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„Intrăm în noul an 1983 cu un program clar de muncă privind 
dezvoltarea armonioasă economico-socială a țării, în vederea înfăptui
rii neabătute a hoiărîrilor Congresului al XII-lea, a programelor și liotă- 
rîrilor Conferinței Naționale a partidului. In centrul activității se află 
realizarea obiectivului strategic, economic și politic, de trecere a patriei 
noastre la un nou stadiu de dezvoltare, de realizare a unei noi calități 
a muncii și vieții în toate domeniile".

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din Mesajul de Anul Nou)

Pășim intr-un nou an de muncă 
— cel de-al treilea an al cincinalu
lui actual — într-o atmosferă de 
puternică mobilizare a întregului 
popor, strîns unit in jurul partidu
lui, al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
înfăptuirea hotăririlor Conferinței 
Naționale a partidului, pentru reali
zarea neabătută a obiectivelor Con
gresului al XII-lea privind dezvol
tarea economică și socială a patriei 
socialiste.

Pășim intr-un nou an de muncă, 
pe deplin conștienti de sarcinile 
complexe pe care le avem de rea
lizat în toate domeniile de activi
tate — în industrie, agricultură, pe 
șantiere, în știință, învățămînt, cul
tură — sarcini străbătute de ce
rința fundamentală a ridicării ni
velului calitativ al întregii munci 
sociale.

Pășim într-un an nou de muncă, 
cu hotărirea fermă de a face totul 
pentru a pune in valoare capacita
tea creatoare și organizatorică, spi
ritul de inițiativă ale tuturor oame
nilor muncii în vederea valorifică
rii plenare a uriașului potențial 
tehnic și productiv edificat in anii 
socialismului, pentru a face noi pași

formării României într-o țară cu 
dezvoltare medie.

însuflețirea și unanimitatea cu 
care întregul popor a primit Me
sajul de Anul nou constituie o 
nouă și grăitoare dovadă a unității 
și legăturii indestructibile intre ma
sele populare și partid, a încrederii 
nestrămutate a poporului în con
ducerea partidului, in secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — înflăcărat militant re
voluționar și patriot, care de 50 de 
ani din cele șase decenii și jumă
tate de viață, pe care le vom săr
bători în curînd. desfășoară o ne
obosită activitate în slujba intere
selor vitale ale poporului român, 
mobilizind prin înaltul său exemplu 
de dinamism, spirit novator și cu
tezanță pe toți comuniștii, pe toți 
oamenii muncii în eforturile con
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la Plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, 

Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor

Acțiuni hotărîte, energice, pentru creșterea

sacrate Înfloririi României socia-» 
liste.

Cel de-al treilea an al cincinalu
lui se remarcă, prin amploarea 
sarcinilor pe care le avem de rea
lizat, ca o etapă deosebit de im
portantă în dezvoltarea producției 
materiale, în sporirea avuției na
ționale, în toate domeniile construc
ției economice și sociale. Sinteti- 
zind orientările și indicațiile secre
tarului general al partidului, planul 
pe acest an pune un accent deose
bit pe lărgirea bazei proprii de 
materii prime și resurse energetice, 
înfăptuirea unui amplu proces de 
dezvoltare a agriculturii, promova
rea unei politici ferme de economi
sire și valorificare superioară a tu
turor resurselor, aplicarea lai^ă in 
producție a cuceririlor revoluției 
tehnico-științifice.

în concordanță cu aceste orien
tări. caracteristica principală a dez
voltării economico-soeiale a țării in 
noul an o constituie, așa cum s-a 
subliniat în Mesajul de Anul nou, 
așa cum s-a reliefat la Conferința 
Națională a partidului, concentra
rea preocupărilor în direcțiile care 
asigură realizarea unei reproducții 
intensive, dezvoltarea mai rapidă, 
la nivel calitativ mai înalt, a eco- 
ncmici oaționah, in aotualuV cin
cinal. Fie și numai succint, să re
amintim cîteva din reperele muncii 
noastre în acest nou an: venitul 
național va crește în 1983 cu 5 la 
sută față de anul trecut; producția 
netă industrială — cu 8 la sută; 
producția netă agricolă — cu 6,1 la 
sută; volumul comerțului exterior 
— cu 13,5 la sută; productivitatea 
muncii in industria republicană, 
calculată pe baza valorii producției 
nete — cu 9.1 la sută.

Sint cifre care dau contur viitoa
relor noastre împliniri care ne în
deamnă să punem în valoare întrea
ga noastră capacitate creatoare și 
putere de muncă în vederea des
fășurării largi a bătăliei pentru o 
calitate nouă, superioară în toate 
domeniile de activitate. O bătălie 
în care sîntem angajați cu toții, o 
bătălie prin care putem și trebuie 
să ridicăm ștacheta exigențelor la 

cote tot mai înalte. Aceasta cere 
ca in fiecare întreprindere să se 
instaureze un climat de ordine, 
disciplină și răspundere muncito
rească, ca fiecare om al muncii să 
dea dovadă de înaltă conștiință 
profesională, dăruire și competență, 
sâ-și facă exemplar datoria, pentru 
ca din primele zile ale anului să 
se asigure îndeplinirea planului de 
producție, creșterea puternică a e- 
ficienței economice.

în spiritul exigențelor formulate 
de Conferința Națională a partidu
lui, pentru actuala etapă de dez
voltare a economiei naționale este 
necesar ca toate intreprinderile și. 
cu deosebire, unitățile chemate 
să asigure baza de materii prime 
și resurse energetice a țării, să a- 
corde o atenție maximă realizării 
ritmice și integrale, din primele 
zile ale anului, a planului la pro
ducția fizică. Ne referim îndeosebi 
la cărbune și petrol, la o serie de 
minereuri și materii prime absolut 
necesare economiei naționale, de 
care depinde, în măsură hotărîtoa- 
re, desfășurarea în bune condiții a 
activității în întreprinderile pre
lucrătoare. Și în acest al treilea an 
al cincinalului, prevederile de plan 
în acest domeniu trebuie conside
rate -ea» minime; orice- depăștșe a 
sarcinilor planificate fiind în folosul 
progresului economic și social al 
țării. Cit privește întreprinderile 
din celelalte ramuri, accentul tre
buie pus pe realizarea producției 
fizice, a producției-marfă în struc
tura și sortimentele prevăzute in 
plan.

în ansamblul preocupărilor pentru 
îndeplinirea planului pe acest nou 
an trebuie să se acorde prioritate 
realizării integrale, la termenele 
prevăzute în contracte și de cea 
mai bună calitate a producției 
pentru export. Nici un moment nu 
trebuie să se piardă din vedere că 
exportul este in actualele condiții, 
cind criza economică mondială se 
agravează tot mai mult, o problemă 
esențială a dezvoltării generale a 
țării. De aceea, îndeplinirea exem-
(Continuare in pag. a III-a)

BIHOR : început bun 
la „Alumina“

în întreprinderile bihorene, în
ceputul noului an consemnează 
primele succese în îndeplinirea 
și depășirea planului. Astfel, în 
primele trei zile, întreprinderea 
„Alumina" Oradea a înregistrat 
o producție suplimentară de 350 
de tone. La rindul lor, energeti- 
cienii orădeni, fruntași în între
cerea socialistă cu celelalte cen
trale care funcționează pe bază 
de cărbune, dovedind bună or
ganizare a muncii, ordine și dis
ciplină in exploatarea instalații
lor și cazanelor, raportează că 
in cele trei zile din noul an au 
pulsat suplimentar în sistemul 
energetic național 1 300 MWh 
energie electrică. (loan Laza).

BACĂU: Noi sonde 
în funcțiune

Primele zile ale noului an au 
adus petroliștilor din cadrul 
Trustului Moinești și cele dinții 
șuccese în producție. La Con
tești, într-o nouă zonă petrolie
ră. sondorii din formațiile de lu
cru conduse de maiștrii Mihai 
Călugăru și Vasile Spînu au 
predat exploatării o sondă de 
mare adîncime. O altă sondă a 
fost pusă în funcțiune Ia Cu
dalbi de către formațiile condu
se de inginerul Nicolae Cristo- 
cea. S-au încheiat lucrările de 
foraj și la alte două noi sonde 
din cadrul schelei Modîrzău. în 
acest ah, sondorii din cadrul 
Trustului Moinești vor executa 
un volum de foraj cu 50 000 me
tri mai mult decît au realizat 
în anul trecut. (Gheorghe 
Baltă).

ARAD : Tipuri noi de 
vagoane

Prima zi de lucru din anul 
1983 a coincis la întreprinderea 
de vagoane Arad cu intrarea în 
fabricație a două noi tipuri de 
vagoane. Este vorba de vagonul 
pentru transport sare și vago
nul dozator, solicitat de C.F.R. 
Fiind vorba de produse de mare 
complexitate, conducerea între
prinderii a luat toate măsurile 
ca la executarea noilor tipuri de 
vagoane să participe muncitorii 
cu cea mai inaltă calificare, 
(Tristan Mihuța).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a plecat, luni 
după-amiază, la Praga, pentru a lua 
parte la Consfătuirea (jomitetului 
Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
însoțit de tovarășii Constantin 
Dăscălescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului, Miu 
Dobrescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po

PRAGA 3 (Agerpres). — Secreta
rul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a sosit, luni după-amia
ză, la Praga.

Pe aeroportul internațional Ru- 
zyne, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și persoanele oficiale care îl însoțesc 

litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, general 
colonel Constantin Olteanu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
apărării naționale.

La plecare,.pe aeroportul Otopeni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
condus de tovarășa Elena Ceaușescu, 
de tovarășii Iosif Banc, Emil Bobu, 
Lina Ciobanu, Ion Coman, Nicolae 
Constantin. Ion Dincă, Ludovic 
Fazekas, Alexandrina Găinușe, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Gheorghe Rădu- 
lescu, Ilie Verdeț, Petru Enache, 

Sosirea la Praga

au fost salutați de tovarășii Gustav 
llusak, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele Re
publicii Socialiste Cehoslovace, Lu- 
bomir Strougal, membru al Prezi
diului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
președintele guvernului federal, 
Vasil Bilak, membru al Prezidiului, 

Mihai Gere, Nicolae Giosan, Suzana 
Gâdea, Ana Mureșan, Elena Nae, Ion 
Ursu, Richard Winter, Gheorghe 
Stoica, secretar al C.C. al P.C.R., 
Manea Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Ion M. Nicolae, 
Gheorghe Petrescu și loan Totu, vi- 
ceprim-miniștri, precum și de mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, conducă
tori de instituții centrale, organizații 
de masă și obștești, generali.

grâu de față Josef Simon, amba
sadorul Republicii Socialiste Ceho
slovace la București, membri ai am
basadei.

secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, Josef Korcak, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, de alți conducători de 
partid și de stat cehoslovaci.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i s-au oferit buchete de flori.

A fost prezent ambasadorul țării 
noastre la Praga, Cornel Pînzaru.

producției agricole la nivelul marilor posibilități 
ale agriculturii noastre socialiste

• reportaje • însemnări •»T*RI'

Cu citeva ziI6 in urmă s-au dei- 
fășurat, in prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, lucrările 
Plenarei lărgite a Consiliulii

Național al Agriculturii, Industrie 
Alimentare, Silviculturii și Gospodi- 
ririi Apelor, plenară care prin parti
ciparea largă a activului de partid 
și de stat, a unor lucrători din agri
cultură, prin problematica abordată 
a constituit o rodnică consfătuire ie 
lucru la nivel național. Plenara a 
avut loc la scurt timp după Confe
rința Națională a partidului, care a 
trasat liniile dezvoltării agricultura 
pentru următorii ani ai actualului 
cincinal, a făcut o amplă analiză a 
realizărilor obținute in dezvoltarea 
agriculturii, a stabilit direcțiile prin
cipale in care trebuie să se acționeze 
pentru sporirea substanțială a pro* 
ducției agricole.

Desigur, problemele care au fost 
abordate în cadrul lucrărilor plena- 

, rei sint foarte complexe, așa cura 
complexe sint și problemele agricul
turii noastre. în acest prim comen
tariu ne vom referi cu precădere la 
citeva aspecte mai importante. 0 
primă idee care se cuvine a fi sub
liniată este aceea că agricultura 
noastră socialistă dispune astăzi te 
toate posibilitățile pentru a spori in 
mult mai inare măsură producția 
vegetală și animală. Așa cum s-a 
subliniat și la plenară, unitățile a- 
gricole de stat și cooperatiste dis
pun de 150 000 tractoare și numeroa
se mașini agricole perfecționate, in 
de an folosesc cantități tot mai mai 
de îngrășăminte chimice, iar amploa
rea lucrărilor de hidroameliora;ii 
executate au asigurat ca peste 25 ia 
sută din suprafața arabilă a țării să 
fie irigată. De asemenea, zecile de

mii de cadre de specialiști — ingi
neri, medici veterinari, zootehniști, 
mecanizatori — asigură și trebuie să 
asigure aplicarea in practică a cuce
ririlor științei și tehnologiilor avan
sate. Important este ca aceste con
diții să fie valorificate Ia nivelul 
exigențelor actuale, astfel încît la 
sfirsitul acestui cincinal să se inde- 
plinească și chiar să se depășească 
prevederea de a se obține 27—28 
milioane tone de cereale, să crească 
producțiile la plantele tehnice, in le
gumicultura, pomicultură, viticultu
ră, să se realizeze efectivele, de** ani
male și producțiile prevăzute in zoo
tehnie, ramură de bază a agricultu
rii noastre socialiste.

Atit în cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cit și în dezba
terile care au avut loc în cadrul 
Plenarei Consiliului Național al A- 
griculturii s-au demonstrat marile 
posibilități de care dispune agricul
tura de a obține producții mult mai 
mari in toate sectoarele. Astfel, un 
mare număr de unități agricole de 
stat și cooperatiste au recoltat, în 
medie la hectar, 7 000—8 000 kg de 
griu sau 10 000—15 000 kg de porumb. 
Cooperativa agricolă din Scornicești. 
județul Olt, a realizat pe întreaga 
suprafață cultivată cite 14 325 kg de 
porumb boabe la hectar, iar cea din 
comuna Câlugăreni. județul Giurgiu 
— cite 12 000 kg. Producții mari, așa 
cum au relatat cei care au luat cu- 
vintu) la plenară, au fost obținute 
ș: la alte culturi : sfecla de zahăr, 
legume, fructe și strdguri. De ase
menea. in numeroase ferme zooteh
nice se realizează producții de 
8 000—10 000 litri lapte de vacă, spo
ruri mari de creștere in greutate la 
animalele puse la îngrășat.

Sint cifre și fapte care vorbesc de 
Ia sine despre superioritatea agricul
turii noastre socialiste, despre reali
zările ce pot fi obținute acolo unde 
munca este exemplar organizată, 
unde potențialul tehnic și uman este 
bine și pe deplin valorificat. Tot
odată, asemenea realizări trebuie și 
pot să constituie obiective spre care 
să țintească cit mai curind fiecare 
unitate agricolă, făcindu-se totul 
pentru extinderea grabnică a expe
rienței înaintate.

Demonstrindu-se aceste posibilități 
ale agriculturii noastre, în lumina 
sarcinilor și exigențelor formulate la 
recenta Conferință Națională a parti
dului, la Plenara Consiliului Națio
nal al Agriculturii, s-a cerut să se 
acționeze ferm pentru înfăptuirea 
amplului proces de dezvoltare și 
modernizare a agriculturii, sporirea 
eficienței economice în acest sector 
pentru ca să se asigure creșterea 
mai puternică a contribuției agricul
turii la venitul național, la avuția 
națională. în cuvintarea la recenta 
plenară, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia : „In următorii 3 ani ai ac
tualului cincinal trebuie să realizăm 
o creștere puternică a producției a- 
gricole, o nouă calitate a muncii și 
a vieții, astfel incit agricultura să 
aibă un rol tot mai important in 
economia națională, să asigure pe 
deplin necesitățile de consum de 
produse agroalimentare și alte pro
duse necesare industriei și să spo
rească contribuția sa la creșterea 
venitului național, a bogăției na
ționale — baza dezvoltării genera
le a societății socialiste românești",
(Continuare în pag. a Il-a)

„1983 să fie un an de pace, un an bun, 
așa cum ni-l vom face prin strădaniile 

tuturor, prin propria hărnicie"
La contractările din '82, pentru 

*83, colectivul întreprinderii „Tînă- 
ra gardă" a propus citeva sute de 
modele, spre cinci sute, dintre care 
foarte multe au întrunit aprecieri 
favorabile. Aceste modele vor fi și 
realizate — și chiar din primele 
zile ale anului vor lua calea maga
zinelor din Capitală și din țară, in
teresul cumpărătorilor pentru pro
dusele „Tinerei gărzi" fiind în creș
tere. Calitatea, croiala, coloritul — 
le impun chiar și celor mai exi- 
genți.

în 1977, capacitatea întreprinderii 
(ce are 3 secții, in 3 părți de Bucu
rești) s-a dublat. Clădirea nouă, 
modernă, este remarcabil utilată, 
cu precizarea că jumătate din uti
laje au fost gindite și realizate în 
țară. A crescut, se-nțelege. și nu
mărul lucrătorilor (al lucrătoarelor, 
de fapt, aici dominind femeile). De 
unde s-a recrutat forța de muncă ? 
Din București, comunele învecina
te — Domnești, Bragadiru. Cioro- 
girla etc. — și de prin satele Mol
dovei. De-a lungul anilor au venit 
aici și-au învățat meserie multe 
moldovence. Explicația ? Pină mai 
anii trecuți, în Moldova erau mai 
puține locuri de muncă pentru fe
mei. Acum insă, cind toate ramu
rile industriei cunosc o amplă dez-

VQltare și prin acele locuri, sînt și 
moldovence care se retrag, gindind 
să fie mai aproape de casă. Gradul 
de calificare este satisfăcător (cu 
reciclări, perfecționări, instruiri 
permanente), disciplina nu prea 
lasă de dorit. Dar și aici, ca peste 
tot, in spiritul de exigență pro
pulsat de Conferința Națională a

este șeful atelierului mașini de 
tricotat semiautomate și secre
tarul comitetului de partid. în 
anul ce abia a trecut a trebuit 
să facă față — împreună cu mem
brii comitetului, conducerea între
prinderii, numeroși lucrători — 
unei situații îndeajuns de compli
cate, de migală chiar (cu referiri

Reportaj de Nicolae ȚIC

partidului, se spune : e loc și pen
tru mai bine.

Se manevrează aparatură preten
țioasă, iar la calitatea produselor 
— destinate pieței interne ori ex
portului (în multe țări, in cele so
cialiste, în S.U.A., Canada, Austra
lia etc.) — nu se face rabat. 80 la 
sută din mărfurile pentru „intern" 
sint de calitate „lux" și „extra". 
Am intilnit aici un colectiv unit, 
preocupat de bunul mers al trebu
rilor — nu numai la locul de mun
că al fiecăruia (nici asta nu e pu
țin), ci și privind ansamblul, toți 
lucrătorii, toate produsele, marca 
întreprinderii. Maria Petre, cu un 
vechi stagiu la „Tînăra gardă",

în primul rînd la oameni...). Ate
lierul de tricotat circular începea 
să devină o problemă (spinoasă) 
pentru întreprindere. Ca peste tot, 
s-a trecut Ia analize. Au avut loc 
nenumărate discuții cu oamenii, au 
fost cercetate, cu efort de obiecti
vitate, toate aspectele privind ridi
carea calificării, economisirea ma
teriei prime, lansarea unor noi 
modele...

Există la „Tinăra gardă" o do
rință manifestă de înnoire, de 
adaptare la condițiile și exigențele 
etapei pe care o străbatem, o stră
danie permanentă de a găsi noi 
soluții în sprijinul unei producții

de calitate, de menținere a clima
tului favorabil inițiativei. însă 
toate acestea depind de oameni, 
iar promovările pe merit devin 
condiție principală. Inginer Ale
xandrina Minoiu, de loc din Foc- * 
șani, a absțlvit in 1970 facultatea 
de textile din cadrul politehnicii 
ieșene. (Abia acum am aflat că 
Iașiul asigură cadre cu pregătire 
superioară in industria textilă pen
tru toată țara). Alexandrina Mi
noiu a lucrat la secția producție 
pină in 1977, cind, avindu-se în 
vedere experiența acumulată, meri
tele deosebite, a fost numită șef 
de plan. Apoi, din '80 pină în anii 
'82, trece inginer principal la teh- 
nic-creație. Coordonează acum ate
lierul proiectare produse, prototi
puri, tehnologii — atelier de bază: 
dacă vă plac produsele „Tinerei 
gărzi" ori, dimpotrivă... știți cui să 
vă adresați... inginer Alexandrina 
Minoiu expune obiectivele principa
le : înnoirea producției, diversifica
re, competitivitate pe piața internă 
și externă, perfecționarea tehnolo
giilor... Cind se trece la practică, la 
realizarea acestor obiective, se-nțe- , 
lege că e mare bătaie de cap, iți ies [
(Continuare în pag. a II-a) /
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Din primele zile ale anului, în toate minele 
și carierele - ritmuri înalte de producție!I
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Ingeniozitate 
gospodăreasca

Fiind situată mai departe

I

I
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I
I
I
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Fiind situată mai departe de 
vatra localității Suciu de Sus, 
gospodăria lui Ioan Bud și 
cele ale vecinilor săi nu puteau 
beneficia de curent electric. 
Ingenios, gospodarul maramu
reșean s-a apucat să mește
rească o microhidrocentrală pe 
firul de apă denumit Valea Ț i- 
bleșului. Și-a făcut mai intii o 
instalație din lemn cu o roată 
ca pentru o moară de apă și cu 
ajutorul unui generator iși asi
gură acum curentul electric 
necesar pentru propria gos
podărie, pentru cele ale vecini
lor săi, ba chiar și pentru 
grajdul cooperativei agricole 
din apropiere. Iată cum o 
minte ageră a găsit o soluție 
pe cit de simplă, pe atît de 
folositoare lui și semenilor săi.

I

I
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I
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Omenie
„Omenia are o mie și una de 

chipuri sau, mai exact, are atitea 
chipuri ciți cameni-oameni 
există — ne scrie cititorul nos
tru Petre Panaitescu din Rm. 
Vilcea. Unul din cele mai fru
moase chipuri ale omeniei poate 
fi întîlnit și în orașul meu. In 
urma unei boli grave, pensiona
rul Ion P. și-a pierdut vederea. 
Aflind trista veste, un prieten 
al său. tot pensionar, N. Ban- 
ciu, îl vizitează aproape zilnic. 
11 ia la braț și pleacă la plim
bare cu el șt il ține „la cu
rent" cu toate noutățile ce inter
vin in peisajul urbanistic, in 
vitrinele magazinelor, in fap
tele oamenilor Tot el îi face 
„revista presei", ii citește arti
colele care i se par lui mai 
interesante, ii explică și co
mentează imaginile de pe micul 
ecran.

înțeleaptă vorbă, ci prietenul 
la nevoie se cunoaște.

I
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Puterea artei

După cum a fost prevăzut prin 
plan, minerii din bazinul carbonifer 
al Vilcei au avut de realizat in anul 
trecut o producție de 1 050 000 tone 
lignit, de aproape patru ori mai mult 
decît cu doi ani in urmă. Iar harni
cul detașament de mineri din această 
parte a țării s-a străduit și a reușit 
să-și mobilizeze forțele pentru a da 
patriei tot mai mult cărbune : chiar 
in zilele in care se desfășurau lucră
rile Conferinței Naționale a partidu
lui, ei au raportat îndeplinirea inte
grală a planului anual la producția 
de lignit, ceea ce le-a creat premise 
ca pînă Ia sfîrșitul lunii decembrie 
să extragă suplimentar 37 000 tone de 
cărbune.

— Ca în orice unitate nouă — ne 
spunea inginerul Marin Matei, direc
torul tehnic al întreprinderii — cen
trul de greutate al preocupărilor 
noastre l-a constituit pregătirea cit 
mai bună din punct de vedere tehnic, 
organizatoric și material a exploată
rilor din subteran și de la suprafață 
în scopul atingerii cit mai grabnice 
a nivelurilor de producție stabilite. 
Astfel, au fost intensificate lucrările 
de deschidere prin executarea unui 
volum sporit de descopertări, dome
niu în care am reușit să ne realizăm 
înainte de termen sarcinile anuale 
și să punem în valoare noi fronturi 
de exploatare în perimetrele cariere
lor Berbești-Nord și Panga. De ase
menea, mai ales în cea de-a doua 
parte a anului, in abatajele din sub
teran s-a înregistrat o viteză medie 
lunară de avansare de 100 metri li
niari, adică de aproape două ori mai 
mult decît realizările anului prece
dent.

Desigur, evantaiul măsurilor și ac
țiunilor de care a depins creșterea 
producției de cărbune de la o perioa
dă la alta este mult mai larg. De
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Bravo, copii!
La prima instituție pe care au 

intilnit-o in cale, s-au prezentat 
doi puști cu o poșetă. Mai în
drăzneț și mai... vorbăreț, unul 
dintre ei a inceput să spună pe 
nerăsuflate :

—■.Știți, noi ne jucam aici. 
In apropiere, și am găsit poșeta 
asta Ne-am uitat înăuntru și 
am văzut că are o mulțime de 
bani...

Cei doi erau pionierii Petru 
Sirbu de la Școala generală nr. 
1, și Stelian Țicu, de la Școala 
generali nr 4 din Vaslui. In 
poșetă se aflau, intr-adevăr, o 
mare sumă de bani, un ceas și 
acte.

Și astfel. Marla Cozma din 
Huși a intrat foarte repede in 
posesia celor pierdute.

Bravo, copii l
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E o idee!
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Cutiile de conserve goale, 
care rămin in.fiecare gospodă
rie, pot avea o întrebuințare — 
ne scrie A. Nicolae din Tulcea. 
Știți ce s-au apucat să facă 
din astfel de cutii cițiva mese
riași de la întreprinderea de 
industrializare a peștelui din 
Tulcea, sub conducerea ingine
rului Virgil lacob ? Cu ajuto
rul unui dispozitiv simplu, pe 
care și l-au meșterit singuri, el 
au inceput să transforme cuti
ile de conserve aruncate in 
capace pentru sticle. Tot ei au 
făcut un calcul că dacă s-ar 
aduna toate cutiile de conserve 
aruncate in toată țara, in fie
care an s-ar putea economisi 
sute și sute de tone de metal 
E ceva, nu ?
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Un crez 
de-o viata

„Feri baci se pensionează!"
Vestea a făcut ocolul între

gului atelier de zonă C.F.R 
Oradea.

Mulți dintre lucrătorii de aici 
au deprins tainele meseriei de 
la maistrul Kiss Francisc. 
de ce i-au și organizat o săr
bătoare emoționantă, l-au 
ruit un buchet cu 44 
roafe. Cile una pentru fiecare 
din cei, 44 de ani de

lata

de
dă- 
ga-
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muncă 
făcută cu pasiune și dăruire.

Răspunzînd felicitărilor ce i 
s-au adresat, Feri baci a rostit 
doar cîteva cuvinte de mulțu
mire, încheind : „Numai cine 
muncește cinstit trăiește cin
stit".

Un crez de-o viață de om I
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„Vînt bun!"
Ce legătură poate să existe 

intre o turbină eoliană si o țe- 
sătorie 1 La prima vedere, nici 
una. Și totuși, conducerea în
treprinderii textile „Dobrogea
na" din Constanta dovedește că 
există o foarte strînsă și utilă 
legătură. Împreună cu specia
liștii laboratorului pentru folo
sirea energiei vintului din ca
drul Universității din Brașov, 
colectivul întreprinderii a pro
iectat și executat in atelierele 
proprii prima turbină eoliană 
folosită in procesul tehnologic. 
Turbina furnizează energia elec
trică necesari unui compresor 
care produce cei comprimat, 
reducind consumul de energie 
electrică cu 20 kWh Motiv pen
tru care le adresăm urarea 
„Vint bun !“.
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I IRubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „ScînteiT^J

OBIECTIVUL CENTRAL AL PREOCUPĂRILOR ORGANIZAȚIILOR 

DE PARTID 1N PREGĂTIREA ADUNĂRILOR GENERALE 

Analiză profundă, măsuri mobilizatoare 
pentru realizarea integrală a planului

Adunările generale reprezintă, cum 
bine se știe, forul și locul de dez
batere și rezolvare a tuturor proble
melor privind activitatea organiza
țiilor de partid, munca fiecărui co
munist pentru îndeplinirea hotărîri- 
lor de partid, a sarcinilor asumate 
de el ca membru al partidului. De 
eficiența adunărilor generale depin
de, într-o măsură hotărâtoare, reali
zarea unei activități de partid, care 
să răspundă cerințelor noii, calități, 
îndeplinirii in cît mai bune cortdiții 
— așa cum s-a subliniat la Confe
rința Națională — de către fiecare 
organizație de partid a rolului său de 
forță politică conducătoare la locul 
de muncă.

Factorii care asigură eficiența adu
nărilor generale de partid sînt, fără 
îndoială, mai mulți. Modul în care 
se face pregătirea adunărilor gene
rale de partid se constituie indiscu
tabil într-unul dintre cei mai impor
tanți. Aceasta a fost tema unei mese 
rotunde organizate de ziarul nostru 
cu sprijinul comitetului județean de 
partid, in municipiul Suceava, la care 
au participat secretari de comitete 
de partid și organizații de bază din 
principalele unități economico-so- 
ciale.

Redăm in continuare din „steno
grama" acestei dezbateri.

Mihai Plămadă, secretar al organi
zației de bază din secția turnătorie, 
Întreprinderea de sticlă menaj : 
„Practica activității noastre a confir
mat faptul că de tema care este pusă 
în discuția adunării generale, de gra
dul în care aceasta constituie pre
ocuparea cea mai arzătoare la acel 
moment a comuniștilor depind parti
ciparea la dezbateri, eficiența pro
punerilor făcute și chiar angajarea 
membrilor de partid la aplicarea 
hotăririlor adoptate. Iată de ce bi
roul organizației noastre de bază 
acordă o deosebită atenție momen
tului alegerii temei care urmează să 
fie supusă dezbaterii. Cum proce
dăm ? La începutul fiecărui an, cînd 
cunoaștem sarcinile specifice ce re
vin .organizației noastre, colectivului 
de muncă din hotărîrile conducerii 
partidului, ale organelor locale de 
partid, elaborăm — pe baza unei 
largi consultări cu comuniștii — o 
tematică orientativă ce cuprinde 
problemele care, după părerea noas
tră, trebuie să se afle în centrul pre
ocupărilor organizației. Aceste tema
tici, așa cum spuneam, sînt orienta
tive, ne ajută să realizăm un echi
libru bun in cuprinderea probleme
lor".

REDACȚIA : Așadar, tematica 
orientativă ajută ' la planificarea 
muncii. Ea reprezintă o primă etapă 
a pregătirii adunărilor generale. Să 
adincim puțin acest lucru.

Octav Rusu, secretar ai comitetului 
de partid de la Atelierul de zonă 
C.F.R. : „Aș vrea să spun că, in ge
neral, respectăm temele orientative 
stabilite la început de an și pe care 
le preluăm în planurile de muncă 
trimestriale, dar în nici un caz nu 
le considerăm ca ceva fix, dat o dată 
pentru totdeauna. La un moment dat, 
devenise, foarte acută pentru noi 
problema recuperării și recondițio- 
nârii pieselor de schimb, întrucit 
cheltuielile de întreținere și reparații 
la care concură atelierul nostru erau 
destul de ridicate. Deși in planifica
rea organizațiilor de bază figurau 
alte teme, am analizat preocuparea 
conducerii atelierului, a tuturor co
muniștilor pentru realizarea de eco
nomii, analiză care s-a soldat cu nu
meroase propuneri și măsuri con
crete".

Olga Florea : secretar al organiza
ției de bază nr. 3, I.P.I.L.F. : „Noi 
acordăm o grijă sporită pentru a asi
gura un echilibru tematic judicios 
in adunările noastre de partid. De 
aceea, urmînd orientarea secretaru
lui general al partidului ca pe ordi
nea de zi a fiecărei adunări să se 
afle întotdeauna problemele de bază, 
atit ale activității economice cit și 
ale celei politice, ideologice, biroul 
veghează ca o asemenea cerință să 
fie respectată întocmai. De pildă, 
pentru această dezbatere am făcut o 
statistică din care rezultă că 35 la 
sută din problemele analizate au fost 
economice, 40 la sută s-au referit la 
munca organizatorică și viața de or
ganizație și 25 la sută au fost con
sacrate muncii de educație. Este, cre
dem, un echilibru, care a ținut sea- 

exemplu, printr-o mal bună organi
zare a sortării încărcării și transpor
tului de cărbune, in ultimele două 
luni s-a ajuns la un nivel mediu zil
nic de livrare spre termocentralele 
Borzești, Oradea, Ișalnița și altele de
4 000 tone, iar in unele zile chiar de
5 000 tone, atingîndu-se astfel mai 
devreme capacitatea de expediere 
spre beneficiari prevăzută pentru 
anul 1983.

Cerințele șt sarcinile desprinse din 
hotărîrile adoptate de Conferința

TĂRII - CÎT MAI MULT CĂRBUNE! 
Un angajament asumat și de minerii 

din bazinul carbonifer Berbești-Alunu

Națională a partidului au mobilizat 
puternic forțele din sectoarele de 
exploatare ale bazinului carbonifer 
Berbești-Alunu, în vederea asigură
rii unei bune pregătiri a producției 
anului 1983. în timp ce la carierele 
Panga și Berbești-Nord producția 
zilnică de cărbune a urcat la nivelul 
prevederilor noului an de plan, la 
primul dintre abatajele minei Cerna 
care, conform termenului planificat 
urmează să intre în funcțiune in tri
mestrul I 1983. a început montarea 
unei combine C.M.A. 2.

— începerea mai devreme a mon
tării acestui agregat — ne spune sub- 
inginerul Dan Butaru, șef de mină 
— a fost determinată de hotărîrea 
colectivului nostru de a trece la ex- 

ma de realitățile din organizația 
noastră".

Paulina Boca, secretar al organiza
ției de bază croit, schimbul „B“, în
treprinderea de tricotaje „Zimbrul" : 
„Aș dori să relev un alt aspect pe 
care il comportă buna pregătire și 
desfășurare a adunărilor generale și 
anușțe : informările și referatele ce 
se prezintă in fața comuniștilor să 
conțină o abordare cit mai aprofun
dată a aspectelor examinate. La noi 
se comunică incă de la precedenta 
adunare tema pentru următoarea șe
dință. Totodată, se stabilește cine să 
se ocupe de efectuarea documentării 
pentru analiza ce urmează a fi în
treprinsă, iar eu șl ceilalți membri 
ai biroului ne intîlnim cu tovarășii 
respectivi ; le aducem la cunoștință 
preocupările biroului In domeniul in 
care va avea loc dezbaterea. Dacă se 
impune să fie studiate unele hotărîri,

STIL DE MUNCĂ
REVOLUȚIONAR, 
STIL DE MUNCĂ

EFICIENT
alte documente, il îndemnăm și li 
ajutăm s-o facă".

Adriana Bejan, secretar al comite
tului de partid, întreprinderea de 
tricotaje „Zimbrul" : „In organizațiile 
noastre de partid există practica de 
a constitui colective, ce întocmesc 
referatele ce se vor prezenta în adu
nări, în care sînt cuprinși și T—2 
membri ai birourilor organizațiilor 
de bază respective și, de multe ori, 
chiar membri ai activului comitetu
lui de partid".

REDACȚIA ; Există, desigur, și ca
zuri cînd unii tovarăși cărora li s-a 
încredințat sarcina să efectueze ana
lizarea unor fenomene și să prezinte 
referate nu reușesc să desprindă 
esențialul, elementele cele mai sem
nificative, iar biroul organizației de 
bază nu le acordă sprijinul necesar. 
Despre un asemenea exemplu ne-a 
vorbit recent tovarășul Mihai Han- 
ganu, secretar al comitetului munici
pal de partid. Ce consecințe are un 
asemenea fapt pentru pregătirea 
adunării ?

Nicolae Goran, secretar al comite
tului de partid de la Combinatul de 
prelucrare a lemnului : „Consecin
țele nu pot fi decît nefavorabile și 
generează formalism și superficiali
tate. Dar, prin control, ele pot fi 
preîntimpinate. Un asemenea fapt ni 
s-a intimplat nouă la organizația de 
bază de la atelierul mecano-energe- 
tic. Referatul : „Preocuparea comu
niștilor pentru reducerea consumu
lui de metal la fiecare loc de muncă" 
nu conținea o analiză temeinică a si
tuației din atelier, nu se încheia, cum 
e și firesc, cu un plan de măsuri 
care să prevadă termene și respon
sabilități. Am analizat această situa
ție cu toți secretarii organizațiilor de 
bază din combinat, în prezența se
cretarului de partid de aici, pentru a 
trage cu toții concluzii, pentru a evi
ta pe viitor apariția unor asemenea 
situații negative".

REDACȚIA : In practică apar și 
asemenea situații. Ce importanță 
atribuiți in pregătirea adunărilor ge
nerale de partid planurilor de mă
suri ?

Emil Maxim, secretar al organiza
ției de bază din secția aparate de 
măsuri și control de la întreprinde
rea de mașini-unelte : „In planurile 
de măsuri pe care le intocmim nu 
ne propunem prevederi greoaie, cu 
care să încărcăm planurile, ci pe 
acelea care stau in puterea noastră 
de realizare, pentru a nu ramine 
simple intenții pe hirtie. Să explic : 
în luna iulie 1982 am intimoinat di
ficultăți la unul din caoitolele din 
planul tehnic : realizarea furcii pneu
matice. Se impunea, ca o problemă 
vitală pentru noi, analizarea., contri
buției comuniștilor la asimilarea de 
noi produse și creșterea calității apa
ratelor de măsură și control execu
tate. Un colectiv format din lng. 
Gheorghe Zidăreanu, șeful atelieru- 

ploatarea abatajului încă din luna 
ianuarie 1983.

Așadar, Ta 15 ianuarie, cu mai bine 
de două luni înainte de termen, o 
nouă capacitate de extracție a ligni
tului, mina Cerna, va fi dată in ex
ploatare.

— în afara minelor Berbești și Cu- 
cești și a carierelor Berbești-Nord și 
Panga — ne informează inginerul 
Vasile Ogherlaci, directorul întreprin
derii miniere — în acest an, cînd 
producția de lignit a unității noastre 

va crește cu aproape 45 la sută față 
de realizările anului trecut, vor fi 
date in exploatare noi zăcăminte de 
suprafață și în subteran. în afară de 
mina Cerna, la care am concentrat 
importante forțe pentru montarea 
complexului mecanizat, acționăm in
tens și la lucrările de pregătire de 
la mina Alunu. Totodată, pe par
cursul acestui an vor mai fi date 
în exploatare și alte abataje dotate 
cu combine C.M.A. 2, de mare pro
ductivitate, la Berbești și Alunu, pre
cum și cariera Oltețu-Alunu.

— După cîte știm, termenul de in
trare în producție a’ carierei Oltețu- 
Alunu este luna ianuarie 1983. Va 
fi respectat ?

— Din păcate nu poate fi respectat 

lui și secretar adjunct al biroului, doi 
maiștri și alte cadre de la proiectare 
au făcut o temeinică analiză. Au re
zultat serioase carențe chiar In gin- 
direa unor oameni. Accentul din pla
nul nostru de măsuri a căzut astfel 
asupra unor probleme de mentali
tăți ca : neangajarea în fața unor 
sarcini noi, calitativ superioare, co
moditatea, teama de greu, pasarea 
responsabilităților etc".

Dumitru Cîmpan, șeful secției or
ganizatorice a Comitetului județean 
de partid Suceava : „Tema supusă 
dezbaterii noastre este de o mare și 
acută actualitate. Ea se impune și 
mai mult atenției și preocupărilor 
organelor și organizațiilor de partid 
mai ales acum, cind in documentele 
adoptate de Conferința Națională a 
partidului se pune un accent deose
bit pe creșterea răspunderii organi
zațiilor de partid pentru îndeplinirea 
sarcinilor economice — principalul 
criteriu de apreciere a întregii acti
vități politico-organizatorice. Or, ca
litatea muncii de partid incepe, fără 
îndoială, cu modul in care sint pre
gătite adunările generale. Pornind de 
la imperativele puse in fața noastră 
de către importantele hotărîri adop
tate de înaltul forum al comuniștilor, 
Comitetul județean de partid Sucea
va va căuta să-și concentreze întrea
ga activitate de îndrumare și control 
pe teren, in organizațiile de partid. 
Ne dăiji seama că ne revine o mare 
răspundere pentru înlăturarea unor 
neajunsuri, că trebuie, așa cum se 
sublinia in Raportul Ia Conferința 
Națională, să lucrăm mai temeinic 
pentru îmbunătățirea continuă a ac
tivității organelor și organizațiilor de 
partid, pentru creșterea neîncetată a 
eficienței și rolului adunărilor gene
rale de partid. Vom acționa cu mai 
multă perseverență pentru creșterea 
rolului conducător al fiecărei orga
nizații de partid, pentru ca activita
tea organizatorică, verigă importantă 
a sistemului de conducere, să asigure 
intr-o măsură tot mai mare unirea 
tuturor forțelor In lupta pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor ce 
revin fiecărui colectiv prin planul pe 
1983".

Virqil GHEORGHITA 
Sava BEJINAR1U

PENTRU
(Urmare din pag. I)

O primă direcție in care trebuie 
să se acționeze pentru îndeplinirea 
sarcinilor mari ce revin agricultu
rii o constituie organizarea temei
nică a muncii, introducerea unul 
spirit desăvirșit de ordine și disci
plină, pentru ridicarea întregii ac
tivități desfășurate in unitățile 
agricole la nivelul exigențelor ac
tualei etape de dezvoltare a țării. 
Trăgindu-se concluziile care se im
pun din lipsurile care s-au mani
festat in anul care s-a încheiat în 
unele unități agricole in ce privește 
organizarea producției și a muncii, 
trebuie să se acționeze cu răspun
dere pentru îmbunătățirea activită
ții in toate sectoarele.

Ridicarea pe o treaptă superioară 
a întregii activități in agricultură, 
introducerea cuceririlor științei și 
a tehnologiilor moderne, care să 
aibă ca efect creșterea simțitoare a 
producțiilor impune o activitate 
susținută de îndrumare mai bună 
și mai calificată din partea spe
cialiștilor din agricultură. Numai 
muncind direct la fața locului, aco
lo unde se hotărăște producția — la 
cîmp, in fermele zootehnice — a- 
gronomii, medicii veterinari și zoo- 
tehniștii vor putea contribui ne
mijlocit la realizarea programelor 
agriculturii, dezbătute și aprobate 
la Plenara Consiliului Națio
nal al Agriculturii. Trebuie să 
se înțeleagă că fiecare specia
list are datoria să pună umă
rul la desfășurarea în bune condi
ții a activității In unitățile agricole, 
ceea ce presupune să locuiască 
acolo, la sate, unde să practice cu 

din cauza unor serioase greutăți cu 
care ne confruntăm de mai .multă 
vreme. Astfel, dacă peste citeva zile 
va incepe rodajul la primul excava
tor gigant cu rotor din această carieră 
și se vor termina lucrările la mașina 
de haldat, aceste utilaje nu vor pu
tea fi folosite atita vreme cit indus
tria constructoare de mașini nu ne 
asigură presele cu diametru de 1 800 
milimetri pentru vulcanizarea com
plexului de benzi, care montate vor 
reprezenta o adevărată magistrală, in 
lungime de 7 km.

— Evident, întîrzierea punerii In 
funcțiune a carierei Oltețu-Alunu ne 
va crea probleme în realizarea pla
nului — ne relata cu vădită insatis
facție tovarășul Nicolae Cojanu, șef 
de abataj la mina Berbești-pilot. Dar 
considerăm că acestea nu vor constitui 
un hop de netrecut. Chiar din prime
le zile ale noului an, așa cum 
dealtfel s-a stabilit și in adunarea 
generală a oamenilor muncii, extrac
ția de cărbune va crește ca urmare a 
organizării muncii in trei schimburi, 
precum și pe seama dotării celor 
două exploatări de suprafață cu cinci 
excavatoare de mare capacitate și 
două mașini de haldat.

— O a doua cale de Înfăptuire a 
garcinilor de plan prevăzute în 1983, 
în condițiile cînd cariera Oltețu-Alu- 
nu nu va intra in exploatare la ter
menul prevăzut, constă in creșterea 
eșalonului de mineri cu aproape 800 
muncitori — a precizat la rîndul său 
subinginerul Vintilă Chelcea. De a- 
ceea, încă din anul trecut au fost ca
lificați prin cursuri de scurtă durată 
20 macaragii, 141 mineri, 98 mecanici 
utilaje etc., iar din prima parte a 
acestui an, . cum s-a stabilit la ul
tima adunare a oamenilor muncii, se 
vor deschide alte cursuri pentru ca
lificarea in meseriile de mineri, com
bined, excavatoriști și buldozeriști a 
unui număr de oameni suficient pen
tru a asigura forța de lucru califi
cată.

Este lăudabil angajamentul cu care 
pășesc tn noul an minerii din bazi
nul carbonifer al Vilcei, pasiunea și 
dăruirea ce-i animă acum, Ia debutul 
unui nou an de activitate, hotărîrea 
de a face totul pentru a transpune în 
practică sarcinile trasate de Confe
rința Națională a partidului de a da 
patriei cit mai mult cărbune. Dar, 
concomitent cu răspunderile pe care 
minerii de aici au înțeles să si le asu
me, se cer grabnic rezolvate si pro
blemele stringente de care depinde 
extracția ritmică a cărbunelui încă 
din primele zile ale noului an.

Ion STANCIU 
corespondentul „Scînteii*

Lo noua turnătorie de oțel o Între
prinderii „1 Mai" din Ploiești se 
pregătesc formele pentru turnarea 

unor piese complexe
Foto : S. Cristian

CREȘTEREA PRODUCȚIEI AGRICOLE
dăruire meseria nobilă pe care a 
îmbrățișat-o.

Atingerea obiectivelor stabilite de 
Conferința Națională a partidului 
și de recenta plenară impune, de 
asemenea, ca o condiție majoră, 
creșterea aportului cercetării știin
țifice la rezolvarea problemelor 
complexe privind sporirea produc
ției agricole. Cercetarea științifică 
agricolă trebuie să-și asume întrea
ga răspundere pentru asigurarea 
semințelor de înaltă productivitate, 
corespunzătoare fiecărei zone. Tot
odată, așa cum a subliniat condu
cerea partidului, cercetătorii au 
datoria să acționeze cu mai multă 
perseverență pentru crearea unor 
soiuri și hibrizi de plante mai re
zistente la boli și ger. într-un cu
vînt, să creeze noi soiuri și hibrizi, 
precum și noi rase de animale care 
să asigure producții la nivelul ce
rințelor actuale și de viitor.

Mobilizarea tuturor forțelor care 
lucrează în agricultură trebuie să 
asigure realizarea sarcinilor mari 
care revin acestei ramuri in ce pri
vește sporirea producției. Se asigu
ră fiecăruia dreptul și posibilitatea 
de a munci, dar veniturile obținute 
trebuie să fie in raport cu munca 
depusă, cu producția obținută. Iar 
această participare la muncă. la 
creșterea producției trebuie să se 

^asigure in condițiile ridicării pre
gătirii profesionale a tuturor celor 
care lucrează in agricultură. Așa 
cum sublinia secretarul genera! al 
partidului, fiecare lucrător al pâ- 
mintului trebuie să aibă inalte cu
noștințe agricole in toate dome
niile. Pentru a fi un bun agricultor 
trebuie să iubești viața, să iubești 
natura, să iubești plantele, anima

Etica specifică po
porului român, simțul 
său artistic înnăscut și 
dragostea pentru înal
tele piscuri ale adevă
rului și frumuseții, in 
variatele lor ipostaze, 
acționează imperativ 
asupra conștiinței in
divizilor și a colecti
vității să onoreze me
ritele contemporanilor, 
precum și pe Înain
tașii care s-au distins 
prin fapta și creația 
vieții lor ca devotați 
slujitori ai științelor și 
artelor. Nu demult, 
in sala Ateneului Ro
mân, în care de atitea 
ori a răsunat viforosul 
glas al ilustrului ei 
părinte, in care, de 
sub degetele ei. s-au 
înălțat spre cupolă 
efluviile muzicii lui 
Chopin, Schumann, 
Beethoven, Mozart ori 
Scarlatti, Cella Dela- 
vrancea a fost sărbă
torită de Filarmonica 
„George Enescu“, in 
prezența unui numeros 
public, cu prilejul îm
plinirii a 95 de ar.i de 
viață.

Artista desăvîtșită, 
al cărei talent înnăs
cut a fost cizelat mai 
întii în țară, de Eduard 
Wachmann — anterior 
profesor al propriei 
sale mame — apei în 
Franța, de Alphonse 
Duvernay șl Isidore 
Philippe, a absolvit 
Conservatorul din Pa
ris, iar la marele con
curs din 1907 a obținut 
premiul I, dintre 26 de 
concurente, fiind con
siderată „singura mu
ziciană". Din 1908 și-a 
inceput cariera de con- 
certistă, admirată în 
țară și în toate marile 
orașe ale Europei. O 
rară capacitate de in
tuiție artistică — re
cunoscută de Georges 
Mathias, elevul lui 
Chopin — o energie 
neașteptată, alături de 
finețea „tușei", cînd 
perlajul grupurilor de 
sunete trebuie să cadă 
în torente fluide și 
mîngîioase pe sufletul 
auditoriului, o memo
rie prodigioasă, activă 
de la primul contact 
cu partitura, o putere 
de pătrundere in struc
tura intimă a compo
ziției și de tălmăcire 
perfectă a mesajului 
au făcut din Cella De- 
lavrancea una dintre 
cele mai marț inter
prete ale creației ma
rilor compozitori a! 
lumii.

Ca profesoară de 
pian la Conservatorul

de muzică din Bucu
rești, Cella Delavran- 
cea a modelat talentul 
a numeroși elevi, pe 
care i-a încurajat pe 
drumul greu al cuceri
rii înălțimilor scăldate 
in lumina succesului, 
dintre care se disting 
Dan Grigors, Tudor 
Dumitrescu, Chrimhil- 
da Cristescu, Constan
tin Iliescu și mulți, 
mulți alții.

Cei ce am auzit-o in 
celebrele ei „Joi mu
zicale" din salonul 
arhiplin din str. M. 
Eminescu nr. 151, sub 
privirea de oțel fier
binte a lui Delavran- 
cea explicînd fiecare 
piesă pe care urma 
s-o interpreteze am 
simțit pe umeri ful- 
guirea petalelor din

Prof. univ. dr. 
Emilia ST.

MILICESCU

tablourile Niculinel 
(Pică) Delavrancea- 
Dona, ne-am înfiorat 
de contactul cu marile 
creații și ne regăsim 
azi propria tinerețe a- 
pusă, inveșmîntată de 
amintire in hlamida 
etqrică a undelor so
nore. într-un cuvînt, 
am simțit puterea ar
tei adevărate, forța ei 
transfiguratoare.

Editura „Eminescu" 
a editat recent masivul 
volum de SCRIERI al 
Cellei Delavrancea, 
prefațat de un studiu 
pătrunzător și devotat 
al criticului Valeriu 
Râpeanu — lnglobînd 
nuvelele despre care 
Perpessicius spunea că 
sint capodopere ale 
genului scurt ; roma
nul său „O vară ciu
dată", cronici de artă 
ale căror judecăți de 
valoare rămin defini
tive ; portrete de mari 
interpret! și compozi
tori români și străini, 
de scriitori și pictori 
celebri, apărute ante
rior în volumele „Mo
zaic în timp" și „Ar
pegii în ton major". 
Imaginile operează un 
uluitor transfer din- 
tr-un domeniu în al
tul ; o precizie de 
sculptor in cuvintele 
ce conturează trăsă
turile personalități
lor cu care i s-au 
încrucișat pașii, în 
prim plan sau mai 
gstompate, dar tot

1983 să fie an an de pac 
un an bun, așa cum ni-l vom fc
(Urmare din pag. I)
peri albi — uneori te cuprinde do
rul de Focșani, insă cei de-aici, la da
torie, spun : nu 1 Și-apoi, te gîndești : 
dacă m-am străduit aici 12 ani și 
cu folos, cum să lași totul și să 
pleci 1 Numai în 1982 au fost intro-’ 
duse in fabricație vreo 310 modele 
noi de tricotaje, 20 modele de per
dele. Ai supravegheat fiecare mo
del, ai avut emoții... Nu se mai 
pleacă de-aici 1 Iar dacă vă trezesc 
interes modelele „Tinerei gărzi" 
(rochii, pulovere, veste, îmbrăcăminte 
pentru copii etc.), se cuvine a reține 
și numele unora dintre creatorii de 
modele, a căror cea mai mare sa
tisfacție este să afle că produsele 
gindite de ei au succes — Zitto Co- 
hanciuc, tehnician, Geta Stărjcescu, 
Florica Bădescu, Doina Angelescu, 
toți maiștri.

A fost un an bun ’82, pentru „Tî- 
năra gardă", cu succes la cumpără
tori, cu succes la contractări pentru 
’83, cu export, cu depășiri de plan și 
ambiții de loc onorabil pe ramură 
(printre primele 4—5 întreprinderi, 
probabil). Nu puține lucrătoare și-au 
încheiat studiile medii, altele abia 
le-au început ; s-au înregistrat căsă
torii, nașteri, s-au contractat aparta
mente, s-a făcut mutarea în case noi, 
s-au cumpărat mașini, motorete și 
biciclete, 40 de familii au primit lo
cuințe din fondul statului.

Ce va aduce pentru colectiv “83 ? 
Iată o întrebare căreia i s-a găsit 
un răspuns firesc : va aduce și 
anul acesta, ca și ceilalți, ceea ce 

lele, trebuie să știi să lucrezi, să 
obții tot ce vrei de la animale și 
plante. Iar aceste deprinderi trebuie 
să fie insușite acum, la cursurile in- 
vățămintului agrozootehnic, să fie 
imprimate oamenilor prin întreaga 
muncă politico-educativă desfășu
rată de organizațiile de partid.

Unul din obiectivele de mare 
actualitate, căruia trebuie să i se 
acorde cea mai mare' atenție, în- 
cepind incă din aceste zile, îl re
prezintă folosirea cu randament 
înalt a întregii suprafețe agricole. 
Pornindu-se de la realitatea că 
țața noastră dispune de numai 
0,43 hectare teren arabil pe locui
tor, se impune să se acționeze cu 
toată hotărîrea pentru protecția și 
conservarea pâmintului, pentru 
mărirea potențialului său produc
tiv, De aceea, chiar acum, în pe
rioada de iarnă, trebuie desfășu
rate ample lucrări de îmbunătățiri 
funciare : desecări, combaterea e- 
roziunii solului, fertilizări, trebuie 
acționat pentru realizarea progra
melor de extindere a amenajărilor 
pentru irigații, inclusiv a celor în 
sisteme locale. Suprafața agricolă 
a țării, îndeosebi cea arabilă, fi
ind limitată ca întindere, trebuie 
să o folosim cit mai rațional. Toți 
cetățenii care dețin, sub o formă 
sau alta, o bucată de pămînt tre
buie să-1 muncească și să produ
că! De asemenea, în această pe
rioadă trebuie desfășurate ample 
acțiuni pentru fertilizarea terenu
rilor, trebuie reparate tractoarele 
și mașinile agricole In vederea 
bunei desfășurări a campaniei a- 
gricole de primăvară.

Plenara Consiliului Național al 
Agriculturii, Industriei Alimen

deauna rezultate ale 
unei deosebite sensi
bilități, ale unei vi
ziuni originale despre 
lumea văzută și auzi
tă și a unei capacități 
de expresie artistică 
deosebită, întrunite 
intr-o singură și ex
cepțională personalita
te. Concentrat, în sin
teze durabile, siluete
le compozitorilor și in- 
terpreților de mare 
renume defilează în 
cronicile și portretele 
Cellei Delavrancea, 
rinduite pe o scară va
lorică de necontestat. 
Definiții lapidare, e- 
vocatoare ale infinitu
lui, imagini concrete 
tulburătoare care plas
ticizează lumea nevă
zută a sunetelor, capa
bile să evoce seninul 
poeziei și al muzicii 
elevate, al bunătății și 
adevărului etern.

In tot ce a scris, 
Cella Delavrancea de
monstrează că știe și 
simte, impresionează 
și convinge, oferind 
neașteptate mutații din 
lumea fizică a mișcării 
corpurilor și a vibra
ției sonore în frea
mătul evenimentele- 
omenești și, 
cum ar fi adet 
armonia și' 
punctul din 
sint miracole 
tonice ca și 
de piatră al ca 
lor gotice.

S-a scris m 
drept cuvînt, •>
sensibilitatea, ■ 
litatea viziuni 
expresiei artist 
scrierile Cellei 
vrancea. Nutr 
școala marilor 
ale lumii, perst 
tea ei se defin 
chip esențial pr 
gostea și respec 
de valorile n 
printr-un pat 
propriu omului ; 
tură cu rădăciiț • 
solul adine și fi 
geniului popul; 
sufletul veșnic 
porului, creatoi 
purtătorul faclei 
al întregii clv 
din patria n 
Marii artiști s 
zează trăsăturile 
mai durabile al 
țiunii căreia ai 
dîndu-le o ex 
durabilă, de n< . 
Muziciana și sci 
rea Cella Delavr 
se înscrie prin 
sa în rîndul iluț 
exponent! al gei 
artistic al pope 
român.

hotărim noi, prin gindirea și 
daniile noastre. Cît despre c 
personale, cine nu le are ? A 
trecere prin curtea uzinei : „. 
fie ce-o fi, mi-am luat casă, 
mă mărit și eu !“... „In ianuai 
gur îmi cumpăr acordeon"... 
anunțat că la sfîrșitul iui feb 
să mă prezint la școala de ș< 
în nu puține cazswrl; dorințele 
sonale sint strîns legate de cel 
lective. Maria Petre ar vrea ca 
mașină, construită în întreprii 
de Ionda, Dumitrache, Gînd 
Cristea pentru atelierul mașir 
tricotat semiautomate să dea 
damentul scontat. Mașina asta 
mite să se realizeze modele < 
multitudine de culori și desene, 
solicitate și la noi, și pe piața 
ternă... (Tare ne-am necăjit din 
cină că in anii trecuți n-am p 
onora o comandă externă avanta 
să — lipsindu-ne o asemenea 
șină. Acum, o avem...). Maria P 
are o fiică în virstă de 19 ani, 1 
na, muncitoare și studentă la se 
la T.C.M. Doina s-a angajat la 
brica de ace, unde lucrează tr 
Așa am aflat că fabrica asta de 
de tricotat e unică în țară, în 
ropa mai sînt vreo două, asemă 
toare. Cu acele fabricate aici (t 
hologie complicată, multă migal 
se tricotează la „Tînăra gardă"...

Așadar, cum va fi 1983 ? Să 
așa cum ni-l dorim, un an de pa 
de succes, cu foloase pentru orr 
muncitor, un an bun, așa cum îl 
merităm.

tare, Silviculturii și Gospodăririi 
Apelor a aprobat programele de 
lucru, programe care cuprind, 
practic, toate domeniile agricultu
rii. Se poate spune cu deplin te
mei că sarcinile de plan pe 1983, 
direcțiile in care trebuie să se ac
ționeze au fost bine fundamentate. 
Rămine ca in analizele care vor 
avea loc la județe, în unitățile a- 
gricole, să se dea răspuns la toa
te intrebările care se ridică in le
gătură cu aplicarea în practică a 
prevederilor cuprinse în progra
mele respective, să se stabilească 
cele mai potrivite măsuri în vede
rea ’ materializării lor.

Ceea ce se cere in mod deosebit 
tuturor cadrelor de conducere și 
specialiștilor din agricultură, orga
nelor și organizațiilor de partid 
este instaurarea unei ordini și dis
cipline ferme la fiecare loc de 
muncă, adoptarea unui stil de 
muncă dinamic, puternic legat de 
viață, înlăturindu-se cu desăvîrși- 
re orice manifestare de birocra- 
tism, orice tendință de a justifica 
nerealizările. Secretarul general 
al partidului sublinia în cuvânta
rea rostită la plenară că munca 
fiecărui comunist, a fiecărei orga
nizații de partid trebuie apreciată 
după produsele pe care le livrează 
pentru fondul de autoaproviziona- 
re, pentru fondul central al statu
lui. Este o cerință care trebuie 
să-și găsească un răspuns prompt 
ih activitatea tuturor oamenilor 
muncii din agricultură, care sint 
chemați să acționeze ferm, încă de 
pe acum, pentru a obține produc
ții superioare In 1983, pentru a ri
dica agricultura la un nivel tot 
mai înalt.

I
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TELEGRAMĂ DE LA BORDUL AVIONULUI

Tovarășului JÂNOS KÂDÂR
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar 

Tovarășului PAL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare

BUDAPESTA
Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Populare Ungare, doresc să 

vă adresez dumneavoastră și poporului ungar prieten un salut tovărășesc 
și cordiale urări de noi succese in dezvoltarea economico-socială a patriei, 
in activitatea de edificare a societății socialiste dezvoltate.

îmi exprim convingerea că bunele .raporturi de prietenie și colaborare 
dintre țările și partidele noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă, slujind 
interesele de progres ale celor două popoare, cauza generală a socialismului, 
a înțelegerii și păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Constantin Dăscălescu, a primit 
o telegramă din partea președintelui 
Consiliului de Miniștri al Italiei, 
Amintore Fanfani, prin care îi mul
țumește pentru felicitările transmise 
cu ocazia numirii sale în funcție. In 
telegramă se exprimă, totodată, con
vingerea că raporturile dintre țările 
noastre se vor adinei și mai mult și-i 
transmite, la rîndul său, cele mai 
bune urări în activitatea ce o desfă
șoară în fruntea guvernului.

—COTIDIAN.
relatări din scrisorile cititorilor
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ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII SOCIALISTE

A UNIUNII BIRMANE

UNCĂ INTENSĂ, BINE ORGANIZATĂ
din pag. D

planului in acest domeniu 
iă constituie un obiectiv de 
lin pentru toate colectivele 
ești ; un obiectiv ce trebuie 
din primele zile ale noului 
toată exigența și răspun- 
! organele și organizațiile 
I, de consiliile oamenilor 
in fiecare unitate economi- 
mitetele județene de partid. 
>e care-1 începem aduce 
îobilizatoare pentru lucră- 
toate sectoarele producției 

!. Pe șantierele de con- 
bunăoară, se impune o 

ganizare a muncii, o per- 
ordonare a activității tu
torilor care concură la 
i investițiilor: proiectant!, 
ori și montori, benefi- 
nizori de utilaje tehnolo- 
aectarea riguroasă a grafi- 

execuție șl punerea In 
la termen a fiecărui o- 

; investiții — iată Indato- 
re ale lucrătorilor de pe 
de onorarea cărora depin- 
nă măsură și realizarea 
a principalele produse ne- 
onomiei.
să concordanță cu exigen- 
li mecanism economico- 
ale autoconducerii și au- 

i muncitorești, așa cum 
iat la Conferința Naționa- 
dului, un loc central tre- 
cupe In cadrul preocupă- 
ctlvelor de Întreprinderi 

sarcinilor privind redu- 
accentuată a consumuri

lor și valorificarea superioară a re
surselor de materii prime și ener
getice, creșterea mai substanțială a 
productivității muncii, înnoirea și 
modernizarea producției și a tehno
logiilor de fabricație, recuperarea 
și valorificarea tuturor resurselor 
materiale refolosibile. în fond, este 
vorba de cerințe esențiale ale dez
voltării intensive a economiei na
ționale la acest an și întregul cin
cinal, de cerințe de prim ordin aie 
creșterii eficienței economice, ca 
una din condițiile fundamentale ale 
sporirii venitslui național. Iată de 
ce, colectivele de oameni ai muncii 
sint chemate să facă totul pentru 
traducerea în viață a acestor sar
cini și orientări de importanță deo
sebită pentru dezvoltarea mai ra
pidă, la nivel calitativ mai înalt, a 
economiei naționale în actualul 
cincinal.

Răspuizind prin fapte mobili
zatoarei chemări din Mesajul de 
Anul ncu al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, organizindu-ne întreaga 
activitate în spiritul exigențelor 
formulate de Conferința Națională 
a partidtlui, să muncim mai bine, 
mai spornic, cu întreaga noastră 
capacitate și inițiativă creatoare 
pentru a obține din primele zile 
ale noulii an rezultate la nivelul 
maxim al posibilităților existente în 
fiecare întreprindere, pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor de 
plan pe 1983, asigurînd înaintarea 
fermă a patriei noastre pe calea 
progresului și civilizației socia
liste.

IERI LA BOTOȘANI : 
S-a dat în funcțiune 

o nouă fabrică 
de case

Pe platforma industrială a 
municipiului Botoșani a intrat 
în funcțiune fabrica de case — 
obiectiv înzestrat cu utilaje și 
instalații de înaltă tehnicitate. 
Este de remarcat că în timpul 
probelor tehnologice au, fost a- 
plicate cu succes indicațiile și 
orientările date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in timpul a- 
nalizelor efectuate în sectorul 
producerii materialelor de con
strucții. Astfel, primele prefa
bricate din beton ieșite de pe 
benzile de producție ale noii fa
brici se încadrează în normele 
de consum stabilite. Aici se vor 
realiza anual panouri mari pen
tru un număr de 2 000 aparta
mente, precum și peste 30 000 
mc beton ce va fi pus la dispo
ziție șantierelor de construcție 
din județ. (Silvestri Ailenei, co
respondentul „Seinteii**).

vremea
Timpul probabil pentru intervalul < 

ianuarie, ora 20 — 7 ianuarie, ora 20. In 
țară : Vremea va fi In general închisă, 
cu cerul mai mult noros. Vor cădea 
precipitații slabe, mai ales sub formă 
de ninsoare. Vînt moderat cu intensi
ficări în zona de munte. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 8 
și plus 2 grade, izolat mai coborîte în 
depresiuni, iar cele maxime vor oscila 
între minus 3 și plus 7 grade. Ceață 
slabă, dimineața și seara. In București: 
Vremea va fi in general închisă, cu ce
rul temporar noros, favorabil ninsorii 
slabe. Vînt moderat. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 3 și 
zero grade, iar cele maxime între zero 
și plus 3 grade. Ceață slabă, dimineața 
și seara. (Margareta Struțu, meteorolog 
de serviciu).

■ „Colectivul de oameni ai mun
cii de la întreprinderea de repa
rații auto din Craiova - ne scrie 
inginerul Mircea Ursei - a execu
tat, peste prevederile de plan, re
parația unul mare număr de auto
vehicule și motoare, in valoare de 
circa 10 milioane lei". La mai 
multe I

■ ,.Se află In stadiu avansat de 
construcție noul spital pentru copii 
cuplat cu maternitate din Rm. Vilcea
- ne scrie Gheorghe Popa. Și încă 
o noutate : la spitalul județean 
funcționează o instalație de televi
ziune cu circuit închis, cu ajutorul 
căreia fericiți! tătici își văd mai 
devreme copiii". Să le trăiască I

■ „A fost construit șl s-o dat 
.parțial in folosință - ne scrie Elvi
ra Șerbu - un mare și modern 
complex de sortare și depozitare a 
legumelor și fructelor Io Poiana 
Mare, județul Dolj. Complexul este 
înzestrat cu utilaje și instalații de 
inaltă tehnicitate".

■ După cum ne informează co
respondentul voluntar Alexandru 
Herlău, in comuna Gurahonț, jude
țul Arad, au fost date in folosință, 
in ultimul timp, noi blocuri de lo
cuințe și unități comerciale, s-au 
reparat școlile și drumurile. Tot el 
ne vestește o noutate de ultimă 
oră : începerea construcției unui' 
nou pod peste Crișul Alb, cu o lun
gime de peste 100 de metri.

■ „Am citit de mtilte ori despre 
mulțumirile adresate „veteranilor" 
care ies la pensie de mai tinerii 
lor colegi, cărora le-au predat șta
feta. De data aceasta fie-mi în
găduit - ne scrie Nicolae Popescu
- să aduc, din inimă,‘ un cald oma
giu colectivului de muncă de la 
I.O.R. București, in mijlocul căruia 
am lucrat ca frezor peste treizeci 
de ani neîntrerupt. Nici acum, cind 
am ajuns la pensie, nu mă simt 
„rupt" de marea mea familie mun

citorească și-l urez succese șl mai 
mari în viitor";

■ „La Baia de Arieș - ne scrie 
Valentin lancu - o luat ființă un 
muzeu. Numeroase exponate oglin
desc evoluția mineritului prin părți
le locului. Inițiatori : profesorii de 
istorie Dumitru Lupașcu și Virgil 
Cenan". Inițiativă de nota zece I

■ De două ori in ultimul timp, 
cititorul nostru Nicolae Budai din 
București, strada Dealul Jugulea 
38-40, r>e sesizează că a avut ghi
nionul să călătorească in picioare 
in trenul de pe aceeași rută, de la 
Piotro Neamț la București, Intrucit 
aceleași locuri fuseseră vindute la 
cite doi călători. Cum nu e singu
lar cazul cu necazul, întrebarea e i 
cine schimbă macazul ?

■ Pentru salvarea maistrului 
C. Bîrzu, de la unitatea de stofe 
tricotate și confecții din Tîrgu Fru
mos, internat in stare gravă la spi
tal, era nevoie de o masivă trans
fuzie de singe. „Au răspuns ime
diat prezent Io apel, pentru a dona 
picăturile de viață salvatoare - ne 
scrie Dumitru Păpușoiu - nu mai 
puțin de 47 colegi de muncă și 
acum maistrul • in ofară de orice 
pericol". Un gest frumos, sănătos I

■ Se caută urgent un meșter 
care să repare ceasul Instalat la 
fintina arteziană de la Intrarea in 
Turnu Măgurele. „Ceasul a încre
menit - ne scrie Nicolae Monta - 
la ora 9 șl 12 minute precis. Nu 
știu precis dacă s-a oprit ziua sau 
noaptea. Dar nu iml mal fac pro
bleme, că tot nu merge...".

■ Printr-o adresă primită de Io 
Asociația crescătorilor de albine 
sintern informați că de curind s-a 
desfășurat în toată țara „Săptămî- 
na internațională o apiculturii". 
Cu acest prilej, au avut loc nume
roase conferințe, simpozioane și 
expoziții apicole, menite să ducă la 
sporirea familiilor de albine și a 
producției apicole.

ȘTIRI SPORTIVE,,

____ VĂ OENiro^MĂM i^esipi&e:
ii nd a pentru sumele păstrate la C.E.C. 
mulent și răsplată a spiritului de economie
>ă cum am anunțat In ziarul nostru de Ieri, printr-un Decret 
siliului de Stat, incepind de la 1 ianuarie 1983 s-au majorat 
le pentru sumele păstrate la C.E.C. Jn legătură cu aceasta, to- 

prof. dr. Mircea Popovici, președintele Consiliului de Admi- 
■e al Casei de Economii și Consemnațiuni, ne-a făcut urmă- 
. precizări ;

rit prevederilor decretu- 
ile s-au majorat cu un 
intru sumele păstrate la 
absolut toate instrumen- 
cc’omisire. Așa, de e- 
. b iletele de economii 
ri pe termen la care se 
ă anul trecut o dobindă 
ă, incepind cu 1 ianuarie 
la anuală va fi de 6 la 
bretul de economii cu 
cîștiguri in autoturisme 
fi de 5 la sută in loc 

ă pe an, din care 2,5 la 
■rdă in numerar, iar 2,5 

formă de ciștigurl in 
prin trageri la sorți ; 

de economii cu dobindă 
rare aveau o dobindă 
ită, de acum înainte a- 
de 4,5 la sută pe an. Și 
e in contul curent per
la a crescut de la 2 la 
acorda pină în 1982, la 
i an. La depunerile pe 
J.E.C., dobindă anuală 
dă integral sub formă 
in bani, prin trageri la 

a crescut, de aseme- 
la 5 la sută pe an. Este 
nționez că la instru- 
tconomisire la care se 
iri lunare sau trimes- 
igeri la sorți, numărul 
va crește proporțional 
obinzilor. De exemplu, 
ului 1982, depunătorii 

C.E.C. cu cîștiguri au 
:ele 12 trageri la sorți 
la tragerea la sorți 
organizată cu prile- 

tnii economiei", de 
ri cu valori cuprinse 
i lei și 800 de lei. De

< i să mai dăm un 
punătorii pe libretele 
u dobindă și cîștiguri 
ie au beneficiat în 
trecut, prin trageri Ia 
cîștiguri în autoturis- 
10".
lobînzile și ctștiguri- 
la sorți, depunătorii 
bucură și de alte 

intaje. Care sint a-

de economisire în 
•e la bază, fără în- 
obiectivi, cum sînt 
turilor bănești ale 
irea fondului de bu

nuri de consum și, Îndeosebi, a ce
lor de valoare mare și de folosință 
îndelungată, dar și asigurarea unor 
drepturi și avantaje oferite depu
nătorilor. în primul rînd, statul ga
rantează depunerile populației la 
C.E.C. Aceasta Înseamnă că titularii 
depunerilor sau persoanele împu
ternicite de aceștia pot solicita in 
orice moment unităților C.E.C. res
tituirea totală sau parțială a sume
lor depuse unitățile noastre avînd 
obligația si restituie imediat de
punerile eiectuate pe orice instru
ment de economisire. Totodată, 
statul asifură secretul operații
lor și al identității depunătorilor la 
C.E.C. Un rit avantaj important al 
economisiri este și acela care pri
vește scuti'ea de impozite și taxe 
a tuturor operațiilor și serviciilor 
realizate de unitățile C.E.C., aces
tea efectuhdu-se in mod gratuit. 
Doresc să subliniez faptul că,. în 
virtutea icestui avantaj, sumele 
păstrate laC.E.C., indiferent de in
strumentul de economisire pe care 
se depun, dobînzile și cîștigurile 
acordate. Indiferent de mărimea 
lor. precun și creditele atribuite 
constituirii avansului pentru cum
părarea de locuințe din fondul lo
cativ de stat sau pentru construi
rea cu sprijinul statului a unei lo
cuințe proprietate personală sînt 
scutite de knpozite și de taxe. Ori
care depunător are dreptul de a 
împuternici alte persoane să dispu
nă de sumde depuse la C.E.C.. Ti
tularul unii instrument de econo
misire are oricînd posibilitatea să 
ceară Înscrierea in acesta a unei 
clauze de împuternicire, prin care 
se acordă dreptul de a dispune de 
sumele economisite și altor persoa
ne (cel mull două) pe care le indi
că. Este de reținut faptul că de 
clauza de împuternicire pot bene
ficia numai persoanele majore, ea 
acționind numai pe timpul vieții 
titularului iistrumentului de eco
nomisire. Dar titularul unui in
strument de economisire are drep
tul să stabilească prin „dispoziție 
testamentară" persoanele fizice sau 
juridice cate să dispună de sume
le economisite la C.E.C. dună 
decesul său. Aș dori să mai subli
niez faptul tă toți depunătorii au 
dreptul să etndiționeze restituirea 
sumelor depuse la C.E.C. Depune

rile cu restituire condiționată sint 
cele efectuate de o persoană pe 
numele altei persoane, care devine 
titular, acesta puțind să dispună de 
sumele depuse pe numele său nu
mai cu respectarea condiției stabi
lite de depunător. Trebuie reținut 
și faptul că depunerile popu
lației nu sint supuse prescripției si 
se restituie Ia cerere, depunătorii 
avînd dreptul să dispună timp 
nelimitat de sumele depuse, de 
dobînzile și de cîștigurile rezultate 
prin tragerile la sorti.

— Toate aceste drepturi și 
avantaje oferite depunătorilor la 
C.E.C. au făcut ca numărul aces
tora să sporească de la an la an.

— Intr-adevăr, sporirea continuă 
a veniturilor populației, drepturile 
și avantajele de care beneficiază 
cei care folosesc unul sau mai 
multe instrumente de economisire 
în vederea utilizării sumelor păs
trate la C.E.C. în timp, pentru 
procurarea de bunuri de folosință 
îndelungată și de valoare mai mare 
au făcut ca numărul libretelor de 
economii să ajungă în prezent Ia 
aproape 20 milioane, ceea ce În
seamnă un libret de economii la 
1,1 locuitori. In mod firesc, spo
rirea numărului depunătorilor a 
determinat și creșterea soldului ge
neral al economiilor populației de
puse Ia C.E.C., care este în prezent 
de 9,4 ori mai mare decît în urmă 
cu 17 ani.

— Ce obiective și-a propus Casa 
de Economii și Consemnațiuni pen
tru 1983 ?

— Ca sarcină prioritară pentru 
acest an ne-am propus perfecțio
narea activității de servire a ce
tățenilor în cadrul tuturor unități
lor C.E.C. proprii și mandatare, 
extinderea și îmbunătățirea servirii 
oamenilor muncii chiar la locul 
unde își desfășoară activitatea și 
înființarea de noi unități C.E.C. 
Am luat și vom lua în continuare 
măsuri pentru modernizarea siste
mului de lucru, îndeosebi la ghi
șeele unităților din centrele care 
concentrează un mare număr de 
cetățeni, pentru creșterea operati
vității și solicitudinii tuturor lu
crătorilor noștri față de depună
tori, al căror număr va crește și 
mai mult, ca și cuantumul sumelor 
păstrate la C.E.C., odată cu majo
rarea, de la 1 ianuarie 1983, a do- 
binzilor acordate, măsură menită 
să stimuleze șl să răsplătească spi
ritul de economie, strădania omu
lui chibzuit și gospodar.

Petre POPA

• După cum s-a mai anunțat, în 
sferturile de finală ale „Cupei cupe
lor" la handbal masculin echipa 
Dinamo București va întilni forma
ția austriacă Atse Graz. Primul joc 
va avea loc la 8 ianuarie la Graz, 
iar cel de-al doilea la 16 ianuarie în 
Capitală. După cum se știe, in opti
mile de finală dinamoviștii au elimi
nat cu 27—24 și 25—17 pe Bonds- 
spaarbank (Olanda).

• In finala probei de simplu fete, 
din cadrul turneului internațional de 
tenis pentru juniori de la Ciudad de 
Mexico, Amalia Falcon (Argentina) 
a intrecut-o cu 8—4, 6—0 pe jucă- 
toarea româncă Alice Dănilă.

Proba masculină a fost ciștigată de 
Fernando Perez (Mexic), Învingător 
cu 6—1, 6—3 in finala disputată cu 
Emilio Sanchez (Spania).

• Turneu] internațional de fotbal
pentru echipe de juniori de la Nisa 
a fost cîștigat de selecționata Unga
riei, care a invins in finală cu scorul 
de 3—0 (după executarea loviturilor 
de la 11 m) formația Belgiei. La 
sfirșitul timpului regulamentar de 
joc scorul a fost egal 1—1. In partida 
pentru locurile 3—4, reprezentativa 
Franței a dispus cu 2—0 (0—0) de
echipa Italiei.
• La Leningrad, In penultima zi a

campionatului mondial de hochei pe 
gheață (grupa A) pentru echipe de 
juniori (jucători sub 20 de ani), s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Cehoslovacia—R.F. Germania 9—0 
(2—0, 6—0, 1—0) ; S.U.A.—Norvegia
8—3 (3—2, 3—0, 2—1)-; U.R.S.S. — 
Finlanda 7—2 (0—1, 3—1, 4—0) ;
Suedia—Canada 5—2 (3—0, 1—1, 
1-1).

în clasament continuă să conducă 
U.R.S.S. — 12 puncte (virtuală cam
pioană), urmată de Cehoslovacia — 
9 puncte, Suedia — 8 puncte, Ca
nada — 7 puncte. Finlanda — 6
puncte, S.U.A. — 4 puncte, R.F.
Germania — 2 puncte și Norvegia — 
zero puncte.

• Fotbalul in S.U.A. se află tn 
pragul falimentului financiar — 
aceasta este concluzia la care a ajuns 
conferința conducătorilor cluburilor 
profesioniste, desfășurată recent la 
San Jose (California). In raportul 
prezentat cu acest prilej se preci
zează că In sezonul care s-a Înche
iat 14 cluburi din liga nord-ameri- 
cană de fotbal au Înregistrat un 
deficit in valoare de 25 milioane de 
dolari.

„Dacă intr-un viitor apropiat nu 
vom reuși să depășim această criză, 
atunci Liga se va destrăma* — a 
declarat președintele ligii, Howard 
Samuels. Pentru ameliorarea acestei 
situații dificile, el a propus o serie 
de măsuri printre care sistarea im
portului de jucători de peste hotare, 
reducerea salariilor jucătorilor.

• Portarul echipei de fotbal a 
U.R.S.S., Rinat Dasaev, a fost ales 
cel mai bun fotbalist al anului 1982 
din Uniunea Sovietică, in urma tra
diționalei anchete a revistei „Fot- 
bal-Hochei“. Comentînd rezultatul 
anchetei, agenția T.A.S.S. remarcă 
faptul că Dasaev a debutat pe postul 
de centru atacant, devenind portar 
dintr-o intfmplare : in timpul unei 
partide cu formația din Astrahan, 
unde și-a început activitatea, a tre
buit să înlocuiască portarul, rănit, 
și de atunci n-a mai părăsit locul 
dintre buturi.

• Federația australiană de tenis a 
comunicat formația definitivă pentru 
„Cupa Davis", în vederea viitorului 
meci pe care Australia îl va susține 
în compania echipei Marii Britanii, 
In luna martie. Au fost selecționați 
cunoscuții jucători John Alexander, 
Paul McNamee, Mark Edmondson și 
John Fitzgerald, precum și tînărul 
de 17 ani Pat Cash, învingător anul 
trecut în turneul de la Wimbledon 
și In campionatele S.U.A., ambele 
competiții rezervate juniorilor.

teatre
• Filarmonica „George Enescu*4 
(13 68 75, Ateneul Român) : Concert 
susținut de cvartetul „Pro Musica44 
— 19.
• Opera Română (13 18 57) : Cavalleria 
rusticana, Paiațe — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Vă
duva veselă — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulanclra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14*75 46) : 
Cu ușile închise — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) : Poezia muzicii ti
nere — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Evul mediu 
Intîmplător — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Copiii lui Kennedy — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) t 
Arma secretă a tui Arhimede — 16.30; 
19,30.
• Teatrul „Nottara44 (59 31 03, sala 
Magheru) : Insomnie — 19,30: (sala 
Studio) : Omul care face minuni — 19.
• Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Amadeus — 19.30; (sala Giu
lești) : Jean, fiul lui Ion — 17.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tânase* 
(15 56 78, sala Savoy) : Belmondo al 
II-lea — 19.30; (sala Victoria. 50 58 65) ;

Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Siciliana — 19.
• Teatrul „Ion Creangă** (50 26 55) : 
Pinocchio — 17.
0 Teatrul „Țăndărică44 (la sala Tea
trului „Ion Vasilescu") : Tigrul pur
puriu căruia-i plăceau clătitele — 10.
• Circul București (11 01 20) : 
Muppets... la circ — 10; 19,30.

cinema
• Quo vadis homo sapiens : FERO
VIAR (50 51 40) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 
13,15: 15,30; 17,45; 20.
• Năpasta : COTROCENI (49 48 48) — 
15,30; 17,45; 20, ARTA (21 31 86) — 17,15; 
19,30.
• Secvențe : BUZEȘTI 
15,30; 17,30: 19,30.
• Concurs : COSMOS 
17,30; 19.30.
• Rămin cu tine :

(30 43 58) —

(27 54 95) —

FERENTARI
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19.30.
• Prea tineri pentru riduri : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Retrospectiva filmelor de animație

Excelenței Sale U SAN YU
Președintele Republicii Socialiste a Uniunii Birmane

Sărbătorirea Zilei naționale a Republicii Socialiste a Uniunii Birmane 
Iml oferă plăcutul prilej de a vă adresa cele mai calde felicitări, însoțite 
de cele mai sincere urări de sănătate și fericire personală, de progres și 
bunăstare poporului birmanez.

Exprim convingerea că bunele raporturi existente Intre țările noastre 
se vor dezvolta în continuare, în Interesul popoarelor român și birmanez, 
al întăririi păcii, independenței și cooperării în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Poporul birman săr
bătorește astăzi 35 de 
ani de la proclamarea 
independentei de stat, 
eveniment care venea 
să încununeze o înde
lungată luptă Împotri
va dominației și asu
pririi străine, pentru e- 
mancipare națională 
și progres social.

Dispunînd de valo
roase resurse naturale, 
de condiții propice 
pentru dezvoltarea a- 
griculturii. poporul 
birman a depus efor
turi susținute In di
recția lichidării conse
cințelor moștenirii co
loniale. în urma na
ționalizării industriei, 
băncilor. comerțului 
etc., s-a creat un pu
ternic sector de stat, 
care realizează în pre
zent cea mal mare 
parte a producției in
dustriale. în planul de 
perspectivă de 20 de 
ani (1974/75 - 1994/95)

se prevăd noi acțiuni 
pentru dezvoltarea in 
continuare a industri
ei. Totodată, s-a acor
dat o atenție deosebi
tă mecanizării lucră
rilor agricole și extin
derii sistemelor de 1- 
rigație. S-au făcut, de 
asemenea, progrese în
semnate in domeniul 
dezvoltării lnvățămin- 
tului de toate gradele, 
sănătății și ocrotirii 
sociale, creșterii nive
lului de trai al popu
lației. în același timp, 
pe plan extern Birma- 
nia s-a făcut cunoscu
tă prin promovarea u- 
nei politici active de 
colaborare șl înțelege
re cu toate statele.

La 1 ianuarie 1974 a 
fost proclamată Repu
blica Socialistă a U- 
niunii Birmane, mo
ment semnificativ in 
dezvoltarea pe mai de
parte a statului șl po
porului birman pe ca

lea progresului econo
mic și social.

Deși situate la mari 
depărtări, România și 
Birmania au stabilit șt 
dezvoltă relații priete
nești pe plan bilateral, 
bazate pe principiile 
deplinei egalități fn 
drepturi, stimei și res
pectului reciproc. In
teresate, deopotrivă, 
în extinderea colabo
rării internaționale, in 
consolidarea șl apă
rarea păcii, în lichi
darea subdezvoltării și 
făurirea noii ordini e- 
conomice mondiale, 
cele două țări conlu
crează, totodată, fruc
tuos în cadrul O.N.U. 
și al altor organisme 
internaționale.

Amplificarea colabo
rării pe multiple tărl- 
muri dintre Rofnânia 
și Birmania corespun
de pe deplin interese
lor celor două popoare, 
cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

tv
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11.05 Ecran de vacantă : „Tom Sawyer*. 

Partea a n-a
11,55 Studențl la matineu
12.25 Panoramic economia
12.45 Tezaur folcloric
16,00 Telex
16.05 Ecran de vacanță. „Misterul lui 

Herodot". Partea I
16.35 Clubul tineretului
17.20 Cabinet profesional pentru lucră

torii din agricultură
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal
30.20 Actualitatea economică. Documen

tele Conferinței Naționale — mo
bilizator program de acțiune

20.35 Studioul operetei
20.50 Teatru TV : „Stridia șl perla* de 

William Saroyan
22,00 Telejurnal

PROGRAMUL 1

20,00 Telejurnal
20.20 Salonpl TV al artelor plastice
30.50 Generația deceniului IX. înalt 

exemplu revoluționar
21.05 Muzica, oglinda Istoriei. Opereta 

„Răspîntia" de Florin Comișel
22,00 Telejurnal

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobtn- 
dă și ciștigurl ieșite ciștigătoare la 
tragerea la sorți pentru trimestrul 

IV 1982

• PELICULA IN LOC 
DE PANSAMENT. Centra* 
la „Plastpolimer" din Leningrad 
a trecut la fabricarea pe scară 
industrială a unei pelicule spe
cial destinate pansării arsurilor. 
Ea înlocuiește pansamentul tra
dițional, avînd o serie de avan
taje față de acesta : grăbește 
procesul de vindecare ; fiind 
transparentă și, totodată, per
meabilă, medicul are posibilita
tea de a observa vizual procesul 
de cicatrizare sau de a introduce 
prin ea preparate medicale care 
sporesc eficienta tratamentului.

• COPACI-GEMENI. 
în grădina botanică a Uni
versității din California cresc 
300 de arbori de mahon absolut 
identici unul cu celălalt. Vîrsta 
lor este de trei ani și toți pro
vin dintr-un singur „părinte", 
fiind obținuți prin clonaj, por- 
nindu-se de la celulele acestuia. 
Drept „părinte" a fost ales un 
arbore înalt, perfect sănătos, 
pentru ca pădurea „fiică" să 
fie alcătuită din arbori „ideali", 
copii exacte ale acestuia. Meto
da genetică de înmulțire va face 
posibilă refacerea Intr-un timp 
scurt a pădurilor de mahon, 
larg răspindite odinioară in Ca
lifornia și Oregon.

• TRIB REDESCOPE
RIT. în Nepal, in pădurile Hi- 
malayel, a fost „redescoperit" 
tribul rauthe, care multă vre
me era considerat dispărut. 
Contactele sale cu lumea exte
rioară sint extrem de rare : 
membrii tribului — numărul 
este estimat la 900 — părăsesc 
totuși uneori pădurea pentru a 
schimba pe produse alimentare 
obiectele confecționate de ei din 
lemn.

• RESTAURARE. Un 
celebru monument de arhitec
tură veche a fost restaurat. Este 
vorba despre moscheea „Bibi-

Hanîm", construită în anul 1404 
de către Tamerlan la Samar
kand, și distrusă apoi de un cu
tremur. Dacă timp de peste cinci 
veacuri vizitatorii au putut 
vedea doar ruinele (și ele im
presionante) monumentului, in 
prezent el poate fi . admirat 
în toată splendoarea sa. Cupola, 
despre care un poet al vremii a 
scris, inspirat, că „ar fi fost uni
că dacă cerul nu ar fi repetat-o", 
a fost acoperită cu o vopsea de 
culoarea peruzelei, obținută, ca

și cu veacuri in urmă, dintr-o 
plantă ce crește pe dealurile din 
apropierea Samarkandului. în 
exterior, moscheea este acoperită 
cu plăci glazurate, iar vîrful as
cuțit al minaretului este aurit.

• PE URMELE CIVI
LIZAȚIEI BIZANTINE. La 
Atena a fost anunțată din sursă 
oficială descoperirea, intr-o 
zonă dintre localitățile Polysta- 
lo și Maroneia, In Tracia occi

Tragerea 
extraordinara 
Pronoexpres 
a noului an

La agențiile Loto-Pronosport a 
început vînzarea biletelor pen
tru tragerea extraordinară Pro
noexpres a noului an, care va 
avea loc duminică 9 ianuarie 
1983. Se reamintește că la tra
gerea similară anterioară au fost 
atribuite peste 137 000 de cîști
guri in autoturisme, mari sume 
de bani și excursii peste hotare. 
Ținînd seama că pentru trage
rea din acest an formula teh
nică a fost Îmbunătățită, se an
ticipează înregistrarea unui nu
măr și mai mare de premii, par- 
ticipanțit avînd șanse sporite de 
a obține : autoturisme „Dacia 
1 300“, sume de bani variabile și 
fixe, excursii pe rutele R.S. Ce
hoslovacă — R.P. Polonă — 
U.R.S.S. sau R.D. Germană — 
R. P. Polonă. Biletele de 25 
lei varianta au drept de cîștiguri 
la toate cele 10 extrageri a cite 
șase numere fiecare.

românească — 9,15; 11; 12,45; 14,15; 16; 
Campioana mea — 17,30; 19,30 : DOI
NA (16 35 38).
• Grăbește-te încet : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
• Actorul și sălbaticii : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 18.30.
• Cu mtinile curate : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
• Imperiul contraatacă: SALA MARE
A PALATULUI — 17; 20, BUCUREȘTI 
(15 61 54) - 9; 11,30; 14,15: 17: 19.30,
FAVORIT (45 31 70) - 11,15; 14; 17;
19,45, PATRIA (11 86 25) — 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20.
• Bani grei : SALA MICA A PALA
TULUI — 17,15; 20, CENTRAL (14 12 24) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Operațiunea „Anti-tigru“ : TIM
PURI NOI (15 6110) 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
• Legea Antarctldel : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Raidul vărgat : SCALA (11 03 72) — 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MELO
DIA (12 06 88) - 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15.
• Cavalerii teutoni : GIULEȘTI
(17 55 46) - 11 ; 14,30; 18.
• Tăunul : POPULAR (35 15 17) — 15; 
17,15; 19,30.
• Capcană pentru general : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Papillon : STUDIO (59 53 15) - 10;

dentală, a vestigiilor unei cetăți 
bizantine ridicate in apropierea 
litoralului. Arheologii au sco» 
la lumină ruinele unui zid for
tificat de incintă in lungime de 
l70ț de metri, iar alte urme gă
site au dus la concluzia că ce
tatea prezenta in trecut impor
tanță pe plan militar și comer
cial. în opinia unor specialiști, 
ar putea fi vorba despre o așe
zare cunoscută in trecut sub 
numele de Pertheorio sau sub 
cel de Pori. în aceeași zonă au 
mai fost descoperite recenț ves
tigiile unei biserici bizantine din 
secolul al X-lea, ale unui turn 
cu baza pătrată și ale unui zid 
din preajma mării.
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1 478467 50 000
1 6280731 40 000
1 2026567 40 000
1 34697 40 000
1 837178 30 000
1 4540424 30 000
1 3153360 30 000
1 1833748 30 000
1 688348 30 000
1 3431183 20 000
1 4921688 20 000
1 1785256 20 000
1 470839 20 000
1 1643186

Terminația 
libretului

20 000

• ciștigălor

69 27209 10 00069 31408 10 00069 02192 10 00069 44251 10 00069 38372 5 00069 37402 5 00069 66835 5 000
69 80061 5 000
69 51212 5 000

684 8821 2 000
684 8095 2 000
684 2523 2 000
634 1720 2 000
684 2052 2 000
684 5274 1 000
684 2903 1 000
684 9639 1 000
684 2253 1 000
684 0381 1 000
684 0629 1 000

6 840 844 500
14 999 cîștiguri in

valoare de lei 19 269 000

Ciștigurile se acordă Integral titu
larilor libretelor de economii care au 
un sold mediu trimestrial egal cu cel 
puțin 10 la sută din valoarea cîștigu- 
lui ; dacă soldul mediu trimestrial 
este mai mic de 10 la sută din va
loarea cîștigului se acordă un ciștig 
de 10 ori mai mare decît soldul me
diu trimestrial al libretului. Libretele 
cu sold mediu trimestrial mai mic de 
50 de lei nu beneficiază de ciștig.

13; 16; 19, MODERN (23 71 01) — 9; 
12; 16; 19.
• Teheran *43 • DRUMUL SARH 
(31 28 13) — 15,30; 18,30.
• Ordin : nu deschideți focul • FLA- 
CARA (20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Anna celor o mie de zile : GRIVI- 
ȚA (17 08 58) — 12,30; 16,30; 19,30,
• Jandarmul se însoară : GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
(p Războiul stelelor : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,45; 14.30; 17.15; 20.
O Zbor mortal : FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Vrăjitorul din Oz : CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
• Amnezia : EXCELSIOR (65 49 45) — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15, TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,15; 18,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Piedone africanul : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 12; 16; 19.
• Comedie mută *77: UNION (13 49 04)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Safari Express : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Pierdut și regăsit : LIRA (31 7171)
— 15,30; 18; 20.
• Superpolițistul : MIORIȚA (14 27 14)
— 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20.
• Șeriful din Tennessee : AURORA 
(35 04 66) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Provocarea dragonului : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

• DIAGNOSTIC PRE
CIS. Un grup de cercetători 
americani de la Spitalul Gene
ral Metropolitan din Cleveland 
(Statul Massachusetts) a pus la 
punct un dispozitiv care, cu a- 
jutorul unui magnet, poate mă
sura cu precizie nivelul fierului 
in ficat și in alte țesuturi aie 
corpului uman, scrie „New 
England Journal of Medicine". 
Acest dispozitiv, care înlătură 
metodele dificile și imprecise 
utilizate In prezent, asigură toa
te datele necesare pentru pune
rea exactă a diagnosticului tn 
cazurile maladiilor generate de 
insuficiența ori prezența exce
sivă a flerului tn organism.

• ODIHNĂ ACTIVA 
LA VIRSTA A TREIA. Pro‘ 
babil că unul din cele mai in
solite recorduri ale anului 1982 
este cel stabilit de Pauline 
Charpentier, care. Ia vîrsta de 
75 de ani, a parcurs, intr-o 
singură vară, 3 800 de kilome
tri pe jos, realizînd un verita
bil tur al Franței. întrebată 
pentru ce s-a străduit să obți
nă o asemenea performanță, ea 
a răspuns : „Am dorit, în pri
mul rind, să-mi dovedesc mie 
însămi că vîrsta nu este un im
pediment pentru odihnă activă 
și exercițiile fizice. Mă gîndesc 
să-mi petrec în mod asemănă
tor și vara anului viitor".



CMesajul de Anul Nou al președintelui Nicolae Ceausescu ) MESAJE DE ANUL NOU

Un însuflețitor îndemn la acțiunea unită
a popoarelor pentru dezarmare, pace 

și colaborare internațională 
„Reafirm hotărîrea poporului român de a conlucra 

activ cu toate forțele antiimperialiste și realiste, cu 
popoarele de pretutindeni, avînd convingerea că sta 
în puterea unită a acestor forțe, a popoarelor de a 
da un nou curs evenimentelor mondiale spre des
tindere, spre colaborare, spre întărirea independenței 
naționale și asigurarea păcii“.

NICOLAE CEAUȘESCU 
(Din Mesajul de Anul Nou)

în momentele solemne cînd ome
nirea pășea în pragul noului an, 
tradiționailul Mesaj adresat la pos
turile de radio și televiziune de se
cretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — evocînd în
făptuirile de seamă în dezvoltarea 
economico-socială a țării, hotărîrea 
întregului nostru popor de a ac
ționa fără preget pentru a asigura, 
învingînd greutățile vremelnice, 
traducerea în fapt a obiectivelor 
însuflețitoare stabilite de Congresul 
al XII-lea, de recenta Confe
rință Națională a P.C.R. — a dat, 
in același timp, expresie gindurilor 
și sentimentelor de încredere și 
speranță într-un viitor de pace al 
întregii planete, pe care ie nutresc 
toți fiii patriei noastre socialiste.

Această încredere și această spe
ranță se bizuie pe convingerea pro
fundă, reafirmată și de această 
dată, că stă pe deplin în puterea 
popoarelor, adevăratele făuritoare 
ale istoriei, să înfrunte, prin acțiu
nea lor fermă și solidară, toate pri
mejdiile și amenințările la adresa 
păcii, să deschidă calea rezolvării, 
în consens cu năzuințele și intere
sele tuturor națiunilor, a marilor 
probleme cu care se confruntă in 
prezent omenirea.

Există, într-adevăr, probleme deo
sebit de dificile, care au căpătat, 
în anul încheiat, un caracter și mai 
complex, și mai complicat, pe cerul 
vieții politice mondiale s-au adunat 
mulți nori de furtună — iar 
aceste evoluții au fost înfățișate cu 
realism și luciditate în Mesajul de 
Anul nou, ca și în cuvintarea 
rostită de președintele țării cu pri
lejul primirii șefilor misiunilor di
plomatice acreditați la București. 
S-a accentuat, astfel, mult criza 
economică mondială, ale cărei con
secințe s-au răsfrînt, fără excepție, 
asupra tuturor statelor, deosebit de 
afectate fiind țările în curs de dez
voltare ; au avut loc noi manifes
tări ale politicii de forță și dictat, 
de amestec in treburile interne ale 
altor state ; au continuat sau au 
devenit și mai acute vechile con
flicte militare și au apărut altele 
noi, deosebit de tragice fiind eveni
mentele din Liban ; mai presus de 
toate, a devenit și mai vertiginoasă 
cursa înarmărilor, în arsenalele 
statelor s-au acumulat noi arme de 
distrugere, mărind primejdia unui 
război, inclusiv a unui război nu
clear, de natură a primejdui soarta 
întregii civilizații umane, existența 
însăși a vieții pe Terra.

Punînd în evidență în modul cel 
mai deschis aceste stări de lucruri, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat, în același timp, că o trăsă
tură din cele mai importante ale 
vieții politice mondiale a consti- 
tuit-o și o constituie uriașa mișcare 
a popoarelor împotriva înarmări
lor, avintul luat pe toate meridia
nele de acțiunile pentru scoaterea 
în afara legii a armelor nucleare, 
popoarele înțelegînd, în tot mai 
mare măsură, că imperativul su
prem al momentului de față este 
să-și unească forțele, să acționeze 
hotărit pentru a înlătura — cum 
spunea atît de plastic secretarul 
general al partidului — norii adu
cători de ploaie și furtună radioac
tivă, pentru a opri la timp mersul 
spre prăpastie. Și constituie, desi
gur, un motiv de satisfacție de a 
evoca, cu acest prilej, marile ac
țiuni pentru pace și dezarmare ale 
poporului nostru, care, răspunzînd 
istoricei chemări a președintelui 
republicii, s-a alăturat, cu întreaga 
sa forță, vastei mișcări a popoare
lor de pretutindeni — cum o atestă 
atît de pregnant cele 18 milioane 
de semnături puse*pe Apelul adre
sat sesiunii speciale a Organizației 
Națiunilor Unite.

Iată de ce prezintă o deosebită 
însemnătate reafirmarea, cu toată 
puterea, in Mesajul de Anul nou 
că problema fundamentală a vre
murilor noastre o constituie împie
dicarea războiului nuclear, asigu
rarea păcii pe întreaga planetă. 
Este, desigur, profund mobiliza
toare aprecierea din Mesaj că, 
ținînd seama de acțiunile ferme în 
sprijinul păcii desfășurate anul tre
cut, acțiuni care vor continua în 
tot cursul acestui an — telegramele 
transmise de agențiile de presă 
chiar din prima zi a anului 1983 
fiind concludente în această privin
ță — există posibilitatea reală 
de a se schimba mersul evenimen
telor, de a se opri cursul politicii 
spre catastrofa unui nou război. 
Punind cu toată limpezimea în 
atenție răspunderea ce revine for
țelor progresiste, antiimperialiste, 
popoarelor de pretutindeni, ca și 
statelor și guvernelor lumii, che
mate să acționeze cu toată fermita
tea, pînă nu este prea tirziu, pînă 
nu au început să cadă bombele nu
cleare, pentru oprirea cursei înar
mărilor și. în primul rind, a celei nu
cleare, pentru asigurarea dreptului 
suprem al oamenilor — la existen
ță, la pace — președintele României 
socialiste a dat glas dezideratului 
primordial al actualității, în spriji
nul căruia țara noastră este hotă- 
rîtă să-și aducă și în viitor întreaga 
contribuție.

în ce privește popoarele conti
nentului european, înfăptuirea 
acestui deziderat este nemijlocit le
gată, cum s-a subliniat cu toată 
claritatea în Mesaj, de oprirea am
plasării rachetelor nucleare cu rază- 
medie de acțiune și distrugerea ce-, 
lor existente, de adoptarea unor 
măsuri care să ducă Ia întărirea 
încrederii și cooperării, să deschidă 
perspectiva realizării unei Europe 
unite, fără nici un fel de arme nu
cleare. a colaborării și păcii. Fără 
îndoială, un pas de profundă sem
nificație pe această cale l-ar repre
zenta încheierea, în cel mai scurt 
timp. în anul în care am pășit, a 
reuniunii de la Madrid cu rezulta
tele așteptate și dorite de popoare: 
convocarea conferinței consacrate 
dezarmării și încrederii in Europa 
și asigurarea continuității reuniu
nilor începute la Helsinki — țara 
noastră oferindu-se, cum se știe, să 
găzduiască viitoarea reuniune. Sub
liniind aceste cerințe esențiale, 
România socialistă, prin glasul său 
cel mai autorizat, a formulat, de
sigur. o urare din cele mai de preț 
pe care și le pot dori popoarele 
continentului în noul an.

Edificarea securității și colaboră
rii pe ansamblul continentului este, 
firește, în strînsă legătură cu rea
lizarea condițiilor ca in fiecare re
giune a sa să domnească un climat 
al înțelegerii și bunei vecinătăți și 
tocmai de aceea secretarul general 
al partidului a reafirmat importan
ța pe care o prezintă transfoțma- 
rea Balcanilor într-o zonă a colabo
rării pașnice, fără arme nucleare — 
drumul spre realizarea acestui țel 
puțind fi deschis prin convocarea 
unei conferințe la nivel înalt a' ță
rilor balcanice, propunere avansa
tă de România în repetate rinduri.

Lichidarea subdezvoltării, opri
rea procesului de accentuare a de
calajelor dintre țările bogate și cele 
sărace, făurirea noii ordini econo
mice internaționale reprezintă un 
alt mare imperativ al zilelor noas
tre și, in mod cu totul îndreptățit, 
președintele republicii a evidențiat 
necesitatea ca in noul ăn să se ac
ționeze hotărit pentru a se trece la 
măsuri concrete in această dihecție. 
Desigur, în vederea soluționării 
constructive a problemelor subdez
voltării o însemnătate hotăritoare 

are întărirea solidarității și colabo
rării țărilor in curs de dezvoltare, 
pentru a putea trata în condiții mai 
bune cu țările bogate, tot așa după 
cum este în interesul acestor din 
urmă țări, incliisiv in interesul de
pășirii crizei economice mondiale, 
să se ajungă la rezolvări reciproc 
acceptabile — care ar fi de natură 
să ducă la propășirea economică a 
tuturor statelor, indiferent de gra
dul de dezvoltare economică, co- 
respunzînd, totodată, aspirațiilor 
generale de pace și înțelegere.

Viața, experiența, inclusiv desfă
șurarea evenimentelor în anul abia 
încheiat atestă însemnătatea capi
tală a principiului reglementării 
prin tratative a conflictelor și liti
giilor dintre state, confirmă că nu 
există problemă, oricît de spinoasă, 
care să nu-și afle soluționarea pe 
cale politică ; recurgerea la mijloa
ce militare nu poate decit să com
plice și mai mult lucrurile, provo- 
cînd popoarelor mari distrugeri șt 
suferințe. România socialistă a mi
litat, dintotdeauna, în sprijinul 
unei asemenea cerințe, pentru re
glementarea pașnică a conflictului 
militar în Orientul Mijlociu, ca și 
a conflictelor din alte părți ale lu
mii și pentru aducerea problemelor 
în suspensie la masa negocierilor, 
reafirmarea unui asemenea impe
rativ fundamental în Mesajul de 
Anul nou constituind implicit un 
angajament că și în viitor țara 
noastră, președintele ei vor acționa 
cu aceeași consecvență.

Nu încape îndoială că în soluțio
narea pașnică a litigiilor și dife
rendelor dintre state, in reglemen
tarea tuturor problemelor complexe 
ale omenirii un rol foarte important 
revine O.N.U. Stăruind asupra 
acestui adevăr, secretarul general 
al partidului a arătat, totodată — 
la întîlnirea cu membrii corpului 
diplomatic — necesitatea ca O.N.U. 
să acționeze, în primul rînd, în 
sprijinul țărilor care sint supuse 
agresiunii, amestecului în treburile 
lor interne, să apere dreptul lor la 
independență, să impună respec
tarea principiilor noi de relații in
tre state — numai pe această cale 
organizația putindu-și îndeplini în 
condiții tot mai bune menirea sa, 
aceea de a asigura pacea și a con
solida colaborarea intre toate na
țiunile lumii.

Evidențiind din nou. cu toată 
claritatea, hotărîrea României so
cialiste de a . dezvolta conlucrarea 
cu toate țările socialiste, cu țările 
în curs de dezvoltare, cu toate ță
rile lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială, hotărîrea poporului 
nostru de a colabora activ cu toate 
forțele antiimperialiste. realiste ale 
contemporaneității, cu popoarele de 
pretutindeni pentru rezolvarea tu
turor marilor probleme ale actuali
tății, secretarul general al partidu
lui, președintele republicii, a reafir
mat convingerea profundă, înteme
iată pe analiza lucidă a realităților 
mondiale, că stă în puterea po
poarelor să impună evenimentelor 
acel curș spre pace, destindere, in
dependență națională dorit cu ar
doare de toate națiunile. Mesajul 
de Anul nou al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu deschide, astfel, o per
spectivă însuflețitoare, se consti
tuie într-o chemare vibrantă adre
sată forțelor social-politice înain
tate ale întregii planete de a-și în
tări solidaritatea și unitatea de ac
țiune, pentru ca noul an să ducă 
la progrese reale, efective spie 
realizarea visului dintotdeauna al 
omenirii — de a trăi intr-o lume 
mai bună și mai dreaptă, a liber
tății, păcii și progresului.

Romulus CAPLES CU

Acțiuni de protest împotriva amplasării 
de rachete nucleare in Europa

MAREA BRITANIE

După cum s-a arătat, participantele la mișcarea „Femeile pentru 
pace", inițiată in Marea Britanie, au pătruns în ziua de 1 ianuarie in 
Incinta bazei militare de la Newbury, unde urmează să fie instalate rachete 
„Cruise". Această acțiune a partizanilor păcii din Marea Britanie simbo
lizează voința femeilor de a continua cu și mai mare intensitate în acest 
an lupto împotriva amplasării rachetelor nucleare pe teritoriul țării. Cu 
numai citeva zile înainte, o acțiune similară a avut loc la Greenham 
Common, unde peste 30 000 de femei au format un adevărat lanț viu 
in jurul viitorului amplasament al rcchetelor.

ITALIA

ROMA 3 (Agerpres). — Sute de 
persoane au participat la Comiso 
la o demonstrație de protest împo
triva proiectelor de instalare, în 
această localitate siciliana a rache
telor nucleare americane, anunță

R. F. GERMANIA

BONN 3 (Agerpres). — Chestiu
nea amplasării noilor rachete nu
cleare americane pe teritoriul vest- 
german și șomajul vor constitui 
principalele două teme ale alege
rilor generale preconizate pentru 
martie a.c. in R.F.G., scrie agen
ția France Presse într-un comen-

ADDIS ABEBA

Congresul Comisiei de Organizare
a Partidului celor ce

ADDIS ABEBA 3 (Agerpres). — 
La Addis Abeba au început luni lu
crările celui de-al II-lea Congres al 
Comisiei de Organizare a Partidului 
celor ce Muncesc din Etiopia 
(C.O.P.M.E.), la care participă apro
ximativ 2 000 de delegați din toate 
provinciile țării. Pe ordinea de zi a

ORIENTUL MIJLOCIU
• Continuă negocierile israeliano-libaneze • O precizare a 
agenției oficiale libaneze de presă • Interviul ministrului de stat 

pentru afacerile externe al Egiptului
BEIRUT 3 (Agerpres). — Cea de-a 

treia ședință — desfășurată la Khal- 
de, în apropiere de Beirut — a ne
gocierilor israeliano-libaneze, care 
au loc cu participarea Statelor Uni
te, s-a încheiat luni după-amiază 
fără a se ajunge la un acord în ce 
privește ordinea de zi a tratativelor, 
informează agenția France Presse. 
Delegațiile se vor întruni din nou joi 
dimineață la Kiryat Shmona, in 
nordul Israelului.

Libanul intenționează să ceară 
accelerarea procesului de negocieri 
în cadrul tratativelor Israeliano-li
baneze, a anunțat agenția oficială 
libaneză de presă. A.N.I. Cererea va 
fi formulată de îndată ce se va 
ajunge la un acord privind ordinea 
de zi definitivă, a precizat sursa ci
tată.

Schimburile de focuri cu arme 
grele dintre forțele rivale din orașul 
Tripoli, din nordul Libanului, au în
cetat in urma eforturilor de conci
liere întreprinse de oficialitățile li
baneze, a anunțat postul de radio 
Beirut. Pe de altă parte, postul de 
radio semnalează o deteriorare a

SPANIA

„Nu terorismului, da păcii!"
Demonstrație la Irun

MADRID 3 (Agerpres). — Peste 
2 000 de persoane au participat du
minică în localitatea spaniolă. Irun 
la o demonstrație de protest împo
triva terorismului. Pe pancartele 
purtate de manifestant! se pu
tea citi : „Nu terorismului, da 
păcii !“. în această localitate a fost 

agenția Associated Press, tn pre
zent, sint in curs lucrări pentru a 
transforma fostul aeroport din Co
miso intr-o bază de amplasare a 112 
rachete nucleare americane cu rază 
medie de acțiune „Cruise" si „Per- 
shing-2“.

tariu. Potrivit tuturor sondajelor, 
arată A.F.P., marea majoritate a 
vest-germanilor se opun amplasă
rii în R.F.G. a rachetelor „Per- 
shing-H“ și „Cruise", la sfirșitul 
lui 1983, în cazul eșuării negocie
rilor sovieto-americane de la Ge
neva.

Muncesc din Etiopia
acestui forum sînt înscrise probleme 
ale dezvoltării politice, economice și 
sociale ale Etiopiei.

Raportul la congres a fost prezen
tat de Mengistu Haile Mariam, pre
ședintele Consiliului Militar Admi
nistrativ Provizoriu și al Comisiei 
de Organizare a Partidului celor ce 
Muncesc din Etiopia.

situației în regiunea Akkar, zonă tot 
din nordul Libanului.

CAIRO 3 (Agerpres). — într-un in
terviu acordat televiziunii egiptene, 
Boutros Ghali, ministru de stat pen
tru afacerile externe al Egiptului, a 
declarat că îmbunătățirea relațiilor 
dintre țara sa și Israel poate fi rea
lizată numai dacă Israelul se va re
trage din Liban, va iniția convorbiri 
de pace. în problema palestiniană și 
va fi de acord să negocieze în legă
tură cu regiunea Taba, din zona Si- 
naiului, aflată în dispută. El a apre
ciat că retragerea Israelului din Li
ban ar putea încuraja unele țări 
arabe să se alăture convorbirilor vi- 
zînd instaurarea păcii in Orientul 
Mijlociu.

TEL AVIV 3' (Agerpres). — For
țele israeliene de ocupație au blocat 
căile de acces spre Universitatea din 
Bethleem, din teritoriul de pe Malul 
de vest al Iordanului, și au interzis 
studenților și cadrelor didactice să se 
apropie de universitate, pentru a 
împiedica organizarea unei întruniri 
consacrate celei de-a 18-a aniversări 
a revoluției palestiniene, informează 
agenția palestiniană de știri W.A.F.A.

comis săptămîna trecută un atentat 
soldat cu moartea a doi membri ai 
gărzii civile. Manifestația a fost or
ganizată din inițiativa Partidului So
cialist Muncitoresc Spaniol (de gu- 
vernămint), a Partidului Comunist 
din Spania, a altor formațiuni poli
tice.

PHENIAN, — în Mesajul de Anul 
nou, Kim Ir Sen, secretar gene
ral al C. C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele R. P. D. 
Coreene, a reliefat că în 1982 au 
fost înregistrate noi succese in 
toate ramurile economiei R. P. D. 
Coreene, s-a demonstrat unitatea de 
nezdruncinat a întregului popor în 
jurul Comitetului Central al partidu
lui. 1982, se arată în mesaj, a fost un 
an de succese în activitatea revolu
ționară. și de construire a socialis
mului, de întărire a prieteniei po
porului coreean cu alte popoare ale 
lumii. Kim Ir Sen a adresat oameni
lor muncii coreeni apelul de a lupta 
cu perseverență pentru a asigura 
mersul energic înainte in construcția 
socialistă, pentru atingerea de noi 
culmi în industrie și agricultură, in 
domeniile științei, invățănintului și 
culturii.

HANOI. — Truong Cninh, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. S. Vietnam, a relevat în Me
sajul de Anul nou că în 1982 po
porul vietnamez a obținut noi suc
cese in traducerea în viață a hotărî- 
rilor Congresului al V-lea al P.C. 
din Vietnam, în construcția socialis
mului. El a arătat că in viitor efor
turile se vor concentra isupra satis
facerii cerințelor materiile și spiri
tuale ale populației. în 1983 trebuie 
să realizăm progrese și mai mari 
pentru a asigura dezvoltarea in con
tinuare a țării, a arătat președintele 
Consiliului de Stat al R. S. Vietnam.

NAIROBI. — în Mesijul de Anul 
nou al președintelui in exercițiu al 
Organizației Unității Africane, Da
niel Arap Moi, președiitele Kenyei, 
se subliniază necesitatea întăririi 
unității țărilor africane în vederea 
soluționării problemelor cu care se 
confruntă în prezent organizația. în 
document se apreciază că problema 
namibiană nu va putea fi soluționată 
pe cale pașnică atîta timp cit re
gimul rasist de Ia Pretoria continuă 
agresiunile împotriva țărilor africa
ne independente.

LUANDA. — Președintele Angolei, 
Jose Eduardo dos Santos, a cerut 
poporului angolez, in Mesajul de 
Anul nou, să-și intensifice eforturile 
pentru sporirea producției. în con
text, el a evidențiat rezultatele po
zitive obținute într-o serie de sec
toare. Președintele dos Santos a de
nunțat, pe de altă parte, acțiunile 
Vizînd destabilizarea militră, poli
tică și socială îndreptate mpotriva 
Angolei de către regimul rasist de 
la Pretoria.

TUNIS. — în Mesajul de Anul 
nou, secretarul general al: Ligii A- 
rabe, Chedli Klibi, și-a exprimat 
speranța că anul 1983 va.duce la 
realizarea de acțiuni congete pen
tru reducerea tensiunii infernaționa- 
le, pentru oprirea cursei Înarmări
lor și extinderea coopenrii între 
statele lumii. EI a arătat, le aseme
nea, că reglementarea panică a si
tuației din Orientul Mijldiu, bazată 
pe respectarea drepturiloi poporului 
.palestinian de a avea prpriul stat, 
prezintă o importanță dfcsebită nti 
numai pentru statele dn regiune, 
dar și pentru întreaga onenire.

NICOSIA. — în Mesajul adresat 
poporului cipriot cu prilejul Anului 
nou, președintele Ciprdui, Spyros 
Kyprianou, a declarat ci premisele 
și cadrul pentru o soluționare via
bilă a problemei cipriote trebuie cău

ÎN ȚĂRILE OCCIDENTALE

Aspecte ale accentuării crizei 
economice

BRUXELLES. O statisică prelimi
nară publicată luni la BLixelles ara
tă că producția de oțel tut a țărilor 
Pieței comune a scăzut ti 1982 cu 11 
la sută față de 1981. Ccnpaniile si
derurgice din Piața comtnă lovite de 
impactul recesiunii asupra principa
lilor lor clienți — indistriile auto, 
construcții mecanice etc, — au con
cediat circa 30 000 de sâarlați, sus
ține Comisia C.E.E. Staisticile na
ționale din cursul anul» trecut în
fățișau cifre de concediri cu mult 
mai ridicate.

OSLO. Indicele geneal, precum 
și cei patru indici specidi ai Bursei 
norvegiene au scăzut casiderabil în 
anul care a trecut. La 1 decembrie 
indicele general coborîsț la 99,68 de 
puncte, față de 117.31 puncte, la 
sfirșitul anului 1981. Toodată, indi
cele industrial coboris la 111,39 
puncte, de la 125,81 puicte, iar cel 
bancar — la 105,35 pincte, de la 
115,11 puncte. Aceste dae atestă în
răutățirea in continuarea condițiilor 
economice din Norvegit în pofida 
veniturilor realizate din exploatarea 
petrolului din Marea Ntrdului.

BERNA. Ca urmare i accentuării 
dificultăților economici, in Elveția 
a fost înregistrat, anti trecut, un 

tate in rezoluțiile pertinente ale 
O.N.U. Sintem pentru un Cipru in
dependent, suveran, beneficiind de 
integritatea sa teritorială, unitar și 
nealiniat, a spus președintele. Sintem 
pentru un Cipru fără trupe străine 
și fără amestec străin. Dorim ca Ci
prul să devină o insulă a păcii per
manente, a progresului și prosperi
tății pentru toți locuitorii săi, a ară
tat el.

MANAGUA. — Mesajul de Anul 
nou al conducerii naționale a Fron
tului Sandinist de Eliberare Națio
nală și al Juntei Guvernului de 
Reconstrucție Națională cheamă po
porul nicaraguan să lupte și să mun
cească în noul an cu și mai multă 
abnegație. Anul 1983, se spune în 
document, este proclamat în Nica
ragua drept „An al luptei pentru 
pace și suveranitate".

HELSINKI. — în Mesajul de Anul 
nou, președintele Finlandei, Mauno 
Koivisto, și-a exprimat speranța că 
în 1983 vor fi realizate progrese pe 
calea menținerii păcii. Tehnica mi
litară se dezvoltă într-un ritm atît 
de rapid și devine atit de distrugă
toare, incit nu mai putem lăsa să 
treacă încă un an fără a realiza ni
mic pentru oprirea cursei înarmări
lor, a spus Mauno Koivisto. în me
saj se subliniază, de asemenea, ne
cesitatea unor eforturi susținute 
pentru revitalizarea procesului de 
edificare a securității și cooperării 
in Europa.

OTTAWA. — în Mesajul adresat 
țării de Anul nou, primul ministru 
al Canadei, Pierre-Elliott Trudeau, 
s-a referit la problemele economic 
cu care este confruntată țara, fpu
nînd că, atunci cind trec în revistă 
anul încheiat, canadienii pot' găsi 
„multe cauze generatoare de pesi
mism și lipsă de speranțe". Moralul 
canadienilor este subminat de nive
lul ridicat al șomajului și de infla
ție, se arată In mesaj. Arătînd că 
in lume are loc o nouă intensificare 
a cursei înarmărilor, premierul a 
amintit că în țări ale Europei și 
Americii de Nord milioane de locui
tori conștienți de pericolul unei ca
tastrofe nucleare au ieșit în stradă 
pentru a-și demonstra dorința de 
pace.

TOKIO. — într-o conferință de 
presă cu prilejul Anului nou, pri
mul ministru al Japoniei, Yasuhiro 
Nakasone, a declarat că guyernul 
său va căuta să stimuleze activita
tea economică în țară, să refacă e- 
chilibrul bugetar și să consolideze 
moneda națională. Totodată, el a 
spus că va depune eforturi pentru 
eliminarea fricțiunilor comerciale 
dintre Japonia și partenerii săi oc
cidentali.

LONDRA. — Milioane de oa
meni lipsiți de dreptul la un 
loc de muncă așteaptă să le ve
nim în ajutor, a declarat în Mesajul 
de Anul nou liderul partidului de 
opoziție, laburist, din Marea Brita
nie, Michael Foot, care a acuzat gu
vernul că prin politica sa economică 
a adus în „stare de sărăcie 6 mili
oane de cetățeni britanici. Partidul 
Laburist, a subliniat el, se pronunță 
pentru un program economic con
structiv, care să ofere locuri de 
muncă, și pentru trecerea la dezar
marea nucleară în Marea Britanie si 
Europa, pentru a se pune capăt ame
nințării pe care armele nucleare o 
fac să planeze asupra continentului.

număr record de falimente — 1 162, 
relevă Registrul comercial elvețian. 
Recordul anterior a fost de 1 064, in 
1976.

COPENHAGA. în Danemarca au 
fost anunțate noi scumpiri și majoZ' 
rări de tarife. Astfel, s-a scumpii 
cu peste 50 la sută costul serviciiloA 
medicale. Tarifele pentru transpfor-i 
turtle in comun au fost majorate 
17 la sută. De asemenea, s-a anuh 
țat scumpirea taxelor pentru telefon- 
și a plății pentru serviciile comunale.

STOCKHOLM. într-un interviu 
acordat ziarului „Dagens Nyheter", 
care apare Ia Stockholm, primul mi
nistru al Suediei, Olof Palme, și-a 
exprimat îngrijorarea în legătură cu 
creșterea șomajului în țările occi
dentale industrializate. Milioane de 
oameni nu au nici o șansă pe piața 
miinii de lucru, a declarat șeful gu
vernului suedez.

TOKIO. începînd cu acest an, în 
Japonia taxele pentru frecventarea 
școlilor și universităților cresc cu 
20—25 la sută, a anunțat un purtător 
de cuvint al guvernului. Cu 10—14 
la sută cresc taxele pentru exame
nele de admiteri in școli și institu
ții de invățămint superior.

c scurt
ROD AL COOPERĂRII ROMA- 

NO-EGIPTENE. In cadrul coope
rării româno-egiptene, a fost pusă 
in funcțiune instalația de apă de
mineralizată de la Abu Zabal, li
vrată de „I.C.E. Industrialexport" 
din România. La festivitatea inau
gurării au participat specialiști și 
tehnicieni români și egipteni. A 
fost prezent Ion Iosefide, amba
sadorul României la Cairo.

POZIȚIA ARGENTINEI PRI
VIND ARHIPELAGUL MALVINE 
(FALKLAND). Ministrul argenti
nian al relațiilor externe, Juan Ra
mon Aguirre Lanari, a declarat că 
țara sa va continua să acționeze 
pentru dobindirea deplinei suvera
nități asupra arhipelagului Malvine 
(Falkland), transmite agenția Reu
ter. într-o alocuțiune televizată cu 

prilejul împlinirii a 150 de ani de 
la ocuparea de către Marea Brita
nie a arhipelagului, Aguirre Lanari 
a cerut guvernului de la Londra sâ 
dea curs rezoluției Adunării Gene
rale a O.N.U. privind reluarea ne
gocierilor cu Argentina în vederea 
soluționării pe cale pașnică a aces
tui diferend.

CONVORBIRI HISPANO-AUS- 
TRIECE. La Palma de Mallorca au 
avut loc convorbiri intre președin
tele guvernului spaniol, Felipe 
Gonzalez, și cancelarul Austriei, 
Bruno Kreisky. Cancelarul Austriei 
a declarat că in cursul convorbiri
lor au fost abordate aspecte ale re
lațiilor bilaterale și ale situației in
ternaționale, o atenție deosebită 
fiind acordată problemelor Orien
tului Mijlociu și dezarmării.

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ a pre
zentat un spectacol in deschiderea 
celei de-a Il-a edifii a Festivalului 
de marionete din Sevilla. Totodată, 
ansamblul teatrului a prezentat 
spectacole in mai multe orașe spa
niole, care s-au bucurat de o căl
duroasă primire din partea publi
cului și a presei de specialitate.

PRIMUL MINISTRU AL CANA
DEI, Pierre Elliott Trudeau, a pă
răsit Ottawa plecind intr-o vizită 
oficială în Thailanda, prima etapă 
a unui turneu de 17 zile intr-o se
rie de țări asiatice : Filipine, Ma- 
layezia, Singanore, Indonezia și Ja
ponia. Pe agenda convorbirilor pe 
care premierul canadian le va sus
ține cu oficialitățile guvernamen
tale din țările vizitate vor figura 
în principal situația economică 
mondială și evoluția raporturilor 
economico-comerciale bilaterale.

POPULAȚIA CAPITALEI FIN
LANDEZE — orașul Helsinki — 
nu a crescut in anul 1982 decit cu 
1 011 persoane, ridicindu-se la 
484 000. Presa finlandeză relevă că 
această creștere aproape neînsem

nată se datorează nu numai slabei 
natalități, dar și dificultăților le
gate de găsirea unui loc de muncă 
în capitală, de criza de locuințe, 
precum și de faptul că la Helsinki 
impozitele sint mai mari decit in 
alte orașe finlandeze.

NEPALEZII SERBEAZĂ ANUL 
NOU DE CINCI ORI PE AN po
trivit celor cinci sisteme calenda
ristice folosite in Nepal. Cele mai 
multe din populațiile tării sărbăto
resc Anul nou in noiembrie sau 
în aprilie, iar brazii și podoabele 
pentru acestea se vind in preajma 
lui 1 ianuarie numai pentru euro
peni și in • zonele frecventate de 
aceștia.

UN ACORD a fost realizat între 
conducerea companiei aeriene is
raeliene „El Al“ și Confederația 
generală a muncii din Israel — 
care a negociat in numele salaria- 
ților companiei încheierea unui 
nou contract colectiv de muncă. în 
baza acestui acord, compania „El 
Al“, amenințată cu desființarea, iși 
va putea relua activitatea, a anun
țat postul de radio israelian.

CONSUMUL DE STUPEFIANTE, 
flagel care a continuat să se extin
dă în Italia, a provocat, anul tre
cut, moartea a 249 de persoane, in 
majoritate tineri, informează agen
ția France Presse, citind un raport 
oticial dat publicității la Roma, 
care menționează că în 1981 numă
rul victimelor drogului a fost de 
237. In 1982, în Italia au fost ur
mărite pentru trafic de stupefiante 
12 822 de persoane, dintre care 
10 586 au fost arestate.

VISCOLE PUTERNICE au para
lizat, in primele două zile ale aces
tui an. viața la Amman și în alte 
părți ale Iordaniei. Radio Amman 
arăta intr-un prim bilanț că 10 
persoane și-au pierdut viața și alte 
40 au fost rănite ca urmare a acci
dentelor ’de circulație provocate de 
timpul nefavorabil, in unele sub
urbii ale Amman-ului zăpada mă- 
surind un metru grosime. Școlile 
au fost închise pină miercurea 
viitoare. Echipe de intervenție au 
acționat în tot cursul zilei de du
minică pentru înlăturarea zăpezii și 
redeschiderea principalelor șosele 
și autostrăzi pentru circulație.

AGENȚIA D.P,A. RELEVĂ:

„Milioane de oameni trăiesc 
sub limita sărăciei"

Pentru aproape 6 milioane de. 
britanici, sărbătorile de iarnă nu 
au reprezentat un prilej de bucu
rie — transmite agenția D.P.A. 
Aceștia fac parte — potrivit statis
ticilor — din armata in permanentă 
creștere a oamenilor care trăiesc 
sub limita oficială a sărăciei. $i 
aceasta in mult trimbițata epocă 
a bunăstării.

Primul ministru conservator 
Margaret Thatcher a declarat că 
sărăcia este in primul rină urma
rea șomajului. Numărul celor care 
se află in căutarea unui loc de 
muncă a sporit, de la venirea con
servatorilor la putere, in 1979, cu 
două milioane, ajungind la 3,3 mi
lioane.

Pentru milioane de britanici, și 
nu numai pentru cei care trăiesc 
sub limita sărăciei, aceasta în
seamnă privațiuni care de multe 
ori depășesc suportabilul. In ulti
mul timp, multe persoane in virstă 

au fost condamnate la închisoare 
pentru că n-au putut plăti energia. 
Urmarea — a crescut numărul bă- 
trînilor care au murit de frig iar
na. Chiar guvernul recunoaște că 
aproximativ 600 de pensionari cad 
anual victimă lipsei de căldură. In 
realitate, numărul acestora este cu 
mult mai mare.

Studii recente arată că sărăcia in 
Marea Britanie este repartizată 
inegal. Spre deosebire de sudul ță
rii, relativ stabil economicește, 
nordul amenință să sărăcească tot 
mai mult. In vreme ce la Londra 
procentul șomerilor este de 7,8 la 
sută, in zona orașului Liverpool 
șomajul a ajuns la 17,8 la sută. 
Locurile in care o treime din popu
lație șomează sau, chiar mai rău, 
trăiește fără speranța de a mai 
găsi de lucru nu mai sint o ra
ritate. Pentru cei mai loviți dintre 
cei loviți, o ieșire din cercul vicios 
al sărăciei nu există. (Agerpres)
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