței 
în Jennifer
sînt supărat că 
declarat 
supărat 
fetei.

Anne George. Nu 
m-a părăsit, a 

înfocatul microbist, sînt 
că a schimbat numele

©
„ÎNTINERIRE" A TURNU
LUI EIFFEL ÎN ÎNTÎRZIE- 
RE. Operațiile de renovare a

OPERAȚIILE DE

Știri sportive
FINAL IN CAMPIONATUL 

REPUBLICAN DE ȘAH

Iul" de Al, 
Telejurnal
Programul
Telejurnal 
aniversarea Republicii 
Salonul TV al artelor plastice 
Muzica, oglinda istoriei. Opereta 
„Răspîntia" de Florin Comișel 
Telejurnal

2
9 Cinstim prin fapte

celebrului turn vor dura mai 
mult decit a fost necesar ingi
nerului Gustav Eiffel să înalțe 
această uriașă structură de fier, 
devenită simbol al Parisului, 
într-adevăr, el a isprăvit con- . 
struirea turnului, in numai doi 
ani, cu o lună înainte de ter
men ; in schimb, operațiile de 
renovare ati depășit Încă de pe 
acum cu un an termenul plani
ficat, durata lor totală urmînd 
să fie 
Cînd 
sfîrșit, 
o mie
noi ascensoare și noi restauran
te, această „cură de întinerire** 
urmînd să-i priască în mod 
deosebit, întrucît se scontează 
pe un număr sporit de vizita
tori.

de minimum trei ani. 
aceste operații vor lua 
turnul va fi mai ușor cu 
de tone, va dispune de

• Desfășurat în 
I.T.B. din Capitală, 
publican masculin 
cîștigat la actuala 
trul 
care 
15 
de 
sportiv Universitatea Iași, student la 
Facultatea de electronică din Iași, 
Ovidiu Foișor cucerește pentru pri
ma oară titlul de campion al țării la 
seniori. El a mai fost campion națio-, 
nai de juniori în anii 1976, 1977 și 
1978.

In ultima rundă, Foișor l-a învins 
pe Stoica, Nicolaide 
Oltean, iar partidele 
Ghițescu, Kertesz — 
tatovici — Grunberg 
Pavlov s-au terminat 
dele Ardeleanu — Ionescu și Ghindă 
— Ștefanov s-au întrerupt.

© Campionatul republican feminin 
de șah s-a încheiat la Mediaș cu vic
toria maestrelor Eugenia Ghindă și 
Ligia Jicman, clasate pe primul loc,; 
la egalitate, cu cite 11 puncte din 14 
posibile. Pe locurile următoare s-au 
situat Judita Kantor — 9,5 puncte, 
Smaranda Boicu, Mariana Ioniță-Bă-' 
dici — cite 8,5 puncte, Eleonora Go-; 
gilea — 7,5 puncte.

Titlul de campioană republicană- 
va fi atribuit în urma unui meci de 
baraj tie 4 partide ce se va disputa 
la începutul anului viitor între Eu
genia Ghindă și Ligia Jicman.

internațional
a totalizat 

posibile. In 
ani, component al

i sala Clubului 
, campionatul re

de șah a fost 
ediție de maes- 
Ovidiu Foișor,' 

10,2 puncte din 
vîrstă de 23; 

clubului

a cîștigat la 
Gheorghiu — 

Ciopîltea, Tra
și Ciolac — 
remiză. Parti-

5

000.de
tan.de
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Manifestări consacrate 
aniversării Republicii

ÎN OCCIDENT,

MOSCOVA 27 — Trimisul Ager
pres, I. Dumitrașcu, transmite : Cu 
prilejul celei de-a 35-a aniversări a 
proclamării Republicii, la Moscova a 
fost organizată o conferință de presă, 
în cadrul căreia ambasadorul Româ
niei în U.R.S.S., Traian Dudaș, a 
relevat semnificația actului de Ia 30 
Decembrie 1947 in istoria țării noas
tre. Vorbitorul a înfățișat succesele 
însemnate obținute de poporul român, 
sub conducerea partidului comunist, 
in toate domeniile de activitate,

în continuare au fost prezentate 
acțiunile consecvente pe plan extern 
ale partidului și statului nostru pen
tru dezvoltarea colaborării cu țările 
socialiste, și în primul rînd cu vecinii 
noștri, cu toate statele lumii. în acest 
context, s-a arătat că România acordă 
o importanță deosebită dezvoltării 
raporturilor tradiționale cu Uniunea 
Sovietică, accentuînd rolul determi
nant în evoluția relațiilor româno- 
sovietice al întilnirilor și convorbi
rilor conducătorilor de partid și de 
stat ai României socialiste și Uniunii 
Sovietice,

Au participat reprezentanți ai Sec
ției relații externe a C.C. al P.C.U.S., 
ai M.A.E., ziariști sovieticț de la 
ziarele centrale, agenții de presă și 
radioteleviziune. ’

PHENIAN 27 (Agerpres). — Tn 
sala Teatrului de artă din Nampho, 
oraș care întreține legături de priete
nie cu municipiul Galați, a avut loc, 
in prezența a peste 1 400 participanți, 
o adunare festivă consacrată celei 
de-a 35-a aniversări a proclamării 
Republicii. Au luat parte Kim Mion 
Ho, secretar responsabil al Comite
tului de partid orășenesc Nampho, 
Kim Giong Sik, vicepreședinte al Co
mitetului popular municipal, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe și alte persoane oficiale.

Au luat cuvîntul Cion Kiong Hoa,

ORIENTUL MIJLOCIU
® Pj-ecizări la Beirut în legătură ca începerea negocierilor 
libanezo-israeliene • încetarea locului între milițiile rivale 
din Liban ® Convorbiri între premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze și președintele Comitetului Executiv al O.E.P.

BEIRUT 27 (Agerpres). — La Bei
rut a avut loc o reuniune la care au 
luat parte președintele Libanului, 
Amin Gemayel, premierul Shafic Al- 
Wazzan, coordonatorul negocierilor 
privind retragerea forțelor străine 
din Liban. Ghassan Tueni, și minis
trul de externe, Elie Salem.' Reuni
unea a fost consacrată problemelor 
privind începerea negocierilor refe
ritoare la retragerea trupelor străine 
de pe teritoriul țării. în legătură cu 
aceasta, ministrul de externe Elie 
Salem a declarat că Libanul „a de
cis să participe la negocieri intr-un 
spirit pozitiv, spre a obține retrage
rea israeliană totală de pe teritoriul 
său și salvgardarea suveranității na
ționale" — informează agenția 
France Presse.

Pe de altă, parte,. într-o declarație, 
premierul Shafic Al-Wazzan a spus 
că Libanul „nu va renunța la drep
turile sale și nu se, va supune exi
gențelor" formulate 'de Țșr.ael in ve
derea începerii negocierilor. Premie
rul a apreciat că documentul pe care 
partea israeliană dorește să-I impu
nă Libanului este inacceptabil. „Po
ziția noastră este neschimbată și ea 
are in vedere un Liban independent 
și suveran, fără forțe străine", a 
spus el.

După mai multe ore de convorbiri 
intre trimisul special al S.U.A. în 

președintele Comitetului municipal 
al orașului Nampho, și însărcinatul 
cu afaceri â.i. al Republicii Socia
liste România în Republica Populară 
Demodrată Coreeană, Urian Isidor, 
care — subliniind semnificația actu
lui de la 30 Decembrie 1947, ca un 
moment de o deosebită importanță in 
istoria țării — au evocat marile suc
cese obținute de poporul român în 
anii construcției socialiste, sub con
ducerea Partidului Comunist Român.

S-a subliniat, totodată, rolul de
terminant al întilnirilor și convor
birilor dintre tovarășul • Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român,' președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Kim Ir Sen, secretar general 
al Comitetului Central ăl Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Re
publicii Populare Democrate Coree
ne, pentru dezvoltarea continuă a 
prieteniei și colaborării dintre P.C.R, 
și P.M.C., dintre România și R.P.D. 
Coreeană, dintre popoarele român și 
coreean.

A fost prezentat un film artistic 
românesc.

TOKIO 27 (Agerpres). — La 
Tokio a avut loc o adunare fes
tivă organizată de Asociația de 
prietenie Japonia — România și Am
basada română din capitala niponă, 
în cuvîntârile rostite cu acest prilej, 
Takeshi Shinmpra, președintele aso
ciației, și ambasadorul Radu Bogdan 
au relevat semnificația istorică a 
zilei de 30 Decembrie, succesele obți
nute de poporul român in anii con
struirii socialismului, în special în 
perioada de cind tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost ales conducător al 
partidului și statului nostru. S-au 
subliniat rolul determinant al pre
ședintelui României în creșterea 
prestigiului internațional al țării 
noastre, marile sale inițiative de pace.

Orientul Mijlociu, Morris Draper, și 
conducătorii libanezi — informează 
agenția U.P.I. — multe dintre obsta
colele care au întîrziat începerea ne
gocierilor cu Israelul asupra retrage
rii trupelor israeliene din Liban au 
putut fi înlăturate. Convorbirile vor 
putea începe la 28 decembrie, a 
anunțat postul de radio Beirut, ci
tind surse guvernamentale, adaugă 
agenția;

★
în cursul zilei de luni au con

tinuat luptele între milițiile rivale 
libaneze la sud-est de Beirut în 
aceeași zi însă a fost convenit un 
acord de încetare a focului — trans
mite agenția France Presse.

ALGER 27 (Agerpres). — Zhao 
Ziyang, premierul Consiliului de. Stat 
al. R.P. Chineze, ,aflat în vizită ,in j 
Algeria, a avui, Ia Alger, o.iritreYe- ■ 
dere cu Yasser Arafat., președintele 
Comitetului Executiv al Ofganhzațîei 
jpentru Eliberarea Palestinei, rela
tează agenția China Nouă. Au fost 
discutate cu precădere probleme pri
vind situația din Orientul Mijlociu 
și lupta poporului palestinian pentru 
dobindirea drepturilor sale legitime, 
inclusiv a dreptului la autodetermi
nare și edificarea unui stat propriu, 
independent.

Ample mișcări de protest împotriva 
amplasării rachete

BRUXELLES - Peste 100 de 
sindicate, organizații de tineret, re
ligioase, pacifiste și culturale au 
participat, in anul 1932, la mani
festațiile organizate în Belgia îm
potriva amplasării în țară a rache
telor americane cu rază medie de 
acțiune. Sute de localități in care 
domiciliază 63,39 la sută din popu
lația Belgiei au anunțat, de aseme
nea, că se constituie în zone denu- 
clearizate.

într-un interviu acordat zilele 
acestea, deputata belgiană în Par
lamentul vest-european, A. M. Li
sin- Vanderspeten, s-a pronunțat 
împotriva amplasării de noi rache
te în Europa occidentală. „în Bel
gia, a spus ea, ia amploare cam
pania în cursul căreia consilii mu
nicipale adoptă rezoluții împotriva 
planurilor de amplasare a rachete
lor și de transportare a lor ,pe te
ritoriul țării".

HAGA — Citeva mii de persoa
ne au participat în Olanda la un 
marș pentru pace, care s-a încheiat 
in fața bazei- N.A.T.O. de la Ha- 
velterberg, provincia Drenthe. Par- 
ticipanții la marș, desfășurat sub

Sute de japonezi din prefectura Kanto și-au exprimat protestul împotriva 
intențiilor de a se întări arsenalul bazelor americane de Io Yokosuka și 
Yokota cu rachete perfecționate de tipul „Cruise". Pe uriașa banderolă 
purtată de participanții la demonstrații se poate citi lozinca : „Nu, rache
telor Cruise I", lozincă ce dă expresie dorinței poporului japonez, ca și 
a tuturor popoarelor lumii, de a se renunța la proiectele producerii și 
amplasării armelor rachetă cu încărcătură nucleară, care fac să plutească 

asupra omenirii o uriașă primejdie

Pentru crearea unei zone denuclearizate 
în nordul Europei

MADRip — într-un intărviu pu- 
blicat duminică in cotidianul ma
drilen „El Pais“, primul ministru 
al Suediei, Olof Palme, a atras a- 
tenția asupra pericolelor pe care le 
implică actualul nivel, fără prece
dent, al cursei înarmărilor și agra
varea fenomenului sărăciei in 
lume. Premierul suedez relevă in 

lozinca „Eliberați lumea de arma 
nucleară", au chemat opinia publi
că să-și intensifice eforturile împo
triva războiului nuclear.

La mitingul care a avut loc s-a 
relevat faptul că organele puterii 
locale au proclamat recent provin
cia Drenthe „zonă denuclearizată".

OSLO — Uniunea Tineretului 
Comunist din Norvegia a cerut 
parlamentului ds la Oslo să depună 
toate eforturile pentru a împiedica 
înfăptuirea hotăririi N.A.T.O. pri
vind amplasarea de noi rachete 
nucleare americane cu rază tnedie 
de acțiune în unele țări vest-euro- 
pene. Totodată, tineretul comunist 
norvegian s-a pronunțat în spriji
nul creării unei zone denucleariza- 
te în nordul Europei.

VIENA — In Austria a fost în
ființată o nouă organizație a lup
tătorilor pentru pace, care se nu
mește „Medicii austrieci împotri
va pericolului unui război nucle
ar". Crearea organizației a fost 
inițiată de un grup de profesori ai 
Facultății de medicină a Universi
tății din Viena.

același timp că „pot fi găsite mij
loace raționale de punere sub con
trol a armamentelor și de ajungere 
la dezarmare".

Se menționează că Olof Palme se 
ptonunță pentru crearea de zone 
denuclearizate in Europa, în scopul 
diminuării pericolului unui război 
atomic-.
_____________________ y

Consecințe ale 
crizei economice
S.U.A.: Rata șomajului 
a atins un nou record
WASHINGTON 27 (Agerpres) — 

Rata șomajului în Statele Unite a 
ajuns la 10,4 la sută din totalul for
ței de muncă, ceea ce reprezintă un 
nou ițecord, după depășirea in luna 
septembrie a barierei psihologice de 
la 10 la sută, care marca cea mai 
înaltă rată a șomajului începind din 
1940, ultimul an al „marii depre
siuni".

Nivelul șomajului diferă de la un 
stal la altul, cel mai afectat de acest 
flagel fiind Michigan, cu o rată de 
16,1 la sută. De asemenea, rata șo
majului diferă de la un sector de 
activitate la altul. Așa, de pildă, în 
industrie, rata șomajului este in jur 
de 15 la sută, în timp ce în con
strucții atinge 23 la sută. Muncito
rii de culoare sint afectați de șomaj 
in proporție de 20,2 la sută.

Anunțarea, recent, a noii rate a șo
majului de 10,4 la sută, care înseam
nă aproape 12 milioane americani 
fără lucru, de către Ministerul Mun
cii, informează agenția France Presse, 
a fost urmată de apeluri ale 
Partidului Democrat, aflat in opo
ziție, și ale unor lideri sindicali la 
adoptarea unor programe destinate 
să ducă la relansarea ocupării for
ței de muncă pe baza unor subven
ții federale. Președintele centralei 
sindicale A.F.L./C.I.O., Lane Kirk
land, a calificat această cifră drept 
un „dezastru economic și social". La 
rindul său, președintele democrat al 
Comitetului economic mixt al Con
gresului, deputatul Henry Reuss, s-a 
pronunțat pentru o reducere a chel
tuielilor de înarmare în vederea fi
nanțării unor programe sociale.

„Aproape 12 milioane șomeri ame
ricani intră in noul an fără speranța 
de a primi de lucru", scrie săptămi- 
nalul „People’s World", adăugind că 
ultima sesiune a Congresului s-a în
cheiat fără adoptarea unor măsuri e- 
ficiente de natură să contribuie la 
soluționarea acutelor probleme so
ciale, economice și financiare ale ță
rii. Relevind repercusiunile cheltu
ielilor militare, crescînde. revista a- 
dresează cetățenilor americani che
marea să participe la mareă demon
strație pentru pace, pentru dezarma
re. programată să se desfășoare la 15 
ianuarie.

JAPQMIA : Cel mai auster 
buget din ultimii ani

TOKIO 27 (Agerpres). — Guvernul 
japonez a aprobat proiectul prelimi
nar de buget pe anul financiar 1983, 
care începe la 1 aprilie. După cum 
relatează agenția Kyodo, ca urmare 
a persistentei dificultăților economi
ce, acesta este cel mai auster buget 
nipon din anul 1955. La capitolul 
cheltuielilor vor fi alocate 32 619 mi
liarde yeni, față de 32 620 miliarde 
yeni în bugetul actual, prevăzîndu-se 
reducerea alocațiilor pentru progra
mele economice și sociale, cu excep
ția celor militare, pentru care, în po
fida cererilor insistente ale opiniei 
publice, se prelimina o' creștere de 
aproximativ 5—7 la sută fată de ni
velul actual. Totodată, se preconi
zează o sporire a deficitului bugetar 
la 13 300 miliarde yeni, cu 2 900 mi
liarde yeni mai mult decît în. pre
zent, totalul datoriei publice urmînd 
să depășească nivelul de 100 000 mi
liarde yeni și să ajungă la sfîrșitul 
anului financiar viitor la 109 800 mi
liarde .yeni. ,

ZIUA NAȚIONALĂ A NEPALULUI

Maiestății Sale
BIRENDRA BIR BIKRAM SHAH DEVA

Regele Nepalului
KATHMANDU

Aniversarea Zilei naționale a Nepalului îmi oferă plăcutul prilej de a 
adresa Maiestății Voastre, în numele poporului român și al meu personal, 
cordiale felicitări și cele mai bune urări de fericire personală, de progres, 
bunăstare și pace poporului nepalez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Aflat In partea cen
trală a munților Hi
malaia, Nepalul este 
țara celor mai înalte 
piscuri din lume, do
minate de vestitul 
Chomolungma (8 848 
metri), dar și țara unor 
păduri întinse, unor 
platouri roditoare. 
După răscoala popu
lară din 19,51, care a 
însemnat sfîrșitul ve
chii stăpiniri despoti
ce, țara a ieșit din 
izolarea sa multisecu
lară, a pornit pe calea 
dezvoltării. înfăptui
rea reformei agrare a 
creat condițiile nece

sare extinderii supra
fețelor cultivate, reali
zării unor sisteme de 
irigații, modernizării 
agriculturii — ramură 
in care lucrează peste 
90 la sută din popu
lație. Au fost luate, de 
asemenea, măsuri de 
valorificare a poten
țialului energetic al 
țării prin construirea 
unei serii de hidrocen
trale, s-a trecut la 
crearea unei industrii 
naționale pornindu-se 
de la zăcămintele de 
cărbune, magnezită, 
cupru, fier, mică, aur, 
identificate de către

BELGRAD . Plenara C. C. al U. C. I.
BELGRAD 27 (Agerpres) — La 

Belgrad s-au desfășurat lucrările 
Plenare) C.C. al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia. Plenara — trans
mite agenția Taniug — a analizat

gGEMȚIILE DE PRESA 
e scurt

I NOI EFORTURI PENTRU REGLEMENTAREA CONFLICTULUI
DINTRE IRAN ȘI IRAK. Secretarul general al Organizației Conferinței 

, Islamice (O C.I.), Habib Chatty, care se află la Islamabad intr-o vizită 
oficială, a declarat că va depune eforturi pentru „a promova o nouă 

I inițiativă" de pace in conflictul dintre Iran și Irak, transmite agenția
France Presse. „Comitetul de pace" al O.C.I., creat de urgență în perioada 

I imediat următoare declanșării ostilităților dintre cele două părți, „continuă 
I să fie activ și depune eforturi pentru a găsi o soluție care să permită 

încetarea focului", a spus Chatty.

BILANȚUL VIOLENȚELOR DIN
■ SALVADOR. Potrivit unor statis

tici date publicității la San Sal-
I vador, in cursul anului 1982, apro- 
I ximativ 5 000 de persoane și-au

pierdut viața in coșmarul nesfîrșit 
I al violenței politice din Salvador, 
I transmit agențiile U.P.I. și France

Presse. La acest bilanț mai trebuie 
adăugate un număr însemnat de 
răniți, de persoane strămutate, pre- 

I cum și imense pagiibe materiale.

I UN ACORD COMERCIAL ȘI DE 
I PLĂȚI a fost semnat, luni, la

Beijing, între guvernele Chinei și 
| Bulgariei, anunță agenția China

Nouă.

PREȘEDINTELE PORTUGALIEI. 
I generalul Antonio Ramalho Eanes, 

a început luni consultările cu re

geologi. Succese au 
fost obținute și în con
struirea și moderni
zarea drumurilor ; o 
sursă importantă de 
devize o constituie tu
rismul.

între România și 
Nepal s-au statornicit 
relații de prietenie și 
colaborare atit pe plan 
bilateral, cit și pe a- 
rena internațională, 
extinderea lor în con
tinuare corespunzînd 
intereselor celor două 
țări și ■ popoare, ale 
cauzei generale a pă
cii și înțelegerii mon
diale.

modul în care se îndeplinesc sarcini
le U.C.I in înfăptuirea stabilizării 
economice. Au fost adoptate conclu
zii cu privire la sarcinile operative 
ale comuniștilor în domeniul poli
ticii economice pe anul 1983.

S3

prezentanții principalelor partide I 
politice ale țării în scopul soluțio- ’ 
nării crizei guvernamentale surve
nite in urma demisiei primului I 
ministru. Francisco Pinto Balsemao. I 
Acesta din urmă a anunțat că va 
propune conducerii Partidului So- i 
cial-Democrat pe Vitor Crespo ca I 
Viitor șef al guvernului.

CREȘTEREA PREȚURILOR ÎN I 
ITALIA. în perioada decembrie I 
1931 — decembrie 1982, prețurile 
mărfurilor din marele centru indus- [ 
trial italian Milano au crescut cu | 
peste 16,6 la sută. Creșteri ale pre
țurilor, variind intre 15—18 la sută, . 
s-au înregistrat și in alte mari I 
orașe italiene, între care Torino și' • 
Bologna. Pentru anul următor se 
anunță noi majorări de prețuri, în I 
special la servicii și electricitate.

Contradicția dintre țările bogate și cele sărace
- contradicția cea mai puternică a contemporaneității

„S-a amplificat și devine tot mai puternică contradicția dintre țările 
bogate și cele sărace, care, prin amploarea și caracterul ei, devine cea mai 
puternică contradicție a lumii contemporane".

NICOLAE CEAUȘESCU

REALITĂȚI CARE ACUZĂ:
• Un sfert din populația globului, 

aflată în vîrful piramidei veniturilor, 
dispune de 80 LA SUTĂ din produsul 
mondial, în timp ce trei sferturi din 
omenire, situată la baza ei — doar 
de 20 LA SUTĂ

® Venitul mediu anual pe locui
tor este în țările dezvoltate de 6 300 
DE DOLARI și de 535 DE DOLARI în 
statele în curs de dezvoltare, ceea 
ce înseamnă un raport de 12 LA 1. 
La polii celor două categorii de țări 
decalajul este de peste 300 LA 1 !

® 800 MILIOANE DE OAMENI 
trăiesc dintr-un venit zilnic mai mic 
de 40 DE CENȚI. Dintre aceștia, 50 
de milioane mor de foame și 30 de 
milioane din lipsă de apă potabilă

© Țările sărace — sufocate în 
strînsoarea diminuării veniturilor din 
exporturi și scumpirii importurilor

® Dobînzile înalte — o povară in
suportabilă : de la 2,3 miliarde de 
dolari în 1970, costul creditului a 
sporit ia 60 miliarde de dolari în 
1982, adică DE 26 DE ORI !

Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceausescu la Conferința 
Națională a partidului — profundă 
analiză științifică, materialist-dia- 
lectică a lumii contemporane, stră
lucită expresie a capacității de a 
discerne din noianul fenomenelor 
complexe și contradictorii caracte
risticile și tendințele de bază ale 
evoluției mondiale — acordă o 
atenție deosebită problemelor lichi
dării subdezvoltării, a decalajelor 
dintre state si edificării unei noi 
ordini economice și politice interna
ționale. în evidențierea importanței 
acestor probleme, a faptului că so
luționarea lor nu suferă amînare, 
secretarul generâl al partidului for
mulează teza revoluționară, de mare 
însemnătate teoretică și practică, po
trivit căreia in lumea de azi se 
manifestă tot mai puternic contra
dicția dintre țările bogate și cele 
sărace, care, prin amploarea și ca
racterul ei. devine cea mai puternică 
contradicție a epocii noastre.

Antagonisme generaliza- 
țg Această teză își găsește multiple 
confirmări în realitățile vieții inter
naționale. care atestă împărțirea 
lumii in țări dezvoltate și țări în curs 
de dezvoltare. Este vorba de o di
vizare a omenirii generatoare de 
antagonisme tot mai puternice, care 
nu se manifestă doar , într-o zonă 
sau alta a lumii, ci pe întreaga pla
netă, ceea ce le conferă un caracter 
general. Și aceasta nu numai — și 
nu atit — sub aspect geografic, ci 

mai cu seamă prin vasta arie de cu
prindere a domeniilor de manifes
tare, inglobind deopotrivă sfera so
cială, cea economică și cea politică.

PE PLAN SOCIAL, contradicția 
dintre țările bogate și cele sărace 
opune unei minorități a populației 
globului marea majoritate a omeni
rii. Se poate spune, cu deplin temei, 
că niciodată în istorie n-a existat un 
antagonism de asemenea proporții 
între citeva sute dc milioane de 
oameni cîți trăiesc în țările dezvol
tate din punct de vedere industrial 
și restul locuitorilor Terrei. în nici 
o epocă contradicția dintre bogați și 
săraci n-a afectat atitea popoare, 
mase atit de uriașe.

Nici o statistică nu poate reda în 
toată complexitatea sa acest feno
men. într-adevăr, cum s-ar putea 
exprima în cifre întreaga dramă a 
maselor uriașe de oameni care tră
iesc într-o sărăcie extremă ? Aproa
pe 800 milioane de persoane din ță
rile subdezvoltate, se arată în studiul 
„Tendințe pe termen lung ale dezvol
tării economice", elaborat de O.N.U., 
dispun pentru nevoile „traiului" de 
mai puțin de 40 de cenți pe zi I O 
sumă derizorie, care nu asigură nici 
măcar subzistența : dintre acești „să
raci absoluți", anual pier 50 de mi
lioane din pricina foametei și incă 30 
de milioane din lipsă de apă potabi
lă. în lumea de azi, in care geniul 
omului a descifrat tainele atomului 
și a deschis porțile cuceririi Cos
mosului, există aproape un miliard 
de analfabet!, in timp ce mortali
tatea infantilă atinge cifre astro

nomice. Sint doar citeva din multi
plele aspecte care confirmă adevă
rul, relevat in repetate rinduri de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, că pen
tru dezmoșteniții planetei, inâinte 
de a fi o problemă de ordin econo
mic și social, sărăcia este o ches
tiune de viață și de moarte.

în menghina pauperizării. 
Cu deosebită virulență se manifestă 
contradicția dintre bogați și săraci 
PE PLAN ECONOMIC. Ce poate 
fi mai edificator pentru actuala si
tuație economică internațională decît 
faptul că, așa cum rezultă din datele 
Băncii Mondiale, un sfert din popu
lația globului, aflată in vîrful pirami
dei veniturilor, dispune de 89 Ia sută 
din produsul mondial — in timp ce 
trei sferturi din omenire, situată Ia 
baza ei, doar de 20 la sută ? Drept 
urmare, venitul mediu anual pe 
locuitor este, după statisticile O.N.U., 
de 6 300 dolari în primul grup de 
state și de 535 de dolari in cel 
de-al doilea, ceea ce înseamnă un 
raport de 12 la 1. Acestea sint însă 
cifre medii : la polii celor două ca
tegorii de țări decalajul este de-a 
dreptul incredibil — peste 300 la I.

Totodată, criza economică mon
dială, prin multiplele/ ei fbrme 
de manifestare (recesiune, inflație, 
dezordine monetară), lovește cel mai 
dur statele in curs de dezvoltare. 
Astfel, scăderea producției in țările 
dezvoltate a dus la reducerea cererii 
de produse din statele in curs de 

dezvoltare șt, implicit, fa diminua
rea veniturilor lor din exporturi. 
Numai intre 1980—1962, declara re
cent președintele Băncii Mondiale, 
incasârile din exporturi ale țărilor, 
in curs de dezvoltare au scăzut eu 
40 miliarde de dolari. Desigur, pier
derile nu ar fi fost atit de mari 
dacă noile măsuri protectionism 
luate de țările capitaliste industria
lizate n-ar fi închis și mai mult 
porțile in fața produselor provenite 
din statele „lumii a treia", dacă 
mecanismele pieței mondiale, abil 
manevrate de marile monopoluri, 
n-ar fi antrenat o adevărată pră
bușire a preturilor la mărfurile de 
export ale țărilor subdezvoltate.

Scăderea veniturilor din exporturi 
ale statelor în curs de dezvoltare are 
insă loc paralel cu creșterea cos
tului importurilor lor, in special 
ca urmare a inflației din țările dez
voltate. Potrivit primului studiu a! 
U.N.C.T.A.D. cu privire la evoluția 
economiei mondiale, prețul produse
lor manufacturate importate de 
țările sărace din cele bogate a sporit 
în 1979 cu 11.4 la sută față de 1978 
și cu încă 10,5 la sută in 1980 față 
de anul precedent. Inflația din ță
rile avansate este „transferată" ast
fel în statele rămase in urmă, care, 
după aprecierile documentului amin
tit, pierd anual pe această cale 
25—30 miliarde de dolari. Țările 
„lumii a treia" sint prinse intre 
scăderea veniturilor din exporturi 
și creșterea costului importurilor ca 
în strinsoarea unei , menghine ce 
tinde să le sufoce.

Un alt factor agravant este, așa 
cum se arată in Raport, politica do- 
binzilor inaltc. Din statisticile 
U.N.C.T.A.D. rezultă că nivelul me
diu al dobinzilor bancare din țările 
capitaliste industrializate la credi
tele acordate țârilor in curs de dez
voltare a crescut de la 4 la sută in 
1965 la 17,4 la sută in 1981. O ase
menea politică spoliatoare a aruncat 
asupra țărilor subdezvoltate noi po
veri, pentru unele dintre ele de-a 
dreptul insuportabile. Sumele in con
tul dobinzilor au sporit de la 2,3 
miliarde de dolari tn 1970 la 60 mi
liarde in 1982, adică de peste 26 de 
ori. Se poate, deci, aprecia că poli
tica dobinzilor tnalte este unul din 
principalii factori care au dus ia 
acumularea de către „lumea a treia" 
intr-un răstimp atit de scurt a unei 
fabuloase datorii externe : 623 mi
liarde de dolari la sfirșitul lui 1982, 
ceea ce, după calculele O.C.D.E., în
seamnă o triplare in numai șase ani 
sau o dublare - la fiecare doi ani. 
Astfel s-a ajuns și la situația para
doxală că in unele țări sărace din 
Asia și Africa datoria medie pe lo
cuitor se ridică Ia 250 de dolari, in 
timp ce venitul anual abia depă
șește 100 dc dolari !

Un vast potențial explo- 
jjjy Pentru aceste țări, ca și pen
tru multe altele din „lumea a treia", 
lucrurile au ajuns pur și simplu in 
pragul disperării : incasârile din ex
porturi se diminuează, in timp ce 
creditele externe au devenit inacce
sibile datorită dobinzilor înalte. Ca 
urmare, investițiile in economie se 
reduc, la fel și ritmurile de creș
tere. Rezultatul întrece deja cele 
mai pesimiste așteptări,: in 1981, 

pentru prima dată după anii ’50, 
țările in curs de dezvoltare, in an
samblu, au cunoscut o scădere abso
lută a venitului pe locuitor.

• Dramatismul situației create pe 
plan economic de contradicția dintre 
țările bogate șl cele sărace decurge 
atit din faptul câ ea împiedică 
dezvoltarea majorității statelor lumii, 
cît și din aceea că se răsfrînge ne
gativ și asupra celorlalte state, 
blochează progresul întregii ome
niri. In prezent, producția și co
merțul mondial stagnează tocmai 
datorită acestei situații.

Contradicția dintre țările bogate și 
cele sărace iși găsește. în același 
timp, o puternică reflectare PE 
PLAN POLITIC, tn ultimă instanță, 
această contradicție se manifestă cel 
mai pregnant prin confruntarea care 
are loc, in prezent, intre cele două 
tendințe diametral opuse din viața 
internațională : pe de o parte, poli
tica imperialistă de forță și dictat, 
de menținere și reîmpărțire a zone
lor de influență,- de accentuare a 
cursei înarmărilor, pe de altă parte, 
orientarea tot mai puternică spre o 
politică nouă, care să pună capăt fo
losirii torței și aînenințării cu forța, 
practicii dictatului și a zonelor de 
influență, cursei înarmărilor, să asi
gure dezvoltarea liberă, indepen
dentă a tuturor popoatelor. Dealtfel, 
nu e intîmplător că țările bogate 
tind să-și consolideze și chiar să-și 
lărgească zonele dc influență și do
minație tocmai pe seama țărilor 
subdezvoltate, că aproape nu e con
flict in lume care să nu implice 
direct sau indirect o țară săracă. 
Evoluțiile din ultimii ani arată că, 
drept urmare a intensificării conti
nue a contradicțiilor dintre bogați și 
săraci, în lume s-a ajuns la acu

mularea unui potențial exploziv ce 
poate ti asemuit cu cel al bombei 
atomice, punînd serios in primejdie 
perspectivele de securitate și pace 
ale întregii omeniri.

Edificarea noii ordini eco
nomice — o necesitate obiec
tivă Privită sub toate aceste aspec
te. contradicția dintre țările bogate 
și cele sărace se manifestă, in an
samblu, ca cea mai amplă contra
dicție a epocii noastre.

Viața insăsi confirmă astfel jus
tețea aprecierilor secretarului gene
ral al partidului, reafirmate la Con
ferința Națională, potrivit cărora 
vechea ordine, bazată pe inegalitate, 
pe asuprirea unor popoare, pe su
premația monopolurilor și a capita
lului financiar, nu mai corespunde 
situației actuale, impunindu-se, ca o 
necesitate obiectivă, realizarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
bazată pe principii de egalitate și 
echitate, de avantaj reciproc.

Document de înaltă semnificație 
politică, expresie a înțelegerii 
profunde a necesității de a se înlă
tura . gravele anomalii ale lumii de 
astăzi, Raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Conferința Națională 
a partidului constituie, totodată, un 
angajament ferm al partidului și 
statului nostru de a acționa și în 
viitor cu toată energia pentru în
făptuirea unei noi ordini economice 
mondiale, chemată să asigure lichi
darea împărțirii lumii in bogați și 
săraci, dezvoltarea mai rapidă a 
țărilor rămase în urmă, progresul 
tuturor popoarelor.
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