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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A REVENIT ÎN CAPITALĂ 

de la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la Varșovia care a avut loc la Praga

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu-, 
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a inapoiat 
miercuri seara in Capitală, venind 
de la Praga, unde a luat parte la 
Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
insolit de tovarășii Constantin 
Dăscălescu, membru al Comitetului

PRAGA 5 (Agerpres). — Tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, a plecat, miercuri 
după-amiazâ, din Praga.

Pe aeroportul internațional Ruzy- 
ne, conducătorul partidului și statu
lui nostru și persoanele oficiale care 
l-au însoțit la lucrările Consfătuirii 
Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia au fost salutați cu căl
dură de tovarășii Gustav Husak. se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace. Lubomir 
Strougal, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, președin
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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
litic Executiv al C-C. al P.C.R.. m!- 
nistrul afacerilor externe, general
colonel Constantin Olteanu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ministrul apă
rării naționale.

Plecarea din Praga
COMUNICATUL

Consfătuirii Comitetului Politic Consultativ al statelor
participante la Tratatul de la Varșovia

tele Guvernului R. S. Cehoslovace, 
Vasil Bilak, membru al Prezidiului, 
secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, Josef Korcalc, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, de alți membri ai conduce
rii de partid și de stat cehoslovace.

★

PRAGA 5 (Agerpres). — Comitetul 
Central al Partidului Comunist din 
Cehoslovacia și Guvernul Republicii 
Socialiste Cehoslovace au oferit, 
miercuri, un dejun in onoarea dele
gațiilor participante la lucrările 
Consfătuirii Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
int'.mpinat de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășii Iosif Banc, 
Emil Bobu, Lina Ciobanu, Nicolae 
Constantin, Ludovic Fazekas, 
Alexandrina Găinușe, Pet-e Lupu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Petru Enache, 
Mihai Gere, Nicolae Giosan, Suzana 
Gâdea, Ana Mureșan, Elena Nae, Ion

Au fost de față Cornel Pinzaru, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Praga, și membri ai am
basadei.

Pionieri cehoslovaci și români au 
oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu 
buchete de flori.

★

Au luat parte tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, mem
brii delegației române și alte per
soane oficiale.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.
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• Este necesar să se acționeze cu 

toată hoiărîrca pentru respectarea rigu
roasă și exigentă a programelor de fa
bricație, pentru realizarea integrală a 
prevederilor la fiecare sortiment

• Importantele resurse de econo
misire a materiilor prime și energiei, 
care există în fiecare întreprindere, să 
fie deplin valorificate !

© Se impun măsuri mai susținute, 
eficiente pentru ridicarea pregătirii pro
fesionale a oamenilor muncii ia nivelul 
tehnicii moderne, al cerințelor produc
ției din acest an

© în fiecare întreprindere - acțiuni 
ferme pentru asigurarea bunei funcțio
nări a mașinilor și utilajelor, pentru 
folosirea deplină a capacităților de pro
ducție I

LA ÎNTREPRINDEREA DE RULMENȚI ALEXANDRIA

Calitatea produselor - pe primul plan al aetivității

Ursu, Richard Winter, Manea 
Mănescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, Ion M. Nicolae și loan 
Totu, viceprim-miniștri. precum și 
de membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale, orga
nizații de masă și obștești, generali.

Erau de față Josef Simon, amba
sadorul Reoublicii Socialiste Ceho
slovace la București, membri ai am
basadei. (Agerpres)

PRAGA 5 (Agerpres). — în zilele 
de 4—5 ianuarie 1983, la Praga a 
avut loc Consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Trațatul de la Varșovia 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală.

La consfătuire au participat :
Din partea Republicii Populare 

Bulgaria — tovarășul Todor Jivkov, 
secretar general al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P.B., conducătorul delega
ției ; G. Filipov, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de Miniștri ; D. 
Djurov, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.B., ministrul aoărării 
populare ; P. Mladenov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
ministrul afacerilor externe ; D. Sta- 
nișev, secretar al C.C. al P.C.B. ;

Din partea Republicii Socialiste 
Cehoslovace —• tovarășul Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al 
P.C.C., președintele R.S.C., condu
cătorul delegației; L. Strougal, mem- 

; bru al Prezidiului C.C. al P.C.C., 
președintele guvernului ; V. Bilak, 
membru al Prezidiului, secretar al 
C.C. al P.C.C. ; M. Jakes, membru al 
Prezidiului, secretar al C.C. al 
P.C.C. ; B. Chnoupek, membru al 
C.C. al P.C.C., ministrul afacerilor 
externe ; M. Dzur, membru al C.C. 
al P.C.C., ministrul apărării națio
nale.

Din partea Republicii Democrate 
Germane — tovarășul Erich Hone
cker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consi'iului de 
Stat al R.D.G., conducătorul de’ega- 
tiei : W. Stonh. membru al Bi"oului 
Politic al C.C. al P.S.U.G.. președin
tele Consiliului de Miniștri : H. 
Axen, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.S.U.G. ; 
H. Hoffmann, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., ministrul 
apărării naționale ; G. Mittag, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.S.U.G. ; O. Fischer, mem
bru al C.C. al P.S.U.G., ministrul 
afacerilor externe ;

Din partea Republicii Populare

întreprinderea de rulmenți din 
Alexandria — un nume care poartă 
în țară sau peste hotare, emblema 
hărniciei unui colectiv ce numără 
aproape 4 500 de oameni și care se 
situează în rindurile unităților frun
tașe privind realizările tehnice. Cum 
acționează acest colectiv acum, in 
primele zile de muncă din 1933 — 
an hotărîtor în îndeplinirea planului 
cincinal ?

■In secții și ateliere toate locurile 
de muncă sint bine aprovizionate cu 
materiale, piese și S.D.V.-uri, oame
nii sint prezenți fiecare la postul 
său. Sint create, practic, toate con
dițiile pentru desfășurarea in ritm' 
corespunzător a producției anului 
1983. Rezultatele din primele zile ale 
noului an, printre care se înscrie și 
fabricarea peste plan a 5 000 de rul
menți, confirmă că aici s-a preluat 
„din mers“ ștafeta bunelor rezultate 
din anul trecut, cind au fost depășite 
sarcinile de plan.

— Am intrat într-un an în care 
avem ca principale obiective ridica
rea calității produselor noastre și 
creșterea competitivității rulmenților 
pe piața externă — ne spune ingi
nerul șef, Florea Crăciun. Firește, 
aceasta concomitent cu preocupările 
intense pentru reducerea mai sub
stanțială a consumurilor de materia
le, energie și combustibil, sDorirea 
eficientei economice a activității pro
ductive. Faptul că din prima zi am 
atins ritmul de fabricație prevăzut 
pentru trimestrul I este urmarea fi
rească a pregătirilor minuțioase pe 
care noi le-am făcut încă din anul 
trecut. Dintre măsurile luate aș 
aminti omologarea și pregătirea din 
timp a fabricației produselor noi, 
realizarea unui însemnat volum de 

-piese de schimb și S.D.V.-uri, creș
terea gradului de mecanizare și au
tomatizare a unor procese tehnolo
gice. Echipe speciale alcătuite din 
muncitori și ingineri au efectuat în 
ziua de 2 ianuarie revizii la insta
lațiile cu funcționare continuă : sta
ția de compresoare. cea electrică, 
stația centralizată de lichide tehno
logice, gospodăria de apă ș.a.

Am mai reținut din discuția cu 
inginerul $ef al întreprinderii că în 
acest an pe aceleași capacități pro
ducția va crește cu circa 7 la sută 
față de 1982, întregul spor urmind a 
fi obținut prin sporirea productivi
tății muncii. Se au in vedere, in 
acest scop, acțiuni mai hotârîte pen
tru introducerea progresului tehnic, 
asimilarea unor produse cu caracte
ristici tehnice superioare, folosirea 
completă a timpului de lucru. încă 
din primele zile ale noului an s-a și 
pornit la materializarea acestor mă
suri. în secția rectificare, una dintre

Polone — tovarășul Wojciech Ja
ruzelski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele . Consiliului de 
Miniștri al R.P.P., conducătorul dele
gației ; J. Czyrek, membru, al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P. : S. Olszowski, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
ministrul afacerilor externe ; F. Si- 
wicki, membru supleant al Biroului 
Politic al. C.C. ai P.M.U.P., adjunct 
al ministrului apărării naționale, 
șeful Statului major general al Ar
matei poloneze ;

Din partea Republicii Socialiste 
România, — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, con
ducătorul delegației ; Constantin 
Dăscălescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului ; Miu 
Dobrescu, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R. ; Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe ; general-colonel 
Constantin Olteanu, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul apărării na
ționale ;

Din partea Republicii Populare 
Ungare — tovarășul Janos Radar, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
conducătorul delegației ; G. Lazar, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., președintele Consiliului de 
Miniștri ; P. Varkonyi, secretar al 
C.C. al P.M.S.U. ; L. Czinege, mem
bru al C.C. al P.M.S.U., ministrul 
apărării naționale; F. Puja, membru 
al C.C. al P.M.S.U., ministrul aface
rilor externe ;

Din partea Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste — tovarășul Iuri 
Vladimirovici Andropov, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., conducă
torul delegației ; N.A. Tihonov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului de 
Miniștri; A. A. Gromiko, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
ministrul afacerilor externe ; mare
șal al Uniunii Sovietice D.F. Ustinov, 

cele mai mari din întreprindere, teh
nologul Ion Nicula ne prezintă cîte- 
va dintre ele .

— în vederea înlăturării ondula- 
țiilor de pe suprafețele prelucrate 
am trecut la reglarea nomogramată 
a mașinilor de rectificat exterior și 
la modificarea broșelor de la mași
nile de rectificat căile de rulare. De 
asemenea, vom testa noi regimuri de 
superfinisare a inelelor de rulmenți. 
Concomitent, acționăm pentru îmbu
nătățirea calității S.D.V.-urilor, mai 
ales a celor supuse uzuYii rapide, 
prin armarea lor cu plăcuțe din me
tal dur.

în anul trecut, cele mai man ne
ajunsuri s-au datorat neritmicității 
producției, eșalonării neraționale a 
efortului de-a lungul unei- săptămîni 
sau luni.

— Pentru eliminarea unor astfel 
de neajunsuri — ne spune directorul

ROȘIA POIENI : A fost pusă sub tensiune linia 
de alimentare cu energie electrică

Pe șantierul Combinatului minier 
al cuprului de la Roșia Poieni, ju
dețul Alba, constructorii și mon- 
torii au înregistrat in aceste zile un 
nou sUcces in muncă : punerea sub 
tensiune a celei de-a doua linii de 
alimentare cu energie electrică 
Zlatna — Dealul Piciorului, de 
110 kV. Această realizare permite 
inceperea în scurt timp a probelor 
tehnologice la prima capacitate de

GALAȚI : Ritm intens de lucru în pozt
în aceste zile de în

ceput de an, in portul 
Galați se află sub ope
rații de incărcare-des- 
cărcare 16 nave. O 
parte dintre ele au 
adus cărbune și mine
reu de fier pentru 
Combinatul siderurgic 
Galați, , altele încarcă 
laminate și diferite

mărfuri generale. De e- 
xemplu, „Agnita" a în
cărcat laminate pentru 
Japonig, iar „Cugir" și 
„Oravița" descarcă mi
nereu de fier, respec
tiv, cărbune. Datorită 
eforturilor 1 depuse de 
colectivele de docheri 
și mecanizatori, toate 
navele sint încărcate

TÎRGU MUREȘ : în funcîiune, o nouă 
de mobilă

Pe platforma de Ia ILEFOR din 
Tîrgu Mureș a fost pusă in func
țiune o nouă și modernă fabrică 
de mobilă, a cărei producție este 
destinată, în cea mai mare parte, 
exportului. De remarcat că noua 
capacitate — realizată de Grupul 
de șantiere al Trustului de con
strucții chimice din Cluj-Napoca 
— este alimentată cu energie de

membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul apărării ; K. V. 
Rusakov, secretar al C.C. al P.C.U.S.

La lucrările consfătuirii a luat, de 
asemenea, parte, mareșălul Uniunii 
Sovietice, V. G. Kulikov, comandant 
șef al Forțelor Armate Unite ale sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia. Atribuțiile secretarului ge
neral al Comitetului Politic Consul
tativ al statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia au fost indepli- 
nite, la consfătuire, de D. Spacil, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al R.S. Cehoslovace.

Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ a fost deschisă de Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președintele 
R.S. Cehoslovace.

Participanții la consfătuire au 
păstrat un moment de reculegere in 
memoria lui L. I. Brejnev, eminent 
militant politic și de stat al contem
poraneității, luptător consecvent 
pentru pace și securitate internațio
nală, pentru destindere, care a adus 
o contribuție inestimabilă la dezvol
tarea colaborării și consolidarea coe
ziunii statelor Socialiste.

Lucrările consfătuirii au fost pre
zidate, succesiv, de : Wojciech Jaru
zelski, prim-secrețar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare Po
lone ; Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comuni*'  Ro
mân, președintele Reoublicii odcia- 
liste România ; I. V. And-ooov. se
cretar general al C.C. al P.C.U.S.

în lumina actualei situații inter
naționale complexe, participanții la 
consfătuire au examinat s’t'i’tia 
din Europa și au efectuat un schimb 
de păreri cu privire la alte proble
me internaționale. în acest context, 
ei au luat in discuție direcțiile orin- 
cioale ale luptei in etapa actuală 
pentru prevenirea pericolului unui 
război nuclear, pentru menținerea și 
consolidarea destinderii internațio
nale, pentru întărirea securității și 
dezvoltarea colaborării pe continen
tul european. Referindu-se Ia acti
vitatea alianței lor politice defensi
ve, ei au apreciat pozitiv munca 

tehnic, inginerul Liviu Coleșan — 
acționăm perseverent in direcția or
ganizării mai bune a muncii, îmbu
nătățirii calității produselor, crește
rii productivității. Ne confruntăm 
insă cu o serie de probleme care nu 
depind însă de noi. Astfel, ciclul nor
mal de fabricare a rulmenților se 
întinde pe perioada a 90 de zile de 
la intrarea oțelului brut în întreprin
dere și pină la realizarea produsului 
finit. Datorită greutăților în aprovi
zionare, apar dereglări pe intregal 
flux tehnologic.

— Vă rugăm să dați cițeva exem
ple.

— Anul trecut, furnizorii noștri au 
rămas datori cu 2 754 tone oțeluri, 
din care 1 893 tone laminate și 849 
tone oțeluri calibrate. Restanțele cele 
mai mari le-au avut Combinatul de

(Continuare în pag. a IlI-a)

1 000 tone zilnic de prelucrare a mi
nereului cuprifer de la Roșia Poieni. 
Linia, care leagă combinatul de sis
temul energetic național, executată 
de lucrătorii din cadrul Grupului de 
șantiere „Electromontaj" Cluj și ai 
secției Alba Iulia a I.R.E. Sibiu, 
străbate un traseu montan dificil, 
care a pus probleme deosebite con
structorilor. (Ștefan Dinică, cores
pondentul „Scânteii").

și descărcate la ter
men. Un început bun, 
care confirmă hotăr- 
rea oamenilor muncii 
de la întreprinderea 
de navigație fluvială 
NAVROM-Galați-de a 
ob'ine în acest an rea
lizări tot mai mari. 
(Dan Plăeșu, cores
pondentul „Scînteii").

fabrică

la o centrală proprie care utili
zează drept combustibil resursele 
refolosibile din procesul tehnolo
gic, ceea ce face ca anual să fie 
economisite peste 1,5 milioane 
metri cubi gaze naturale, precum 
și însemnate cantități de energie 
electrică. (Gheorghe Giurgiu, co
respondentul „Scînteii").

desfășurată de Comitetul miniștrilor 
afacerilor externe și Comitetul mi
niștrilor apărării, in perioada care 
a trecut de la consfătuirea ante
rioară de la Varșovia, din mai 1980, 
și au stabilit sarcini de viitor.

Concluziile și considerentele lor 
au fost prezentate in Declarația po
litică a statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, adoptată în 
unanimitate, care se publică sens'll.

S-a convenit că Republica Sc a- 
listă Cehoslovacă, ca țarâ-găzdâ a 
consfătuirii, va asigura difuzarea 
Declarației politice ca document ofi
cial al Organizației Națiunilor Unite 
și o va aduce la cunoștința tuturor 
statelor participante la Conferința 
pentru securitate și cooperare in 
Europa. Cu această ocazie, atenția 
lor va fi atrasă asupra noii propu
neri majore de pace, de a se încheia 
între statele participante la Tratatul 
de la Varșovia și statele membre 
ale Tratatului Atlanticului de Nord 
un tratat cu privire la nefolosirea 
reciprocă a forței militare și menți
nerea de relații pașnice, deschis 
tuturor celorlalte state. S-a convenit 
ca, la următoarea sa ședință, Comi
tetul miniștrilor afacerilor externe 
ai statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia să examineze proble
ma unor măsuri în continuafe pen
tru transpunerea în viață a acestei 
inițiative.

Comitetul Politic Consultativ a 
ascultat raportul comandantului șef 
al Forțelor Armate Unite ale state
lor part cipante la Tratatul de la 
Varșovia privind activitatea practică 
deousă de Comandamentul Unit.

Consfătuirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă de prietenie si înțelegere 
tovărășească reciprocă. Ea a dovedit 
unitatea de vederi a statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia 
in problemele majore ale politicii 
europene și mondiale, care au făcut 
obiectul dezbaterilor.

Următoarea consfătuire a Comite
tului Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la Varșo
via va avea loc la Sofia, capitala 
Republicii Populare Bulgaria.
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DIVERS;
Ca la ele acasâ

Bogatul fond cinegetic din 
munții și pădurile Vrancei a 
devenit cunoscut și prin nume
roasele trofee de mare valoare 
prezentate la concursurile inter
naționale și distinse cu presti
gioase- premii. De Curind, ținu
turile de legendă ale Mioriței au 
inceput să ofere găzduire ospi
talieră și caprelor negre, „per
le" ale Carpaților. Deocamdată, 
primele 15 capre negre au fost 
aduse din Munții Retezat și li 
s-a stabilit „domiciliul" in zona 
Ocolului silvic Tulnici, in pito
reasca zonă de rezervație natu
rală de pe Valea Tișiței. Și 
chiar de la inceput ele s-au a- 
vintat spre inălțimi, zburdind 
pe povirnișuri ca la ele acasă.

4

Du s-întors
Profesorul L. lonete din Fu- 

mureni, județul Vilcea, ne po
vestește o... pățanie cu o pere
che de porumbei. Porumbei pe 
care ii adusese, printre alte da- ■ 
ruri, rudelor sale din Fumureni, I 
șoferul Ionel Victor din comuna I 
Ovidiu, județul Constanța. Vrind 
să le arate rudelor cit de fru- I 
moși și jucăuși sînt porumbeii | 
pe care-i dăruise, le dădu dru
mul să zboare. Odată sloboziți, a 
după ce au dat de citeva ori I 
ocol casei, in semn de mulțu- • 
mire, s-au făcut nevăzuți. Po
rumbeii n-au mai apărut nici a I 
doua, nici a treia zi, fapt care | 
i-a întristat pe toți. Cind Ionel 
Victor, s-a întors acasă, la Ovi- I 
diu — Constanța, să vezi și să 
nu crezi : porumbeii iși luaseră 1 
locul știut, simțindu-se ca la ei . 
acasă. Lucru cu atit mai curios I 
cu cit nu e vorba de porumbei I 
dresați, nici voiajori, iar dru
mul de la Constanța la Vilcea șl I 
retur constituia pentru ei o I 
premieră absolută. Ca să vezi !

SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, cu principiile

Măsuri pentru întărirea disciplinei în îndeplinirea planului
O amplă scrisoare adresată tova

rășului Nicolae Ceaușescu semnala 
existența unor nereguli în activi
tatea întreprinderii de utilaj tera- 
sier pentru îmbunătățiri funciare, 
proiectare și execuția construcțiilor 
agricole din județul Alba. Prin
cipalele probleme menționate se 
refereau la realizarea planului 
de producție, folosirea necorespun
zătoare a utilajelor, punerea cu în- 
tîrziere în funcțiune a obiectivelor 
de investiții, încadrări ilegale de 
personal etc.

Fiind verificată la fața locului de 
activiști ai C.C. al P.C.R., sub în
drumarea secretarului de resort al 
Comitetului Central, pe baza indi
cațiilor date de secretarul general 
al partidului, scrisoarea s-a dovedit 
întemeiată. în perioada 1980 — și 
pină la data verificării scrisorii, 
de cînd a fost numit director

ing. Porumb Teodor, planul de 
producție s-a realizat doar in 
proporție de 73—92 la sută. Există 
rămîneri în urmă la un șir de 
lucrări de îmbunătățiri funciare și 
construcții agrozootehnice cum sint 
combaterea eroziunii solului pe 
7 586 hectare; magazii pentru 10 000 
tone cereale la Crăciunel; amena
jări piscicole pe 60 hectare la Doș- 
tat; adăposturi cu o capacitate de 
15 000 locuri la îngrășătoriile de 
berbecuți de la Blaj și Spring și 
de 600 locuri la ferma de vaci 
Rădăuți. Aceasta în timp ce utila
jele de construcții cu care este 
dotată unitâtea au fost folosite sub 
capacitate. S-a constatat, totodată, 
că, într-adevăr, au fost încadrate 
persoane pe posturi, încălcîndu-se 
prevederile legale, comițîndu-se și 
alte abateri de la disciplina finan
ciară. Astfel, s-a achiziționat mo

bilier pentru sala de ședințe în 
sumă de peste 47 000 lei fără a se 
cere aprobare forurilor competen
te, așa cum prevede Decretul nr. 
403/1930.

Față de abaterile constatate, co
mitetul județean de partid i-a 
sancționat pe linie de partid și de 
stat pe directorul întreprinderii 
(Teodor Porumb), pe contabilul 
șef (Dorinei Georgescu) și pe fostul 
director adjunct (Clement Popa). 
Au mai fost, de asemenea, sanc
ționați administrativ inginerul-șef 
(Aurel Bucur), precum și șeful ser
viciului creditare-finanțare și șeful 
serviciului contabilitate de la 
sucursala Băncii pentru agricultură 
și industrie alimentară. Concluziile 
verificării scrisorii au fost dezbătu
te in ședința comitetului de partid, 
împreună cu consiliul oamenilor 
muncii din întreprindere.

Sprijin eficient pentru îmbunătățirea muncii de partid 
în comună

I
I
I

I
I

Și povești 
serioase

Pe scena Casei de cultură din 
orașul Găești a debutat o bri
gadă artistică mai puțin obiș- | 
nuită. Toți cei șase artiști ama
tori, din care este formată bri- [ 
gada, sint... vinători și pescari. I 
Dar ceea ce a surprins — plă- I 
cut — pe toată lumea a fost 
faptul că pasionații vinătofi și I 
pescari au inceput să se întrea- [■ 
că intre ei pe scenă, care mai 
de care să-și depene... povești- ■ 
le. Dar povești cu tilc și umor, I 
in cuplete și scenete satirice I 
care vizau probleme dintre iceto ~ 
mai serioase privind ocrotirea ■ 
vinatului, a pădurii și frumuse- I 
ților ei. Văiind că nu-s po- | 
vești... vinătOreșii, spectatorii 
i-au aplaudat „la scenă des- ■ 
chisă". •

Marin Ion îndeplinea funcția de 
secretar al comitetului comunal 
de partid Verbița Dolj de mai 
mulți ani, timp în care ar fi putut 
să cunoască bine oamenii, proble
mele cu care ei se confruntă în 
îndeplinirea sarcinilor ce revin co
munei, să dea el însuși exemplu 
în aplicarea politicii partidului. Dar 
în loc de acestea, așa cum se relata 
într-o scrisoare adresată tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, comuna nu 
este bine gospodărită, cooperativa 
agricolă de producție nu a obținut 
rezultate pe măsura condițiilor de 
care dispune, munca politică nu 
este la nivelul cerințelor. în 
schimb, primarul se ocupa de „pro
movarea" cadrelor de conducere nu 
după criterii stabilite de partid, ci 
după altele, personale — respectiv 
gradul de rudenie. în scrisoare se 
relatau și alte neajunsuri din acti
vitatea secretarului comitetului co
munal de partid.

La indicația secretarului general 
al partidului, scrisoarea a fost dată 
spre examinare secretarilor de re
sort ai C.C. al P.C.R., sub îndru
marea cărora activiști ai Comitetu

lui Central au verificat la fața locu
lui faptele sesizate.

In urma cercetărilor a rezultat că 
secretarul comitetului comunal de 
partid nu a sprijinit corespunzător 
organizațiile de partid din unități
le economico-soclale din localitate 
pentru îmbunătățirea activității lor; 
a susținut promovarea în funcția 
de secretar adjunct cu propaganda 
a unei persoane cu o slabă pre
gătire politică și profesională; a 
promovat pe fratele soției sale ca 
președinte al cooperativei de pro
ducție, achiziții și desfacerea mărfu
rilor din comună, cu toate că a- 
cesta avea antecedente penale; soția 
sa a fost încadrată ca profesor 
suplinitor la școala generală, deși 
nu avea pregătirea necesară.

Toate acestea nu puteau să nu 
aibă urmări practice negative. în 
raportul de cercetare se mențio
nează că în activitatea C.A.P. din 
localitate, datorită în mare parte 
controlului neglijent și insuficientei 
exigențe din partea lui I. Marin, 
s-au obținut în ultimii ani rezultate 
slabe la producțiile vegetale și a- 
nimaliere. Mai mult, deși coopera

tiva nu avea furajele necesare pen
tru animale, conducerea acesteia a 
vîndut fin unor particulari. încă 
din 1977, în comună a început con
strucția unui bloc de locuințe pen
tru specialiști din unitățile econo- 
mico-sociale locale, dar el nu a 
fost terminat nici pînă în prezent, 
iar brutăria comunei funcționează 
necorespunzător.

în urma controlului întreprins, 
s-au luat măsuri organizatorice 
pentru lichidarea neajunsurilor 
constatate și îmbunătățirea activi
tății comitetului comunal de partid 
și a consiliului popular, Ion Marin 
fiind eliberat din funcțiile deținute; 
a mai fost eliberat din funcție 
secretarul adjunct cu problemele 
de propagandă, iar celelalte cadre 
care au săvirșit unele abateri au 
fost sancționate pe linie de partid 
și administrativă. ■

Comitetul județean de partid a 
stabilit un colectiv de activiști de 
partid și de stat care, o perioadă 
mai îndelungată, va acorda spri
jinul necesar pentru îmbunătățirea 
întregii activități economice, poli
tice și sociale din comună.

Actele fictive nu pot înlocui producția

I

I
I
I
I
I
I
i

I
I
I
I
I
I
I
I

De la sublim la 
ridicol

— Măi, dar ce frumos e aici ! 
Cum zici că-i zice ? — il întrea
bă Dumitru Pugna din Căianu 
Mic pe amic.

— „Coroana de aur". Cel mai 
fain restaurant din Bistrița — ii 
răspunde Silviu Pop din Șieu 
Măgheruș. Lux a-ntiia. Sublim!

— Intr-adevăr, ne simțim, ca 
să zic așa, sublim !

Numai că de la sublim la ri
dicol n-au mai fost decit bău
tură peste măsură și cițiva pași 
pe care cel doi, sprijinindu-se 
unul de altul să nu cadă, i-au 
făcut pe stradă. Pină au intilnit 
primul trecător pașnic pe care 
l-au luat, din senin, la bătaie. 
Au fost judecați și condamnați 
pentru huliganism.

N-a fost în... voce
Prezentindu-se drept cintă- 

reață atestată „liber-profesio- 
nistă", o anume Cornelia Man 
de prin județul Mureș a fost în
cadrată solistă la un restaurant 
din Arad. Noroc cu instrumen
tele de percuție, solicitate la 
cota maximă a decibelilor, ca
re-i acopereau vocea. Sau mai 
bine-zis lipsa acesteia. Dar dacă 
la microfon n-avea „voce", in 
schimb de șoptit șoptea la ure
chea credulilor, că are relații și 
că poate aranja orice, avea. 
„Chiar să-mi cumpăr o mași
nă?" — a ,intrebat-o M. J. 
„Chiar și... pe-a mea, pe care o 
am la București, la reparat. Dai 
5 000 plus inelul ăla de aur 
drept aconto și batem pal
ma". „Dar o mutație în 
Arad se poate ?" — a intrebat-o 
E.S. „Dai 5 000 și te aduc in 
oraș in doi timpi și trei miș
cări". Tot cite 5 000- de lei — 
preț fix — a pretins și de la 
alții, pentru alte „aranjamen
te". Pină cind i s-a „aranjat" 
și ei un dosar penal. Nici la 
proces n-a fost ...in voce.

Pe scurf
• După ce a tranșat citeva 

kilograme de carne, măcelarul 
Eugen Ichirn din Suceava și-a 
zis : „Ajunge pentru azi, ci mai 
iau și miine". Dar „miine" n-a 
mai luat, pentru că a fost și 
ei ...luat.

® In noul cartier „1848“ din 
Tirgu Mureș, cu peste 35 000 de 
locuitori, există un singur chioșc 
de difuzare a presei. Si după 
ce că e singur-singurel, nu e 
deschis mereu nici el...

• Tocmai in momentul in 
care un control inopinat o prin
sese cu vinzări in neregulă pe 
gestionara bufetului din Pă- 
trăuțl-Suceava, a intrat pe ușă 
soțul acesteia cu o falcă-n cer 
și cu alta in pămlnt, insultind 
și amenințind. Fapt pentru 
care amenzile au fost date in... 
două exemplare : și pentru soția 
cu ocaua mică, și pentru soiul 
cu... gura mare.

Rubrică realizată de
Petre POPA

într-o scrisoare adresată tovară
șului Nicolae Ceaușescu erau sem
nalate unele aspecte negative din 
activitatea întreprinderii de amba
laje metalice pentru agricultură șl 
industrie alimentară din Tecuci, 
județul Galați, arătindu-se că de 

. , acestea se fac răspunzători direc-
; tortil Și contabilul-șef. Sesizarea se 

referea la livrarea de ambalaje 
metalice în afara contractelor, li
vrări fictive de materii prime, a- 
provizionare cu diferite produse cu 
mult peste necesitățile reale, 
nerespectarea prevederilor legale la 
încadrarea anumitor persoane etc.

După cum rezultă din raportul 
secretarului de resort al C.C. al 
P.C.R., care, așa cum a indicat 
secretarul general al Dartidului, a 

l coordonat verificarea faptelor sem

nalate, sesizarea s-a dovedit în cea 
mai mare parte a sa întemeiată.

In aceeași perioadă întreprinde
rea din Tecuci a efectuat în două 
rînduri, cu întreprinderea similară 
din Buftea, operații de vînzare- 
cumpărare pentru cantitatea de 
,439, tone, tablă, in valoare de peste 
6 milioane lei, fără ca materialul 
să fie scos din magazia unității, 
fiind păstrat in custodie. Livrarea 
dd către întreprinderea din Tecuci 
s-a făcut la nivel de produs finit 
— tablă vernisată — considerată 
producție-marfă vîndută și încasa
tă; după cîteva luni de la vînzare, 
același produs a fost recumpărat ca 
materie primă. Din aceste opera
țiuni, întreprinderea din Tecuci a 
înregistrat un beneficiu de 91,195 
mii lei care a influențat pozitiv

(dar, se înțelege, în mod fictiv) re
zultatele financiare.

în raportul de cercetare se con
firmă, de asemenea, neregulile se
sizate in legătură cu încadrarea 
Unor persoane etc.

Față de abaterile constatate, co
mitetul județean de partid și Mi
nisterul Agriculturii și Industriei 
Alimentare au luat o seamă de 
măsuri, între care reducerea bene
ficiului total pe semestrul I 1932 cu 
91,195 mii lei; imoutarea contrava
lorii unor pagube directorului și 
altor persoane vinovate; secreta
riatul comitetului județean de 
partid i-a sancționat cu vot de 
blam pe directorul întreprinderii, 
Ionescu Eugen, și pe contabilul-șef, 
Avram Panaite.

Neculal ROȘCA

și corespondenții
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„ScinteiT^j

Un înflăcărat luptător pentru libertatea, 
progresul și înflorirea patriei

Se împlinește un sfert de veac de 
cînd, la 7 ianuarie 1958, a incetat 
să bată inima doctorului Petru Gro
za, eminent om de stat, personali
tate marcantă a istoriei contempo
rane a României, patriot înflăcărat, 
al cărui destin s-a impletit strins, 
decenii la rind, cu lupta forțelor 
progresiste democratice, în frunte cu 
Partidul Comunist, pentru făurirea 
unei noi societăți, mai bune și mai 
drepte, pe pămintul țării. Așa 
cum sublinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, „in amintirea poporu
lui nostru, dr. Petru Groza va rămine 
ca o luminoasă figură de luptător 
înflăcărat pentru libertatea, pro
gresul și înflorirea patriei, pentru 
întărirea prieteniei și alianței cu 
țările socialiste, pentru pace și co
laborare cu toate națiunile lumii".

Dr. Petru Groza s-a născut pe 
plaiurile încărcate de istorie ale Hu
nedoarei, „la umbra zidurilor cetă
ții lui Burebista și Decebal", pur- 
tind în suflet dragostea de țară și 
setea de libertate, păstrate din ge
nerație în generație, a oamenilor 
acestor locuri. Sint sentimente 
care l-au făcut să se înregimente
ze activ în lupta pentru emancipa
rea națională a românilor transilvă
neni, numărindu-se printre depută
ții Marii Adunări Naționale de la 
Alba lulia care a hotărît Unirea 
Transilvaniei cu România „pentru 
toate veacurile". Ca și ălți intelec
tuali democrați s-a avintat apoi în 
viața politică, sperînd că în România 
întregită se ya putea realiza un nou 
curs, spre înnoire democratică, a 
vieții social-politice. Anii care au 
urmat l-au convins însă că nu în ca
drul partidelor politice burgheze 
trebuia purtată această luptă, ci ală
turi de cei mulți, alături de cei care 
prin munca lor făureau toate bunu
rile societății. în urma unor îndelun
gate reflecții și căutări, dr. Petru 
Groza se alătură definitiv, în prima 
parte a deceniului al patrulea, luptei 
forțelor revoluționare ale țării, în 
fruntea cărora militau de mai bine 
de un deceniu comuniștii.

S-a îndreptat către masele țără
nești în care, cum spunea chiar el, 
„văd veacuri întregi de trudă și de 
suferință, văd dragostea, dirzenia și 
hărnicia cu care ați străbătut vre
muri intunecate, deasupra cărora se 
ridică imaginea lut Doja, chipul vi
jelios al lui Iloria, figura vitează a 
lui Tudor și, alături de ei, Cortegiul 
acelor dirji și neinduplecați plugari, 
cu suflet de cremene, care au scăpă
rat cele dinții scîntei ale libertății 
țăranilor".

Constituie un merit deosebit al 
doctorului Petru Groza faptul de a 
fi înțeles de pe atunci însemnătatea 
alianței muncitorești-țărănești și de 
a fi militat statornic pentru înfăp
tuirea ei. „Voi, țăranii și muncitorii 
din uzine, reprezentați in cea mai 
nobilă expresie —- spunea el — jus
tificarea existentei omenești pe pă- 
mint, prin muncă, prin statornicia și 
prin crezurile voastre, drepte și cin
stite". Adine pătruns de acest ade
văr, el socotea că „cele două 
mari tabere ale poporului trebuie să

se înfrățească, să-și dea mina cu 
sinceritate și să pășească la făurirea 
destinului viitor al României". Tre
buie, dealtfel, subliniat că sub con
ducerea doctorului Petru Groza s-a 
făurit, lâ începutul anului 1933, 
Frontul Plugarilor — organizație po
litică democratică a țărănimii ce a 
colaborat strîns de-a lungul anilor cu 
Partidul Comunist Român.

O contribuție deosebită a adus dr. 
Petru Groza în perioada interbelică 
la lupta pentru închegarea frontului 
popular antifascist, preconizat de 
Partidul Comunist. Nutrind convin
gerea că „fascismul este dușmanul 
maselor populare, al omului și al 
Culturii" și că este datoria tuturor 
celor ce iubesc poporul, patria, li
bertatea ei „să ne ridicăm împotri
va lui ca un singur om și să-l zdro
bim", dr. Petru Groza a îndrumat 
Frontul Plugarilor să ia parte la 
încheierea acordurilor de front

25 de ani de la încetarea 
din viață a doctorului 

Petru Groza

popular antifascist de la Băcia și 
Țebea și să se ralieze, în 1943, 
Frontului Popular Antihitlerist, creat 
de partid, în vederea coalizării tu
turor forțelor patriotice pentru sal
varea țării de la catastrofa națională 
în pragul căreia o adusese dictatura 
antonesciană.

Dragostea adîncă pentru popor, 
înaltele sale însușiri de om de stat 
și-au aflat un larg cimp de afirmare 
în perioada inaugurată de măreața 
victorie de la 23 August 1944. în 
condițiile de atunci, cînd România 
se afla la o răscruce de drumuri, 
cind se punea problema hotărîtoare 
a alegerii căii de dezvoltare viitoa
re a țării, cind forțele reacțiunii in
terne, sprijinite de cercurile impe
rialiste, încercau să îndrepte țara 
spre confruntare și război civil, dr. 
Petru Groza s-a identificat pe deplin 
cu politica de largi transformări de
mocratice preconizată de Partidul 
Comunist Român, adine convins că 
nu există „formulă mai dreaptă, mai 
morală, mai corespunzătoare tării 
noastre decit această intrare a ma
selor populare in stăpinirea țării pe 
poarta larg deschisă a istoriei con
temporane". Lupta unită a clasei 
muncitoare, a țărănimii, a intelec
tualității progresiste, a oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, sub conducerea partidului, a 
determinat schimbarea necontenită 
a raportului de forțe pe arena poli
tică a țării — în favoarea acelora ce 
se pronunțau și acționau pentru în
noire democratică, pentru socialism. 
Ca urmare a noului raport de forțe, 
la 6 martie 1945 a fost instaurat pri
mul guvern muncitoresc-țărănesc din 
istoria României, în fruntea căruia 
a fost ales, pentru marele său pres
tigiu de om politic patriot, de mili

tant pentru democrație și progres 
social, dr. Fetru Groza.

Guvernul instaurat la 6 martie 
1945 a avut, intr-adevăr, un rol deo
sebit de important în desfășurarea 
întregului proces revoluționar. Para
lel cu sporirea hotărită a efortului 
de război Împotriva hitlerismului, cu 
creșterea considerabilă a contribuției 
României la apropierea ceasului de 
izbîndă asupra Germaniei naziste au 
fost înfăptuite profunde prefaceri 
sociale cu caracter revoluționar, a 
fost legiferată și desăvîrșită reforma 
agrară, au fost inițiate și organizate 
ample acțiuni pentru redresarea și 
dezvoltarea economică a țării, s-au 
înregistrat marcante progrese în 
unirea și concentrarea tuturor forțe
lor democratice ale țării, s-au deschis 
perspectivele unei abordări noi și 
unei soluționări democratice a pro
blemei naționale ; ca urmare a aces
tor evoluții, forțele democratice au 
obținut o victorie strălucită in alege
rile de la 19 noiembrie 1946. O bi
ruință de însemnătate istorică pe 
calea aleasă de poporul român spre 
socialism a constituit-o abolirea mo
narhiei și instaurarea Republicii, mo
ment care a marcat practic trecerea 
întregii puteri politice în miinile 
clasei muncitoare și aliaților săi.

îndeplinind, din anul 1952. înalta 
funcție de președinte al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, dr. Petru 
Groza a militat neabătut pentru în
făptuirea politicii partidului și sta
tului nostru de consolidare a tinerei 
puteri populare, de industrializare a 
țării și cooperativizare a agriculturii. 
Merite deosebite revin dr. Petru 
Groza în realizarea politicii parti
dului de asigurare a deplinei egali
tăți în drepturi a tuturor fiilor pa
triei, fără deosebire de naționalitate, 
visul său fiind — „să facem o Româ
nie in care toți cetățenii acestei țări, 
fără deosebire de naționalitate sau 
religie, să se simtă la ei acasă. Tara 
noastră să fie mamă bună a tuturor 
cetățenilor ei". Contribuții de seamă 
a adus dr. Petru Groza la înfăptui
rea politicii externe a României, 
afirmării ei in constelația statelor 
independente, făuririi unei lumi a 
păcii șl înțelegerii între popoare.

Evocind acum viața și lupta de 
consecvent patriotism a dr. Pe
tru Groza, se poate aprecia că idea
lurile care l-au însuflețit iși află îm
plinire în realitățile țării de azi. 
Strîns unit în jurul partidului, al 
secretarului său general, poporul 
român pășește spre noi biruințe în 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate, privește cu încrede
re viitorul luminat de Programul 
partidului, de hotăririle Congresului 
al XII-lea și ale- Conferinței Na
ționale.

„Drumul vieții unui om este lung, 
acela al vieții unui popor este veșnic" 
— spunea dr. Petru Groza. în albia 
mare a vieții veșnice a poporului 
român, drumul vieții dr. Petru Groza 
va dăinui mereu pentru că s-a iden
tificat cu aspirațiile lui cele mai 
înalte, pentru că le-a slujit cu 
neabătută dăruire.

Silviu ACHIM

Arhitectură modernă la Tîrgoviște Foto : E. Dichiseanu

Evenimente astronomice 
în 1983

în comparație cu anul 1982, cînd 
s-au produs un număr maxim de 
eclipse — șapte — în 1983 vor avea 
loc doar patru asemenea fenomene 
astronomice.

La 11 iunie va avea loc o eclipsă 
totală de Soare, care va fi vizibilă 
in Australia, Oceanul Indian, Ocea
nul Pacific și partea de sud-est a 
Asiei. După numai 14 zile, la 25 iu
nie, va avea loc o eclipsă parțială de 
Lună, care, în faza maximă, la ora 
10 și 22 de minute, va acoperi aproa
pe 0,3 din diametrul discului lunar. 
Dacă aceste două fenomene vor fi 
invizibile în țara noastră, următoa
rele două vor putea fi văzute și de 
pe teritoriul României. Este vorba, 
în primul rînd, de eclipsa inelară de 
Soare de la 4 decembrie și eclipsa 
parțială de Lună prin penumbră ce 
va avea loc la 20 decembrie. La ora 
3 și 49 de minute — în faza maximă 
a ultimei eclipse a anului — aproaoe 
toată suprafața Lunii — 0,914 din 
diametrul său — va fi acoperită de 
penumbra Pămîntului.

In tot cursul anului 1983 vom pu
tea admira cu ochiul liber olanetele 
Jupiter și Saturn, iar Venus și 
Mercur se vor vedea cel mai bine 
în luna mai, în timp ce Marte abia 
către sfîrsitul anului. Uranus și Nen- 
tun vor fi greu de văzut cu ochiul 
liber în toată această perioadă de 

i timp.

An nou în Bărăgan

Prin inițiativa și spiritul gospodăresc al cetățenilor din Boldești-Scăeni:

Autofinanțarea - principala sursă de venituri în bugetul orașului
Necesitatea întăririi autocondu- 

cerii și autogestiunii unităților ad- 
ministrativ-teritoriale a fost din 
nou subliniată la Conferința Na
țională a partidului ca o cerință 
majoră pentru toate consiliile 
populare. Ce experiențe s-au con
turat în această privință în 1982 și 
ce .proiecte și-au propus pentru 
acest an locuitorii orașului ' praho
vean Boldești-Scăeni ? Iată subiec
tul însemnărilor de față.

...Actul de naștere al orașului 
Boldești-Scăeni a fost semnat în 
1968. Deci, această localitate urbană 
Se înscrie printre cele mai tinere 
din Prahova. Ea s-a constituit din 
trei comune vecine. „Micul dicționar 
enciclopedic" stabilește că pe terito
riul respectiv se practică extracția 
de țiței și se fabrică geamuri, celu
loză și carton. Majoritatea locuito
rilor (din cei 12 000 ciți trăiesc aici) 
sint petroliști din tată-n fiu și sti
clari pricepuți ; o mică parte conti
nuă să se ocupe cu munca cimpului. 
lucrind la cooperativa agricolă din 
localitate ori ia ferma viticolă de 
stat. O populație harnică și doritoa
re să-și vadă localitatea cit mai 
prosperă, cit mai frumoasă. De 
aceea, în ultimii doi ani, poate mai 
mult decît oricînd, au fost și sînt 
prezenți, cu sfatul și cu fanta, la 
acțiunile întreprinse de primărie, 
pașii făcuțl pe drumul urbanizării 
purtînd amorenta participării efec
tive a oamenilor la treburile obștii.

Primarul Gheorghe Dumitru — 
un comunist tînăr. plin de entu
ziasm și ambiții... edilitare — ne 
pune în față o întreagă listă de lu
crări efectuate pe plan local, cu 
puțini bani de la bugetul primăriei.

Anul trecut s-au făcut moder
nizări și reparații de străzi care în
sumează peste 1 milion de lei. 
Bani numai socotiți, nu însă și 
cheltuiți. Care cetățean ar fi cerut 
oare plată pentru zecile de ore de 
muncă patriotică prestate ? Așa și 
cu lucrările de îndiguiri, de plan
tări de arbori și arbuști, de curăți
re și desfundare a șanțurilor pe 
kilometri întregi. Acțiuni cu prile
jul cărora deputății, precum și co

rezervele, șă vadă de unde pot ob
ține noi venituri."

lată și ceea ce arată faptele pe 
teren. La cooperativa agricolă din 
localitate am dat de un atelier de 
sticlărie artizanală. ..Mai ieri — ne 
spunea un talentat și harnic sticlar, 
Alexandru Tolomeu — lucram aici 
cu doi-trei oameni. Producția anua
lă — vreo 100 000 lei. La îndemnul 
primăriei — care ne-a și aiutat in 
procurarea cioburilor de sticlă de

ÎNTREAGA OBȘTE - PARTICIPANTĂ ACTIVĂ 
IA ÎNDEPLINIREA SARCINILOR OBȘTEȘTI

mitetele de cetățeni și-au dovedit 
o dată mai mult spiritul de orga
nizare, hărnicia.

Interesul profund manifestat de 
cetățeni față de dezvoltarea locali
tății, față de îmbunătățirea activi
tății consiliului popular a avut uh 
rezultat foarte concret : localitatea 
se autofinanțează, reușind să aibă 
un excedent la venituri de mai 
multe milioane de lei.

Cum reușește un asemenea oră
șel să obțină astfel de rezultate ? 
..Pentru că își valorifică bine sur
sele de venituri, dar, mai ales, pen
tru câ găsește mereu surse noi — 
ne spune Dumitru Neacșu, direc
torul administrației financiare a 
județului. Meritul edililor constă 
tocmai în faptul că. mină-n mină 
cu cetățenii, au studiat bine toate

Ia întreprinderea de geamuri și la 
asigurarea utilităților — am trecut 
la dezvoltarea producției, iar acum 
avem o producție-marfă de 5 mili- 

loane. Jumătate o vindem la ex
port". Rind pe rind au luat ființă 
in cadrul cooperativei agricole un 
atelier de produse din cauciuc, al
tul de mase plastice. Materii pri
me ? Materiale recuperabile de 
la unitățile din oraș. 7 milioane se 
adaugă acum la veniturile unității 
agricole, iar la bugetul consiliului 
popular — 1 200 000 lei.

Și Ideile eficiente s-au înmulțit.
O dezbatere in cadrul biroului exe
cutiv al consiliului popular cu ca
drele de conducere de la coopera
tiva meșteșugărească și cea de con
sum, valorificîndu-se și unele pro
puneri ale deputaților, a dus la în
ființarea unui sector de ceramică

— materia primă : argila și nisipul 
local — a unor unități de prestări 
de servicii, a unei sifonării, a unui 
sector pentru reparații și zugrăveli 
în locuințe și altele. Ciștigul 7 
Populația mal bine servită, produse 
în plus la fondul pieței, iar în bu
getul de venituri al primăriei au 
intrat 8 200 000 Iei.

La ora actuală, primarul — și nu 
numai el — e frămîntat de noi și 
noi probleme. Cu atit mai mult cu 
cit Boldești-Scăeni și-a stabilit pen
tru acest an un buget de cheltuieli 
foarte strîns, în jur de 7 milioane 
lei. în ideea de a-1 dubla și chiar 
tripla cu sprijinul unităților și al 
cetățenilor din localitate. în acest 
scop, au șl fost identificate o serie 
de surse pentru sporirea rezultate
lor autofinanțării : crearea unui 
mic atelier de sucuri șl siroDuri pe 
lingă consiliul popular pentru valo
rificarea fructelor de pădure, o 
mică secție de producere a marme- 
ladei, pe baza fructelor din gos
podăriile cetățenilor, organizarea, 
in cadrul primăriei, a unei echipe 
de combatere a dăunătorilor, din- 
du-se astfel curs unei cerințe mai 
vechi a cetățenilor. „Așa se string 
banii, așa se realizează venituri la 
buget, dar, mat presus de toate — 
â conchis primarul — așa se re
zolvă problemele oamenilor".

Am părăsit Boldeștii Cu imaginea 
certă a unei familii unite, care gin- 
deste și acționează la unison cu 
edilii, pentru ca urbea lor să le 
asigure, prin eforturi conjugate, 
calitatea vieții pe care și-o doresc.

Constantin CAPRARU
corespondentul „Scînteil"

Mi-am pus această 
întrebare: sub priviri
le strămoșilor cum va 
fi arătat țara? Oricum, 
vibrația trebuie să fi 
fost eroică. Săracă, 
bogată, țara a fost 
întotdeauna iubită de 
fiii ei. Sigur, firesc, iți 
iubești patria din toa
tă inima văzînd-o în
floritoare. E o dragos
te care te umple de 
mindrie pentru faptul 
simplu, dar, totodată, 
și fundamental, că la 
continua ei întinerire 
contribui tu însuți, ca 
membru al minunatei 
familii care e pa
tria, marea casă, gos
podăria la care ajuți 
tu însuți să prospere.

Am intrat în noul an 
într-un fel, aș zice, 
surprinzător. Mă voi 
explica imediat. De 
obicei, metaforic, noul 
an se vede mai bine 
de pe un munte. Cred 
că din această pricină 
iarna care cheamă 
oamenii spre Carpați 
ar trebui să se nu
mească, la noi, primul 
anotimp. Fiindcă nu 
este nimic mai fru
mos, nici un gest nu 
poate fi mai pur decît 
să iei în pumni fulgi 
de zăpadă cu gîndul la 
o floare pe care ți-o 
aduce primăvara cu 
chipul ei de statuie 
cioolită într-un munte.

Eu am văzut însă 
Anul nou privind țara 
nu de pe un pisc, ci 
dintr-o cîmole. Din 
mijlocul celei mai în
tinse cîmpii românești 
— Bărăganul. M-am 
aflat de Anul riou 1983, 
cel de-al treilea an al 
cincinalului nostru, la 
Slobozia. M-am intil
nit, mai întli, cu valu
rile încă negre ale mă
rii de pămînt, ba chiar

și cu cele verzi — grîul 
de toamnă, în unele 
locuri s-a făcut înalt
— e bine, nu e bine?
— un poet de lingă 
mine zicea că e bine... 
Eră cu noi primul 
secretar al Comitetu
lui județean de partid 
Ialomița, tovarășul 
Gheorghe Tănase, erau 
cu noi și profesorii 
Gheorghe Antonescu șl 
Radu Soare de la Co
mitetul pentru cultură 
și educație socialistă.

Însemnări de
Vasile BÂRAN

cei care, după ce vă- 
zuserăm sate celebre 
cu nume celebre și 
după ce am ajuns la 
cetatea de naștere a 
lui Mihai Viteazul (ex
traordinar — Mihai Vi
teazul s-a născut în 
Bărăgan!), ne-au ex
plicat că acea așeza-e 
din secolul al cinci
sprezecelea a fost un 
tirg de mare importan
ță unde se vindea lina 
oilor de stenă! Era 
acel tirg așezarea în 
care s-a născut voie
vodul Mihai, se zice 
in anul 1558, ca fiu al 
lui Pătrașcu-voievod și 
al Teodorei — cum 
notează în scrierile 
sale cronicarul mun
tean Radu Popescu.

Sînt și mă voiesc a 
fi și eu cronicar al a- 
cestor locuri. Pe aici 
trece Ialomița. Acest 
rîu cu nume de fată 
vine de sus, din 
munți, de sub creste 
de Carpați, și după ce 
face o agricultură in
tensivă, sub dealuri 
pietroase, dă numele 
unui județ de cîmpie.

Ialomița îmi sugerea
ză mereu zicala : 
„Omul sfințește locul" 
— rîul fiind asemenea 
omului, sau omul fiind 
asemenea rîului — im
portant este că pretu
tindeni pe unde curge 
acest rîu locurile sînt 
de o mare frumusețe, 
cum tot astfel, pe 
unde trec rîurile noas
tre, pe unde se re
varsă energia noastră 
umană, locurile sînt 
casa noastră, locuită, 
mereu plină de căldu
ră, mereu plină de 
frumusețe. Să ne gîn- 
dim la Jiul cărbunelui 
românesc, la Motru, la 
Argeș...

Acum, la început de 
an, mă aflu, deci, nu 
pe un munte, ci în 
mijlocul unei imense 
cimpii, Bărăganul.

Am ascultat Mesajul 
de Anul nou al pre
ședintelui Republicii, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, însuflețito- 
rul său îndemn la o 
nouă calitate a muncii 
și vieții in 1933, și am 
privit cu sneranță 
grîul. Am simțit miș
cările nămîntului care, 
prin hărnicia oameni
lor săi, pregătește vii- 
toare'e recolte. în 
munți se fac locomo
tive. în cimoie — 
cereale. în Bărăgan 
cresc grîul și porum
bul. Din Munții A- 
puseni se scot me
tale prețioase. Din Bă
răgan se scoate au-. 
Aurul de fiecare zi, 
semănat și cultivat. 
Văd acum țara de aici, 
din inima Cîmpiei 
Române. Și mă simt a 
fi pe cea mai înaltă 
creastă, pe cel mai 
înalt munte, un munte 
căruia să-i spunem 
Bărăgan.

Asigurările ADAS - măsuri utile 
de prevedere

La Administrația Asigurărilor de 
Stat puteți contracta asigurarea de 
accidente — la alegere — intr-una 
din cele 4 variante, fiecare din a- 
cestea prezentînd caracteristici di
ferite.
• Asigurarea de accidente pentru 

sume fixe, totale, de 19 000 de lei 
se contractează pe durata de 3 
luni, sau pe durate constituind 
multiplul acesteia, pînă la 2 ani. 
Prima de plată pe o durată de 3 
luni este de 15 lei.
• Asigurarea de accidente pen

tru sume convenite se contractează 
pe durate de la 1 an la 5 ani. Pri
ma anuală de plată este de 3,20 
lei pentru fiecare 1 000 de lei din 
sumele asigurate prevăzute in po
liță, putîndu-se achita și în rate.

• Asigurarea familială de acci
dente cuprinde soții, precum și co
piii, indiferent de numărul lor, în 
virstă de la 5 ani la 16 ani, la 
sume totale de 15 000 de lei pen-

*
tru fiecare persoană. Prima de pla
tă, pe o durată de 3 luni, este de 
25 lei, pentru toate persoanele cu
prinse in asigurare.

Toate aceste asigurări de acci
dente cuprind și pagubele la bu
nurile casnice și gospodărești, pen
tru o sumă asigurată de 5 000 de 
lei de fiecare poliță.

* Asigurarea de accidente „Tu
rist" se contractează pentru sumd 
totale de pînă la 40 000 de lei și 
cuprinde cazurile de accidente ale 
asiguratului, iar pentru o sumă de 
20 000 de lei, pagubele la bunuri
le casnice și gospodărești ale aces
tuia. Prima de plată este de 15 lei 
pentru o lună.

Pentru informații suplimentare și 
pentru contractarea de asigurări vă 
puteți adresa responsabililor cu a- 
sigurările din unitățile socialiste, 
agenților și inspectorilor de asigu
rare sau, direct, oricărei unități 
ADAS.
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PRODUCȚIA FIZICĂ-REALIZATĂ ZI DE ZI!
Cu fiecare an, in fața colectivului întreprin

derii „23 August**  din Capitală stau sarcini tot 
mai complexe, mobilizatoare. Și de această 
dată, încă din primele zile ale anului, munci
torii și specialiștii de aici s-au angajat cu 
toate forțele în îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de plan pe 1983. în legătură cu modul 
de realizare a acestora, cu măsurile adoptate 
in vederea bunei desfășurări a producției am 
discutat cu tovarășul Dumitru Badea, se
cretarul comitetului de partid din întreprin
dere.

— Cum caracterizați sarcinile de plan ale 
acestui an și care sint principalele măsuri 
prin care le veți îndeplini ?

— în 1983, an hotărîtor pentru îndeplinirea 
cincinalului, avem condiții pentru a realiza un 
progres evident în privința calității și nivelu
lui producției. Producția-marfă sporește cu 
13,5 la sută față de anul trecut, iar la export 
este prevăzută o creștere de 18,6 la sută, 
în acest fel, producția destinată pieței externe 
va reprezenta mai mult de jumătate din tota
lul producției-marfă. Avem asigurate baza 
tehnico-materială și forța umană necesară 
pentru a îndeplini aceste sarcini. Programul- 
hotărîre al ultimei adunări generale a oame
nilor muncii prevede toate măsurile de creș
tere a fiabilității și calității produselor noas
tre, în condițiile reducerii consumurilor de 
energie și de metal.

ia Întreprinderea „23 august -- bucurești 
înfăptuirea sarcinilor din planul de export — 

preocupare majoră a întregului colectiv
Anul 1983 va sta în continuare sub semnul 

înnoirii produselor, iar cuvîntul de ordine va 
fi și de aici înainte exportul. Se va trece la 
fabricația de serie a locomotivelor diesel-elec- 
trice de 1 500 C. P. și a altor noi tipuri ale 
căror caracteristici tehnice corespund standar
delor internaționale. Tot în acest an vom rea
liza automotorul pe două osii ce va fi folosit 
în transportul interurban. Lista noutăților din 
acest an la locomotive, motoare, utilaje meta
lurgice, compresoare este lungă și nu poate fi 
citată in întregime.

— Care sînt măsurile pe care le-ați adoptat 
pentru înfăptuirea sarcinilor de plan ?

— în acest an urmează să fie dată in folo
sință o nouă hală de producție pentru mo
toare, care va include un pavilion de cercetare 
al institutelor de cercetare științifică, precum 
și o secție de prototipuri, se va extinde mo- 
delăria metalică și se va finaliza modernizarea

secțiilor de turnătorie și forjă și a două hale 
de locomotive. în același timp, acționăm pen
tru reorganizarea fluxurilor tehnologice, redu
cerea mai accentuată a cheltuielilor materiale, 
implementarea progresului tehnic și ridicarea 
calificării oamenilor, direcții prin care scon
tăm o creștere cu 11,7 la sută a productivității 
muncii calculată in baza producției nete. Bine
înțeles, principalul aport la sporirea producti
vității urmează să-1 aibă progresul tehnic, 
ce-și va spori prezența in unitatea noastră 
prin continuarea introducerii roboților indus
triali, prin completa asimilare a sculelor in 
producția proprie.

Alături de optimizarea procesului de pro
ducție, avem in vedere și eliminarea unor 
neajunsuri în compartimentele aprovizionare- 
desfacere. Trebuie să îmbunătățim, cu spriji
nul ministerelor de resort, colaborarea cu uni
tățile furnizoare, iar la rîndul nostru sâ nu

mai provocăm greutăți nici unui beneficiar, 
în privința creșterii exportului, urmărim în
cheierea contractelor de durată, favorabile 
ciclului de fabricație al locomotivelor, și vom 
extinde contractele de reparații și întreținere 
la locomotivele al căror termen de garanție a 
expirat. Pentru îndeplinirea acestor obiective, 
hotărîtoare va fi, bineînțeles, calitatea produ
selor noastre.

— Ce acțiuni are în vedere în mod deosebit 
comitetul de partid ?

— în primul rind, vom evita ținerea de șe
dințe inutile.'Am înțeles că cel mai bine se 
pot cunoaște problemele și pot fi luate hotă- 
riri în discuțiile directe cu oamenii, la fața 
locului. Căutăm să întronăm în întreaga 
noastră activitate o atitudine critică, fermă 
față de lipsuri, de abateri, înlăturind tendința 
de transferare ierarhică a problemelor ce pot 
fi soluționate prin forțe proprii.

Prin toată munca sa, comitetul de partid 
caută să îndrume cu mai multă eficiență acti
vitatea colectivului întreprinderii, astfel incit 
să ne îndeplinim angajamentul asumat în fala 
secretarului general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, In fața Conferinței Naționale a 
partidului. Pe scurt, comitetul de partid va ur
mări ca atit sarcinile cantitative, cit și cele 
calitative sâ fie realizate integral, zi de zi.

Ion MARIN

LA ÎNTREPRINDEREA DE PRODUSE REFRACTARE
DIN ALBA IULIA

Fiecare sortiment—fabricat în mod ritmic

LA ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ CHIMIC PLOIEȘTI

Ridicarea calificării profesionale - condiție esențială 
a eficienței muncii

în aceste zile ale noului an ne-am 
aflat în secțiile și atelierele între
prinderii de utilaj chimic Ploiești. 
Peste tot — atmosferă de muncă 
responsabilă, mașinile sînt folosite 
din plin, ritmicitatea producției este 
normală. Maiștrii și șefii echipelor 
își cunoșteau bine sarcinile zilnice 
și decadale. Planul de producție al 
unității a fost defalcat din timp pe 
toate locurile de muncă, pină la fie
care om.

„A fost neapărat nevoie să asigu
răm o temeinică pregătire a produc
ției și o organizare mai riguroasă 
decît oricînd — ne spune șeful ser
viciului plan, Nicolae Lăcustoiu. Și 
aceasta deoarece anul de plan 1983 
este un an destul de greu : aici, la 
noi, se va realiza o parte importan
tă a utilajelor necesare centralei 
electrice nucleare și uzinei de apă 
grea. Tot aici începe in acest an 
realizarea corhplexului de agregate 
și utilaje pentru primele platforme 
marine de extracție a țițeiului. O 
noutate va fi și utilajul pentru pu
țuri carbonifere pe care îl vom livra 
minei de la Baraolt. Pe fondul aces
tor importante înnoiri tehnice și al 
exigențelor sporite pentru onorarea 
sarcinilor din planul de export va 
avea loc și o creștere cu 40 la sută

a producției fizice față de anul 
trecut.

Discutăm cu inginerul-șef cu pre
gătirea fabricației, Adrian Horja. In
terlocutorul subliniază faptul că în 
sectoarele de proiectare, de tehnolo
gie, la sculărie există oameni bine 
pregătiți care vor acționa ferm pen
tru ca sarcinile șă fie îndeplinite. 
Astăzi, pregătirea fabricației pentru 
trimestrul I este încheiată. Se lu
crează intens pentru asigurarea do
cumentației, a tehnologiilor pentru 
producția în curs, se caută soluții, 
se insistă pentru asigurarea mate
riilor prime și materialelor pentru a 
se face la timp omologarea noilor 
procedee de fabricație. în noile con
diții de producție se acordă multă 
atenție controlului pe toate fazele de 
execuție. Conducerea unității a avut 
grijă să procure atît aparatajul de 
control necesar, cît și unele insta
lații speciale de sudură ; de aseme
nea, în cadrul laboratoarelor s-a fă
cut o riguroasă selecție a persona
lului, s-a procurat documentația ne
cesară.

Dată fiind complexitatea tehnică a 
noilor produse ce vor fi realizate în 
acest an, a fost inițiată o amplă ac
țiune de perfecționare profesională. 
S-a făcut in primul rînd o riguroa

să verificare a cunoștințelor profe
sionale ale sudorilor, s-au întocmit 
programe-lecții. In acest an, peste. 
1 500 de muncitori iși vor îmbogăți 
cunoștințele in cercuri de speciali
tate. Creșterea gradului de orofesio- 
nalitate pe toate treptele — deci și 
la maiștri și la ingineri — este una 
dintre sarcinile importante imediate 
ale comitetului de pa-tid.

Cum este asigurată baza materială 
a producției ? Pentru o lună-două 
din acest an există materiile prime 
și materialele necesare. Dar creează 
o serie de probleme faptul că între
prinderea „Republica**  din București 
nu a livrat aproape 800 de tone țea- 
vă trasă la rece și inoxidabilă, res
tanță de anul trecut. Rămineri in 
urmă in onorarea obligațiilor con
tractuale au și întreprinderea de țevi 
din Zalău, care mai are de livrat 
încă din anul trecut 500 de tone țea- 
vă. iar Combinatul siderurgic din 
Galați — 824 tone tablă inoxidabilă.

Am plecat din întreprindere cu 
convingerea că întreg colectivul este 
mobilizat pentru realizarea integrală 
a planului fizic pe luna ianuarie și, 
în continuare, <5e întregul an.

Constantin CAPRARU
corespondentul „Scinteii"

Colectivul întreprinderii de utilaj chimic „Grivița roșie" din Capitală, ani
mat de dorința de a ridica pe un plan superior activitatea desfășurată 
anul trecut, a pășit in anul 1983 cu hotărîrea de a înfăptui exemplar 
sarcinile cantitative șt calitative ce-i revin, lată, în fotografie, una din 

formațiile fruntașe ale uzinei, echipa condusă de Adrian Barabaș
Foto: S. Cristian

întreprinderea de pro
duse refractare din 
Alba îulia a încheiat 
anul trecut cu o res
tanță la producția fizi
că de 30 400 tone cără
mizi refractare. Con
ducerea unității consi
deră că această nereali- 
zare s-a datorat întîr- 
zierii cu care a fost 
pusă în funcțiune o 
nouă capacitate de pro
ducție. Pentru anul 
1983 ce măsuri s-au 
luat, ce acțiuni se între
prind în vederea reali
zării ritmice a produc
ției fizice, astfel încît 
să se livreze oțelăriilor 
țării produsele refracta
re contractate ?

— în ultima săptămî- 
nă a anului 1982 am ri
dicat nivelul zilnic al 
producției la cota anu
lui 1983 — ne spune
inginerul șef al între
prinderii, Vasile Popa. 
Am acționat pentru in
tegrarea în flux a noi
lor capacități. în atelie
rele de producție, în 
sectoarele de preparare 
și presare sarcinile de 
plan au fost defalcate 
pe schimburi și locuri 
de muncă. în ziua de 3 
ianuarie a.c., față de un 
plan de 330 tone cără
mizi refractare am rea
lizat la presare 348 tone. 
Cu randament superior 
s-a lucrat și la descăr
carea produselor arse 
din cuptoarele tunel.

împreună cu inginerul 
șef analizăm graficul 
realizărilor la sortimen
tele de bază. în ziua de 
3 ianuarie, la reperul

R 10 s-au presat 4 750 
bucăți față de 2 960 
cantitatea zilnică care 
revine din planul aces
tei luni, O depășire a 
fost înregistrată și la 
cărămizile O.T. 11 : față 
de 6 600 bucăți s-au 
realizat 6 900. La un alt 
reper, O.T. 9, destinat 
Combinatului siderurgic 
Hunedoara, în prima zi 
de muncă a anului s-au 
produs suplimentar 985 
bucăți. Dar nu la toate 
sortimentele rezultatele 
s-au situat la nivelul 
corespunzător : la cără
mizile refractare O.T. 
14, bunăoară, solicitate 
de oțelarii gălățeni, 
planul nu a fost înde
plinit.

Un nivel scăzut al 
producției s-a înre
gistrat și la alte sorti
mente. Iată de ce spe
cialiștii trebuie să solu
ționeze operativ pro
blemele tehnico-orga- 
nizatorice ale produc
ției, astfel încît să nu 
mai fie nevoiti să-și 
irosească timpul întoc
mind grafice de recu
perare a restantelor.

Cum ne-a asigurat și 
inginerul șef al între
prinderii, există toate 
condițiile pentru des
fășurarea unei activi
tăți ritmice și de calita
te. Este necesar insă 
să se acționeze, pentru 
ca producția să decurgă 
în același ritm în toate 
schimburile, zi de zi. 
Or, acum există în a- 
ceastă privință mari de
calaje. în ziua de 3

ianuarie, de exemplu, 
producția a fost reali
zată pe schimburi ast
fel : I — 93.7 tone. II — 
116,9 tone, III — 132,6 
tone. Nu se poate justi
fica nicidecum faptul că 
realizările schimbului 
III sînt cu 33 la sută 
mai mari față de schim
bul I. Apoi, deși unele 
sortimente nu s-au rea
lizat din lipsa capacită
ții de presare, in ziua 
de 4 ianuarie, la ora 
9,30, în atelierul I pre
sare din 30 de utilaje 6 
nu funcționau.

— Dintre utilajele care 
stau, două nu funcțio
nează de anul trecut, 
din lipsa unor pompe de 
acționare ; două sînt în 
perioada de opriri teh
nologice pentru schim
barea matrițelor ; două 
se află în reparații cu
rente (programate pen
tru perioada 5 — 8 ia
nuarie — n.a.) — ne
explică maistrul Emi- 
lian Barbu, șeful ate
lierului.

O concluzie se impu
ne : realizările globale, 
în tone, oricit de mari 
ar fi, nu pot acoperi 
răinînerile in urmă la 
anumite sortimente. Iar 
pentru ca producția fi
zică să fie îndeplinită 
integral și in structura 
prevăzută trebuie întă
rită disciplina tehnolo
gică și de muncă. 
Acum, cît este timp !

Ștefan DINICA 
corespondentul 
„Scînteii"

Calitatea produselor
(Urmare din pag. I)
oțeluri speciale Tîrgoviște, „Oțel- 
inox“ Tîrgoviște, Combinatul meta
lurgic Cimpia Turzii. Greutăți în- 
tîmpinăm și în aprovizionarea cu li
chide tehnologice. Pe de o parțe, 
cantitățile repartizate sînt cu mult 
sub necesar : la white-spirit 210 tone 
față de 657 tone, la motorină 147

tone față de 440 tone, la uleiuri mi- 
.nef*ale  872. tone față de 1 740 tone, 
întreprinderea de produse petroliere 
Pitești — principalul furnizor — nu 
a primit pină acum documentația 
necesară de la centrala de care 
aparține.

Stan ȘTEFAN
corespondentul „Scînteii"

A face zootehnie „ca la carte" nu e o metaforă, Zile de muncă intensă pentru pregătirea

ci o muncă grea, dar cu mari
în Raportul prezentat la Conferin

ța Națională a partidului, cit și in 
cuvintarea la recenta plenară a Con
siliului Național al Agriculturii, to
varășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat că agricultura dispune de mari 
posibilități de dezvoltare a zooteh
niei, iar pentru aceasta sint necesare 
creșterea efectivelor de animale și 
mai ales sporirea potențialului lor 
de producție, ceea ce impune valori
ficarea gospodărească a resurselor 
de furaje, crearea unor condiții bune 
de îngrijire, îndeplinirea programe
lor de selecție a animalelor, precum 
și creșterea gradului de calificare și 
a răspunderii tuturor celor ce iși 
desfășoară activitatea în acest sector.

Marile posibilități de dezvoltare a 
zootehniei sînt demonstrate de rezul
tatele obținute de un mare număr de 
unități agricole situate în toate zo
nele, practic, în toate județele ță
rii. Una dintre acestea este între
prinderea agricolă de stat Prejmer, 
județul Brașov. Aici, în cele șapte 
ferme de taurine ale unității există 
aproape 9 000 bovine, din care 5 200 
vaci și juninci, 97 la sută fiind din 
rasa Bălțata românească. în anul 
care a trecut, întreprinderea a rea
lizat o producție medie de 3 700 litri 
lapte la un efectiv de peste 4 000 
vaci. De la peste 1 000 s-au obținut 
4 300—4 400 litri. S-au produs 150 000 
hectolitri de lapte și peste 1 000 tone 
carne și preparate din carne. Pentru 
rezultatele valoroase obținute atit în 
sectorul zootehnic, cît și in cel ve
getal, patru ani consecutiv, intre- 
prinderii din Prejmer i s-a acordat 
„Ordinul Muncii” clasa I, iar în 1981 
— titlul de „Erou al Muncii Socia
liste”. în legătură cu rezultatele ob
ținute in ultimii ani, cu experiența 
acumulată de colectivul întreprinde
rii în creșterea unor efective mari și 
valoroase de animale redăm convor
birea avută cu directorul unității, 
dr. ing. Ioan Toma.

— La obținerea unor rezultate de 
valoare în creșterea animalelor con
cură o multitudine de factori. Cițiva 
dintre aceștia au avut, in condițiile 
noastre, o influentă determinantă. 
M-aș referi, in primul rind. la re
producție, deoarece ea cintărește greu 
în evoluția animalelor sub aspect 
biologic și fiziologic, pe întreaga lor 
durată de viață. La baza acestei ac

tivități am pus selecția și ameliora
rea efectivelor. Fiecare fermă are un 
nucleu de selecție format din vacile 
cele mai valoroase de la care se re
țin urmașii. Acestor urmași le creăm 
condiții deosebite de creștere. Vițe- 
lele vor forma matca de mîine pen
tru noi, cît și pentru alte unități că
rora le livrăm cite 500—600 exempla
re anual. Acestui tineret ii asigurăm 
o îngrijire bună, o furajare echilibra
tă și îndestulătoare. Animalele se 
dezvoltă normal, ajungînd la vîrsta 
de 18 luni la greutatea de 400—450 kg 
vițelele și de 550 kg — tăurașii. De

SUPUNEM ATENȚIEI EXPERIENȚA I.A.S. PREJMER PRIVIND:
• Selecția celor mai valoroase animale
• Asigurarea furajelor de calitate

Și cîteva probleme care trebuie să fie 
soluționate fără întîrziere

altfel, toate cele 830 de juninci care 
pină la 1 decembrie 1982 au atins 
vîrsta de 18 luni au rămas gestante.

— Nu-i un secret că problema cea 
mai grea, cu care se confruntă mul
te unități agricole, este cea a asigu
rării furajelor, mai ales a furajelor 
de calitate. Dat fiind numărul ri
dicat de animale pe care unitatea le 
deține, cum reușiți să vă asigurați 
furajele necesare ?

— Furajele necesare unității noas
tre pe perioada de stabulație însu
mează circa 170 000 tone anual, pen
tru care avem destinată o suprafață 
de 4 200 hectare de teren, din care 
2 400 hectare arabile, 680 hectare fi- 
neață și 1 120 hectare pășune. Dacă 
ținem seama de efectivele mari pe 
care le avem, suprafața de teren 
destinată bazei furajere este neîndes
tulătoare pentru a asigura cantitativ 
volumul de nutrețuri necesar reali
zării producției de lapte si sporului 
în greutate pe care trebuie să le ob
ținem.

— Cum procedați in aceste condi
ții ? Cumpărați furaje 1

— Nu cumpărăm. Facem tot ce 
este posibil pentru a obține de pe su

prafața, respectivă cantități cit mai 
mari de furaje, intr-o structură care 
să răspundă necesității unei fura
jări raționale, echilibrate. Citeva din 
producțiile anului 1982 obținute, la 
hectar : 150 tone sfeclă furajeră, 55 
tone porumb siloz, 8—10 tone fîn de 
pe fînetele cultivate, peste 20 tone 
masă verde pe pajiști. în privința 
structurii, căutăm să cultivăm plan
te care să asigure toate elemen
tele nutritive necesare unei rații 
echilibrate, complexe și complete, la 
un nivel de 12 unități nutritive pe zi. 
în privința administrării furajelor, 

acordăm o mare importanță admi
nistrării acestora în raport de starea 
fiziologică a animalelor.

— Ce loc ocupă pășunea in hrana 
animalelor ?

— încărcătura pe pășune este de 
4,8 unități vite mari la hectar, ceea 
ce-i foarte mult. Aceasta mai ales in 
condițiile in care 260—300 hectare, 
aflate in Valea Oltului, sînt supuse 
inundațiilor. Pentru a asigura nece
sarul de hrană al animalelor pe în
treaga perioadă de pășunat, aplicăm 
fertilizări faziale pe toată durata cit 
acestea se află in tabere și, bineîn
țeles, urmărim ca pășunatul să se 
facă tarlalizat, prin garduri fixe și 
porționâri cu garduri electrice. în fe
lul acesta asigurăm o valorificare a 
masei verzi de peste 90 la sută.

— Cum apreciați rezultatele obți
nute pină acum și ce rezerve mai 
există in unitatea pe care o con
duceți ?

— Dispunem încă de rezerve im
portante în’ce privește sporirea pro
ducției de lapte și carne, in special. 
Unii dintre factorii care condiționea
ză acest spor sînt la îndemîna noas
tră. Noi avem îngrijitori pricepuți,

foloase
calificați in meseria pe care o prac
tică, cărora le asigurăm condiții bune 
de cîștig și de trai. Pentru a obține 
rezultate și mai bune in producția 
zootehnică, trebuie sâ ne ocupăm în
deaproape de perfecționarea profe
sională a lucrătorilor din acest sector, 
pentru ca ei sâ poată folosi mai bine 
și mai eficient dotarea tehnica de care 
dispunem, sâ aplice corect tehnologiile 
și să respecte întocmai programul de 
lucru în grajd. Realizările noastre ar 
putea fi mai bune dacă am găsi mai 
mult sprijin și înțelegere din partea 
factorilor responsabili de resort. Mă 
refer, in primul rind, la necesitatea 
de a ni se acorda mai multă auto
nomie in asigurarea bazei furajere, 
deoarece noi sîntem cei care știm cel 
mai bine cite și ce fel de furaje tre
buie să ne asigurăm. Am dori să se 
evite in viitor situațiile petrecute în 
ultimii ani, cind ni s-a impus sâ in- 
silozăm cantități importante de masă 
verde, cind timpul este favorabil 
transformării acesteig in fînuri de 
bună calitate, de care apoi am dus 
lipsă, ori cind ni s-a redus suprafața 
de porumb siloz, râminînd deficitari 
la acest sortiment de furaje. Solici
tăm, de asemenea, sâ fie rezolvată 
problema asigurării unității noastre 
cu întregul set de mașini de recoltat 
toate culturile furajere, deoarece lip
sa unora dintre acestea determină 
prelungirea perioadei de recoltare și, 
implicit, pierderi irecuperabile de 
nutrețuri.

Consider că traducerea în viață a 
sarcinilor stabilite de conducerea 
partidului la Conferința Națională a 
partidului, cît și la recenta plenară 
a Consiliului Național al Agriculturii 
va asigura îmbunătățirea activității 
în zootehnie, sporirea mai accentua
tă a producției in această importan
tă ramură a -agriculturii, la nivelul 
posibilităților și necesităților econo
miei naționale. în ce ne privește, noi 
sîntem hotăriți ca in 1983 să obți
nem producții superioare de lapte și 
carne, să menținem unitatea noastră 
in rîndul întreprinderilor agricole de 
stat cu rezultate bune in creșterea 
animalelor.

Convorbire realizată de 
Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

La lucrările
de îmbunătățiri

funciare
MEHEDINȚI. Pe mai bine de 

4 500 hectare — suprafață ce va ti 
ocupată, in primăvară cu culturi 
prășitoare — se execută lucrări de 
combatere a eroziunii solului. în 
cooperativele agricole din Șimian, 
Strehaia, Vinju Mare, Broșteni, Bu- 
toiești, Corcova, Jirov și Florești, 
unde se află mare parte a acestor 
terenuri, se acționează cu toate tor
țele manuale, folosindu-se din plin 
timpul prielnic pentru aceste lucrări, 
în alte 32 unități agricole, cu deo
sebire in zonele de centru și nord 
ale județului, pe aproape 11 000 hec
tare se efectuează lucrări de ame
najare și asigurare a surselor de 
apă prin captarea unor izvoare, su
prafața respectivă urmînd a se cul
tiva cu legume și porumb in cul
tură intensivă. Peste 20 000 de lo
cuitori ai satelor și comunelor par
ticipă, de asemenea, la lucrări de 
defrișare a arbuștilor și mărăcini- 
șurilor, de nivelare și fertilizare cu 
îngrășăminte naturale a peste 15 000 
hectare pajiști naturale. „Declan- 
șînd încă din toamna trecută aceste 
lucrări — ne spune tovarășul Ion 
Motorga, secretar cu probleme de 
agricultură al comitetului județean 
de partid — am reușit deja ca pină 
acum să realizăm mai bine de 20 la 
sută din întregul volum de lucrări 
pe care l-am prevăzut”. (Virgiliu 
Tătaru, corespondentul „Scînteii”).

în legumicultura
TULCEA. Cele 14 100 hectare des

tinate cultivării legumelor in acest 
an au fost arate, iar terenul a fost 
pregătit pe aproximativ 500 hectare 
ce vor fi însămințate in prima epo
că. Fertilizarea terenurilor cu îngră
șăminte organice s-a făcut pe aproa
pe un sfert din suprafața -planifica
tă. Toate solariile de pe cele 150 de 
hectare existente in județ au fost 
reparate. Terenul a fost arat și pre
gătit pentru insămințări. S-au ame
najat solarii pe 4 hectare în apro
pierea întreprinderii de alumină

recoltei acestui an
Tulcea, care folosesc pentru încălzi
re resurse energetice recuperabile. 
Aici se vor produce o bună parte din 
răsadurile necesare in acest an jude
țului. Pentru producerea răsadurilor 
au fost asigurate amestecurile de pă- 
mint in proporție de 40 la sută. De 
remarcat faptul că, spre deosebire de 
alți ani, la această dată se află in 
unități peste 3 000 tone de turbă ne
cesară pregătirii amestecului de pă- 
mint. Semințele pentru legume au 
fost, de asemenea, asigurate; in aces
te zile sămința se repartizează pe 
unități de producție. (Neculai Ami- 
hulesei, corespondentul „Scinteii”).

în plantațiile de vii
VRANCEA. Lucrările prevăzute 

pentru acest sezon se desfășoară din 
plin și in plantațiile viticole din ju
dețul Vrancea. în unitățile agricole 
cooperatiste și de stat, care dețin 
peste 20 000 hectare cu viță de vie 
pe rod, tăierile în vii au fost reali
zate pe aproape 5 000 hectare, lucra
re prevăzută a fi efectuată* — pină 
la începutul lunii martie — pe 80 
la sută din întreagă suprafață. în 
multe unități, ca de exemplu I.A.S. 
Cotești, asociațiile viticole Panciu și 
Jariștea, cooperativele agricole Vir- 
teșcoiu și Țîmboiești, precum și. în 
altele, in primele zile ale acestei 
săptămini am întilnit la muncă nu
meroși lucrători. Tot in aceste zile, 
viticultorii se îngrijesc și de fertili
zarea cu îngrășăminte chimice și or
ganice a plantațiilor, lucrare efec
tuată pină acum in unitățile coopera
tiste și de stat pe aproape 6 000 hec
tare. Acțiuni mai hotărîte în acest 
sens au fost organizate cu deosebire 
în cooperativele agricole Țîmboiești, 
Străoane, asociația viticolă Țifești, 
I.A.S. Panciu. Pentru următoarele 
zile au fost stabilite măsuri ca pre
tutindeni să fie intensificată acțiu
nea de fertilizare și. în mod deose
bit, pentru transportul in vii a unor 
cantități mai mari de îngrășăminte 
organice. (Dan Drăgulescu, cores
pondentul „Scînteii”).

La fertilizarea
terenurilor

SATU MARE. în vederea ridicării 
fertilității solului, in județul Satu 

Mare s-au desfășurat și continuă să 
se desfășoare in aceste zile ample 
acțiuni de amendare (75 la sută din 
terenurile agricole fiind acide) și de 
aplicare a îngrășămintelor naturale. 
In cursul ultimului trimestru al anu
lui trecut și in primele zile ale nou
lui an, in unitățile agricole din județ 
au fost aplicate peste 300 000 tone 
îngrășăminte naturale pe mai bine 
de 12 000 hectare, acțiunea desfășu- 
rindu-se în continuare. Pină la in- 
sămînțările de primăvară sint prevă
zute a se transporta șl incorpora in 
sol alte peste 200 000 tone de îngră
șăminte naturale pe 7 000 hectare, 
urmărindu-se fertilizarea cu priori
tate a suprafețelor destinate porum
bului în cultură intensivă, plantelor 
tehnice și furajere. Potrivit aprecie
rilor conducerii direcției agricole ju
dețene, stadiul aplicării îngrășă
mintelor naturale nu e3te satisfă
cător in toate consiliile agroindus
triale. Iată de ce se impune ca orga
nele comunale de partid să mobili
zeze toate forțele în vederea gră
birii transportului și încorporării în
grășămintelor naturale in sol. (Octav 
Grumeza, corespondentul „Scînteii”).

în pomicultură
BISTRIȚA-NASAUD. Din livezile 

din județul Blstrița-Năsăud a tost 
strînsă, in toamna trecută, o recoltă 
de mere cu 4 000 tone mai mare de
cît cea obținută in 1981. Pentru a se 
realiza, producții mari de fructe și 
in acest an, pe cele 16 000 hectare 
plantate cu pomi fructiferi s-a tre
cut la executarea lucrărilor de în
grijire : tăieri, fertilizarea cu ingră- 
șăminte și stropiri. La C.A.P. Șieu 
Gdorhei, în livada din satul Bretea, 
au fost efectuate tăieri pe 12 hectare 
din cele 283 aflate pe rod, 6 hectare 
au primit ingrășămintele naturale, 
iar pe 14 hectare s-a administrat su- 
perfosfat. La I.A.S. Lechința, care 
dispune de 562 hectare de livezi, 
zilnic 50 de oameni execută lucră
rile de sezon in pomicultură. Aici 
s-au transportat 350 tone îngrășă
minte naturale care au fost depozi
tate in platforme. Se muncește in
tens și in livezile întreprinderilor 
agricole de stat Dumitra și Jelna. in 
cooperativele agricole Reteag, Uriu, 
Șieu, Viișoara și altele. (Gheorghe 
Crișan, corespondentul „Scinteii”).
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PERFECȚIONAREA PROFESIONALĂ
un imperativ de maxima însemnătate socială

„Veți vedea indată cum, la ritmul 
nostru de 70—80 la sută sortimente 
noi introduse in fabricația fiecărui 
an, n-am putea supraviețui fără o 
continuă îmbunătățire a calificării 
profesionale". Și tovarășul ing. Andrei 
Popescu, directorul intreprinderii de 
tricotaje „Adesgo" din Capitală, e- 
fectuează in fața noastră un calcul 
economic din care rezultă cum valoa
rea producției industriale suplimen
tare realizate aici în anii 1930 (peste 
30 milioane lei), 1981 (aproape 25 mi
lioane) se datorește in mare 
parte acțiunilor de reciclare pro
fesională a celor peste 2 600 de 
muncitori și cadre tehnice din între
prindere. Mai precis spus, ritmului și 
calității acestei mari acțiuni, care 
aici, la „Adesgo", a început prin cu
prinderea, într-un amplu proces de 
îmbogățire a cunoștințelor tehnico- 
științifice, a fiecărui om o dată la 5 
ani, pentru a urca apoi la 4 ani și, 
în continuare, la 3 ani. Iar ascensiu
nea continuă.

Este o corelație firească și adevă
rul ei iși afla ilustrarea nu numai la 
„Adesgo". Pretutindeni unde preocu
parea pentru perfecționarea forței de 
muncă, pentru valorificarea superioa- > 
ră a celei dinții și mai valoroase 
materii prime se manifestă sistema
tic, cu o .precisă finalitate practică, 
iar modalitățile concrete ale reciclă
rii sînt mai bogate. O demonstrează 
implicit constatările unor colective 
de specialiști ai Ministerului Educa
ției și Invățămintului, ai unor mi
nistere economice și centre de per
fecționare care au efectuat, cu citva 
timp in urmă, acțiuni de indrumare 
și control a activității de reciclare 
in 30 de întreprinderi ale județelor 
Bihor, Cluj, Constanța, Galați, Iași' 
și Maramureș.

Să consemnăm, pe baza acestor 
constatări, mai intii faptul că multe 
unități ale industriei ușoare din ju
dețele amintite, precum și Combina
tul de utilaj greu din Cluj-Napoca, 
întreprinderea de exploatare a flotei 
maritime Constanța ș.a. și-au funda
mentat programele de reciclare la 
locul de muncă pe analiza riguroasă 
a obiectivelor tehnico-economice, a 
sarcinilor și dificultăților întimpinate 
în realizarea acestora, identificînd 
concret, la nivel de secție și de ate
lier. problemele care fac obiectul 
perfecționării și oamenii a căror pre
gătire profesională necesită o îmbu
nătățire neîntirziată. Sînt avuți deo
potrivă în vedere atît muncitorii ti
neri, fără experiență, cît și cei vîrst- 
nici, cu o calificare inferioară exi
gențelor actuale in domeniul calită
ții, al realizării de consumuri tehno
logice și energetice cît mai reduse. 
La întreprinderea de faianță din Baia 
Mare, întreprinderea „înfrățirea" din 
Oradea, întreprinderea integrată de 
lină din Constanța, în majorita
tea industriei ușoare există, în ca
drul fiecărei secții mari, cîte un 
atelier-școală în care, după ter
minarea schimbului, personalul care 
nu-și îndeplinește sarcinile de plan 
se instruiește, sub conducerea mai
strului, pe utilaje identice cu cele 
din secție. O asemenea instruire, or
ganizată în zile succesive și in șe
dințe de cîteva ore, tiu se termină

decit în momentul în care muncitorii 
își îndeplinesc normele de muncă in 
condițiile de calitate stabilite.

Alte modalități vizează aprofunda
rea cunoștințelor profesionale ale 
tuturor muncitorilor și ale per
sonalului cu studii medii prin in
struirea la locul de muncă și prin 
cursuri de perfecționare ; specialiștii 
cu studii superioare (îndeosebi șefi 
de servicii, secții și ateliere) își 
resc continiîu pregătirea prin 
grame organizate de centrele de . 
fecționare care, prin acțiuni de în
drumare și asistență acordată între
prinderilor, prin instruirea metodolo- 
g că a personalului din centrale, pre
cum și prin formarea de instructori 
și elaborarea materialelor documen
tare. acordă un sprijin substanțial în 
reușita tuturor acțiunilor de recicla
re. In felul acesta. întregul personal 
al unei întreprinderi este stimulat și 
sprijinit să 'se adapteze continuu 
schimbărilor tehnice, tehnologice și

spo- 
pro- 
per-

Pe marginea unui sondaj 
privind modul în care se 
desfășoară reciclarea per

sonalului muncitor

organizatorice, să cunoască noile pro
duse și tehnologii de fabricație, ex
ploatarea și întreținerea optimă a 
mașinilor, utilajelor, instalațiilor și 
echipamentelor moderne, de mare 
productivitate, să stăpinească meto
dele moderne de organizare a pro
ducției și a muncii.

Se instituie astfel un amplu pro
ces de activitate creatoare, cu con
secințe dintre cele mai directe în 
sporirea calității muncii. „Școala 
personalului" și „Școala echipajului", 
instituite la Galați și Constanța ca 
forme de perfecționare la locul de 
muncă a instruirii profesionale, asi
gură acum transporturilor feroviare, 
fluviale și maritime o siguranță 
sporită. Ca urmare a perfecționării 
pregătirii profesionale (în 1981) a 
unui mare număr de oameni ai mun
cii din Centrala industrială de utilaj 
tehnologic, chimic și rafinării. în 
anul următor s-au aplicat 251 tehno
logii noi, au fost asimilate în pro
ducție 82 de produse noi, economi
site 3 798 tone de metal și 4 887 tone 
de combustibil convențional, iar chel
tuielile de producție reduse cu 70 
milioane lei. Dintre numeroase alte 
exemple să amintim, de asemenea, 
și faptul că la întreprinderile indus
triei sticlei și ceramicii fine, ca ur
mare a propunerilor de raționalizare 
făcute de absolvenții cursurilor de 
reciclare, s-au obținut economii de 
1 283 tone combustibil convențional, 
55,2 MWh energie electrică ș.a.

Din păcate însă, in multe alte în
treprinderi — și riu dintre cele mai 
mici — dimensiunea anticipativă a 
acțiunilor de reciclare este mult mai 
redusă, oamenii fiind instruiți doar 
pe măsură ce se lovesc de greutăți 
sau, nu o dată, după ce au executat 
greșit anumite ooerații sau lucrări. 
Adesea, aceste acțiuni sînt impregna
te de formalism, singurul lor scop 
fiind uneori umflarea cifrelor statis-

tice și „bifarea" unor „inițiative" 
care, în fapt, n-au lăsat nici o urmă 
pozitivă. Asemenea tendințe spre 
formalism și improvizație se consta
tă nu numai in acțiunile de perfec
ționare a pregătirii la locul de mun
că, ci și la cursurile cu acest profil, 
care, prin natura lor, s-ar cuveni să 
fie un model de organizare și desfă
șurare. Amintim numai, rezumîndu- 
ne la cîteva aspecte, că la Combina
tul de fibre sintetice din Iași, cu 
prilejul unui curs in care au fost 
incluși laolaltă strungari, frezori și 
rectificatori de la categoria intii pină 
la categoria a șaptea, s-au predat 
noțiuni teoretice generale de mate
matică (ridicare la puteri, geometria 
triunghiului, trigonometrie), de re
zistență a materialelor, de proiectare 
tehnologică a sculelor și a dispozi
tivelor etc. Tot la Iași, de astă-dată 
la Combinatul de utilaj greu, cu pri
lejul cursului pentru strungarii de la 
sculărie (categoriile 1—3), la o primă 
temă s-au predat numai generalități ; 
lectorul nu pregătise nici un fel de 
material didactic, ședința de instru
ire limitîndu-se la dictarea după un 
curs universitar a diferitelor defini
ții. Sala de curs, de asemenea im
provizată, nu avea nici măcar tablă, 
în lipsa căreia lectorul a comunicat 
cursanților că d’agramele vor fi tra
tate la ședința următoare, cind... va 
fi procurată o tablă.

Iar asemenea „exemple" nu se 
opresc aici. Sint frecvente cazurile 
cind instruirea la locul de muncă 
sub îndrumarea șefului direct, care 
cuprinde cea mai mare parte a per
sonalului muncitor, se desfășoară la 
intîmplare. Policalificarea personalu
lui muncitor, însușirea celei de-a 
doua meserii se efectuează sub ne
cesități și chiar sub posibilități, iar 
stagiile de practică și specializările 
în unități de cercetare și de produc
ție, dotate cu mijloace tehnice supe
rioare și care au obținut rezultate 
economice deosebite, ca și schimbu
rile de experiență menite să gene
ralizeze experiența valoroasă au un 
caracter incă sporadic. Perfecționa
rea pregătirii profesionale pe bază 
de studiu individual se desfășoară in 
cea mai mare parte formal, fapt cu 
deosebire confirmat de verificarea 
cunoștințelor. în unele programe de 
perfecționare individuală este pe 
bună dreptate inclusă prevederea ca 
fiecare specialist să rezolve o pro
blemă concretă din activitatea prac
tică. numai că de cele mai multe ori 
asemenea probleme sint atît de sim
ple, de neînsemnate în raport cu 
preocupările fundamentale ale între
prinderii. îneît solicitarea specialiști
lor se situează mult sub posibilită
țile lor reale, iar eficacitatea unor 
asemenea măsuri este ca și inexis
tentă.

Iată, în fapt, tot atîtea argumente 
care pledează pentru îmbunătățirea 
sistemului de perfecționare a pregă
tirii profesionale a cadrelor, pentru 
răsfrîngerea influenței sale concrete, 
practice asupra tuturor lucrătorilor, 
pentru concentrarea conținutului său 
pe soluționarea celor mal importante 
sarcini ale fiecărei întreprinderi, ale 
economiei naționale.

■

în Bucegi a debutat, așa 
doreau turiștii, cu multă 
Dar și cu o noutate mult

Mihai IORDANESCU

„România-film“ prezintă
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O privire generală a uni
versului poetic din „Rezer
vația de zimbri" ne duce 
la constatarea că această 
poezie „inspăimîntată și 
înspăimîntătoare", vitală și 
fragilă, tragică și înduio
șată, revoltată de inechită
țile lumii de azi și 
împăcată în fața ireversi
bilei treceri și-a dezbrăcat 
tradiționala mantie a glo
rioasei metafore spre a 
face mai sesizant un com
plex sentiment al istoriei 
trăite. Este o poezie a con
diției umane prinsă în cleș
tele unor contradicții pe 
care conștiința poetică le 
caută cu o fervoare rareori 
intîlnită și le exprimă cu o 
inepuizabilă capacitate de 
ilustrare. Suflet militant, 
trăind dramele, victoriile și 
temerile lumii ca pe ale lui 
proprii și, totodată, proiec- 
tindu-se în afară cu un 
nestăpînit orgoliu roman
tic, poetul este un „om cu 
clopot" suspendat iremedia
bil de strigătul lumii, spin- 
zurat cu o voluptate sfidă- 
tbare și exasperată de che
marea „muzicalei" istorii : 
„...astfel aicea stau și aș
tept / clopotul lumii să-mi 
tacă în piept, / să nu-1 mai 
simt cum îmi fierbe in 
nervi (...) Sînt vietatea fără 
noroc / care purtînd acest 
clopot prin foc / ' și 
I-a-nghițit și il poartă 
acum / oriunde-n lume, pe 
orice drum. / / Și-am să 
rămin doar atît, doar 
atit : / omul de sunet c-un 
clopot la git". Această artă 
poetică militantă, dar fără 
nimic festiv și comod în ea. 
generoasă, dar lipsită de so
lemnitatea găunoasă a re
toricii de paradă dă nota 
cea mai caracteristică a 
poeziei sociale, politice și 
patriotice a lui Adrian 
Păunescu. Există în „Re
zervația de zimbri" nu
meroase asemenea profe
siuni de credință in misiu
nea poeziei. „Muzica" lui 
impură, alcătuită din con
traste și disonanțe, contra-

») Adrian Păunescu : 
„Rezervația de zimbri".
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trCOMOARA"
Producție a Casei de filme 5

Scenariul : Costache Ciubotaru, 
costume : Gabriela Ricșan, deco
ruri : Ioana P iunie ă, ilustrația mu
zicală : Ileana Popovici, sunetul : 
ing. Dan Ionescu, montajul : Elena 
Pașca, imaginea : Adrian Drăgușin, 

regia : Iulian Mihu 
Cozorici, Violeta 

Fin fi, Juliet a
Paraschiv, Jean 
Mihai Berechet.

Cu : Gheorghe 
Andrei, Andrei 
SzSnyi, Valeriu 
Lorin Florescu,
Film realizat in studiourile Centru
lui de producție cinematografică 

„București"

O vibranta operă dedicată păcii
Marea iubire” de Gheorghe Dumitrescu, prezentată in audiție de concert

Iarna 
cum iși 
zăpadă, 
așteptată. Accesul turiștilor spre 
renumita Vale a Ialomicioarei, 
spre cabanele Peștera, Padina și 
Bolboci este acum mult ușurat. 
De la Bușteni pină la 
Peștera transportul se 
prezent cu telecabina 
darea în folosință, la 
anului trecut, a 
Babele — Peștera.

Foto : E. Dichiseanu

cabana 
face în 
— prin 
sfîrșitul 

tronsonului

In contextul ascensiunii 
muzicii noastre in ansam
blu, opera a fost onorată 
cu realizări de notorietate 
in țară, ca și peste hotare, 
confirmate de prețuirea pu
blicului, a interpreților, de 
acordarea unor premii de 
autoritate. S-a impus prin 
consecvența cu care a fost 
abordată, ca și prin relie
ful conflictului muzical- 
dramatic opera istorică, ale 
cărei valențe epice și lirice 
se concretizează în expresi
ve arii și recitative, epi
soade corale și orchestrale, 
dansuri, cintqce de puter
nică vibrație patriotică-re- 
voluționară, tablouri de 
gen de o pregnantă carac
terizare psihologică. Tot 
astfel s-au afirmat opera 
de factură satirică, opera- 
oratoriu, opera-basm, ope- 
ra-poem, conturind toate 
un bogat univers tematic 
susceptibil să stimuleze 
fantezia creatoare și origi
nalitatea soluțiilor prin 
care compozitorii noștri se 
situează in frontul inovato
rilor genului pe plan mon
dial. In lipsa unei școli de 
libretiști — care se resimte 
ca o stăruitoare carență în 
acest domeniu — compo
zitorii și-au asumat ei, în 
multe 
părții literare 
ceea ce nu a putut conduce 
întotdeauna la rezolvări fe
ricite. Alte dificultăți sint 
numărul foarte redus de 
regizori de larg orizont es
tetic și tehnic, absența 
mult așteptatului studio 
experimental și — corola
rul firesc al acestor aspec
te — o anumită inerție a 
unei anumite părți a publi
cului in receptarea specta

cazuri, realizarea 
a operei,

colului nou. îndreptățesc 
însă amintitele obstacole 
opinia potrivit căreia genul 
se află in criză, determi
nată de incompatibilitatea 
problematicii lumii moder
ne, a sensibilității muzica
le contemporane cu proto
tipul operei, definit in altă 
epocă 1 Realitatea demon
strează că între opera cla
sică din secolele XVII— 
XVIII și opera romantică 
sau de școală națională din 
secolele XIX—XX rămin 
comune doar autenticitatea 
mesajului și măiestria ar
tistică, pe cind fondul de 
viață exprimat, ca și solu
țiile de realizare stilistică 
diferă considerabil, inova
ția permanentă anulînd 
orice potențial impas în 
dezvoltarea genului. Fră- 
mintări, „crize" au existat 
întotdeauna, dar noul nu a 
întirziat să se impună 
atunci cind acesta a fost 
slujit, cu puterea și exigen
ța unui Mozart, Verdi, 
Wagner, Mussorgski Sau 
Enescu, în Conlucrare cu 
tot atît de înzestrați au
tori de librete, regizori, 
pictori decoratori și, nu în 
ultimă instanță, interpret!.

Azi, ca și în oricare din 
epocile trecute, opera se 
înnoiește permanent în 
gindirea estetică și în re
gistrul mijloacelor de rea
lizare muzicală și scenică. 
;,Teatrul instrumental", a- 
bordat la noi de curind și 
a cărui perspectivă de iz- 
bindă este în funcție de va
loarea mesajului în servi
ciul căruia își va pune re
sursele specifice, „opera 
de cameră" afirmată deplin 
în viața artistică interna
țională datorită surprinză-

torului dinamism al unor 
imagini sincretice reduse 
la esență, opera-film, opera 
pentru televiziune se în
scriu legitim in actualitate 
și in viitorul teatrului 
liric.

Contribuție reprezenta
tivă la dezvoltarea actuală 
a genului liric în țara noas
tră, creația de operă reali
zată de Gheorghe Dumi
trescu se relevă prin ampla 
cuprindere tematică, prin 
intensitatea puțin obișnui
tă a dăruirii, prin proemi
nența împlinirilor, ca și 
prin problematica pe care 
o suscită în drumul spre 
progres orice demers com
ponistic autentic. Autor de 
prestigiu al unor lucrări 
corale, simfonice, concer
tante, vocal-simfonice, Gh. 
Dumitrescu a adus in lu
mina scenei lirice momen
te fundamentale ale epo
peii naționale, de la neîn
fricata luptă a dacilor sub 
conducerea lui Decebal 
pină la paginile dramatice 
ale răscoalei țărănești din 
1907 și la eroismul clasei 
muncitoare conduse de 
partid, consacrat edificării 
unei societăți libere de ex
ploatare. In acest din urmă 
sens, opera Fata cu garoafe 
și-a ciștigat o popularitate 
echivalentă cu aceea a ce
lebrului oratoriu Tudor 
Vladimirescu, de același 
compozitor.

De curind. Orchestra 
simfonică și corurile Ra- 
dioteleviziunii, un grup de 
soliști, în frunte cu David 
Ohanesian, P. Hărășteanu, 
Fl. Diaconescu, Adina Iu- 
rașcu și Elena Grigorescu, 
sub bagheta lui Carol Lit
vin, dirijorii

fiind A. Grigoraș și Euge.- 
nia Văcărescu Necula, au 
prezentat in audiție de 
concert Marea iubire, ope
ră in 4 acte și 7 tablouri 
de Gheorghe Dumitrescu, 
libretul aparținînd compo
zitorului. Lucrarea este o 
pledoarie pentru angajarea 
politică, pentru militantis
mul conștient al cercetării 
științifice puse în slujba 
păcii și a salvării civiliza
ției umane, singura alter
nativă la acțiunea forțelor 
malefice ale războiului și 
agresiunii. Acțiunea relie
fează mai curind idei, sim
boluri, atitudini decit per
sonaje desprinse din coti
dian. Aceasta face ca dra
maturgia operei „Marea 
iubire" să se apropie mult 
de aceea a oratoriului. Pe 
plan muzical se evidenția
ză cu plenitudine rolul ac
tiv încredințat orchestrei, 
care creează o permanentă 
tensiune și culoare desfă
șurării acțiunii in ansam
blu, conturind viziunea 
apocaliptică a războiului 
nuclear in contrast cu sem
nalul 
țiune,
salvgardarea păcii și a vie
ții. Opera „Marea iubire", 
împreună cu o altă creație 
lirică, Orfeu, înscrisă in 
viitorul repertoriu al Ope
rei Române din București, 
reprezintă noi aspecte ale 
aportului atit de substan
țial al Iui Gheorghe Du
mitrescu la dezvoltarea 
acestui gen actual prin 
imensa lui înrîurire asu
pra sensibilității și gindirii 
spectatorului.

apelului la ra
ia lupta pentru

corurilor Dr. Vasile TOMESCU

Muzeul tehnic - factor de stimulare a creativității
științifice și tehnice a tineretului

Ca și celelalte instituții muzeale, 
muzeul tehnic are importante sarcini 
instructiv-educative.

în discuțiile pe care le-am purtat 
cu cițiva specialiști ai muzeului 
s-a conturat o lungă și diversă 
listă de manifestări educative — 
conferințe, simpozioane, dezbateri, 
expoziții, sesiuni științifice — vizînd 
între altele și creșterea interesului 
tinerilor pentru creația științifică și 
tehnică. Astfel, expozițiile tematice 
(„Contribuții românești la progresul 
tehnic mondial", „Aparate topometri- 
ce“, „Aparate de fotografiat" etc.), 
expozițiile de realizări ale tinerilor 
din întreprinderile și institutele de 
cercetări in domeniul creației știin- 
țifico-tehnice, realizate în , colabora
re cu organizațiile de tineret din Ca
pitală, nu au fost numai o simplă tre
cere în revistă a preocupărilor celor 
mai actuale de creație tehnică ale ti
nerilor din unitățile economice, din 
școli și alte instituții, a contribuției 
lor la înfăptuirea sarcinilor cincina
lului, ci și cadrul unui larg schimb 
de opinii menit să stimuleze inte
resul pentru creația tehnică, încre
derea tinerilor în forța lor crea
toare. în marile posibilități de ino
vație ale vîrstei tinere. Bunăoară, 
la una dintre aceste expoziții, a că
rei titulatură nu mai trebuie comen
tată — „Din deșeuri — repere noi" 
(unde au fost prezentate cele mai de 
seamă realizări obținute pe linia in
troducerii în circuitul productiv a 
materialelor refolosiblle, a valorifi
cării integrale a materiilor prime), 
s-au dezbătut numeroase probleme, 
evidențiindu-se, prin compararea rea
lizărilor, marile resurse și posibilități 
existente în acest domeniu, la fie
care loc de muncă, vastul cîmp da 
afirmara a energiilor și a puterii 
creatoarei ale tinerilor muncitori, 
elevi, tehnicieni, ingineri, cercetători.

în'chip firesc, cea mai mare parte 
a celor circa 30 000 de vizitatori care 
trec pragul Muzeului tehnic in cursul 
unui an îl constituie elevii. în să
lile muzeului au loc lecții, vizionări 
de filme, intilniri cu inventatori ; le
gături cu un caracter mai sistematic 
sint stabilite în acest sens cu elevii 
Liceului „Spiru Haret" (prof. Nico- 
leta Răducu), cu Casa de cultură a 
sectorului 2, cu Casa centrală a pio
nierilor și șoimilor patriei. Apare 
deci limpede și din această simplă 
enumerare că legăturile muzeului cu 
școala sînt încă într-o fază de în
ceput, deși mai ales elevii liceelor 
industriale ar putea beneficia, în ca
drul pregătirii lor de specialitate, de 
bogata zestre a muzeului. în chip 
obiectiv, desfășurarea unor lecții im- 
plică o seamă de greutăți, chiar de
reglarea orarului etc. De aceea, mu
zeografii propun inspectoratului șco
lar ca o zi pe trimestru să fle, pre
văzute, prin ptograma școlară, lecții 
în muzeu. In acest cadru, elevii ar 
putea înțelege mai bine legi funda
mentale 
domenii 
ționării 
stalații, 
lungul vremii in randamentul, di
mensiunile, greutatea unor mașini. 
Aceste lecții ar sluji deci mai bine atît 
pregătirii profesionale a elevilor, cît 
și formării gindirii lor economice, 
sporirii interesului lor pentru creația 
științifică și tehnică și, deopotrivă, 
întăririi sentimentelor de mîndrie 
pentru apartenența 
mari contribuții la 
zaurului științific și

Ne vom referi în 
tor însemnări la soarta unei iniția
tive lăudabile, menită a stimula cău
tările creatoare ale tinerilor pasio
nați de tehnică. Cu mai multă vreme 
în urmă, aici, la muzeu, a funcționat

ale fizicii, chimiei și altor 
. ale științei, principiile func- 
unor mașini, utilaje și in- 
perfecționările aduse de-a 

vremii în randamentul.

la un popor cu 
imbogățirea te- 
tehnic mondial, 
încheierea aces-

un cerc de creativitate științifică și 
tehnică ; in cadrul lui se întilneau ti
neri elevi, studenți, muncitori, teh
nicieni care prezentau ideile și so
luțiile proprii pentru rezolvarea unor 
probleme tehnice. Toate acestea erau 
trecute, împreună cu data comentării 
lor, într-un registru spre a servi la 
o eventuală justificare a priorității 
asupra ideii și soluției respective. Și 
deși multe dintre aceste idei și so
luții nu erau realizabile in mod ope
rativ, pe marginea fiecărei idei pre
zentate se pronunțau specialiști, 
aveau loc dezbateri, evidențiindu-se 
posibilitățile de materializare a ei, 
valoarea economică, ingeniozitatea 
soluțiilor etc. Din păcate, așa cum 
ne spuneau interlocutorii, cercul s-a 
sufocat prin dezvoltarea sa. Pare ne
firesc, dar înmulțirea pârtieipanților 
la această originală „bursă a ideilor", 
ca și ajutorul solicitat pentru trans
punerea în practică a unora dintre 
idei Au ridicat în fața muzeografi
lor probleme de nerezolvat — prin
tre care cele privind spațiul și do
tările necesare încercării de a aplica 
măcar unele dintre ideile vehiculate 
aici. Și astfel, inițiativa s-a stins, 
spre regretul tinerilor și al muzeo
grafilor care socotesc totuși că mu
zeul putea fl cadrul adecvat, prin în
săși structura sa, activității unui ase
menea cerc. Ajunși în acest punct, 
trebuie să spunem că de mai multă 
vreme muzeul se confruntă cu pro
blema spațiilor necesare depozitării 
pieselor ce alcătuiesc patrimoniul său, 
organizării unor manifestări educati
ve. Problema socotim că merită să 
facă obiectul atenției și a grijii fo
rului tutelar. Tocmai pentru că de 
aceasta depinde în bună măsură nu 
numai creșterea firească a patrimo
niului muzeal, ci însăși eficienta for
mativă a activităților educative orga
nizate.

Silviu ACHIM

cinema

zice dorințele doctorilor 
esteticii : „M-ar ține unii 
numai să le cint, / Să fiu 
un instrument păstrat sub 
cheie / Ce nu cunoaște alt
ceva mai sfint / decit o 
muzică fără idee / / Dar 
mie mi se pare fără rost / 
o melodie fără de cuvinte / 
Degeaba viețuind la adă
post / Aș ingina aduccri- 
le-aminte. / / Dezacordat, 
ațos și imprudent. / Bucată 
vie din pădurea frintă / Mă 
pot lua și eu drept instru
ment / Cu om cu tot cu 
omul care cîntă". Poți 
despărți copacul de pădure, 
creanga de trunchi, instru
mentul de omul care cin- 

‘tă? Partizanii poeziei pure, 
pe care „numai poezia îi 
interesează", pretind că da, 
este posibil să „cînți" în 
ne-știre, în treacăt, din in
stinct, ca pasărea pe crean
gă, neatent și inconștient Ia 
durerile și bucuriile lumii 
și că tocmai atunci se ivesc 
„marile poezii" : ele nu mai 
demonstrează nimic, nu 
apără și nu acuză, nu sint 
nici îndrăznețe și nici lașe, 
există pur și simplu. însă 
„Rezervația de zimbri" este 
la antipodul unei aseme
nea susțineri. Dovezile sînt 
ia fiecare pagină : „Te cint 
pe lira mea cu corzi ghim
pate / Greu dobindita noas
tră libertate (...) Și-ncet, în
cet, mă-ncorporez in liră / 
Ca electrocutat de-a drep- 
tu-n plînsu-mi, / Aproape 
eu cintind la mine în
sumi..." (Robit libertății), 
în niște „Păreri despre 
liră", poetul dă un răspuns 
sarcastic esteticii și „poe
ziei pure" (care este, în 
realitate, forma unei tira
nii exclusiviste) : „Orfeu, 
acesta / E un bărbat / Re
zonabil. / E un dulce. / E 
un manierat, / Păcat că 
ține / In mod / Necuviin
cios / Un fel / De piepte
ne / în mină / în perma
nență", pentru ca, în altă 
parte, să observe și efec
tele pieptenului estetic ce 
vrea să curețe poezia de 
confruntări, să-i remaieze 
chipul după un model „pur", 
neatins de constringerea 
nici unui ideal : „încercind 
cu ardoare să spargă un

mit, / să-i dea alte sensuri, 
forjînd la baladă, / se strică 
zelos ce-am iubit și-âm pă
zit, / sărac și ghebos, Făt- 
Frumos de paradă. (...) îl 
iau. din poveste, il smulg 
din folclor, / de orice defect 
și mister il castrează / și 
astăzi portretul Frumosului 
lor / inspiră minie și silă 
și groază (...) Atît de cum
plit l-au stricat și stilcit, / 
Atît i-au luat dreptul să 
lupte cu greul, / că, iată, la 
noi in legendă și-n mit / 
acum mai frumos decit el 
este zmeul" (Făt-Frumos

că eroul liric din ma
joritatea poemelor, sau in 
orice caz al celor mai sem
nificative dintre ele, se 
descoperă pe sine în miezul 
unor probleme de ordinul 
cunoașterii și al existenței 
gînditoare. Setea de abso
lut — o pasiune a imposi
bilului — are de străpuns 
vămile materiei, valurile 
opace ale concretului, ale 
pămintescului neluminat de 
spirit. Un motiv fundamen
tal al poeziei lui Adrian 
Păunescu, cel din îndu
rerează („Ce gros sînt îm-

simțurile care-1 trag în jos, 
într-o fugă perpetuă, fără 
oprire. In această cursă ne
obișnuită prin accelerația 
ei existențială, dar profund 
coerentă prin temerile care 
o întrețin, contrariile lu
mii și contrastele ființei se 
caută și se resping cu atîta 
voluptate incit vitalismul 
funciar, imediat sesizabil, 
pare să oglindească, para
doxal, o natură depresivă, 
„amenințată și amenință
toare", puternică și fra
gilă, învinsă și invincibilă 
(„Grea cale mi-am ales, ca

cesitățile ei reductibile la 
o, relativ, întinsă gamă de 
dresaje ale adaptării. Poe
tul deplînge fenomenul de
clasării : la nivel biologic, 
social, intelectual, moral. 
Fantomele cerbilor care a- 
leargă prin poemele lui 
Adrian Păunescu, precum 
și sufletele cailor uciși ori 
migrațiunea ciobanilor mi
oritici, ca și patetica invo
care a țăranilor din atîtea 
pagini au, toate, aceeași 
largă semnificație filozofi
că. Ele sînt imagini, teme, 
obsesii ale unei poezii de
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castrat). La antipodul con
formismului și al ritualu
lui convențional, poezia 
lui Adrian Păunescu se 
naște cu o dureroasă bucu
rie, cu o voluptate amară, 
împinsă la exasperare de 
trăirea conștientă a contra
dicțiilor umane, din sesi
zarea acută, cu o inteli
gență ascuțită și cu o rară 
luciditate a discrepanțelor 
dintre ideal și real, dintre 
aspirații și împliniri. Este 
poezia unei vieți luptătoa
re și nu poate fi fragmen
tată in porțiuni sau in 
doze mici, că să nu dea 
amețeli, decit cu riscul de 
a-i îndepărta asperitățile 
care o fac vie, adevărată : 
întocmai cum esteții de 
ocazie îl remodelează pe 
Făt-Frumos. Sensibilizat de 
adevărul vieții cu for
ța de augmentare specifică 
„ultrasentimentelor", poe
tul ridică rana inimii la in
tensitatea reflexiei și a ra
țiunii gînditoare. Poezia 
își descoperă în acest 
punct mai înalt substan
ța proprie, coerența pro
fundă, problematică. Fiind-

brăcat, ce simțuri groa
se..."), revine cu forță in 
acest volum, reamintin- 
du-he mai mult decit ce
lelalte că poetul 
„om însingerat de 
căruia „ochiul îi 
prin carne",'este exponen
tul unei veritabile drame a 
cunoașterii luciferice, sfi- 
dind necunoscutul și ab
surdul cu neliniștită, arghe
ziană patimă interogativă : 
„De ce n-aș fi o piatră care 
scrie, / O stincă aplecată pe 
hirtie, / Un munte ce de 
voie se înjugă, / Un zeu pă- 
gin trecut la altă rugă ? / t 
De ce n-aș fi asprimea-n- 
duioșată (...) De ce n-aș fi, 
conform ursitei mele, / No
roi pe tălpi și fruntea-n 
mii de stele ? (...) De ce 
n-aș fi puternic chiar prin 
plînsu-mi ? / De ce m-aș 
tot feri de mine însumi ?“

„Dezacordat, ațos și im
prudent", „cu ochii-n sus 
incendiați mereu", odihnin- 
du-se in țipăt și ostenind 
in tăcere, poetul trăieș
te intr-o permanentă sta
re de panică și de risc, 
părînd a-și biciui mereu

acesta, 
stele", 
pleacă

un perete / M-avint in sus 
și cad instantaneu (...) Și 
dintre toate cei mai mult 
mă minte / Iluzia ce o con
serv / C-atunci cind sint 
zvirlit ca ultim serv, / Cind 
sint răpus, eu merg tot îna
inte"). Ca in psalmii arghe
zieni, are loc peste tot o 
luptă intre materie și spi
rit, intre ...................
dă, între 
atracția 
iluzie și 
își „cîntă1 
gostea îndurerată și 
castică datorată alteritâții 
propriei ființe. Trupul este 
imaginea cea mai flagran
tă a materiei triumfătoare 
în care un suflet rătăcitor, 
macedonskian, doritor de 
azur și de necuprins se 
vede încarcerat. Compromis 
inacceptabil, dar „fatal", 
a cărui ipostaziere cunoaș
te, in „Rezervația de zim
bri", o largă exemplificare, 
însuși poemul titular sim
bolizează această situație 
fundamentală : tensiunea
veșnică dintre dreptul na
tural al ființei și instinctul 
coercitiv al materiei cu ne-

credință și tăga- 
setea de azur și 
smircului, între 
realitate. Poetul 

.“ trupul cu dra- 
sar-

cunoaștere ce-și găsește 
simbolurile în lumea apro
piată, in existența socială și 
istorică, in existența oame
nilor și în natură, căci arcul 
cuprinderii de care dis
pune acest poet in veșnică 
stare de alertă este neîn
chipuit de mare, întinzîn- 
du-se de la gărgăriță și pă
pădie pină la zbuciumata 
viață a planetei.

Ființa patriei, este cîntată 
cu o fervoare nedezminți
tă, cu patos rar, incandes
cent. însă poemele patrio
tice ale lui Adriân Păunescu 
nu sînt efectul unei arte 
retorice — pe care o po
sedă din plin — ci rodul 
meditației sincere și înfio
rate cu tîmpla pe sufletul 
țării noastre de țărani, cio
bani, muncitori, pădurari 
și constructori. Adevărat că 
doar rareori poetul se lasă 
în voia inspirației, plutind 
destins pe valurile fante
ziei sale torențiale. De cele 
mai multe ori, poemele sînt 
discursuri pro sau contra, 
pledoarii inflăcărate sau 
înlăcrimate, pamflete spu- 
megind de revoltă, ode sau

imnuri, poezii didactice și 
retorice, doine și balade 
vrînd să demonstreze ceva, 
să convingă, să tulbure, să 
laude ori să denunțe stări 
de spirit, situații sociale ori 
comportamente morale. 
N-aș spune că lipsesc bu
cățile in care poezia se 
îneacă în lava revărsată a 
propriei arderi, sau unde 
admirabile metafore se 
pierd in torentul retoric, ip 
comentarii prozaice, insă 
este inadmisibil să ignori 
marile opțiuni politice din- 
tr-o astfel de carte. Fireș
te, se poate discuta calita
tea artistică a poemelor so
ciale și patriotice și voi 
recunoaște că unele nu re
zistă unui examen critic 
exigent. Dar rămîn multe 
care îmbogățesc lirica noas
tră patriotică prin piese 
rezistente, admirabile, cum 
sînt „Nemuritorul", 
griu", „Cărăm 
„Electroliza prin 1 
„Roata", „Ion", 
cerea țăranului", 
montele", „Unde 
„Dunărea păcii", 
lie", 
„Masa", 
dat 
„Goga 
altele, 
struite 
slujesc
ror, idealuri cărora li s-au 
jertfit „martirii suferinței 
românești", poeme despre 
marii eroi ai neamului, în
tre care și poeți ca Emi- 
nescu sau Goga. Eroii dau 
nume trăsăturilor anonime 
și Iancu numește, in viziu
nea lui Adrian Păunescu, 
zbuciumul neadormit, mîn- 
dria demnității de sine, as
pirația spre puritatea con
științei netranzacționale : el 
este un fel de pecete româ
nească a absolutului.

în „Rezervația de zim
bri" multe poeme sînt con
sacrate alarmantei înde
părtări de natură : carac
teristice sensibilității „ca
tastrofice" a poetului, ele 
nu rămîn mai puțin tulbu
rătoare prin adevăr. Sesi
zează și numesc stări de 
spirit, mentalități, psiholo
gii, uneori aberante : sint

, „Vis cu 
pămint", 
lacrimă", 
„Intoar- 
„Monu- 

plingem". 
„Aneste- 

libertății",„Odă
„Risipitul", „Man- 

de aducere-aminte", 
și Oltul" și multe 

Sînt poeme con- 
pe o temă și care 
idei scumpe tutu-

poeme-manifest, febrile, 
sarcastice și exasperate de 
invazia formelor convențio
nale, artificiale, mistifican- 
te și mortificante.

în sfîrșit, pe claviatura 
enormă a poetului incan 
toate formele poeziei și mă 
întreb dacă amatorii de 
poezie „pură" care nu „de
monstrează" nimic vor fi 
rămas îneîntați de acest ad
mirabil, dar, vai, „gratuit" 
pastel : „în pepeni, în pere 
și-n prune / lumina de vară 
dospește, deplină, / Uni
versul și-apleacă, spre 
toamna cu lacrimi, / Capul 
încărunțit de 
Azi-noapte toți 
somn / Senzual s-au răsu
cit, / Dăruindu-se căderii 
de rouă / Și soarelui în as
fințit. / / O, dulce desfriu 
al livezilor, / Cum vii să 
repari chirurgiile... / Cum 
nc sting oboseala cumpli
tă / Cu mireasmă bostănă- 
riile". De la lumea ingenuă 
și clocotitoare din „Ultra- 
sentimente", o lume in 
permanentă naștere înflă
cărată și pină la aceste 
calme Roade pillatiene, 
natura a devenit, în poezia 
Iui Adrian Păunescu, o 
stea tot mai îndepărtată, 
rareori zărită printre atîtea 
urgențe aflate mereu pe 
ordinea de zi a poetului. 
Revenirea, schițată aici, in 
împărăția „pastelului", de 
scurtă durată, nu este de
cit o pauză, o respirație în
tre două lupte. Prietenul 
dintr-o mai vechâ poezie, 
acea „rea conștiință" a poe
tului, avea desigur drepta
te : „Prietenul meu mi-a 
spus / fii atent, fii atent, / 
în zadar vrei tu să scrii 
pasteluri, / tu ești pierdut 
pentru gratuitate.,.". Cîști- 
gat tot mai mult pentru 
luptă, confruntare, drama
tism și încordare existen
țială, Adrian Păunescu este 
un poet al condiției uma
ne, una dintre ființele care, 
cum spune undeva Camus, 
„țin să se epuizeze" intr-o 
excepțională aventură a 
cunoașterii.

9 Quo vadis homo sapiens: FEROVIAR 
(53 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 43 43)
— 15.30; 17,43; 20. ARTA — 17,15; 19,30.
• Secvențe : BUZEȘTI ----------
15,30: 17,30; 19,30.
• Concurs : COSMOS
17,30; 19,30.
• Râmin cu tine :
(80 49 85) — 15,30; 17,30; ____
• Prea tineri pentru riduri : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19.30.
• Iarna bobocilor : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
• Actorul și sălbaticii : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 18,30.
• Cu mtinlle curate : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17.15: 19,30.
• Retrospectiva filmelor de animație
românească — 9,15; 11; 12,45: 14,15;
16, Visul de argint al alergătorului
— 17,30; 19,45: DOINA (16 35 38).
• 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-tlgru" î TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15;
15.30; 17,45; 20.
• Legea Antarctidel : LUCEAFĂ
RUL (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.
• Capcana : CAPITOL (16 29 17) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Teheran ’43 : DRUMUL SĂRII 
■31 28 13) — 15.30; 18.33.
• Ordin : nu deschideți focul : FLA
CĂRA '20 33 40) — 15.30; 17.30: 19.39.
• Papillon : STUDIO (59 53 15) — 10: 
13; 16; 19. MODERN (23 71 01) — 9; 12; 
16: 19.
• Anna celor o mie de zile : GRIVI- 
TA (17 08 58) — 11,15: 14: 16,45; 19,30.
• Jandarmul se insoară : GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18 : 20.
• Războiul stelelor : VICTORIA
(16 23 79) — 9; 11,45; 14,30; 17.15; 20,
FESTIVAL — 8; 11.
• Zbor mortal : FESTIVAL (15 63 84)
— 13,30: 15,45; 18; 20.
• Vrăjitorul din Oz : CULTURAL 
(83 50 13) — 9: 10.45; 12,30; 14,15; 16,15; 
13,15: 20,15.
• Amnezia : EXCELSIOR (65 49 45) —
9; 11,15; 13,30; 15.45: 18 : 20,15. TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,15: ----- ------
20,15.
O Piedone Africanul
'33 29 71) — 9; 12: 16:
• Comedie mută '77:
— 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 (3171 71)
— 15,30: 18; 20.
9 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; 13; 20.
• Provocarea dragonului : DACIA 
(50 35 94) — 9: 11,15: 13,39; 15,45; 18; .23.

(50 43 53)

(27 54 95)

FERENTARI
19.30.

FLOREASCA
19.
UNION (13 49 04)

făină. / / 
pepenii-n ta t r

• Teatrul Național
14 71 71) : Vlaicu Vodă 
nița — 19,30; (sala Atelier) 
lui Ioviță — 19.
• Filarmonica „George 
(15 63 73, Ateneu! Român) : 
simfonic. Dirijor : Mircea

(sala mică.
- 14,30; PIoș- 

Cartea

C. STANESCU

Enescu" 
Concert 

Cristescu. 
Solist : Ferenc Rados (R.P. Ungară)
— 19.
• Opera Română (13 18 57) : Frei- 
schiitz — 18.
• Teatrul de operetă 
Oklahoma — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza
(sala Schitu Măgureanu, _______ .
Cu ușile inchise — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) : Tartuffe — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
— 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Doi 
pe un balansoar — 19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru. 
59 31 03) : Karamazovii — 18,30; (sala 
Studio) : Cinci romane de amor — 
19,30.
• Teatrul Giulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Haina cu două fețe — 19,31:
(sala Giulești) : Cocoșelul neascultă
tor — 10.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Spectacol de folclor evreiesc — 18,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Arma secretă a lui Arhimede — 16,30. 
și 19,30.
• Teatru! satirlc-muzical „C. Tânase"

15 56 78, sala Savoy) : Vorba lui Tă- 
nase — 19,30; (sala Victoria, 53 53 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
• Teatrul „Ion Vasllescu" (12 27 45): 
Bunica se mărită — 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Albă ca zăpada — 10; Vinovatul nr. 1
— 19.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : Făt- 
Frumos din lacrimă — 18; (sala Tea
trului „Ion Vasilescu") : Tigrul pur
puriu căruia-i plăceau clătitele — 10.
• Circul București (11 0120) : Mup
pets... la circ — 10; 19,30,

Bulandra"
14 75 46) :
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COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN ARGENTINA

Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a creării Partidului Comunist din 
Argentina, in numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, vă adresăm dumneavoastră, comuniștilor, 
oamenilor muncii argentinieni mesajul nostru de prietenie și solidaritate 
militantă, calde felicitări și urări de noi succese in activitatea partidului 
dumneavoastră, care, de la înființarea sa, s-a consacrat luptei pentru 
înfăntuirea aspirațiilor vitale ale maselor populare din Argentine.

Folosim acest prilej pentru a reafirma dorința noastră de a lărgi și 
intensifica pe mai departe relațiile de prietenie, colaborare și solidaritate 
dintre partidele noastre, jn interesul dezvoltării prieteniei dintre popoarele 
român și argentinian, al extinderii conlucrării multilaterale dintre țările 
noastre, al unității forțelor antiimperialiste de pretutindeni, al cauzei 
destinderii, păcii și securității internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

tv

ȘTIRI SPORTIVE

17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,13 Actualitatea economică
20,25 Film artistic : „în căutarea unul 

cintec". O coproducție franco-ita- 
liană. Regia : Michei Boisrond

21,35 Cadran mondial
21.50 Studioul tineretului (II)
22,15 Telejurnal

PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20.15 Concertul corului șl orchestrei 

simfonice ale Radlotelevlzlunli. în 
pauză : săptămina In pagini de 
cronică muzicală

22.15 Telejurnal

• După desfășurarea probei de
slalom special de la Parpan (Elve
ția), ciștigată de schiorul american 
Steve Mahre, in clasamentul gene
ral al „Cupei Mondiale" pe primul 
loc se află Peter Miiller (Elveția) 
cu 80 puncte, urmat de Pirmin 
Zurbriggen (Elveția) — 78 puncte și 
Harți Weirather (Austria) — 74
puncte. în clasamentul general ăl 
aceleiași competiții, la slalom primul 
loc este ocupat de Ingemar Sten* * 
mark (Suedia) cu 45 puncte, la ega
litate cu Steve Mahre.

PROGRAMUL 1

11.00 Telex
11,05 Ecran de vacanță • Tom Sawyer 

— partea a III-a' • Desene ani
mate

12,00 An nou, în casă nouă. (Reportaj 
realizat la Piatra Neamț)

12,20 Itinerar muzical-coregraflc Ieșean
13,00 închiderea programului
18,00 Telex
16,05 Ecran de vacanță : „Misterul Iul 

Herodot" — partea a III-a
16,35 Studioul tineretului (I)

• Meciurile disputate miercuri în 
etapa a treia a campionatului divi
ziei A la handbal feminin s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : 
Progresul București — C.S.M. Sf. 
Gheorghe 19—19 ; Terom Iași — Tex
tila Buhuși 18—19 ; Rulmentul Bra
șov :— C.S.M. Independența Sibiu 
16—14 ; Chimistul Rm. Vilcea — Hi
drotehnica Constanța 27—22 ; A.E.M. 
Timișoara — Mureșul Tg. Mureș 
21—14 ; Știința Bacău — Confecția 
București 30—27.

• La Arad s-a disputat meciul 
dintre echipa C. S. Arad și formația 
vest-germană D.S.C. Kaiserberg, 
Contind pentru sferturile de finală 
ale „Cupei campionilor europeni" la 
tenis de masă feminin. Intîlnirea s-a 
încheiat cu scorul de 5—1 în favoa
rea oaspetelor, care s-au calificat 
pentru semifinalele competiției.

• S-a stabilit că întrecerile cam
pionatelor naționale de schi fond 
să se dispute pe Valea Rîșnoavei 
(Predeal) intre 20 și 23 ianuarie, iar 
:ele ale comoetiției internaționale 
entru „Trofeul Carpați", în zilele 
e 29 și 30 ianuarie la Bușteni.

• La Groningen a luat sfîrșit 
mpionatul european de șah pentru 
niori. Titul a fost cucerit de jucă- 
rul sovietic Jan Ehlvest cu 11 
•nete, urmat de danezul Hansen — 

1,5 puncte și scoțianul Condie — 
5 puncte.

• Campionatul mondial de hochei 
pe gheață rezervat juniorilor s-a 
•ncheiat la Leningrad.

Clasamentul final : 1. U.R.S.S. 14 
uncte ; 2. Cehoslovacia 11 p ; 3. Ca- 
ada 9 p ; 4. Suedia 8 p ; 5. S.U.A.
p ; 6. Finlanda 6 p ; 7. R.F. Ger- 

îania 2 p ; 8. Norvegia zero puncte.

• Echipa mondială de fotbal a 
anului 1982, potrivit anchetei ziaru- 
l ii polonez „Przeglond Sportowy", 
ar fi următoarea : Dasaev, Gerets, 
Szmuda, Colovatti, Bricgel, Robson, 
Boniek, Conti, Schahner, Rossi, 
Rummenigge. Pe țări, intr-un clasa
ment european, locul întii revine Ita
liei, campioană mondială, urmată de 
R. F. Germania, Polonia. Franța, 
Anglia etc.

• Schiorul finlandez Matti Nyka- 
nen a ciștigat concursul de să
rituri de la trambulină desfășurat 
la Innsbruck contind pentru „Cupa 
Mondială" (acesta a fost cel de-ăl 
treilea concurs din cadrul competi
ției „Turneul celor 4 trambuline"), 
învingătorul a totalizat 249,5 puncte, 
săriturile sale măsurînd 105 și, res
pectiv, 104 m. Au urmat în clasament 
Jens Weissflog (R. D. Germană) — 
243,3 puncte și Harst Bulau (Cana
da) — 241,9 puncte.

După disputarea concursului de la 
Innsbruck, în clasamentul „Cupei 
Mondiale" pe primul loc se află 
Matti Nykanen cu 82 puncte, 
urmat de Horst Bulau — 50 punc
te și Per Bergerud (Norvegia)
— 43 puncte. în „Turneul celor 4 
trambuline", înaintea ultimului con
curs, lider este de asemenea Nykanen.

• între 18 și 23 ianuarie, pe tere
nul special amenajat in incinta arenei 
newyorkeze „Madison Square Gar
den" se vor desfășura întrecerile 
turneului final al „Marelui premiu 
al F.I.L.T." cu participarea a 12 ju
cători.

în urma tragerii la sorți, In primul 
tur se vor juca următoarele meciuri 
eliminatorii : Johan Kriek (S.U.A.)
— Steve Denton (S.U.A.) — învin
gătorul îl va întîlni în sferturi pe 
americanul Jimmy Connors ; Vitas 
Gerulaitis (S.U.A.) — Yannick Noah 
(Franța) — învingătorul va juca cu 
cehoslovacul Ivan Lendl ; Mats 
Wilander (Suedia) — Jose Luis 
Clerc (Argentina) — învingătorul îl 
va avea ca adversar pe McEnroe 
(S.U.A.) și Jose Higueras (Spania) — 
Andres Gomez (Ecuador) — învin
gătorul îl va intilni pe Guillerrtio 
Vilas (Argentina).

Plenara Comitetului
Consiliilor

în ziua de 5 ianuarie a.c. a avut 
loc în Capitală Plenara Comitetului 
pentru Problemele Consiliilor Popu
lare, in cadrul căreia s-a analizat ac
tivitatea desfășurată de organele lo
cale ale puterii și administrației de 
stat pentru realizarea planului pe 
1982 și a sarcinilor ce le revin pe 
anul în curs, în lumina hotăririlor 
Congresului al XII-lea și ale Confe
rinței Naționale a partidului, a ori
entărilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

La lucrări au liiat parte tovarășii 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ludovic Fazekas, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceorim-ministru al gu
vernului, reprezentanți ai unor mi
nistere și organe centrale, cadre de 
conducere și specialiști din sistemul 
consiliilor pooulare.

Lucrările plenarei au fost deschise 
de tovarășul Iulian Ploștinaru, pre
ședintele Comitetului pentru Proble
mele Consiliilor Populare.

în cadrul dezbaterilor a fost ana
lizată cu exigență si răspundere ac
tivitatea desfășurată în cursul anu
lui trecut de consiliile populare pen
tru înfăptuirea sarcinilor de olan în 
domeniul gospodăriei comunale, in
dustriei mici, livrărilor de mărfuri la 
fondul pieței și la export, prestărilor 
de servicii către populație, realizării 
Investițiilor și construcțiilor de lo
cuințe, contractării apartamentelor 
proprietate personală și vînzării lo
cuințelor din fondul locativ de stat 
existent.

S-a subliniat că, datorită identifi
cării și valorificării unor noi resurse 
locale de materii prime, materiale și 
forță de muncă, reducerii cheltuieli
lor de producție și normelor de con
sum, planul de producție și prestări 
al unităților de gospodărie comu
nală și locativă a fost îndeplinit în 
proporție de 105,8 la sută, în indus
tria mică; producția-marfă industria
lă și prestările de servicii neindus
triale au fost cu J2.2 la sută mai 
mari față de plan. S-a menționat, de 
asemenea, că au fost depășite pre
vederile de plan privind livrările de 
marfă la fondul pieței și ale planu
lui de export.

Relevînd rezultatele obținute în 
cursul anului 1982, în domeniile ana
lizate, participanții la dezbateri au 
înfățișat, totodată, în spirit critic și 
autocritic, neajunsurile care mai 
există, cauzele care au determinat 
unele nerealizări, precum și măsurile 
necesare pentru înlăturarea lor.

O atenție deosebită s-a acordat pro
gramelor de creștere a animalelor și 
păsărilor in gospodăriile populației, 
în scopul satisfacerii consumului pro
priu de carne și lapte și pentru con
tractarea și predarea surplusului de 
produse animaliere la fondul de stat, 
precum și sarcinilor care revin con
siliilor populare în vederea înfăptui
rii orientărilor cuprinse în cuvîn- 
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la Plenara lărgită a Consiliului Na
țional al Agriculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și Gospodăririi 
Apelor.

în legătură cu sarcinile planului 
pe 1983 și ale programului de auto- 
conducere și âutoaprovizionare teri
torială, vorbitorii au arătat că, în 
lumina documentelor Conferinței Na
ționale a partidului, a programelor 
aprobate de marele forum al comu
niștilor, au fost stabilite măsuri care 
vor fi dezbătute în cadrul adunărilor 
cetățenești și sesiunilor consiliilor 
populare ce urmează să se țină în 
această lună, în toate comunele, ora
șele, municipiile și județele, creîn-

pentru Problemele 
Populare
du-se astfel premise reale pentru 
înfăptuirea cu succes a noilor pre
vederi.

A fost, de asemenea, analizată ac
tivitatea consiliilor populare pentru 
rezolvarea propunerilor făcute în 
campania electorală și a problemelor 
ridicate de oamenii muncii în scrisori 
și audiențe în anul 1982.

în încheierea lucrărilor a luat 
cuvintul tovarășul Emil Bobu.

într-o atmosferă entuziastă, parti
cipanții au adresat o telegramă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, în care se ex
primă cele mai calde și vii mulțu
miri, profunda recunoștință pentru 
sprijinul deosebit, indicațiile și în
drumările prețioase pe care secre
tarul general a! partidului le-a acor
dat și le acordă permanent consilii
lor populare în vederea ridicării în
tregii lor activități la un nivel cali
tativ superior.

Exprimînd inalta apreciere și to
tala adeziune la documentele adop
tate de Conferința Națională a 
partidului, Ia orientările și sarcinile 
cuprinse în Raportul prezentat in 
fața acestui înalt forum de secreta
rul general al partidului, documente 
care vor constitui baza întregii acti
vități viitoare a consiliilor populare, 
participanții s-au angajat ca, ală
turi de toți oamenii muncii din pa
tria noastră, fără deosebire de na
ționalitate, să nu precupețească nici 
un efort, să acționeze cu responsa
bilitate comunistă, cu spirit revolu
ționar, pentru traducerea în viață a 
sarcinilor ce le revin pe acest an și 
pe întregul cincinal din documentele 
adoptate de Conferința Națională a 
partidului, din celelalte documente 
de partid și de stat, contribuind 
astfel la dezvoltarea patriei noastre 
socialiste, la creșterea necontenită a 
bunăstării tuturor oamenilor muncii.

„Dînd glas gîndurilor și sentimen
telor tuturor lucrătorilor din siste
mul consiliilor populare, se mențio
nează în telegramă, vă adresăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul apro
piatei aniversări a 65 de ani de viață 
și a 50 de ani de activitate revolu
ționară, cele mai calde felicitări și 
urări de sănătate, viață îndelungată 
și multă putere de muncă pentru a 
conduce pe mai departe partidul, 
poporul și patria noastră spre noi 
victorii pe calea făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
spre comunism".

Avantajele economisirii la locul de muncă
Asigurarea bunei serviri a depu

nătorilor constituie una din preo
cupările permanente ale Casei de 
Economii și Consemnațiuni. Pen
tru a veni în întimpinarea celor 
ce doresc să devină depunători 
consecvenți la C.E.C., s-au înfiin
țat, în cadrul unor întreprinderi și 
instituții, ghișee C.E.C. la care se 
pot efectua operații de economii 
chiar la locul de muncă, economi
sind în acest fel timp.

Tot prin ghișeele C.E.C. de la 
locul de muncă se pot realiza eco
nomii cu regularitate pe bază de 
consimțămint scris, depunînd lu
nar sau chenzinal suma dorită. 
Cei ce optează pentru această 
formă de economisire completea
ză un formular prin care solicită 
unității la care sint încadrați să li 
se depună la C.E.C., chenzinal sau 
lunar, suma consimțită.

Depunerile pe bază de consim- 
țămînt scris se pot efectua, la

Cronica zilei
Miercuri dimineața, prof. dr. Ma

rius Barnard, care a efectuat o vizi
tă cu caracter profesional la secția 
de chirurgie cardiovasculară din Spi
talul militar central, a părăsit Ca
pitala.

în timpul cit s-a aflat în țara noas
tră, oaspetele a fost primit la Mi
nisterul Apărării Naționale al Re
publicii Socialiste România. De 
asemehea, oaspetele a participat la 
numeroase activități științifice și cu 
caracter practic profesional din do
meniul cardiochirurgiei, a vizitat 
obiective turistice și istorice.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 6 

ianuarie ora 20, la 9 ianuarie ora 20. în 
țară : Vremea va fi în general umedă, 
cu cerul mai mult noros. Vor cădea 
precipitații locale atit sub formă de 
ploaie, cit și sub formă de lapoviță și 
ninsoare, mai frecvente în jumătatea 
de nord a țării. Vîntul va sufla mo
derat cu intensificări temporare. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre minus 5 și plus 3 grade, izolat mai 
coborîte, iar cele maxime între zero și 
10 grade. Ceață mai frecventă seară și 
dimineața. în București : Vremea va 
fi în general umedă, cu cerul mai mult 
noros. Vor cădea precipitații slabe mai 
ales sub formă de ploaie. Vîntul va su
fla moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 2 și plus 1 
grad, iar cele maxime vor fi cuprinse 
între 3 și 6-grade. Ceață dimineața și 
seara. (Margareta Struțu, meteorolog 
de serviciu).

De la Inspectoratul 
General al Miliției - 
Direcția circulație

în zilele de duminică ale lunii ia
nuarie 1983, autoturismele proprie
tate personală vor circula după cum 
urmează : 9 și 23 ianuarie, cele cu 
numere cu soț ; 16 și 30 ianuarie,*  
cele eu numere fără soț.

Țihînd cont de condițiile meteo- 
rutiere specifice acestei perioade, 
cînd în mod frecvent suprafața dru
murilor devine alunecoasă, scăzînd 
aderența pneurilor la sol, se reco
mandă conducătorilor auto să utili
zeze permanent viteze moderate, co
relate cu starea drumului, și să ac
ționeze comenzile autovehiculelor in 
așa fel incit să evite deraparea.

vă mro^MĂM despre:

alegere, pe libretul de economii 
preferat sau în contul curent per
sonal, beneficiind totodată de a- 
vantajele specifice pe care le 
acordă Casa de Economii și Con
semnațiuni depunătorilor pe aces
te .instrumente de economisire, 
respectiv dobîndă anuală, cîștiguri 
in bani și în obiecte sau excursii.

Sumple consimțite să fie depuse 
la C.E1C. sînt înscrise în libretul 
de economii la ghișeul C.E.C. de 
la locul de muncă al depunătoru
lui sau la unitatea C.E.C. unde s-a 
virat depunerea. înscrierea in con
tul curent personal a sumelor vi
rate se efectuează automat de uni
tatea C.E.C. la care este deschis 
contul, ceea ce face ca acest in
strument de economisire să fie cel 
mai avantajos pentru depunerile 
prin virament.

întrucît depunerile Ia C.E.C. au 
un caracter strict voluntar, depu

relatări ale reporterilor și corespondenților „Scînteii“

■ Constructorii de utilaj chimic 
din Borzețti au realizat, pentru pri
ma dată în țară, o instalație care 
asigură valorificarea căldurii din 
apele termale. Instalația a fost tri
misă spre experimentare beneficia
rului din Oradea, urmînd ca, pe 
baza rezultatelor obținute, să se 
treacă la fabricarea ei pe scară 
industrială.

■ ta fabrica „Nord" a întreprin
derii de utilaj chimic din Ploiești a 
fost pusă în funcțiune o mașină 
autoT.qtă pentru roluit, calibrat și 
sudat virole, realizare a tehnicii de 
virf. Ea a fost concepută in uzină 
și realizată numai Cu materiale și 
piese din țară.

■ La Teiuș, in județul Alba, a 
început construcția unei fabrici de 
zahăr. Ea va avea o capacitate de 
prelucrare de 1 000 tone sfeclă de 
zahăr pe zi.

■ Noi tipuri de produse livrate 
în aceste zile de I.U.P.SJ Reghin e- 
conomiei forestiere : o instalație 
pentru stivuit cherestea, un funicu
lar, un tractor de 45 C.P. pentru 
colectarea lemnului uscat și o loco
motivă cu abur. Produsele noi și 
modernizate ale întreprinderii din 
Reghin au ajuns la o pondere de 
peste 35 la sută și diminuează con
sumul de energie la beneficiari cu 
aproape 50 la sută.

■ 100 de apartamente peste plan 
au realizat, anul trecut, lucrătorii 
întreprinderii județene de construc- 
ții-montaj Vaslui. In aceste zile, ei 
iși continuă susținut activitatea atit 
în municipiul reședință de județ, cit 
și la Bîrlad și Huși, la primele 800 
aportamente din pionul pe 1983.

■ Peisajul industrial al munici
piului Drobeta-Turnu Severin s-a 
extins cu o nouă și modernă uni
tate : fabrica de bere, cu o capa-

de 200 000 bl pe an.

nătorul poate să majoreze sau să 
micșoreze, după dorință, suma de
pusă. Totodată, depunătorul poate

Majorarea dobinzilor acordate 
C.E.C. cu

în scopul stimulării depunerilor 
populației pe obligațiuni C.E.C. cu 
ciștiguri, printr-un Decret al Con
siliului de Stat, incepind cu data 
de 1 ianuarie 1983 s-au majorat cu 
un procent dobinzile acordate pen
tru sumele economisite pe acest 
instrument, majorare care se apli
că, așa după cum s-a mai făcut 
cunoscut. Ia toate instrumentele de 
economisire existente.

Astfel, pentru sumele păstrate 
pe obligațiuni C.E.C., dobînda care 
se acordă integral sub formă de 
ciștiguri în bani, prin trageri la 
sorți lunare, a crescut de la l la 
sută la 5 la sută pe an.

■ Pe Calea Unirii din Buzău s-a 
deschis marele magazin „Olimpic”, 
care desface articole auto-moto- 
veio-sport. In surind va fi pus la 
dispoziția cumpărătorilor și maga
zinul „Ambianța", specializat in mo
bilă și țesături decorative.

■ întreprinderea de mașini-unel- 
te grele din Dorohoi a livrat bene
ficiarilor săi primele produse noi 
ale anului 1983, între care o presă 
mecanică de 315 tone-forță pentru 
debitat metale și un ciocan matri- 
țer de 1 230 kilograme-forță. Am
bele produse sînt realizate pentru 
prima dată în țară.

■ Ciupercăria amenajată anul 
trecut în pivnița unei vechi clădiri 
din inițiativa cooperativei de pro
ducție, achiziții și desfacerea măr
furilor din comuna Slimnic, județul 
Sibiu, și-a mărit acum suprafața 
de... patru ori ! Tot de ătitea ori 
vor spori și veniturile.

■ Zestrea edilitară a comunei 
Tileagd, județul Bihor, s-a îmbogă
țit cu un mare complex pentru 
prestări de servicii către populație. 
La realizarea sa, o contribuție deo
sebită a avut munca voluntar-pa- 
triotică o cetățenilor — acum bene
ficiarii săi.

■ Muncitorii de la Districtul 8 
C.F.R. Chitila au colectat și expe
diat oțelăriilor 380 tone fier vechi. 
La moi multe I

■ Specialiștii cooperativei mește
șugărești „Prestarea" din Oradea 
au realizat un nou tip de econo- 
mizor de benzină, care poate fi 
utilizat la toate tipurile de autotu
risme înzestrate cu motor cu ardere 
internă in patru timpi. Acesta a fost 
experimentat timp de un an pe un 
autoturism Dacia-1300. In prezent, 
la cooperativa amintită se execută 
prima serie a noului produs.

oricind să dispună anularea con- 
simțămintului dat, fără vreo mo
tivare.

la depunerile pe obligațiuni 
cîștiguri

începind cu tragerea la sorți 
pentru luna ianuarie 1983, depu
nătorii pe obligațiuni C.E.C. vor 
beneficia de un număr majorat de 
cîștiguri, corespunzător cu crește
rea dobinzilor acordate.

Tragerea la sorți pentru luna în 
curs va avea loc in Capitală la 
data de 31 ianuarie 1983.

Cei interesați iși pot procura nu
mărul dorit de obligațiuni C.E.C. 
de la oricare unitate a Casei de 
Economii și Consemnațiuni sau u- 
nitate poștală autorizată.

Procurarea obligațiunilor C.E.C. 
cu ciștiguri se face la valoarea lor 
nominală in primele zece zile ale 
fiecărei luni.

Am pășit în anul 1983 călăuziți de 
îndemnurile insuflețitoare cuprinse 
in MESAJUL DE ANUL NOU ai 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Cu
vintele conducătorului partidului și 
statului constituie un temei de în
dreptățită satisfacție pentru înfăp
tuirile din anul ce s-a încheiat și, 
totodată, o vibrantă chemare la con
centrarea forțelor pentru a dobîndi 
în cel de-al treilea an al actualului 
cincinal progrese și mai mari pe 
to; te planurile vieții economico-so- 
ciaie, menite, în spiritul hotăririlor 
Congresului al XII-lea și ale Confe
rinței Naționale, să asigure înfăp
tuirea Programului partidului de 
construire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Cronica ultimei luni a lui 1982 
consemnează cel mai semnificativ 
moment politic din întreg anul tre
cut — CONFERINȚA NAȚIONALA 
A P.C.R., eveniment de însemnătate 
istorică în viața partidului și po
porului, care marchează o nouă 
treaptă în mersul înainte al patriei. 
Forța și clarviziunea partidului, mo
dul strălucit in care iși îndeplinește 
rolul de forță politică conducătoare 
a națiunii, de centru vital al orin- 
duirii noastre socialiste, și-au găsit 
o nouă și concludentă expresie in 
Raportul prezentat Conferinței Na
ționale a partidului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — document pro
gramatic de largă șl realistă viziune 
prospectivă, care îmbogățește cu noi 
teze novatoare gîndirea revoluționa
ră contemporană. Este temeiul pen
tru care, aprobînd in unanimitate 
acest raport, ca și expunerea secre
tarului general al partidului la ple
nara lărgită a C.C. al P.C.R. din iu
nie 1982, Conferința Națională a dat 
o inaită apreciere contribuției hotă- 
ritoare, rolului determinant ai to
varășului Nicolae Ceaușescu la ela
borarea și înfăptuirea politicii inter
ne și externe a partidului și statului, 
activității sale neobosite in slujba 
intereselor vitale ale poporului ro
mân, ale cauzei generale a socialis
mului și păcii, precum și străluci
tului său exemplu de muncă și de 
creație, de dinamism, pasiune și cu
tezanță revoluționară, de fierbinte 
patriotism.

Din analiza ansamblului documen
telor Conferinței Naționale se evi
dențiază pregnant fontul că realis
mul, caracterul științific al soluțiilor 
adontate îndrentățesc ne denlin în
crederea că stă pe deplin în capa
citatea ponorului ca, prin concen
trarea tuturor forțelor, prin muncă 
fără oreget și perfecționarea tuturor 
sferelor vieții social-economice. să 
realizeze în cele mai bune condiții 
obiective’e stabilite de Conferința 
Națională.

Elementul cel mai semnificativ 
privitor la atmosfera care a domnit 
in țară in cursul lucrărilor conferin
ței a fost impresionanta unitate a 
întregului popor in jurul partidului, 
al secretarului său general, stare de 

spirit reflectată și de conținutul te
legramelor prin care colective de 
oameni ai muncii de pe întreg cu
prinsul țării și-au exprimat voința 
de a-și mobiliza toate forțele Spre 
a transpune în viață hotăririle ma
relui forum al comuniștilor.

Realitatea incontestabilă că înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor trasa
te de Conferința Națională consti
tuie cauza întregului partid, a între
gului popor, a fost ilustrată sugestiv 
de rezultatele bune obținute în În
trecerea socialistă pentru realizarea 
sarcinilor de plan pa 1982 și pregă
tirea producției anului viitor. înde
plinirea înainte de termen a planu
lui anual la producția netă de către 
oamenii muncii din industria a nu
meroase județe ale țării s-a îmbinat 
armonios cu intrarea în funcțiune a 
unor importante capacități de pro
ducție, cit și cu numeroase „premie
re industriale" de prestigiu — succe
se consacrate CELEI DE-A XXXV-A 
ANIVERSARI A REPUBLICII.

Moment culminant al bogatei suite 
de manifestări politico-educative de
dicate acestui eveniment de imoor- 
tanță istorică în viața țării, adunarea 
festivă consacrată jubileului Repu
blicii a prilejuit evocarea bilanțului 
însuflețitor al anilor socialismului, 
cînd România s-a transformat intr-o 
țară cu o industrie dezvoltată, cu o 
agricultură modernă in plin progres, 
cu realizări însemnate în toate do
meniile. Elanul și abnegația cu care 
toți fiii tării înfăptuiesc hotăririle 
Congresului al XII-lea și ale Confe
rinței Naționale chezâșuiesc viitorul 
luminos spre care năzuiește din a- 
dincul Inimii și il merită pe deplin 
poporul nostru.

O importanță deosebită pe planul 
înfăptuirii cerințelor noii revoluții 
agrare și al întăririi alianței mun- 
citorești-țărănești, in lumina sarci
nilor trasate de Conferința Naționa
lă a partidului, a avut PLENARA 
LĂRGITĂ a CONSILIULUI NAȚIO
NAL AL AGRICULTURII, INDUS
TRIEI ALIMENTARE. SILVICUL
TURII ȘI GOSPODĂRIRII APELOR. 
Ampla cuvintare rostită, în acest 
cadru, de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a dezvoltat și precizat orientările și 
direcțiile de acțiune stabilite de ma
rele forum al comuniștilor privind 
dezvoltarea și mai puternică a agri
culturii și realizarea unei concor
danțe corespunzătoare între indus
trie șl agricultură, pornind de la 
princiDiul că ambele sectoare sint 
hotărîtoare pentru făurirea socialis
mului si comunismului, pentru ridi
carea bunăstării generale.

Luna decembrie a fost marcată 
de ÎNTRUNIREA UNOR ÎNALTE 
FORURI ALE CONDUCERII DE 
PARTID SI DE STAT. CA ȘI ALE 
ORGANISMELOR REPREZENTATI
VE ALE DEMOCRAȚIEI MUNCITO
REȘTI, SOCIALISTE — Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
Marea Adunare Națională. Consiliul 
Suprem ăl Dezvoltării Economice și 
Sociale in noua sa componentă. Con

siliul Național al Oamenilor Muncii, 
Consiliul Național al Frontului De
mocrației și Unității Socialiste, Bi
roul Executiv al Consiliului Național 
al Agriculturii, Camera legislativă a 
consiliilor populare.

Pe baza dezbaterii și aprobării 
unanime in aceste înalte forumuri 
democratice și a legiferării de către 
Marea Adunare Națională, au dobin- 
dit putere de lege documente de 
deosebită importanță pentru dezvol
tarea economico-socială a țării — 
Planul național unic de dezvoltare a 
economiei naționale. Planul de dez
voltare a agriculturii și Industriei 
alimentare, Bugetul de stat pe anul 
1983, Programul de autoconducere și 
autoaprovizionare. Toate acestea au 
la bază orientările fundamentale sta
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bilite de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu privire la lărgirea bazei proprii 
de materii prime șl energetice, dez
voltarea intensivă a agriculturii, îm
bunătățirea structurii producției in
dustriale, promovarea unei politici 
ferme de reducere a consumurilor 
materiale și de valorificare supe
rioară a materiilor prime și energiei, 
pe linia modificărilor structurale 
impuse de ridicarea calitativă a eco
nomiei naționale in actualul cincinal. 
A fost adoptat, de asemenea, proiec
tul de lege cu privire Ia obligațiile 
și răspunderile consiliilor populare, 
unităților socialiste și ale cetățenilor 
pentru buna gospodărire, întreținere 
și curățenie a localităților urbane șl 
rurale, păstrarea ordinii și discipli
nei publice.

în același context, al preocupărilor 
pentru perfecționarea activității eco- 
nomico-sociale, se înscriu vizita de 
lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la întreprinderea avicolă de stat 
Buftea, cit și dialogul de lticru in 
cadrul căruia președintele Republicii 
a analizat, împreună cu cadre de 
conducere și alți specialiști din in
dustria ușoară și industria materia
lelor de construcții, măsurile și so
luțiile preconizate pentru reducerea 
consumurilor de materii prime și 
materiale, de combustibil și energie, 
pentru aplicarea largă a tehnologiilor 
moderne. La acestea se adaugă Con

sfătuirea de lucru de Ia C.C. al 
P.C.R. cu cadre de conducere și spe
cialiști din domeniul geologiei, in
dustriei extractivejși metalurgiei ne
feroase, in cadrul căreia s-a analizat 
Programul privind valorificarea su
perioară și creșterea bazei de materii 
prime minerale și energetice pri
mare.

Din prima și pină în ultima zi a 
anului care a trecut, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a aflat in larg dialog 
cu țara și poporul ei harnic, gindind 
și acțlonind spre binele și progresul 
lor neîntrerupt.

★
Și pe planul politicii externe, CON

FERINȚA NAȚIONALA A PARTI
DULUI s-a înscris ca un moment de 

referință al lunii și al anului ce s-au 
încheiat, Raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu remarcin- 
du-se prin analiza științifică, profund 
realistă, pe care o face situa
ției internaționale actuale, prin ca
pacitatea de a desprinde din ansam
blul fenomenelor complexe și adesea 
contradictorii de pe arena mondială 
concluzii de o mare forță mobiliza
toare in activitatea menită a asigura 
mersul înainte al omenirii, împli
nirea năzuințelor ei de pace, liber
tate, bunăstare, progres.

Așa cum s-a arătat în Raport, evo
luțiile din ultima vreme pun in evi
dență accentuarea crizei economice 
mondiale ; ascuțirea contradicțiilor 
internaționale, in special a contradic
ției dintre țările bogate și țările să
race, care devine cea mai puternică 
a lumii contemporane ; agravarea 
conflictelor militare și apariția altora 
noi ; desfășurarea cu o amploare 
nemaicunoscută a cursei înarmărilor 
— toate acestea constituind, în ulti
mă instanță, expresii ale confruntă
rii tot mai puternice pe plan inter
național intre cele două tendințe 
diametral opuse : pe de o parte, po
litica imperialistă, de forță și dictat, 
de împărțire a sferelor de influență 
și, pe de altă parte, voința popoare
lor de a impune relații noi între sta
te, bazate pe dreptul fiecărui popor 

Ia dezvoltare pașnică, liberă, inde
pendentă.

Pe drept cuvînt se apreciază în 
Raport că omenirea străbate o epocă 
foarte agitată, fiind zguduită de cu
tremure, furtuni și uragane econo
mice, politice și militare, care supun 
popoarele la grele încercări, le pro
voacă mari pagube și suferințe, pun 
in pericol înseși destinele civiliza
ției. în aceste condiții devine mai 
necesară decit oricind unirea tuturor 
forțelor realiste, antiimperialiste, 
care doresc pacea, a tuturor popoare
lor, pentru oprirea cursului spre în
cordare și război, pentru apărarea 
păcii — bunul suprem al omenirii — 
pentru edificarea unei noi ordini 
economice și politice mondiale, pen
tru o lume mai dreaptă și mai bună.

în vederea înfăptuirii acestor 
obiective fundamentale cheamă per
severent la acțiune partidul nostru, 
secretarul său general, la aceasta 
tinde politica externă, promovată 
consecvent de România socialistă, 
ale cărei linii directoare, elaborate 
de Congresul al XII-lea, au fost re
confirmate de Conferința Națională, 
în aceste direcții sînt îndreptate pro
punerile concrete conținute în Ra
port privind soluționarea probleme
lor cardinale ale vieții internațio
nale.

în același sens, Mesajul de Anul 
nou al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
cuvîntarea rostită la întilnirea cu 
șefii misiunilor diplomatice au dat 
expresie hotărîrli nestrămutate a 
României, a președintelui ei de a ac
ționa în continuare — așa cum a 
stabilit Conferința Națională — pen
tru DEZVOLTAREA LARGA A RE
LAȚIILOR CU TOATE STATELE 
SOCIALISTE, IN PRIMUL RlND 
CU VECINII NOȘTRI, CU TARILE 
ÎN CURS DE DEZVOLTARE. CU 
TOATE ȚĂRILE LUMII, FĂRĂ 
DEOSEBIRE DE ORtNDUIRE SO
CIALA, PENTRU PROMOVAREA 
CAUZEI DESTINDERII. INDEPEN
DENȚEI, SECURITĂȚII ȘI PRO
GRESULUI POPOARELOR.

Dealtfel, numeroase fapte ale lunii 
încheiate sint concludente pentru 

aceste preocupări consecvente ale 
politicii externe a României. Astfel, 
in cursul lunii trecute tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a participat la fes
tivitățile prilejuite de cea de-a 60-a 
aniversare a creării Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste, cu acest 
prilej intilntndu-se cu tovarășul Iuri 
Andropov, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S. în cuvintarea rostită la 
ședința solemnă de Ia Moscova, to
varășul Nicolae Ceaușescu a relevat 
extinderea continuă pe toate planu
rile a tradiționalelor legături de 
prietenie și colaborare româno-sovie- 
tice și a apreciat că există toate 
condițiile ca ele să se dezvolte și 
mai puternic în viitor, în interesul 
popoarelor noastre, al cauzei gene
rale a socialismului și păcii.

Vizita de prietenie, efectuată în 
țara noastră, la invitația președinte
lui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, de președintele Re
publicii Arabe Egipt, Mohamed 
Hosni Mubarak, împreună cu 
doamna Suzanne Mubarak, convorbi
rile dintre cei doi șefi de stat au 
pus in evidentă dorința comună de 
a da noi dimensiuni tradiționalelor 
relații de prietenie și colaborare pe 
multiple planuri dintre cele două 
țări, reafirmind cu putere adevărul 
fundamental că singura cale pentru 
lichidarea conflictelor și soluționa
rea problemelor existente în Orientul 
Mijlociu — ca dealtfel în toate re
giunile globului unde persistă stări 
de tensiune — este calea pașnică, a 
tratativelor. în această ordine de idei, 
constituie desigur un fapt pozitiv că 
la finele lunii decembrie au început 
negocieri libano-israeliene, deschizin- 
du-se astfel un proces care trebuie 
să ducă la asigurarea suveranității și 
integrității teritoriale depline a Liba
nului, ca una din condițiile unei păci 
drepte și durabile în zonă.

După o lună de la reluare, LU
CRĂRILE REUNIUNII GENERAL- 
EUROPENE DE LA MADRID 
au fost din nou întrerupte la 17 de
cembrie, urmind a fi continuate la 
începutul lunii februarie 1983. Româ
nia împreună cu alte țări au depus 
eforturi pentru ca dezbaterile să 
ducă la rezultate pozitive, prin în
cheierea unui document final sub
stanțial și echilibrat, care să pre
vadă ca elemente-cheie convocarea 
unei conferințe consacrate dezarmă
rii și întăririi încrederii pe continent, 
asigurarea continuității procesului 
inaugurat prin Actul final de la Hel
sinki. Interesele vitale ale tuturor 
popoarelor continentului impun mai 
mult decit oricind — așa cum s-a 
subliniat în documentele Conferinței 
Naționale a partidului și în Mesajul 
de Anul nou al președintelui țării 
noastre — să se facă totul pentru a 
opri amplasarea rachetelor cu rază 
medie de acțiune in Europa, pentru 
retragerea și distrugerea celor exis
tente, pentru făurirea unei Europe 
fără nici un fel de rachete nucleare 

sau alte arme atomice, a păcii și co
laborării.

în genere, PROBLEMA DEZAR
MĂRII, ÎN PRIMUL RÎND A CELEI 
NUCLEARE, a făcut in cursul lunii 
expirate obiectul dezbaterilor in dife
rite foruri internaționale, a prilejuit 
multiple declarații și propuneri, care 
porrfesc de Ia recunoașterea situației 
grave existente in domeniul cursei 
înarmărilor. Omenirea nu mai poate 
admite un asemenea curs spre ca
tastrofa atomică. Demonstrind o dată 
mai mult înaltul spirit de răspun
dere față de soarta umanității, secre
tarul general al partidului nostru a 
prezentat noi propuneri concrete în 
domeniul dezarmării și a oferit un 
exemplu concludent propunind „În
ghețarea" pină in 1985 a cheltuielilor 
militare ale țării noastre la nivelul 
din 1982, propunere unanim aprobată 
de Conferința Națională.

Cea de-a 37-a SESIUNE A ADU
NĂRII GENERALE A ORGANIZA
ȚIEI NAȚIUNILOR UNITE, neepui- 
zindu-și ordinea de zi in cele trei 
luni de dezbateri, și-a suspendat lu
crările, urmind să le reia la primă
vară, cînd ele vor fi consacrate în
deosebi problemei începerii — de 
mult scadente — a negocierilor 
globale vizînd făurirea unei noi or
dini economice internaționale. Este 
o problemă a cărei Însemnătate 
apare și mai pregnant in lumina da
telor de bilanț cu care s-a încheiat 
anul 1982 și care arată că decalajele 
dintre bogați și săraci, dintre țările 
dezvoltate și cele in curs de dezvol
tare au cunoscut o accentuare consi
derabilă, ca rezultat al efectelor cri
zei și, îndeosebi, al politicii dobin- 
zilor inalte practicate de cercurile 
financiare occidentale, evoluție cu 
urmări nefaste chiar și pentru nume
roase țări bogate. Apar, astfel, în în
treaga lor importanță și actualitate 
propunerile Conferinței Naționale a 
partidului cn privire la abordarea 
intr-un spirit nou a problemelor sub
dezvoltării, inclusiv a creditelor acor
date țărilor in curs de dezvoltare, in 
genere, a sprijinului dat acestor țări 
in vederea statornicirii unei noi or
dini economice, imoerativ major al 
prosperității și păcii tuturor popoare
lor.

Poporul român a pășit în noul an 
1983 cu deplină încredere că, tradu- 
cind în viață hotăririle Congresului 
al XII-lea și ale Conferinței Națio
nale, militind ferm pentru infăo- 
tuirea cu succes a orientărilor în do
meniul politicii interne și externe a 
partidului și statului, va inscrie noi 
realizări de seamă pe linia dezvoltă
rii economico-sociale a patriei noas
tre socialiste, creșterii contribuției 
României la cauza generală a păcii 
și progresului, întăririi necontenite a 
prestigiului ei internațional.

Tudor OLARU 
Ion FtNTINARU



DELHI ORIENTUL MIJLOCIU
Problemele păcii, dezarmării, dezvoltării 
economice—in centrul viitoarei reuniuni

la nivel inalt a
DELHI 5 (Agerpres). — Problemele 

păcii, ale dezarmării și dezvoltării 
economice se vor situa în centrul 
dezbaterilor din cadrul celei de-a 
Vil-a reuniuni a șefilor de state și 
guverne din țările nealiniate, care 
va avea loc în luna martie la Delhi, 
a arătat Natwar Singh, secretar ge
neral al conferinței. Reliefînd pon-

țărilor nealiniate
derea crescîndă a mișcării de neali
niere in viața internațională, el a 
subliniat necesitatea ca dezbaterile 
să fie dominate de spiritul colaboră
rii și nu de cel al confruntării, pen
tru ca in cursul lucrărilor să fie 
elaborate și adoptate hotărîri una
nim acceptabile in probleme majore 
ce preocupă întreaga omenire.

ÎN DIFERITE ȚĂRI ALE LUMII

Acțiuni, luări de poziție în sprijinul 
înfăptuirii dezarmării

R. F. GERMANIA

Demonstrație împotriva pericolului de război, 
a proiectelor de amplasare a noi rachete

BONN 5 (Agerpres). — Repre
zentanți ai Uniunii persoanelor 
persecutate de naziști, ai Partidu
lui Comunist German, al Partidu
lui Social-Democrat și ai unor or
ganizații de tineret progresiste din 
R.F. Germania au participat, la 
Koln, la o demonstrație de masă, 
desfășurată sub lozincile „Să nu 
mai existe niciodată fascism și 
război 1“ și „Nici un fel de noi ra
chete nucleare !“. Manifestanții 
s-au întrunit în fața clădirii unde, 
cu cinci decenii în urmă, a avut loc 
adunarea căpeteniilor naziste și a 
reprezentanților marelui capital fi

nanciar care au adoptat hotărîrea 
privind formarea guvernului nazist 
în Germania.

Vorbitorii la mitingul desfășurat 
în continuare au subliniat că data 
de 30 ianuarie — ziua in care, cu 
50 de ani în urmă, Hitler a acapa
rat puterea — amintește tuturor 
forțelor democratice din R.F.G. ne
cesitatea de a-și intensifica efortu
rile in lupta îmootriva neonazis- 
mului și a pericolului de război, 
contra planurilor primejdioase ale 
N.A.T.O. de a amplasa pe teritoriul 
vest-german rachete'e americane 
„Pershing-ir*  și „Cruise".

JAPONIA

Apel la intensificarea luptei pentru contracararea 
politicii de înarmare

TOKIO 5 (Agerpres). — Consiliul 
japonez împotriva armei atomice și 
cu hidrogen și Comitetul japonez 
pentru pace au lansat un apel că
tre opinia publică niponă cerindu-i 
să-și intensifice lupta pentru prein- 
timpinarea unui război nuclear. In 
apel, publicat de ziarul „Akahata", 
se subliniază necesitatea amplifică
rii mișcării de masă împotriva am

plasării pe teritoriul Japoniei a ve
hiculelor destinate transportului de 
armament nuclear american. Docu
mentul cheamă la contracararea 
planurilor Pentagonului de a am
plasa, in anii următori, la bazele 
aeriene ale S.U.A. din Misawa — 
prefectura Aomori — noile bom
bardiere de vinătoare americane 
„F-16“, destinate să transporte arme 
nucleare.

S.U.A.

Inițiative în favoarea „înghețării" 
înarmărilor nucleare

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
In Congresul S.U.A. se intensifică 
acțiunile în sprijinul cererilor de 
înghețare a cursei înarmărilor nu
cleare, ca un prim pas în direcția 
reducerii acestor arme și a perico
lului pe care îl reprezintă, relatea
ză agențiile americane de presă. 
Referindu-se la proiectele de re
zoluție vizînd înghețarea producției 
de arme nucleare introduse la în
ceputul săotăminii în Camera Re
prezentanților, deputatul Edward 
Markey a declarat că ele sint spri
jinite deja de 152 de membri ai 
Congresului.

La rîndul său, Clement Zablocki, 
președintele Comitetului pentru 
afaceri externe al Camerei Repre
zentanților, care a prezentat, de 
asemenea, un proiect de rezoluție

similar, a subliniat că aprobarea 
moțiunilor privind înghețarea înar
mărilor nucleare, în cadrul refe- 
rendumurilor desfășurate in no
iembrie în opt state americane și 
în districtul Columbia, „acordă de- 
putaților un mandat clar pentru 
prevederea de bază că trebuie 
oprită cursa înarmărilor nucleare 
și redus pericolul de anihilare nu
cleară".

După cum s-a mai anunțat, 
proiectele de rezoluție depuse în 
Camera Reprezentanților exprimă, 
între altele, sprijinul Congresului 
S.U.A. pentru continuarea negocie
rilor de la Geneva și realizarea 
unor acorduri privind înghețarea 
forțelor ■ strategice nucleare și re
ducerea substanțială, pe baze egale, 
a nivelurilor actuale ale acestora.

• Bilanțul tragic al ciocnirilor din orașul libanez Tripoli
• Declarațiile primului ministru al Libanului

BEIRUT 5 (Agerpres). — Luptele 
între milițiile rivale din orașul liba
nez Tripoli au continuat, miercuri, 
provocind numeroase victime ome
nești și mari pagube materiale, in
formează agențiile de presă. Surse 
ale poliției, citate de agenția U.P.I., 
informează că de la reluarea inciden
telor, vinerea trecută, 61 de persoa
ne și-au pierdut viața și alte 109 au 
fost rănite. Numărul total al victime
lor înregistrate în cele șapte săptă- 
mini de ciocniri la Tripoli este de 
144. De asemenea, se menționează că 
numeroase clădiri-au fost devastate 
de exploziile obuzelor și de incen
diile pe care acestea le-au declanșat.

Din pricina faptului că au fost în
trerupte legăturile cu Beirutul, ora
șul duce lipsă de alimente și medi
camente.

Televiziunea libaneză a anunțat că 
președintele Libanului, Amin Ge- 
mayel, și primul ministru, Shafic Al- 
Wazzan, au avut întrevederi cu 
Hisham Al Shaar, șeful forțelor de 
securitate internă, pentru a t discuta 
problema agravării situației 'în ora
șul Tripoli, al doilea ca mărime din 
țară.

într-o declarație făcută presei 
după o convorbire pe care a avut-o 
cu Morris Draper, emisarul ameri
can în Orientul Mijlociu, primul mi
nistru al Libanului, Shafic Al-Waz- 
zan, s-a pronunțat pentru „o pozi

ție americană mai fermă și mai ac
tivă" la negocierile dintre Liban și 
Israel vizînd retragerea trupelor is- 
raeliene din Liban — relatează agen
ția France Presse. Premierul liba
nez a subliniat că „pentru Liban 
principala problemă a negocierilor o 
constituie încetarea ocupării țării și 
retragerea israelienilor".

TEL AVIV 5 (Agerpres). — Sosit 
in Israel, trimisul american Morris 
Draper a conferit cu ministrul israe- 
lian al afacerilor externe, Yitzhak 
Shamir, și cu alte oficialități ale ță- 
rii-gazdă asupra negocierilor între 
Liban și Israel, cu participarea 
S.U.A., privind retragerea forțelor 
israeliene de pe teritoriul libanez. In 
centrul discuțiilor s-au aflat proble
me referitoare la agenda negocieri
lor care nu a fost încă convenită in 
cele trei runde de tratative care au 
avut loc pînă în prezent.

KUWEIT 5 (Agerpres). — Emirul 
Kuweitului, șeicul Jaber Al Ahmad 
Al-Jaber Al-Sabah, s-a întîlnit cu 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, sosit în vi
zită in această țară, a anunțat agen
ția kuweitiană de presă.

Au fost discutate o serie de pro
bleme legate de evoluția situației din 
Orientul Mijlociu.

R.F.G.

încheierea consultărilor 

cu privire la organizarea 

de alegeri anticipate
BONN 5 (Agerpres). — Președin

tele R. F. Germania, Karl Carstens, 
și-a încheiat, miercuri, consultările 
cu liderii principalelor partide poli
tice din Bundestag în problema pro
iectatei dizolvări a Camerei inferioa
re a parlamentului și convocării de 
alegeri anticipate, transmite agenția 
D.P.A. Șeful statului vest-german 
s-a întîlnit cu președintele Partidu
lui Social-Democrat, Willy Brandt, 
cu președintele Uniunii Creștin-De- 
mocrate și actualul cancelar federal, 
Helmut Kohl, cu președintele Parti
dului Liber Democrat, Hans-Dietrich 
Genscher, precum și cu un repre
zentant al partidului bavarez Uniu
nea Creștin-Socială.

După cum se știe, printr-un arti
ficiu procedural, guvernul de la 
Bonn a primit in Bundestag un vot 
de neîncredere, pentru a se deschi
de, astfel, calea convocării de alegeri 
generale anticipate. Conform Consti
tuției R.F.G., președintele republicii 
este cel care urmează să ia hotă- 
rirea definitivă în această chestiune. 
Se așteaptă ca președintele Carstens 
să-și ar.unțe decizia la 7 ianuarie, 
într-o alocuțiune televizată.

VIZITA

GENȚIILE DE PRESA
pe scurt

I
I

LUSAKA. Zhao 
Ziyang, premierul Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Chine
ze, a sosit la Lusaka într-o vizită 
oficială, transmite agenția China 
Nouă. Zhao Ziyang urmează'să se 
întîlnească cu președintele Kenneth 
David Kaunda și cu alte oficiali
tăți ale țării gazdă, pentru a 
examina probleme privind evolu
ția raporturilor bilaterale, precum 
și aspecte ale situației internațio
nale.

ÎNTREVEDERE LA BELGRAD. 
Mitia Ribicici, președintele Prezi
diului C.C. al U.C.I., a avut o în
trevedere cu Rene Mosquera, 
secretar general al P.C. din Ecua
dor, aflat în vizită în Iugoslavia. 
După cum informează agenția 
Taniug, cu acest prilej s-a subli
niat importanța continuării coope
rării dintre U.C.I. și P.C. din Ecua
dor, pe baza principiilor in
dependenței, autonomiei, egalității, 
neamestecului in treburile interne 
și răspunderii fiecărui partid în 
fața propriei clase muncitoare și a 
propriului popor. ' . ....

LUPTELE DIN SALVADOR. Ar
mata salvadoriană a recunoscut 
eșecul „anumitor operații" pe care 
le-a întreprins împotriva insur
genților în primele zile ale noului 
an — relatează agenția France 
Presse. Un purtător de cuvint mi
litar a precizat că în rîndul forțe
lor armate au 
„morți și răniți", 
însă amănunte cu 
pierderi survenite 
cadelor organizate de insurgenții 
din cadrul Frontului 
Marti pentru Eliberare Națională.

fost înregistrați 
fără a furniza 
privire la aceste 
în urma ambus-

Farabundo
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CONSULTARE ELECTORALA

ÎN INDIA. Peste 50 milioane de

Măsuri adoptate de Republica Zimbabwe 
ca urmare a intensificării provocărilor militare ale R.S.A.
HARARE 5 (Agerpres). — Gu

vernul Republicii Zimbabwe a hotărit 
să închidă frontiera cu Republica 
Sud-Africană, rasistă, s-a anunțat 
intr-o declarație guvernamentală 
dată publicității la Harare. Declara
ția subliniază că măsura a fost lua
tă in legătură cu intensificarea, in 
ultimul timp, a provocărilor militare 
și activității agresive întreprinse de

regimul de la Pretoria față de tinăra 
Republică Zimbabwe. Intre altele, di- 
versioniștți antrenați in patru tabere 
din nordul provinciei sud-africane 
Transvaal au întrerupt legăturile te
lefonice dintre Harare și R.S.A. și au 
avariat linia pentru transportul ener
giei electrice- de la hidrocentrala 
Cariba și orașul Mutare, precizează 
declarația.

Franța își reafirmă hotărîrea de a promova 
o politică economică independentă

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
într-un interviu acordat revistei eco
nomice americane „Business Week", 
președintele francez, Francois Mit
terrand, a reafirmat hotărîrea Fran
ței de a-și apăra independența, res- 
pingind orice încercare de a i se dic
ta politica ei comercială — relatea
ză agenția France Presse. Afirmînd 
că N.A.T.O. nu constituie un „direc
torat economic", șeful statului fran
cez a arătat, în context, că măsurile 
de embargo inițiate de S.U.A. în le
gătură cu construirea gazoductului 
dintre Siberia și Europa occidentală 
au reprezentat o politică eronată.

Tn altă ordine de idei, președintele 
francez a apreciat că nivelul dobin- 
zilor continuă să fie prea ridicat in 
S.U.A. De asemenea, el‘a arătat că 

•pentru a favoriza relansarea econo
mică pe plan mondial este necesar 
să se acționeze în direcția, relansării 
economiilor țărilor în curs de dez
voltare.

Rel'erindu-se la politica economică 
internă a Franței, președintele Mit
terrand a evocat preocupările pe 
care le generează inflația și șoma
jul, precum și necesitatea reducerii 
deficitului în schimburile c alte 
țări prin restructurarea iri jfetiiei 
naționale.

TENSIUNE LA MIAMI
Șomajul - una din principalele cauze ale nemulțumiru 

populației de culoare

alegători indieni au fost chemați 
astăzi în fața urnelor în vederea 
reînnoirii componenței adunărilor 
legislative locale din statele An
dhra Pradesh, Karnataka și Tripu
ra, informează agenția Reuter. în 
Andhra Pradesh și Karnataka ma
joritatea aparține Partidului Con
gresul Național Indian — I al 
primului ministru, Indira Gandhi. 
Rezultatele scrutinului vpr fi cu
noscute după 7 ianuarie.

COLIZIUNE. Agenția Associated 
Press informează, citind un comu
nicat al comandamentului forțelor 
maritime americane, că un crucișă
tor american cu propulsie nucleară 
— „U.S. Arkansas" — a intrat in 
coliziunb, în strîmtoarea Messina,

cu un cargou italian. Sistemul de 
propulsie nucleară nu a fost afec
tat. dar crucișătorul a suferit unele 
avarii. A fost deschisă o anchetă 
pentru a se stabili cauzele acciden
tului, produs în pofida sistemelor 
sofisticate de navigație cu care este 
dotat crucișătorul nuclear ame
rican.

POPULAȚIA S.U.A. Potrivit da
telor anunțate de Oficiul pentru re
censăminte din S.U.A., această 
țară a intrat in noul an cu o popu
lație de 232 616 497 locuitori. Creș
terea populației americane pe 
parcursul anului trecut a fost de 
circa 2,1 milioane, iar față de re- 
censămintul din 1980 de aproxima
tiv 6 milioane.

CAPRICIILE VREMII
In urma valului de 

frig ce s-a abătut in 
ultimele zile asupra 
Greciei, unde s-au în
registrat. temperaturi 
sub zero grade Celsius, 
au murit din cauza 
gerului 12 persoane — 
relatează agenția As
sociated Press, tn su
dul acestei țări medi
teraneene, portocalele 
au inghețat pe ramuri 
in regiunea Elis și in 
unele locuri a nins. 
Zăpada s-a așternut și 
in zone ale Insulei 
Crțta, unde au fost 
troienite drumurile de 
la poalele Muntelui 
Ida.

trează in aceste zile in 
unele zone din Turcia. 
Zăpada a căzut din 
abundență, izolind lo
calități și blocind căi 
de circulație importan
te.

O vreme deosebit de 
geroasă, cu tempera
turi de minus 36 gra
de Celsius, se inregis-

Agenția A.D.N. in
formează că in regiu
nile vestice și nordice 
ale R.D. Gerniane s-a 
produs, in noaptea de 
marți spre miercuri, o 
puternică furtună cu 
viteze ale vintului de 
pină la 150 kmlh. In 
districtele Magdeburg 
și Halle s-au înregis
trat perturbări in a- 
provizionarea cu elec
tricitate, iar mai multe 
șosele au fost blocate 
de copacii doboriți de 
vint. Pe litoralul Mă
rii Baltice, furtuna a

determinat întrerupe
rea temporară a lu
crărilor de încărcare și 
descărcare din portu
rile R.D.G. Atit la 
Berlin, cit și in alte 
zone, echipe speciale 
au intervenit pentru a 
înlătura copacii căzuți 
și a debloca șoselele.

Valul de frig care 
a afectat in ultima pe
rioadă regiunile nordi
ce ale Indiei a făcut 
44 noi victime in sta
tele Bihar și Uttar 
Pradesh, totalul celor 
care și-au pierdut via
ța din cauza tempera
turilor neobișnuit de 
scăzute pentru aceste 
latitudini ajungind 
marți la 138, informea
ză agenția France 
Presse.
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PRACTICILE NEOCOLONIALISTE - INSTRUMENT DE SPOLIERE A ȚĂRILOR SLAR DEZVOLTATE

MECANISMELE PERFECȚIONATE" ALE MARELUI CAPITAL:
acțiune nefastă ce accentuează decalajele economice dintre state, 

perpetuînd relațiile de inechitate și dependență
„motoarelor dezvoltării" • Profituri de
numai din comercializarea materiilor prime
de dezvoltare • Manipularea prețurilor - o tehnică

310 miliarde 
extrase

• Falsa teorie a 
de dolari stoarse 
din țările în curs

„randament maxim" în jefuirea sistematică a economiilor 
rămîne o iluzie - numai 
este realitate...

cu
treia" • Transferul de

-exportul de
tehnologie în „Sud“ 
capital spre „Nord“

„lumii a

I
tn „ghetto“-ul Overtown, unde 

este concentrată o bună parte a 
populației de culoare din orașul 
Miami (Florida), s-a așternut liniș
tea după citeva zile de incidente 
grave. Bilanțul acestor incidente : 
două persoane au fost ucise, 28 ră
nite și 43 arestate ; de asemenea, 
s-au înregistrat mari daune ma
teriale.

Potrivit agențiilor internaționale 
de presă, incidentele de zilele tre
cute, apreciate drept cele mai pu
ternice de la tulburările înregis
trate în același cartier în 1980, au 
izbucnit după ' ce doi polițiști au 
împușcat, fără a fi fost provocați, 
un tinăr de culoare, suspectindu-l 
că ar fi fost înarmat, tn cursul de
monstrațiilor de protest ale popu
lației, ca și al dezordinilor care au 
urmat, poliția a intervenit de mai

multe ori, iar Garda Națională a 
fost pusă in stare de alertă. Starea 
de urgență a fost instituită pe timp 
de trei zile în localitate.

• In ultima vreme, ca urmare a în
răutățirii situației economice și so
ciale, populația de culoare din 
S.U.A. are de făcut față unor se
rioase dificultăți, ceea ce a dus la 
sporirea tensiunii. Un raport publi
cat de „Urban League" — organi
zație americană pentru apărarea 
drepturilor civile — arată că pro
porția reală a șomajului în rindu- 
rile populației de culoare este de 57 
la sută și nu de 40 la sută, cit se 
indică oficial. „Atîta vreme cit 
populația de culoare ■ din America 
va deține recordul de șomaj și să
răcie, nu vor lua sfirȘit nici con
flictele rasiale din această țară" — 
conchide raportul respectiv.

în miezul dezbaterilor din ultimii 
ani privind asimetriile din economia 
mondială, persistența practicilor neo- 
colonialiste, de spoliere a țărilor slab 
dezvoltate, s-au aflat mereu activi
tatea companiilor transnaționale sau 
multinaționale, mecanismele pe care 
le-au creat și care au contribuit 
și contribuie la adincirea decalaje
lor dintre state, Ia accentuarea ine
chității ce caracterizează raporturile 
dintre bogății și săracii lumii.

Răsounzînd acuzațiilor ce li se aduc,- 
marile companii transnaționale se 
înveșmîntează în „hainele naționale" 
ale țărilor pe teritoriul cărora s-au 
implantat, prezentindu-se ca „mo
toare ale dezvoltării", surse de finan
țare „purtătoare ale progresului 
tehnic", creatoare de bogăție la scară 
nație al și mondială. Care este însă 
reallta' ,7

Xpă te ca o expresie a procesului 
de co centrare a capitalurilor, de in
ternă; xmaiizare a producției și pie
țelor. precum și a tendințelor de cen- 
tra'izare a progresului tehnic, socie
tățile transnaționale au ca unic obiec
tiv — indiferent de locul în care s-au 
imolantat — obținerea profitului 
maxim. Ele au impinzit lumea cu fi
liale. a căror finanțare, producție și 
comercializare este dirijată de la cen
tru de societătile-mamă. situate 
in statele industrializate, unde com
paniile își au sediile.

Sfera lor de acțiune cuprinde și 
state industrializate, dar țările in 
curs de dezvoltare au fost și continuă 
să fie un rivnit loc de acțiune pentru 
companiile transnaționale, avind im
plantate aici peste 21 000 de filiale. 
Aceasta datorită resurselor materiale 
de care „lumea a treia" dispune, dar 
și a mîinii de lucru mai ieftine exis
tente aici, ca și a imensei piețe po
tențiale de desfacere pe care o re
prezintă. „Lumea în curs de dezvol
tare constituie un test final pentru 
capacitatea «companiilor globale*  
(denumire folosită de «executivii» 
acestora pentru că ascunde caracte
rul lor transnațional) de a administra 
economia la scară planetară", decla
ra conducătorul uneia dintre aceste 
corporații, la începutul anilor ’60.

Pretențiile societăților transnațio
nale de a fi „motoare ale dezvoltă
rii" sint dezmințite de înseși realită
țile dramat'ce pe care le trăiesc, la 
ora actuală, majoritatea țărilor ră
mase în urmă, unde „fiicele" sus-a- 
mintitelor „mame" acționează de 
peste două decenii și jumătate.

Mitul dezvoltării pe baza „liberei 
Inițiative private" s-a spulberat. De
calajele economice intre „centru" 
(„Nordul" bogat, unde iși au sediile 
centrale marile corporații) și „perife
rie" („Sudul" subdezvoltat) s-au a- 
dincit. „Impactul negativ al compa
niei — scriu Richard I. Barnet și Ro
nald Muller în «PUTERE GLOBA

LA» — în ce privește deteriorarea 
nivelului de viață, folosirea forței de 
muncă, perpetuarea injustiției eco
nomice in întreaga lume este o re
alitate constatată, in pofida faptului 
că multora dintre conducătorii 
«transnaționalelor*  le-ar fi plăcut ca 
situația să fi fost diferită. Nefastul 
rol al companiilor in menținerea și 
creșterea sărăciei mondiale se dato
rează, in principal, crudului adevăr 
că ele și țările sărace au, de fapt, in
terese, priorități și necesități opuse, 
adesea in conflict. Interesul funda
mental al companiilor este maximi
zarea globală a profitului".

După cele două „decenii ale dezvol
tării" proclamate de O.N.U., „lumea a 
treia", asupra căreia efectele crizei e- 
conomice mondiale se răsfring cel 
mai puternic, constată că drumul ja
lonat de marile companii în acești 
ani a contribuit nu la reducerea de
calajelor, ci la adincirea sărăciei, la 
creșterea șomajului și a inegalității 
mondiale. Poziția economică a țâri
lor in curs de dezvoltare s-a deterio
rat continuu. Produsul national brut 
al acestui grup de țări a înregistrat, 
în 1981. o creștere medie de numai 
1,5 la sută, iar datoria externă a atins 
incredibilul plafon de 525 de miliarde 
de dolari. Aceasta. în timp ce marile 
corporații străine au înregistrat 
profituri de zeci și sute de miliarde 
de dolari. Un studiu al U.N.C.T.A.D.

arată — pentru a nu da decît un 
exemplu din multe altele — că doar 
in perioada 1970—1977, corporațiile 
transnaționale au scos din țările în 
curs de dezvoltare, numai sub formă 
de . profituri nete, 72,2 miliarde de 
dolari.

Incercînd să-și argumenteze afir
mațiile privind rolul lor de „motoare 
ale dezvoltării", companiile susțin că. 
mai ales in actuala perioadă in care 
ajutorul financiar public a devenit 
simbolic, ele constituie sursa princi
pală de fonduri de finanțare de care 
țările sărace au nevoie. Dar viața 
arată că și această afirmație este de
parte de a corespunde realității.

în practică, politica financiară a 
companiilor transnaționale constituie 
mecanismul cel mai bine pus la punct 
pentru spolierea țărilor in curs de 
dezvoltare. Un studiu al Națiunilor 
Unite, efectuat de Fernando Fajnzyl- 
ber. arată, de pildă, că in perioada 
1957—1965 companiile transnaționale 
de origine nord-americană au finan
țat 83 la sută din investițiile lor în 
America Latină cu resurse locale ! 
Doar 17 Ia sută din investițiile reali
zate în perioada respectivă au repre
zentat transferuri de capital din țările 
bogate în cele rămase în urmă. Mai 
mult decît atit : beneficiile realizate 
nu au putut fi utilizate decit in mică 
parte pentru necesitățile de dezvol
tare ale țărilor unde ele au fost ob
ținute. pentru simplul motiv că. în 
spiritul „celei mai bune tradiții capi
taliste" și al rațiunii înseși de a fi 
a comoaniei transnaționale, majori
tatea profitur!lor sint raoid retrase, 
între 1960—1968, arată raportul citat, 
companiile nord-americane au scos, 
in medie, 79 Ia sută din profitul re
alizat in America Latină.

Impactul financiar negativ al com
paniilor transnaționale in America 
Latină, ca și în alte zone ale „lumii 
a treia", rezultă și din altă realitate

și anume că o mare parte din capi
talul obținut pe plan local sau trans
ferat din exterior, în loc să fie 
investit pentru dezvoltarea unor noi 
structuri industriale, este utilizat 
pentru cumpărarea întreprinderilor 
locale, deja existente. Un studiu e- 
fectuat de „Harvard Business School" 
asupra celor mai mari 187 de com
panii transnaționale cu sediul cen
tral in S.U.A., cărora le revin circa 
70 la sută din investițiile nord-ame- 
ricane in America Latină, demon
strează că in perioada 1958—1967 fir
mele in cauză au folosit o parte 
substanțială din capitalul respectiv 
pentru a achiziționa fabrici care erau 
deja în funcțiune, ajungind astfel să 
controleze in unele cazuri industrii 
întregi.

Manipularea prețurilor, prin supra- 
facturarea (adică mărirea artificială 
a prețurilor) importurilor și subvalo- 
rizarea (micșorarea nejustificată a 
prețurilor) exporturilor constituie o 
altă tehnică de jefuire sistematică a 
economiilor țărilor in curs de dezvol
tare : 75 la sută din companiile
transnaționale care activează în A- 
merica Latină în domeniul exportu
rilor realizează toate aceste tranzacții 
cu alte filiale proprii, punînd pre
țuri exporturilor lor cu 40 la sută 
mai mici in comparație cu firmele 
naționale din țările in care acționea
ză. în același timp, prețurile impor
turilor sint mai mari cu 155 la sută 
in industria farmaceutică, cu 40 la 
sută în industria cauciucu’ui și cu 60 
la sută in cea electronică. Pe această 
cale imnozitele plătite de companiile 
multinaționale se situează Ia nive
luri reduse, in timp ce țările în curs 
de dezvoltare suferă mari pierderi 
de devize.

Același procedeu al „suprafactură- 
rii“ caracterizează și transferul de 
tehnologie. transformindu-I într-unul 
dintre cele mai imnortante mijloace 
de spoliere a țărilor în curs de dez

voltare. Numai datorită „suprafactu- 
răriî" tehnologiilor, transnaționalele 
înregistrează, anual, profituri de pes
te 2 miliarde de dolari. Aceasta în
seamnă, desigur, noi și importante 
pierderi in devize pentru țările in 
curs de dezvoltare, dar aspectul cel 
mai grav constă in faptul că tehno
logiile importate nu corespund. în 
generșil, stadiului «și obiectivelor lor 
de dezvoltare. Fiind realizate pentru 
necesitățile statelor industrializate, 
ele nu soluționează, ba, dimpotrivă, 
uneori chiar agravează problemele 
țărilor sărace. Tipul de tehnologie 
transferat de transnaționale, de pil
dă, este economicos în ce privește 
forța de muncă, el fiind dezvoltat 
în statele industrializate tocmai ca 
o reacție față de înaltele costuri ale 
miinii de lucru. Or, in țările in curs 
de dezvoltare ex stă 350 de milioane 
de oameni în căutare de lucru. Și 
numărul lor crește.

Un alt aspect, tot atit de nociv, îl 
constituie sistemul de racolare a 
„creierelor" practicat de companii, 
cadrele de specialiști fiind atra
se să lucreze in afara tării de 
origine și nu pentru dezvoltarea 
propriei lor patrii. Un recent ra
port al UNESCO relevă că, in 
ultimii ani, 300 000 de specialiști din 
țările în curs de dezvoltare au fost 
racolați de statele industrializate, în
deosebi de S.U.A. și Anglia. Astfel, 
aceste state au economisit cinci mi
liarde de dolari pentru pregătirea 
propriilor specialiști. Mecanismul 
spolierii funcționează, deci, masiv și 
în acest domeniu.

La aceasta se adaugă practicile 
restrictive in ce privește utilizarea 
tehnologiei cumpărate de țările in 
curs de dezvoltare — practici care 
fac ca efectul activității transnațio
nalelor in domeniul progresului teh
nic să fie negativ, necontrib'iind la 
echilibrarea balanțelor de plăți ale 
țărilor în curs de dezvolta-e (orin e- 
ventualele încasări rezultate din vîn- 
zări de produse manufacturate), ci. 
dimpotrivă, agravîndu-le situația fi
nanciară.

Acestea și alte numeroase meca
nisme. ca-e au înln»"it ve-hi’» nra«- 
tici de natură ..extraeconomică". de 
ingerință politică fățișă, asigură 
maximizarea .profitului marilor so- 
cietăti transnaționale. în spate
le expresiei nur economice — ma
ximizarea profitului — se află un 
sistam, la scară oloba’ă. beneficiind 
de cele moi moder»» f0-me si mij
loace de antiuno ne»t-u ieful-ea ce
lor săra-i în favoa"ea celor boeati. 
pernetuînd astfel marile inechități 
ale lumii în care trăim.

Valentin PAUNESCU

„Belgia a trăit la un nivel 
ce-i depășea posibilitățile4* 

Declarațiile premierului 
Wilfried Martens

BRUXELLES 5 (Agerpres). t ■ în
tr-un interviu acordat radioului bel
gian, primul ministru al Belgidi, 
Wilfried Martens, al cărui guvern a 
condus prin decrete economia țării 
în cea mai mare parte a anului tre
cut, a relevat că, în urma slăbiciunii 
economiei naționale, intenționează să 
ceară Parlamentului să reînnoiască 
pînă la finele lui martie aceste îm
puterniciri în materie legislativă, pe 
care intenționează să le folosească 
pentru menținerea la un nivel scăzut 
a cheltuielilor publice. Timp de mai 
mulți ani, a spus premierul Martens, 
Belgia a trăit „la un nivel ce-i de
pășea posibilitățile". Dună cum pre
cizează agenția Associated Press, în 
perioada 1 februarie — 31 decembrie 
1982 guvernul de coaliție de centru- 
dreapta al lui Martens a uzat de 192 
de ori la împuternicirea de a recurge 
la decrete în cadrul încercărilor de 
asanare a economiei.

Creșterea șomajului în Canada
PARIS 5 (Agerpres). — Potrivit 

unui raport al Organizației pentru 
Cooperare Economică și Dezvoltare 
(O.E.C.D.), consacrat perspectivelor 
economice și sociale ale țărilor 
membre, șomajul se va agrava in 
Canada, anul acesta, afectind 13 la 
sută din populația activă, după ce a 
atins, in octombrie 1982, 12,7 la sută, 
cel mai înalt nivel din perioada 
postbelică. Totodată, se menționează 
că activitatea economică a țării va 
rămine stagnantă și in 1983.

Devalorizarea 
coroanei islandeze
REYKJAVIK 5 (Agerpres). — Gu

vernul Islandei a decis devalorizarea 
coroanei islandeze cu 9 la sută, in
formează agenția France Presse, 
amintind Că in cursul anului trecut, 
în care inflația s-a situat la nivelul 
de 60 la sută, Islanda a mai procedat 
la două devalorizări — de 12 și 13 la 
sută — ale monedei naționale.

Aceste devalorizări repetate, apre
ciază observatorii vieții economice 
islandeze, reprezintă „baloane de 
oxigen" pentru industria națională a 
pescuitului, care asigură circa 75 la 
sută din exporturi..

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: Cod 71341. București Piața Scinteli nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 80 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzor» din Întreprinderi și instituții. In străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM 
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEII 40 360

departamentul


