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IN ÎNTREAGA ECONOMIE, IN FIECARE COLECTIV, ZI DE ZI

Muncă exemplar organizată, disciplină
și angajare deplină pentru

Realizarea ritmică a planului pe acest an
rt-------- :------ ----------------
Z SARCINI DE MAXIMĂ IMPORTANȚĂ ȘI ACTUALITATE 

care trebuie să se situeze in centrul preocupărilor oamenilor muncii

• In fiecare întreprindere, la fiecare loc de muncă, măsuri 
hotărîte pentru respectarea neabătută a programelor de 
fabricație, realizarea integrală a planului producției fizice la 
fiecare sortiment

• In industria extractivă — concentrare puternică a tuturor 
forțelor tehnice ți umane in vederea creșterii susținute a pro
ducției de cărbune, petrol, gaze naturale ți minereuri, pentru 
îndeplinirea și depășirea prevederilor de plan

• Exportul — o sarcină primordială a tuturor colectivelor 
de oameni ai muncii ; să se asigure, zi de zi, realizarea ți 
livrarea ritmică, in condiții de calitate ireproșabilă, a fondului 
de marfă destinat exportului

• Atenție maximă, in fiecare intreprindere, diminuării mai 
accentuate a consumurilor materiale și energetice pe fiecare 
produs, creșterii eficienței economice a întregii activități pro
ductive

acest an, pentru recuperarea neîntârziată a rămînerilor în 
urmă '

• Ordine și promptitudine desăvîrțite în livrarea utilajelor 
tehnologice, eforturi stăruitoare pentru impulsionarea ritmului 
de montaj

• Prioritate punerii in funcțiune a capacităților de produc
ție destinate dezvoltării bazei energetice și de materii prime, 
valorificării resurselor materiale refolosibile.

• Puternică mobilizare a forțelor de pe șantier? pentru 
punerea in funcțiune a tuturor capacităților planificate în

• Repararea tractoarelor — încheiată pînă la 20 februa
rie, asigurindu-se astfel condiții pentru buna desfășurare a 
lucrărilor agricole de primăvară

• In toate unitățile agricole să fie inițiate ample acțiuni 
de fertilizare a terenurilor cu îngrășăminte naturale, lucrare 
la care să fie folosite toate atelajele existente la sate

• In fiecare unitate agricolă, la fiecare fermă zootehnică 
— respectarea cu strictețe a normelor de îngrijire ți furajare 
a animalelor

• Contractele de livrare a produselor agricole să fie 
neîntârziat încheiate I

o mare Îndatorire si o mare răspundere a energeticienilor :
1  ■■

CREȘTEREA PRODUCȚIEI DE ENERGIE
prin mai buna folosire a instalațiilor și întărirea disciplinei in muncă
— La Conferința Națională a parti

dului s-a subliniat necesitatea dez
voltării mai rapide a bazei energe
tice a țării. Care sint obiectivele sta
bilite pentru anul 1983 și, in per
spectivă, pînă la încheierea actualu
lui cincinal 1 Ce modificări calitative 
vor avea loc in structura puterilor 
instalate și a producției de energie 
electrică ?

— In conformitate cu Programul 
energetic adoptat de Congresul al 
XII-lea, a sarcinilor rezultate din 
Programul aprobat de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 31 martie 1982, precum și 
de Conferința Națională a partidului, 
programe elaborate din indicația și 
sub directa îndrumare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, una din direcțiile 
de bază stabilite pentru dezvoltarea 
bazei energetice constă în trecerea 
rapidă a producției de energie elec
trică pe cărbune inferior, din resur
sele proprii ale țării și reducerea pro
ducției de energie electrică pe hidro
carburi. In felul acesta, în anul 1985, 
în termocentralele funcționînd pe 
cărbune și șisturi bituminoase se vor 
produce 34,8 miliarde kWh energie 
electrică, față de 17,9 miliarde in anul 
1980. Pentru realizarea acestei im- 
poftahte creșteri a producției de 
energie electrică pe cărbune și

șisturi, in actua
lul cincinal se vor 
construi o serie 
de noi termocen
trale cu o putere 
instalată de peste 
4 800 MW. Astfel, 
în afara centrale
lor electrice care 
se află în execu
ție la Timișoara, 
Iași, Suceava, 
Craiova, Giurgiu, 
Drobeta-Tr. Severin, Arad, Oradea 
etc., in anul 1983 va începe execu
tarea unor obiective energetice 
cum sint centralele electrice de ter- 
moficare pe lignit de la Sibiu, Cluj- 
Napoca, Tg. Mureș, Baia Mare. Satu 
Mare. Bacău, Focșani, Brăila-Chiș- 
cani. Slatina. Caransebeș, precum și 
termocentralele pe șisturi bituminoa
se de la Doman-Secu. In același ritm 
susținut va continua construirea de 
noi termocentrale electrice și in 
ultimii doi ani ai cincinalului 
1931—1985.

Concomitent, se va intensifica acti
vitatea de punere în valoare a po
tențialului hidroenergetic de care 
dispune țara noastră. Astfel, in acest 
cincinal vor fi date in funcțiune hi
drocentrale electrice cu o putere in

Trandafir COCARLA
ministrul energiei electrica

CONVORBIRILE Scinteii 
LA ÎNCEPUT DE AN

stalată de aproa
pe 2 500 MW, față 
de circa 3 600
MW cit s-a reali
zat in întreaga
perioadă de după 
eliberare. Ca ur
mare a lucrărilor 
ce se vor efec
tua pînă la sfir- 
șitul actualului 
cincinal, poten
țialul hidroener

getic al țării va fi valorificat în pro
porție de 45 la sută, așa cum prevăd 
Directivele Congresului al XII-lea al 
partidului. în același scop, a fost in
ventariat și potențialul hidroenergetic 
amenajabil prin microhidrocentrale. 
Astfel, numai in acest cincinal se vor 
construi peste 700 de asemenea cen
trale electrice cu o putere instalată 
de 160 MW. O atenție deosebită se 
acordă și dezvoltării energiei nu
cleare. In acest sens, prima centrală 
nuclearoelectrică echipată cu 5 gru
puri de cîte 660 MW se află în plină 
construcție la Cernavodă.

Volumul măre de investiții care se 
vor executa în actualul cincinal va 
determina schimbări importante ca
litative in structura puterii instalate 
în sistemul energetic național și a

producției de energie electrică. Ast
fel, ponderea producției de energie 
electrică a centralelor pe cărbune și 
șisturi bituminoase va crește de la 
26 la sută in anul 1980 la 43 ta sută 
in anul 1985. Se prevede, de aseme
nea, creșterea ponderii energiei hi
droelectrice. In telul acesta vor ti 
îndeplinite sarcinile trasate de Con
ferința Națională a partidului de a 
dezvolta mai rapid baza energetică 
a țării, de a reduce consumul de 
hidrocarburi. v

— In cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Plenara Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii se arată 
că și la ora actuală capacitățile de 
producție existente asigură o rezervă 
de peste 6 000 MW față de necesită
țile noastre. Totuși, există o serie de 
greutăți in alimentarea cu energie. 
Cum se explică această situație și ce 
măsuri s-au luat pentru buna func
ționare a tuturor grupurilor insta
late ?

— Cauzele acestei situații, pentru 
care pe bună dreptate am fost cri
ticați în Raportul la Conferința Na
țională a partidului, sint multiple. 
Am in vedere aici atit dificultățile

(Continuare în pag. a V-a)

La sediul C.C. al P.C.R. a avut loc, 
vineri, 7 ianuarie, solemnitatea ani
versării zilei de naștere a tovarășei 
Elena Ceaușescu, membru a! Comi
tetului Politic Executiv al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, prim viceprim-ministru 
al Guvernului Reoublicii Socialiste 
România, militant de frunte al parti
dului. strălucit om de știință, savant 
de renume mondial.

Această caldă solemnitate a pus 
pregnant in lumină deosebita prețui
re pe care comuniștii, întreaga noas
tră națiune o dau îndelungatei și 
rodnicei activități desfășurate, cu 
înaltă competență și profund spirit 
revoluționar, de .tovarășa Elena 
Ceaușescu, activitate consacrată, cu 
nestrămutată credință comunistă, 
cauzei partidului, patriei și poporu

lui, edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe pămintul 
României.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat prezenți la festivi
tate au felicitat-o cu căldură pe to
varășa Elena Ceaușescu, in această 
zi aniversară, urîndu-i ani mulți de 
viață, fericire, multă sănătate și 
putere de muncă, noi succese in 
activitatea sa, realizări tot mai în
semnate in îndeplinirea marilor răs
punderi ce i-au fost Încredințate de 
partid și popor.

Exprimind gîndurile șl sentimentele 
împărtășite de toți cetățenii Româ
niei socialiste în această zi sărbăto
rească, solemnitatea de la C.C. al 
P.C.R. a reprezentat vibrantul oma
giu adresat de întreaga țară tovară

șei Elena Ceaușescu, care, alături de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, condu
cătorul iubit al partidului și do- 
porului nostru, și-a adus și iși aduce 
o contribuție de mare Însemnătate la 
elaborarea și înfăptuirea neabătută a 
politicii interne și externe a parti
dului și statului, la transpunerea 
exemplară in faot a hotăririlor 
adoptate de Congresul al XII-lea și 
Conferința Națională ale P.C.R., la 
dezvoltarea neîntreruptă a economiei 
naționale, la sporirea prestigiului și 
afirmarea științei românești, la creș
terea bunăstării materiale și spiri
tuale a poporului, la întărirea inde
pendenței și suveranității patriei, la 
ridicarea ei ne culmi tot mai înalte 
de progres și civilizație, la promova
rea păcii, prieteniei și colaborării 
între toate națiunile lumii.

-------SCRISOAREA--------
Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. adresată 
tovarășei Elena Ceaușescu

Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,
Aniversarea zilei de 7 ianuarie - ziuo dumneavoastră 

de naștere - ne oferă prilejul de o vă adresa, cu cele 
mai alese sentimente de stimă și prețuire, sincerele și 
călduroasele noostre felicitări, împreună cu urarea de 
noi și noi împliniri, de sănătate, viață îndelungată și 
fericire.

Ne este deosebit de plăcut să vă reafirmăm și cu 
această ocazie, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu. 
profunda prețuire de care vă bucurați în cadrul con
ducerii partidului și statului, pentru munca neobosită 
ce o desfășuiați, cu pasiune revoluționară și înaltă 
competență, in Comitetul Politic Executiv și ca prim 
viceprim-ministru al guvernului, contribuind activ la 
desfășurarea vieții politice in patria noastră, la ridi
carea pe noi culmi o științei, invățămîntului și culturii, 
la înfăptuirea întregii politici interne și externe a Româ
niei socialiste.

Partidul, poporul dau o deosebită apreciere înaltelor 
dumneavoastră calități de militant revoluționar, plenar 
afirmate încă din anii tinereții, cind v-aț' situat - ală
turi de cel mai iubit fiu al poporului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu - în primele rinduri ale luptei 
pentru cauza clasei muncitoare și a poporului român, 
pentru libertate națională și socială, pentru victoria 
socialismului și comunismului.

întregul partid și popor, toți fiii patriei, fără deose
bire de naționalitate, prețuiesc activitatea strălucită pe 
care o desfășurați pe tărîmul cercetării științifice, con
tribuția de excepțională însemnătate pe care o adu
ceți nemijlocit ca cm de știință și savant de renume

mondial, în fruntea Consiliului National pentru Știință 
și Tehnologie, la progresul și înflorirea continuă o 
științei și culturii noastre socialiste, la promovarea sus
ținută în toote domeniile construcției socialiste din 
patria noastră a cuceririlor revoluției tehnico-științifice 
moderne.

Ne bucură, de asemenea, din toată inima ecoul de 
răsunet mondial al prodigioasei dumneavoastră activi
tăți de remarcabil om de știință, strins îmbinată cu 
marea contribuție pe care o aduceți Io unirea forțelor 
științifice și culturale din întreaga lume, pentru ca 
minunatele înfăptuiri ale geniului uman să nu mai fie 
puse in slujba războiului și a distrugerii, ci să ser
vească exclusiv progresului și civilizației popoarelor, în
făptuirii dezideratelor întregii umanități de a trăi într-o 
lume a bunăstării și păcii, o înțelegerii și colaborării 
dintre toate națiunile.

Dînd glas gindurilor și sentimentelor întregului nostru 
partid și popor, vă dorim ca. alături de conducătorul 
iubit al poporului român, secretarul general al parti
dului, președintele Republicii. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să trăiți ani mulți și luminoși, bucurindu-vă 
de sănătate și putere de muncă. îmbogățind cu noi 
și noi realizări remarcabila dumneavoastră artivitate 
pusă in slujba înfăptuirii hotăririlor Congresului al 
XII-lea. a programelor adoptate de Conferința Națio
nală o partidului, care deschid o nouă și insuflețitoare 
perspectivă pentru înflorirea și prosperitatea scumpei 
noastre patrii. România socialistă.

Din adîncul inimilor noastre, vă adresăm, mult stimată 
tovarășă Elena Ceaușescu. tradiționala urare „La 
mulți ani !“

COMITETUL POLITIC EXECUTIV AL COMITETULUI CENTRAL

k_______ AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

r
De pe întreg cuprinsul țării, 

înaltul omagiu al țării
Expresii ale alesei prețuiri și profundului respect, călduroa
se felicitări și vibrante urări adresate tovarășei Elena 
Ceaușescu, în scrisori și telegrame ale organizațiilor de 
partid, de masă și obștești, ale oamenilor muncii din in
dustrie și de pe ogoare, ale oamenilor de știință, artă 

și cultură

! OAMENI AI MUNCII )
j ---------------------------- !
i DIN_ INDUSTRIA ENERGETICA! ; 
i ;

Asigurarea bazei energetice reprezintă una { 
j din condițiile esențiale pentru realizarea integrală, } 
j ritmică a sarcinilor de plan în toate sectoarele de ! 
J activitate. Faceți totul pentru folosirea la întreaga j t țț capacitate a instalațiilor energetice, pentru funcțio- J 
j narea în deplină siguranță a sistemului energetic J 
j național, pentru economisirea energiei - condiții j 
J hotărîtoare ale progresului general al economiei j 
j noastre, ale îndeplinirii sarcinilor economice din } 
! 1983 și pe întregul cincinal! j

Tovarășei Elena Ceaușescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim viceprim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, îi sînt adresate 
in aceste zile, la aniversarea zilei 
de naștere, numeroase telegrame 
și scrisori de felicitare venind de 
pe întreg cuprinsul țării. Cu adincă 
emoție și bucurie, semnatarii aces
tor calde mesaje uțeajg, in aceste 
momente sărbătorești, tovarășei 
Elena Ceaușescu, remarcabil om 
politic și de stat, strălucit om de 
știință, savant de renume mon
dial, soție și mamă care întruchi
pează în mod strălucit virtuțile 
tradiționale ale femeii române, ani 
mulți și fericiți, sănătate, viață 
lungă și noi împliniri alături de 
conducătorul cel mai iubit al na
țiunii noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, spre binele și fericirea 
intregului nostru popor, pentru 
continua înflorire a patriei noastre 
libere și independente. Sint senti
mente ce se regăsesc în telegramele 
și scrisorile adresate de comite
tele județene, municipale și oră
șenești de partid, de organizații

de masă și obștești, de colective de 
oameni ai muncii ce iși desfășoară 
activitatea în fabrici și uzine, pe 
marile șantiere sau pe ogoare, de 
reprezentanți de frunte ai vieții 
științifice și cultural-artistice, de 
cadre didactice, studenți și elevi, 
de toți cetățenii patriei, fără deo
sebire de naționalitate, care parti
cipă la acest eveniment de început 
de an nou ca la o sărbătoare 
scumpă și apropiată inimilor lor.

Telegramele și scrisorile de feli
citare dau glas deosebitei admira
ții, stimei și recunoștinței pe care 
întreaga noastră națiune le poartă 
tovarășei Elena Ceaușescu pentru 
neobosita activitate pusă in slujba 
partidului și a patriei, pentru cauza 
celor mulți, pentru împlinirea 
idealurilor de libertate socială și 
națională ale poporului român, 
căruia i-a dedicat și îi dedică în
treaga viață și putere de muncă, 
pentru Înfăptuirea celei mai drepte 
și mai umane orînduiri pe aceste 
străvechi meleaguri românești.

Emoționantele mesaje adresate 
la această zi aniversară sint 
străbătute de prețuirea deosebită 
pe care poporul român o dă con
tribuției de excepțională valoare a

tovarășei academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu la dezvoltarea 
și modernizarea cercetării științi
fice din țara noastră, a științei în 
general, la fundamentarea, elabo
rarea și traducerea in viață a pro
gramelor naționale de cercetare 
științifică și dezvoltare tehnologi
că. ce au făcut obiectul impor
tantelor documente adoptate de 
Congresul al XII-lea și recenta 
Conferință Națională ale partidu
lui. Sint scoase, de asemenea, în 
evidență competența și clarviziu
nea tovarășei Elena Ceaușescu în 
conducerea unor unități de virf ale 
economiei naționale, cum sînt In
stitutul Central de Chimie și Con
siliul Național pentru Știință și 
Tehnologie, meritele sale deosebite 
în acțiunea de întrepătrundere a 
învățămintului cu cercetarea și 
producția, inițiativă finalizată prin 
atit de fructuoase realizări ce îm
bogățesc patrimoniul tehnic și ști
ințific național, excepționalele sale 
contribuții ce au atras stima șl 
admirația celor mai largi medii de 
creație tehnico-științifică de peste 
hotare. întreaga și atit de rodnica 
sa activitate ne cele mai diverse 
planuri ale vieții sociale.

în slujba 
idealurilor păcii

Ion BRAD

în lumina 
cugetului nostru

Violeta ZAMFiRZSCU

Impunătoarea clădi
re a Academiei din 
Atena are pe frontis
piciul ei, cum este și 
firesc, o statuie a pro
tectoarei orașului, zei
ța înțelepciunii. Se 
pare că tocmai înțe
lepciunea a fost, in 
decursul unei foarte 
îndelungate istorii, 
arma cea mal reduta
bilă a atenienilor. Și 
cu toate acestea, zeița 
misogină i-a îndemnat 
pe nemuritorii Acade
miei din Atena, timp 
de aproape o sută de 
ani. la o lipsă de în
țelepciune : nu alese
seră printre ai nici o 
femeie. Această slăbi
ciune omenească avea 
să se încheie la sfir- 
șilul lunii martie 1976, 
prin alegerea, ca 
membru corespondent

străin, a tovarășei a- 
cademician doctor in
giner Elena Ceaușescu. 
Era, după afirmația 
Amaliei Fleming, un 
triumf al rațiunii a- 
ceastă alegere a unei 
femei-savant de renu
me mondial, militantă 
de-o viață întreagă 
pentru drepturile nu 
numai ale femeilor, ci 
ale tuturor oamenilor 
din țara sa la liber
tate. la lumina elibe
ratoare a științei.

Intr-adevăr, între
gul for academic și 
numeroasa asistență 
ateniană au apreciat, 
in cuvintul de răspuns 
al tovarășei Elena 
Ceaușescu la elogiile 
aduse de președintele
(Continuare 
in pag. a IV-a)

Cinstire, admirație, 
respect și profundă 
iubire datorăm celor 
care, neprecupețin- 
du-și talentul, energia, 
forța de muncă le dă
ruiesc cu generozitate 
și spirit revoluționar 
propășirii țării, ridică
rii ei pe culmile mă
rețe ale socialismului 
și comunismului. Și 
cum am putea omagia 
mai bine spiritul de 
muncă, de luptă și 
abnegație pentru ma
rile idei al tovarășei 
Elena Ceaușescu decit 
făcind să strălucească, 
în lumina cugetului 
nostru. al tuturor, 
caldul îndemn și ma
rele exemplu pe care 
ni-] oferă." zi de zi. 
în slujirea țării, in 
munca neobosită pen
tru descifrarea taine

lor științei, In activi
tatea sa multilaterală 
dăruită țării, oameni
lor. poporului nostru 
muncitor ? Căci tova
rășă Elena Ceaușescu 
este in primul rind o 
mare muncitoare și o 
strălucită savantă, că
reia nimic nu-i este 
mii scump decit des
tinul tot mai luminos 
al patriei noastrg,: des
tin luminos cSie a 
fost idealul suprem al 
tuturor marilpr ei fii.

Distinsa personalita
te .a tovarășei E'ena 
Ceaușescu slujește, 
clipă de clipă, coman
damentele gindirii și 
înțelegerii, orizonturile 
largi ale cunoașterii, 
descoperind in foile de

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Matematicianul... 
frezor
Printre muncitorii din presti

gioasa întreprindere timișorea
nă „Electrotimiș" se află și un 
tinăr incă firav, dar cu mișcări 
agere și precise la mașina pe 
care lucrează, in calitate de 
frezor. Biografia i-am- aflat-o 
din ziarul „Drapelul roșu" : de 
fel de prin părțile Vîlcei, Ion 
Damian Birchi era încă de 
mic pasionat de matematică. Cu 
vreo zece ani in urmă, „Gazeta 
de matematică" l-a distins cu 
premiul intli pentru cele mai 
bune rezolvări de probleme. In 
1975 a început să lucreze la 
„Electrotimiș" ca frezor și me
seria i-a devenit o statornică 
pasiune. Cum însă n-a uitat nici 
matematica, s-a înscris la facul
tate și a absolvit-o cu brio. 
Acum are 28 de ani, e căsătorit, 
are o fetiță, are autoturism per
sonal, are locuință confortabilă 
și are... două pasiuni : meseria 
de frezor și matematica. Lu
crează tot la mașină, cu diplo
ma de profesor in buzunar. Nu 
s-a hotărit încă dacă să trădeze 
mașina pentru catedră sau 
vers. Deocamdată, ambele 
sițini sint la... fel de dragi 
mii lui.

„Frumosul 
de Momești"

Cine n-a auzit de aromatul și 
atit de deliciosul soi de măr 
„Frumosul de Voinești" ? El are 
acum un concurent nu numai la 
gust și aromă, cit mai ales la... 
greutate. Mărul cu pricina creș
te în gospodăria muncitorului 
petrolist Vasile Purcaru din 
Moinești. Intr-o gospodărie din 
care petrolistul iși asigură legu
me și toate cele trebuitoare fa
miliei. Plus fructe. Unul din 
merii lui i-au dăruit astă-toam- 
nă fructe dolofane, nemaiîntâl
nite prin partea locului. Un măr 
pe care ni l-a arătat l-am cîn- 
tărit „ca la farmacie" : 930 de 
grame. Gazeta județeană „Stea
gul roșu" ne asigură că au fost 
mere și de cite un kilogram bu
cata — și chiar mai mari. Cu 
alte cuvinte, un singur măr — 
și desertul familiei este asigu
rat.

Pentru o literă
Nu sint deloc puține situațiile 

în care funcționari de la unele 
oficii de stare civilă, din neaten
ție sau distrați; greșeșc înscrie
rea unor nume sau prenume în 
certificatele de naștere, punîn- 
du-i astfel pe drumuri pe pă- I 
rinții noilor veniți pe lume. Pen
tru că — se știe — orice modi
ficare, cit de mică, în acte se 
face numai pe calea justiției. Un 
cititor al nostru ne mărturisea 
că, din cauză că băiețelul lui. 
Florin, fusese trecut in certifi
catul de naștere Florina, cind 
i-a venit sorocul să-l dea la 
școală a trebuit să umble mult 
și bine pină să dovedească că 
băiatul e băiat și nu fată. 
Aceleași necazuri, din cau
za unei litere scrise greșit, a 
pățit și Radu Cărdei din Dărmă- 
nești. Aflăm din ziarul sucevean 
„Zori noi" că din cauza trecerii 
in certificatul de naștere al co
pilului său in loc de Cărdei cu 
î din i în loc de i din a, a tre
buit să bată multe drumuri, 
să-și piardă zile in șir pină să 
se îndrepte greșeala.

De ce le-a fost 
frica...

Vinzătoarea Gabi Ioniță de 
un magazin de prezentare

in- 
pa- 
ini-

I
I

I
I

I

I

I

la
_____  . d 

desfacere a cooperației mește
șugărești din Birlad tocmai vin- 
duse pe sub mină un cojoc și o 
haină de piele scoase la iveală 
dintr-un loc numai de ea știut. 
Un alt client — după cum aflăm 
din ziarul vasluian „Vremea 
nouă" — martor la cele intim- 
plate, a cerut și el un cojoc.

— Pe moment nu vă pot servi, 
dar dacă mă rugați, dacă insis
tați...

— Și una, și alta, ba chiar va 
implor !

— Atunci e altceva. O să iau 
legătura cu fratele meu Petrică. 
El știe de unde și cum face rost, 
cit despre cost... știți... riscul e 
mare, poate fi taxat drept spe
culă și oricind poate să pice 
plocon miliția. Să-mi spuneți 
numai de unde să vă iau.

— De la miliție.
De prisos să mai spunem cine 

pe cine a „luat".
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m copac
Nicolae Zidărescu, zis Nae, lu

cra ca șofer la întreprinderea 
județeană de gospodărie comu
nală și locativă Prahova. După 
ce a făcut „încălzirea" cu un li
tru de vodcă, „jUma-juma" cu 
un. prieten, s-a urcat cu acesta 
intr-o autobasculantă și a pornit 
la drum. Pe drum — aflăm din 
gazeta „Flamura Prahovei" — 
Nae n-a păstrat distanța regu
lamentară și a lovit un autotu
rism.

— Oprește, Nae ! — i-a strigat 
prietenul.

— Cum să opresc ? Vrei să 
plătesc ? Lasă-l că poate o fi 
avind asigurare CASCO.

Și, incepind să caște zdravăn 
(îl apucase și somnul), Nae a 
apăsat vîrtos pe accelerator și nu 
s-a mai oprit decît intr-un co
pac. Care copac i-a pus capac : 
ăsta precis nu avea CASCO. In 
schimb, Nae s-a „asigurat" la... 
ce-o

In 4 rîndurî
o 

căra . , . . . ..
Gheorghe Grămadă unui gestio
nar după... inventar :

„Rezultatul îi convine 
Și e bucuros nespus : 
Dînsul a ieșit cu bine. 
Iar revizorul cu... plus".

zice legea.

epigramă din ziarul „Fla- 
Iașiului", dedicată de

Rubrică realizată de
1_ Petre POPA
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UNITATEA IN MUNCĂ ȘI IDEALURI 
-izvorul marilor noastre împliniri socialiste

Cu cîtva timp în urmă, un repre
zentant al televiziunii dintr-o tară 
occidentală, aflat în vizită în Româ
nia, se interesa care este situația 
populației de naționalitate germană 
din orașul Codlea. Mi-a făcut, efec
tiv, plăcere să-i răspund — aveam 
atîtea fapte și argumente la îndemî- 
nă I Dar nu sint convinsă că cele ce 
i-am spus i-au plăcut și interlocu
torului. Am avut impresia că venise 
cu anumite idei preconcepute și că 
tare ar fi dorit să găsească o con
firmare a lor și în realitate. E po
sibil să-l fi dezamăgit afirmînd că, 
în România, egalitatea dintre cetă
țeni este o realitate lesne vizibilă. 
E posibil să fi fost dezamăgit întîl- 
nlnd în viață argumentele acestui 
mare adevăr al vieții noastre în 
România socialistă : egalitatea drep
turilor tuturor cetățenilor, fără deo
sebire de naționalitate, asigurată de 
condiții egale de exercitare a lor.

Da, cetățenii de naționalitate ger
mană din România — păstrindu-și 
limba, cultura și obiceiurile — sint 
participanți activi la viața politică 
șl socială a țării, au aceleași drep
turi și îndatoriri ca oricare cetățean 
al republicii. Viața orașului nostru 
este edificatoare pentru modul 
exemplar în care Partidul Comunist 
Român a rezolvat problema naționa
lă. Nu numai în teorie, în afirmații, 
ci în mod constant, neabătut, și în 
fapte, principiul egalității depline 
între toți membrii societății noastre 
călăuzește întreaga politică economi
că și socială a partidului și statului 
nostru.

în concepția secretarului general 
al partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adevărata, reala egalitate 
se realizează în primul rînd pe tărî- 
mul muncii. Al dreptului la muncă, 
a cărui exercitare este asigurată prin 
dezvoltarea puternică și armonioasă 
a economiei, prin progresul indus
triei și agriculturii, prin crearea în 
toate zonele țării a noi locuri de 
muncă. în orașul nostru au fost am
plasate puternice întreprinderi, atit 
industriale — cum sint „Colorom", 
întreprinderea mecanică, „Măgura" — 
cit și cu profil agricol, cum sint în
treprinderea de creștere și îngrășare 
a porcilor, întreprinderea pentru 
nutrețuri combinate. Avicola, ori ves
titele sere cărora li s-au asigurat con
diții să-și creeze și să-și mențină o 
faimă mondială. Locuitorii orașului 
nostru — români, germani, maghiari 
— au posibilitatea să-și pună în va
loare hărnicia și priceperea în me
serie, să-și afirme spiritul creator, 
în interesul comun, al bunului mers 
al activității colectivelor respective 
și al bunăstării fiecăruia. Este știut 
că între muncă și retribuție există 
o strînsă interdependență, iar legis
lația statului nostru nu face nici o 
discriminare, nu cunoaște nici o aba
tere de la principiul pentru muncă 
egală — răsplată egală. Cuantumul 
retribuției oglindește profesionalita- 
tea și eficiența muncii, aportul con
cret al fiecăruia, singurele criterii 
care îi deosebesc pe muncitori unii 
de alții.

Unele dintre unitățile economice 
amintite sau importante Secții ale 
acestora au în fruntea lor cetățeni 
iiin rîndul naționalităților conlocui
toare. La întreprinderea de mobilă

este director tovarășul Foot Peter, 
la I.S.C.I.P., Varga Iosif, Meneges 
Otto este inginer-șef la C.A.P., 
Hugel Hans este șef de fermă la 
faimoasa întreprindere de sere, iar 
Aescht Hans îndeplinește aceeași 
funcție la I.A.S. Codlea. Iată, așadar, 
că germanii și maghiarii sint pre- 
zenți în activitatea economică, de la 
luarea deciziilor pină la aplicarea 
lor în practică. Numirea lor în aces
te funcții de răspundere a fost fă
cută pentru că au dovedit înaltă 
competență, spirit de răspundere, 
acea putere de dăruire ce se cere 
oricărui conducător, indiferent de 
originea lui etnică.

Nu știu dacă sint multe țări în 
rîndul celor avansate industrial — 
chiar printre acelea de unde ne vin 
„critici" cum că pcpmația de origine 
germană nu s-ar bucura de drepturi, 
— unde muncitorii de altă naționa
litate să se bucure de asemenea con
siderație în ierarhia socială ca în 
țara noastră. Din cite citesc, în zia
rele din acele țări, departe de a as-

Margareta KRAUSS 
primarul orașului Codlea, 

județul Brașov

pira să ajungă directori sau măcar 
șefi de echipă, muncitorii străini iși 
pun întrebarea — mult mai modestă
— dacă vor găsi sau nu de lucru, 
ei fiind socotiți indezirabili, și în
demnați ori chiar siliți să se întoar
că în țările lor. Eu socotesc că li
niștea pe care ți-o dă un loc de 
muncă sigur valorează foarte mult, 
mai ales in condițiile actualei crize 
economice mondiale. Despre acest 
lucru — vital pentru oricare om, 
pentru oricare familie — nu se vor
bește în acele articole sau emisiuni 
care agită false probleme privind 
drepturile omului in România. în 
schimb, se manifestă o ipocrită în
grijorare cu privire la faptul că, 
chipurile, germanii și maghiarii de 
la noi și-ar uita limba maternă, cul
tura, obiceiurile. Așa cum stau lu
crurile in Codlea, eu pot să afirm 
răspicat că nu există motive de în
grijorare și că respectivii „preocu
pați" de aceste probleme ar putea să 
se liniștească...

în orașul nostru, din 25 000 de lo
cuitori, 3 000 sint germani, iar o mie
— maghiari. în familiile germane sau 
maghiare nu numai că se vorbește în 
limba maternă, dar copiii lor au la 
dispoziție clase speciale cu predarea 
tuturor materiilor în germană și 
maghiară ! De asemenea, există în 
localitate grădinițe cu limba de pre
dare germană. Ca pretutindeni în 
țară — cuvîntul „pretutindeni" evo- 
cînd și el egalitatea în drepturi — 
manualele pentru naționalitățile con
locuitoare sint gratuite, accesul la 
formele de învățămînt e gratuit, șco
lile și clasele sint slujite de cadre 
didactice calificate. Accesul liber la 
carte, lâ cultură, la însușirea‘oricărei 
profesiuni, după dorințele și aptitu
dinile fiecăruia, deschide larg 'pot- • 
țilâ'afirfnării personality ții,'constituie

izvorul satisfacțiilor profesionale și 
personale la care orice om are drep
tul.

Aș adăuga că există condiții ma
teriale optime și pentru cultivarea 
talentelor artistice ale locuitorilor. 
Pentru că eu însămi sint de națio
nalitate germană, am să mă refer la 
cîteva aspecte ale activității cultu- 
ral-artistice desfășurate la Codlea de 
cetățenii aparținînd acestei naționa
lități. La Casa orășenească de cultu
ră din Codlea ființează patru coruri 
in limba germană — unul bărbătesc, 
unul de femei, unul mixt și unul de 
tineret, două fanfare, o formație de 
chitare, o echipă de teatru și două 
echipe de dansuri specifice. Aceste 
numeroase și active formații artis
tice contribuie din plin, alături de 
cele românești și maghiare, la men
ținerea interesului publicului codlean 
pentru acțiunile casei de cultură.

în calitate de vicepreședinte al 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate germană sint în măsură 
să afirm că ceea ce am relatat des
pre Codlea se regăsește, sub diferite 
forme, in toate localitățile și jude
țele în care trăiește o populație 
maghiară, germană sau de altă na
ționalitate. Există mii de formații 
artistice de amatori ale căror pro
grame promovează și cultivă obi
ceiurile și tradițiile specifice fiecă
rei naționalități conlocuitoare, într-o 
îmbinare armonioasă cu tot ce e mai 
valoros în cultura națională, in crea
ția revoluționară și patriotică. Ală
turi de acestea funcționează 14 teatre 
in limbile naționalităților conlocui
toare. în editura „Kriterion", ca și 
în alte edituri din țară sint tipărite 
cărți în limbile acestora, circa 300 
de titluri anual, cu un tiraj de circa 
2,3 milioane exemplare ; apar 53 pu
blicații, cu un tiraj de 134 milioane 
exemplare ; radioul central, studiou
rile locale, televiziunea au programe 
speciale in limbile maghiară și ger
mană.

Aș încheia subliniind o realitate 
din care derivă toate celelalte ce 
compun viața noastră de toate zi
lele : drepturile politice ale tuturor 
cetățenilor, fără deosebire de națio
nalitate. Am la indemină un exem
plu proaspăt de exercitare a acestor 
drepturi. Nu de mult au avut loc ale
gerile de deputați in consiliile popu
lare. La noi, din 29 de deputați 
aleși, 4 sint germani și 2 maghiari. 
Este o reprezentare proporțională cu 
ponderea acestor naționalități în 
populația orașului. Au fost votați 
gospodari dintre cei mai buni, iar în 
rîndul acestora se numără atît ro
mâni, cit și germani și maghiari — 
oameni care, sint convinsă, vor con
tribui la buna gospodărire și pro
gresul orașului nostru.

Unitatea și frăția dintre toți oa
menii muncii din țara noastră, fără 
deosebire de naționalitate, constituie 
o cucerire scumpă nouă, tuturor, 
chezășia de neclintit a împlinirii 
idealurilor socialiste și comuniste. 
Muncind alături — români, maghiari, 
germani, oameni ai muncii indiferent 
de naționalitate — animați <je aceeași 
voință, vom contribui la infăotuirea 
hotărîrilor Congresului al XÎI-lea, 
ale Conferinței Naționale, cu con
știința îndeplinirii datoriei de pa- 
trîoți și revoluționari, de fii credin
cioși ai acestui pămînt.

BOTOȘANI: în pri
mele zile ale anului, 
primele o sută de fa

milii în casă nouă
O sută de familii din munici

piul Botoșani s-au mutat, in 
primele zile ale acestui an, tn 
tot atîtea apartamente noi, ca 
urmare a depășirii de către con
structori a sarcinilor planificate 
pe anul 1982. în acest an, în 
județul Botoșani se vor construi 
peste 3 400 apartamente, din 
care aproape 2 000 in municipiul 
reședință al județului, 831 în 
orașul Dorohoi, peste 120 la Da
rabani și Săveni și 481 destinate 
specialiștilor de la sate. (Sil
vestri Ailenei, corespondentul 
„Sein teii").

BUZĂU : Noi tipuri de 
panouri pentru 

locuințe
La întreprinderea de materia

le de construcții Buzău, acțiu
nea de diversificare a produc
ției, de îmbunătățire a nivelului 
tehnico-calitativ al produselor a 
debutat și în acest an cu o re
alizare deosebită. Este vorba de 
conceperea și executarea unui 
nou tip de panouri de locuințe 
ale căror caracteristici răspund 
exigențelor actuale ale arhitec
turii și sistematizării locale. 
Noul tip de panou este integral 
finisat atit in exterior, cit și in 
interior. (Stelian Chiper, cores
pondentul „Scînteii").

Sinaia in haină de nea
Foto : E. Dichiscanu

Secunda în care șantierul 
a cunoscut mai bine un om

Unul din marile șantie
re de construcții indus
triale din Pitești (unitate 
a Trustului de monta) 
utilaj chimic). Zi obișnui
tă de lucru. Ropot de 
ciocane, zornăit de lan
țuri grele, duduit de ex
cavatoare, vocile oameni
lor care se cheamă, se 
îndeamnă unul pe altul. 
Se părea deci că e vorba 
de o zi de lucru ca orica
re alta. Dar ceea ce s-a 
petrecut în ziua aceea ne 
relatează mai pe larg co
respondentul nostru vo
luntar din Pitești, Florea 
Tistuleasa : La un mo
ment dat, iată insă ci 
brațele uriașelor macara- 
le-turn rămin instantaneu 
încremenite, la fel încăr
cătura lor de beton și 
corpuri metalice, încre
menesc podurile rulante... 
Din cine știe ce motive 
se oprise furnizarea ener
giei electrice.

Un minut, două, trei... 
Unul dintre macaragii, 
M. Dumitru, fără să de
cupleze motorul macara-

lei-turn (!), iese din ca
bină, coboară. (In acel 
moment, el săvîrșlse o 
abatere de la normele 
tehnice de exploatare a 
utilajelor, faptă din care 
și alți macaragii trebuie

ții, oameni. Coliziunea 
dintre cele două uriașe in- 
stalații-turn — una nemiș
cată, alta indrentindu-se 
către prima — părea imi
nentă. Fiecare dintre cele 
două instalații costă mili

DIN SCRISORILE PRIMITE 
LA REDACȚIE

să tragă toate concluziile 
ce se impun). Oamenii 
se string ciorchine, se în
treabă, trimit pentru in
tervenție.

La scurt timp, sursa 
producătoare de curent 
reintră in funcțiune, iar 
odată cu ea, motorul 
macaralei părăsite. Utila
jul se pune în mișcare. 
In fg,țg macaralei, nemiș
cat — un alt colos de a- 
celeași dimensiuni. Sub 
ele — camioane, construc

oane. Prăbușirea lor ar fi 
însemnat însă mult mai 
multe pagube. Poate vieți 
omenești. Șantierul a a- 
muțit. Totuși, iată că 
unul dintre oameni, co
munistul Ion Rujoiu, se 
desprinde din grup, a- 
leargă spre macara. Oa
menii sint cu sufletele la 
gură. Prăbușirea instala
țiilor ar fi , însemnat 
curmarea vieții, curajosu
lui muncitor. începe un 
fel de numărătoare in
versă: 10, 9, 8... Va fi

mat mare viteza de îna
intare a macaralei sau 
viteza omului care do
rește din tot sufletul, din 
toată ființa să evite ca
tastrofa? O treaptă, două, 
trei... zece. Comunistul 
Ion Rujoiu urcă ca via
tul. E numai o fibră de 
mușchi, are o singură do
rință: să ajungă la buto
nul care oprește instala
ția. La riadul lor și cei 
doi giganți se apropie 
implacabil: îi desparte un 
metru, o jumătate de me
tru...

Și deodată, la doar 
cițiva centimetri depărta
re de macaraua in pozi
ție fixă, cea aflată în sta
re de funcționare rămine 
încremenită. Ion Rujoiu 
ajunsese la timp.

Jos, la baza instalații
lor, s-a auzit la unison o 
răsuflare adincă de ușu
rare. Sus, în cabina ma
caralei, curajosul munci
tor iși ștergea fruntea li
niștit.

Gh. GRAURE

Foto : Szakacs V. SandorLocuințe moderne, confortabile pentru oamenii muncii din municipiul Miercurea-Ciuc
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ANCHETĂ SOCIALĂ

Din Texas și pină în Car- 
pați. știe și un copil de 
școală, este o distantă buni
cică. Nu s-a inventat incă 
telescopul prin care oame
nii aflați în puncte geogra
fice atît de depărtate- între 
ele să se poată privi, e- 
ventual să-și facă semne. 
Iată insă că „lin grup de 
credincioși și creștini din 
Alabama, Texas și Califor
nia" e cuprins subit de o 
ciudată revelație. Mai pe 
românește — are vedenii. 
Adică. grupul în cauză 
„vede' tot ce se petrece 
aici, la Dunăre și. înzestrat 
cu această putere, scoto
cește fără jenă prin gră
dina noastră. Și cum nu 
descoperă decît cai verzi 
pe pereți, ii încredințează 
urgent „Europei libere" — 
oborul unde o astfel de 
marfă are multă căutare. 
„Europa" aduce totul la 
numitorul comun al vede
niilor sale și. iată. caii 
verzi pe pereți transfor
mați în... emisiunea „Româ
nia și drepturile omului". 
Zic in fata microfoanelor : 
„Vă aducem la cunoștință, 
in auzul întregii suflări ro
mânești. actele greu de ca
lificat în cuvinte ce se pe
trec în țară".

Urmează „actele":
„Căpitanul de vapor Vir

gil Firu. întors cu vasul de 
la Hamburg și ajuns la 
Orșova pentru o escală, 
este arestat după ce i se 
găsesc si i se confiscă 
13 090 de biblii".

Știți cite inexactități — 
adică minciuni — sînt nu

mai în această frază ? N-o 
să le înșirăm pe toate. 
Facem doar precizarea că 
oropsitul căpitan de vapor 
n-a fost decît... cîrmaci de 
șlep, că Hamburgul este de 
fapt Regensburgul, că... 
Dar treacă de la noi și să 
revenim la fondul ches
tiunii.

Se rostește mai departe 
de la amintitele microfoa
ne : „Credincioșii Silviu 
Cioată, Costel Georgescu 
și Nicu Rotaru, din Plo
iești, sînt alte victime... 
ale căror familii au fost 
lăsate să moară de foa
me, ei fiind arestați, ne- 
maistiindu-se nimic despre 
soarta lor... Credinciosul 
Klaus Wagner, din Sighi
șoara. a fost condamnat la 
6 ani închisoare și 68 000 
lei amendă, iar tinerele 
Fidia. Și Maria Delaoeta, 
din Cărpiniș. județul Cluj, 
la 5 ani închisoare pentru 
contrabandă de biblii". 
Singura vină a acestora — 
se alătură corului de bigoti 
de aiurea și asa-zisul „Co
mitet creștin pentru apă
rarea libertăților religioase 
și de conștiință" — este a- 
ceea că și-au exercitat 
„dreptul constitutional de 
exprimare și practicare a 
convingerilor religioase".

Oare așa să fie ? Cei im
plicați în această tevatură 
știu exact care este ade
vărul, dar fug de el mai 
ceva ca ucigă-I toaca de 
tămîie. La urma urmei, nici 
nu prea ai ce să le repro
șezi. Nu pentru a spune a- 
devărul sint ei întreținuți

și plătiți de către oficinele 
de diversiune de pe acolo, 
pe unde s-au aciuat. Dar 
iată faptele reale — nu ro
dul fanteziei lor aberante : 

Aflat cu șlepul la Re
gensburg — port la Du
năre, în Bavaria — lui Vir
gil Firu i se propune o „afa
cere". Un ins fără căpătîi și 
fără tară. Barbu Gh.. zis 
Gheți, adept al sectei „Oas-

(organizatie reacționară, 
care se distinge prin pro
paganda ostilă socialismu
lui) nu avea cum dispune 
de asemenea posibilități. El 
nu era decît un pion în 
contrabanda cu cele sfinte 
și cu maculatura otrăvită 
— precum vom vedea. De
altfel, după cum declară 
chiar cumnatul Iui Firu, 
marinar de șlep și el, „că-

în englezește, combine mu
zicale japoneze, motoare 
pentru bărci pneumatice, 
cauciucuri de autoturisme 
etc. Ba, la cererea surori
lor Delapeta. alături de 
„Cîntărlle domnului" (scri
ere obișnuită a sectei 
„Oastea domnului’*, inter
zisă de lege), este expe
diată. tot prin contraban
dă, șl o mașină de tricotat.

Astăzi ultima zi la tragerea extraordinară 
Pronoexpres a noului an

De la toate agențiile Loto-Prono- 
sport se pot procura bilete pentru 
tragerea extraordinară Pronoexpres 
a noului an din 9 ianuarie 1983. 
După cum s-a mai anunțat, formu
la tehnică prezintă îmbunătățiri 
față de cea a tragerii similare an
terioare, cind au fost atribuite peste 
137 000 de premii. Așadar, șanse 
considerabil sporite de a obține au
toturisme „Dacia 1 300", mari sume 
de bani și excursii pe rutele R. S.

Cehoslovacă — R. P. Polonă, 
U.R.S.S. sau R. D. Germană — R; P. 
Polonă. Se poate juca pe variante 
simple, variante combinate sau 
combinații „cap de pod", achitate 
sută la sută sau în cotă de 25 la 
sută. Variantele do 25 lei au drept 
de cîștiguri la toate cele zece ex
trageri a cite șase numere fiecare. 
Astăzi, sîmbătă, este ultima zi cind 
se mai pot procura bilete pentru 
tragerea extraordinară „Pronoex
pres" de mîine, 9 ianuarie.

DE LA
Administrația Asigurărilor de 

Stat aduce la cunoștința cetățe
nilor care au contractate asigu
rări cu plata primelor în rate 
că este necesar să achite la ter
men aceste rate, pentru a nu 
prejudicia continuitatea rapor
turilor de asigurare.

ADAS
Plata ratelor de prime se 

poate face Ia responsabilii cu 
asigurările din unitățile socia
liste, la agenții și inspectorii de 
asigurare sau, direct, la orice 
unitate ADAS.

te, de introducerea ilegală 
de materiale cu caracter 
dușmănos, fapt pedepsit de 
lege. In al doilea rînd, des
pre evaziunea fiscală, fapt 
de asemenea ce contravine 
flagrant legii. In clipa cind 
au fost prinși cu ocaua 
mică, cind s-a tras linie și 
s-a văzut că trebuie să răs
pundă, între altele, pentru 
suma de 417 009 lei repre-

S-a mai născocit un „drept al 
omului": dreptul la... contrabandă?

EPILOG PREVIZIBIL LA TRAFICUL ILEGAL DE MACULATURĂ DIVERSIONISTĂ
tea domnului", se oferă să-l 
recompenseze generos dacă... 
Dacă duce în tară niște 
„simple colete". La desti
nație. nici o grijă, va fi a- 
jutat de surorile Delapeta, 
care fac și ele parte din 
„Oastea domnului", de Klaus 
Wagner și C. Georgescu 
care, nu-i nimic că sint 
creștini după evanghelie, 
afacerile sint afaceri, ele 
trebuie puse mai presus de 
doctrinele religioase... Firu 
n-are tăria să reziste ten
tației. Mai ales că Gheti îi 
flutură pe sub nas destui 
bani. De unde ? Din pro
priul buzunar ? Să fim se
rioși ! Un individ care taie 
frunză la ciini, cum a 
tăiat și pe aici, pină s-a 
aciuat pe lingă.......... Isus
pentru lumea comunistă"

pitanul" (in versiunea „Eu
ropei...") era bine plătit 
pentru serviciile sale puse 
in slujba contrabandiștilor. 
Din punga cui? Din aceeași 
pungă din care sînt plătiți 
indivizii care n-au ezitat 
să-și trădeze țara, să se 
pună în serviciul dușmani
lor ei.

Lămuriți deplin asupra 
naturii trezoreriei lui Gheți. 
să aruncăm o privire asu
pra nomenclatorului de 
„mărfuri" din coletele de 
contrabandă. Lista e lungă 
și, intr-un tel, are hazul ei. 
Ea cuprinde de Ia „Umpleți 
vidul" — cărțulie cu carac
ter instigator — ori „Sfa
turi biblice pentru tinerii 
căsătoriți", pină la reviste 
porno, țigări străine, sticle 
de băutură cu mărci scrise

Așadar, ca să aibă cit de 
cit sorti de reușită, marii 
combinatori din umbra a- 
cestei afaceri nu s-au sfiit, 
lumește. să-i corupă pe 
făptași. Prevăzători din 
fire, traficanții se făceau 
luntre și punte pentru a 
se pune bine și cu raiul 
și cu iadul. Nici n-ar fi 
putut alege o altă cale pen
tru a avea cit de cit sorți 
de cîștig in răspindirea 
scrierilor imunde pe care 
pină și inși angajați In a- 
ceastă treabă murdară le-au 
taxat că atare, după cum 
vom vedea mai incolo. Pină 
atunci se impune preciza
rea că cei care au cedat 
tentației și s-au lăsat prinși 
in această afacere au să- 
vîrșit o dublă evaziune. 
Este vorba, înainte de toa-

zentînd taxele vamale elu
date, potrivit mărfurilor 
introduse ilegal in țară, a- 
tunci, hai la „Europa"... Și 
dă-i cu „libertățile religioa
se și de conștiință", dă-i cu 
„drepturile omului". Mai 
știi, poate se prinde !... Ne 
indoim că s-ar „prinde" 
cituși de puțin și prin locu
rile de baștină ale „grupu
rilor de credincioși sensi
bili", unde auzim că legile 
fiscale sînt mult mai dras
tice ; dacă le-ai călcat, 
plătești usturător și în van 
invoci... „drepturile omu
lui" I

Să vedem însă cine sînt 
„organizatorii" contraban
dei date in vileag. Cu patru 
ani în urmă, Klaus Wagner 
întreprinde o excursie in

R.F.G., la socrul și cumna
ta șa. Atunci face cunoș
tință — deloc intimplător !
— cu șapte inși aflați pe 
statele de plată ale organi
zației reacționare „Isus 
pentru lumea comunistă". 
Mai marele acesteia — o 
mai veche cunoștință des
pre care cititorii noștri au a- 
flat din ancheta „Cavalerii 
«libertății de conștiință»... 
cu otrava in portbagaj", 
„Scînteia" nr. 12 509 din 11 
noiembrie 1982 — Moritz 
Richard Wurmbrand. Indi
vid aflat, intre cele două 
războaie mondiale, în solda 
siguranței statului burghe- 
zo-moșferesc. Ajuns pe alte 
coclauri (datele sale -bio
grafice nu prea sunau gro
zav după 23 August 1944...), 
iată-1 pe domnul Wurm
brand, fostul om de încre
dere al siguranței, în pos
tura de combatant pe „ba
ricadele" luptei pentru... 
apărarea libertăților re
ligioase și de conștiință. Cei 
„șapte magnifici" ai dom
nului Wurmbrand il con
tactează, așadar, pe Wagner 
și afacerea cu cele sfinte și 
mai puțin sfinte, cum s-a 
dovedit, marchează primul 
ei pas. Care a fost epilogul
— se știe...

Iată ce declară. Intre al
tele, prins cu mița în 
sac, Klaus Wagner : „Pen
tru preluarea acestor bu
nuri am primit in total 
32 000 lei. Virgil Firu mi-a 
mai dat Ia un transport 
suma de 12 000 lei, spunin- 
du-mi că este din partea 
lui Walker (unul din cei 
șapte care l-au contactat 
pe Wagner în R.F.G. — 
n.r.) și s-o folosesc unde 
era nevoie". Să auzim ce 
spune mai departe același

Wagner : „Suma aceasta a 
fost împărțită de mine așa : 
lui C. Georgescu — 4 090 de 
lei (care mai fusese re
compensat cu 10 000 de lei 
pentru serviciile aduse), 
3 000 lui Rotaru Nicu, 
iar 5 000 au rămas la 
mine, folosindu-mi pen
tru deplasarea făcută și în 
continuarea concediului de 
odihnă, in care mă aflam 
(sublinierea noastră). Men
ționez că Virgil Firu mi-a 
spus că pe vas mai e ma
terial și m-a întrebat de să 
facă cu el. Eu i-am spus 
să facă ce vrea, că nu mai 
am nevoie de el. Mai arăt 
că printre cele 500—600 
cărți pe care levant luat eu, 
am găsit și vreo 10 bucăți 
cu titlul : «Umpleți vi
dul !»".

Din toate cele înfățișate 
pină aici reiese limpede 
cum își exercitau „dreptul 
constituțional de exprima
re și practicare a convinge
rilor religioase" inșii des
pre care este vorba și a- 
supra cărora justiția s-a 
pronunțat în raport de fap
tele săvîrșite. Întrucît orice 
comentariu suplimentar 
este de prisos, ne îngăduim, 
in încheiere, doar o singu
ră întrebare : oare prin 
locurile de unde s-au auzit 
amintitele voci de protest, 
contrabanda, eludarea le
gilor vamale și fiscale intră 
cumva tn „dreptul constitu
țional al cetățeanului", in 
ceea ce se cheamă dreptu
rile omului ? Sincer, ne în
doim.

Atunci de ce și, mai ales, 
pentru ce atîta zadarnică 
tevatură ?

Iile TANASACHE
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Muncă exemplar organizată, disciplină și angajare deplină pentru 
REALIZAREA RITMICĂ A PLANULUI PE ACEST AN
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Primele rezultate ; 
la panoul ; 
de onoare

• Bilanțul primelor zile ale 
anului la întreprinderea metalur
gica din lași : 100 tone de țevi 
și profile fabricate peste plan, 
iar partenerilor externi li s-au 
expediat peste 1 000 tone de 
țevi.
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• Siderurgiștii reșițeni au 
produs suplimentar in primele 
zile ale lunii ianuarie 300 tone 
de oțel și 400 tone de laminate 
finite pline.

• La Combinatul chimic din 
Rîmnicu Vîlcea a fost dată în 
exploatare instalația de recupe
rare a hidrogenului excedentar, 
rezultat din procesul de fabrica
ție a sodei caustice.

• întreprinderea de construc
ții aeronautice din Brașov a în
ceput să producă un bou tip de 
avion utilitar românesc — al
treilea din gama celor necesare 
pentru lucrările aviochimice din 
agricultură - denumit I.A.R. 825.

• La Fabrica de sticlă din 
Suceava a intrat în producție o 
nouă linie tehnologică pentru 
industria alimentară, cu o capa
citate anuală de 23 milioane de 
butelii.

• Mașina automată de roluit, 
calibrat și sudat virole este cea 
mai recentă realizare a colecti
vului întreprinderii de utilaj chi
mic din Ploiești. Noul agregat 
înlocuiește cu succes utilajele 
procurate, pină nu de mult, de 
la firme din străinătate.

• Ceramiștii de la întreprin
derea de profil din Lugoj au pus 
la punct un modern sistem ter
mic de uscare a materialelor 
ceramice, cu ajutorul apei geo- 
termale din zonă. Efectul econo
mic : anual se economisesc 
1 000 tone combustibil conven
țional.

• După ce au realizat in 
anul trecut 2 450 apartamente, 
constructorii de Ipcuințe harghi- 
teni au atacat, in aceste zile, 
primele 800 de apartamente din 
cele 2 000 prevăzute in planul 
pe acest an.

• Specialiștii filialei din lași 
a Institutului de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică 
pentru industria electrotehnică 
au proiectat și realizat un tra- 
ductor universal de nivel, com
plet integrat, pentru măsurarea 
și reglarea automată a nivelului 
la lichide și materiale pulveru
lente.

*
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La întreprinderea de tractoare 
din Miercurea Ciuc

Produse peste 
prevederi - prin 
buna organizare 

a fabricației
•

— Din primele zile de lucru ale noului 
an — ne spune Aurel Sima, inginerul-șef 
al întreprinderii de tractoare — întregul co
lectiv este angajat cu toate forțele sale în 
bătălia pentru îndeplinirea planului pe 1983. 
Și sarcinile nu sînt deloc ușoare. Avem de 
realizat 4 200 de tractoare și un mare volum 
de piese de schimb pentru unitățile de me
canizare a agriculturii. Tocmai de aceea, am 
luat din timp o serie de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice. Mai precis, încă din a doua ju
mătate a lunii decembrie am lansat in fa
bricație o parte din tractoarele prevăzute în 
planul lunii ianuarie. întreaga producție a 
fost nominalizată, iar sarcinile au fost repar
tizate pe secții, ateliere, brigăzi și locuri de 
muncă, ceea ce ne-a permis să cunoaștem 
din timp ce tipuri de tractoare trebuie să 
producem atit în prima lună, cît și in pri
mul trimestru al anului. Acordăm o atenție 
deosebită realizării in condiții de calitate 
ireproșabilă a tractoarelor S-530, destinate 
exportului. în prima parte a lunii ianuarie 
vom expedia un nou lot din asemenea tipuri 
de tractoare pentru partenerii noștri din 
Algeria.

Ne oprim prin mai multe secții de produc
ție. Pretutindeni, la fiecare loc de muncă, se 
lucrează din plin, eficient, într-un climat de 
ordine și disciplină.

— Sîntem cu toții la datorie, ne-a spus 
maistrul Gheorghe Bencze. Am pornit în

noul an cu dreptul. Sîntem bine pregătiți și 
ferm hotărîți să transpunem în viață obiec
tivele adoptate la Conferința Națională a 
partidului.

La rîndul său, montorul Romulus Varga 
adaugă :

— Datorită măsurilor luate din timp, s-au 
creat condiții pentru a depăși ritmul de fa
bricație încă din primele zile ale anului. Mai 
exact, secția noastră de montaj a reușit să 
monteze, în primele zile ale anului, cu 10 
tractoare mai multe decit prevăzusem in 
graficul de producție.

în încheierea documentării noastre, discu
tăm pe larg despre problemele producției 
anului 1983 cu ing. Szakacs Attila, șeful ser
viciului plan :

— Concomitent cu realizarea tractoarelor, 
urmărim cu maximă atenție și fabricarea 
pieselor de schimb pentru unitățile de me
canizare a agriculturii. Campania agricolă 
de primăvară se apropie. Deși avem încă 
unele greutăți în ce privește livrarea rit
mică a unor piese forjate din partea între
prinderii de tractoare Brașov, sperăm să in
trăm cit se poate de curind pe făgaș nor
mal, astfel încît prevederile planului, pre
cum și angajamentele asumate să fie reali
zate în întregime și la timp.

I. D. KISS
corespondentul „Scinteii"

— încă din ultimele zile nle anului trecut 
am lucrat numai cu 60 la sută din capacitate 
deoarece nu am avut combustibil pentru 
producerea energipi termice necesare pro
cesului tehnologic de fabricare a aluminei, 
în această lună. reDartiția de combustibil 
este mai mică cu 5 697 tone de păcură față 
de norma de consum stabilită. Dar nici cele 
13 000 tone de păcură repartizate nu sint 
livrate ritmic pentru a putea menține insta
lațiile în stare de funcționare. Astfel, incă 
din prima zi a acestui an, rezervoarele de 
combustibil ale unității s-au golit. Cisternele 
cu păcură au sosit pînă seara, dar cîteva ore 
centrala termică nu a avut cu ce funcționa, 
iar instalațiile de producere a aluminei au 
fost oprite.

Am urmărit și noi în zilele de început de 
an cum se lucrează în întreprindere. La nici 
una din instalațiile de bază ale uzinei nu 
s-au atins parametrii planificați de funcțio
nare. Un meseriaș ne-a spus că de la o 
vreme uzina funcționează după mersul tre
nurilor care aduc păcura. Dacă vagoanele cu 
păcură se rătăcesc pe la Ciulnița sau Medgi
dia, cum s-a întimplat în prima zi a anului, 
se opresc instalațiile. Ce înseamnă aceste 
opriri ? în ziua de 1 ianuarie, o astfel de 
oprire a condus la un minus de producție de 
160 tone alumină. Apar însă și alte conse
cințe în desfășurarea procesului de produc-

ție. „Datorită opririi instalației de leșiere cu 
două zile în urmă și repunerii ei în funcțiu
ne, după citeva ore — ne spunea Mihai Tu- 
dorache, inginerul-șef al întreprinderii — 
jocurile apărute în rețeaua de abur tehno
logic au spart registrele de încălzire. Din 
aceeași cauză, acum am oprit o baterie de 
autoclave pentru reparații. Nu numai că 
pierdem jumătate din producția planificată 
pentru 10 zile, cit va dura reparația, dar 
aruncăm la haldă și 200 tone de bauxită, 
care nu mai poate fi prelucrată. Apoi, pen
tru spălarea instalației consumăm abur teh
nologic pentru producerea căruia am utilizat 
20 tone de combustibil".

Funcționarea cu intermitență a cuptoare
lor de calcinare a condus la deteriorarea zi
dăriei acestora. Astfel, unul din cuptoare a 
fost oprit pentru înlocuirea cărămizilor re
fractare deteriorate. La instalația de descom
punere, fluctuațiile termice din procesul teh
nologic au diminuat mult randamentul de 
extracție a substanței utile, acesta fiind în 
ultimele două zile cu 40 la sută mai mic 
decit cel planificat.

Iată de ce se impune o intervenție ooera- 
tivă pentru eliminarea acestor neajunsuri și 
asigurarea tuturor condițiilor necesare pen
tru funcționarea normală a instalațiilor.

Neculal AMIHULESEI
corespondentul „Scinteii"

La schela de extracție Modîrzău
Reactivarea sondelor

— o inițiativa 
valoroasă 

a petroliștilor

La întreprinderea de alumină
Tulcea

Funcționarea 
normală 

a instalațiilor 
este /întăritoare

Oamenii muncii de la întreprinderea de 
alumină din Tulcea au pășit în noul an „cu 
stingui". în nici una din zilele care au tre
cut din acest an nu au realizat cantitățile 
planificate de alumină calcinată. Și așa, iată

că după numai o săptămînă de lucru s-a 
acumulat o restanță de citeva sute de tone. 
De ce nu s-a produs la întreaga capacitate? 
Răspunsul l-am primit de la inginerul Traian 
Stoian, directorul tehnic al întreprinderii :

La Modîrzău, pe valea Tazlăului, petroliștii 
din cadrul schelei de extracție, hotărîți să 
contribuie într-o măsură tot mai mare la 
dezvoltarea bazei energetice a țării, au pornit 
o inițiativă valoroasă, demnă de toată lauda. 
De aproape un an, ei „scormonesc" sondele 
abandonate de mai multă vreme, transfor- 
mîndu-le în adevărate izvoare de țiței.

— Nu-i o treabă chiar atît de ușoară, ne 
spunea inginerul Dumitru Badea, directorul 
schelei. Pentru că practic sîntem nevoiți să 
luăm totul de ța început. Dar considerăm că 
nimic nu-i prea mult și nici prea greu atunci 
cind este vorba de țiței. împreună cu geolo
gii, am depistat sondele vechi, abandonate, 
am întocmit un program de reactivare a 
acestora, am organizat brigăzi de reparații 
cu cei mai experimentați și pricepuți oameni 
și treaba merge.

...Și într-adevăr merge. La Pietrosu, son
dorii conduși de maistrul Pavel Parascan 
au înălțat mai întîi instalația de ridicat, apoi 
pe cea de suprafață necesară frczării dopu
lui de ciment care a servit la conservarea și 
asigurarea gurii de sondă. După aceea au 
trecut la efectuarea operațiilor de perforare 
și de probare a stratului cu țiței. în tot acest 
răstimp'n-a lipsit de lîngă ei, asigurîndu-le 
asistenta tehnică, inginerul Ilie Zaharescu, 
directorul tehnic al schelei. Organizîndu-și 
bine activitatea, muncind cu pasiune și in
teres, oamenii conduși de maistrul Parascan

au pus sonda nr. 191 în funcțiune într-un 
timp de două ori mai scurt decît prevedea 
graficul. S-a cîștigat astfel o cantitate de 
circa 1 000 de tone de țiței.

La ora actuală, din această sondă, care 
practic lipsea din inventarul schelei și ca 
atare de pe harta județului Bacău, se extrag 
zilnic cîte 4—5 tone de țiței. E mult, e puțin? 
Important este că se obține producție 1

La aceasta se adaugă și cantitățile obținute 
din sondele calamitate repuse în funcțiune. 
10 brigăzi speciale conduse de maiștrii Va- 
sile Nedelea și Vasile Radu, ajutați de ingi
nerul Clement Busuioc, muncesc zi și noapte, 
în 3 schimburi, la săparea puțurilor, îndrep
tarea coloanelor, îngroparea conductelor etq., 
redînd producției sonde calamitate de alu
necări, inundații. La serviciul producție al 
schelei am găsit o evidență precisă în legă
tură cu această activitate : în anul trecut și 
de la începutul acestuia și pînă acum au 
fost reparate și redate producției 20 de sonde 
calamitate, din care s-au extras mai mult de 
3 0U0 de tone de țiței. Operațiunea continuă.

Directorul schelei de extracție ne-a infor
mat că in acest an vor fi reactivate 12 sonde 
abandonate, inactive și calamitate, din care 
se va extrage o cantitate de circa 3 000 tone 
de țiței. La 3 din aceste sonde au început 
lucrările chiar din primele zile ale anului.

Gheorghe BALTA
corespondentul „Scinteii"
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Semnale 
pe adresa...

„ÎNTREPRINDERII „polico- 
LOR”-BUCUREȘTI. Încă de anul 
trecut, la întreprinderea „Electro
tehnica” din Capitală s-au fina
lizat lucrările la o linie automa
tă de grunduire, care a costat 
circa patru milioane lei și asi
gură creșterea de trei ori a pro
ductivității muncii la această 
operație. Noua linie tehnologică 
nu a fost pusă insă în funcțiune 
nici pînă in prezent deoarece nu 
s-a putut ajunge la o în elegere 
cu întreprinderea „Policolor”- 
București pentru livrarea grun
dului necesar. Poate in zilele 
imediat următoare...

...ÎNTREPRINDERII MECANICE 
BISTRIȚA Șl A ÎNTREPRINDERII 
DE UTILAJ' GREU DIN CRAIO
VA. întreprinderea de strunguri 
din Tirgoviște nu poate livra la 
ora actuală - așa cum ne in
forma directorul comercial al 
unității, Corneliu Banu — o serie 
de strunguri normale, deși aces
tea sînt, practic, finalizate. Cau
za ? Beneficiarii le-au solicitat 
cu accesorii speciale linete fi 
platouri — iar aceste piese sint 
produse sau, mai exact, treouiau 
să fie produse de întreprinderea 
mecanică Bistrița, care deși s-a 
angajat să le livreze in luna 
decembrie păstrează și acum o 
tăcere inexplicabilă. La alte 
patru strunguri pentru prelucra
rea burlanelor de foraj, destina
te exportului, lucrările de mon
taj nu mai pot avansa deoarece 
întreprinderea de utilaj greu din 
Craiova nu a prelucrat axele 
principale. Un amănunt : piesele 
respective au fost trimise la uni
tatea craioveanâ cu aproape 5 
luni in urmă.

...MINISTERULUI AGRICULTU
RII Șl INDUSTRIEI ALIMENTARE. 
Fabrica de ulei din in și soia din 
Jăndărei, unitate care de la pu
nerea sa în funcțiune - la în
ceputul anului trecut - a reușit 
să realizeze și depășească sar
cinile de plan, se află acum — 
după cum ne semnalează ing. 
Florica Marincat, șefa secției 
producție - intr-o situație difici
lă. Mai exact, instalația de pre
lucrare a semințelor de in dis
pune în prezent de un stoc de 
materie primă care asigură ne
cesarul de producție doar pen
tru următoarele 15-20 de zile. 
După această perioadă, în între
prindere nu se cunoaște, deo
camdată, cum se va asigura ma
teria primă. Ce are de spus în 
această privință Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare ?
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Trifoiul (chiar fără patru foi) 
aduce zootehniei ceea ce nu aduce 

nici un alt furaj
Ce învățăminte se pot trage din experiența unei întreprinderi agricole 
de stat care, în ultimii doi ani, a schimbat radical structura culturii furajelor

„Ai văzut tu vacă să-ți dea lap
te cît trebuie fără să-i dai o mină 
de fin pe zi ? Dar ne-am „moder
nizat", le dăm numai siloz. N-ar stri
ca. tovarășe director, să-i duceți pe 
dumnealor să vadă cum arată niște 
finare pline numai cu stoguri de paie 
și siloz. Cine știe, poate așa se află 
cu ce hrănim animalele astea de la 
care s-ar putea mulge 3 500—4 500 
litri lapte pe an“.

Redăm tiparului acest fragment al 
unui dialog dintre îngrijitori de a- 
nimale de la I.A.S. Adunații Copă- 
ceni-Giurgiu, pe care îl consemnam 
în „Scînteia" în unul dip cele trei 
articole publicate la sfirșitul anului 
1980. In esență, articolele la care ne 
referim analizau cauzele producției 
de lapte foarte scăzute ce se înre
gistrau în această unitate și mai a- 
les abaterile de la cele mai elemen
tare reguli de nutriție științifică. 
Pledam in acele articole pentru în
locuirea (cel puțin în cazul vițele- 
lor și junincilor) a sistemului de 
furajare la iesle prin scoaterea 
nimalelor Ia pășunat, dar mai ales 
pentru creșterea 
lor valoroase în 
și in special a 
rătam, totodată, 
vității în acest 
creștere a vacilor este condiționată 
și de scoaterea din efectiv a celor 500 
de vaci neproductive. Am revenit la 
întreprinderea din Adunații Copă- 
ceni după mai bine de doi ani.

Ce s-a întimplat în perioada care

s-a scurs după apariția acelor arti
cole ? Anul 1981, cind suprafețele cu 
furaje în loc să crească s-au redus, 
a însemnat zile de adevărată foa
mete pentru animalele din complex. 
Fapt este că la sfirșitul anului 1981 
producția medie de lapte pe vacă a 
scăzut la 1 670 litri. Redresarea com
plexului- începe in primăvara anului 
trecut și se realizează mai ales pe 
seama schimbărilor pozitive care au 
avut loc în sistemul de întreținere 
a animalelor și în structura fu
rajelor. Extinderea suprafeței cu 
furaje cu aproape 400 hectare a 
făcut posibilă introducerea în cul

tură și a unor plante mai puțin 
productive decit porumbul siloz, dar 
de mare valoare nutritivă și pro
teică. Dacă pînă în anul 1981 silo
zul constituia unicul furaj în ali
mentația animalelor, pentru perioa
da de stabulație 1982—1983, comple
xul din Adun-rții Copăceni și-a a- 
sigurat un stoc de 2 900 tone fin și 
semifin de lucernă. în anul 1983 
cantitățile de furaje valoroase vor 
crește cu cel puțin 1 000 tone de fin, 
ca urmare a dublării suprafeței cul
tivate cu lucernă. Iată dealtfel cum 
a evoluat structura bazei furajere in 
ultimii patru ani :

a-

ponderii nutrețuri- 
structura furajelor 
leguminoaselor. A- 
că redresarea acti- 
mare complex de

Specificare 1980 1981 1982 1983

Suprafața totală cultivată
cu furaje — hectare 1 450 1 155 1 600 1 600
din care :

— porumb siloz — hectare 1 000 900 900 800
— lucernă — hectare 50 76 300 600
— soia (cultură dublă) — hectare — — 200 300
— pajiști — hectare — 25 120 200

Pentru a arăta ce efecte imedia
te au avut aceste schimbări poziti
ve in sistemul de producere a 
furajelor asupra producției de lapte, 
asupra natalității și stării sanitar-ve- 
terinare a animalelor, vom nota doar 
că față de 1981 la sfirșitul anului 
trecut producția medie de lapte pe 
vacă a crescut cu 900 litri, iar mor- 
talitățile au fost de șase ori mai 
mici. Animalele au acum o stare fi

ziologică incomparabil mai bună de
cit cu un an sau doi în urmă, iar 
prin măsurile care s-au luat pen
tru creșterea nonderii furajelor pro
teice există toate condițiile ca la 
sfirșitul acestui an completul de la 
Adunații Copăceni să realizeze o pro
ducție medie de lapte pe vacă de 
cel puțin 3 000—3 209 litri, adică a- 
proape dublu față de cit s-a reali
zat în anul 1981.

O apreciere realistă a acestui salt 
(dealtfel spectaculos și rapid) pe care 
l-a făcut complexul de la Adunații 
Copăceni pe calea redresării sale 
trebuie insă să țină seama de ceea 
ce se cere și trebuie să se obțină 
în fapt într-o asemenea unitate mo
dernă a zootehniei noaătre. La marea 
majoritate a culturilor, întreprinderea 
din Adunații Copăceni obține recolte 
cu mult sub cele planificate, și aceasta 
mai ales datorită conținutului sărac al 
solului în elemente fertilizante. Pare 
de necrezut, dar această unitate care 
dispune in permanență de mii de 
tone de îngrășăminte naturale abia 
reușește să fertilizeze cîte 200 hec
tare pe an, ceea ce, raportat la su
prafața destinată bazei furajere, în
seamnă că rotația se face o dată la 
opt ani. Acum pe platforma de la 
marginea complexului se află depo
zitate peste 10 000 tone de gunoi. Cu 
toate acestea, în toamna trecută și în 
iarna aceasta nu s-a fertilizat nici 
un hectar din lipsă de motorină.

Am insistat asupra schimbărilor 
pozitive care au avut loc in activi
tatea și in rezultatele de producție 
ale complexului zootehnic din Adu
nații Copăceni nu pentru că această 
unitate ar fi reprezentativă pentru 
zootehnia agriculturii de stat din 
județul Giurgiu. Dimpotrivă. între
prinderea din Adunații Copăceni, 
atit in ce privește nivelul produc
țiilor zootehnice, cît și sistemul de 
producere a furajelor, se situează 
deocamdată sub media rezultatelor 
obținute de întreprinderile agricole 
de stat din județul Giurgiu. Spunem 
deocamdată pentru că transformă
rile de fond preconizate a se înfăp
tui aici ar fi de natură să ridice 
activitatea întreprinderii la nivelul 
activității din cele mai bune unități 
de profil din țară. Pentru aceasta 
este nevoie însă și de un sprijin 
direct și eficient din partea factori
lor răspunzători din Departamentul 
Agriculturii de Stat, cărora le re
vine datoria de a găsi o soluție 
practică pentru înlocuirea treptată 
a animalelor neoroductive sau inap
te sistemului industrial de exploa
tare. O decizie normală ar fi aceea 
de a accepta propunerea făcută de 
specialiștii din această întreprinde
re : și anume de a crește rata de

înlocuire a efectivului matcă de la 
1/(i, cit se practică acum, la l/t, ceea 
ce ar permite ca in următorii '.rei- 
patru ani să fie înlocuit .ntregul 
efectiv cu animale tinere, sănătbase 
și de mare productivitate, produse 
și crescute chiar in întreprinderea 
din Adunații Copăceni. Nu este Vor
ba deci nici de o reducere a actua
lului efectiv de taurine și nici de 
completarea acestuia prin cumpă
rări de animale din alte unități, ci 
pur și simplu de o împrospătare 
masivă a celui existent cu juninci 
din producția proprie.

Cind spuneam că realizările între
prinderii din Adunații Copăceni se 
situează sub media întreprinderilor 
de profil din județul Giurgiu aveam 
în vedere și faptul că în celelalte 
ferme zootehnice procesul de reface
re a trifolienelor și a pajiștilor în 
structura bazei furajere a început mai 
devreme și a avut ca rezultat obți
nerea în cursul anului trecut a unei 
cantități totale de fin de 18 000 tone, 
adică de patru ori mai mult decit în 
1981. Suprafața cu trifoliene urmea
ză să crească in acest an cu 1 100 
hectare, urmind să reprezinte 63 la 
sută în totalul sunrafeței cultivate cu 
plante de nutreț in sectorul de stat 
al agriculturii județului Giurgiu. Se 
scontează ca de pe cele 5 000 hectare 
cultivate cu lucernă să se asigure 
pentru viitoarea perioadă de stabu
lație un stoc de 25 000 tone de fin, 
ceea ce practic ar însemna o tonă de 
fin pe fiecare vită mare. Mai presus 
de aceasta ar însemna înlocuirea , ac
tualei forme de alimentație a tauri
nelor bazată mai ales pe furaje e- 
nergetice, cu una mai rațională, ba
zată pe proteine, singura capabilă să 
ducă la îmbunătățirea stării fiziolo
gice și la punerea în valoare a ade
văratului potențial productiv ai efec
tivelor noastre de taurine. Este doar 
un început in marea și complexa 
acțiune de redresare a zootehniei din 
agricultura de stat a județului Giur
giu. Pasul următor, pasul pe care 
trebuie să-1 facă întreaga noastră 
zootehnie, trebuie să-1 constituie tre
cerea în fapt la un sistem de alimen
tație a animalelor care să asigure o 
creștere rapidă a producției zooteh
nice.

Iosif POP

Pregătirea campaniei 

agricole de primăvară
îmbunătățiri funciare

Bacău, aces* 
te zile de iarnă, sute 
de oameni lucrează pe 
terenurile din bazine
le hidrografice ale 
Bistriței și Șiretului, 
la decolmatarea cana
lelor de scurgere, la 
desecări, regularizări 
de ape, uniformizări

de versanți etc. La 
Fârăoani, Nicolae Băl- 
cescu, Răcăciuni, oa
menii curăță terenuri
le de cioate și tufări
șuri, nivelează pămîn- 
tul, fac drumuri și 
podețe. Vor fi puse în 
cultură, în acest an, 
circa 300 hectare care 
n-au rodit niciodată.

Pe Valea Berheciului 
sute de oameni și 
peste 50 de excava
toare, dragline, buldo
zere lucrează la regu
larizarea pîrîului Ber- 
heci, lucrări care vor 
feri de inundații pes
te 1 000 hectare de 
pămint. (Gheorghe 
Baltă).

Fertilizarea terenurilor
Bihor. Actiune „la 

zi“, fertilizarea ogoa
relor cu îngrășăminte 
naturale se desfășoară 
intens în multe uni
tăți. agricole din jude
țul Bihor. Pînă la în
ceperea însămințărilor 
de primăvară, potrivit 
programului stabilit, 
pe ansamblul județului 
urmează să fie trans
portate și incorporate 
in sol 341 000 tone în
grășăminte organice.

în cursul lunii de
cembrie. din cantitatea 
amintită s-au trans
portat pe cîmp 55 000 
tone gunoi de grajd, 
cele mai mari supra
fețe fiind fertilizate în 
unitățile din consiliile 
agroindustriale Sălard, 
Ciumeghiu, Oradea. 
Lucrarea se desfășoa
ră mai anevoios in 
consiliile agroindus
triale Ceica, Marghi- 
ta, Beiuș, Sudrigiu.

Lesne de dedus, pen
tru ianuarie și februa
rie, suprafețele răma
se de fertilizat sint 
mari. De aceea, se im
pune ca organele co
munale de partid, con
ducerea cooperativelor 
agricole să mobilizeze 
forțe sporite, mai cu 
seamă atelajele in 
vederea intensificării 
transportului îngrășă
mintelor naturale pe 
ogoare. (loan Laza).

Lucrări în plantațiile de vii
Buzău. In ultimii 

doi ani, viticultorii bu- 
zoieni s-au situat pe 
un loc fruntaș pe țară 
la producția de stru
guri, Pentru a obține 
și in acest an recolte 
bune, ei au trecut cu 
toate forțele la efec
tuarea lucrărilor de 
sezon în vii. Pînă în

seara zilei de 6 ianua
rie a fost fertilizată cu 
îngrășăminte organice 
și chimice 87 la sută 
din suprafața planifi
cată, iar tăierile au 
fost efectuate pe a- 
proape 3 000 hectare 
din cele 11 392 hectare 
vii pe rod. De aseme
nea, se pregătește te
renul în vederea în

ființării unei plantații 
pe 595 hectare. Prin 
redistribuirea celor 15 
agregate de desfundat, 
s-a asigurat ritmicita
te și calitate la exe
cutarea acestei lucrări 
care, potrivit prevede
rilor. trebuie să se în
cheie în cursul lunii 
ianuarie. (Stelian Chi- 
per).



PAGINA 4 SC1NTEIA — sîmbătă 8 ianuarie 1983

Ce loc ocupă problemele „de miine“ pe agenda
■ ■

JJla zi“ a activității politico 
în prezenta secretarului adjunct cu 
propaganda al comitetului de partid, 
tovarășul Emanoil Popescu, planurile 
de muncă ale comitetului de partid 
pe un an întreg. Surprinzător, toc
mai acțiunile care să slujească obiec
tivului amintit lipsesc. Iar atunci 
cînd asemenea aspecte apar, ele îm
bracă cel mult forma unor cerințe.

Cercetînd mai îndeaproape 
rile, s-a desprins 
practică este mai 
de muncă, multe 
du-și o reflectare 
nului. Fără să 
ceastă omisiune este singura cauză, 
credem că a avut și ea o parte de 
contribuție că acțiunile organizate 
s-au oprit undeva Ia mijlocul dru
mului, nu s-au bucurat de conti-

bine la export. Peste 60 la 
valoarea producției o expor- 
marea majoritate pe valută

educative ?
„Stăm 

sută din 
tăm. în . ____  .
forte. Valoarea desfacerilor la ex
port a crescut considerabil. Pla
nul a fost realizat și depășit. Stăm 
foarte bine dacă judecăm, prin pris
ma rezultatelor „la zi". Dar pre
zentul nu poate fi extrapolat în mod 
linear la viitor. Volumul exportului 
nu este totul. Trebuie să sporim 
complexitatea motoarelor pe care le 
exportăm. Să facem lucruri noi, pen
tru a nu rămîne în trena marilor 
firme, ci a ajunge în fruntea compe
tiției ; într-un cuvînt, pentru a nu 
face ceea ce fac și alții, poate de 
mai mult timp, ci de a impune pro
duse noi, de a fi în plutonul fruntaș 
al progresului tehnic".

Cuvintele de mai sus aparțin di
rectorului întreprinderii de motoare 
electrice Pitești, tovarășul Mihai 
Zisu. La prima vedere, s-ar părea 
că ele nu au legătură cu tema de 
față — stilul de muncă in propagan
da de partid. In realitate — și toc
mai de aceea le-am reprodus in 
extensb — ele configurează o dimen
siune esențială a propagandei : per
spectiva.

Activitate care își trage seva, 
prin excelență, din preocupările și 
problemele concrete ale colectivelor 
de oameni, propaganda, pentru ă-și 
spori forța de înrîurire, actualitatea 
în cel mai deplin sens al cuvîntului, 
trebuie să fie permanent deschisă 
față de problemele „de mîine", față 
de acele exigente care vor avea o 
pondere sporită în viitor. Așa cum 
activitatea de producție, pentru a fi 
eficientă, trebuie să detecteze la timp 
tendințele care se conturează in 
viitor, tot așa și munca de propa
gandă, pentru a se bucura de ecoul 
cuvenit, pentru a-și îndeplini atribu
țiile, se cere să impună atenției 
deopotrivă sarcinile viitoare.

Revenind Ia întreprinderea de mo
toare electrice, se cuvine să subli
niem mai întîi că rezultatele colecti
vului sînt bune. La județ ni s-a vor
bit despre această unitate în cuvinte 
frumoase.

Așa cum a reieșit din 
factorii de conducere, 
problemă care se ridică 
lectivului unității este 
modernizarea producției, pentru că 
de succesul acestei acțiuni depinde 
nemijlocit plasarea acestei unități în 
fruntea competiției tehnice.

Deci cum a acționat munca poli
tică pentru a stimula acțiunea de 
modernizare a producției ? Cum se 
prezintă, analizată prin această pris
mă, activitatea de propagandă desfă
șurată în cadrul unității 7

Menționăm că dacă înnoirea și mo
dernizarea producției nu ar fi ocupat 
locul central în ansamblul preocupă
rilor colectivului, activitatea poli- 
tico-educativă desfășurată în spriji
nul înfăptuirii ei ar fi putut fi apre
ciată drept mulțumitoare, bună chiar. 
Pentru că, iată, anul trecut a fost ai 
doilea an cînd s-a organizat o sesiu
ne, de referate și comunicări științifice 
pe probleme ale construcției motoa
relor electrice, la care au participat 
specialiști din întreprindere și cen
trală, cadre didactice universitare, 
cercetători. . ■ r > ■■ .

Dar înnoirea și modernizarea pro
ducției este probierna. ‘fundamentam 
care se ridică Iii fața colectivului. 
Prin urmare, ea trebuia să se consti
tuie în mod firesc și ca prioritate a 
muncii politice, să străbată majori
tatea acțiunilor organizate, să inspire 
multe din inițiativele sale. Judecată 
prin această prismă, activitatea de 
propagandă își dezvăluie o serie de 
deficiențe, de neîmpliniri evidente.

Prima dintre ele constă în faptul 
că acțiunea de modernizare nu a 
constituit cu adevărat prioritatea 
activității de propagandă. Studiem

lucru- 
că activitatea 

bogată decît planul 
acțiuni negăsin- 

în prevederile pla- 
considerăm că a-

Experiențe și propuneri 
pentru moi buna 

valorificare a muncii 
de propagandă în sprijinul 

participării active 
la realizarea sarcinilor 

de producție

confecționăm anumite părți uzate 
ale mașinilor pentru a le înlocui, dar 
dacă se acționa la timp, astăzi totul 
ar fi mers strună. N-am acționat la 
timp și acum avem greutăți".

Printre problemele de perspectivă 
ale procesului de muncă, și deci ale 
activității de propagandă, pregătirea 
cadrelor ocupă de asemenea un loc 
prioritar. Am forța desigur uși des
chise dacă am reaminti importanța 
pe care o are maistrul în bunul mers 
al producției, în realizarea unei cali
tăți superioare. Dar sînt oare toți 
maiștrii pregătiți să se achite de răs
punderile sporite ce le revin și le 
vor reveni mîine ? De bună seamă 
că nu, devreme ce, pe baza conclu
ziilor unui studiu sociologic realizat 
la I.A.P., conducerea unității a ho- 
tărît ca 25 de maiștri să fie înlocuiți, 
75 retrogradați pe cinci luni, iar alte 
cîteva zeci să urmeze un curs inten
siv de perfecționare a pregătirii pro
fesionale. Acțiune neîndoielnic pozi
tivă, dar care ar fi avut efecte incon
testabil 
mai din 
maiștrii 
minări

discuția cu 
principala 

în fața co- 
înnoirea și

nuitatc, nu au fost urmărite cum 
se cuvine, intr-un cuvint nu au 
prins conturul finalizării. Iată, de 
pildă, o inițiativă meritorie : in luna 
iunie anul trecut comitetul de partid 
a lansat „caseta cu idei", prin inter
mediul căreia a urmărit să stimu
leze opiniile și propunerile persona
lului privind perfecționarea proce
sului de producție. Lăsăm la o parte 
faptul că această acțiune nu a fost 
popularizată intr-o măsură suficien
tă, pentru ca oamenii să-i cunoască 
rostul. Să vedem mai degrabă ce s-a 
întîmplat cu propunerile făcute. Se 
înregistraseră pînă la venirea noas
tră în întreprindere patru propuneri 
care se aflau... „în studiu". Firesc ar 
fi fost ca, îndată ce se lansează o 
asemenea chemare, personalul să fie 
permanent informat în legătură cu 
soarta propunerilor respective și. 
mai ales, să se depună eforturi. pen
tru aplicarea lor rapidă. Numai așa 
putea să sporească interesul oame
nilor muncii pentru respectiva ini
țiativă.

De prisos să insistăm asupra im
portanței ce revine specialiștilor, 
proiectanților în succesul acțiunii de 
modernizare a producției și. mai 
ales, asupra rolului pe care îl joacă 
în această direcție informarea lor 
temeinică cu tot ce apare nou. Dat 
fiind că unitatea dispune de un con
siderabil fond documentar, s-a ho- 
tărît ca periodic fiecare specialist să 
traducă o lucrare de profil de „ulti
mă oră" și să comunice noutățile 
colegilor, în cadrul unei dezbateri. 
La început lucrurile au mers bine. 
După aceea, acțiunea a scăzut în in
tensitate pînă cînd a dispărut. Dar 
organizația de partid n-a făcut din 
aceasta o problemă de fond, deși 
perfecționarea pregătirii profesionale 
reprezintă deopotrivă și o prioritate 
esențială a muncii politice.

La întreprinderea de automobile 
din Pitești — așa cum a reieșit din- 
tr-o discuție purtată cu secretarii 
comitetelor de partid din principalele 
secții — printre prioritățile de bază 
ale colectivelor calitatea se situează 
la loc de frunte. „Problema calității 
se pune astăzi în termeni mai acuți 
— ne spunea tovarășul Aurel Mincă, 
secretarul comitetului de partid de 
la secția segmenți. Din ’68 pină acum 
o serie de utilaje au îmbătrînit și 
moral și fizic. Acum am inceput să

mai mari dacă era inițiată 
vreme, dacă încă la numire 
ar fi fost supuși unor exa- 
speciale. Cite probleme nu 

ar fi fost oare eliminate din start ?
Sub o altă formă regăsim același 

aspect : neglijarea problemelor de 
perspectivă pe care le comportă pro
ducția generează, mai devreme sau 
mai tîrziu, greutăți suplimentare, 
pentru că intre timp problemele se 
adună, solicitînd eforturi în plus. 
Detectarea la timp a cerințelor care 
se vor ridica mîine. crearea condi
țiilor, pregătirea oamenilor pentru 
soluționarea lor nu trebuie interpre
tată ca o îndepărtare de sarcinile 
„la zi", ci, dimpotrivă, ca o modalita
te de îndeplinire optimă a lor. Se 
poate chiar spune că activitatea de 
propagandă, ca și cea de producție, 
nu poate fi apreciată ca bună dacă 
este cantonată doar în actualitatea 
imediată, dacă nu își rezervă timp și 
pentru problemele „viitoare", care 
de regulă sînt mai complexe, dar fără 
de care orice acțiune ar avea un o- 
rizont restrîns, o eficiență limitată.

De aceea, atunci cînd se întocmește 
un plan de muncă, atunci cînd se 
desfășoară activitatea politică, pe lin
gă problemele „la zi", trebuie să se 
formuleze mereu întrebarea : „dar 
mîine, mîine care vor fi probleme
le ?“ Și să se afle răspunsurile cele 
mai bune pentru a putea lua cele 
mai bune, mai eficiente inițiative.

Un moment de seamă in istoria făuririi
alianței muncitorești-țărănești

50 DE ANI DE LA CREAREA FRONTULUI PLUGARILOR

Paul DOBRESCU

Vă prezentăm astăzi cîteva Ima
gini din sdla Dalles, unde este 
deschisă „Expoziția de design 
82", imagini surprinse de foto
reporterul nostru Eugen Dichi- 

seanu

In slujba idealurilor păcii
(Urmare din pag. I)

al marilor 
ale științei, 
și artei ro- 
în anii so-

în Grecia, la 
lunii mai 

președintele 
tovarășul 

Ceaușescu, 
cu tovarășa

Academiei ateniene, 
tocmai faptul că a pre
zentat un tablou con
vingător 
izbînzi 
culturii 
mânești
cialismului. Era, dom
nia sa, cea mai în
dreptățită să prezin
te această imagine ve
ridică, impresionantă, 
a unei munci titanice, 
la retîșita căreia, pe 
lingă aportul personal 
în domeniul chimiei 
polimerilor, a contri
buit decisiv printr-o 
încurajare caldă, entu
ziastă, prin îndrumări 
continui și compe
tente.

Mă gîndeam, ascul- 
tînd, sub cite bolți ale 
instituțiilor academice, 
științifice și de învă- 
țămînt din lume ră
sunase acest cuvînt 
vibrant, de mîndrie 
patriotică, de îndemn 
la înțelepciune, la a- 
propierea oamenilor și 
popoarelor prin 
mediul științei, 
rii și artelor.

In cursul noii

In lumina cugetului nostru

inter- 
cultu-

vizite

făcute 
începutul 
1982, de 
României, 
Nicolae 
împreună 
Elena Ceaușescu, Aca
demia din Atena a 
ținut să omagieze din 
nou activitatea științi
fică și social-politică a 
primei femei-savant 
care i-a onorat rîndu
rile. în sala arhiplină 
a răsunat din nou gla
sul științei și culturii 
românești, însoțit de o 
caldă pledoarie pentru 
rolul pe care știința 
și savanții din toate 
țările îl pot juca în 
apărarea păcii. „Un 
adevărat imn închi
nat .științei și pă
cii !“, scriau, a doua 
zi, ziarele ateniene. 
Și, cum era normal, 
ele remarcau faptul 
că tovarășa Elena 
Ceaușescu, inițiatoarea 
mișcării „Oamenii de 
știință și pacea", for
mulase și ideea unei 
conlucrări mai strîn- ■ 
se, chiar sub forma 
unei asociații, a oame
nilor de știință și 
tehnologilor din Bal
cani.

O Inițiativă care a în
ceput să prindă, viață 
și care, în mod cert, 
își va dovedi utilita
tea, ca un semn al 
realismului și înțelep
ciunii celei care a for
mulat-o. A fost, din 
nou, un moment de 
înălțătoare emoție și 
mîndrie patriotică, să 
vezi, la sfîrșitul adu
nării solemne 
demiei 
cum 
pant 
zinte 
gii 
Ceaușescu. Calde, ad
mirative, binemeritate.

Scutul Minervei se 
îmbogățea și se forti- 

’ fica, astfel, cu un 
simbol deosebit : ști
ința, înțelepciunea oa
menilor. mai mult 
decît privirile Medu
zei, pot împietri de ,1a 
distanță dușmanii pă
cii și ai vieții, pot a- 
păra omenirea de de
zastrul războaielor.

Este, și acesta, un 
mesaj și un simbol al 
omeniei românești, al 
politicii României so
cialiste, al înțelepciu
nii celor care o inspi
ră și o conduc.

din 
fiecare 
a ținut 
felicitări 
tovarășei

a Aca- 
Atena, 

partici- 
să" pre- 
și oma- 

Elena

(Urmare din pag. I)
aur ale cărților înalta 
poezie umanistă a ma
teriei, cuvintul său vi- 
brînd de idei și sen
timente. Cu ochiul 
limpede al inteligenței 
și emoției, a descope
rit adevăruri necunos
cute încă. Cu mare iu
bire de patrie și oa
meni, dăruindu-șl 
muncii zilele și nopți
le, a elaborat lucrări 
de o mare valoare 
teoretică și practică, 
ridicînd în lumina ță
rii și 
niri 
alese 
mare 
tarea ,

Alături de creatorul 
destinului României 
de astăzi, alături de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, conducăto
rul partidului și sta
tului nostru — tova
rășa Elena Ceaușescu 
este neostenita mili
tantă comunistă, dă- 

^ruită, cu pasiune și

a întregii ome- 
cuceririle unei 

cugetări, de 
preț în cerce- 
științifică.

devotament, progresu
lui social, asigurării 
condițiilor necesare u- 
nei vieți demne, viață 
de înflorire a omului 
prin conștiință, viață 
de afirmare a valorilor 
prin cultură, de dreap
tă prețuire a aportului 
real pe care oamenii 
de știință și literatu
ră îl, aduc țării și u- 
manismului nostru 
revoluționar.

Știința și tehnologia 
chimiei românești îi 
datorează, de aseme
nea, puterea exemplu
lui personal de perse
verență activă și lumi
nată.

Oamenii de știință 
care au participat, în 
vara anului 1981, la 
Congresul internațio
nal de istorie a știin
ței, la București, au 
primit cu profundă 
satisfacție vibrantul 
mesaj pe care tova
rășa Elena Ceaușescu 
l-a rostit, in numele 
rațiunii și păcii, în 
numele României —

patrie de cărturari ai 
luminii și păcii. Iar 
noi toți, cei ce trudim 
asupra paginii albe de 
hîrtle, păstrăm cu 
bucurie in conștiințe 
emoționantele îndem
nuri rostite la Con
gresul educației poli
tice și culturii socia
liste, îndemnurile de 
a ne dedica responsa
bil și demn slujirii 
culturii românești, o- , 
perei de edificare a ' 
unei noi conștiințe, 
revoluționare.

Prezentă cu fapta și 
gindul in 
ale țării 
prezentă 
surisului 
bucurie, 
mamă, prezentă ca so
ție exemplară, tova
rășa Elena Ceaușescu 
exprimă marele destin 
al femeii in lume, și 
o numim cu în
dreptățire pentru toa
te acestea luminoasa 
frunte a femeilor din 
România.

clipele grele 
și, totodată, 
în lumina 
nostru de 

prezentă ca

Florin STANCIULESCU:

„Dinamica sistemelor
Conceptele teoriei sistemelor au 

pătruns în toate domeniile de acti
vitate umană. generînd apariția 
unor științe interdisciplinary noi. 
ca : știința sistemelor, cibernetica, 
informatica și altele. Conceptul' de 
sistem primește o nouă dimensiune, 
dacă ne referim la un sistem mare, 
complex. Un sistem mare este de
finit de autor ca un „sistem multi- 

■ variabil, neliniar, dinamic, compus 
din mai multe subsisteme interco
nectate și un sistem coordonator, 
interconectate printr-o structură de 
interacțiune complexă, a cărui com
portare cade sub incidența princi
piului de incertitudine".

Sistemele (naturale sau create de 
om) cu care ne întilnim în lumea 
reală sînt sisteme mari, complexe : 
sistemele industriale. sistemele 
energetice, sistemele de transport, 
sistemele de telecomunicații, sis
temele ecologice, sistemele socio- 
economice și altele. Simpla enume
rare a acestor sisteme evidențiază 
importanta, din punct de vedere 
științific și economic, a sistemelor 
mari și. legat de aceasta. însemnă
tatea teoriei și aplicațiilor acesto
ra. Originalitatea lucrării, recent 
apărută în Editura Academiei, „Di
namica sistemelor mari", datorată 
dr. inginer Florin Stănciulescu, con
stă atît în modul de tratare a su
biectului, cît și în metodele utiliza
te. Subliniem faptul că originalita
tea tratării rezultă din considera
rea incertitudinii, care apare în sis
temele mari, complexe, sub forma 
unui principiu de incertitudine ela
borat de autor. Acest nou principiu 
este un principiu major in teoria 
sistemelor, cu semnificații adinei 
atît teoretice, cît și practice Si care 
ar merita o atenție mai mare din 
partea specialiștilor. în ceea ce pri
vește metodele utilizate, acestea 
decurg din principiul de incertitu
dine și sînt adecvate tratării siste
melor mari. Autorul ia în conside
rație metode de abordare a siste
melor mari bazate pe : agregare, 
descompunere și coordonare, mode
lare și simulare, optimizare ierar
hizată și algoritmii de calcul cores
punzători.

Lucrarea este împărțită în două 
părți : Sisteme mari și Aplicații. în 
prima parte se prezintă principiile

Au fost de-a lungul Istoriei
poporului nostru nenumărate mo
mente în care inițiativa acțiunii
pentru împlinirea aspirațiilor vitale 
ale maselor a izvorît firesc din rîn- 
durile celor mulți și obidiți. Un 
asemenea moment este și cel care 
a marcat, In urmă eu 50 de ani, 
crearea Frontului Plugarilor, orga
nizație democratică a țărănimii 
muncitoare, care, timp de două de
cenii, cît a existat pe scena vieții 
politice a țârii, și-a adus o prețioa
să contribuție la lupta poporului 
român, a forțelor sale revoluționare, 
progresiste și democratice împotri
va fascismului, pentru apărarea in
tegrității teritoriale, a independenței 
și suveranității naționale, pentru 
înfăptuirea revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistâ, pentru edificarea 
orînduirii socia
liste pe pămintul 
României.

La 
1933, 
unui 
răni 
Hunedoara, acolo 
unde era încă vie 
amintirea lui Ho
rea și a „craiului 
munților". Avram 
Iancu, s»au adu
nat mai multe 
mii de locuitori ai 
satelor pentru a 
discuta pe margi
nea situației lor 
deosebit de gre
le, pentru a găsi 
în comun căi po
sibile de acțiune 
în vederea îm
bunătățirii traiu
lui lor. Ei au ho- 
tărît întemeierea 
unei organizații 
proprii de luptă, 
denumită suges
tiv Frontul Plu
garilor. Ip frun
tea noii organiza
ții a fost desem
nat dr. Petru Groza, eminent om 
politic, remarcabil patriot, care a 
înțeles profund satul și oamenii 
săi, gîndurile și aspirațiile lucră
torilor ogoarelor. Petru Groza în
suși, prezent la adunare, a îndem
nat la unire și organizare a rîndu- 
rilor, ca o condiție necesară a suc
cesului în luptă, a împlinirii idea
lului libertății și dreptății sociale. 
„Puterea voastră, spunea cu acel 
prilej dr. Petru Groza, e mare cu 
o singură condiție : să vă uniți și 
să vă organizați... Eu cred in viito
rul vostru".

Programul de acțiune care avea 
să orienteze activitatea politică a 
Frontului Plugarilor, elaborat la în
ceputul lunii februarie 1933, discu
tat pe larg în organizațiile sale 
constituite pe sate și plăși — un pro
gram in 17 puncte — conținea ce
rințe importante și în același timp 
definitorii nu numai pentru ceea 
ce Sera în realitate condiția de exis
tentă a țăranului roman în timpul 
mafii crize economice din anii 1929 
—1033, <jar și pentru 
cu totul deosebită ce 
atunci satul românesc, 
ce avea Bă fie adoptat 
ținut la Deva în 18 aprilie 1933, cu 
participarea a circa 20 000 de țărani, 
prevedea necesitatea desăvîrșirii 
împroprietăririi, reglementarea pro
ducției industriale și a comerțului 
„în interesul .poporului", garantarea 
libertăților politice etc. Erau cerințe 
care vizau în primul rînd îmbună
tățirea situației materiale a țăranu
lui, dar nu se reduceau doar la atît, 
de vreme ce ideea unității în lupta 
pentru realizarea programului era 
lansată către toți cei ce lucrau cu 
brațul sau cu mintea, iar împlinirea 
în fapt a ceea ce se solicita prin 
program era gîndită ca posibilă 
doar printr-o „revizuire temeinică 
â sistemului de guvernământ", în 
așa fel incit masele să-și poată asi
gura „rostul îndrumător și hotări-

tor asupra diriguirii sorții proprii".
Prin conținutul său, programul 

Frontului Plugarilor reflecta tradi
ția luminoasă a luptei comune în 
care s-au angajat de-a lungul tim
purilor Oamenii din Transilvania, 
fără deosebire de naționalitate : 
„interesele plugarilor nu se deose
besc după limbă, neam și religie. 
Frontul Plugarilor cheamă la unire 
pe toți plugarii, cetățeni ai acestei 
țări, din tot cuprinsul României, 
care trebuie să-și unească lupta cu 
toate branșele muncitoare, salariați 
etc. pentru dobindirea marilor pre
faceri sociale care vor garanta ieși
rea din criza de azi... Suferința nu 
are neam, plugurile ară la fel, focul 
mizeriei ne arde la fel".

Făurirea Frontului Plugarilor, pro
gramul său de acțiune au avut un 
larg ecou în lumea satelor, fiind re-

8 ianuarie 
Ia chemarea 
grup de ță- 
din județul

La Jebea,

NOTE DE LECTURĂ

mari“
sistemelor mari, patru la număr, pe 
care autorul își întemeiază pro- 
pria-i metodologie de abordare a 
sistemelor mari : principiul de co- 
ordonabilitate (Mesarovic și colabo
ratorii, 1970), principiul de incom
patibilitate (Zadeh, 1973), principiul 
de optimalitate în interacțiune și 
principiul de incertitudine în siste
mele mari (ultimele două elaborate 
de autor in 1981 și, respectiv, 1980). 
Metodologia de abordare a sisteme
lor mari, complexe este, de aseme
nea, prezentată, la baza ei aflin- 
du-se modelul (matematic) de si
mulare sau optimizare a sistemului 
mare. Ca tehnici de modelare a sis
temelor mari sînt luate în conside
rare : agregarea (modelelor mari), 
liniarizarea și bi-liniarizarea, mo
delarea calitativă și altele. Rezol
varea problemelor sistemelor mari 
se bazează pe concepte și proprie
tăți ale acestora ca : decompozabi- 
litate, coordonabilitate, controlabili- 
tate și observabilitate în interac
țiune, stabilitate și interacțiune. 
Cea de-a doua parte conține apli
cații ale teoriei sistemelor mari in 
patru domenii de importantă majo
ră, cum sînt : industria, energetica, 
ecologia și economia.

Contribuțiile autorului la dezvol
tarea teoriei și aplicațiilor sisteme
lor mari sînt numeroase. Dinamica 
sistemelor mari, în condiții de in
certitudine, este bazată pe principiul 
de incertitudine elaborat și forma
lizat de autor. Acesta permite esti
marea distanței între soluția opti
mală a sistemului mare (agregat) și 
o soluție suboptimală, obținută 
printr-un procedeu aproximativ. 
Rezolvarea problemei de optimiza
re a unui sistem mare se face uti- 
lizînd „metoda celor două modele", 
dezvoltată de autor.

Lucrarea prezintă cîteva deschi
deri noi. atît în domeniul teoriei, 
cît și al aplicațiilor sistemelor mari, 
de exemplu. în abordarea acestor 
sisteme in condiții de incertitudine, 
in modelarea sistemelor mari etc. 
Caracterul ei metodologic îi confe
ră și un potențial caracter de in
strument de lucru, atît în cercetare, 
cît și în proiectare. Impactul cu 
calculatorul apare destul de puter
nic, nu numai pentru că rezultatele 
experimentale, date în aplicațiile

după semnarea acordului de Front Popular Antifascist

efervescența • 
caracteriza 
Programul, 

la congresui

ceptat, cu vigoare, și la orașe ; șl 
aceasta cu atît mai mult cu cît Fron
tul Plugarilor,,miliitanții săi, în frun
te cu dr. Petru Groza, s-au angajat 
intr-o luptă susținută nu numai pen
tru ridicarea economică, socială și 
culturală a satului, dar și pentru 
apărarea democrației, pentru salv
gardarea integrității teritoriale, a 
independenței și suveranității națio
nale a țării.

Din perspectiva luptei antifasciste 
și antirevizioniste. Frontul Plugarilor 
a aderat integral la platforma Parti
dului Comunist Român de acțiune 
viguroasă pentru înlăturarea din via
ța social-politică a țării a mișcărilor 
de extremă dreaptă, în special a 
Gărzii de Fier, a militat neobosit 
alături de alte forțe democratice și 
progresiste, sub conducerea comu
niștilor, pentru făurirea unui front 
comun de luptă, capabil să apere 
structurile democratice ale țării, să 
se opună cu succes tendințelor revi
zioniste care vizau direct România, 
șă susțină pacea și securitatea în Eu
ropa și. în lume. Așa s-a ajuns la 
acordul de front popular încheiat la 
Băcia (24 septembrie 1935) între re
prezentanții Frontului Plugarilor și 
ai Madoszului, mai apoi la cel de la 
Țebea, din 6 decembrie 1935, sub
scris împreună cu Blocul Democra
tic, Madoszul și Partidul Socialist 
(Popovici), iar ulterior la succesele 
repurtate în alegerile parlamentare 
parțiale 
nale și

După 
Frontul 
forme ilegale, lupta sa. Cînd, la 30 
august 1940, a fost impus țării 
odiosul dictat de la 
Frontului Plugarilor 
treg poporul român 
mînia profundă față de ciuntirea te
ritoriului scump al țării, „au arătat, 
cum se consemna într-un ziar al 
timpului, jalea și revolta sufletească 
care au cuprins pe fiecare pentru

din 1936 sau în cele comu- 
județene din 1937.
instaurarea dictaturii regale, 
Plugarilor a continuat, în

Viena, membrii 
alături de în- 
și-au exprimat

tratate, au fost obținute cu ajutorul 
calculatorului electronic, ci și pen
tru că noile tehnici de modelare și 
rezolvare a sistemelor mari permit 
tratarea acestora cu ajutorul cal
culatorului electronic.

Cartea este scrisă cu claritate și 
este destinată specialiștilor care

lucrează tn cercetare, proiectare, 
invățămînt, industrie și centre de 
calcul, precum și inginerilor, eco
nomiștilor, matematicienilor, ecolo
gilor și specialiștilor în probleme 
de conducere.

Prof. Edmond NICOLAU

Ion ARDELEANU

„Dimensiuni și perspective
Obiectivele cercetă

rii istoriei naționale 
— reconstituirea evo
luției societății româ
nești, relevarea conti
nuității 
țiul 
no-pontic, 
ei statornic 
asigura o 
independentă, 
nierea rolului 
lui român în 
salitate — își 
remarcabilă i 
în cartea recent apă
rută a lui Ion Arde- 
leanu. Autorul a strins 
în acest volum studii 
și articole, publicate 
In diverse periodice, 
consacrate unor etape 
fundamentale ale is
toriei românești de la 
strămoșii geto-daci 
pînă în zilele edifică
rii socialiste, cînd. sub 
ochii noștri, contem
poraneitatea intră în 
istorie, făurind istoria.

Alături de contribu
ții documentare de cel 
mai mare interes sint 
reunite 
rolului 
istorie, 
la 1821 
principatelor, războiu
lui de independență, 
marii Uniri din 1918, 
ca și unor momente 
de seamă ale istoriei 
mișcării muncitorești 
și a Partidului Comu
nist Român. precum 
procesul militanților 
comuniști și antifas
ciști din 1936 și de
monstrația de 1 mai

sale în spa- 
carpato-danubia- 

a efortului 
de a-și 

dezvoltare 
subli- 

i poporu- 
i univer- 
găsesc o 

împlinire

studii dedicate 
țărănimii în 

revoluțiilor de 
și 1848, Unirii

1939, episoade care au 
pus . în lumină perso
nalitatea excepționa
lă de revoluționar a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Autorul oferă în a- 
ceste pagini argumen
te ale 
luptei de 
socială și 
poporului, 
sale de 
singur destinul. Carte 
de istorie, carte de 
meditație asupra isto
riei, carte de instruire 
patriotică și politică, 
„Dimensiuni și per
spective" evită etalări
le de erudiție, întru
chipate în note de sub
sol ce sfirșesc prin a, 
face lectura anevoioa
să și fastidioasă, pen
tru a merge direct la 
esența fenomenelor a- 
nalizate, a le descifra 
sensul, a le stabili 
semnificația și a des
prinde învățăminte 
pentru timpul de as
tăzi. Obiectivitatea și 
partinitatea demersu
lui investigator decurg , 
din asumarea conști
entă de către autor a 
dublei ipostaze de is
toric și militant poli
tic, atitudine ce se în
scrie în spiritul isto
riografiei românești de 
a pune studierea tre
cutului în serviciul 
intereselor superioare 
ale neamului, al pro
pășirii și libertății 
sale.

Cartea lui Ion Ar-

continuității 
emancipare 
națională a 

aspirației 
a-și hotărî

deleanu este, dih a- 
cest unghi de vedere, 
exemplară. Pretutin
deni în paginile ei se 
simte în egală 
ră efortul de a 
za, cu mijloace 
fice, aspecte și 
mente ale istoriei na
ționale și. atașamentul 
fierbinte pentru mari
le fapte și înfăptuiri 
tie înaintașilor, ad- 

irația pentru dîrze- 
•îia și curajul cu care 
ei au luptat pentru 
realizarea marilor i- 
dealuri de progres, u- 
nitate și independența 
națională, înțelegerea 
și adeziunea la sensul 
și valoarea lor actua
lă.

„Dimensiuni și per
spective" este o carte 
destinată, deopotrivă, 
specialistului și citito
rului obișnuit, iubitor 
de istorie, o carte care 
stabilește dimensiu
nile unor evenimente 
de neuitat din per
spectiva timpului cînd 
s-au petrecut ca și 
in perspectiva zilelor 
noastre ; o carte in 
care trecutul și pre
zentul iși dau întilni- 
re pentru a face din 
opera științifică a cu
noașterii faptelor de 
odinioară un excelent 
mijloc de educație a 
făuritorilor prezentu
lui și viitorului Româ
niei.

măsu- 
anali- 
speci- 

mo-

nedreptatea ciuntirii Transilvaniei 
românești".

Și în anii grei ai dictaturii mili- 
taro-fasciste, Frontul Plugarilor a 
răspuns‘chemărilor Partidului Comu
nist Român de angajare fermă în 
lupta contra regimului antonescian, 
împotriva dominației exercitate de 
Germania nazistă. în vara anului
1943, Frontul Plugarilor s-a înrolat 
în Frontul Patriotic Antihitlerist, iar 
apoi a luat parte activă la realizarea, 
în fapt, a proiectelor politice și mi
litare preconizate de comuniști, cara 
au culminat cu insurecția din august
1944.

Drumul de luptă pe care se anga
jase Frontul Plugarilor a continuat. 
El a însemnat în perioada următoare 
efort susținut pentru democratizarea 
structurilor politice și instituționale 
ale țării, mobilizarea potențialului 

material și uman 
contra Germaniei 
naziste, confrun
tare cu burghezia 
și moșierimea 
în cursul desfă
șurării revolu
ției democrat- 
poipulare, acțiuni 
vizînd „lumina
rea maselor ță
rănești, organiza
rea și conduce-#, 
lor 
cea 
tru 
economico-socia
lă". Și ca o încu
nunare a activi
tății Frontului 
Plugarilor, sub 
îndrumarea parti
dului comunist, 
dr. Petru Groza a 
prezidat primul 
guvern cu adevă
rat democratic 
instalat la 6 mar
tie 1945.

în cursul revo
luției, Frontul 

Plugarilor, ca organizație a țărănimii 
care „s-a născut din nevoia de luptă 
a plugarilor împotriva celor ce spe
culează munca și a crescut prin 
alianța cu muncitorii dtn fabrici și 
uzine", și-a modelat el însuși progra
mul, în strînșă legătură cu sarcinile 
istorice concrete la realizarea cărora 
era chemat să-și aducă contribuția, 
și-a revăzut, in același timp, structu
rile organizatorice și componența so
cială a membrilor săi, astfel incit a 
putut să acționeze cu multă eficiență 
pentru atingerea obiectivelor revolu
ției democrat-populare, iar apoi ale 
revoluției și construcției socialiste, 
în felul acesta. Frontul Plugarilor, a 
cărui activitate a cunoscut și uneia 
momente de slăbiciune, și-a indepli- 
nit cu cinste rolul ce și l-a asumat 
— acela de organizație de masă, me
nită a mobiliza țărănimea la lupta 
revoluționară, alături de clasa mun
citoare, de susținătoare activă a po
liticii partidului comunist în lumea 
satelor.

în primăvara amilul 1953, pe fon
dul marilor transformări economic^ 
și sociale operate de revoluție, Fron
tul Plugarilor a ajuns la concluzia că 
misiunea sa fusese îndeplinită și, în 
consecință, a adoptat hotărîrea de 
autodizolvare, o bună parte dintre 
membrii săi intrînd în rîndurile Par
tidului Comunist Român.

în anii revoluției și construcției 
socialiste, ca parte integrantă a aces
teia, s-a înfăptuit, sub conducerea 
partidului, opera istorică de trans
formare a satului românesc, -prin 
cooperativizarea agriculturii, ceea ce 
a așezat noi și trainice temelii a- 
liantei dintre clasa muncitoare și ță
rănime, baza de nezdruncinat a noii 
orînduiri sociale.

Asumîndu-și în tot acest răstimp, 
sub conducerea partidului, răspun
derea de a realiza o agricultură nouă, 
modernă, înaintată, țărănimea noas
tră a obținut rezultate mărețe, de
monstrând superioritatea agriculturii 
socialiste, contribuind la dezvoltarea 
generală a patriei noastre, împlinind 
în fapt secularele aspirații ale țără
nimii de dreptate și libertate sociala, 
de prosperitate, voința sa de a trăi 
demn într-o țară a demnității.

în anii socialismului, și cu deose
bire în perioada care a urmat Con
gresului al IX-lea al partidului, a- 
gricultura românească a înregistrat 
progrese însemnate. Urmare nemij
locită a politicii de industrializare 
socialistă a țării, s-a asigurat creș
terea considerabilă și modernizarea 
continuă a zestrei tehnice a agricul
turii, chimizarea acesteia și extinde
rea irigațiilor ; întreaga activitate in 
agricultură a fost așezată pe baze 
noi, științifice, toate acestea răsfrin- 
gîndu-se favorabil asupra creșterii 
producțiilor agricole, sporirii contri
buției acestei ramuri la dezvoltarea 
avuției noastre naționale.

în prezent, țărănimea cooperatistă, 
toți lucrătorii ogoarelor sînt angajați 
plenar, cu toate forțele, in acțiunea 
de înfăptuire >a obiectivelor stabilite 
de Conferința Națională, de recenta 
Plenară a Consiliului Național al 
Agriculturii, a indicațiilor și o- 
rientărilor date de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind înfăptuirea noii 
revoluții agrare, consolidarea și dez
voltarea marilor realizări din acest 
domeniu. Țărănimea noastră dă ast
fel o nouă strălucire bogatelor sale 
tradiții de luptă și muncă, contri
buind din plin la progresul și pros
peritatea patriei socialiste.

Dr. Marin BADEA

in lu'- a 
mare pen- 

dezrobirea
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PROGRAMUL 1
Telex
Ecran de vacanță : „Cinci săptă- 
mîni în balon". Ecranizare după 
romanul cu același titlu de Jules 
Verne. Regla : Irvin Allen. Partea I 
Nestemate folclorice bistrițene 
Film artistic : „Cursa".
Rey Rowland
La sfîrșit de săptămînă. 
Săptămînă politică 
1001 de seri 
Telejurnal
La sfîrșit de săptămînă 
19,20 Teleenciclopedia • 19, 
nlre cu opera, opereta și 
• 20,25 Mondovision • 20,40 
în serial : „Iancu Jianu", Premieră 
TV. O producție a Casei de filme 
Unu • 21.30 — Corlna. contra...
Coriha — fantezie muzicală 
Telejurnal
Melodii îndrăgite
PROGRAMUL 2
Telejurnal
Secvențe dirijorale — Emanuel Ele- 
nescu
Din marea carte a patriei. Popa
suri istorice pe Olt șl Mure»
Jaz In nocturnă
Telejurnal
Pagini muzicale de mare populari
tate

Regla :

(ID •
1,55 intn- 

baletul 
Film
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe președinte,
Cu salutări revoluționare,
Am primit cu deosebită recunoștință telegrama de felicitare pe care 

ne-ați adresat-o cu ocazia celei de-a 18-a aniversări a revoluției palestiniene 
și, in numele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, al fiilor poporului arab palestinian și al meu personal, vă exprim 
dumneavoastră. Partidului Comunist Român, guvernului și poporului român 
prieten mulțumirile noastre profunde pentru sentimentele dumneavoastră de 
solidaritate și pentru sprijinul pe care îl acordați luptei poporului arab 
palestinian pentru redobîndirea drepturilor sale naționale legitime, 
inalienabile, inclusiv a dreptului său la reîntoarcere, autodeterminare și 
creare a unui stat propriu, independent.

Folosim acest prilej pentru a vă reafirma că poporul arab palestinian 
— care a cunoscut și suferit asuprirea, teroarea, arestarea, expulzarea, 
uciderea și masacrarea — năzuiește la realizarea păcii în patria sa, 
Palestina, și acționează cu toată energia, sub conducerea Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, reprezentantul său unic, legitim, pentru instaurarea 
păcii în Orientul Mijlociu și în întreaga lume. Tocmai de aceea, poporul 
nostru a salutat toate inițiativele de pace și a încurajat aspectele pozitive 
ale acestora, a acționat pentru adoptarea planului arab de pace de la Fes 
si pentru aplicarea sa, fie prin intermediul Organizației Națiunilor Unite sau 
Consiliului de Securitate, fie pe calea unei conferințe internaționale care ar 
urma să fie convocată cu acordul tuturor părților interesate. Poporul 
palestinian pornește de la convingerea că o pace justă, reală și globală în 
Orientul Mijlociu nu poate fi realizată decît prin redobîndirea drepturilor 
sale naționale inalienabile, inclusiv a dreptului de a-și crea un stat propriu 
independent, pe pămîntul său național, drepturi recunoscute prin nenumărate 
rezoluții ale O.N.U. de, practic, toate statele lumii, cu excepția unei infime 
minorități care continuă să sprijine agresiunea israeliană îndreptată împo
triva poporului și națiunii noastre, amenințînd pacea și securitatea inter
națională.

Vă doresc dumneavoastră personal multă sănătate și fericire, progres și 
prosperitate poporului român.

Revoluție pină la victorie !

YASSER ARAFAT
Președintele Comitetului Executiv 

al Organizației pentru Eliberarea Palestinei,

In colecția „Din gîndirea filozofică 
a președintelui României" 

a apărut volumul: 
NICOLAE CEAUȘESCU 

Națiunea și naționalitățile 
conlocuitoare în epoca contemporană

EDITURA POLITICA

Pentru o politică fermă de apărare a păcii, 
de dezarmare, destindere și securitate 

internațională

al

~ * *------------------------

• Quo vad is homo sapiens : FERO
VIAR (50 51 40) — 0; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20, FLAMURA (85 77 12) — 9; 11:
13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Năpasta : COTROCENI (49 48 48) — 
13,30; 17,45; 20, ARTA — 17.15; 19,30.
• Secvențe : BUZEȘTI (50 43 58) —
15,30; 17,30; 19,30.,
• Concurs : COSMOS (27 54 95) —
17,30; 19.30.
0 Râmin cu tine : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Prea tineri pentru riduri : PA
CEA (60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Iarna bobocilor : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
0 Actorul și Sălbaticii : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 18,30.
0 Cu ntlinile curate ; MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
0 Retrospectiva filmelor de anima
ție românească — 9.15; 11; 12,45;
14,15; 16, Incident Ia graniță —
17,30; 19,30: DOINA (16 35 38).
0 Imperiul contraatacă : SALA 
MARE A T 'LATULUI — 11; 14; 17,
BUCUREȘTI •5 61 54) — 9; 11,30;
14,15; 17; 19,8 FAVORIT (45 31 70) — 
11,15; 14; 17; 19,45; PATRIA (11 86 25) 
9; 11,45: 14,30-; 17,15; 20.
0 Bani grei : CENTRAL (J4 12 24) — 
9 ; 11,13; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Operațiunea „Anti-tigru" : TIM
PURI NOI (13 0110) — 9; 11: 13,15;
15,30'; 17,45: 20.
0 Legea Antarctidel : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20. 1

TELE
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, Constan
tin Dăscălescu, a transmis o tele
gramă primului ministru al Repu
blicii Peru, dr. Fernando Schwalb 
Lopez Aldana, cu prilejul numirii 
sale în această funcție, prin care îi

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 8 

Ianuarie, ora 20 — 11 ianuarie, ora 20. 
In țară : Vreme in general caldă. Cerul 
va fi variabil. Vor cădea precipitații 
slabe izolate, mai ales sub formă de 
ploaie, mai frecvente în regiunile din 
vestul și nordul țării. Vînt moderat cu 
intensificări în zona de munte. Tempe

CREȘTEREA PRODUCȚIEI DE ENERGIE
(Urmare din pag. D
create de seceta din ultimele luni, eît 
și o serie de neajunsuri din propria 
noastră activitate, a celor care lu
crăm în acest domeniu. Dar, de ce 
să n-o spunem, la toate acestea se 
adaugă risipa de energie la unii con
sumatori, precum și fiabilitatea scă
zută a unor echipamente auxiliare. 
Astfel, lipsa de apă in lacurile de 
acumulare a condus la un deficit zil
nic in hidrocentrale, în perioada de 
vîrf a consumului, de 1 000 MW. în 
condițiile in care unele lacuri s-au 
golit, iar debitele afluente' sînt' foar
te reduse, o sepie' de < hidrocentrale, 
cum ar fi cele de la Lotru, Mărișelu, 
Gilceag și chiar Argeșul, nu mai pot 
furniza energia prevăzută. Trebuie să 
«punem că nici noi, cnergeticicnii, nu 
am reparat la timp grupurile progra
mate și nu am intervenit întotdeauna 
cu suficientă operativitate pentru în
lăturarea avariilor care au apărut in 
sistemul energetic național. Pe lîngă 
deficiențele noastre in activitatea de 
întreținere, exploatare și reparații, ne 
confruntăm insă și cu calitatea slabă, 
cu fiabilitatea redusă a unor echi
pamente auxiliare, pompe, mori, ven
tilatoare, ceea ce diminuează in fi
nal puterea instalată a grupurilor. Cît 
despre consumatori, și mă refer in 
primul rind la cei industriali, care 
au ponderea cea mai mare in eco
nomie, doresc să menționez că sînt 
încă destul de multe cazuri în care 
aceștia depășesc cotele de energie 
ce le-au fost repartizate.

în vederea înlăturării acestor 
neajunsuri și a creșterii producției 
de energie electrică în centralele pe 
Cărbune, specialiștii din sectorul 
■nergetic, în colaborare cu cei din 

(inisterul Industriei Construcțiilor 
d. Mașini și din Ministerul Indus- 
t> ei Construcțiilor de Mașlni-Unel- 
U, Electronicii și Electrotehnicii 
desfășoară o intensă activitate pentru 
executarea unor lucrări care să asi
gure creșterea puterii disponibile, a 
fiabilității șl a randamentelor blocu
rilor energetice, in special la ter
mocentralele Turceni și Rovinari, 
care au o mare pondere în sistem. 
Prin măsurile întreprinse am reușit 
să ne încadrăm in graficele progra
mului aprobat de conducerea parti
dului pentru urgentarea repunerii în 
funcțiune a tuturor grupurilor afla
te in reparații și sintem convinși că 
vom reuși să redresăm situația. în 
același timp, întreprinderile miniere 
trebuie să treacă neîntîrziat' la îm
bunătățirea calității cărbunelui li
vrat, astfel îneît să putem obține o 
putere mai mare de la grupurile afla
te în funcțiune.

Consider necesar să subliniez că 
este necesar ca în toate unitățile eco
nomice să se înțeleagă imperativul de 
față și să se acționeze cu hotărîre 
pentru realizarea sarcinilor de plan 
in condițiile respectării cotelor de 
energie repartizate. în loc de inter
venții la diferite foruri, în vederea 
suplimentării cotei, să fie luate mă
suri ferme pentru reducerea consu
murilor energetice și încadrarea în 
repartiții.

— Intîrzierile înregistrate in pu
nerea in funcțiune a noilor obiective 
energetice au determinat, de aseme
nea, o diminuare a posibilităților de 
acoperire a necesarului de enewie. 
Ce acțiuni s-au întreprins pemru 
realizarea mai rapidă a termocentra
lelor pe cărbune și șisturi bitumi
noase și depășirea încă din anul 1983

Comandantul general 
Forțelor Revoluției Palestiniene

GRAMA
adresează calde felicitări Împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate 
și succes în activitate. în telegramă 
se exprimă încrederea că bunele re
lații dintre țările noastre se vor 
consolida continuu în viitor.

ratura aerului va înregistra o ușoară 
scădere la sfîrșitul intervalului. Mini
mele vot oscila între minus 6 și plus 4 
grade, izolat mai coborîte, iar maximele 
între zero și 10 grade, local mai ridi
cate. Ceață slabă, dimineața și seara. 
In București : Vreme in general caldă. 
Cerul va fi variabil. Vînt slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 3 și zero grade, iar 
maximele între 5 și 8 grade. Ceață slabă, 
dimineața și seara. (Margareta Struțu, 
meteorolog de serviciu).

a greutăților temporare apărute in 
alimentarea cu energie ?

— Dezvoltarea sectorului energetic 
constituie una din preocupările con
stante ale conducerii partidului, 
personal ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, sub a cărui îndrumare di
rectă s-a elaborat o adevărată stra
tegie pentru corelarea producției de 
energie cu necesitățile economiei na
ționale. Ca atare. Ministerul Ener
giei Electrice are de realizat in acest 
an investiții în valoare de circa 21 
miliarde lei, ceea ce reprezintă o 
creștere de 20 la sută față de reali
zările finului trecut. Potrivit planu
lui, în acest an urmează să fie puse 
în funcțiune 25 de capacități energe
tice, din care 15 capacități în cen
trale termoelectrice și 11) capacități 
în centrale hidroelectrice. Pentru 
realizarea acestui volum important 
de investiții au fost luate o serie de 
măsuri care privesc intensificarea ac
tivității de pregătire a documenta
țiilor. îmbunătățirea soluțiilor con
structive, folosirea pe scară mai lar
gă a materialelor locale, creșterea 
gradului de mecanizare și industria
lizare a lucrărilor și altele. O deose
bită atenție acordăm atragerii și per
manentizării forței de muncă. în ve
derea măririi ritmului de execuție și 
realizării programelor stabilite, pe 
șantierele energetice se vor lua mă
suri pentru organizarea lucrului in 
regim industrial, in trei schimburi 
sau două schimburi prelungite. îmi 
exprim convingerea că la realizarea 
acestui program vom primi sprijiniți 
necesar din partea celorlalte minis
tere, care, prin realizarea sarcinilor 
ce le revin prin planurile anuale, au 
O importantă contribuție la punerea 
in funcțiune mai rapidă a noilor ca
pacități energetice prevăzute în 
acest an și următorii.

— în uncie situații, întreruperile 
accidentale in funcționarea utilajelor 
energetice s-au datorat neatenției 
sau slabei calificări a personalului. 
Cum se acționează pentru perfecțio
narea pregătirii profesionale a perso
nalului și îmbunătățirea activității de 
exploatare a instalațiilor, în general 
pentru creșterea siguranței in func
ționare a sistemului energetic na
țional ?

— Ținînd seama de indicațiile date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, vom 
acționa în continuare pentru ridi
carea nivelului de pregătire a cadre
lor și, în mod deosebit, a celor din 
unitățile productive de bază. Astfel, 
in centralele Rovinari și Turceni se 
desfășoară organizat programe de 
perfecționare a pregătirii profesiona
le a muncitorilor, la care sint antre
nate cadre de specialiști din cerce
tare. proiectare și producție. în ace
lași timp, s-a intensificat pregătirea 
tinerilor absolvenți de liceu, școli 
profesionale și învățămînt superior. 
La Turceni s-a înființat o nouă uni
tate de învățămînt profesional, li
ceal și de maiștri. împreună cu Mi
nisterul Educației și învățămîntului 
au fost luate măsuri pentru îmbună
tățirea programelor de invățămint și 
a pregătirii cadrelor didactice de spe
cialitate din aceste școli.

La indicația conducerii partidului, 
personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a fost întocmit nn pro
gram distinct de măsuri pentru mai 
buna exploatare a instalațiilor. Ast
fel, pornind de la greutățile întîm- 
pinate în funcționarea gospodăriilor 
de cărbune sînt în curs de realizare

Dezbatere științifică consacrată 
concepției tovarășului Nicolae Ceaușescu

privind creșterea
Sub egida Asociației Române pen

tru Națiunile Unite și Asociației de 
Drept Internațional și Relații Inter
naționale, vineri a avut loc în Capi
tală o dezbatere consacrată concep
ției președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind creșterea rolului O.N.U. în 
soluționarea marilor probleme ale 
lumii contemporane.

Au participat cadre didactice uni
versitare, cercetători, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
membri ai Asociației pentru Națiu
nile Unite a tineretului și studenți
lor, ziariști.

în încheiere, participanții la 
dezbatere au adresat o telegramă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, în care se spune :

Ne exprimăm întreaga adeziune 
la inițiativele de pace și Colaborare 
internațională, promovate de parti
dul și statul nostru, potrivit indica
țiilor dumneavoastră prețioase, în 
cadrul Națiunilor Unite, pentru opri
rea agravării situației internaționale, 
pentru înfăptuirea dezarmării, și în 
primul rind a dezarmării nucleare, 
pentru destindere, colaborare și în
țelegere internațională. Adoptarea 
prin consens de către Adunarea Ge
nerală a Organizației Națiunilor 
Unite, la 15 noiembrie 1982. a Decla
rației privind reglementarea pașnică 
a diferendelor internaționale repre
zintă o strălucită confirmare a jus
teței orientărilor dumneavoastră în 
direcția lichidării tuturor conflicte
lor și stărilor de tensiune și soluțio- 

o serie de lucrări pentru creșterea 
capacităților de descărcare, transport, 
depozitare și preparare a cărbune
lui. Totodată, au fost revizuite tu- 
nelele de dezghețat vagoane de căr
bune și s-au completat echipele de 
descărcare. Aș vrea să adaug că, in 
vederea alimentării consumatorilor in 
condiții de siguranță deplină, s-au 
stabilit scheme optime pentru trans
portul și distribuția energiei elec
trice pe căile cele mai scurte și cu 
consumuri proprii tehnologice mi
nime. A fost, de asemenea, reactua
lizat graficul de putere aprobat' 4a 
orele’de viriUe sarcină '{fent?U''mâîii 
consumatori în scopul satisfacerii 
consumului în strictă corelare cu dis
ponibilitățile sistemului și aplatizarea 
curbei de consum. Prin acțiunile în
treprinse au fost reduse simțitor ac
tele de indisciplină, intervenindu-se 
prompt pentru eliminarea neajunsu
rilor provocate de stagnarea tempo
rară a grupurilor energetice. Există 
o preocupare tot mai susținută pen
tru îmbunătățirea activității de ex
ploatare a instalațiilor și creșterea 
siguranței în funcționarea sistemului 
energetic.

— In încheiere, vă rugăm, stimate 
tovarășe ministru, să ne spuneți ce 
garanții există că în 1983 sistemul 
energetic național va funcționa mai 
bine —• atît in folosul producției, cît 
și al cetățeanului — pentru a asi
gura energia electrică și termică ne
cesară 7

— Cu toate neajunsurile din acti
vitatea unor unități, alimentarea 
continuă a consumatorilor cu energie 
electrică și termică a constituit și 
constituie o preocupare permanentă 
a Ministerului Energiei Electrice. în 
această ordine de idei, țin să mențio
nez că s-au făcut eforturi deosebite 
pentru mai buna funcționare a cen
tralelor electrice, pentru realizarea 
unui volum sporit de reparații și îm
bunătățirea funcționării cazaneldr și 
agregatelor auxiliare de la termocen
tralele Rovinari și Turceni. Garanția 
funcționării in condiții mai bune in 
1983 a sistemului energetic național 
o dă realizarea la termenele prevă
zute a planurilor și programelor con
crete de măsuri stabilite. La aceasta 
va contribui, bineînțeles, în egală 
măsură și mai buna aprovizionare cu 
cărbune a termocentralelor, în spe
cial cu cărbune de calitate. Totodată, 
unitățile constructoare de mașini pot 
și trebuie să acorde un sprijin mai 
substanțial cu piese de schimb, sub- 
ansamble pentru agregate și forță de 
muncă specializată, astfel ca întreți
nerea, repararea și funcționarea in
stalațiilor energetice să fie substan
țial Îmbunătățite.

Toți oamenii muncii din industria 
energetică sînt hotăriți să acționeze 
fără preget, cu întreaga forță și pri
cepere pentru îndeplinirea integrală, 
la un nivel calitativ superior, a sar
cinilor ce le revin în acest al treilea 
an al actualului cincinal și in conti
nuare. Este omagiul nostru, al encr- 
geticienilor, pe care il aducem tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, pentru spri
jinul acordat, pentru măsurile luate 
in vederea dezvoltării neîntrerupte a 
economiei naționale și înălțarea pa
triei spre noi culmi de progres și 
civilizație.

Convorbire realizată de
Ion TEODOR

rolului O. N. U. /
nării tuturor problemelor litigioase 
pe cale pașnică, prin tratative — 
condiție vitală a destinderii inter
naționale.

Sprijinul larg de care s-au bucu
rat inițiativele României privitoare 
la Anul internațional al tineretului, 
la înfăptuirea dezarmării, și în pri
mul rînd a dezarmării nucleare, 
precum și cele referitoare la dezvol
tarea și promovarea bunei vecinătăți 
intre state și în legătură cu împiedi
carea fenomenului profund negativ 
de atragere a cadrelor calificate din 
țările in curs de dezvoltare în țările 
industrializate demonstrează realis
mul și clarviziunea poziției și pro
punerilor României, rod al viziunii 
dumneavoastră înaintate cu privire 
la rezolvarea marilor probleme cu 
care se confruntă omenirea in epoca 
contemporană.

Dînd glas gîndurilor și sentimen
telor tuturor membrilor asociațiilor 
noastre, vă adresăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cele mai calde felicitări și urări de 
sănătate, viață îndelungată și multă 
putere de muncă pentru afirmarea 
in continuare a României în lume, 
pentru înfăptuirea idealurilor de 
pace și colaborare internațională 
cărora le-ați dedicat întreaga dum
neavoastră activitate.

Totodată, adresăm un sincer și 
profund omagiu tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu 
— savant de renume mondial, care 
a adus și aduce o contribuție inesti
mabilă la afirmarea științei româ
nești in lume — și ii transmitem cele 
mai bune urări de sănătate și de noi 
succese în laborioasa sa activitate 
dedicată dezvoltării științei și cultu
rii românești, progresului cercetării 
științifice în lume.

A apărut
Magazin istoric 

nr. 1/1983

Știri sportive
• în București funcționează pe 

timpul vacanței de iarnă a elevilor 
„cluburi de vacanță", deschise per
manent tuturor tinerilor cg, vor șă 
practice sportul. Sint organizate zil
nic programe cuprinzînd întreceri la 
tenis de masă, șah, tir cu arme cu 
aer comprimat, baschet, volei, mini- 
fotbal etc. Astfel de cluburi există la 
baza Cireșarii; Casa Pionierilor din 
str. Pictor Verona, Școala generală 
nr. 180, (sectorul 1), Casa Pionierilor 
din sectorul 2, școlile generale nr. 85 
și 26 și Casa de cultură Mihai Emi- 
nescu (sectorul 2), bazele Voinicelul 
și Titanii, Șc. gen. nr. 76 (sectorul 3), 
Șc. gen. nr. 190, Temerarii și Tehnic- 
club (sectorul 4), Liceul Bolintinea- 
nu (sectorul 5), precum și la școlile 
generale nr. 142 Și 163 (sectorul 6).

De asemenea, programul sportiv 
înscris în etapa de iarnă a „Dacia- 
dei“ cuprinde și alte competiții, în 
perioada următoare urmînd a avea 
loc „Cupa Vacanței" la șah și tenis 
de masă (la clubul Progresul — în 
ziua de 11 ianuarie) și finala pe mu
nicipiu la tenis de masă pentru co
pii de 10—14 ani (în ziua de 13 ianua
rie — tot în sala Clubului Progresul).
• Selecționatele masculine de 

handbal ale R. F. Germania și 
U.R.S.S. s-au întîlnit la Frankfurt pe 
Main intr-un meci amical. Handba- 
liștii sovietici au repurtat victoria cu 
scorul de 21—17 (8—6).
• Selecționata masculină de hand

bal a Poloniei, care se află in turneu 
in Suedia, a intilnit la Ulricehamn e- 
chipa țării-gazdă. Handbaliștii polo
nezi au terminat învingători cu sco
rul de 24—21 (8—13).

• La Sofia s-a disputat meciul 
amical de volei dintre echipele 
Ț.S.K.A. Septemvriske Zname și 
Steaua București. Voleibaliștii bul
gari au ciștigat cu scorul de 3—0 
(15—13, 15—5, 17—15).
• Competiția internațională de să

rituri cu schiurile pentru „Turneul 
celor 4 trambuline" a luat sfîrșit la 
Bischofshofen (Austria), odată cu 
desfășurarea ultimului concurs care 
a fost cîștigat de Jens Weissflog 
(R.D. Germană) — 256,7 puncte (sări
turile sale au măsurat 109 și, respec
tiv, 110 m).

în clasamentul final primul loc a 
fost ocupat de finlandezul Matti Ny- 
kaenen — cu 989.8 puncte, urmat de 
Jens Weissflog (R.D. Germană) — 
972,2 puncte și Horst Bulau (Canada) 
— 960,9 puncte. In clasamentul „Cu
pei Mondiale" de specialitate, lider 
se menține Nykaenen cu 91 puncte.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 7 IANUARIE 1983

Extragerea I : 13 18 38 16 28 65 20 
87 73

Extragerea a Il-a : 46 70 34 33 8 52 
64 71 11

Fond de ciștiguri : 1 024 538 lei, din 
care 237 651 lei report la categoria I. 

în ziarele de Ieri a fost publicată 
Declarația politică adoptată cu pri
lejul consfătuirii Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia. Consfă
tuirea a pus în evidență spiritul de 
răspundere manifestat de țările so
cialiste față de soarta păcii, hotărî- 
rea lor de a acționa pentru preîn
tâmpinarea primejdiei unui război 
nuclear, pentru menținerea și conso
lidarea destinderii, pentru înfăptui
rea dezarmării, întărirea securității 
și dezvoltarea colaborării pe conti
nentul european și în întreaga lume.

La consfătuire, prin glasul tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președintele te- 
publicii, au fost din nou afirmate, cu 
toată limpezimea, pozițiile de prin
cipiu, profund constructive, ale Româ
niei, corespunzător orientărilor sta
bilite de Congresul al XII-lea și de 
recenta Conferință Națională a P.C.R., 
în sprijinul intereselor și aspirațiilor 
vitale ale națiunii noastre socialiste, 
ale tuturor popoarelor lumii, poziții a 
căror justețe și viabilitate se bucură 
necontenit de acoperirea faptelor.

Consfătuirea s-a întrunit în con
dițiile cînd viața internațională cu
noaște o considerabilă agravare, 
cînd. așa cum arăta secretarul ge
neral al partidului nostru în Rapor
tul la Conferința Națională, ome
nirea este zguduită de puternice 
furtuni economice, politice și mili
tare, cînd vechilor contradicții din
tre diferite state și grupări de sta
te li se adaugă altele noi, iar po
litica imperialistă de forță șî a- 
mestec în treburile altor sfiite, de 
menținere și reîmpărțire a sferelor 
de influență se manifestă cu inten
sitate sporită ; cînd se perpetuează 
vechile conflicte militare și au apă
rut altele noi, în timp ce cursa înar
mărilor a atins proporții fără prece
dent, cînd cunoaște o accentuare 
continuă criza economică mondială. 
Toate acestea au dus la creșterea 
pericolului de război, inclusiv a unui 
război nuclear cu consecințe incalcu
labile.

Sînt realități care pun în lumină 
imperativul arzător al unirii tuturor 
forțelor realiste, antiimperialiste, a 
tuturor popoarelor în lupta pentru 
apărarea păcii, supremul bun al în
tregii umanități. „Omenirea a ajuns 
intr-un stadiu cind nivelul înarmă
rilor. îndeosebi arsenalul nuclear, 
pune In pericol însăși civilizația, e- 
xistența societății omenești — sub
linia, la Conferința Națională, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU. De 
aceea, problema fundamentală a e- 
pocii noastre este problema prein- 
timpinării războiului și asigurării 
păcii. Mai mult ca oricînd trebuie să 
facem totul pentru a bara calea răz
boiului, pentru a asigura pacea. Nu 
există țel mai inalt decit dezarma
rea, în primul rînd dezarmarea nu
cleară, asigurarea securității fiecărei 
națiuni, a păcii mondiale".

în același sens. Declarația politi
că a statelor participante la Trata
tul de la Varșovia relevă că în fața 
acestor evoluții primejdioase se ri
dică cu tot mai multă hotărîre po
poarele lumii, forțele progresiste de 
pretutindeni, au loc mișcări an
tirăzboinice de masă, împotriva a- 
menințării unei catastrofe nucleare. 
Poporul nostru, care s-a alăturat cu 
întreaga sa forță acestor mișcări, 
prin marile acțiuni și demonstrații 
desfășurate pe întreg cuprinsul țării, 
culminînd cu cele 18 milioane de 
semnături puse pe Apelul adresat 
sesiunii speciale a O.N.U., este ferm 
convins că stă pe deplin în puterea 
popoarelor să determine oprirea 
cursului spre prăpastie, asigurarea 
triumfului rațiunii, promovarea unei 
politici de pace.

Pe bună dreptate, statele partici
pante la Tratatul de la Varșovia re

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Gaițele — 15; Caligula — 20, 
(sala Atelier) : Fata din Andros — 
15,30; între patru ochi — 19; (sala 
rnieft a Palatului) : Gimnastică sen
timentală — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Spărgă
torul de nuci — 11; Madame Butter
fly — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Sil
via — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : O 
zi de odihnă — 15; Amintiri — 19;
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : Poe
zia muzicii tinere — 15; Anecdote 
provinciale — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, flu
turi — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 19,30.
• Teatrul „Nottara*  (59 31 03, sala 
Magheru) : Mița în sac — 19,30; (sala 
Studio) : Pensiunea doamnei Olim
pia — 19.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Există nervi — 19,30.
• Teatrul Ciulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Anunț ia mica publicitate — 
19,30; (sala Ciulești) : Jean, fiul lui 
Ion — 18.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Efros Saga — 18,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănașe44
(sala Savoy, 15 56 78) ; Belmondo al 
II-lea — 19,30; (sala Victoria, 50 38 65): 
Funcționarul de la Domenii — 19,30;
(sala Palatului Sportului și Culturii) : 
Frumosul din pădurea zăpăcită -- 18.
• Teatrul „Ion Vasilescu*  (12 27 45) : 
Joc dublu — 19.
• Teatrul „Ion Creangă*  (50 26 55) : 
Pinocchio — 10; Vinovatul nr. 1 — 19.
• Teatrul „Țăndărică*  (15 23 77) : Ilea

levă că in lupta pentru prevenirea 
războiului locul central revine frină- 
rii cursei înarmărilor, trecerii la 
dezarmare, în special la dezarmarea 
nucleară. Considerînd că în vederea 
atingerii acestui țel este necesar ca 
statele, și în primul rînd puterile 
nucleare, să manifeste voință poli
tică și disponibilitate de a colabora, 
participanții la consfătuire au sub
liniat importanța pe care ar avea-o 
obținerea de rezultate pozitive la ne
gocierile sovieto-americane privind 
limitarea și reducerea armelor nu
cleare strategice, respectiv „înghe
țarea" cantitativă reciprocă a aces
tor arme și limitarea maximă a mo
dernizării lor ; totodată, s-a scos în 
evidență necesitatea unor eforturi 
susținute pentru reducerea substan
țială a nivelului actual al armelor 
convenționale. Avînd în vedere că 
cheltuielile militare ale țărilor celor 
două blocuri reprezintă peste 80 la 
sută din totalul cheltuielilor mili
tare mondiale, o însemnătate deo
sebită ar prezenta — așa cum se 
arată în Declarația consfătuirii — 
încheierea, in mod practic, a unui 
acord între țările membre ale Trata
tului de la Varșovia și țările N.A.T.O. 
in vederea opririi creșterii bugetelor 
militare și reducerii lor ulterioare în 
procente sau în expresie absolută, 
fondurile astfel eliberate urmînd a fi 
folosite în scopul dezvoltării econo- 
mico-sociale a statelor, inclusiv in 
susținerea eforturilor țărilor în curs 
de dezvoltare. ți

Regăsim în aceste deziderate idei 
și direcții de acțiune în sprijinul că
rora partidul și statul nostru s-au 
pronunțat consecvent. România a 
subliniat în permanență că în înfăp
tuirea dezarmării trebuie să se por
nească de la principiul realizării 
unui echilibru de forțe la niveluri 
tot mai scăzute, în condițiile unei 
securități egale pentru toți. Sta
tele socialiste, prin însăși natu
ra orînduirii lor sociale, prin țelu
rile pe care le proclamă, prin anga
jamentele față de propriile popoare, 
sînt organic-legate de pace și au mi
siunea istorică să facă totul pentru 
înfăptuirea dezarmării, pentru res
pingerea încercărilor cercurilor im
perialiste de a le atrage pe linia in
tensificării curăei înarmărilor, să 
pună pe prim plan activitatea po
litică, și nu cea militară, în vederea 
realizării unei securități efective, a 
progresului economico-social al tu
turor popoarelor.

Desigur, în ansamblul eforturilor 
pentru înlăturarea pericolului de 
război, pentru oprirea cursei înar
mărilor și trecerea la dezarmare, 
zona-cheie o reprezintă Europa, toc
mai pentru că aici s-au acumulat 
cele mai mari cantități de arme, atît 
nucleare cit și convenționale, aici 
se află față în față forțele armate 
ale celor două blocuri militare. Nu 
o dată, prin glasul președintelui săți. 
România a sublinia*  necesitatea ar
zătoare a realizării cit mai grabni
ce a unei înțelegeri privind oprirea 
amplasării pe continent a rachetelor 
nucleare cu rază medie de acțiune, 
precum și distrugerea celor existen
te, a adoptării unor măsuri care să 
ducă la întărirea încrederii și coope
rării, să deschidă perspectiva reali
zării unei Europe unite, fără arme 
nucleare, a colaborării și păcii.

Perspectiva edificării unei securi
tăți reale pe continentul nostru s-ar 
apropia mult, fără îndoială, dacă 
s-ar da curs importantei propuneri 
prezentate cu prilejul actualei con
sfătuiri de a se încheia între statele 
participante la Tratatul de la Varșo
via și statele membre ale Tratatului 
Atlanticului de Nord un tratat cu 
privire la nefolosirea reciprocă a for
ței militare și menținerea de relații 
pașnice. însemnătatea acestei iniția
tive de pace, caracterul ei construc

na Sinziana — 10; (la clubul
IREMOAS) : Boroboață — 10.
• Circul București (110120) : Mup
pets... la circ — 16; 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Agaghi Flutur 19,30.

cinema 

tiv sint relevate prin prevederea e- 
sențială propusă a fi inclusă în noul 
tratat — și anume angajamentul re
ciproc al statelor care fac parte din 
cele două alianțe de a nu folosi pri
mele, unele împotriva celorlalte, nici 
armele nucleare și nici armele con
venționale, de a nu folosi deci pri
mele, unul îjppotriva celuilalt, forța 
militară în general. Desigur, reali
zarea unui astfel de tratat, deschis 
de la început aderării tuturor celor
lalte state, ar contribui în mare mă
sură la depășirea împărțirii Europei 
în blocuri opuse,, la înlăturarea neîn
crederii și reducerea nivelului con
fruntării între cele două principale 
alianțe militare, ar stimula noi mă
suri spre desființarea lor concomi
tentă — obiectiv în sprijinul căruia 
România s-a pronunțat în repetate 
rînduri.

Pornind de la situația gravă exis
tentă în Europa, statele participante 
la Tratatul de la Varșovia S-au pro
nunțat pe bună dreptate pentru 
încheierea eu rezultate pozitive a 
reuniunii de la Madrid, îndeosebi 
prin realizarea unei înțelegeri pri
vind convocarea conferinței pentru 
întărirea încrederii și măsuri de de
zarmare în Europa și prin asigurarea 
continuității procesului securității și 
cooperării europene. In același timp, 
se impune intensificarea eforturilor 
pentru crearea în diferite regiuni ale 
Europei de zone denuclearizate, fără 
baze militare străine — cum preco
nizează de mult țara noastră în pri
vința Balcanilor.

Declarația politică relevă însem
nătatea noului tip de relații inter
naționale intre țările socialiste, ba
zate pe colaborarea liberă șl in con
diții de egalitate intre state suve
rane, pe solidaritatea internațională, 
punînd în evidență hotărîrea parti
cipantelor de a dezvolta și adinei 
conlucrarea țărilor Socialiste pe plan 
politic, economic și cultural, de a uni 
eforturile acestora in lupta pentru 
pace și progres — obiective pe care, 
cum se știe, partidul și statul nostru 
le urmăresc neabătut. în mod deose
bit, România, subliniind că forța ță
rilor socialiste depinde în primul 
rînd de mersul construcției socia
liste și comuniste, de ridicarea nive
lului de viață al popoarelor lor, se 
pronunță pentru întărirea și perfec
ționarea continuă a colaborării și 
activității în cadrul C.A.E.R. în ve
derea sprijinirii dezvoltării economi- 
co-sociale a țărilor membre, soluțio
nării cu forțe unite a' multora din 
problemele ce le confruntă ; aceasta 
ar demonstra, desigur, superioritatea 
relațiilor internaționale socialiste, ar 
contribui la înfăptuirea vastelor pro
grame de construcție socialistă și 
comunistă ale țărilor amintite, ar 
reprezenta un aport de seamă la în
tărirea prestigiului și forței socialis
mului pe plan internațional.

Partidul și poporul nostru dau o 
înaltă apreciere activității desfășu
rate de delegația română, In frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, lâ 
consfătuirea Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia — activita
te care s-a înscris ca o nouă expre
sie a hotărîrii Republicii Socialiste 
România de a contribui din plin, 
alături de, celelalte state socialiste, 
de toate statele lumii, la afirmarea 
idealurilor conlucrării pașnice între 
toate națiunile. Așa cum arăta secre
tarul general ai partidului la Confe
rința Națională, poporul român iși 
manifestă voința de a acționa și In 
viitor, cu toată energia, în vederea 
soluționării marilor probleme mon
diale, asigurării dezvoltării libere, 
independente a fiecărui popor, trium
fului politicii de colaborare interna
țională, dezarmare și pace pe pla
neta noastră.

Romulas CAJPLESCU

0 Raidul vărgat > SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, ME
LODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,16.
0 Cavalerii teutoni : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 11 ‘ 14,30; 18.
0 Tăunul t POPULAR (35 15 17) — 15; 
17,15; 19,30.
0 Al 41-lea I CAPITOL (15 28 17) —
9; 11,13; 13,30; 15,43; 18; 20.
0 Teheran ’43 : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30; 18,30.
0 Ordin : nu deschideți tocul : FLA
CĂRA (20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30. 
0 Papillon : STUDIO (58,53 15) — 10: 
13: 16: 19, MODERN (23 71 01) — 9;
12; 16; 19.
0 Anna celor o mie de zile t GRI- 
VITA (17 05 58) — 11,16; 14: 16,45;
19,30,
0 Jandarmul se Însoară : GLORIA 
(47 46 75) — 9; 11,15; 13,30; 15,«; 13;
20.
0 Războiul stelelor : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,45; 14,30; 17,13: 20, 
Festival — 8; 11.
0 Zbor mortal : FESTIVAL (13 63 84)
— 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Vrăjitorul din Oz : CULTURAL 
(83 30 13) — 9; 10,45; 12,30; 14,13; 16,15; 
18,15; 20,15.
0 Amnezia : EXCELSIOR (S3 49 43)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, TO
MIS (21 49 46) — 8; 11,13; 1340; 15,45; 
18; 20,15.
0 Pledone Africanul : FLOREĂSCA 
(33 29 71) — 8; 12; 10; 19.
0 Comedie mută >77 ! UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 13,43; 18; 
20.
0 Safari Expresa î VOLGA (79 71 36)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Pierdut și regăsit : LIRA (317171)
— 15.30; 18: 20.
0 Superpolițistul ; MIORIȚA (14 27 14)
— 11,15; 13,30; 13,45; 18: 20.
0 Șeriful din Tennessee : AURORA 
(33 04 66) — 9; 11,13; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Provocarea dragonului i DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,36; 15,43; 18; 30.

• SPRE REALIZA
REA SINTEZEI NUCLEA
RE DIRIJATE un nou pas au 
făcut cercetătorii sovietici din 
Harkov odată cu punerea in 
funcțiune a noii instalații „U- 
ragan-3“, cu ajutorul căreia se 
.•or studia legitățile comporta
mentului plasmei încălzite pînă 
la citeva zeci de milioane de 
grade. La construirea ei s-au a- 
plicat numeroase soluții tehnice 
originale, printre care un sistem 
magnetic special pentru curăți
rea plasmei de substanțe străi
ne — iortî care nu participă la 
reacție. Prima instalație de tip 
„Uragan" a fost creată în anul 
1970. Oamenii de știință o pre
feră pentru capacitatea ei de a 

funcționa în regim constant, 
condiție de bază pentru realiza
rea viitoarelor reactoare de tip 
industrial. „Uragan-3“ este un 
prototip care va fi perfecționat 
continuu și a cărui putere va 
crește mereu.

• PROIECT COSMIC 
AMÎNAT. Prima lansare a 
navetei spațiale „Challenger", 
programată să aibă loc în cursul 
acestei luni, a fost amînată cel 
puțin pînă în februarie, a de
clarat un purtător de cuvint al 
Centrului spațial „Kennedy", re
luat de agenția Reuter. El a 
precizat că lansarea nu va pu
tea fi autorizată pînă cind spe
cialiștii nu vor rezolva proble
ma scurgerii de hidrogen, de- 

fecțitihe depistată în cursul unui 
test realizat la 18 decembrie 
anul trecut. „Challenger" ur
mează să efectueze o misiune 
în spațiul cosmic pe parcursul 
a cinci zile, în timpul cărora va 
fi lansat pe orbită circumte- 
restră un satelit, iar doi dintre 
cei patru astronauți vor între
prinde o „plimbare" în afara 
naveî. După cum s-a mai anun
țat, „plimbarea cosmică" simi
lară, prevăzută să aibă loc cu 
prilejul ultimei misiuni a na
vetei „Columbia", nu a putut 
avea loc,

• UN ROBOT CARE 
VEDE, AUDE, VORBEȘ
TE a fost realizat de întreprin

derea Sumitomo din orașul Osa
ka. Robotul, prevăzut cu un cal
culator central și cu 14 micro
calculatoare, este destinat să lu- 
efeze la montarea pieselor elec
tronice. El are „ochi" care se 
pot mișca și care sint conectați 
la 300 000 de fire optice din sti
clă. Cu ajutorul lor, computerul 
central poate recunoaște obiec
tele de mărimi și forme diferite 
cit și poziția acestora. Pe aceas
tă bază robotului i se pot da 
comenzi verbale. La rîhdul său, 
poate „cere", cu un glas artifi
cial — firește — indicații pentru 

îndeplinirea unor noi opera
țiuni.

• INJECȚII PENTRU... 
SOL. Un inventator vest-ger- 
man a realizat o instalație sim
plă pentru îmbunătățirea struc
turii solului — un fel de seringă 
cu aer comprimat — cu ajutorul 
căreia se introduce în sol un 
amestec de mici bile din masă 
plastică și var. Aerul comprimat 
afinează solul, bilele il păstrea
ză in această stare timp mai în
delungat și absorb apa, iar va

rul neutralizează acizii ce cad 
odată cu ploile. O injecție „vin
decă" 4—5 metri pătrați de sol.

• FERME DE... RACI. 
Specialiștii de la Institutul de 
cercetări științifice pentru pro
blemele pisciculturii în Marea 
Azov au pus la punct o metodă 
de înmulțire și creștere indus
trială a racilor. Primele expe
riențe s-au făcut într-un acva
riu obișnuit, prevăzut cu dispo
zitiv pentru reglarea temperatu
rii apei, cu compresor pentru 
aerisirea acesteia și cu alte apa
rate. A fost stabilită mai întîi o 
„listă de bucate" preferate de 
crustacee, a fost elaborat apoi, 
cu ajutorul calculatorului, un 
„program de alimentare" echili

brată. Primul rac de cultură a 
ajuns la dimensiunile unui adult 
în decurs de zece luni, adică de 
patru ori mai rapid decît în con
dițiile naturale. Laboratorul de 
automatizare și mecanizare com
plexă din cadrul Institutului a 
conceput instalațiile pentru o 
mare gospodărie mecanizată. Au 
fost create incubatoare speciale 
pentru larve de raci. In prezent 
sint rezolvate toate problemele 
biologice și tehnice pe care le 
ridică construirea de ferme pen
tru creșterea racilor.

• CUM SE SIMTE 
OMUL CU INIMA ARTI
FICIALĂ. Starea sănătății lui 

Barney Clark, care a împlinit 
aproape o lună de zile de viață 
cu o inimă artificială implantată 
in piept, continuă să se amelio
reze „lent, dar întf-o manieră 
satisfăcătoare" — s-a anunțat 
la clinica universitară din ora
șul american Salt Lake City, 
unde este internat pacientul. 
S-a precizat că bolnavul este 
încă foarte slăbit, deși poate 
sta , unele intervale de timp in 
fotoliu. Medicii apreciază că 
vor mai trebui să treacă citeva 
săptămini de lentă convales
cență înainte de a se putea 
afirma că Barney Clark este 
restabilit după cele trei inter
venții chirurgicale la care a fost 
supus.
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ORIENTUL MIJLOCIU

„Polîmerizarea stereospecifică 
a Izoprenului"

LONDRA 7 (Ager- 
pres). — In Marea Bri
tanie a apârut un nou 
volum din opera știin
țifică a tovarășei aca
demician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu 
— lucrarea intitulată 
„POLÎMERIZAREA STE
REOSPECIFICĂ A IZO- 
PRENULUI".

Apariția cărții, edi
tată în condiții grafice 
deosebite, răspunde in
teresului sporit mani
festat de oamenii de 
știință britanici față 
de studiile și cer
cetările tovarășei Elena 
Ceaușescu în dome
niile de mare actuali
tate și importanță ale 
chimiei polimerilor și 
obținerii cauciucului 
sintetic. Volumul este 
publicat de „Pergamon 
Press", prestigioasă 
casă editorială cu se
diul la Oxford, ce di
fuzează anual peste 
300 de lucrări de refe
rință cuprinzind studii 
științifice ale unor sa- 
vanți de renume în 
cele mai diverse do
menii de activitate.

Prefața lucrării este semnată de 
dr. Dorothy Crowfoot Hodgkin, 
laureată a Premiului Nobel pentru 
chimie. „îmi face o deosebită plă
cere — scrie dr. Dorothy Crowfoot 
Hodgkin — să pot prezenta publi
cului britanic de specialitate ediția 
engleză a cărții doctorului inginer 
Elena Ceaușescu, membru al Aca
demiei Române, membru titular al 
Institutului Regal de Chimie al 
Marii Britanii, dedicată subiectului 
de mare importanță teoretică și 
industrială, al polimerizării stereo- 
specifice a izoprenului.

Interesul meu față de progresele 
realizate pe tărîmul științei in 
România este rezultatul unei vizite 
pe care am întreprins-o în această 
țară cu trei ani în urmă. Prilejui
tă de o reuniW;fi(ț;:ștțjrțțificăi;țpțerT 
națională, această călătorie mi-a 
deschis posibilitatea de a vedea o 
țară cu adevărat minunată, în care 
abundă semnele unei vechi și re
marcabile civilizații, de a mă bucu
ra de calda ospitalitate a acestui 
popor, a tuturor celor ce mi-au fost 
în preajmă. Mi s-au oferit, atunci, 
ocazia unei întilniri cu academi
cianul doctor inginer Elena 
Ceaușescu, prilejul de a vizita ma
rele institut de chimie unde își 
desfășoară activitatea de cercetare 
științifică, de a avea împreună cu 
domnia sa și colaboratorii discuții 
extrem de interesante asupra pro
blemelor științifice pe care și le 
propune spre rezolvare România, a 
realizărilor obținute și planurilor 
de viitor. Cartea de față evidenția
ză rolul deosebit pe care l-a avut 
academicianul Eleua Ceaușescu in 
soluționarea unor sarcini de mare 
importanță, și anume producția de 
cauciuc sintetic in România".

Evidențiind că tovarășa Elena 
Ceaușescu are importante atribuții 
pe linie de stat, fiind prim vice- 
prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie și, tot
odată, președinte al Consiliului 
Științific al Institutului Central de 
Chimie și președintele Comitetului 
național român „Oamenii de știin
ță și pacea", dr. Dorothy Crowfoot 
Hodgkin scrie : „Am fost impre
sionată de faptul că, indeplinin- 
du-și înaltele misiuni de stat ce 
i-au fost încredințate, academicia
nul doctor inginer Elena Ceaușescu 
își rezervă, in continuare, timpul 
necesar activității de cercetare, în 
laborator. Domnia sa este autoarea 
a două cărți recente, de largă cu
prindere — „Cercetări in domeniul 
sintezei și caracterizării compușilor 
mactomoleculari" și „Noi cercetări 
în domeniul compușilor macromole
culari".

După ce arată că volumul nou 
apărut se referă la un domeniu de 
strictă specialitate, ce ocupă un loc 
de primă importanță în preocupă
rile științifice ale tovarășei Elena 
Ceaușescu. autoarea prefeței relevă 
că lucrarea s-a bucurat de o largă 
audiență., fiind publicată, sau în 
curs de apariție, în Italia. Grecia, 
Elveția, China și- U.R.S.S. Ea expri
mă convingerea „că ediția engleză 
,„se va dovedi drt cea mai mare 
utilitate pentru toți cei ce manifes
tă interes față de polimeri'și față 
de România".

In continuarea prezentării sale, 
dr. Dorothy Crowfoot Hodgkin a- 
rată : „în prima parte a cărții, au
toarea analizează sistematic litera
tura de specialitate a subiectului și 
trece la stabilirea condițiilor nece
sare pentru ca polimerizarea ste- 
rcospecifică a izoprenului să pro
ducă un compus — cis — 1:4 — 
poliizoprenul — cu calități cît mai 
apropiate de cele ale cauciucului 
natural". „In partea a doua sint ex
puse o mare varietate de experi
mente și testări care au fost nece
sare punerii la punct a unui proces 
original de fabricație, pentru pro
ducerea la scară industrială a cau
ciucului sintetic cis — 1:4 — poli- 
izoprenic. Lucrarea se încheie prin 
asigurarea tuturor condițiilor ce au 
fost necesare realizării fabricii cu 
acest profil, aflată în prezent în 
producție".

După ce își exprimă marea pre
țuire pentru „cuprinderea vastă și 
deplina actualitate a cercetărilor 
întreprinse de autoare", dr Dorothy 
Crowfoot Hodgkin, președintă a

mișcării internaționale a oamenilor 
de știință pentru pace Pugwash, 
scrie : „Monografia citează 635 de 
comunicări științifice, din întreaga 
lume. Ni se creează, astfel, imagi
nea unei științe unice, integratoa
re, ce nu cunoaște granițe, â comu
nicării firești între oamenii de ști
ință. Chiar și numeroasele pro
cedee tehnice utilizate în domeniul 
studiat devin, într-un timp scurt, 
cunoscute tuturor celor interesați. 
Fără îndoială, este de dorit ca ase
menea schimburi internaționale de 
cunoștințe tehnico-științifice să de
vină mereu mai intense și mai efi
ciente — un obiectiv care poate fi 
promovat cu succes într-o lume a 
păcii, pentru a cărei înfăptuire 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu rrBlitează in perma
nență".

„întreaga activitate a doamnei 
Elena Ceaușescu este, în aceasta 
privință, pilduitoare. Colega noas
tră s-a angajat cu hotărîre în cer
cetarea unora din cele mai fasci
nante probleme științifice ale zile
lor noastre, și-a demonstrat capa
citatea de a pune soluțiile obți
nute în serviciul practicii, al 
societății, de a asigura, de la ni
velul înaltelor răspunderi ce i s-au 
încredințat, tehnologiile necesare 
industriei, producției din țara sa. 
Totodată, așa cum rezultă dealtfel 
din ultima parte a cărții, ea este 
preocupată de problemele viitoru
lui, inclusiv de aspecte privind 
protecția mediului înconjurător, 
intre care și valorificarea deșeuri
lor de polimeri, care continuă să se 
acumuleze în lume, an de an. în 
fața numeroșilor cercetători tineri 
și deosebit de înzestrați, în curs de 
formare sub conducerea academi
cianului Elena Ceaușescu, se află 
numeroase probleme complexe și 
interesante, ce urmează a fi rezol
vate astfel incit necesitățile și as
pirațiile poporului român să fie 
mereu mai bine satisfăcute, iar 
țara să-și păstreze și să-și dezvolte 
farmecul deosebit pe care i l-am 
cunoscut. Doresc ca aceste gînduri 
să exprime, de fapt, cele mai bune 
urări către distinsa mea colegă, 
către toți oamenii de știință din 
România, împreună cu felicitările 
mele academicianului doctor in
giner Elena Ceaușescu pentru re
marcabilele sale realizări" — scrie, 
în încheierea prefeței, dr. Dorothy 
Crowfoot Hodgkin.

în nota editorului se apreciază, 
între altele, că lucrarea tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu reprezintă un studiu de 
sinteză asupra cauciucului cis — 
1:4 — poliizoprenic, cel mai impor
tant produs dintre numeroasele 
tipuri de cauciuc sintetic și a cărui 
structură și proprietăți sint simi
lare cu cele ale cauciucului natural. 
Ținind seama de complexitatea su
biectului — se arată în notă — 
zona de cercetare este vastă și nu
meroase studii au fost făcute pen
tru a elucida unele aspecte teore
tice, legate de mecanismul reacției 
de polimerizare, cît și asupra pro
prietăților polimerului. „Datele cu
lese de autoare pe parcursul unui 
vast program de cercetări experi
mentale sint prezentate în mod sis
tematic și au ca scop să servească 
drept bază pentru un nou și origi
nal proces de producere a cauciu
cului cis — 1:4 — poliizoprenic la 
scară industrială" — subliniază 
nota editorului, adăugind că lucra
rea este însoțită de un bogat aparat 
bibliografic.

Apariția in Marea Britanie a lu
crării „Polimerizarea stereospecifi- 
că a izoprenului", care îmbogățeș
te literatura de specialitate în do
meniul polimerilor și elastomerilor 
cu idei și soluții noi, in care se 
imbină armonios datele cercetării 
fundamentale cu cele aplicative, 
constituie încă o dovadă a viului 
interes ce se manifestă pe plan in
ternațional față de activitatea to
varășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, savant de renume 
mondial, in domeniul atit de im
portant al vieții contemporane — 
cel al cercetării științifice. Eveni
mentul editorial demonstrează pre
țuirea de care se bucură in diverse 
țări contribuția remarcabilă adusă 
de tovarășa Elena Ceaușescu la 
progresul chimiei moderne, ai ști
inței in general.

„Noi cercetări in domeniul 
compușilor macromoleculari1*

ROMA 7 (Agerpres). 
— Apărută recent în 
traducere italiană, lu
crarea tovarășei aca
demician doctor inginer 
Elena Ceaușescu — 
„NOI CERCETĂRI IN 
DOMENIUL COMPU
ȘILOR MACROMOLE
CULARI" - a fost pri
mită cu deosebit inte
res de oamenii de ști
ință italieni. O mărtu
rie elocventă a înaltei 
prețuiri față de persona
litatea tovarășei Elena 
Ceaușescu, eminent 
om de știință, de am
plă recunoaștere pe 
plan internațional, a 
constituit-o manifes
tarea de prezentare a 
cărții, care a avut loc 
la Biblioteca română 
din Roma. Organizată 
sub egida Academiei 
Naționale Dei Lincei, 
una din cele mai vechi 
și renumite instituții 
științifice din lume, ma
nifestarea a constituit 
un cald omagiu aduS 
tovarășei Elena 
Ceaușescu cu prilejul 
aniversării zilei sale de 
naștere.

în cadrul reuniunii, vorbitorii au 
exprimat înalta lor stimă și pre
țuire față de personalitatea și ac
tivitatea tovarășei Elena Ceaușescu, 
luptătoare neobosită pentru liber
tatea, independența și dezvoltarea 
multilaterală a României, om de 
știință de prestigiu internațional, 
militantă activă pentru idealurile 
de pace, civilizație și progres ale 
omenirii.

Acad. prof. dr. Giuseppe Mon- 
talenti a spus : „Am plăcerea și 
onoarea de a reprezenta Academia 
Națională Dei Lincei la această 
valoroasă manifestare științifică 
prilejuită de prezentarea lucrării 
academicianului doctor inginer 
Elena Ceaușescu. Este pentru a 
doua oară cînd academia noastră 
este prezentă la o acțiune menită 
să ilustreze o operă de înalt nivel; 
consacrată unei ramuri a chimiei în 
care s-au obținut produse de o 
mare importanță industrială. In ca
litate de biolog, pot afirma că stu
diul compușilor macromoleculari a 
deschis noi orizontul i în interpre
tarea fenomenelor vitale. Biologia 
moleculară, această formidabilă cu
cerire a științei moderne, constă 
tocmai în studiul structurii și 
funcțiunilor macromoleculelor. Aș 
dori să pun în lumină un aspect 
care a reieșit cu pregnanță la Con
gresul internațional de istorie a ști
inței, care a avut loc la București și 
unde am avut onoarea să fiu pre
zent : ideea potrivit căreia cunoș
tințele științifice sint rezultatul 
contribuției tuturor popoarelor, un 
bun comun de care trebuie să . se 
bucure toate națiunile. îmi amin
tesc cu deosebită plăcere că la sim
pozionul „OAMENII DE ȘTIINȚA 
Șl PACEA", desfășurat sub înaltul 
patronaj al președintelui Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, unde s-au analizat ma
rile responsabilități care revin as
tăzi științei și slujitorilor ei, ilus
trul savant Elena Ceaușescu a 
adresat un vibrant mesaj în numele 
rațiunii și păcii. Acesta este și sen
timentul pe care-1 nutrește Acade
mia Națională Dei Lincei, pe care 
l-a exprimat în nenumărate rîn- 
duri, ințelegind să continue pe a- 
ceastă nobilă cale".

Adresind tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu 
salutul și omagiul Societății de chi
mie italiene, prof. dr. Francesco 
Hallo, director al Institutului de 
electrochimie al Consiliului Națio
nal al Cercetării, a arătat : „Ca și 
cu doi ani in urmă, cercetătorii 
italieni in domeniul compușilor 
macromoleculari de sinteză se gă
sesc în fața unor rezultate moder
ne și foarte interesante, care de
monstrează cu claritate înaltul 
nivel științific și tehnologic atins 
în acest domeniu de chimia româ
nească. Progresele realizate in a- 
ceșli ultimi ani, in care România 
și-a consolidat individualitatea și 
autonomia și in domeniul științific, 
apar ca o consecință logică a unei 
orientări a cercetării inițiate acum 
aproape 20 de ani și care a fost 
prezentată deja într-un volum an
terior al academicianului doctor 
inginer Elena Ceaușescu, apărut in 
traducere italiană".

„Noul volum — a continuat vor
bitorul — reprezintă o deschidere 
din partea unei țări care dorește 
să facă cunoscut lumii științifice 
nu numai nivelul înalt al activită
ții sale in domeniul chimiei, ci 
să-și manifeste in mod evident vo
ința de colaborare cu comunitatea 
științifică mondială".

în încheigre, prof. Francesco 
Ratio a arătat : „Difuzarea în țara 
noastră a volumelor academicianu
lui doctor inginer Elena Ceaușescu 
va contribui nu numai la cunoaște
rea de către publicul larg a celor 
mai importante rezultate științifice 
și aplicative obținute de chimia po
limerilor, dar și la creșterea posi
bilităților de schimburi culturale 
și științifice dintre România și 
Italia.

Doresc să adresez doamnei Elena 
Ceaușescu cele mai sincere urări 
cu prilejul aniversării zilei de 
naștere".

„Sint convins că voi fi in asenti
mentul specialiștilor din domeniul 
ehimiei macromoleculare — a spus 
prof. dr. Vittorio Prescenzi, șeful 
catedrei de specialitate a Universi

tății din Roma — transmițind aca
demicianului doctor inginer Elena 
Ceaușescu urările noastre cele mai 
cordiale cu ocazia aniversării zilei 
sale de naștere, împreună cu felici
tările sincere pentru această nouă 
operă a sa. care, sint sigur, va avea 
un larg succes și o largă răspin- 
dire in Italia".

Referindu-se la prestigiul școlii 
românești de chimie macromolecu- 
lară, strălucit reprezentată de to
varășa Elena Ceaușescu, vorbitorul 
a arătat că oamenii de știință din 
întreaga lume se vor întilni cu 
prilejul importantei reuniuni care 
se va ține la București în cursul 
acestui an, și anume Congresul in
ternațional de macromolecule. „Sint 
convins — a spus el — că numeroși 
specialiști italieni, din Europa- și 
din întreaga lume vor face un util 
schimb de experiență, ce se va îm
bogăți cu ocazia vizitei la unitățile 
;de specialitate ale Institutului cen
tral de chimie român, pentru care, 

■după lectura volumului doamnei 
Elena Ceaușescu, curiozitatea și in
teresul meu au crescut în mod 
deosebit".

Vorbitorul a declarat apoi : „Am 
citit cu viu interes și atenție aceas
tă carte, remarcind în primul rînd 
faptul că cercetările doamnei Elena 
Ceaușescu și ale colaboratorilor pe 
care ii conduce urmăresc o finali
tate constantă — apropierea cerce
tării de practică, de industrie. 
Apreciez că acest lucru ar trebui 
să fie mai mult valorificat și in 
Italia".

„Doresc să prezint felicitările 
mele doamnei Elena Ceaușescu 
pentru faptul de a fi realizat opti
mizarea raporturilor dintre cerce- 
■tare și iițdustrie. Se vede clar din 
volum căjaceste lucrări, realizate 
la nivelul cercetării fundamentale, 
privesc probleme care sînt de mare 
importanță industrială".

Prof. dr. Georgio Cotellessa, di
rector de departament în Institu
tul superior al sănătății, a relevat 
in cuvîntul său marea valoare 
practică și teoretică a operei știin
țifice a tovarășei Elena Ceaușescu: 
„Aș dori — a spus el — să sub
liniez un clement nou, inedit, și 
anume că din paginile cărții se 
desprinde o viziune modernă, avan
sată asupra chimiei, dar și a altor 
științe care își aduc contribuția la 
soluționarea problemelor pe care și 
le pune chimia. Vreau, totodată, să 
relev înaltul nivel științific, stilul 
deosebit de clar, bogăția argumen
tării științifice. Pentru specialiștii 
italieni, această lucrare renrezintă 
nu numai un util schimb de expe
riență, dar și un adevărat act de 
cultură".

Directorul Editurii Edimez, Gof
fredo Broglio. și-a exprimat satis
facția de a fi editorul acestei lu
crări de mare valoare științifică, ce 
se bucură de o recunoaștere una
nimă din partea lumii științifice 
internaționale, subliniind : „Cred că ■ 
este deosebit de important ca re
zultatul cercetărilor desfășurate de 
România să fie prezentat publicului 
italian, popoarele român și italian 
fiind legate prin afinități istorice șl 
culturale". „Publicarea volumului 
academicianului doctor inginer Elena 
Ceaușescu este destinată să con
tribuie la dezvoltarea acestor ra
porturi, la progres în difuzarea 
culturii, ducînd în același timp la 
întărirea raporturilor de colaborare 
și schimburi dintre cele două po
poare".

„Sînt onorat de faptul că editura 
pe care o reprezint a putut să 
ofere doamnei Elena Ceaușescu 
omagiul său cu prilejul aniversării 
zilei de naștere, prin publicarea 
uneia din operele sale științifice de 
înaltă valoare".

La festivitate au participat mem
bri ai Academiei Naționale Dei 
Lincei, ai Consiliului Național al 
Cercetării, profesori de la Univer
sitatea din Roma, oameni de ști
ință și cultură, membri ai corpului 
diplomatic, ai instituțiilor de cul
tură străine din capitala Italiei, un 
numeros public.

A fost prezent tIon Mărgineanu, 
ambasadorul țării ‘noastre în Italia.

Cu prilejul manifestării a fost 
prezentată o expoziție cuprinzind 
lucrările tovarășei Elena Ceaușescu 
editate în diferite țări. ___________________________________ 7

• Ciocniri violente între milițiile 
rivale la Tripoli (Liban) ® Mi
siunea reprezentantului Națiu

nilor Unite
BEIRUT 7 (Agerpres). — Tripoli, 

cel de-al doilea oraș ca mărime din 
Liban, cu 400 000 de locuitori, a cu
noscut o noapte infernală, obuzele 
căzînd în cadența de zece pe minut, 
relatează corespondenții de presă 
din regiune, citați de agenția France 
Presse. Potrivit informațiilor de pre
să, între 12 și 20 de persoane au fost 
ucise joi în cursul ciocnirilor vio
lente dintre milițiile rivale, iar alte 
40 au fost rănite. Populația incepe 
să ducă lipsă de alimente. Aprovi
zionarea cu energie electrică și. apă 
a fost întreruptă.

Valul de violențe din noaptea de 
joi spre vineri a avut loc, potrivit 
corespondenților, la puțin timp după 
hotărîrea Comitetului de coordonare 
de a trimite la fața locului comisii 
de supraveghere a încetării focului. 
Acest comitet este condus de Rashid 
Karame, fost prim-ministru, și cu
prinde reprezentanți ai părților afla
te în conflict.

Comandamentul jandarmeriei li
baneze urmează să trimită două uni
tăți la Tripoli pentru a întări efec
tivele și a contribui la restabilirea 
ordinii în oraș, precizează agenția 
France Presse.

Pe de altă parte, se anunță că 
Brian Urquhart, adjunct al secreta
rului general al O.N.U., a sbsit la 
Beirut, unde va purta convorbiri cu 
oficialități libaneze privind prezența 
Forței interimare a Națiunilor Unite 
în Liban (UNIFIL). Mandatul UNIFIL 
urmează să expire la 19 ianuarie.

Convorbirile se vor referi la extin
derea rolului UNIFIL în Liban, con
form unei declarații recente a secre
tarului general al Națiunilor Unite, 
Javier Perez de Cuellar.

In legătură cu misiunea lui Brian 
Urquhart la Beirut, se menționează 
că guvernul libanez a adus la cu
noștința O.N.U., în urmă cu cîteva 
zile, dorința sa privind creșterea ro
lului și efectivelor Forței interi
mare a O.N.U. în Liban (UNIFIL). 
pentru a ajuta armata libaneză să 
restabilească controlul asupra an
samblului teritoriului național. 
UNIFIL, care numără aproximativ 
7 000 de militari, a fost însărcinată, 
potrivit rezoluției 425 a Consiliului 
de Securitate, adoptată la 19 martie 
1978, „să ajute guvernul libanez să 
restabilească autoritatea sa în Liba
nul de sud". După Liban, Urquhart 
urmează să viziteze Siria și Israelul.

Tot din Beirut se anunță că .mi
nistrul afacerilor externe al Libanu
lui, Elie Salem, s-a întîlnit ieri cu 
șefii misiunilor diplomatice ale sta
telor arabe la Beirut, informindu-i 
asupra negocierilor libanezo-israeli- 
ano-americane privind retragerea 
Israelului din Liban.

Lucrările Comitetului 
O.N.U. pentru exercitarea 

drepturilor inalienabile 
ale poporului palestinian

NAȚIUNILE UNITE — în cadrul 
primei ședințe din acest an a Comi
tetului O.N.U. pentru exercitarea 
drepturilor inalienabile ale poporu
lui palestinian, membrii acestui or
ganism au subliniat că eforturile 
pentru identificarea unor căi efi
ciente de realizare a unei păci juste 
și trainice în Orientul Mijlociu se 
cer intensificate pe baza rezoluțiilor 
în materie ale Națiunilor Unite.

într-o alocuțiune rostită în cadrul 
comitetului, secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
apreciat că „evenimentele tragice 
de anul trecut au creat o situație 
calitativ nouă în Orientul Mijlociu 
și au făcut ca rezolvarea problemei 
palestiniene să fie mai urgentă ca 
oricind". In context, Cuellar s-a re
ferit la importanța Conferinței in
ternaționale privind problema pa
lestiniană, care va avea loc la Paris, 
în august 1983, și a țărei pregătire 
este asigurată de Comitetul pentru 
exercitarea drepturilor inalienabile 
ale poporului palestinian.

CU PRILEJUL ÎMPLINIRII VIRSTEI DE 70 DE ANI

Înalte distincții ale R. S. Cehoslovace 
conferite tovarășului Gustav Husak

PRAGA 7 (Agerpres). — Cu prile
jul împlinirii virstei de 70 de ani, to
varășului Gustav Husak, secretar ge
neral al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, președintele R.S. Cehoslovace, 
i-au fost atribuite, de către Aduna
rea Federală a R.S.C., titlul de Erou 
al Republicii Socialiste Cehoslovace 
și Steaua de Aur de Erou, anunță 
agenția C.T.K. Totodată, el a fost

decorat cu Ordinul Element Gott
wald pentru meritele sale în con
strucția socialismului în Cehoslova
cia.

Comitetul Central al P.C. din Ce
hoslovacia, C.C. al Frontului Națio
nal, Adunarea Federală și Guvernul 
R.S. Cehoslovace au adresat tovară
șului Gustav Husak un mesaj de 
salut.

Pentru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru dezarmare și pace

P. S. din Belgia propune să nu se instaleze arme 
nucleare în țările care nu posedă astfel de arme

BRUXELLES 7 (Agerpres). — Parti
dul Socialist din Belgia s-a pronun
țat pentru neinstalarea de arme 
nucleare în țările europene unde tiu 
sînt și nu se produc astfel de arme, 
transmite agenția France Presse.

in cadrul unei conferințe de pre
să desfășurate la Bruxelles, condu
cători ai partidului socialist au de
clarat că vor propune celorlalte 
partide socialiste*  din grupul Scan- 
dilux (Belgia, Danemarca, Luxem
burg, Norvegia și Olanda) adop
tarea acestei inițiative în cadrul 
reuniunii grupului, programată să se 
desfășoare în zilele de 17-18 ianua
rie la Bonn.

Intr-un comunicat dat publicității, 
Partidul Socialist din Belgia subli
niază că „nu se poate accepta să 
se dea curs pregătirilor de desfă
șurare a eurorachetelor (americane

— n. r.) atîta vreme cît nu a avut 
loc o largă dezbatere democratică 
a acestei probleme în parlament, 
iar la negocierile de la Geneva, 
care trebuie să se desfășoare în 
ritm susținut, nu au fost examinate 
încă toate soluțiile posibile".

Agenția France Presse menționea
ză că în caz de eșec al acestor 
negocieri, N.A.T.O. urmează săi., .- 
fășoare în Belgia 48 de rachete de 
tipul „Cruise".

Liderii Partidului Socialist dih 
Belgia au subliniat, de asemenea, 
că trebuie lărgită concertarea exis
tentă între partidele grupului Scan- 
dilux, la care sînt asociate și parti
dele laburist britanic și social-de
mocrat vest-german, prin partici
parea și altor partide socialiste in
teresate.

împotriva instalării de noi rachete pe continentul 
european

OSLO 7 (Agerpres). — Mișcarea 
norvegiană „Nn — armei nucleare" 
a chemat Stortingul (parlamentul) 
să se pronunțe neîntirziat împotriva 
proiectatei amplasări de noi rache
te nucleare în Europa, așa cum 
cere majoritatea poporului norve

gian. în apelul mișcării se subli
niază că amplasarea acestor rache
te ar însemna o nouă verigă în 
cursa înarmărilor și că arsenalul 
nuclear acumulat în lume este su
ficient pentru a distruge de mai 
multe ori omenirea.

Marș antirăzboinic
TOKIO 1 (Agerpres). — „Nu — 

pericolului nuclear!" — este lozinca 
sub care in orașul nipon Kamiiso, 
din Insula Hokkaido, a avut loc un 
mare miting antirăzboinic al tine
retului. După cum relatează ziarul

al tineretului nipon
„Akahata", participanta la miting 
au exprimat hotărîrea lor de a-și 
intensifica lupta pentru preîntim- 
pinarea unei conflagrații nucleare 
pustiitoare, pentru ca tragedia de 
la Hiroshima să nu se mai repete.

„Cursa înarmărilor amenință omenirea 
cu distrugerea totală"

DELHI 7 (Agerpres). — „Arse
nalele armelor nucleare continuă 
să crească, cursa înarmărilor ame- 
nințînd omenirea cu distrugerea 
totală", a declarat Satyanarayana

Rao, secretar general al Partidului 
Congresul Național Indian. Ceea ce 
se întîmplă în lume nu poate să 
nu ne stîrnească neliniștea, a spus 
el, pronunțîndu-se în favoarea în
făptuirii dezarmării.

Dizolvarea Parlamentului vest-german
Organizarea de alegeri generale anticipate la 6 martie

BONN 7 (Agerpres). — Președin
tele R.F.G., Karl Carstens, a anunțat, 
într-o scrisoare adresată președinte
lui Parlamentului vest-german, di
zolvarea actualului for legislativ și 
organizarea de alegeri generale anti
cipate la 6 martie, transmit agen
țiile internaționale de presă. Decizia 
prezidențială a fost determinată de 
un artificiu de procedură — guver
nul condus de Helmut Kohl nu a 
primit votul de încredere în Bundes
tag datorită abținerii propriilor de- 
putați, ceea ce. conform constituției, 
înseamnă demisia cabinetului și or
ganizarea de alegeri generate.

Observatorii politici din Bonn, ci
tați de agențiile Reuter și U.P.I., 
consideră că viitoarea competiție

electorală se va număra printre cele 
mai importante din ultimele dece-f 
nii, avîndu-se în vedere âtît actualulf 
raport de forțe între principalele 
partide politice, cît și amploarea 
problemelor — mai ales de natură1 
economică și socială — cu care este 
confruntată R.F. Germania. Campa-i 
nia electorală, care va debuta simbă- 
tă, scrie agenția France Presse, va fi 
axată cu prioritate pe aceste proble
me. In context, agenția notează că 
printre temele dominante se află cea 
a șomajului, la ora actuală, potrivit 
datelor oficiale, peste 2,2 milioane 
de vest-germani aflîndu-se în căuta
re de locuri de muncă fără perspec
tive certe de a le găsi.

„

AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt

Iugoslaviei. Au fost examinate pro
bleme ale cooperării bilaterale, re- 
levîndu-se că raporturile de con
lucrare dintre cele două țări s-au 
dezvoltat satisfăcător. De aseme
nea, s-a procedat la un schimb de 
păreri cu privire la situația inter
națională actuală. I

LUCRĂRILE CELUI DE-AL ll-LEA CONGRES AL COMISIEI DE ORGANI
ZARE A PARTIDULUI CELOR CE MUNCESC DIN ETIOPIA (COPME) 
s-au încheiat la Addis Abeba. Rezoluțiile adoptate de acest forum afirmă 
hotărîrea poporului etiopian de a edifica societatea socialistă și stabi
lește principalele orientări de dezvoltare în domeniile politic, economico- 
social și cultural a țării. Delegații au hotărît organizarea celui de-al 
lll-lea Congres al COPME în septembrie 1984, cînd se vor aniversa 
zece ani de la înfăptuirea revoluției în Etiopia.

PRIMIRE LA SOFIA. Todor 
Jivkov, secretar general al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R.p. Bulgaria, l-a 
primit la Sofia pe Faruk Kaddoumi, 
șeful Departamentului Politic al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei (O.E.P.). Cu prilejul vizitei, 
între Consiliul Național al Frontu
lui Patriei al R.P. Bulgaria și Co
mitetul Executiv al O.E.P. a fosț 
semnat un protocol de cooperare.

CANDIDATURA. Partidul Comu
nist din Argentina va participa la 
alegerile prezidențiale din țară cu 
un candidat, propriu. Pentru func
ția supremă a fost propus să can
dideze Ruben Iscaro, membru al 
Comisiei Executive și al Secreta
riatului Politic al C.C. al parti
dului.

LA BELGRAD s-au desfășurat 
convorbiri intre Mitia Ribicici, 
președintele Prezidiului C.C. al 
U.C.I., și Giancarlo Pajetta. mem
bru al Direcțiunii P. C. Italian, 
aflat într-o vizită. în Iugoslavia. 
După cum relevă agenția Taniug, 
au fost discutate probleme ale dez
voltării relațiilor dintre U.C.I. și 
P.C.I., precum și aspecte ale situa
ției internaționale, ale mișcării co
muniste și muncitorești. Părțile au

,t o înaltă apreciere dezvoltării 
Națiilor de cooperare dintre cele 

două partide.

PROCEDIND LA O REMANIERE 
LIMITATA A CABINETULUI 
CONSERVATOR, primul ministru 
al Marii Britanii, Margaret That
cher, l-a numit pe Michael Hesel- 
tine, anterior ministru pentru me
diul înconjurător, la conducerea 
Departamentului apărării, în locul 
lui John Nott — a anunțat un pur
tător de cuvînt guvernamental. În
locuirea lui John Nott este explica
tă de observatori prin criticile seve
re formulate împotriva lui în le
gătură cu opinia sa de reducere a 
potențialului forțelor navale brita
nice, critici care s-au accentuat 
după conflictul cu Argentina pri
vind Insulele Malvine (Falkland).

I

MINISTRUL JAPONEZ AL AFA
CERILOR EXTERNE a sosit la 
Roma, ultima etapă a turneului său 
întreprins in capitalele unor țăii 
vest-europene, în vederea reducerii 
tensiunii dintre Japonia și C.E.E. 
în probleme economice și comer
ciale.

REUNIUNE IN PROBLEMELE 
AMERICII CENTRALE $1 ZONEI 
CARAIBIENE. Miniștrii de externe 
ai Columbiei, Mexicului, Venezue- 
lei și Republicii Panama urmează 
să se reunească, la sfirșitul săptă- 
mînii, în insula Contadora (Pana
ma), pentru a dezbate aspecte ale 
evoluției situației politice și eco
nomice din America Centrală și 
zona caraibiană — a declarat la 
Bogota purtătorul de cuvînt oficial 
al Ministerului columbian al Rela
țiilor Externe.

RATA INFLAȚIEI ÎN ARGEN
TINA a fost în 1982 de 209 la sută. 
S-a anunțat, totodată, că a fost su
pus aprobării proiectul emiterii 
unei noi monede naționale (peso 
nuevo), care va înlocui vechea mo
nedă în circulație de 13 ani. Noul 
peso argentinian va echivala cu 
10 000 pesos actuali.

L

ARIPA PROVIZORIE A ARMA
TEI REPUBLICANE IRLANDEZE 
(I.R.A.) a revendicat primul aten
tat petrecut în Irlanda de Nord in 
cursul acestui an, soldat cu moar
tea a doi polițiști și rănirea altuia. 
In cursul anului 1982, violența po
litică din Irlanda de Nord a pro
vocat moartea a 97 persoane.

CONVORBIRI FRANCO—IUGO
SLAVE. Președintele Franței, Fran
cois Mitterrand, l-a primit, la Pa
ris, pe Lazar Moisov, secretar fe
deral pentru afacerile externe al

DIFERENDUL AGRICOL DIN
TRE S.U.A. ȘI PIAȚA COMUNA. 
Statale Unite și C.E.E. vor avea 
săptamîna viitoare, la Washington, 
o primă rundă de discuții explora
torii asupra problemelor agricole, 
s-a anunțat din sursă autorizată 
americană. Discuțiile urmează con
vorbirilor pe care secretarul de 
stat, George Shultz, le-a avut in 
luna decembrie 
Bruxelles, cu
C-E.E. Principalul obiectiv al aces
tei prime runde constă în tentativa 
de a dezamorsa diferendul dintre 
S.U.A: și C.E.E. privind politica 
agricolă comunitară.

anul trecut, la 
reprezentanți ai

CONDUCĂTORUL DELEGAȚIEI 
de divizie William E. Odom, adjunct 
lor armațe de uscat ale S.U.A., aflat „.....
vorbiri cu ministrul adjunct al apărării și șef al Statului Major al arma
tei nicaraguane, comandantul Joaquin Cuadra — s-a anunțat oficial la 
Managua. Au fost abordate aspecte ale situației din regiune și posibilită
țile de a se face noi eforturi in vederea realizării și consolidării păcii in 
zonă — a precizat un purtător de cuvînt al armatei nicaraguane.

MILITARE AMERICANE, general 
al șefului Statului Major al forțe- 
in vizită la Managua, a avut con-
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