
Un nou volum din seria „Din gîndirea 
social-politică a președintelui României"

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

0 concepție de largă perspectivă 

privind formarea și afirmarea cadrelor

Anul UI Nr. 12 565 Duminică 16 ianuarie 1983 6 PAGINI - 50 BANI
in toate domeniile construcției socialiste

-k

Ședința comună a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.O.R., 

Consiliului de Stat și Guvernului 
Republicii Socialiste România

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, simbătă, 15 ianuarie, a 
avut loc ședința comună a Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., Consiliului de 
Stat și Guvernului Republicii Socialiste 
România.

In cadrul ședinței a fost examinată 
activitatea delegației Republicii Socialiste 
România la lucrările Consfătuirii Comitetu
lui Politic Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, care s-au 
desfășurat in zilele de 4—5 ianuarie 1983 la 
Praga.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de 
Stat și guvernul au aprobat in unanimitate 
și au dat o înaltă apreciere activității des
fășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
cadrul consfătuirii, modului strălucit in care 
secretarul general al partidului, președintele 
Republicii, a prezentat pozițiile de principiu, 
profund constructive, ale României, subli
niind că ele corespund pe deplin orientări
lor stabilite de Congresul al XII-lea și de 
Conferința Națională ale partidului, intere
selor și aspirațiilor vitale ale poporului 
român, ale tuturor popoarelor, cauzei gene
rale a destinderii, securității și păcii în lume.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de 
Stat și guvernul au aprobat semnarea de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu a Decla
rației politice a statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia, care; puiie în evi
dență răspunderea manifestată de țările so
cialiste față de soarta păcii, hotărîrea lor de 
a acționa pentru preîntîmpinarea primej
diei unui război nuclear, pentru menținerea 
și consolidarea destinderii, înfăptuirea de
zarmării, întărirea securității și dezvoltarea 
colaborării pe continentul european și în 
întreaga lume. A fost exprimată satisfacția 
față de orientările de bază cuprinse în docu
mentul semnat de țările participante la 
consfătuire, care se pronunță pentru promo
varea fermă în relațiile dintre state a prin
cipiilor deplinei egalități, respectării inde
pendenței și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne și avantaju
lui reciproc, nefolosirii forței sau amenință
rii cu forța.

S-a apreciat că, în actuala situație inter
națională, cînd în lume s-au acumulat uriașe 
arsenale de armament de toate tipurile și, 
în primul rind, armamente nucleare, care 
pun în pericol însăși existența civilizației și 
a vieții pe planeta noastră, problema fun
damentală a epocii contemporane o repre
zintă preîntîmpinarea războiului și asigura
rea păcii. In acest context, a fost subliniată 
importanța poziției exprimate de secretarul 
general al partidului nostru privind nece
sitatea realizării unei largi colaborări a for
țelor realiste, antiimperialiste, a tuturor 
popoarelor în vederea opririi cursului peri
culos al evenimentelor spre confruntare și 
război, pentru afirmarea hotărită a politicii 
de destindere și pace.

S-a dat o înaltă apreciere sublinierii care 
se face în Declarație că, în lupta pentru pre
venirea războiului, trebuie făcut totul pen
tru unirea eforturilor popoarelor în vederea 
încetării cursei înarmărilor, trecerii la 
dezarmare, în special la dezarmare nucleară. 
In acest scop, Comitetul Politic Executiv, 
Consiliul de Stat și guvernul consideră că 
o importanță deosebită ar avea începerea, în 
cel mai scurt timp, de negocieri directe intre 
statele participante la Tratatul de la Varșo
via și statele membre ale N.A.T.O., pdntru 
încheierea unui acord privind înghețarea 
cheltuielilor militare și trecerea la reducerea

lor ulterioară în procente sau în expresie 
absolută, fondurile astfel eliberate urmînd a 
fi folosite pentru dezvoltarea economico-so- 
cială a statelor respective, inclusiv pentru 
susținerea eforturilor de progres ale țărilor 
în curs de dezvoltare.

Avînd în vedere că cheltuielile militare 
ale celor două blocuri reprezintă mai mult 
de 80 la sută din cheltuielile militare mon
diale, Comitetul Politic Executiv, Consiliul 
de Stat și guvernul apreciază că o mare în
semnătate ar avea adoptarea de către țările 
membre ale N.A.T.O. și țările participante 
la Tratatul de la Varșovia a unei hotăriri 
privind oprirea acestor cheltuieli la nivelul 
anului 1983 și trecerea la reducerea lor cu 
cel puțin 20 la sută pînă în 1985. In acest 
spirit, a fost reafirmată hotărîrea României 
privind aplicarea măsurilor stabilite de Con
ferința Națională a partidului, de a nu spori 
cheltuielile militare pînă în 1985 peste ni
velul anului 1982.

In cadrul ședinței comune a fost eviden
țiată necesitatea intensificării negocierilor 
de la Viena privind reducerea forțelor ar
mate și armamentelor în Europa centrală 
și realizarea, în acest sens, a unui acord în- 
tr-un interval care să nu depășească doi ani. 
O mare însemnătate ar avea ajungerea la 
o înțelegere între U.R.S.S. și S.U.A. privind 
inițierea unei anumite reduceri a trupelor 
și armamentelor din Europa centrală, pe 
baza exemplului reciproc, urmînd ca după 
această primă etapă să se continue negocie
rile și să se,treacă ta o noiță reducere, și mai 
substanțială.

Avînd în vedere situația deosebit de gravă 
existentă pe continentul european, ca ur
mare a acumulării unor imense cantități de 
arme, îndeosebi nucleare, Comitetul Politic 
Executiv, Consiliul de Stat și Guvernul Re
publicii Socialiste România consideră că 
trebuie făcut totul pentru oprirea amplasării 
de noi rachete cu rază medie de acțiune, 
pentru a se trece la retragerea și distrugerea 
celor existente, la eliberarea totală a Euro
pei de arme nucleare, atit cu rază medie de 
acțiune cît și tactice.

In acest cadru, România acordă o mare 
însemnătate tratativelor de la Geneva, din
tre U.R.S.S. și S.U.A., în problema arma
mentelor strategice și a rachetelor nucleare 
cu rază medie de acțiune, apreciind că reali
zarea unor înțelegeri corespunzătoare ar 
avea o deosebită importanță pentru înce
tarea cursei înarmărilor, pentru dezarmare 
și pace.

Au fost, de asemenea, subliniate conclu
ziile și considerentele conținute in Declara
ție cu privire la Întărirea securității și coope
rării în Europa, relevindu-se în mod deose
bit importanța principiilor și prevederilor 
Actului final de la Helsinki, care trebuie să 
fie respectate cu strictețe și aplicate în viață 
cu consecvență și fermitate, ca un tot unitar. 
In cadrul ședinței s-a evidențiat ca fiind de 
o mare actualitate încheierea, într-un timp 
cît mai scurt și cu rezultate pozitive, a re
uniunii de la Madrid, care să ducă la con
vocarea unei conferințe consacrate întăririi 
încrederii și dezarmării în Europa, la asigu
rarea continuității procesului de edificare a 
securității și cooperării pe continent, început 
la Helsinki, organizindu-se în acest scop noi 
reuniuni. A fost apreciat faptul că statele 
reprezentate Ia consfătuirea de la Praga 
și-au reafirmat poziția in sprijinul ținerii 
viitoarei reuniuni la București.

In legătură cu problemele europene, a fost, 
de asemenea, relevată importanța creării de 
zone libere de arme nucleare in nordul Eu
ropei, în Balcani și în alte regiuni ale conti
nentului.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de 
Stat și guvernul subliniază însemnătatea 
deosebită pe care o are reafirmarea în De
clarația politică a necesității desființării 
concomitente a blocurilor militare — 
N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia — a 
lichidării bazelor militare străine și a retra
gerii tuturor trupelor străine de pe terito
riul altor state.

S-a dat o înaltă apreciere noii propuneri 
de pace cuprinse in Declarație cu privire la 
încheierea între statele participante la Tra
tatul de la Varșovia și statele membre ale 
N.A.T.O. a unui tratat cu privire la nefo- 
losirea reciprocă a forței militare și menți
nerea de relații pașnice, tratat deschis tu
turor celorlalte state.

In cadrul ședinței comune, a fost eviden
țiată, totodată, importanța sublinierii în 
Declarație a necesității lărgirii colaborării 
și cooperării economice și tehnico-științifice, 
în prezent și pe termen lung, între țările 
socialiste, în C.A.E.R., în scopul sprijinirii 
dezvoltării economice și sociale a fiecărei 
țări, soluționării cu forțe unite a probleme
lor economice ce pot apărea și înfăptuirii 
cu succes. a programelor de construcție so
cialistă și comunistă, de ridicare a nivelului 
de trai, material și spiritual, al popoarelor 
lor.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de 
Stat și guvernul consideră necesar să se ac
ționeze pentru lichidarea subdezvoltării și 
reducerea decalajelor In dezvoltarea econo
mică, pentru așezarea relațiilor economice 
mondiale pe o bază echitabilă și democrati
că, pentru începerea urgentă a negocierilor 
în vederea instaurării noii ordini economice 
internaționale.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de 
Stat și guvernul reafirmă poziția României 
socialiste, care se pronunță pentru începerea 
negocierilor, cu participarea tuturor statelor, 
în vederea opririi cursei înarmărilor și con
venirea de măsuri practice, concrete în do
meniul dezarmării — în primul rind al de
zarmării nucleare.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de 
Stat și guvernul apreciază că declarația po
litică a statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia constituie o bază pentru ca 
ele să înceapă negocieri cu, țările N.A.T.O. 
și celelalte state — fără condiții prealabile — 
să se acționeze in direcția dezarmării, a 
salvgardării păcii și întăririi securității.

Pornind de la gravitatea deosebită a si
tuației de pe continent, de la aspirațiile po
poarelor europene de a trăi la adăpost de 
orice amenințare de război, Comitetul Politic 
Executiv, Consiliul de Stat și Guvernul Re
publicii Socialiste România consideră că 
acum, mai mult ca oricind, este necesar să 
se treacă fără intîrziere la tratative, la ac
țiuni concrete pentru dezarmare, destindere 
și pace.

Declarația politică exprimă dorința țări
lor participante la Tratatul de la Varșovia 
de a acționa pentru dezarmare, de a discuta 
propunerile țărilor N.A.T.O. și ale altor 
state, pentru ca, împreună, să se ajungă la 
înțelegeri și rezultate comune potrivit nă
zuințelor de pace ale popoarelor noastre, ale 
Europei și ale întregii lumi.

Comitetul Politic Executiv, Consiliul de 
Stat și guvernul reafirmă hotărîrea Româ
niei socialiste de a acționa împreună cu ce
lelalte state de pe continent, de a face totul 
și de a-și aduce întreaga contribuție la po
litica de pace și dezarmare, de destindere, 
respect al independenței tuturor popoare
lor, de înțelegere și colaborare internațio
nală.

Impresionantă prin profunzimea cu 
care sint abordate problemele, prin 
clarviziunea și originalitatea solu
țiilor, vizînd construcția sau recon
strucția conceptuală marxistă a prin
cipalelor linii de progres in toate 
domeniile edificării noastre socialiste, 
prin ancorarea sa lucidă și constantă 
în realitățile concrete naționale și 
în tendințele ce se manifestă pe 
plan mondial, activitatea teoretică a 
secretarului general al partidului, 
care sintetizează experiența revolu
ționară dobindită de Partidul Comu
nist Român în exercitarea ro
lului său conducător al întregii 
activități economico-sociale, 
constituie o expresie elocven
tă a dimensiunilor creatoare 
ale marxismului, a aportului 
deosebit al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la dezvoltarea so
cialismului științific, la apli
carea sa creatoare la condiții
le României, la particularită
țile actualei etape de construc
ție socialistă.

Apariția recentă în cadrul 
culegerii tematice „Din gînT 
direa social-politică a pre
ședintelui României — Nicolae 
Ceaușescu", a volumului „Po
litica de cadre a Partidului 
Comunist Român" oferă un 
nou prilej de a ne reîntîlni 
Cu ideile, tezele și problemele 
analizate în numeroase ra
poarte, cuvîntări, interviuri, 
articole din perioada iulie 
1965 — iunie 1982, referitoare 
la vasta și complexa proble
matică a cadrelor. îmbogățind 
literatura social-politică din 
țara noastră cu un nou orizont 
teoretic, volumul pune în evi
dență, într-o viziune sistema
tică, coerentă și unitară, apor
tul științific adus de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în analiza 
unuia din domeniile funda
mentale ale construcției socie
tății socialiste, în care con
cepția sa profund umanistă, 
militantismul său revoluționar 
și-au găsit o strălucită expre
sie într-o vie și susținută ac
tivitate desfășurată în direc
ția asigurării tuturor condiții
lor necesare formării omului nou, cu 
o înaltă conștiință, cu un nivel ri
dicat de pregătire profesională, teh- 
nico-științifică, cu un profil moral- 
politic înaintat.

Situînd în centrul activității sale 
teoretice și practice problemele dez
voltării economice a patriei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a evidențiat, pe 
baza cunoașterii profunde a realită
ții, a corelației dintre factorii obiec
tivi șl subiectivi în devenirea socie
tății, că una din trăsăturile esen
țiale ale construcției socialiste în 
etapa actuală rezidă din faptul că 

-dezvoltarea forțelor de producție se 
află iu dependență hotărîtoare de 
factorul uman, de capacitatea cadre
lor, de resursele lor creatoare. Fi
rește o problemă da o asemenea 
importanță se cere soluționată în 
lumina unei largi perspective, coor
donată și îndrumată în mod compe
tent, în conformitate cu o viziune 
unitară științific fundamentată. în 
această ordine de idei prezintă o 
importanță principială șl metodolo

gică deosebită teza potrivit căreia 
politica de cadre trebuie să se des
fășoare sub îndrumarea nemijlocită 
a Comitetului Central, chemat să 
asigure măsurile necesare selecțio
nării, creșterii și promovării cadre
lor corespunzător cerințelor diferi
telor sectoare ale construcției econo
mice și sociale, intereselor generale 
ale societății noastre socialiste.

înțelegînd în toată adîncimea sa 
unitatea dialectică între baza mate
rială și forța de muncă, precum și 
necesitatea conducerii unitare și

în unități industriale, după

prima jumătate a lunii ianuarie
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vind integrarea învățămîntului cu 
cercetarea și producția, corelarea 
dezvoltării învățămîntului cu cerin
țele impuse de programul econo- 
mico-social al patriei, la concepe
rea și înfăptuirea cărora tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a adus o contri
buție determinantă.

în paginile volumului sînt puse cu 
pregnanță în lumină locul și rolul 
deosebit de important pe care îl 
ocupă in cadrul politicii de cadre a 
partidului nostru, in viziunea poli- 

caracterizată prin dinamism, 
obiectivitate și spirit novator, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
vasta problematică a formării 
cadrelor de conducere pentru 
toate sectoarele și nivelurile 
organizatorice. Prezintă o înal
tă semnificație faptul că se
lecționarea și promovarea ca
drelor de conducere, a activiș
tilor de partid, de stat și din 
economie trebuie să se facă cu 
prioritate din rîndul clasei 
muncitoare. „Sîntem un partid 
revoluționar, iar în societatea 
noastră clasa muncitoare înde
plinește rolul conducător — 
arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Pentru ca aceasta 
să devină o realitate, trebuie 
să se reflecte și in felul cum 
clasa muncitoare participă Ia 
conducerea diferitelor sec
toare de activitate, incepînd 
cu partidul, cu instituțiile de 
stat, cu organizațiile obștești", 
în același timp, secretarul ge
neral al partidului a acordat 
atenția necesară recrutării și 
creșterii cadrelor din rîndul 
țărănimii, al intelectualității 
din toate sectoarele. Textele 
incluse în volum reliefează cu 
pregnanță cerința, care și-a 
găsit o expresie concludentă 
în practica noastră politică, a 
îmbinării juste, armonioase a 
înțelepciunii și experienței 
cadrelor mai în vîrstă cu ela
nul și energia cadrelor tinere, 
temeinic pregătite, în vederea 
împrospătării continue a acti
vului de partid și de stat și 
asigurării continuității muncii. 

Societatea socialistă româ
nească nu inaugurează doar o nouă 
epocă istorică, ci ea trebuie să edifi
ce, prin schimbarea tipului de relații 
sociale bazate pe exploatare și asu
prire cu relații socialiste, un nou 
mod de viață corespunzător idealului 
clasei muncitoare. Și acest salt revo
luționar, care asigură realizarea unui 
umanism autentic, trebuie să se 
reflecte din ce în ce mai cuprinză
tor și în politica de cadre. în 
această perspectivă, valențele con
cepției profund democratice și 
umaniste a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu își găsesc, bunăoară, o 
c.xpreși.e elocventă în preocuparea 
stăruitoare pentru folosirea deplină 
și eficientă a uriașei forțe de muncă 
și creație pe care o reprezintă fe
meile. O însemnătate programatică 
o prezintă orientările privind pro
movarea femeilor — în toate foru
rile de conducere, în toate organis-

Dr. Iile GABRA

tică,

Intr-o largă perspectivă istorică a 
vastului proces de pregătire a ca
drelor, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fundamentat căile și mijloacele 
concrete pentru valorificarea cît mai 
deplină a celei mai însemnate bo
gății de care dispune societatea 
noastră, omul, capacitățile sala 
creatoare. Articolele ce alcătuiesc 
volumul dezvăluie orientările și 
stăruința cu care s-a acționat în 
fiecare etapă pentru elaborarea pro
gramelor naționale, precum și a pro
gramelor în profil teritorial privind 
pregătirea cadrelor de , muncitori, 
maiștri, ingineri . și tehnicieni in 
toate domeniile de activitate. în 
strinsă legătură cu aceasta se tra
tează în mod amplu importanța dez
voltării și perfecționării necontenite 
a sistemului de invățămînt ca prin
cipalul instrument de formare a 
cadrelor. O deosebită semnificație 
capătă aprecierile potrivit cărora 
școala trebuie să constituie prin
cipalul factor de instruire, de cultură 
a poporului, cît și orientările pri (Continuare in pag. a IV-a)
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ÎN FRUNTE ȚARA ARE CONDUCĂTOR DE SEAMĂ
Aici, întotdeauna pămintul ne recheamă... 
Noi sîntem împlinirea izvoarelor cu marea, 
In frunte țara are conducător de seamă 
In care-atitea veacuri și-au adunat chemarea.

Și dacă, azi, rostirea ne este tot mai clară 
Și dacă, azi, pămintul ne naște mai înalți 
E pentru că prin veacuri am ctitorit o țară 
Pe plaiuri de legendă, de ne-nfricați Carpați.

Aici, ne e văzduhul mai cald și mai curat. 
Aici, a prins menirea eroic să-și rostească 
Erou pe care veacuri de luptă l-au chemat 
Să lumineze țara de glorii, românească.

Să-i fie fruntea veșnic în răsărit de soare 
Și anii tot mai plini, mai limpezi, mai frumoși 
Celui care o țară înalță-ntre popoare
Cum au visat-o,-n veacuri, vitejii ei strămoșii

Dan BOSOANCĂ 
profesor, Vînju Mare
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Ecou faptic al unei vizite a secretarului general
al partidului la uzinele „23 August":
—...... ■ ................................................................................... -

Puterea îndemnului la creație tehnică
Cu cîtva timp In 

urmă, colectivul uzinei 
noastre a fost solicitat să 
execute pentru Combi
natul siderurgic Galați o 
comandă cum nu s-a mai 
intilnit pînă acum la noi. 
Era vorba de două piese 
de mari dimensiuni (fie
care avînd o greutate de 
25 de tone și lungimea 
de 5 metri) pentru lami
noare, cărora trebuia să 
le efectuăm operația de 
danturare, in „V“, ope
rație dificilă, mai ales 
precizia ei foarte înaltă. 
In mod obișnuit, realiza
rea lucrării cerute de si- 
derurgiștii gălățeni de
pășea posibilitățile teh
nice ale uzinei.

Problema efectuării a- 
cestei lucrări a stîrnit 
multe discuții, a ridicat 
multe semne de între
bare.

Cea mai mare dificul
tate corista in fixarea 
piesei pe mașină, pentru 
a fi prelucrată. Directo
rul tehnic, inginerul Ion 
Petre, a apelat, cum era 
firesc și cum se intimplă 
des în uzina noastră, la 
cei care puteau să aibă 
un cuvint de spus în gă
sirea soluției. Fie munci
tori, fie. specialiști. Unii

au propus să se constru
iască un montant su
plimentar la o ma
șină, pentru rezema- 
rea capătului liber al 
piesei. Dar aceasta ar fi 
atras cheltuieli mai mari 
și intirzierea fabricației 
cu cel puțin două luni.

ceea ce ne-a spus tovară
șul Nicolae Ceaușescu la 
una din adunările gene
rale ale oamenilor muncii 
din uzina noastră la care 
a participat: să îndrăznim 
mai mult, să' gîndim și 
să creăm cu simțul per
spectivei ; să ne punem

ȘĂPȚÎMlNn

A

Alții spuneau că dantu- 
rarea pieselor nu se poa
te face în poziție verti
cală, aducind argumentul 
că marile uzine din alte 
țări execută această ope
rație la mașini speciale, 
piesele fiind așezate ori
zontal. „Dacă noi nu pu
tem face piesele astea, 
atunci e normal ca gălă- 
țenii să le ceară din im
port și țara să plătească 
pe ele 400 000 de dolari?" 
— a pus unul dintre noi 
întrebarea.

Discutînd deschis, adu
cind argumente și contra- 
argumente, dar mai ales 
căutînd soluții, ne-am 
adus atunci aminte de

fi mai mult în valoare 
propria inteligență.

Reamintirea îndemnu
rilor date de secretarul 
general al partidului a 
trezit dorința noastră, a 
tuturor de a izbuti, de a 
asigura prelucrarea celor 
două mari și complicate 
piese în întreprindere, 
deci In țară. Un colectiv 
format din muncitorii Ion 
Pascu, Al 'cu Bănică, Vlad 
Profir, maistrul principal 
Ion Pătrașcu și semnata
rul acestor rînduri, coor
donați și sprijiniți de di
rectorul tehnic, a pus la 
punct o tehnologie inge
nioasă și eficientă, reu-

șindu-se danturarea ar
borilor in poziție verti
cală. Nu știu dacă cineva 
a numărat întîlnirile, dis
cuțiile, soluțiile și propu
nerile ridicate de această 
premieră tehnică, dar ce 
este mai important e fap
tul că acum putem spu
ne : am reușit 1

M-am gindit să aștern 
pe hirtie acest episod nu 
pentru că această reușită 
ar fi unică in felul ei. A- 
desea, in uzina noastră, 
ca in multe alte între
prinderi, se afirmă puter
nic forța de creație a 
muncitorilor și specialiș
tilor, iar rezultatele sint 
dintre cele mai bune. De 
bună seamă, pentru noi 
această realizare are sem
nificația unei izbînzi. O 
izbindă care dă dimensiu
nea efortului muncitoresc 
pentru autodepășire, a ca
pacității noastre de a so
luționa probleme tehnice 
din cele mai complexe pe 
care ni le pun in față cu 
deplină încredere parti
dul, secretarul general al 
partidului.

Ing. Mircea 
VINT1LA 
întreprinderea
„23 August" - București
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STILUL DE MUNCĂ AL CONSILIILOR POPULARE 

-în concordanță cu principiile democrației muncitorești, revoluționare
După cum este bine cunoscut, de la înalta tribună a Conferinței Naționale a 

partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului nostru, președin
tele țării, sublinia necesitatea ridicării întregii activități a organelor locale ale puterii 
și administrației de stat la nivelul exigențelor actuale, ale stadiului adincirii democra
ției revoluționare muncitorești. Ceea ce inseamnă, in primul rind, adincirea și perma
nentizarea conlucrării acestor organe cu masele de cetățeni, deopotrivă in luarea deci
ziilor de interes general, in traducerea lor in viață, in controlul îndeplinirii lor.

intrucit există in acest sens o bună experiență, ne vom referi astăzi la aceea a 
consiliilor populare din orașele Dorohoi și Codlea.

.......... - ....... , , ». . — 

Intrefmerea gospodărească a orașului 
-preocupare a tuturor locuitorilor săi

Legătura directă 
asigură o largă 

la activitatea

cu cetățenii 
participare 
edilitară

Unul din punctele de atracție 
ale Blajului il reprezintă acest 
falnic arboie, căruia localnicii ii 
spun — si nu întîmplător — 
„Stejarul Iancului". El a fost de
clarat monument al naturii și 
are virsta de peste 600 de ani ! 
Bătrinii de azi, care au aflat de 
la moșii și strămoșii lor, spun că 
sub coroana stejarului poposea 
Avram Iancu totdeauna cind ve
nea la Blaj. Pentru a-i menține 
vigoarea, localnicii au construit 
in juru-i un. bazin special din 
care stejarul se alimentează cu 
apă. Chiar și acum, iarna, fără 
podoaba frunzelor, stejarul Ian
cului impune prin măreție.

I
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Printre practicile generalizate în 
viața orașului nostru se situează și 
prezența efectivă, sistematică a lo
cuitorilor la acțiunile gospodărești — 
de înfrumusețare, de întreținere a 
curățeniei curente, de îngrijire a 
urbei. De multe ori, cînd ieșim cu 
toții la asemenea activități, îmi 
vine în gînd o amintire a locuitorilor 
de acum patruzeci și ceva de ani. 
Primăria de atunci a Dorohoiului ho- 
tărise să-i confere lui George Enescu 
titlul de „cetățean de onoare" al ora
șului. Pentru ca momentul să fie 
marcat și pe plan gospodăresc, edilii 
au pavat cele cîteva sute de metri 
ce despărțeau casa părintească a 
maestrului de sediul primăriei. Presa 
vremii a făcut mult caz pe marginea 
acestei realizări gospodărești. S-a 
spus că zona arăta ca un... salon de 
primire. Nu știu cît de îndreptățită 
putea fi afirmația. Multă vreme 
insă afirmația că Dorohoiul, sau 
chiar un colț al lui, s-ar putea de
numi „salon de primire" era doar o 
ironie.

Noi am preluat însă intenția, cu 
dorința de a transforma metafora de 
atunci in realitate. încă din anul 1969 

-Dorohoiul s-a situat în permanență 
pe locuri fruntașe în întrecerea pen
tru gospodărirea și înfrumusețarea 
localităților. O dovedesc și distincții
le cu care a fost onorat orașul : Or
dinul Muncii cl. III în 1979, Diploma 
de onoare în 1980, Ordinul Muncii cl. 
a IlI-a în 1981.

Faptul că acum există cadrul 
juridic adecvat — recenta Lege cu 
privire la obligațiile și răspunderile 
consiliilor populare, unităților socia
liste și ale cetățenilor pentru buna 
gospodărire, întreținere și curățenie 
a localităților urbane și rurale, păs

trarea ordinii și disciplinei publice — 
ne lărgește posibilitățile, ne întărește 
eficiența acțiunilor de bună gospo
dărire. Dar am încercat, și cred că 
am reușit, să anticipăm scopul legii. 
Cum? Antrenindu-i pe toți cetățenii. 
Avem în vedere, în primul rînd, pe 
primarul orașului, pe fiecare activist, 
apoi pe fiecare muncitor, cooperator, 
gospodină, fiecare familie.

Cum acționăm în condițiile noi, 
facilitate prin adoptarea legii ? încă

însemnări 
din Dorohoi

din faza dezbaterii proiectului, de
putății, împreună cu comitetele de 
cetățeni și asociațiile de locatari, au 
desfășurat o largă activitate de 
popularizare a noilor reglementări. 
Printre altele, s-a stabilit ca 
trei zile pe săptămină — lunea, 
miercurea și sîmbăta — cîte un 
membru al fiecărei familii (desigur, 
neocupat in producție) să participe 
în primele ore ale dimineții la între
ținerea „toaletei" orașului. Sînt greu 
de enumerat toate lucrările de între
ținere și amenajare efectuate de ce
tățeni. Ele se pot vedea pe străzile 
„George Enescu", „Ilie Pintilie", 
„Spiru Haret", în parcul „Brazi", în 
cartierul „Trestiana" sau la ieșirea 
spre „Dărăbani".

Această activitate nu are un ca
racter de campanie, ea se desfășoară 
permanent, în toate anotimpurile. 
Cu alte cuvinte, avem un „anotimp 
neîntrerupt", acela al curățeniei. Pri

măvara și vara au fost plantate și în
grijite aliniamentele floricole (numai 
trandafiri pe bulevardul „Victoriei" 
avem peste un milion), precum și 
miile de arbuști decorativi. Toamna, 
cind copacii își leapădă frunzele, iar
na sau în perioada dezghețuri
lor, cind se ivesc „ca din pămînt" 
tot felul de resturi vegetale și gu
noaie, mereu e ceva de făcut și me
reu se acționează. Uneltele de mun
că sînt lesne de procurat ; voință și 
bună organizare să existe.

întreaga această activitate este 
coordonată prin rotație, fie de un de
putat, fie de un președinte al comi
tetului de cetățeni sau al asociației 
de locatari. -E o măsură în plus ca 
tot mai mulți factori să trăiască sen
timentul răspunderii față de buna 
gospodărire, dar și ca nu cumva să 
survină vreo „diviziune" artificială a 
preocupărilor, între acțiuni concrete 
și „acțiuni" doar cu vorba.

Unele din modalitățile de evaluare 
a acestei activități cetățenești de 
masă au pătruns în domeniul statis
ticii : numărul de ore, de zile lucra
te de fiecare locuitor al orașului, va
loarea în lei a acestor ore sau zile. 
Dar nu fetișizăm valoarea acestor 
evidențe și, mai presus decît ele, 
un lucru este vizibil : oraștil nostru 
devine din ce în ce mai frumos, mai 
îngrijit, simțul civic al fiecăruia de
vine un factor tot mai important în 
instaurarea și menținerea unui cli
mat de civilizație.

Iile BORDEIANU 
președintele Biroului executiv 
al Consiliului popular 
al orașului Dorohoi

Cu greu am obținut răgazul nece
sar unei convorbiri cu primarul o- 
rașului Codlea, tovarășa Margareta 
Krauss. Colaboratori sau cetățeni 
intrau mereu pentru cîte o aproba
re, un sfat, o problemă urgentă. Ac
cesul în biroul primarului este per
mis continuu. Acest „du-te-vino“ a 
anticipat o întrebare și un răspuns. 
Tema documentării fiind democrația 
în viața de zi cu zi a orașului, urma 
să ne interesam și de modul în care 
decurge accesul cetățeanului la pri
mărie. O altă întrebare viza rezol
varea scrisorilor. Răspunsul a fost, 
tot așa, anticipat de observația vi
zuală. Pe masa primăriței se aflau 
citeva scrisori, adresate „personal", 
pe care ne-a cerut permisiunea să le 
citească și să le rezolve înainte de 
a sta de vorbă. Ele sesizau unele a- 
bateri de la normele de conduită so
cială, de la lege. Fiind vorba de pro
bleme complexe, rezoluția pusă s-a 
referit la formarea cite unui colec
tiv care să cerceteze atent lucrurile 
și să propună măsurile de rigoare. O 
concluzie privind stilul de muncă al 
acestui consiliu popular începea de 
pe acum să se contureze: operativi
tatea rezolvării solicitărilor oameni
lor, prioritatea acordată semnalelor 
venite dinspre masa cetățenilor.

— Primiți multe scrisori?
— La noi, oamenii preferă dialogul 

direct. Dar sînt și cetățeni care aleg 
calea scrisului. în anul trecut numai 
eu am primit 164 de scrisori. Toți 
autorii lor au primit răspuns. Con
ținutul — foarte divers: propuneri 
privind mai buna organizare a vieții 
orașului nostru, opinii cu privire la 
activitatea unor sectoare de interes 
public, probleme de ordin personal. 
Sînt și scrisori critice, ca acestea, 
primite astăzi. în ciuda faptului că 
nu ne fac, cum s-ar spune, multă... 
plăcere, ele ajută consiliul popular 
la înlăturarea unor carențe, la re
stabilirea unor drepturi, la găsirea 
unor soluții pentru problemele gos
podărești de larg interes. Din pă
cate, unele scrisori încă sînt an.oni- 
me, fapt care mă necăjește. înseamnă

că nu am făcut totul pentru educa
rea spiritului civic, al curajului o- 
piniei deschise. Ca să fie răspunsul 
complet, aș adăuga că, in 1982, 4 634 
de cetățeni s-au adresat în scris con
siliului popular, 4 625 dintre scrisori 
fiind rezolvate, iar 9 — în curs de 
rezolvare. Acordăm mare atenție res
pectării termenului de soluționare 
prevăzut de lege, considerînd că se
sizările constituie una din modalită
țile principale de dialog dintre noi și 
cetățeni.

— Răsfoind evidențele primăriei, se 
constată că din 550 de cetățeni ve-

însemnări 
din Codlea

niți în audientă la consiliul popular, 
în ultimul an, 378 au discutat cu 
dumneavoastră.

— Este o cifră relativă. în registru 
sînt consemnate numai audientele a- 
cordate în cadrul orelor special afec
tate. Dar într-un oraș mic ca al nos
tru, unde ne cunoaștem bine unii pe 
alții, este_ firesc ca oamenii să te 
oprească pe stradă, în magazine sau 
in alt loc public pentru un scurt 
dialog. Mergem zilnic în unitățile 
industriale, în cele agricole, înde
osebi cele zootehnice și, în discuțiile 
pe care le avem, toți activiștii, cu oa
menii muncii, pe lîngă problemele de 
producție, sînt abordate în mod 
inerent și temele sociale, cetățe
nești. în circumscripțiile lor, depută
ții îi vizitează în mod curent pe 
oameni, stau de vorbă cu ei, acasă, 
pe stradă, la poartă. în asemenea 
împrejurări, nici eu, nici ceilalți to
varăși din activ nu avem registrul de 
audiențe cu noi. Totuși, n-aș vrea să 
se tragă concluzia că, nefiind înre
gistrate, problemele ridicate de oa
meni se pierd. Ele sînt rezolvate cu 
aceeași atenție, uneori chiar pe loc.

Desigur, această receptivitate este 
reciprocă. Dacă timpul are valoare

— și are! — se poate spune că 
timpul cheltuit cu prioritate, de că
tre deputați, de activul consiliului 
popular, de primar, pentru a anali
za și soluționa propunerile cetățeni
lor, doleanțele lor, se regăsește în în
crederea sporită și gradul sporit 
de participare cu care, la rindul lor, 
cetățenii răspund Ia apelurile gospo
dărești ale consiliului popular. Va
loarea lucrărilor realizate prin muncă 
patriotică a fost, în ultimul an, de 
30 milioane de lei, adică aproximativ 
1 400 de lei pe locuitor. în momentul 
de față, pe primul plan se situează 
aplicarea în practică a propunerilor 
făcute în campania electorală. Sinte
tizate, au rezultat 28 de probleme, 
din care au și fost rezolvate un 
număr de 25.

Cîteva exemple:
Una dintre problemele dificile de 

rezolvat era îmbunătățirea apr''"' 
zionării orașului cu apă pot 
Deputatul Dogtz Harald, împreu 
cetățenii de pe strada Nicolae B 
cu, a venit cu sugestia de a,S< 
izvorul cu apă potabilă din zoi. 
mită „Parcul cu umbră". Ceea 
și întreprins, obținindu-se o c_: 
a debitului de apă cu 70 litri • 
cundă, atît cît mai trebuia o 
Alegătorul Todea Gheorghe, 
cum combustibilul destinat lor 
lor din cartierele „înfrățirea" și 
„Cîmpul alb" se degradează, fiind 
descărcat pe o rampă neacoperită, a 
sugerat improvizarea unui acoperiș, 
propunere, de asemenea, îndeplinită. 
Ceea ce este comun tuturor sugestii
lor, indiferent de amploarea aplicării 
și de domeniul concret la care se 
referă, este convingerea locuitorilor 
că, în ultimă instanță nu există idei 
„mari" și idei „mici", inițiative 
„mari" și „mici", că toate se înscriu 
în curentul cel mare al vieții orașu
lui lor, că pînă și cel mai „mic" a- 
mendament gospodăresc, dacă e înte
meiat, va fi recepționat cu atenție și 
aplicat cu convingere.

Rodlca ȘERBAN

loan Haitonic, de la Direc
ția sanitari a județului Cluj, s-a 
apucat intr-o zi, in joacă, să 
modeleze o bucată de lut și, ca 
prin farmec, a observat că lutul 
începe să prindă conturul unui 
semen de-al său. Apoi, și-a în
cercat iscusința cu dalta și cio
canul in piatra dură a Feleacu- 
lui fi cu bușteni din Apuseni, 
așa cum il surprinde în această 
imagine fotoreporterul Rudolf 
Wagner. Și astfel, rînd pe rina, 
au apărut personaje din legende, 
apoi chipurile cunoscute și în
drăgite ale lui Emmescu, Hoția, 
Iancu, Iorga, Blaga, Labiș, pre
cum și ale numeroșilor țărani 
din lumea copilăriei sale. In nu
mai patru ani, a realizat peste 
200 de luprări. Multe dintre ele 
împodobesc în prezent interioa
rele și spațiile verzi din jurul 
clinicilor medicale, constituia- 
du-se în tot atîtea daruri oferi
te pacienților, tuturor iubitorilor 
de frumos.
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Pină de curînd, cind un boto- 
șănean dorea să ajle ora exactă, 
forma numărul de telefon 058. 
i se răspundea cu... exactitate 
electronică. Iată că, de acum 
înainte se va putea afla „ora 
exactă" cu aceeași precizie și de 
la ceasul electronic din imagine, 
instalat pe edificiul unui nou 
oficiu poștal. Beneficiari sint nu 
numai cei dn zona respectivă, ci 
fi cei mai de departe, întrucît 
ceasul se vede de la o... poștă, 
avînd o suprafață de 3 metri 
pătrați.

Cine credeți că a conceput și 
realizat acest original ceas elec
tronic, printre cele mai mari din 
țară, dacă nu cumva cel mal 
mare de acest fel ? Un grup de 
poștași, sub îndrumarea ingine
rului Dan Pricope. Fapt pentru 
care un botosănean se mîndrea, 
pe bună dreptate : „Avem și noi 
electroniștii noștri I".

Să vă trăiască !
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Premiantii
I

I
I
I
I
I
I

La toate expozițiile anuale de 
păsări exotice c'ntătoare de decor 
organizate in ultimii ani de Aso
ciația națională de specialitate, 
Petre St-ica din municipiul Rm. 
Vîlcea a obținut ci*e un premiu. 
Mai exart, nu el a obținut pre
miile, ci... canarii lui. La ultimul 
concurs, care a avut loc de cu- 
rînd, succesul repurtat a fost 
peste așteptări : toți cei patru 
canari ai săi s-au întors la coli
viile lor de acasă cu cite un tro
feu : trei medalii de aur și una 
de bronz. Acum, după cum se 
poate observa (dar nu și auzi) 
din imaginea surprinsă de foto
reporterul Lică Popa, cei patru 
„campioni" continuă să se în
treacă în trilurile lor. Se antre
nează vîrtos pentru următoarele 
concursuri fi trofee.
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VĂ INFORMĂM DESPRE;
Depunerile 

pe libretul de economii 
pentru cumpărarea 

de locuințe proprietate 
personală

Asigurarea servirii în cele mai 
bune condiții a populației consti
tuie obiectivul principal al activi
tății Casei de Economii și Consem
națiuni. Una din căile prin care se 
realizează în mod concret o bună 
servire este punerea la dispoziția 
depunătorilor a unei game largi de 
instrumente de economisire, care să 
satisfacă necesitățile și dorințele 
fiecărui cetățean.

Unul dintre aceste instrumente de 
economisire este libretul de econo
mii pentru cumpărarea de locuin
țe proprietate personală.

Avantajul specific al depunerilor 
pe libretul de economii pentru cum
părarea de locuințe proprietate per
sonală îl constituie dobînda, care 
este de 6 la sută pe an. Această 
dobîndă se acordă titularilor de li
brete care au folosit sumele econo
misite la cumpărarea de locuințe 
din fondul locativ de stat, indife
rent de timpul cît s-au păstrat la 
C.E.C. în cazul cînd depunerile pe 
acest libret sînt folosite în alte sco
puri dobînda care se acordă este de 
4 la sută pe an.

Emiterea ca șl depunerile ulteri
oare și restituirile se pot solicita 
oricărei unități C.E.C. proprii sau 
oficiu poștal.

Depunătorii pe aceste librete be
neficiază totodată de toate dreptu
rile și avantajele oferite de Casa 
de Economii și Consemnațiuni și 
anume : garanția statului asupra 
sumelor depuse la C.E.C. ; păstrarea 
secretului asupra numelui depu
nătorilor ale titularilor și opera
țiilor efectuate ; dreptul de a îm
puternici alte persoane să dispună 
de sumele economisite ; imprescrip
tibilitatea depunerilor ; scutiri de 
impozite și taxe ; dreptul de condi
ționare a restituirilor, precum și 
dreptul de a introduce dispoziție 
testamentară.

Avantajele economisirii 
pe libretul de economii 
ți cîștiguri în materiale 

de construcție
Destinat de Casa de Economii și 

Consemnațiuni în special populației 
de la sate acest libret de ecbhdmii 
oferă depunătorilor multiple avan
taje., , , ...
’ Astfel, titularii libretelor de eco
nomii cu cîștiguri în materiale de 
construcție beneficiază de cîștiguri 
în bani, cu care își procură cu prio
ritate principalele materiale nece
sare construirii de locuințe.

Aceste cîștiguri se acordă de Casa 
de Economii și Consemnațiuni, prin 
trageri la sorți trimestriale. Fondul 
de cîștiguri se constituie din do- 
binda anuală de 4,5 la sută, care se 
acordă la depunerile pe acest libret.

Materialele de construcție se vînd 
cu prioritate cîștigătorilor de către 
organizațiile comerciale de stat și 
de cooperativele de producție, achi
ziție și desfacere a mărfurilor.

Este important de reținut că la 
tragerile la sorți trimestriale parti
cipă toate libretele emise anterior 
trimestrului pentru care se face tra
gerea și ale căror depuneri au fost 
păstrate Ia C.E.C. In tot cursul aces
tui trimestru.

Aceste librete se emit de unitățile 
C.E.C. din mediul rural și din ora
șele în care nu se contruiesc lo
cuințe proprietate personală cu 
sprijinul statului. în localitățile în 
care nu funcționează unități C.E.C., 
libretele de economii cu cîștiguri 
în materiale de construcție se emit 
de unitățile poștale autorizate din 
localitatea respectivă, de filialele și 
agențiile în a căror rază de activi
tate intră comunele respective. A- 
cest libret de economii se emite 
numai nominal și pe el se efectuea
ză o singură depunere în valoare 
fixă de 1 000 de lei.

Restituirea sumei depuse se face 
o singură dată de unitatea care a 
emis libretul, de celelalte unități 
C.E.C. proprii din localitatea în 
care funcționează unitatea emiten
tă, precum și de sucursala sau filia
la C.E.C. care ține evidenta conta
bilă a unității emitente.

OMUL Șl VIAȚA RAȚIONALĂ

Ce știm despre tratamentul 
maladiei reumatismale?

Deoarece în sezonul rece durerile 
reumatismale devin mai frecvente și 
mai supărătoare, ațn solicitat opinia 
prof. dr. Remus Nestor, șeful dis
ciplinei) reumatologie de la I.M.F. 
București și al secției clinice de la 
Centrul metodologic de reumatolo
gie, pentru a ne arăta în ce situații 
concrete este mai adecvată o formă 
sau alta de tratament.

— Durerea în reumatism constituie 
una din problemele cele mai impor
tante, aflată în centrul atenției me
dicilor și mai ales al producătorilor 
de medicamente. în toate țările, 
omul modern preferă să ia un 
medicament — chiar preventiv ! — 
sau care să îi amelioreze în timp cît 
mai scurt suferința, decît să facă un 
tratament balnear ori fizioterapie de 
durată mai lungă dar cu rezultate, in 
timp, mai bune.

— De ce unele persoane apelează 
mai des la medicamente decît altele ? 
Este vorba de o sensibilitate mai 
mare a unor bolnavi ?

— Pragul sensibilității față de du
rere diferă de la om la om. Durerea 
nu este cuantificabilă pentru că este 
o impresie pur subiectivă : pentru 
aceeași suferință ori deficiență unii

pacienți iau o pastilă antireumatis- 
mală, iar alții de cinci ori mai multe, 
în realitate durerea reumatismală 
este generată de mai multe cauze 
avînd la bază durerea articulară, de 
exemplu, la care se adaugă depri
marea, teama, ca și nemulțumirea 
datorată incapacității de a duce o 
viață normală.

— Pentru că durerea reumatisma
lă nu este deloc acceptată cu resem
nare, vă rugăm să ne explicați în ce 
mod este ea aliatul pacientului.

— în boala reumatismală durerea 
este un semnal de alarmă adesea 
util : ea ne indică în ce măsură este 
afectată o articulație, parțial sau to
tal. Or, anulînd durerea cu ajutorul 
unui medicament putem expune în 
anumite situații (hernie de disc, 
coxartroză, boală de colagen, poliar- 
trita reumatoidă etc.) articulația res
pectivă la un accident de natură să 
compromită funcționalitatea acesteia 
sau chiar să dea loc de accidente. 
Durerea protejează deci, în sensul 
prevenirii unor accidente mai grave, 
ori face ca țesutul respectiv să nu fie 
expus la eforturi mari care ar accen
tua deficiențele existente. Medicul 
poate pune un diagnostic mai precis

pe baza durerilor pe care le acuză 
pacientul și în funcție de natura și 
localizarea durerii stabilește mai co
rect cauza și originea bolii care o 
produce.

— Sint argumente convingătoare 
pentru a nu se apela cu ușurință la 
medicamente.

— Uneori chiar abuziv, fără a fl 
consultat medicul. Cercetări efectua
te aici, la Centrul de reumatologie, 
ca și în colaborare cu diferite uni
tăți din țară au demonstrat efectele 
bune, de durată, obținute prin kine- 
toterapie și proceduri fizioterapice 
care duc la restabilirea unei funcțio
nalități mai bune a articulațiilor. 
Sint situații cînd medicamentele nu 
ajută decît în sensul calmării durerii 
dar nu al vindecării propriu-zise. în 
asemenea cazuri a apela la medica
mente sofisticate ori pe bază de cor
tizon (cu efecte secundare nedorite) 
— înseamnă a încărca inutil organis
mul, a-1 expune la efectul adesea 
nefavorabil al unor substanțe. Evi
dent, medicul este în măsură să apre
cieze oportunitatea administrării unor 
produse farmaceutice. Pentru preve
nirea durerilor reumatismale — în 
majoritatea cazurilor — sînt foarte 
indicate exercițiile fizice făcute nu
mai pină la limita durerii și a obo
selii, fără a se exagera deci, la în
ceput, pe baza recomandărilor reu
matologilor și sub supravegherea spe
cialiștilor.

— be loc ocupă cura balneară in 
tratamentul bolilor reumatismale 2

— Cura balneară este în general 
indicată — dar nu în toate cazurile — 
gama bolilor reumatismale fiind 
foarte largă. Există de pildă — în

funcție de vîrstă — un reumatism al 
copilăriei: cardioarticular, despre care 
se spune că atinge articulațiile și 
„mușcă" inima. Este singurul tip de 
reumatism căruia îi cunoaștem cau
za : streptococul beta hemolitic îm
potriva căruia numai medicamentele 
sint remediu. La virsta adultă, în 
afara reumatismelor cronice de tip 
inflamator (cu variante ca poliartri- 
ta, spondilita etc.) sînt cele cronice 
de tip degenerativ : spondiloza, 
coxartroza, gonartroza etc., boli de 
uzură, cu dureri mai sîcîitoare. Reu
matismele degenerative — lombalgia, 
discopatiile, sciatica vertebrală sînt 
cele mal supărătoare și prin faptul 
că dau incapacitate de muncă. ” 
torii care le favorizează dedai, 
sint : un cartilagiu alterat, ere1 
în grjăutate (care face ca preș, 
pe articulații să fie mai mare 
cea normală), tulburări sau modi 
statice, mecanice, accentuarea ci 
rii lombare, expunerea prelung 
frig și umezeală etc. Adesea l 
avansează fără semne durer 
Mulți pacienți sînt surprinși ci 
se spune că la radiografie au a, 
semnele spondilozei, așa-zisele ciocuri 
de papagal la nivelul coloanei. Dar 
ele apar, cu anii, așa cum apar și 
firele albe de păr. O sciatică — de 
natură să sperie prin durerea pro
vocată — se vindecă prin repaus la 
pat, cu o pernă sub cap și una sub 
șale, asociat cu un tratament medi
camentos. După trecerea crizei însă 
pacientul va trebui să facă o cură 
balneară.

Convorbire realizată de 
Elena MANTU

Dezinvoltura 
imorală

A început cu un etaj mal sus decît tre
buia, fără pic de jenă față de ora tîrzie, 
de liniștea vecinilor :

— Emiluțo, deschide ușa 1
— Lasă-ne, omule, în pace, că sîntem oa

meni bătrîni.
O clipă de descumpănire, apoi tulbure :
— Unde-i Emiluța ?
— Aici e etajul zece...
Răspunsul, ca din „Cîntăreața cheală", 

!1 puse pe gînduri. Intui că a greșit adre
sa și, fără să se descurajeze, coborî la 
etajul nouă. Reluă :

— Emiluțo, deschide ușa I
Nici acolo n-a răspuns Emiluta. Fugise • 

de acasă exact de teama acestei vizite. Cu

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților . 
„Scinteii"

I

o seară înainte, în fața refuzului la ape
luri asemănătoare, musafirul i-a blocat 
„yala" cu ace, amenințînd că o va sfărîma 
cu totul. Om de cuvînt, venise să-și în
deplinească... promisiunea.

După ce s-a obosit cu ușa, a fost destul 
d< dezamăgit să găsească apartamentul 
pustiu. A aprins lumina și a început să 
lase Emiluței mărturiile trecerii sale pe 
acolo. Nimic din ceea ce era casabil, și- 
fonabil, sau cît de cît deteriorabil n-a ră
mas intact. Farfurii, pahare, cești, două 
termose, discuri, oglinzi (cinci bucăți, în
rămate și neînrămate), becuri, abajururi,

ceasuri, vaze și veioze s-au transformat, pe 
rînd, și odată cu liniștea colocatarilor, în 
cioburi. Cu cele două aparate de radio și 
cu televizorul a fost mai ușor, dar frigi
derul nu s-a lăsat deloc sfărîmat. A tre
buit să-i smulgă clapeta congelatorului și 
să-i traseze o zgîrietură de jur împrejur, 
ca să se vadă că nu l-a uitat. La miezul 
nopții fix, împins de resortul datoriei, s-a 
găsit cucul să cînte. Zel fatal, se poate 
spune că și-a sunat singur ceasul ; cu
rînd, din frumosul obiect n-avea să ră- 
mînă decît o urmă pe perete.

Retragerea s-a făcut cu ouă. întreaga 
provizie din frigider și din cămară a fost 
pocnită de pereți, bucată cu bucată, în- 
tr-o nemiloasă sfidare a eforturilor Emi
luței de a-și constitui un stoc. înapoiată 
la domiciliu, dînsa a recunoscut imediat 
stilul acestei „tempera" abstracționiste și 
a comunicat miliției numele și virsta ar
tistului : N. Vasile, 61 de ani 1 Emiluța 
avea numai 29.

— E bunicul dumneavoastră ?
— Nu.
Milițianul care înregistra reclamația s-a 

mirat teribil. Fapta era „demnă" mai cu
rînd de un puștan, decît de o persoană de 
vîrstă respectabilă. Emiluța a făcut unele 
precizări scrise cu mînuța ei : „Intre noi 
a fost doar o relație de amiciție. Nicide
cum de concubinaj, intrucît(?) nu a locuit 
niciodată la mine. Doar eu mergeam pe 
la el, cînd nu era soția lui acasă".

Originala distincție între ibovnlcla în 
deplasare, care n-ar fi decît „amiciție" 
platonică și ibovnicia la domiciliu, pe 
teren propriu, care doar ea ar „merita"

să fie numită concubinaj, a fost completa
tă de alte mărturisiri ale Emiluței. Legă
tura cu sexagenarul se baza nu numai pe 
relații de serviciu foarte, foarte apropiate, 
excesiv de apropiate, ci și pe interese ma
teriale concrete : împrumuturi, cadouri etc. 
Frivolitate ? Da, dar cu un fel de candoa
re a inconștienței. Emiluța nu se rușina 
de modul ei de viață. Era „descurcăreață" 
și atit.

Și atît ? Oare înainte ca „tînărul gelos" 
să-i facă locuința zob nu-și făcuse ea în
săși cinstea țăndări ?

Resorturile unei 
ciudate 

solicitudini
Faptul, nemaiîntîlnit, a fost semnalat 

printr-un schimb de telegrame intre ofi
ciul P.T.T.R. București 7 și toate forurile 
sale superioare :' „Urmare sesizării telefo
nice a pensionarului Caragea Gheorghe 
(17 iunie orele 10,30) care Informa că 
factorul Zaharla a achitat pensia vecinului 
său de la apartamentul 13, iar dumnea
lui 1 s-a refuzat achitarea pe motiv că nu 
mal are bani, dirigintele oficiului a dis
pus la întoarcerea din cursă controlul asu
pra genții și gestiunii". Rezultatul contro
lului a fost stupefiant. Poștașul achitase 
20 de mandate de pensii, in valoare de

23 703 leî, Înainte de a le fi sosit scaden
ța și... fără să fi ridicat vreun ban de la 
oficiu.

în timp ce depeșele continuau să țină la 
curent serviciile ierarhic superioare și. să 
ceară îndrumări, poștașul Zaharia Ion dă
dea primele note explicative :

„întrebarea nr. 1 : Cu ce bani ați achitat 
cele 20 de mandate de pensii în valoare 
de 23 703 lei, neprimind avans de la cabina 
operativă ?

Răspuns : Am achitat cele 20 de pensii 
cu bani personali".

înțelegem surprinderea dirigintelui de 
oficiu cînd a aflat că modestul factor din 
subordine concura cu larghețe casieria 
poștei. Trecînd peste amănunte — de unde 
avea factorul bani ? Și de ce plătea cu 
anticipație ?

Să ne imaginăm gestul filantropic al fac
torului Zaharia ca o reacție pe cont pro
priu la tergiversări, amînări de plată ?

Ce pretext de feerie antibirocratică pu
tea fi nemaiîntllnita inițiativă a factorului 
Zaharia ton, de a plăti pensiile cu anti
cipație, din banii săi proprii ! Ce sublim 
ar fi fost dacă ancheta administrativă nu 
ajungea la concluzia că filotimia poștașu
lui crea de fapt un regim preferențial 
pentru o parte din destinatari. Respectiv 
pentru aceia dispuși — la rîndul lor — 
să fie filotimi, să-și manifeste concret re
cunoștința pentru generozitatea factorului. 
Și care, probabil, din asemenea recunoș
tințe îi sporea mereu fondurile afectate 
generozității.

Treaba s-ar fl extins, însă factorului 1 
s-a desfăcut contractul de muncă. Poate

că este și „mîndru". Consolindu-se cu 
ideea că dacă n-a putut rămîne corect, cel 
puțin a ales o formă elegantă de incorec
titudine.

Din caietul 
grefierului

„Nu mi-am dat seama că atunci 
cînd partea vătămată (pe care nu-l 
cunoșteam) mi-a cerut să-i restitui 
mănușile luate in autobuz trebuia să 
i le restitui, in loc să-l lovesc. Nu 
i-am restituit mănușile deoarece nu 
știam unde locuiește"

(Din apărările inculpatului 
Mircea Gheorghe în procesul 
nr. 2 288 / 82 de la Judecătoria 
sectorului 1)

„Dacă aș fi avut intenția să-l tîl- 
hăresc pe Vișinică Ion, ii luam și eu 
ceasul, verigheta din aur de la mină, 
portofelul cu bani, nu numai geanta 
„diplomat". Niciodată nu am mai 
făcut tilhărie în viața mea. Am mai 
suferit cinci condamnări, dar niciuna 
pentru tilhărie".

(Inculpatul Răducu Dumitru, 
Judecat în dosarul Judecătoriei 
sectorului 1 nr. 6 179 781)

Sergiu ANDON

i
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(O ACȚIUNE SI O EXPERIENȚĂ DE MARE ÎNSEMNĂTATE^
■ ■ •

PENTRU AGRICULTURA NOASTRĂ

Porumb în cultură intensivă 
pe 500000 hectare!

CE MĂSURI SE IMPUN PENTRU PREGĂTIREA TUTUROR CONDIȚIILOR 
DE REALIZARE A 20 TONE DE PORUMB LA HECTAR

PLANUL - ÎNDEPLINIT RITMIC, INTEGRAL, 
LA TOATE SORTIMENTELE!

în unități industriale, după prima jumătate a lunii ianuarie

A trecut prima jumătate a lunii ianuarie, perioadă 
caracterizată în toate ramurile de activitate și unitățile 
economice printr-un efort susținut, energic pentru înde
plinirea integrală, ritmică, încă din primele zile ale anului 
a sarcinilor de plan. Știrile sosite la redacție atestă că 
pretutindeni în țară se muncește cu hotărîre pentru în
făptuirea exemplară a hotărîrilor Conferinței Naționale a 
partidului.

Din acest amplu tablou al muncii însuflețite a întregu
lui popor redăm în continuare cîteva secvențe semnifica
tive.

Producție fizica suplimentară
Creșterea producției de cereale constituie un obiec

tiv prioritar al agriculturii noastre. An de an, con
ducerea partidului, personal secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a ocupat 
cu perseverentă pentru a se crea agriculturii o pu
ternică bază tehnico-materială, necesară înfăptuirii 
acestei sarcini fundamentale.

In anul 1982 s-au obținut, pentru prima oară in 
istoria tării, cite 1 000 kg de cereale pe locuitor. Este 
un rezultat ce atestă cu vigoare marile posibilități de 
care dispune agricultura noastră socialistă. „Așa cum 
a stabilit Congresul al XII-lea al partidului — sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu la Plenara lărgită 
a Consiliului National al Agriculturii — și în viitor 
producția de cereale va continua sâ constituie pro
blema fundamentală a agriculturii românești. Este 
necesar să luăm toate măsurile pentru a realiza pină 
în 1985 producția de 27—28 milioane tone cereale-1. 
Este un obiectiv pe deplin realizabil, iar agricultura 
noastră, numeroase unități agricole au dovedit acest 
lucru prin recoltele obținute.

Rezultatele a numeroase unități agricole, care anul 
trecut au obținut recolte de porumb boabe de două 
și chiar de trei-patru ori mai mari decit producția 
medie înregistrată pe țară, sint o dovadă a marilor 
posibilități de creștere a producției de porumb la 
hectar. Astfel, in anul 1982, zece unități agricole 
au realizat producții medii la hectar cuprinse 
intre 10 și 15 mii kg de porumb boabe, 19 
unități agricole — intre 9 000 și 10 000 kg, 17 unități

agricole — intre 8 500 și 9 000 kg, 27 unități 
agricole — între 8 000 și 8 500 kg, iar alte citeva 
sute de unități agricole — intre 6 000 și 8 000 kg. Și 
aceasta >pe întreaga suprafață pe care au cultivat-o. 
Producții de peste 15 000 kg de știuleți la hectar au 
obținut numeroase unități agricole, insă nu pe 
întreaga suprafață cultivată, ci pe parcele mai mici, 
izolate. Experiența dobindită trebuie să fie 
generalizată pe suprafețe cit mai mari și in cit 
mai multe unități agricole. Pornind tocmai de la 
această realitate, la recenta plenară lărgită a Consi
liului Național al Agriculturii, secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a trasat sar
cina ca în anul acesta să se acționeze pentru obți
nerea unei producții de porumb in cultură intensivă 
de circa 20 mii kg știuleți la hectar pe 500 000 de 
hectare. Pentru îndeplinirea acestei sarcini de mare 
răspundere, ce constituie o experiență de mare în
semnătate pentru agricultura noastră, plenara lărgită 
a Consiliului Național al Agriculturii a adoptat un 
program prioritar privind cultivarea intensivă a po
rumbului.

In legătură cu problemele pe care Ie ridică Înfăp
tuirea acestei sarcini de importanță deosebită vom 
publica puncte de vedere ale specialiștilor din cerce
tare și producție, experiențe de virf, anchete și ana
lize referitoare la modalitățile concrete de acțiune 
pentru obținerea unor recolte mari de porumb, la 
nivelul sarcinilor stabilite pentru cele 500 000 hectare 
ce se vor însămința cu porumb in cultură intensivă.

ASTĂZI PREZENTĂM PE SCURT

Cîteva elemente ale tehnologiei 
cultivării intensive a porumbului
1. Amplasarea culturii. 

Amplasarea se face pe terenurila 
irigate, cu prioritate pe cele ame
najate pentru irigarea pe brazde, 
precum și pe solurile cu aport 
freatic. Se aleg terenurile eliberate 
timpuriu de cereale păioase sau 
culturi leguminoase cu o bună fer* 
tilitate naturală și bine drenate. •

2. Nivelarea terenului, 
în cazul irigării pe brazde, pentru 
asigurarea unei bune circulații a 
apei, terenul trebuie să se încadre
ze in limitele de pantă 1—0,4%, in 
funcție de textura solului. Nivela
rea de bază a terenului se va exe
cuta înainte de arat, pe sol cu umi
ditate scăzută, în prealabil discuit. 
Terenurile deja arate se vor nivela 
prin atașarea lamei de nivelare la 
grapa cu discuri.

3. Fertilizarea de bază. 
Fertilizarea organică se va realiza 
prin aplicarea a 40—70 tone/ha 
gunoi de grajd, bine fermentat 
(mraniță). Fertilizarea minerală se 
face cu 60 kg/ha azot ș.a., iar cea 
cu fosfor și potasiu se face în func
ție de analizele de sol, asigurîn- 
du-se în toamnă minimum 70 kg/ha 
superfosfat și 100 kg îngrășăminte 
potasice.

Mranița și îngrășămintele mine
rale se aplică după nivelarea tere
nului înainte de arat, iar pe tere
nurile deja arate se administrează 
la. suprafața solului și se vor în
corpora prin discuire. La aplicarea 
îngrășămintelor se va urmări în 
mod deosebit realizarea uniformi
tății distribuției acestora.

4. Lucrarea de bază a 
SOlului. Arătura se execută cit 
mai timpuriu, urmărindu-se mă- 
runțirea solului, intoarcerea braz
dei și încorporarea completă a res
turilor vegetale. Adîncimea arăturii 
va fi de 30 cm.

5. Fertilizarea, aplica
rea erbicidelor și pregăti
rea patului germinativ

— Fertilizarea sub disc. La prima 
lucrare cu grapa cu discuri in pri

măvară se aplică și se Incorporează 
în sol 40 kg superfosfat și 60 kg 
îngrășăminte potasice la hectar.

— Aplicarea erbicidelor. Se vor 
utiliza erbicidele triazinice, în com
binație cu produsul Diizocab. Erbi
cidele triazinice (Pitezin 75) se vor 
aplica in doză de 2 kg la ha și la 
pregătirea patului germinativ pen
tru semănat, în amestec cu Diizbcab 
în doză de 6—7 litri la ha, încorpo
rate în sol la 8—10 cm adîncime, 
prin două lucrări cu grapa cu 
discuri, sau o lucrare cu grapa cu 
discuri și una cu combinatorul, care 
se execută concomitent cu erbici- 
darea.

— Pregătirea patului germinativ 
se realizează concomitent cu apli
carea îngrășămintelor și a erbici
delor. Se va urmări distrugerea 
completă a buruienilor, mărunțirea, 
afinarea și nivelarea solului.

6. Semănatul
— Alegerea hibrizilor. Se vor 

alege cei maî productivi hibrizi 
care corespund condițiilor pedocli
matice ale zonei respective, folo
sind sămînță cu valoare biologică 
și energie germinativă ridicate.

— Tratamentul seminței. în ve
derea combaterii bolilor care pro
voacă putrezirea seminței se va 
aplica obligatoriu tratamentul cu 
Tiradin 75. Pentru zonele cu atac 
puternic de gărgărițe sămînța va fi 
tratată cu Furadan 35 T.S. în doză 
de 10 g. s.a./kg sămînță (28 1 pro
dus comercial la tona de sămînță), 
sau cu Heptaclor 40, în doză de 
1,5 g s.a./kg sămînță, ceea ce re
vine 3,75 1 produs comercial la 
tona de sămînță. Dacă va fi necesar 
se vor aplica și tratamente de com
batere a dăunătorilor.

— Epoca de semănat. Semănatul 
se va încadra în perioada 25 mar
tie — 15 aprilie, In funcție de evo
luția temperaturii și umidității din 
sol, dar nu se va semăna la tem
peraturi mai mici de 8°C la 10 cm 
adîncime.

— Densitatea plantelor. Distanța 
între rînduri va fi de 70 cm, reali- 
zindu-se densități de 80—120 mii 
plante la hectar, în funcție de 
hibrid și condițiile specifice fiecărei 
zone de cultură. Se vor semăna 
două boabe la cuib. De la semănat 
se va asigura densitatea definitivă, 
excluzind răritul manual.

— Adîncimea de semănat va fi 
de 6—8 cm.

7. Fertilizarea la semă- 
HQț se execută cu semănători 
echipate cu fertilizatoare, adminis- 
trind 40 kg/ha azot s.a. și 30 kg/ha 
superfosfat șui} formă de îngrășă
minte complexe, iar in vegetație sa 
face cu îngrășăminte azotate în 
doze de 120—140 kg/ha azot ș.a., 
care se aplică în două etape. Ia 
prima prașilă medanică și după 
deschiderea brazdelor de udare 
sau la ultima prașilă mecanică.

8. Combaterea buruie
nilor în vegetație. Se reali- 
zează prin tratamentul cu sare 
DMA în doză de 1—1.5 1/ha, în 
funcție de rezistența specifică a 
hibrizilor. Tratamentul se execută 
cind apar buruienile dicotiledonate 
pe rînd, iar plantele de porumb au 
5—6 frunze.

Se vor aplica minimum două 
prașile mecanice și prașile manua
le pentru distrugerea buruienilor 
necombătute de erbicFde. Se inter
zice executarea răritului sau tăie
rea plantelor la executarea prașile- 
lor mecanice sau manuale.

9. Irigarea culturii. Sa 
va urmări ca irigarea să fie făcută 
cu precădere prin brazde. Deschi
derea brazdelor de udare se va 
efectua și încheia pină cind plan
tele vor ajunge la înălțimea de 
25—30 cm. La irigarea prin asper- 
siune se vor deschide culoare pen
tru transportul mecanizat al echi
pamentului de irigare.

Aplicarea udărilor se face în 
funcție de evoluția umidității so
lului, asigurîndu-se menținerea 
apei în sol la peste 50% din umidi
tatea activă, în faza de creștere 
pină la apariția paniculului, și 70% 
din umiditatea activă, în faza de 
fructificare.

10. Recoltarea. PorumbuI 
pentru pastă se recoltează cînd 
șriuleții ajung la o umiditate între 
32—40%, iar porumbul pentru boabe 
se recoltează cînd umiditatea boa
belor scade sub 32%.

Valea Jiului :
în perioada care a trecut de la 

începutul anului, oamenii. muncii 
de la întreprinderea minieră Uri- 
cani au îndeplinit ritmic, zi de zi, 
planul de producție și au extras 
totodată însemnate cantități de căr
bune cocsificabil peste prevederi. 
Asigurind o funcționare corespun
zătoare a utilajelor din dotare, or- 
ganizînd temeinic munca, în toate 
sectoarele și schimburile, minerii 
din Uricani au realizat peste pre
vederi, pînă la 15 ianuarie, 5 000 
tone cărbune cocsificabil. (Sabin 
Cerbu, corespondentul „Scînteii").

Bihor:
Minerii de la Voivozi și-au în

ceput activitatea pe acest an ho- 
tărîți să fructifice la un nivel su
perior tehnica din dotare și expe
riența ' de care dispun, acordînd o 
deosebită atenție îndeplinirii rit
mice a sarcinilor de plan. Drept ur
mare, s-a extras suplimentar pînă 
ieri, 15 ianuarie, 2 700 tone cărbu
ne, evidențiindu-se minerii din 
sectoarele Suplac, Jurdeana III și 
Budoi. Să mai notăm că, în a- 
ceste zile, la mina Voivozi Nord 
a fost pus în funcțiune un 
nou abataj frontal dotat, cu un 
complex mecanizat CMA-2, de fa
bricație românească, asigurîndu-se 
astfel condiții îmbunătățite pentru 
sporirea productivității muncii. 
(Ioan Laza, corespondentul „Scîn
teii").

Porțile de Fier I:
Colectivul întreprinderii „Elec* 

trocenlrale" Pdrțile de Fier a reu
șit In prima jumătate a lunii ia
nuarie să depășească zilnic pro
ducția de energie electrică planifi
cată. în acest fel, în perioada care 
a trecut pînă acum de la începutul 
anului, s-au produs peste prevede
rile de plan 10 milioane kilowați- 
oră energie electrică. Totodată, prin 
limitarea consumului tehnologic 
propriu la strictul necesar și înlă
turarea tuturor căilor de risipă s-au 
economisit 150 000 kilowați-oră. 
(Virgil Tătaru, corespondentul 
„Scînteii").

O ILUSTRATĂ PE ADRESA...
...întreprinderii „Electrocon- 

tact“-Botoșani, care a realizat 
doar In proporție de 94,3 la iută 
planul la productivitatea muncii 
pe anul 1982. Cauzele : depășirea 
numărului mediu scriptic plani
ficat cu aproape 300 de oameni 
ai muncii și menținerea unor 
tehnologii cu randament scăzut. 
In 1983, potrivit prevederilor 
planului, productivitatea muncii 
va crește cu 19,6 la sută. Cum va 
fi realizată această sarcină ? Ră- 
mine să aflăm din răspunsul 
conducerii întreprinderii, pe care 
îl așteptăm la redacție. (S. Ai- 
lenei).

CANTITATI SPORITE DE MINEREURI
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prin introducerea metodelor moderne de exploatare

Maramureș :
Colectivul exploatării miniere 

Ilba, din județul Maramureș, s-a 
angajat în întrecerea socialistă pe 
acest an să sporească gradul de re
cuperare a metalelor din zăcămînt. 
Ca atare, s-a trecut la aplicarea în 
subteran a unei metode adecvate 
de exploatare, cu subetaje scurte, 
felii orizontale și surpare, care 
permite o recuperare sporită a sub
stanțelor utile din zăcămînt. Astfel, 
în prima jumătate a lunii ianuarie, 
s-au extras peste plan 3 500 tone 
minereu și s-au prelucrat în plus 
1 300 tone, valoarea metalelor ne
feroase obținute suplimentar depă
șind 400 000 lei. De remarcat că 
aceste rezultate s-au obținut în con
dițiile în care s-a redus consumul 
de energie electrică cu 16 400 kWh. 
(Gh. Susa, corespondentul „Scîn
teii").

Hunedoara :
Din primele zile ale acestui an, 

organizîndu-și în mod judicios lu
crul în toate schimburile, folosind 
cu randament optim instalațiile și 
agregatele din dotare, respectînd 
riguros tehnologiile de fabricație, 
ordinea și disciplina, siderurgiștii 
hunedoreni raportează însemnate 
depășiri de plan la producția fizi
că. Printre acestea, amintim reali
zarea peste prevederile de plan a 
202 tone cocs metalurgic, 1 585 tone 
fontă brută, 2 647 tone oțel brut, 175 
tone laminate finite și 1 360 tone 
sfrmă pentru legătorie.

lași: *
Colectivul întreprinderii de anti

biotice din Iași a reușit, printr-o 
mai bună organizare a producției 
și a muncii, să realizeze în prima 
decadă a lunii ianuarie din acest 
an o producție suplimentară de 
medicamente în valoare de aproape 
100 000 lei. Aceasta este concretiza
tă în peste 130 kg substanță activă 
de antibiotice, între care produse 
de semisinteză pe bază 'de penici
lină, tetraciclină și streptomicină. 
Au fost obținute în plus și însem
nate cantități de medicamente de 
uz veterinar. (Manole Corcaci, co
respondentul „Scînteii").

Aspect de la întreprinderea de confecții și tricotaje București
Foto: S. Cristian

Buzău :
încă din prima zi de lucru a anu

lui, colectivele de oameni ai mun
cii din județul Buzău au pornit cu 
toată hotărirea la realizarea ritmi
că, decadă cu decadă, a producției 
fizice. în efortul general se înscrie 
cu bune rezultate și inițiativa tine
retului muncitor din întreprinderile 
municipiului Buzău și orașului Rm. 
Sărat, desfășurată sub genericul 
„Linia tehnologică cu cea mai înal
tă productivitate". în prima decadă 
a lunii ianuarie, tinerii buzoieni nu 
numai că și-au realizat sarcinile de 
pian, dar le-au și depășit. Ei au li
vrat, peste prevederile planului, 5 
tone electrozi de sudură, 10 tone 
cord metalic, 15 tone sîrmă lami
nată, 50 tone piese forjate, 14 tone 
utilaj metalurgic și alte produse 
necesare economiei naționale și so
licitate la export. (Stelian Chiper, 
corespondentul „Scînteii").

Suceava:
Acțlonînd cu dăruire și pricepere 

pentru îndeplinirea ritmică a pla
nului producției fizice, colectivele 
de oameni ai muncii din numeroa
se unități economice sucevene au

Livrări peste prevederi la export
Bacău :

în prima jumătate a lunii ianua
rie, de pe rampa de expediție a 
Combinatului petrochimic din Bor- 
zești au fost livrate la export în
semnate cantități de cauciuc sinte
tic, policlorură de vinii, sodă caus
tică, acetonă și alte produse solici
tate de beneficiari externi. în ulti
mele zile au fost livrate mărfuri în 
valoare de 32 milioane lei, ceea ce 
înseamnă mai mult de o treime din 
planul lunii ianuarie. Aceste rezul
tate se datorează pregătirii temei
nice a producției destinate expor
tului, aprovizionării ritmice a locu
rilor de muncă cu materii prime, 
bunei funcționări a instalațiilor, 
precum și încheierii la timp a con
tractelor cu partenerii externi. Mă
surile tehnice și organizatorice în
treprinse de conducerea combinatu
lui creează condiții ca în cursul 
acestei luni să fie livrate la ex
port, peste prevederile planului, 
produse în valoare de 300 000 lei. 

realizat peste prevederi importante 
cantități de produse. In acest fel, 
beneficiarilor le-au fost livrate su
plimentar 27 000 mp PFL, 6 000 mp 
plăci din așchii de lemn, 800 mp 
furnire estetice, 250 tone var, 5 000 
bucăți tricotaje și alte produse. 
(Sava Bejinariu, corespondentul 
„Scînteii").

Mureș :
Acționind stăruitor pentru înde

plinirea și depășirea sarcinilor de 
plan la fiecare sortiment, colecti
vele de oameni ai muncii mureșeni 
din ramura industriei chimice au 
realizat, în prima decadă a acestei 
luni, peste sarcinile de plan, nu
meroase produse utile economiei 
naționale. Ei au livrat, între altele, 
1 675 tone carbid, 1 850 tone amo
niac de sinteză, 460 tone îngrășă
minte cu fosfor, 32 tone antidăună- 
tori și aproape 300 tone utilaje teh
nologice pentru industria chimică. 
Unitățile cu cele mal bune rezul
tate în realizarea acestor sporuri 
de producție sînt Combinatul chi
mic din Tîrnăveni, întreprinderea 
„Prodcomplex" și Combinatul 
„Azomureș" din Tg. Mureș. (Gh. 
Giurgiu, corespondentul „Scînteii").

(Gh. Baltă, corespondentul „Scîn
teii") .

Botoșani :
în prima jumătate a lunii ianua

rie, numeroase întreprinderi indus
triale botoșănene au îndeplinit sar
cinile de plan la export. întreprin
derea de fire și fibre melana a li
vrat suplimentar partenerilor ex
terni aproape 10 tone produse, în 
timp ce la întreprinderea de țesă
turi subțiri tip in s-au realizat pes
te prevederi 15 000 metri pătrați țe
sături. Cu rezultate notabile se în
scrie la panoul întrecerii și între
prinderea de confecții din Boto
șani, de unde s-au livrat în plus 
față de plan produse în valoare de 
250 000 dolari și aproape 200 000 
ruble. Pînă la sfîrșitul lunii ianua
rie confecționerii botoșăneni s-au 
angajat să depășească planul la ex
port cu cel puțin 500 000 dolari și 
345 000 ruble. (Silvestri Ailenei, co
respondentul „Scînteii").

Acum, la acțiune! Timpul este scurt, 
iar probleme de rezolvat sint multe

Sîntem într-o perioadă cînd în 
agricultură se fac intense pregătiri 
pentru apropiata campanie a însă- 
mințărilor de primăvară. Este fi
rească deci întrebarea : care este 
stadiul materializării măsurilor cu
prinse în programul stabilit ? Suc
cint, iată citeva precizări făcute de 
tovarășul EMILIAN MIHAILESCU, 
adjunct al ministrului agriculturii 
și industriei alimentare :

— Pot spune că aplicarea măsu
rilor preconizate pentru realizarea 
culturii intensive de porumb, cu o 
producție de 20 tone știuleți la 
hectar, decurge în bune condiții. 
Sarcinile, cuprinse în planul de 
producție pe acest an, au fost 
transmise din timp județelor, ur- 
mind ca în întreprinderile agricole 
de stat să se cultive cu porumb 
intensiv 120 000 hectare, iar in 
cooperativele agricole 380 000 hec
tare. Aceste sarcini au fost defal
cate pe unități și amplasate in 
teritoriu. în acest an. 2 020 de uni
tăți agricole vor cultiva porumb 
intensiv, din suprafața planificată 
— 342 000 hectare fiind amplasate 
în sisteme de irigații, iar 158 000 
hectare pe terenuri cu aport frea
tic. Avem asigurată întreaga can
titate de sămînță. De aseme
nea, au fost luate măsuri pen
tru a se asigura cu prioritate 
îngrășăminte chimice unităților 

agricole care au sarcină de culti
vare a porumbului intensiv.

— Despre tehnologia-cadru ce 
ne puteți spune ?

— Ea a fost elaborată pe 
baza rezultatelor obținute in 
cercetare și în producție. Din 
vreme, tehnologia a fost transmisă 
județelor, care au difuzat-o în 
toate unitățile agricole care au 
sarcină de cultivare a porumbului 
intensiv. Fiind vorba de o tehno- 
logie-cadru, este foarte important 
ca elementele ei să fie adaptate 
la condițiile specifice din fiecare 
zonă de cultură și din fiecare uni
tate. Nu se admite însă ca adap
tările respective să depășească va
lorile stabilite prin tehnologia- 
cadru. Dealtfel, pentru aplicarea 
corectă a acestei tehnologii, in 
lunile ianuarie, februarie, toți șefii 
de fermă și inginerii șefi din uni
tățile ce au sarcină de a realiza 
20 tone de știuleți Ia hectar vor fi 
instruiți și pregătiți de cei mai 
buni specialiști din județe sau sta
țiunile de cercetări agricole.

— Ce elemente din tehnologie 
sint decisive pentru realizarea pro
ducției de 20 tone știuleți la hec
tar ?

— Toate au un rol decisiv șl 
bine determinat. Totuși, realizarea 
densității prevăzute, In limitele 
stabilite, este hotăritoare. Reali

zată densitatea, devine hotăritoare 
asigurarea unui agrofond superior, 
prin aplicarea cantităților de în
grășăminte chimice și organice 
prevăzute, precum și asigurarea 
cantităților de apă necesare, care 
să permită dezvoltarea și fructifi
carea plantelor într-o asemenea 
densitate sporită. Cu alte cuvinte, 
realizînd densitățile mari din 
această tehnologie, după aceea în 
mod obligatoriu trebuie să asiguri 
și ceilalți factori de producție la 
nivelul corespunzător acestor den
sități. Altminteri, cultura poate fi 
compromisă. Tocmai de aceea, pe 
tot parcursul anului, colective spe
ciale vor urmări pe județe și uni
tăți agricole modul de realizare a 
acțiunii pentru aplicarea concretă 
a tehnologiei.

Desprindem, în final, concluzia 
că în cadrul pregătirilor ce se fac 
acum pentru organizarea culturii 
intensive a porumbului cu o pro
ducție de 20 tone știuleți la hectar 
trebuie să se pornească de la ce
rința de a se asigura toate condi
țiile tehnice și materiale pentru ca 
toate elementele de tehnologie să 
fie aplicate în limitele stabilite, 
întrucît acestea sînt într-o interde
pendență reciprocă.

Aurel PAPADIUC

— Putem afirma cu certitudine că, 
încă de la început, noul an de pro
ducție la Exploatarea minieră Cav- 
nic stă sub semnul ordinii și disci
plinei, al realizării ritmice a sarci
nilor de plan, atit la liniile de a- 
bataj, cit și la lucrările de deschi
dere și pregătire, afirma tovarășul 
Dumitru Costinar, președintele comi
tetului sindicatului pe exploatare.

Cum își susține interlocutorul a- 
ceastă afirmație ? Colectivul de mi
neri s-a angajat ca în 1983 să reali
zeze suplimentar 500 tone plumb in 
echivalent metale, 800 metri la lu
crări de deschidere și pregătire, 10 
milioane lei la producția-marfă. A- 
ceasta în ce privește sarcinile fizi
ce. Din punct de vedere al calității 
și eficienței producției, muncitorii și 
specialiștii de aici și-au propus să 
reducă diluția volumetrică a mine
reului cu 3 la sută față de 1982. A- 
ceasta înseamnă diminuarea consu
murilor specifice de lemn de mină 
cu 420 mc, de energie electrică cu 
1 000 MW, de combustibil cu 100 
tone, recuperind într-o proporție 
sporită metalul din minereuri. Și 
iată cum s-a trecut la fapte : pri
ma decadă a lunii ianuarie s-a în
cheiat cu rezultate peste nivelul pre
văzut la total metal, minereu extras 
și prelucrat, cu toate că planul pe 
această lună este mai mare decit me
dia lunară pe întregul an.

Concret, cum se procedează : o 
primă cale de sporire a producției de 
metale este ridicarea gradului de ex
tracție prin reducerea pierderilor de 
minereu în procesul exploatării sau 
prelucrării. în condițiile specifice ză- 
cămintului din Cavnic, cu filoane în
guste, se află în exploatare peste 80 

de filoane și ramuri filoniene. Teh
nologia aplicată trebuie să aibă în 
vedere atit riscul diluției. cit și pe 
acela al pierderilor de minereu în 
pilierii de siguranță. Cu ani in urmă, 
cînd aici se afla zăcămîntul cel mai 
bogat, se aplica un sistem de ex
ploatare preferențială, ocolindu-se 
minereul cel sărac ori mai greu de 
exploatat din punct de vedere mi
nier. După acest sistem de lucru ră-

La Exploatarea miniera Cavnic

mînea în pllieri cam 15 la sută din 
minereul bogat.

— Necesitatea exttageril minereu
lui și din pilieri, precum și a evi
tării pe viitor a acestor pierderi — 
preciza directorul Exploatării minie
re din Cavnic, inginerul Nicolae Dicu 
— ne-a obligat să căutăm o tehno
logie nouă, de deschidere și pregă
tire a minereului. Este vorba de des
chidere in înaintare și exploatare în 
retragere.

Avantajele noii tehnologii constau 
în aceea că ea dă posibilitatea re
cuperării integrale a rezervei de mi
nereu. De asemenea, prin faptul că 
permite amplasarea la distanțe mai 
mici a gurilor de evacuare a mine
reului inmagazinat devine posibilă 
folosirea pilierilor artificiali. Esențial 
este că prin această metodă, la îna
intare, se deschide zăcămîntul, iar, 
la retragere, se evacuează totul, in
clusiv materialul introdus în frontul 
de lucru — șine de cale ferată, tu
buri de aeraj etc. Desigur, sistemul 
nu este simplu de aplicat, presupu

ne un efort suplimentar pentru pre
gătirea concomitentă a mai multor 
zone pentru exploatare. De aceea, 
minerii au devansat cu 23 la sută 
față de plan lucrările de pregătire, 
executind 18 km de rețea.

Aceasta dîn punct de vedere teh
nic. Dar cum lucrează oamenii ? 
Sînt bine cunoscuți printre tovarășii 
de muncă mineri ca Ștefan Mihalca, 
Augustin Cristea, Cornel Haidău,

Ioan Cupcea, Dumitru Boboc, Vasi- 
le Hoble, loan Corbu, Vasile Petcu, 
care au făcut din formațiile lor de 
lucru colective pe drept numite 
„de înaltă productivitate, ordine și 
disciplină exemplară". Prin contri
buția lor, cei aproape 4 000 metri 
lungime de lucrări de pregătire ce 
se efectuează anual în subteranurile 
Cavnicului oferă posibilități maxime 
de extracție a minereului. Astfel, 
abatajele capătă lungimea optimă 
(2,5 m distanță între gurile de eva
cuare), plasarea găurilor se face ra
țional, granulația minereului devi
ne avantajoasă, iar viteza de înain
tare atinge pînă la 25 metri pe lună.

Se leagă nemijlocit de aceste efor
turi și faptul că la flotație s-au 
executat in regie proprie — In ve
derea asigurării unei capacități co
respunzătoare de preparare — lucră
rile de înlocuire a celulelor mici cu 
celule de 3 mc. Dacă s-ar fi accep
tat soluția propusă de constructor ar 
fi fost necesară oprirea flotației pe 
timp de 6 luni. Colectivul de pre

paratori, în frunte cu șeful flotației, 
inginerul Alexandru Czigler, și cu 
doi maiștri. Alexandru Greble și 
Ștefan Moldovan, s-au angajat să 
efectueze cu forțele proprii această 
lucrare pe care au executat-o in nu
mai trei săptămîni.

Sarcina creșterii contribuției lor la 
sporirea bazei de materii prime a 
țării este înțeleasă de minerii din 
Cavnic în mod complex, acționind 
ferm, deopotrivă pentru realizarea 
atit a lucrărilor curente, cit și a celor 
care pregătesc exploatările viitoare, 
și acordind toată atenția îndeplinirii 
obligațiilor ce le revin privind redu
cerea consumurilor de materiale șl 
energie electrică. Bunăoară, nu nu
mai liniile de abataj au fost pregă
tite din vreme, ci și rețeaua de 
transport a fost reajustată. La noile 
orizonturi s-au înlocuit vagonetele 
de un metru cub cu cele de 1,5 mc, 
calea ferată a fost refăcută pe 8,5 
km, între orizonturile miniere s-au 
executat colectoare pentru a se eli
mina staționările. De asemenea, la 
rampe se apelează la mecanizări mai 
simple, la folosirea pantei, la înlo
cuirea unor instalații pneumatice cu 
cele electrice — care sînt mai eco
nomicoase, cu deosebire troliile de 
apropiere din rampe, gurile de în
cărcare din siloz ș.a.

Prin întreaga lor activitate din 
acest an, minerii de Ia Cavnic sînt 
hotărîți să răspundă cu toate forțele 
chemării conducerii partidului de a 
da patriei cantități sporite de mine
reuri. »

Gheorqhe SUSA 
corespondentul „Scînteii*
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124 de ani de la mărețul act al Unirii Principatelor

UNITATEA
-izvor nesecat de tărie și încredere 
în destinul eroic, luminos al patriei

„In întreaga istorie zbuciumată a luptei poporu
lui român împotriva dominației străine, pentru eli
berarea socială și națională, unirea forțelor progre
siste naționale a reprezentat factorul determinant al 
victoriilor obținute".

NICOLAE CEAUȘESCU
una să fie !“ Numai uniți românii 
puteau să-și apere libertatea, numai 
umăr la umăr puteau străbate „cum
plitele vremi" pe care avea să le 
deplîngă intr-un pasaj memorabil 
Miron Costin.

Aceleași gîndurl de acțiune unitară 
se întîlnesc și în cugetarea și fapta 
politică ale lui Ștefan cel Mare. Preo
cuparea lui statornică de a-și asocia 
Țara Românească în efortul antioto- 
man l-a făcut atît de prezent în con
știința românilor de peste Milcov, 
îneît el. domnul Moldovei, este nu
mărat de cronica munteană, cunos
cută sub titlul de „Letopisețul canta- 
cuzinesc" între domnii Țării Româ
nești, atribuindu-i-se o domnie de 16 
ani, care nu a existat decît — repe
tăm — în simțămîntul colectiv al ro- 
mânimii muntene.

Intiia unire — perpetuu îndemn. 
Această aspirație de unitate, această 
convingere că numai prin unirea lor 
sub același steag de luptă se poate 
ciștiga biruința și-au găsit exponen

Ședința de deschidere a Adunării Deputaților din București, 1860 
(Desen de epoci de P. Szathmary)

Un nou vnliim din seria „Din ginilirea social-politică a președintelui RBmâniei,‘
0 CONCEPȚIE DE LARGĂ PERSPECTIVĂ PRIVIND FORMAREA 

Șl AFIRMAREA CADRELOR IN TOATE DOMENIILE
(Urmare din pag. I) >
mele unde se elaborează și se adoptă 
măsuri și hotărîri care privesc dez
voltarea societății ; aceasta „nu ca o 
favoare, ci ca un drept și o răspun
dere ce le revin în societate".

De asemenea, așa cum se relevă în 
lucrările teoretice ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, odată cu grija 
pentru a asigura o justă compoziție 
de clasă, socială a cadrelor, partidul 
nostru, aplicînd concepția revolu
ționară a deplinei egalități in drep
turi între toți cetățenii patriei, fără 
deosebire de naționalitate, a acordat 
și acordă o atenție statornică compo
ziției naționale a cadrelor, corespun
zătoare structurii naționale a popu
lației din România.

în paginile volumului se detașează 
teze și idei de mare Însemnătate, ca 
rezultat al neobositelor reflecții crea
toare ale secretarului general al 
partidului privind necesitatea per
fecționării necontenite a cunoștin
țelor profesionale, tehnice și știin
țifice ale cadrelor și ridicării nivelu
lui lor politico-ideologic, ca o con
diție esențială a afirmării cu putere 
a noului și a unei calități superi
oare in toate domeniile. Dinamismul 
progresului tehnico-științific al epocii 
contemporane, sporirea gradului de 
creativitate a muncii, accentuarea 
procesului de perisabilitate șl „de
preciere" a cunoștințelor, impun cu 
stringență perfecționarea neîncetată 
a pregătirii multidimensionale a tu
turor cadrelor. în concepția to
varășului Nicolae Ceaușescu, îm
prospătarea cunoștințelor trebuie să

se facă în mod planificat. Intr-un 
sistem național unic, cuprinzînd toate 
categoriile — muncitori, maiștri, ingi
neri, tehnicieni, economiști, oameni 
ai muncii din agricultură, Cadre de 
conducere pe linie de partid, de 
stat și din economie, la toate nive
lurile— aceasta constituind una din 
problemele esențiale ale mersului 
nostru înainte. Faptele atestă că. 
realizind un sistem național unic de 
reciclare, instituționalizat printr-o 
lege specială. România a fost prima 
țară care a soluționat Intr-o formă 
adecvată șl eficientă această pro
blemă.

Bogate semnificații au tezele, in
dicațiile și aprecierile cuprinse in 
volum privind folosirea optimă, ra
țională a cadrelor in vederea creș
terii continue a randamentului mun
cii lor, a eficienței sociale. în acest 
sens se dau răspunsuri fundamen
tate științific privind soluționarea 
problemelor referitoare la organiza
rea corespunzătoare șl asigurarea 
funcționării ireproșabile a tuturor 
sectoarelor de activitate, raționali
zarea structurilor organizatorice pen
tru reducerea aparatului administra- 
tiv-funcționăresc, repartizarea efici
entă a cadrelor și precizarea clară a 
răspunderilor și Îndatoririlor pe toate 
treptele organizatorice, mutarea cen
trului de greutate al muncii de 
partid, de stat și organizațiilor de 
masă în unitățile de bază, lichidarea 
tendințelor birocratice și a altor 
fenomene negative care se opun pro
gresului social.

Lucrările teoretice ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ne oferă un

exemplu de analiză științifică a 
multiplelor probleme referitoare la 
cerințele și exigențele moral-politice 
care se ridică în fața cadrelor. în
treaga problematică a politicii de 
cadre abordată in opera sa este 
străbătută ca un fir roșu de cerința 
cultivării In conștiința oamenilor 
muncii, a activului de partid, de stat 
și al organizațiilor obștești a unor 
valori morale superioare, proprii sis
temului axiologic promovat de parti
dul nostru. Potrivit acestor legitime 
exigente, cadrele de conducere și în 
primul rînd activiștii de partid tre
buie să fie exemplu de înaltă ținută 
morală, exemplu de devotament față 
de cauza socialismului și de dărui
re revoluționară, de principialitate, 
autoexigență și responsabilitate, de 
cinste, corectitudine și omenie, să 
lupte cu ardoare și fermitate împo
triva oricăror abateri de la princi
piile și normele eticii și echității 
socialiste, pentru lichidarea a tot Ce 
este vechi și perimat.

Pe temeiul unor astfel de judecăți 
de valoare este riguros susținută și 
argumentată necesitatea îmbunătăți
rii muncii de cunoaștere a cadrelor 
pentru aprecierea cu maximă obiec
tivitate a activității lor. Se confirmă 
astfel justețea măsurilor luate, în 
ultimul timp, pentru asigurarea con
trolului oamenilor muncii asupra 
activității cadrelor de conducere prin 
conferirea dreptului organelor co
lective de conducere — de la con
siliul oamenilor muncii și pînă la 
Biroul Executiv al Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii — de a 
se pronunța, fiecare pe treapta ie

rarhică respectivă, in legătură cu 
promovarea cadrelor din unitățile 
economico-sociale sau pe linie de 
stat, precum și cu destituirea lor din 
funcțiile încredințate, ca urmare a 
neindeplinirii corespunzătoare a sar
cinilor.

în perioada care a trecut de la 
Congresul al IX-lea al partidului, 
țara noastră a străbătut un drum 
uriaș. Printre victoriile de prestigiu 
ale acestor ani se numără și for
marea unor largi contingente de 
muncitori, maiștri, tehnicieni, crea
rea unei intelectualități strîns legate 
de poporul nostru. Din rîndul aces
tora au fost promovate, ca dintr-un 
uriaș rezervor, zeci de mii de cadre 
de conducere pe toate treptele pro
ducției, cercetării și învățămîntului, 
s-a ridicat largul detașament al ac
tiviștilor de partid, de stat, al orga
nizațiilor de masă și obștești, de ac
tivitatea cărora poporul nostru lea
gă, pe bună dreptate, strălucitele 
înfăptuiri obținute în edificarea so
cietății socialiste românești. Iată cea 
mai importantă dovadă a veridicită
ții și înaltei eficiențe sociale a po
liticii de cadre, ca parte componentă 
a strategiei de făurire a noii socie
tăți, gîndită în spiritul marxismului 
creator, promovată cu statornică 
consecvență și deplină fidelitate față 
de interesele supreme ale poporului 
de către tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Iată argumentul cel mai concludent 
al fertilității perene ce caracterizea
ză gîndirea și practica politică, ori
ginală și neîncetat revoluționară a 
secretarului general al partidului 
nostru.

Un vibrant omagiu adus patriei, 
partidului, secretarului său general, 

constructorilor socialismului

Un slmțămînt eu adinei rădăcini 
In istorie. Actul de la 24 ianuarie 
1859 — unirea Moldovei cu Țara Ro
mânească — prin care s-au pus ba
zele statului român modern, a fost 
nu numai expresia unei necesități 
obiective — existența națiunii româ
ne reclama constituirea statului na
țional — produsul, așadar, al unui 
proces legic și logic de dezvoltare a 
societății românești, ci și consecința 
perceperii acute de către conștiința 
colectivă românească a unei învăță
turi desprinse dintr-o istorie mile
nară : unirea face puterea. Această 
formulă lapidară închide în sine ex
periența unui popor — poporul ro
mân — pe care vicisitudinile istoriei 
nici nu l-au desțărat, gonindu-1 de 
pe meleagurile sale de baștină, nici 
nu l-au descurajat, făcîndu-1 să se 
abandoneze vrerii celor mai puter
nici. A rămas acest popor întotdeau
na adine și trainic înfipt în vatra 
strămoșilor, înfruntînd furtunile, cu 
încredere in puterile și voințele uni
te ale fiilor săi. 
Simțămlntul uni
tății, al solida
rității urcă pînă 
la cele mai înde
părtate obirșii ale 
neamului româ
nesc și el l-a în
soțit in întreaga 
sa istorie, căpă- 
tind astfel sta
tutul unei per
manențe.

Acum peste două 
mii de ani, ma
rea putere a lui 
Burebista, una 
dintre proeminen
tele figuri ale 
antichității. s-a 
întemeiat pe ope
ra de unificare a 
lumii geto-dace 
de către acest re
marcabil condu
cător, ajuns „cel 
dinții și cel mai 
mare rege din 
Tracia" pentru că 
în spatele său se 
afla unit poporul
geto-dac. In mileniul care separă 
retragerea armatei și administra
ției romane din Dacia (271—275) 
de întemeierea statelor feudale ro
mânești, mileniu în cursul că
ruia pămîntul românesc a cunos
cut Invazii succesive de populații, 
continuitatea românilor în aria ve
chii Dacii a fost posibilă prin efor
turile comune de apărare ale obștilor 
sătești, apoi ale cnezatelor și voievo
datelor, apărute și dezvoltate la adă
postul obstacolelor naturale s mun
tele, pădurea, apa.

întemeierea statelor feudale româ
nești a însemnat în fapt unificarea 
— sub conducerea lui Basarab I și 
a lui Bogdan I — a cnezatelor și 
voievodatelor aflate la sud și, res
pectiv, est de Carpați. Acest proces 
de unificare teritorială urmărea să 
dea românilor din aceste părți ar
mătura administrativă, politică și mi
litară, altfel spus, să le închege pu
terile intr-un sistem unitar, capabil 
să le apere libertatea împotriva re
galității ungare, care luase în stă- 
pînire pămîntul românesc al Transil
vaniei și voia să-și extindă domina
ția și dincolo de Carpați. Cele două 
miniaturi din Cronica pictată de la 
Viena, care înfățișează bătălia de la 
Posada (9—12 noiembrie 1330), biruin
ță ce a adus consacrarea neatîrnării 
Tării Românești, confirmă conclu
dent mărturia surselor scrise că a- 
lungarea și înfrîngerea invadatorului 
s-a făcut prin efortul comun al lo
cuitorilor, prin acea formă de luptă 
ce avea să devină tipică istoriei mi
litare românești : războiul întregului 
popor pentru apărarea patriei.

„Țările române — una să fie". 
Unitatea manifestată prin colabora
rea între cele trei țări românești — 
Moldova, Țara Românească și Tran
silvania — în condițiile existenței 
pluralismului statal și unitatea tutu
ror forțelor social-politice ale socie
tății românești, ori de cite ori liber
tatea sau structura de stat au fost 
amenințate de marile regate sau im
perii limitrofe, această unitate este 
o trăsătură distinctivă a istoriei ro
mânești. La ceas de primejdie, cînd 
ființa etnică sau politică a poporului 
român a fost amenințată de cucerito
rii străini, conflictele sociale, ineren
te oricărei societăți împărțite în cla
se antagoniste, cum erau cea feudală 
sau capitalistă, s-au estompat pentru 
a face loc unui front unit, în cadrul 

.căruia fiecare clasă și categorie so
cială — peste diviziunile care le se
parau prin locui și rolul lor în an
samblul structurilor economice și 
socio-polltice — au înțeles că există 
un interes comun, mai presus de 
orice, acela de a salva patria ame
nințată. Și această forță unită s-a 
dovedit a fi, în cele din urmă, mai 
puternică decît forța oricărui agre
sor, care, lovindu-se de zidul solida
rității românești, a trebuit să aban
doneze gîndul de a ne mistui în ano
nimatul unui mormînt al cuceririlor 
sale. Dacă secole de-a rindul ne-am 
păstrat statutul de autonomie față de 
puternicul imperiu otoman, care li
chidase organizarea politică a atîtor 
popoare din Europa de sud-est și 
centrală, această performanță își gă
sește explicația în unitatea ce s-a 
manifestat în interiorul societății ro
mânești, de fiecare dată cînd Poarta 
otomană a voit să extindă și asupra 
pămîntului românesc regimul admi
nistrației directe, adică să abolească 
instituțiile — în primul rînd statul 
— care dădeau identitate politică po
porului român.

în această confruntare, care a du
rat secole de-a rindul — s-au con
solidat legăturile între țările româ
ne. Voievodul Transilvaniei Iancu 
de Hunedoara a inițiat o adevărată 
confederație a Transilvaniei, Țării 
Românești și Moldovei, convins că 
numai prin acțiunea lor comună 
poate fi stăvilită expansiunea otoma
nă. Integrat acestui plan, voievodul 
Moldovei, Bogdan al II-lea, părintele 
marelui Ștefan, scria la 11 februarie 
1 450 lui Iancu de Hunedoara : „Țara 
domniei-mele și țara domniei-tale

tul cel mal strălucit tn Mihal Vitea
zul, întiiul unificator al românilor. 
Unirea de Ia 1 600 a celor trei țări 
românești a fost, desigur, expresia pe 
plan politic a conștiinței unității de 
neam a românilor, dar, în același 
timp, ea s-a înfăptuit din necesita
tea resimțită de acest mare domn de 
oaste de a stringe toate energiile ro
mânești in slujba marii sforțări de 
redobindire a neatirnării. Că nu a 
fost numai gîndul unui vizionar sau 
al unui solitar politic o dovedesc cu 
prisosință faptele veacului următor. 
Să amintim doar că in anii 1658— 
1661 cele trei țări românești au ac
ționat in cadrul unei adevărate alian
țe militare între domnii lor — iar 
Mlhnea al III-lea, domnul Țării Ro
mânești, s-a voit un al doilea Mihai 
Viteazul, al cărui nume l-a și luat — 
alianță care reflecta aceeași necesi
tate și aceeași convingere : numai 
prin unire se poate ciștiga victoria.

A străbătut prin secole ideea că 
românul nu are alt sfătuitor mai bun 
și alt ajutător mai de nădejde decit 
tot românul, că, deci, numai in for
țele sale și prin forțele sale poporul 
român poate birui greutățile. In anul 
1821, in plină desfășurare a revolu
ției, Tudor Vladimirescu cerea sta
bilirea unei conlucrări moldo-munte- 
ne ca „unii ce sîntem de un neam, 
de o lege" pentru ca „fiind la un 
gînd și intr-un glas cu Moldova, 
să putem ciștiga deopotrivă dreptă
țile acestor prințipaturi, ajutorîn- 
du-ne unii pe alții".

Vecinătatea marilor imperii — 
otoman, habsburgic și țarist — poli
tica lor de expansiune și de imixtiu
ne în viața poporului român au creat 
condiții deosebit de anevoioase des
fășurării procesului de formare a 
statului național. în fața obstacole
lor ridicate de forțele ostile unității 
românești, generația revoluției de la 
1848, care avea să fie și înfăptuitoa- 
rea unirii din 1859, a afirmat răspi
cat necesitatea de a Întemeia pute
rea capabilă să elimine aceste ob
stacole pe colaborarea tuturor ro

mânilor. Nicolae Bălcescu a expri
mat în chipul cel mai limpede ideea 
că forța românilor stă în unitatea 
lor : „Aceste condiții de putere de 
care avem nevoie nu le putem găsi 
decit in solidaritatea tuturor româ
nilor, in unirea lor intr-o singură na
ție, unire la care sint meniți prin 
naționalitate, prin aceeași limbă, re
ligie, obiceiuri, sMțăminte, prin po
ziția geografică, prin trecutul lor și, 
in sfirșit, prin nevoia de a se păstra 
și de a se mintui".

Atunci, in ianuarie 1859, prin mij
loacele lor, prin dibăcia și curajul 
lor, prin acea exemplară solidarita
te, care a uimit pe contemporani, 
românii au pus bazele statului națio
nal. Sub ochii și in umbra marilor 
puteri, care îi voiau dezuniți sau de- 
veniți simple instrumente ale lor, 
românii au putut făuri statul modern 
pentru că au fost uniți în cuget și 
simțiri.

Poporul — un singur gind, o 
singură voință. Apariția clasei 

muncitoare a dat 
un nou și pu
ternic cheag uni
tății românești. 
In jurul ei, în ju
rul Partidului Co
munist Român, 
națiunea română 
s-a găsit unită 
cînd, în anii ce
lui de-al doilea 
război mondial, 
Reichul nazist a- 
menința prin po
litica sa de hege
monie și dictat 
existenta însăși a 
poporului și sta
tului român. A- 
tunci, din iniția
tiva și sub con
ducerea Partidu
lui Comunist Ro
mân, s-a format 
cea mai amplă 
coaliție de for
țe social-politice 
din istoria țării, 
avînd drept fun
dament Frontul

Unic Muncitoresc, coaliție ce urmă
rea salvarea națiunii prin mijloa
cele și strădaniile ei. Revoluția de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă a fost 
expresia voinței unanime a români
lor de a restabili independenta și 
suveranitatea națională.

Sub conducerea Partidului Comu
nist Român, poporul nostru a intrat 
într-o eră nouă a istoriei sale, aceea 
a făuririi conștiente a propriului său 
destin. Congresul al IX-lea al parti
dului a inaugurat perioada cea mai 
fecundă în făurirea societății socia
liste, perioadă asociată indiso
lubil de numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Din inițiativa secretaru
lui general al partidului s-au creat 
cele mai prielnice condiții pentru ca 
întregul popor să participe la con
ducerea tuturor sectoarelor de acti
vitate a întregii societăți, pentru în
tărirea unității moral-politice a po
porului român — temelie solidă a 
statului democrației muncitorești, 
revoluționare. Nicicînd unitatea po
porului român nu a fost mai trai
nică și mai profundă ca în zilele 
noastre, în zilele construcției socia
liste. La bine, ca și la greu, poporul 
român și naționalitățile conlocuitoare 
au dovedit a avea un singur gînd : 
gîndul propășirii și înălțării patriei 
socialiste prin munca și eforturile 
comune.

Poporul român a găsit in unitate 
întotdeauna forța faptelor sale 
mărețe. Astăzi, cînd sîntem mai 
uniți ca oricînd, cînd în fruntea 
partidului și a țării se află un con
ducător care întruchipează laolaltă 
înțelepciunea, eroismul patriotic și 
umanismul revoluționar, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, avem certitudi
nea că moștenirea păstrată, apărată 
și lăsată de înaintași, va spori și în
flori prin fapta mîinilor și minților 
noastre, a celor pe care dragostea 
de România și conducătorul ei ii 
călăuzește și însuflețește in fiecare 
dlipă.

Dr. FI. CONSTANTINII!

Concertul care a avut loc 
vineri seară, la Sala Radio- 
televiziunii, a fost, fără în
doială, un concert-simbol, 
un dar al creatorilor de fru
mos, cum se spunea în pre
zentare. milioanelor de mun
citori de pe cuprinsul țării ; 
a întruchipat roadele muncii 
unei bogate competiții — 
organizatori: Consiliul Cen
trai al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, în 
colaborare cu Uniunea com
pozitorilor, Radioteleviziu- 
nea Română, Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste 
— la care s-au primit 140 de 
cintece, pagini care au pus în 
lumină menirea artei și cul
turii socialiste, vocația pa
triotică și umanistă; o inspi
rată Gală a lucrărilor lau
reate la acest Concurs al 
cintecului muncitoresc, pa
triotic și revoluționar: 15 
compoziții (8 pagini corale 
și 7 cîntece de muzică ușoa
ră), care au fost dăruite pu
blicului de către formațiile 
ansamblului „Rapsodia Ro
mână". Gala a beneficiat de 
o excelentă pregătire asigu
rată de către Anatol Goreaev 
Soroceanu — cor, Nicolae 
Ghiță — orchestră, Adam 
Czako — orchestra de muzi
că ușoară, alături de cunos- 
cuți soliști: Florin Diaco- 
nescu. Marcel Roșea (soliști 
ai Operei Române), Cornel 
Constantiniu, Jeanina Matei, 
Dorin yi.nastasiu, Jean Pău- 
nescu, Nicolae Nițescu etc. 
Un concert-simbol, zeci de 
minute de înflăcărate melodii 
care, simplu, firesc, convin
gător, au adus un fierbinte 
omagiu partidului și secre
tarului său general, muncii 
constructorilor socialismului.

Au fost dedicate versuri și 
compoziții inspirate Păcii — 
năzuința întregii omeniri, 
(într-un frumos clntec, cu 
ecou de joc românesc sem
nat de Dan Bălan și Yvonne 
Buzescu), scut al vieții care 
ocrotește glia și dă bucurie 
muncii și dragostei; păcii 
care dă lumină, iubire, bucu

ria de a asculta glasul copii
lor (inspirata melodie de 
muzică ușoară „Zborul alb" 
de Cornel Moraru și Corina 
Brăneanu), de a urmări po
rumbelul alb ce poartă in 
lume sufletul nostru. Alte lu
crări au fost dedicate celor 
care dintotdeauna au - apărat 
pămîntul țării („La flacăra 
cetății" de Dan Mizrahy și 
col. A. Mierlușcă), celor care 
prin ștafeta generațiilor se 
înscriu astăzi cu dăruire In 
frontul muncii : „La flacăra 
cetății I Dăm vieții larg iz-

Gaia cîntecului 
muncitoresc, 

patriotic, revoluționar

vor I Toți fiii României / 
Sub falnic tricolor / La fla
căra cetății / De mii de ani 
durăm / Uniți îi dăm tăria / 
Uniți o apărăm"... Și, mai 
ales, reușite lucrări dedicate 
milioanelor de mîini. (cum 
spunea compoziția lui Ion 
Cristinoiu, pe versuri de An
gel Grigoriu și Romeo Ior- 
gulescu), care scriu, trecind 
prin vreme, minunate poe
me ale faptei, demon- 
strînd că menirea noastră 
(așa cum se arăta In corul 
semnat de G. Bazavan și Ion 
Neagu) este să fim o forță 
vie, pentru ca rodul muncii 
mereu să sporească. Cine 
sînt eroii, adică „milioanele 
de mîini harnice" ? Cei ce 
înțecesc holdele țării și, ală
turi de ei, Oțelarii — oțe- 
larii Hunedoarei, „Cetate de 
oțel, izvor de energie / 
Păstrată peste veacuri I Cum 
moșii ne-au Iăsat-o“ (com
poziție semnată de Iacob 
Ciortea, Angel Grigoriu), cei 
ce dau țării „jerbe de lumi
nă, salbe de seîntei" („Vis 
cutezător" de Iovan Miclea 
șl Nicușor Constantinescu), 
pentru avuția țării. Apoi,

Țesătoarele — „mîini de aur 
iscusite" (cîntecul lui Mircea 
Neagu și Crișan Constanti
nescu) ce împletesc firele de 
argint cu cele de soare pen
tru a dărui țării straie de 
lumină; de asemenea, Con
structorii, care înfloresc ora
șele (melodia lui Adam 
Czako și Angel Cîrstea), 
constructorii care șlefuiesc, 
pe înaltele schele, zvelte, 
blocuri ; Strungarii — mari 
meșteri, In mîinile cărora o- 
țelurile fierbinți se înclină 
cu smerenie (cîntecul de mu
zică ușoară semnat de Mi
hai Elekeș și Aristide Mir
cea), Minerii — cel care 
din tată-n fiu și-au trans
mis dragostea pentru a- 
dîncurile pămîntului („în 
inima giganților" de Floren
tin Delmar șl Aristide Mir
cea).

...Cintece despre țară, des
pre locurile de baladă care 
incintă inima (compoziția lui 
Aurel Giroveanu și Mircea 
Blok), despre pămîntul ro
mânesc pe care-1 sfințește 
munca : munca strungarului, 
minerului, celui ce sporește 
holdele țării, oțelarului, țe
sătoarei...

Și, ca un laitmotiv, cin
tece închinate Partidului — 
cel ce asigură treptele mari
lor succese: „Urcăm mereu 
pe treptele împlinirii / Și o- 
rizonturi noi ni se deschid / 
Cutezători sîntem In frontul 
muncii / Avind In frunte 
glorios partid!". Iar ca un 
suprem gînd, rostit de către 
milioanele de oameni ai 
muncii de pe cuprinsul țării, 
prin pana creatorilor — 
Cîntece-Omagiu — dedi
cate secretarului general al 
partidului, mareînd emoțio
nant caracterul sărbătoresc 
al acestei manifestări muzi
cale, aducînd omagiu mare
lui, alesului fiu al țării : 
„Eroul României, fiul ei 
vestit I Ceaușescu — gînd 
de pace, brav erou / Al țării 
fiu / România o înalță către 
viitor".

Prin vibrantul clntec com-

Foto : S. Cristian
pus de Radu Paladl, pe ver
surile lui Nicolae Dragoș, 
prin emoționantul cîntec „La 
mulți ani!“, compoziție a lui 
Ion Cristinoiu și Eugen Ro
taru, în spectacol a fost dat 
glas urării fierbinți a țării 
pentru conducătorul ei încer
cat și înțelept, pentru mare
le revoluționar patriot, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

în versurile poetului Cor- 
neliu Vadim Tudor, „La

mulți ani, la mulți ani ! 
Azi li dăm onor / Numele ii 
este scris / Scris pe Trico
lor. / La mulți ani, la mulți 
ani I / ti dorim putere, li
niște și spor / Multă sănă
tate / Iubit conducător", care 
au însoțit melodia semnată 
de Camelia Dăscălescu, fi
ind sintetizate sentimentele 
întregii țări.

S. OTEANU

tv
DUMINICA. 16 IANUARIE 1983

PROGRAMUL 1

8,00 Consultații pentru invfițămlntul 
seral. Fizică, chimie — bacalau
reat

8.30 Almanahul familiei 
9,00 De strajă patriei
9.30 Bucuriile muzicii. Virtuozi la 

vîrsta ABC-ului. Premieră TV
10,00 Viața satului. înfăptuim hotărt- 

rlle Conferinței Naționale a parti
dului, măsurile stabilite la ple
nara lărgită a Consiliului Națio
nal al Agriculturii • Idei de mi
lioane ale mecanizatorilor arge
șeni • Vecinii, față in față
• Film artistic In serial: „Toam
na bobocilor" — ultima paria
• Program muzical

11,<5 Lumea copiilor
13,00 Album duminical. Din sumar :

• Telex • Umor, muzică ușoară 
șl populară, desene animate, ac
tualități cultural-artistlce, repor
taje, filme documentare • Anul 
sportiv 1902 (V)

18.40 Micul ecran pentru cel mici 
19,00 Telejurnal — Un nou an de mun

că. Amplă mobilizare pentru În
deplinirea planului

19.20 Călătorie prin țara mea • Pe 
magistrala E 20 (II)

10.40 „Cîntarea României". De pa 
marea scenă a țării pe micul 
ecran. Gala laureaților Concursu
lui de cîntece muncitorești, pa
triotice și revoluționare

20.20 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac
tori". „Sunetul muzicii". Cu : 
Julie Andrews, Christopher
Plummer, Eleanor Parker, Ri
chard Haydn, Peggy Wood, 
Charmlan Carr, Heather Menzlas. 
Regia : Robert Wise. Ultima parte

SI,48 Intilnlro cu opera, opereta si 
baletul

12.20 Telejurnal

PROGRAMUL I

13,00 Pagini muzicale de mare popu
laritate

H,10 Teatru TV : „Valiza cu fluturi" 
de Ioslf Naghiu. In distribuție : 
Ovidlu Iuliu Moldovan, Valeria 
Seciu, Ion Marinescu. Regia ; 
Sanda Mânu

18,25 Melodii populare
15.50 Clubul tineretului
16,38 Desene animate
17,00 Serată muzicală TV — Integrala 

sonatelor de Beethoven (II)
19,00 Telejurnal • Un nou an de mun

că, Amplă mobilizare pentru în
deplinirea planului

19.20 Telerama
19.50 Concert popular duminical
21.20 Drumuri și popasuri in Munții 

Făgărașului — documentar
21,40 Romanțe
22.20 Telejurnal

LUNI. 17 IANUARIE 1983
PROGRAMUL 1

15,00 Telex
15,05 Emisiune In limba maghiară
17.50 1001 de seri
20,00 Telejurnal • Un nou an de mun

că. Amplă mobilizare pentru În
deplinirea planului

20.20 Panoramic economic. Cu toate 
forțele pentru îndeplinirea pro
gramelor adoptate de Conferința 
Națională a partidului

20.50 Tezaur folcloric
21,15 Roman foileton „Docherii" — 

episodul 8
21,45 Serenada tinereții — muzică 

ușoară
22,00 Telejurnal

PROGRAMUL 1

15,00 Telex
15,03 Cenacluri ale tineretului. Anii 

lumină ai virstei noastre. Creații 
literare ale tinerilor

18,30 Secvențe din viata muzicală a

țării. Orchestra Filarmonicii din 
Ploiești

10,00 La început de săptămînă
20,00 Telejurnal • Un nou an de mun

că. Amplă mobilizare pentru în
deplinirea planului

20,20 Moștenire pentru viitor. loan 
Slavici

21,15 Meridianele cintecului
21,45 Muzică de cameră
22,00 Telejurnal

cinema
• Comoara : SCALA (11 03 72) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
• Combinația ; VICTORIA (16 28 79) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Fata cu gîștele : CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16,45.
• Quo vadis homo sapiens : CULTU
RAL — 18,15; 20,15, FLOREASCA
(33 29 71) — 9; II; 13; 15,30; 17,45; 20.
• Actorul și sălbaticii : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 12; 16; 19.
• Cu mlinile curate î BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15,30; 17,30; 19,45.
• Șantaj x POPULAR (35 15 17) — 15; 
17; 19,30.
• Năpasta : STUDIO (59 53 15) — 19, 
DACIA (50 35 94) — 15; 17; 19.
• Aii Baba și cel 40 de hoți : DA
CIA — 9,30; 12.
• Anna celor o mie de sile x STU
DIO — 10; 13; 16.
• Vrăjitorul din Oz — 9; 10,45; 12,30; 
14,15; 16; Concurs — 17,45; 19,45 ; DOI
NA (16 35 36).
• Conspirația l PROGRESUL (23 94 10) 
— 16; 18; 20.
• Program de vacanță — 10; 12; 15; 
Rămtn cu tine — 17; 19,30 ; MUNCA 
(21 50 97).
• Prea tineri pentru riduri x VIITO
RUL (11 48 03) — 15,30; 17,30 ; 19,30.
• Bani grei x LIRA (31 71 71) — 13,30; 
18; 20.

• Operațiunea „Anti-tlgru" t TIM
PURI NOI (15 6110) — 8; 11; 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
• Sindromul x SALA MARE A PA
LATULUI — 17; 20.
• Raidul vărgat: EXCELSIOR (65 49 45)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Tăunul x UNION (13 49 04) — 1,30; 
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Cavalerii teutoni : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30; 19.
• Intilnire de gradul trei : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 11,30; 14; 16,45;
19.15.
• imperiul contraatacă t BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11,30; 14,15; 17; 19,30,
MELODIA (12 06 88) - 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 19,45, MODERN (23 71 01) — 8,45; 
11,15; 14; 17; 19,45, PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Războiul stelelor : FLAMURA
(85 77 12) — 9; 11,15; 14,30; 17,15; 20.
• Nu-i pace sub măslini x CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Amnezia l AURORA (35 04 66) — •; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
• Zbor mortal : FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Acel blestemat tren blindat : MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• I se spunea „Buldozerul* : GRIVI- 
ȚA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Lanțul amintirilor x ARTA (21 31 86)
— 9; 12; 15,15; 18,30.
• Jandarmul se însoară : TOMIS 
(21 49 46) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Papillon : COSMOS (27 54 95) —
12,30; 16; 19, COTROCENT (49 48 48) — 
13; 16; 19.
• Program de vacanță x COSMOS — 
9; 11.
• Cursa Infernală x VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Piedone africanul : FERENTARI 
(80 49 85) - 10,30; 15,30; 18,30, FLACĂ
RA (20 33 40) — 13; 15,30; 18,30.
• Superpolițistul : PACEA (60 30 85)
— 11; 15,30; 17,30; 19,30.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Gaițele — 10; O scrisoare pier
dută — 15; Generoasa fundație — 
19,30; (sala Atelier) : Fata din Andros
— 10,30; Act Venetian — 15,30; Intre 
patru ochi — 19,30; (sala mică a Pa
latului) : Gimnastică sentimentală — 
lâ; 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Spectacol 
concert educativ pentru elevi. „Micul 
coșar" (operă In două părți) — 10,30.
• Opera Română (13 18 57) : Petrică 
și lupul. Crăiasa zăpezii — 11; Evghenl 
Oneghin — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Băia
tul și palele fermecate — 10.30; Vio
lete de Parma — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Gin-Rummy — 10; Ferma — 15; A- 
mintiri — 19; (sala Grădina Icoanei) : 
Hârbul Văcărescul și Occlsio Gregorli
— 10; Poezia muzicii tinere — 15; 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, 
fluturi — 10,30; Maestrul șl Margareta
— 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 11; Necunoscuta și 
funcționarul — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 50) : Pe- 
țitoarea — 10.30; Există nervi — 19,30; 
(la Sala Palatului) : Turnul de fildeș 
— 18.
• Teatrul „Nottara" (59 3103, sala 
Magheru) : De ce dormi, iubito 7 — 
10; Idloata — 15: Mizerie și noblețe
— 19,30; (sala Studio) : Scoica de lemn
— 10,30; Pensiunea doamnei Olimpia
— 15,30; Noaptea umbrelor — 19.
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Anunț la mica publicitate — 
10; Ordinatorul — 15; Zidarul — 19,30; 
(sala Giulești, 18 04 85) : Cocoșelul 
neascultător — 10; Autograful și ser
pentina — 17,
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 58 78) : Belmondo al 
II-lea — 11; Vorba Iul Tănase — 19,30;

(sala Victoria) : Funcționarul de Ia 
Domenii — 11; Frumosul din pădurea 
zăpăcită — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) i 
EX — 11; Diogene clinele — 18,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Siciliana — 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Pinocchio — 10,30; Cădere liberă
— 19.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Șoricelul și păpușa — 10; 12; (sala 
Teatrului „Ion Vasilescu") : încotro, 
călutule 7 — 11.
• Circul București (1101 20) 1 
Muppets... ta circ — 10; 16; 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 7 2 59) : Acești nebuni fățarnici — 
19,30.

expoziții
• Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România (parter) : Salonul 
municipal de pictură, sculptură șl 
grafică; (etajul I) : expoziția come
morativă „Ion Andreescu" — anii de 
creație în țară ; (etajul II) : expoziția 
Flavlu Dragomir, pictură, sculptură și 
grafică.
• Muzeul colecțiilor : Tapiseria polo
neză din secolul al XVIII-lea pină 
astăzi.
• Sălile Dalles : Expoziția republicană 
de design.
• Galeria Orizont 1 Vasile Dobrian, 
pictură.
• Galeria Simeza l Bela Crișan, 
sculptură, obiecte.
• Galeria Eforie : Sandu Fetrea, pic
tură.
• Galeriile „Căminul artei" (parter) : 
Anca Pedvlsocar, pictură ; (etaj) : 
Bălașa lonescu, pictură.
• Galeria Galateea : Gherghina Du- 
mitrache, ceramică.
• Galeria municipiului București i 
Virgil Popa, pictură.
• Muzeul satului și de artă popu
lară : expoziția „Arta populară din 
Hunedoara".
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Lucrările celei de-a Vl-a sesiuni 
a Comisiei interguvernamentale româno-mongole

■ întreprinderea de ceasornice 
„Victoria" din Arad a pregătit pri
mul lot de 10 000 ceasornice pen
tru export. In aceste zile, ele vor 
fi expediate în Olanda. La „Victo
ria" se vor produce, în acest an, 
36 modele ceasornice, printre aces
tea remarcîndu-se ceasornicul de 
perete cu acționare electrică.

■ Cooperativa meșteșugărească 
„Constructorul" din Suceava a în
ființat o secție de împletituri din 
nuiele. Cea mai mare parte din
tre produsele confecționate aici 
(mese, fotolii, coșuri) sînt solicitate 
la export.

■ In cel mai tînăr ansamblu de 
locuințe din municipiul Rimnicu Vîl- 
cea, cartierul „Traian II”, au fost 
date în folosință mai multe unități 
comerciale profilate pe desfacerea 
aiticolelor de sport-turism, ferone
rie, de uz casnic și produse ali
mentare.

■ La cooperativa meșteșugăreas
că „Drum nou" din Baia Mare a 
fost asimilată în producția de se-

destinată lucrărilor de 
grăvit din construcții. In
sula sau bidineaua la 
vinacet și ulei, rola a- 

jductlvitate înaltă, o vop- 
nă și reduce pierderile de

instructorii și energeticlenii 
ni au pus în funcțiune micro- 

entrala „Lăpușna II", pe rîul 
u, cu o putere instalată de 

195 kW. Este cea de-a 15-a micro- 
hidrocentrală construită în ultimii 
ani pe apele de munte ale jude
țului Mureș.

■ In cei 11 ani care au trecut 
de la elaborarea primei șarje de 
cristal românesc, producția de ar
ticole de cristal a binecunoscutei 
întreprinderi „Vitrometan" din Me
diaș a sporit de 10 ori. In aceeași 
perioadă, numărul modelelor a 
crescut de la 8 la 200. Multe 
înainte !

■ La Combinatul de hîrtie și ce
luloză Letea din Bacău a intrat în 
funcțiune o instalație de fabricat 
hîrtii fine. Echipată cu utilaje de 
înaltă tehnicitate, realizate în între
gime în țară, noua instalație are o 
capacitate anuală de 1 400 tone 
hîrtie, cu caracteristici fizico-meca- 
nice superioare.

■ La Piatra Neamț se constru
iește cel mai mare magazin univer
sal din județ, care va cuprinde un 
complex de unități comerciale în 
suprafață de 10 000 metri pătrați. 
Un hectar întreg I

■ Specialiștii de la Institutul de 
cercetare, inginerie tehnologică și 
proiectare pentru minereuri neferoa
se din Baia Mare, împreună cu 
colegii lor de la flotația centrală 
din Baia Sprie au proiectat și reali
zat un mecanism original. Folosit 
în uzinele de preparare a minereu
rilor neferoase, acesta contribuie, 
între altele, la reducerea cu pînă 
la 25 la sută a consumurilor spe
cifice de energie electrică.

■ La întreprinderea de confec
ții din Focșani a venit... primăva
ra. In aceste zile, pe fluxul de fa
bricație se află peste 20 modele 
noi de confecții, numărul lor ur- 
mînd să ajungă, în primul trimes
tru al anului, la cel puțin 300 pen
tru moda de primăvară-vară.

■ Două milioane lei. Este efi
ciența economică anuală a măsu
rii adoptate de constructorii de la 
I.J.C.M. Olt prin care in municipiul 
Slatina a fost realizat un atelier 
centralizat pentru tăierea și faso
narea geamurilor necesare pe șan
tier.

■ Oamenii muncii de la între
prinderea de alumină din Tulcea 
au realizat un nou tip de pompă, 
care nu mai folosește apa pentru 
etanșare. Prin înlocuirea pompelor 
existente în această întreprindere cu 
cele noi se asigură, într-un an, o 
economie de energie electrică pen
tru producerea căreia ar fi necesare 
4 500 tone combustibil.

■ Un modern complex de pro
ducție și prestări de servicii pen
tru populație a fost construit în co
muna Săcuieni, județul Bihor. Aici 
își desfășoară activitatea o secție 
de fabricat încălțăminte și 12 sec
ții prestatoare de servicii.

■ Pentru specialiștii repartizați în 
comunele Fundulea, Budești și Chi- 
selet, județul Călărași, s-au dat in 
folosință trei blocuri de locuințe. 
Anul acesta a început construcția a 
200 apartamente îh comunele Le- 
hliu Gară, Dragalina, Frăsinet, Va
lea Argovei și Gurbănești.

La București au început, sîmbătă, 
lucrările celei de-a Vl-a sesiuni a 
Comisiei interguvernamentale româ
no-mongole de colaborare economică 
și tehnico-științifică.

Lucrările sint conduse de tovarășii 
Ludovic Fazekas, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al ' guver
nului, președintele părții române în 
comisie, și Tendiin Molom, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole, președintele părții 
mongole în comisie.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 16 

ianuarie, ora 20 — 19 ianuarie, ora 20. 
în țară : Vremea va continua să se 
răcească treptat. Cerul va fi mai mult 
noros. Vor cădea precipitații mai ales 
sub formă de ninsoare. Pe alocuri can
titățile vor atinge 15 litri pe metrul pă
trat. Vîntul va sufla moderat cu inten
sificări locale, îndeosebi in zonele de 
munte viscolind zăpada. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 8 
și plus 2 grade, local mai coborîte în 
jumătatea de nord a țării, iar cele 
maxime între minus 5 și plus 5 grade. 
In București : Vremea va continua să 
se răcească treptat. Cerul va fi mai 
mult noros.

Asigurarea — o măsură utilă de prevedere
Printre asigurările de per

soane puse la dispoziția popu
lației de către Administrația 
Asigurărilor de Stat este și „a- 
sigurarea familială mixtă de 
viață", care satisface dorința 
celor care vor să ia o măsură 
suplimentară de prevedere pen
tru ei și membrii familiei lor și, 
concomitent, să realizeze econo
mii planificate pe o anumită 
perioadă de timp.

Pe scurt, această asigurare 
prezintă următoarele caracteris
tici :

— poate cuprinde pe toți 
membrii de familie care — la 
data contractării asigurării — 
sînt în vîrstă de la 5 la 65 de 
ani ;

— se poate contracta pe orice 
durată cuprinsă între 5 pînă la 
15 ani, la o sumă ce se stabi
lește de asigurat ;

— participă la tragerile lu
nare de amortizare, prin com
binațiile de cite 3 litere ce se 
atribuie pentru fiecare 1 000 lei 
din suma asigurată ;

— suma asigurată se plătește: 
în caz de invaliditate perma
nentă «din accidente a oricăruia 

In timpul lucrărilor vor fi exami- 
-nate probleme privind stadiul rela
țiilor economice și tehnico-științifice 
româno-mongole, precum și al schim
burilor comerciale bilaterale și vor 
fi convenite măsuri menite să con
tribuie la dezvoltarea și diversifi
carea în continuare a colaborării și 
cooperării dintre România și Mongo
lia în diferite domenii de interes 
reciproc.

La lucrări participă Namsrain 
Luvsanravdan, ambasadorul R. P. 
Mongole la București.

(Agerpres)

35 de ani DE M Încheierea primului tratat 
DE PRIETENIE, COLABORARE Șl ASISTENTĂ MUTUALĂ

DINTRE ROMÂNIA Șl BULGARIA

De la Direcția 
Generală a Poștelor 
și Telecomunicațiilor

DIRECȚIA GENERALA A 
POȘTELOR ȘI TELECOMUNI
CAȚIILOR anunță că oficiile 
poștale continuă primirea abo
namentelor pentru anul 1983 la 
presa internă, precum și la pre
sa externă din țările socialiste 
în baza catalogului complet, 
care poate fi consultat la aceste 
oficii.

dintre asigurați; la ieșirea com
binației (combinațiilor) de li
tere, cu prilejul tragerilor de 
amortizare ; la expirarea asigu
rării (independent de sumele 
plătite anterior pentru eventua
lele cazuri de invaliditate per
manentă) ; în caz de deces din 
orice cauză al oricăruia dintre 
asigurați ;

— primele de asigurare sînt 
diferențiate în funcție de vîrsta 
persoanei care contractează asi
gurarea, de durata poliței, de 
mărimea sumei asigurate, pre
cum și de numărul și vîrsta 
membrilor de familie ce se in
clud în asigurare, puțind fi a- 
chitate și în rate.

La expirarea asigurării la care 
primele au fost plătite pentru 
întreaga durată prevăzută în 
poliță suma asigurată se plă
tește concomitent cu o indem
nizație de 10%.

Pentru informații suplimen
tare și pentru contractarea de 
asigurări vă puteți adresa res
ponsabililor cu asigurările din 
unitățile socialiste, agenților și 
inspectorilor de asigurare sau 
direct oricărei unități ADAS.

Tovarășului TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Tovarășului GRIȘA FILIPOV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria

SOFIA
Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii 
Socialiste România, al întregului popor român și al nostru 
personal, vă adresăm dumneavoastră, Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bulgar, Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri ale Republicii Populare Bulgaria, 
oamenilor muncii bulgari, cele mai sincere felicitări și 
un cald salut tovărășesc cu prilejul celei de-a 35-a ani
versări a primului Tratat de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală dintre România și Bulgaria.

Tratatul de prietenie semnat la 16 ianuarie 1948 a avut 
o contribuție importantă la dezvoltarea și amplificarea in 
noile condiții ale construcției socialiste a legăturilor tra
diționale româno-bulgare de solidaritate, întrajutorare și 
prețuire reciprocă, a conlucrării celor două țări pe arena 
internațională.

Partidul și guvernul nostru, întregul popor român dau 
o înaltă apreciere cursului mereu ascendent al prieteniei, 
colaborării și solidarității româno-bulgare, care se dez
voltă multilateral, în spiritul principiilor și prevederilor 
noului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală, 
semnat la 19 noiembrie 1970, contribuției hotărîtoare pe 
care o aduc la această nobilă cauză întîlnirile frecvente la 
nivel înalt, convorbirile rodnice și hotărîrile convenite, 
care au trasat de fiecare dată jaloanele ridicării pe trepte 
tot mai înalte a prieteniei, solidarității și conlucrării din
tre partidele, țările și popoarele poastre.

Avem ferma convingere că, acționînd împreună pentru 
transpunerea consecventă in practică a prevederilor nou
lui tratat, a declarațiilor comune și a celorlalte înțele
geri stabilite la nivel înalt, relațiile politice, economice, 
tehnico-științifice, cultural-artistice și în alte domenii, 
precum și conlucrarea bilaterală în sfera vieții interna
ționale, se vor adinei continuu, ceea ce corespunde edi
ficării cu succes a socialismului în țările noastre spre 
binele popoarelor român și bulgar, în interesul cauzei 
generale a socialismului, independenței și păcii, destin
derii și dezarmării, înțelegerii și colaborării între popoare 
în Balcani, în Europa și în lumea întreagă.

Vă transmitem, dragi tovarăși, dumneavoastră și între
gului popor bulgar vecin și prieten cele mai bune urări 
de succese tot mai mari în opera de edificare a noii so
cietăți, pentru prosperitatea și înflorirea Bulgariei 
socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

CONSTANTIN DĂSCÂLESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

Tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului 
CONSTANTIN DÂSCÂLESCU

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 35-a aniversări a semnării 

primului Tratat de prietenie, colaborare șl asistență 
mutuală dintre cele două țări ale noastre, în numele 
Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, Con
siliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Populare Bulgaria, al întregului popor bulgar șl al nos
tru personal, vă adresăm cele mai cordiale salutări 
dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, Guvernului Republicii Socialiste România și 
poporului frate român.

Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală, 
semnat la 16 ianuarie 1948, a constituit începutul unei 
etape noi în dezvoltarea relațiilor bulgaro-române. în cei 
35 de ani care au trecut, Republica Populară Bulgaria și 
Republica Socialistă România au obținut succese remar
cabile în construirea societății socialiste.

Putem remarca cu satisfacție că relațiile de prietenie 
frățească și colaborare multilaterală între Partidul Comu
nist Bulgar și Partidul Comunist Român, între Republica 
Populară Bulgaria și Republica Socialistă România, care 
se dezvoltă pe baza marxism-leninismului și a interna
ționalismului socialist, cunosc o lărgire și aprofundare 
neîntrerupte în interesul popoarelor bulgar și român.

Sîntem convinși că și în viitor Reoublica Populară 
Bulgaria și Republica Socialistă România, în strînsă uni
tate cu celelalte țări socialiste frățești, în cadrul Trata
tului de la Varșovia și al Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, își vor aduce contribuția lor activă la conso
lidarea unității și coeziunii comunității socialiste, la 
întărirea păcii și securității in Balcani, în Europa și 
în lume.

De ziua sărbătorii noastre comune, vă dorim dumnea
voastră, dragi tovarăși, și poporului frate român noi șl 
mari succese în edificarea societății socialiste dezvoltate, 
pentru prosperitatea Republicii Socialiste România, in 
interesul păcii și prieteniei între popoare.

TODOR JIVKOV
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

GRIȘA FILIPOV
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Bulgaria
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DACĂ LUAM CUVÎNTUL...
Deunăzi, am participat la o con

sfătuire în care a fost analizată ac
tivitatea fotbalistică din anul 1982. 
Erau în sală antrenori, arbitri, me
dici, conducători de club și condu
cători federali. Lipseau numai cei 
ce produc fotbalul, jucătorii. Adi
că exact cei chemați, în primul rînd, 
să dea seamă pentru cum au muncit 
și au jucat, să transpună apoi în 
practică ideile și măsurile avansate 
în consfătuire. Era ca și cînd s-ar fi 
discutat problemele stringente și de 
perspectivă ale unei ramuri indus
triale numai de către ingineri, direc
tori și cadre de la centrală și mi
nister, în absența muncitorilor — 
ceea ce nu se intimplă niciodată și 
a devenit de neconceput în viața 
noastră economico-socială. Că ar fi 
putut participa șl căpitanii echipe
lor de „A“ și „B“ s-a văzut după 
aspectul sălii (erau parcă mai multe 
persoane in prezidiu decît în bănci), 

ind peste acest aspect (pe 
place să credem că nu-1 

1 întîlni la ședințele fotbalu- 
spunem în continuare ce-am 
dacă luam cuvîntul în acea 

.tă și serioasă consfătuire 
să recunoaștem, au fost in- 
ziariștii să-și exprime pă- 

,ar noi — neobișnuițl cu mi- 
’ — preferăm scrisul, în care 
n exprima mai limpede, mai 

_ător).
Momentul actual în fotbalul nostru 

este îmbucurător și reconfortant. 
Echipa națională, condusă de tinerii 
Mircea Lucescu și Mircea Rădulescu, 
a susținut în 1982 trei partide ofi
ciale, pentru calificarea în turneul 
final al campionatului european 
(3—1 cu Cipru, la Hunedoara ; 2—0 
cu Suedia, la București ; 0—0 cu 
.talia, la Florența), luînd o primă 
opțiune pentru clasarea pe locul 
întii în grupa a V-a preliminară. La 
rîndul ei, Universitatea Craiova a 
ajuns în turul patru al Cupei 
U.E.F.A. (printre eliminatele sale 
numărîndu-se cunoscutele Fioren
tina și Bordeaux). Se poate afirma 
deci că 1982 a fost un an ceva mai 
bun pentru fotbalul românesc. Dar, 
cum s-a subliniat nu o dată și in 
consfătuire, nu e nicidecum cazul 
să ne-apuce amețeala succeselor ori 
să ne imbătăm cu apă rozț este bine, 
este foarte bine să fim lucizi și să 
răminem cu picioarele pe pămint.

Anul 1983 va fi mult mai greu, 
fiindcă programează confruntări in
ternaționale decisive și fiindcă re
zultatele bune din 1982 au sporit 
considerabil responsabilitățile fotba
lului nostru. Echipa națională de 
seniori joacă în ordine cu Italia 
(acasă, în 16 aprilie), Cehoslovacia 
(acasă, în 15 mai), Suedia (deplasa
re, 9 iunie). Cipru (deplasare, 12 no
iembrie) și din nou Cehoslovacia 

(deplasare, 30 noiembrie). Se pare 
că beneficiem de o poziție favora
bilă, pe care n-avem voie s-o pier
dem cum am făcut înaintea „Mun- 
dialului" spaniol (cînd am luat 3 
puncte principalei favorite, Anglia, 
pe care apoi le-am risipit pe teren 
propriu cu Ungaria și Elveția). Echi
pa olimpică (destul de tîrziu aduna
tă) ia și ea startul în „campania 
pentru Los Angeles", curînd (30 mar
tie) și într-o partidă grea (în Iugo
slavia), ca să nu mai spunem că nici 
cu olimpicii italieni sau olandezi 
nu-i va fi ușor. Mai departe, ju
niorii n-au voie să nu se califice 
pentru turneul U.E.F.A. (după ce, în 
tur. au făcut 1—1 în Cipru) și acolo, 
în Anglia, va trebui să aibă o com-

Pe marginea 
consfătuirii de analiză 

a fotbalului

portare, de asemenea, bună. în sfîr- 
șit, dar de fapt în primul rînd, Uni
versitatea Craiova întîlnește la 2 
martie pe Kaiserslautern, în sfertu
rile de finală, într-o situație dificilă, 
întrucît va juca acolo fără Bălăci și 
nu se știe dacă va putea conta și pe 
Țicleanu și Donose.

Rezultatele bune ale anului 1982, 
obiectivele importante dar dificile 
ale anului 1983 au fost deseori amin- 
tie în consfătuirea fotbalului, for- 
mulindu-se opinii judicioase, su
gestii folositoare și măsuri necesare. 
Am fi vorbit și noi, de luam cuvin- 
tul, în aceiași termeni, respirînd 
grijă de a nu ne culca pe laurii unor 
prime succese internaționale șl în
demn la seriozitate, la muncă, la 
colaborare. Și, poate, ne-am fi oprit 
aici, dacă nu auzeam în acea consfă
tuire vreo cîteva voci care de ani și 
ani de zile interpretează aceleași și 
aceleași partituri în ședințele de 
analiză a fotbalului. Constantin 
Teașcă ne-a vorbit pentru a nu știm 
cita oară despre statutul antrenoru
lui și statutul jucătorului, despre 
haremurile privind numărul de tere
nuri ; Traian Ionescu ne-a expus, 
din nou, ideile șale despre depis
tarea, creșterea și promovarea co
piilor și juniorilor ; Ilie Oană a 
abordat iarăși problema calificării 
antrenorilor ; Ion Ionescu (Timi
șoara) a repetat criticile la adresa 
moralității competițiilor noastre in
terne... și, tot așa mai departe, fiind 
readuse în discuție pe rînd cunoscu
tele și arhicunoscutele probleme re
feritoare la nivelul scăzut al cam
pionatului, calitatea șl onestitatea 

arbitrajelor, folosirea fondurilor pro
prii ale cluburilor, transferările, ca
binetele metodice etc., etc.

Greșeau vorbitorii aducînd In dis
cuție probleme vechi ? Nicidecum I 
Pentru că, deși cronice, aceste du
reri ale fotbalului nostru n-au fost 
tămăduite nici pînă azi. Ascultîndu-i 
vorbind pe acești reputați tehnicieni, 
ni se releva imaginea reală și com
pletă a mișcării noastre fotbalistice: 
da, am avut și vom mai avea con
fruntări internaționale asupra cărora 
trebuie să ne concentrăm și să le 
facem față intr-o perioadă sau alta : 
da, am avut și vom mai avea (spe
răm) rezultate bune in arena inter
națională. Dar confruntările interna
ționale vin și trec, rezultatele bune 
vin și trec, iar problemele fotbalu
lui rămin. Ne aruncăm cu toții asu
pra unui succes, sau insucces, ne în
grijim cu toții de programele inter
naționale dificile — Insă de proble
mele fundamentale ale fotbalului de 
zi cu zi, probleme care să asigure 
bază solidă și statornică acestui 
sport, viitorul său sănătos, uităm 
însă ori le aminăm „sine die". Și 
nu e bine. Nu e bine pentru că, tot 
procedînd așa, nu vom ajunge nici
odată — sau vom ajunge prea tîrziu
— în situația firească, și pînă la 
urmă indispensabilă, ca reprezenta
rea internațională a fotbalului nos
tru să se poată bizui pe „uzine de 
fotbal" puternice, pe cluburi bine 
dotate și bine organizate, care să 
funcționeze după reglementări uni
tare, ferme și benefice privind : ju
cătorii, antrenorii, copiii și juniorii, 
calitatea și intensitatea pregătirii, 
autofinanțarea și autogospodărirea, 
formarea și documentarea cadrelor 
de tehnicieni și a conducătorilor de 
club ș.a.m.d. Unele dintre aceste 
probleme au constituit, în decursul 
ultimilor ani, obiectul unor planuri, 
al unor proiecte de reglementări care 
au rămas în sertare sau în stadiu de 
Intenții. Altele au fost anunțate șl de 
data aceasta că figurează pe agenda 
de lucru a forului federal. Nu-i 
de-ajuns 1 Trebuie să se treacă și la 
acțiune, adică la decizii și la apli
carea lor. Evident, în spiritul nou, 
revăzut, al zilei de azi. Dar să se 
treacă, fiindcă — așa cum spuneam
— confruntările internaționale vin și 
trec, succesele sau insuccesele vin și 
trec, dar politica fotbalului trebuie 
să fie bine 'concepută, bine regle
mentată și mai bine aplicată. Dacă 
vrem ca succesele să nu mai fie, 
cum din păcate sint, întlmplătoare și 
trecătoare I

...Acestea le-am fi avut de spus, 
dacă luam cuvîntul în recenta con
sfătuire care a analizat fotbalul.

Gheorghe M1TRO1

în cîteva iînduri
• La Palatul sporturilor din Capi

tală, in prezența a peste 2 000 de 
spectatori, s-a disputat sîmbătă me
ciul retur dintre echipa Dinamo 
București și formația austriacă ATSE 
Waagner Biro Graz, contînd pentru 
sferturile de finală ale „Cupei Cu
pelor" ia handbal masculin. Hand- 
baliștii români, care cîștigaseră și 
primul joc (scor 31—27), au terminat 
învingători cu scorul de 26—20 (14— 
11), obținînd calificarea pentru semi
finalele competiției.

Partida, de bun nivel tehnic șl 
spectacular, a fost dominată în în
tregime de echipa dinamovistă, din 
rîndul căreia s-au evidențiat Mircea 
Bedivan, Vasile Oprea, Cornel Durău 
și Tudor Roșea.

Tragerea la sorți a meciurilor din 
cadrul semifinalelor va avea loc luni, 
17 ianuarie, la Basel.

• Astăzi se dispută meciurile ce
lei de-a 6-a etape a campionatului 
diviziei A la handbal feminin. In 
sala sporturilor de la Floreasca, cu 
Începere de la ora 10 sînt progra
mate in cuplaj următoarele partide : 
Confecția — Textila Buhuși și Pro
gresul — Rulmentul Brașov. Iată 
celelalte Intîlniri ale etapei : Mu
reșul Tg. Mureș — Hidrotehnica 
Constanta ; C.S.M. Sibiu — Terom 
Iași ; C.S.M. Sf. Gheorghe — Chi
mistul Rm. Vîlcea ; AEM Timi
șoara — Știința Bacău.
• Federația franceză a propus 

data de 11 decembrie 1983 pentru 
meciul dintre selecționatele Franței 
și României din cadrul campionatu
lui european de rugbi — „Cupa 
FIRA". Partida se va disputa în 
orașul Toulouse.
• A 54-a ediție a „Turneului ce

lor cinci națiuni" la rugbi a debu
tat cu meciul dintre selecționatele 
Angliei și Franței, desfășurat pe 
stadionul „Twickenham" din Lon
dra și încheiat cu scorul de 19—15 
(3—9) în favoarea rugbiștilor fran
cezi. Condusă la pauză cu șase punc
te, la reluare echipa Franței a avut 
o revenire puternică Înscriind In 
numai 12 minute trei eseuri prin 
Esteve (min. 49), Paparemborde 
(min. 53) și Sella (min. 61). Cele
lalte puncte ale învingătorilor au 
fost realizate de Blanco (două trans
formări) și Camberabero (o lovitură 
de pedeapsă). Pentru gazde au în
scris Hare (patru lovituri de pe
deapsă) și Cusworth (un dropgol). 
Partida, la care au asistat 60 000 de 
spectatori, a fost condusă de arbi
trul irlandez Dave Burnett.

La Edinburgh, în cadrul aceleiași 
competiții, reprezentativa Irlandei a 
Întrecut cu scorul de 15—13 (15—4) 
formația Scoției.

Prietenie trainică, rodnică și amplă colaborare
La București, ca și la Sofia, este 

marcată împlinirea a_35.de ani de la 
Încheierea primului Tratat de priete
nie, colaborare și asistență mutuală 
dintre România și Bulgaria, docu
ment de mare însemnătate politică, 
avînd multiple și adinei semnificații 
în istoria bogată a relațiilor dintre 
țările și popoarele noastre.

Tratatul româno-bulgar a ridicat 
la rangul de politică de stat priete
nia tradițională dintre cele două po
poare, care au conlucrat strîns, de 
cînd conviețuiesc de o parte și de 
alta a Dunării. în lupta împotriva 
asupririi străine, pentru libertate, 
independență și o viață mai bună.

Instaurarea puterii populare în 
cele două țări a creat premise noi, 
deosebit de favorabile pentru dez
voltarea relațiilor reciproce. Și nu 
este desigur întîmplător faptul că 
tratatul româno-bulgar a fost primul 
document de acest gen încheiat de 
România după instaurarea regimului 
democrat-popular. Prevederile trata
tului au dat o viguroasă expresie 
voinței celor două țări șl popoare 
ca, în noile condiții, să dezvolte 
neîntrerupt colaborarea multilaterală 
dintre ele in opera măreață de fău
rire a orînduirii socialiste. Și, în- 
tr-adevăr, în această etapă istorică 
relațiile de prietenie și conlucrare 
româno-bulgare au fost ridicate pe 
o treaptă tot mai înaltă, pe temelia 
trainică a comunității de orînduire, 
a .țelurilor și aspirațiilor fundamen
tale ale celor două popoare, stăpîne 
pe destinele lor.

Pornindu-se de la marile Înfăp
tuiri revoluționare ale popoarelor 
român și bulgar, de la dezvoltarea 
forțelor de producție, înflorirea în
tregii vieți sociale în cele două țări 
și stadiul înalt al conlucrării dintre 
ele, în 1970 a fost semnat, de către 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, cel de-al doilea tratat, care 
a continuat și îmbogățit prevederile 
documentului precedent, a fixat ca
drul șl coordonatele intensificării In 
continuare a relațiilor.

Dezvoltarea puternică a conlucră
rii noastre In întreagă această peri
oadă a pus cu putere în evidență 
trăinicia principiilor deplinei egali
tăți în drepturi, independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, avantajului 
reciproc și întrajutorării tovărășești.

T E L E G
Cu ocazia Împlinirii a 35 de ani 

de la Încheierea primului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre România și Bulga
ria — eveniment important în Isto
ria relațiilor româno-bulgare care a 
contribuit la adîncirea continuă a

In spiritul tratatului, al declara
țiilor comune ulterioare, semnate la 
nivelul cel mai Înalt, legăturile ro
mâno-bulgare s-au extins și apro
fundat pe toate planurile, in toate 
domeniile construcției socialiste, ca 
și in sfera vieții internaționale. A- 
ceastă evoluție se bucură de o înal
tă apreciere din partea popoarelor 
celor două țări, a conducerii de 
partid și de stat din România și 
Bulgaria. Cu prilejul vizitei efectua
te in Bulgaria, în octombrie anul 
trecut, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta : „Astăzi putem 
afirma cu mindrie că raporturile ro
mâno-bulgare reprezintă un exem
plu de relații Intre două țări vecine 
și prietene, care colaborează și coo
perează activ, în spirit frățesc, pen
tru desfășurarea cu succes a con
strucției socialiste, pentru înaintarea 
lor neabătută pe calea progresului 
social, a bunăstării și fericirii lor". 
La rîndul său, tovarășul TODOR 
JIVKOV sublinia : „Prietenia româ- 
no-bulgară are tradiții adinei, cu
noaște multe manifestări luminoase. 
Dar ea nu s-a întruchipat niciodată 
intr-o atit de amplă colaborare și 
construcție comună, niciodată legă
turile noastre din diferite dpmenil 
ale vieții materiale și spirituale nu 
au fost atit de strinse și atit de bo
gate ca in ultimii ani".

Revine Partidului Comunist Român 
și Partidului Comunist Bulgar meri
tul de neprețuit de a fi inspiratoa
rele și forțele motrice ale îmbogă
țirii continue a prieteniei și conlu
crării dintre cele două popoare, 
înscriind dezvoltarea colaborării 
noastre ca una din preocupările lor 
permanente, cele două partide au 
acționat neabătut In vederea valo
rificării, in fiecare etapă, a marilor 
posibilități pe care le oferă orîn- 
duirea socialistă pentru traducerea 
în viață a acestui obiectiv. Un rol 
hotărîtor in stabilirea conținutului 
tot mai bogat al relațiilor, în trasarea 
perspectivelor și precizarea obiecti
velor conlucrării au avut și au întîl
nirile frecvente și rodnice dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, care s-au soldat de fiecare 
dată cu hotărîri de amplă semnifi
cație pentru întărirea prieteniei și 
impulsionarea conlucrării în toate 
domeniile de activitate.

RAME
prieteniei, colaborării și solidarității 
dintre cele două țări și popoare, în
tre ministrul de externe român, 
Ștefan Andrei, și omologul său bul
gar, Petăr Mladenov, a avut loc un 
schimb de telegrame de felicitare.

O dezvoltare fructuoasă cunoaște 
colaborarea economică. De un dece
niu și jumătate, schimburile de bu
nuri materiale s-au dublat la fleca
re perioadă de cinci ani, iar pentru 

1 actualul cincinal se prevede creș
terea volumului respectiv de peste 
două ori. Cooperarea și specializarea 
în producție, forme de eficiență spo
rită ale conlucrării, se extind puter
nic, avîndu-se in vedere creșterea, 
în ansamblul schimburilor, la peste 
50 la sută a ponderii produselor rea
lizate în comun. Se construiește cu 
succes întreprinderea comună de 
mașini și utilaje grele de la Giurgiu 
— Ruse. Au fost luate măsuri pen
tru grăbirea incheierii convenției 
privind construirea nodului hidro
energetic Turnu Măgurele — Nico- 
pole, precum și a diferite acțiuni 
de cooperare.

Se intensifică de asemenea cola
borarea tehnico-științifică, axată pe 
soluționarea unor probleme majore 
ale economiilor noastre naționale, se 
înfăptuiește primul program de cinci 
ani, încheiat între cele două țări, 
privind colaborarea în domeniul cul
turii și lnvățămîntului.

în spiritul tratatului româno-bul
gar, se dezvoltă conlucrarea dintre 
cele două țări pe plan internațional, 
în lupta pentru oprirea cursului spre 
confruntare și război, pentru dezar
mare, pentru afirmarea politicii de 
pace și înțelegere, pentru făurirea 
securității și cooperării pe continen
tul nostru. Ca țări balcanice. Româ
nia și Bulgaria colaborează strîns, 
militind pentru dezvoltarea unor re
lații de bunăvecinătate în această 
regiune, în vederea transformării ei 
intr-o zonă a înțelegerii și păcii, fără 
arme nucleare.

Faptele stau astfel mărturie că In 
cele trei decenii și jumătate ce au 
trecut de la încheierea primului 
Tratat de prietenie, colaborare și 
asistentă mutuală dintre România și 
Bulgaria raporturile noastre au cu
noscut o dezvoltare fără precedent, 
atit ca arie de cuprindere, cît și în 
profunzime. în spiritul care a ani
mat, în tot acest răstimp, statele și 
partidele noastre, clasa muncitoare, 
pe toți oamenii muncii din cele două 
țări, cu prilejul aniversării de astăzi 
poporul nostru își reafirmă senti
mentele de caldă și sinceră priete
nie față de poporul bulgar, ca și 
încrederea că relațiile de strînsă con
lucrare dintre România și Bulgaria 
se vor dezvolta neîntrerupt și de aici 
înainte, spre binele comun, în inte
resul făuririi noii orînduiri, al cau
zei generale a socialismului, înțele
gerii și bunei vecinătăți in Balcani, 
ca și pe ansamblul continentului eu
ropean.

Al. CAMPEANU

• IN PERSPECTIVĂ - 
BIOTICA. Atingînd o densi
tate de peste 250 000 de elemen
te — rezistențe, diode, tranzis- 
tori etc. — pe un milimetru pă
trat, microelectronica, mai pre
cis tehnologia contemporană de 
producere a schemelor integra
le, este pe punctul de a-și atin
ge limita posibilităților de mi
niaturizare. Noi perspective 
deschide însă biotica, adică uti
lizarea in electronică a „paten
telor naturii" pentru reali
zarea unor noi materiale semi
conductoare de origine biologi
că. Un prim pas in această di
recție a și fost făcut de către 
Un biochimist american, care a 
pus la punct tehnologia de pre

gătire a schemelor electronice 
pe baza polilizinei sintetice sim
plificate. Ultramicroschemele 
biologice permit amplasarea în
tr-un volum de un centimetru 
cub a memoriei unui computer 
de mari dimensiuni.

• IMOBIL „ROBOTI
ZAT". La New Jersey (S.U.A.) 
a fost realizat experimental un 
imobil în întregime „roboti
zat". Activitatea de întreținere 
a acestui imobil este în între
gime preluată de instalații 
automate, care contribuie, 
în același timp, la crea
rea unor condiții de con
fort multiplu pentru locatari. 
Printre alte trăsături, imobilul 
este prevăzut cu tuburi ampla

sate sub podea șl conectate Ia 
un aspirator central, cu ajuto
rul căruia se menține în per
manență curățenia camerelor. 
Fiecare cameră este legată de 
celelalte printr-un sistem de 
radiocomunicare stereo. O ba
terie de lămpi cu cuarț permite 
celor interesați să se bronzeze 
în timpul iernii. Băile sînt pre
văzute cu sisteme de ventilație 
cu aer cald -(aeroterme), care 
înlocuiesc prosoapele. în fine, 
ascensorul este dotat cu un dis
pozitiv care sintetizează vocea 
umană și care salută pe fiecare 
locatar în parte, adresîndu-i-se 
pe numele mic ; același dispo
zitiv comunică, de asemenea, 
pasagerilor, pînă cînd ajung la 
etajul respectiv, ultimele știri 
politica, sportive etc.

• MOTOARE DIN 
CERAMICĂ. Pe șoselele ja
poneze au început să circule 
camioane dotate cu motoare din 
ceramică. Tehnologii au reușit 
să rezolve principala piedică ce 
stă în calea unei largi utilizări 
a ceramicii — și anume friabili- 
tatea — și să poată pune astfel 
în valoare calitățile ei excepțio
nale : rezistența la temperaturi 
înalte, la substanțele corozive și 
la uzură. In noul motor numai 
cilindrii și rulmenții sînt execu
tați din metal. încercările făcute 

arată că motorul din ceramică 
este mult mai silențios, iar com
bustia se realizează mai ușor Ia 
temperaturi scăzute. Specialiștii 
cred că va avea și o durată de 
exploatare mai lungă.

• Șl BANALA ÎN
GHEȚATA POATE DEVE
NI O... SURSĂ DE CĂL
DURA. Pentru a nu lăsa să 
se piardă sutele de kilocalorii 
de căldură pe care le emană 
instalațiile frigorifice de fabri

care a înghețatei, specialiștii din 
R.D.G. au propus ca respectiva 
căldură să fie utilizată la încăl
zirea apei. Pentru aceasta, li
chidul frigorific este îndreptat 
din evaporator nu în condensa
tor, cum se intimplă în mod 
obișnuit, ci trece printr-un 
schimbător de căldură, unde 
transmite o parte din energia sa 
calorică apei, încălzind-o într-o 
oră pînă la plus 35 de grade.

• ALBINELE - CON
TROLORI Al POLUĂRII 
MEDIULUI. Oamenii de ști
ință din cadrul Centrului de 
biologie al Academiei bulgare 
de științe au demonstrat că albi
nele pot înlocui cu succes apa

ratura complicată șl costisitoare 
de înregistrare a gradului de 
poluare a solului, apei și atmos
ferei. împreună cu nectarul și 
polenul cules, ele aduc la stup 
și toate substanțele dăunătoare 
depuse pe frunzele și florile 
plantelor pe care le „vizitează", 
pe distanțe de 3—4 km. Anali- 
zind rodul „muncii" lor, se poa
te determina concentrarea de 
substanțe poluante din raza lor 
de activitate.

• INSULE ARTIFICI
ALE DE GHEAȚĂ. ° firmă 
suedeză a elaborat un proiect de 
construire, în zona Arcticii, a 
unor insule artificiale alcătuite, 
în principal, din gheață în ve
derea exploatării zăcămintelor 

submarine de petrol. Un gigan
tic cilindru de oțel, cu un diame
tru de 250 m și cu o înălțime 
de 60 de m, va fi umplut cu apă, 
ce va fi transformată, cu aju
torul unor instalații frigorifice, 
în gheață, care va înlocui betonul. 
Pe platformele de gheață vor fi 
amplasate instalațiile de foraj, 
rezervoare de petrol, ateliere și 
locuințe pentru sondori. Fiecare 
astfel de insulă va fi constituită 
din cîte trei milioane tone de 
gheață. Instalațiile frigorifice nu 
vor permite topirea gheții nici 
chiar în zilele cele mai însorite. 
Si, lucrul cel mai important, fie
care insulă de gheață va reveni 
de două ori mai ieftină decît 
platformele de foraj metalice ce 
se construiesc în prezent.

a_35.de


„ROM $1 PREȘEDINTELE NICflUE ttflUSESCH 
Sl flU CAPOTAI UN ÎNALT PRESTIGIU 

IN CONȘTIINȚA UMANITĂȚII"
In paginile presei internaționale, In emisiunile pos

turilor de radio ți televiziune din diferite țări ale 
lumii regăsim puternicul ecou al remarcabilelor rea
lizări ale poporului nostru, angajat cu toate forțele 
sale creatoare in istorica operă de ridicare a țării pe 
noi culmi de civilizație, statornic atașat marilor idea
luri ale păcii, prieteniei, înțelegerii, conlucrării ți 
progresului social.

lnfățișind aspecte multiple ale actualității româ

nești. socialiste, mijloacele de informare In masă scot 
in relief rolul conducătorului partidului și statului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a cărui gin- 
dire cutezătoare ți activitate dinamică se leagă indes
tructibil toate împlinirile noastre din anii ce au ur
mat Congresului al IX-lea, anii cei mai rodnici din 
istoria multimilenară a patriei, politica militantă pen
tru pace, dezarmare, destindere, colaborare in lume.

„Declarația de la Managua" 
încheierea reuniunii ministeriale extraordinare 

a Biroului de coordonare al Mișcării țărilor nealiniate

Ziarul polonez „DZIENNIK LU- 
DOWY“ face o amplă prezentare a 
succeselor obținute de poporul ro
mân în anii construcției socialiste. 
„Printr-un efort uriaș al întregii 
națiuni — relevă ziarul —, Româ
nia s-a ridicat în ultimele decenii 
de pe pozițiile unuia dintre statele 
cel mai puțin dezvoltate din Euro
pa în rindul țărilor cu un venit 
național anual care îi va permite ca 
în următorii ani să se situeze în 
rindul statelor cu un nivel mediu 
de dezvoltare. Acest salt — relevă 
ziarul polonez — rep’rezintă un 
succes de dimensiuni istorice, care 
trebuie considerat drept o impor
tantă cucerire în procesul de edi
ficare a socialismului^ Acest pro
ces a cunoscut o intensificare de
osebită după anul 1965, cînd în 
fruntea Partidului Comunist Ro
mân a fost ales Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii'*.

Ziarul „RABOTNICESKO DELO", 
organ al C.C. al P. C. Bulgar, a pu
blicat o corespondență din Bucu
rești, intitulată „Dezvoltarea in
dustriei ușoare în România", în 
care se arată : Paralel cu lărgirea 
bazei energetice și de materii pri
me, în următorii ani, în România 
vor cunoaște o puternică dezvol
tare industria ușoară, cea a prelu
crării lemnului și a materialelor de 
construcție. Ziarul menționează că, 
pe această linie, au fost elaborate 
măsuri pentru realizarea unor pro
duse noi, cu un 
consum cît mai 
mic de ma
terii prime, ma
teriale, energie 
și combustibili. 
Concomitent cu 
aceasta — se 
precizează —, în 
producție vor fi 
folosiți pe scară 
largă diferiți înlocuitori, materiale 
recondiționate și resurse energetice 
secundare, obținute in procesul de 
producție.

Sub titlul „Succese remarcabile 
tn domeniul sănătății publice in 
România socialistă", un alt ziar 
bulgar, „OTECESTVEN FRONT**, 
publică o corespondență, in care 
subliniază : „în anii socialismului, 
grija pentru sănătatea publică a 
cunoscut în România succese re
marcabile, în primul rind în ceea 
ce privește eradicarea unor boli", 
în corespondență sînt menționate 
date ce ilustrează extinderea bazei 
materiale și umane în domeniul 
ocrotirii sănătății — construirea de 
spitale moderne, creșterea număru
lui de paturi de spital, sporirea nu
mărului de cadre medicale. Se ara
tă, de asemenea, că unitățile tera
peutice, clinicile, spitalele dispun 
de aparatură modernă și de tot 
ceea ce este necesar pentru trata
mentul oricărei boli.

Ziarul iugoslav „BORBA", In co
respondența „România — econo
misirea curentului electric într-o 
sută de modalități", înfățișează pe 
larg preocupările din țara noastră 
privind economisirea energiei elec
trice. Ziarul citează numeroase 
exemple apărute în presă privind 
popularizarea unor noi forme de 
economisire a energiei, atît de că
tre întreprinderile industriale, cît și 
in gospodăria fiecărui cetățean. Se 
subliniază că, prin aceste metode, 
se va reuși să se facă economii la 
consum și la valuta necesară im
portului unor materii prime ener
getice.

Ziarul • sovietic „SELSKAIA 
JIZNI", Intr-un articol dedi
cat României, subliniază că 
poporul român a obținut suc
cese mari în opera de edificare 
a socialismului printr-o muncă 
plină de abnegație. De asemenea, 
în articol sînt reluate pasaje din 
cuvîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la ședința festi
vă de Ia Moscova cu prilejul celei 
de-a 60-a aniversări a creării 
U.R.S.S. Se evidențiază, totodată, 
că in timpul întîlnirii dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și Iuri Andropov, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
a fost reafirmat interesul reciproc 
în dezvoltarea colaborării multila
terale dintre România și Uniunea 
Sovietică.

„NODON SINMUN", organul 
central al Partidului Muncii din 
Coreea, reia largi pasaje din Me
sajul de Anul nou al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, în care sînt evidențiate 
succesele importante obținute da 
România In anul 1982. Ziarul men
ționează că sarcina centrală pentru 
anul 1983 constă în ridicarea Româ
niei pe o nouă treaptă de dezvolta
re și atingerea obiectivelor strate
gice, economice și politic» stabilite 
pentru asigurarea unei noi calități 
a vieții în toate domeniile de acti
vitate. Este subliniată apoi che
marea adresată oamenilor muncii 
din România pentru realizarea, în 
anul 1983, a unui ritm și mai înalt 
de creștere a producției industriale 
și agricole, pentru dezvoltarea mai 
susținută a științei, învățămîntului 
și culturii.

Presa siriană relevă — din nou 
— poziția constructivă, militantă a 
României, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu în probleme vitale ale 
omenirii. Astfel, ziarul „AL 
BAAS", sub titlul „Președintele 
Nicolae Ceaușescu își expune din 
nou punctul de vedere asupra 
dezarmării", și ziarul „AL-SAOU- 
RA“, sub titlul „Poziția României 
în problemele dezarmării", inserea

ză materiale în care evidențiază că, 
atît în Raportul lă Conferința Na
țională a P.C.R., cît și în Mesajul 
de Anul nou, președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a referit pe larg la 
problemele dezarmării, poziția de 
principiu și propunerile României 
în această privință avînd un larg 
ecou. „Trebuie menționat ■— se 
arată în materialele amintite — 
că șeful statului român se pro
nunță împotriva instalării de 
noi rachete cu rază medie de 
acțiune în Europa și pentru 
desființarea celor deja exis
tente în această regiune".

întreaga presă irakiană acordă 
spații largi realizărilor obținute de 
poporul român și politicii promova
te de România pe plan internațio
nal. Ziarul „AL-THAWRA", organ 
central de presă al Partidului Baas 
Arab Socialist, și ziarul „AL 
JUMHURYA" au subliniat că „dez
voltarea intensă pe care au cu
noscut-o relațiile dintre Irak și 
România, în ultimii ani, pe multi
ple planuri, inclusiv în domeniul 
cooperării economice și tehnice, 
este de natură să servească inte
reselor celor două țări și popoare 
prietene, cauzei > independenței și 
înțelegerii în lume".

Conferința Națională a Partidu
lui Comunist Român a dezbătut 
stadiul actual al construcției socia
lismului în România și a adoptat 
hotărîri de cea mai mare impor

Comentarii ale presei internaționale 
consacrate realizărilor țării noastre, 

activității președintelui Republicii

tanță pentru viitorul economiei ro
mânești, hotărîri care deschid ori
zonturi noi pentru amplificarea 
schimburilor economice și comer
ciale românești cu toate țările lu
mii — scrie ziarul „AL-IRAQ".

Arătînd că situația internațională 
s-a agravat în cursul acestui an, 
ziarul subliniază că președintele 
Nicolae Ceaușescu a exprimat, în 
Raportul la conferință, voința 
Rornâniei de pace și cooperare cu 
toate țările și a adresat un vibrant 
apel tuturor părților de a conlucra 
pentru depășirea acesteia.

La rindul său, cotidianul „BAGH
DAD OBSERVER" a relevat că 
„progresul impetuos realizat pe 
planul dezvoltării ecoriomico-so- 
ciale interne a permis României să 
participe plenar la schimburile eco
nomice mondiale, la rezolvarea ma
rilor probleme internaționale, la 
lupta pentru pace, dezarmare și 
larga colaborare între toate națiu
nile lumii".

AGENȚIA FRANCE PRESSE a- 
rată, într-o corespondență, că 
„România s-a pronunțat din nou în 
favoarea reducerii cheltuielilor mi
litare". Intr-un articol publicat de 
ziarul „Scînteia" — relevă A.F.P. — 
se subliniază că este necesară „a- 
doptarea de măsuri efective de 
oprire a cursei înarmărilor, în pri
mul rînd prin reducerea bu
getelor militare". România — 
scrie A.F.P. — care a hotă- 
rît să-și „înghețe" cheltuielile 
militare pînă în 1985, consideră 
că „înghețarea la nivelul acestui an 
a cheltuielilor pentru înarmări și 
apoi reducerea lor ar constitui o 
primă treaptă pentru declanșarea 
unui proces efectiv de dezarmare".

„România și-a reînnoit apelul la 
retragerea rachetelor cu rază medie 
de acțiune «existente» In Europa"
— scrie și AGENȚIA „ASSOCIATED 
PRESS". „Hotărîrea de a men
ține cheltuielile pentru apărare 
la nivelul anului- trecut a fost 
adoptată la Conferința Națio
nală a partidului comunist, des
fășurată luna trecută". Agen
ția americană arată că unul 
dintre imperativele „cele mai arză
toare" ale momentului de fată îl 
constituie realizarea unei înțelegeri 
pentru oprirea amplasării rachete
lor nucleare cu rază medie de ac
țiune în Europa, „pentru retrage
rea șl distrugerea celor existente".

„Un nume care revine periodic 
In paginile presei în zilele noastre
— scrie, într-un articol, revis
ta americană „JOURNAL OF 
COMMERCE AND PACIFIC RIM 
REPORTER" — este cel al p r e- 
ședintelui României, Nicolae 
Ceaușescu". „în trecut puțin cunos
cută lumii din afară, imaginea in
ternațională a României poate fi 
atribuită, fără îndoială, lui 
Ceaușescu, care, ca lider politic, 
este pretutindeni cunoscut pentru 
vederile sale novatoare și curajoa
se". „El este gata oricînd să dea 
deoparte aspectele neesențiale sau 
minore pentru a ajunge direct în 
miezul problemelor. Obiectivul su
prem al politici externe a lui 
Ceaușescu este de a asigura tării 
sale, ca șl altor state, o indepen
dență și suveranitate deplină și 
reală, dreptul de a decide de sine 
stătător asupra soartei sale și de 
a-și aduce contribuția la viața In
ternațională".

„De aici, insistența sa repetată că 
relațiile dintre state trebuie să aibă 
la bază noile principii ale dreptu
lui și echității internaționale — de
plina egalitate în drepturi și res
pectul reciproc — ca singurul mod 
de salvgardare a dezvoltării ne- 
stingherite a fiecărei națiuni, pen
tru evitarea conflictelor și asigura
rea unei colaborări active a tu
turor țărilor" — relevă revista a- 
mericană. „Potrivit concepției lui 
Ceaușescu, diferențele de opinii nu 
pot constitui un impediment ra

țional în calea cooperării reciproa 
avantajoase".

„Modul de acțiune curajos și 
independent al președintelui 
Ceaușescu, ca și importantele sale 
inițiative constructive îndreptățesc 
pe deplin aprecierea făcută de 
mulți oameni de stat că România 
lui Ceaușescu este „o țară mică ce 
desfășoară o politică mare", con
chide „Journal of Commerce and 
Pacific Rim Reporter".

Ziarul „CORRE1O BRAZILIEN- 
SE“, într-un amplu articol consa
crat țării noastre, prezintă aspecte 
privind dezvoltarea social-economi- 
că a României în ultimii ani, direc
ții ale politicii externe românești 
în favoarea păcii, dezarmării și 
eliminării decalajelor economice. 
Ziarul evidențiază că în „cursul în- 
tîlnirilor frecvente ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu conducătorii 
altor state, ca și in întreaga acti
vitate de politică externă a Româ
niei se caută consecvent colaborarea 
și înțelegerea între state, unirea 
eforturilor tuturor națiunilor pentru 
eliminarea completă a forței în re- 
lațiile interstatale, pentru apărarea 
libertății și independentei popoare
lor, a dreptului fundamental al oa
menilor si națiunilor de a trăi în 
pace, într-o lume a colaborării și 
înțelegerii, fără arme și fără 
războaie".

Ziarul turcesc de mare tiraj 
„MILLIYET" subliniază, între alte
le, că România este o țară socialis

tă cu care Turcia 
are raporturi eco
nomice dintre cele 
mai strînse.. Sînt 
menționate, în a- 
ceastă privință, 
cifre care reflectă 
ponderea schim
burilor economice 
reciproce în co
merțul celor două 
țări.

Există — subliniază, totodată, 
„Milliyet" — o convergență a punc
telor de vedere ale celor două tărî 
în multe probleme internaționale.

Ziarul menționează că în mod 
deosebit după vizita președintelui 
Republicii Turcia, generalul Ke
nan Evren, în România, relațiile 
bilaterale s-au extins și mai mult.

Ziarul de limbă engleză „THE 
CAPITAL NEWS",,. dțțl Bangla
desh, a publicat mai multe ar
ticole dedicate țării noastre. 
Sub titlul „Vizitele oficiale de 
prietenie în țările Asiei în
treprinse de președintele Nicolae 
Ceaușescu și Elena Ceaușescu 
— un dialog în deplin con
sens cu interesele poporului 
român, cu cerințele de pace și 
cooperare în lume", ziarul subli
niază : „Folosind metoda contac
telor directe ca o practică curentă 
a diplomației românești, integrînd 
această metodă în șirul neîntrerupt 
de eforturi exercitate în vederea 
îmbunătățirii climatului interna
țional, președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, aduce în per
manență în atenție una dintre 
cele mai convingătoare probe ale 
profundului atașament al țării 
sale față de o politică de largă și 
neîngrădită colaborare cu toate 
statele lumii, în cadrul căreia un 
loc important se atribuie țărilor în 
curs de dezvoltare și nealiniate".

în articolul intitulat „Conferința 
Națională a Partidului Comunist 
Român — un eveniment memorabil 
în viața partidului și a țării", zia
rul folosește ca motto aprecierea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pri
vind importanța Conferinței Na
ționale a partidului, scriind : „Prin 
întreaga lor activitate, P.C.R. și sta
tul român au dat o exemplară do
vadă de luciditate și realism în in
terpretarea evoluției vieții interna
ționale, a marilor responsabilități 
cerute de marile comandamente ale 
timpului nostru, în poziția princi
pială, în gindire și acțiune, în 
respingerea oricăror atitudini de 
pasivitate sau defetism și susține
rea imperativului că dacă toate for
țele sînt unite, acestea pot deter
mina un curs pozitiv în viața in
ternațională și în înfăptuirea unei 
lumi mai bune și mai drepte. Prin 
asemenea atitudini politice și mo
rale, România și președintele 
Nicolae Ceaușescu și-au căpătat un 
înalt prestigiu în conștiința uma
nității".

Sub titlul „35 de ani de la procla
marea Republicii în România", re
vista „NEW AGE", săptămînal al 
Partidului Comunist din India, a 
publicat un material in care pre
zintă desfășurarea evenimentelor 
de la 30 Decembrie 1947, evidenți
ind semnificația acestui act. în ar
ticol se arată că, în cei 35 de ani 
care au trecut de atunci, poporul 
român, condus de partidul clasei 
muncitoare, a adus schimbări 
fundamentale în viața social-eco- 
nomică, politică șl culturală a țării. 
Succesele dobîndite In toate dome
niile de activitate apropie România 
de nivelul țărilor cu o dezvoltare 
medie, scrie revista indiană.

POSTUL II AL RADIOTELE- 
VIZIUNII ITALIENE — RAI a 
prezentat o emisiune dedicată 
României, avînd la bază reportajul 
realizat în țara noastră de un tri
mis al radioteleviziunii italiene. în 
cadrul emisiunii au fost înfățișate 
liniile generale ale politicii externe 
ale țării noastre, subliniindu-se ro
lul conducătorului statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Au fost prezentate citate din cu- 
vîntările președintelui Nicolae 
Ceaușescu în principalele pro
bleme internaționale. De aseme
nea, s-a scos în evidență faptul că 
economia românească este solidă și 
că, pe baza programului de măsuri 
luate, România este în măsură să 
depășească problemele generate de 
criza economică internațională.

(Agerpres)

MANAGUA 15 (Agerpres). — în 
capitala Republicii Nicaragua «-au 
încheiat lucrările celei de-a V-a reu
niuni ministeriale extraordinare a 
Biroului de coordonare al Mișcării 
țărilor nealiniate, consacrată în spe
cial analizei situației din America 
Centrală și zona Caraibilor. La reu
niune au participat 116 delegații re- 
prezentînd țări nealiniate din întrea
ga lume, mișcări de eliberare națio
nală, organizații internaționale, in
formează agențiile Prensa Latina și 
Inter Press Service.

în ultima zi a dezbaterilor, pârtiei- 
panții au adoptat un document final, 
intitulat „Declarația de la Managua", 
în care se arată că în zona caraibia- 
nă politica neocolonialistă, presiunile 
economice și agresiunile reprezintă 
un pericol pentru pacea, securitatea 
și dezvoltarea statelor din această 
regiune. Documentul respinge cu ho- 
tărîre intervențiile din afară în tre
burile interne ale statelor din zonă 
și reafirmă sprijinul mișcării de 
nealiniere pentru soluționarea politi
că, pe calea tratativelor, a tuturor 
conflictelor din regiune. Participanții 
au condamnat direct S.U.A. pentru 
amestecul, amenințările militare și 
politice în America Latină și zona 
Caraibilor. Documentul recunoaște 
Frontul Farabundo Marti pentru Eli
berare Națională și Frontul Demo
cratic Revoluționar din Salvador ca 
forțe ce reprezintă Salvadorul și in
sistă asupra necesității soluționării 
pe calea negocierilor, fără condiții 
prealabile, a situației din această

țară. Sînt condamnate, totodată, ame
nințările și agresiunile împotriva Re
publicii Nicaragua și se acordă spri
jin forțelor care acționează pentru 
declararea Americii Centrale și a Ca
raibilor drept zonă a păcii. Un capi
tol important este rezervat în docu
ment problemelor economice ale A- 
mericii Latine, subliniindu-se că si
tuația de criză manifestată pe plan 
internațional afectează serios țările 
din această parte a lumii. Documen
tul relevă că, pentru prima dată în 
ultimii 40 de ani, s-a înregistrat un 
ritm negativ al creșterii economice a 
statelor din această regiune, inflația 
este în medie de 80 la sută, a crescut 
numărul șomerilor și al celor cuprinși 
în categoria „sărăciei absolute". Tot
odată, datoria externă a țărilor latino- 
americane a ajuns la 300 miliarde 
dolari, adică circa jumătate din dato
ria externă a tuturor țărilor în curs 
de dezvoltare. Atrăgînd atenția asu
pra lipsei de progrese în direcția în
făptuirii noii ordini economice inter
naționale, documentul cheamă statele 
industrializate să-și sporească nive
lul cooperării cu statele în curs de 
dezvoltare în general și cu cele la- 
tino-americane în special și pune ac
centul pe necesitatea și importanta 
amplificării cooperării dintre statele 
în curs de dezvoltare.

în legătură cu situația din Africa, 
declarația condamnă regimul de 
apartheid din Africa de Sud. Totoda
tă, Biroul de coordonare si-a decla
rat ferm sprijinul față de cauza po
porului palestinian, condamnînd ac
țiunile agresive ale Israelului.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Întrevedere între președintele Irakului și președintele Co
mitetului Executiv al O.E.P. • O declarație a primului 

ministru libanez
BAGDAD 15 (Agerpres). — Pre

ședintele Irakului, Saddam Hussein, 
a avut simbătă o întrevedere cu 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, aflat la 
Bagdad intr-o vizită oficială. Ei au 
analizat evoluția problemei palesti
niene, precum și situația țărilor ara
be și conjunctura internațională.

La convorbiri a participat Tariq 
Aziz, vicepremier irakian.

BEIRUT 15 (Agerpres). — Primul 
ministru al Libanului, Shafic Al- 
Wazzan, a declarat că țara sa nu 
este angajată față de toate subiec
tele înscrise pe agenda negocierilor

cu Israelul. El a spus că prioritatea 
principală pentru Liban la tratative 
rămine „retragerea totală, fără nici o 
condiție sail restricții" a forțelor is- 
raeliene invadatoare, problemă care 
nu poate face obiectul vreunui com
promis. Aceasta este agenda liba
neză, iar relațiile cu Israelul trebuie 
să se desfășoare în cadrul acordului 
de armistițiu din 1949 — a spus el. 
„Aceasta este poziția Libanului, in 
timp ce Israelul a propus normali
zarea, aranjamente de securitate și 
instalarea de stații radar etc.", a 
declarat premierul libanez, adăugind 
că includerea pe ordinea de zi nu 
înseamnă acceptarea lor.

Măsuri de austeritate în Italia
ROMA 15 (Agerpres) — A doua 

serie de măsuri de austeritate, 
adoptate lâ 7 ianuarie de guvernul 
italian, afectează sănătatea publică 
și asigurările sociale. S-a recurs la 
aceste măsuri pentru a reduce în 
1983 deficitul public rezultat in anul 
precedent, relatează agenția France 
Presse.

Măsurile adoptate se adaugă la 
creșterea impozitelor indirecte, ho- 
tărîtă recent, pentru a reduce cn 
circa 18 700 miliarde de lire nevoi
le de finanțare ale statului.

Conferința P.
VIENA 15 (Agerpres). — La Viena 

s-au deschis, simbătă, lucrările Con
ferinței Partidului Comunist din 
Austria consacrate pregătirii pentru 
alegerile parlamentare de la 24 a- 
prilie, transmite agenția A.P.A. în 
raportul său, Franz Muhri, președin
tele partidului,. a subliniat că, în 
contextul agravării crizei economice 
și accentuării efectelor ei asupra 
Austriei, comuniștii austrieci au ela-

V-

Ample acțiuni pentru pace 
și dezarmare

„Tragediile de la Hiroshima și Nagasaki 
să nu se mai repete niciodată"

BRUXELLES 15 (Agerpres). — 
La inițiativa organizațiilor naționa
le „Asociația medicală pentru pre- 
intimpinarea unui război nuclear" 
și „Grupul de lucru medical împo
triva armei nucleare", în capitala 
Belgiei a avut loc un simpozion 
consacrat preintîmpinării unul con
flict nuclear in Europa. „Aceste or
ganizații ale medicilor și-au propus 
drept scop informarea opiniei pu
blice asupra urmărilor unui război 
nuclear" — a spus dr. George Loof, 
liderul uneia dintre organizații. 
„Teoriile privind «prima lovitură» 
sau «războiul nuclear limitat» sînt 
destinate pregătirii psihologice a 
opiniei publice europene asupra po
sibilității unui război nuclear" — a 
spus el. El a relevat că tragedia 
orașelor japoneze Hiroshima și Na
gasaki este minoră față de conse
cințele unui eventual război nuclear 
în zilele noastre. Europa occiden
tală — a spus medicul belgian —

NU! - instalării 
cu rază medie de acțiune
BONN 15 (Agerpres). — Comite

tul franco-vest-german pentru in
terzicerea armelor atomice și chi
mice a adresat un apel pentru in
tensificarea acțiunilor împotriva in
stalării pe teritoriul vest-german a 
noi rachete nucleare cu rază medie 
de acțiune. Intr-o declarație dată 
publicității la Bonn se subliniază că 
forțele democratice din cele două

este de 10 ori mai populată decît 
U.R.S.S. și S.U.A., iar pe teritoriul 
său se află uriașe cantități de arme 
nucleare, tn 15 state din S.U.A. nu 
există nici un obiectiv strategic, iar 
în 11 state doar cite un singur 
obiectiv, in vreme ce în Belgia, pe 
un teritoriu de șase ori mai mic de
cît suprafața unui stat american 
mediu, există 7 asemenea obiective.

„O bombă atomică cu o încărcă
tură de numai o megatonă, a rele
vat, în cursul simpozionului, prof. 
M. Errere, de la Universitatea din 
Bruxelles, va provoca moartea unui 
milion de oameni și va răni grav 
încă un milion, cu șanse minime de 
a supraviețui. Lipsa apei potabile, 
a energiei electrice, a mijloacelor 
de comunicație, a spitalelor și me
dicamentelor va face, practic, impo
sibil orice ajutor medical". Singura 
cale de salvare a omenirii, a re
levat medicul belgian, este interzi
cerea totală a tuturor tipurilor de 
arme nucleare.

de noi rachete 
pe teritoriul vest-german 
țări trebuie să facă totul pentriț a 
nu permite materializarea planuri
lor N.A.T.O. privind amplasdfeci 
noilor rachete americane pe conti
nent. Lupta pentru menținerea și 
promovarea unei politici de destin
dere și întărire a colaborării inter
naționale reclamă unitatea de ac
țiune a forțelor iubitoare de pace 
din întreaga lume, se spune în do
cument.

„Forum internațional 
pentru legături între forțele iubitoare de pace"

VIENA 15 (Agerpres). — La Vie
na s-au deschis lucrările unui forum 
internațional pentru legături între 
forțele iubitoare de pace, la care 
participă reprezentanți ai unor for
mațiuni și grupări politice din 20 de 
țări. In cadrul dezbaterilor sint 
examinate aspecte ale situației pe
riculoase care s-a creat in Europa

și în lume ca urmare a escaladă
rii fără precedent a cursei înarmă
rilor, in special în domeniul nu
clear, precum și planuri concrete 
de extindere și intensificare a ac
țiunilor orientate spre preintimpi- 
narea amplasării în Europa a ra
chetelor americane cu rază medie 
de acțiune.

Guvernul condus de Amintore 
Fanfani înțelege să mențină astfel 
deficitul public in 1983 in jurul ci
frei de 71 000 miliarde lire, repre- 
zentînd 13—15 la sută din produsul 
intern brut, adaugă agenția.

Astfel, urmează să fie realizate în 
acest an economii de aproximativ 
5 000 miliarde lire în domeniile săr 
nătății și asigurărilor sociale. De 
asemenea, guvernul este hotărît să 
întărească lupta împotriva fraudei 
și evaziunii fiscale, foarte puternice 
in aceste două sectoare, subliniază 
A.F.P.

C. din Austria
borat un program în șase puncte de 
combatere a crizei, în special a șo
majului, precum și de asigurare a 
locurilor de muncă. Muhri a sublini
at că și în condiții de criză, comu
niștii din Austria se situează con
secvent de partea oamenilor mun
cii, iar o consolidare a pozițiilor 
P.C.A. ar constitui o contribuție la 
lupta comună pentru depășirea ac
tualei situații.

I PROTOCOL ROMANO-UNGAR.
La Budapesta a fost semnat pro- 

Itocolul privind schimbul de mărfuri
și plățile intre Republica Socialistă 
România și R.P. Ungară pe anul 

■ 1983. Volumul convenit pe anul 1983 
asigură dezvoltarea și diversificarea 

' în continuare a livrărilor reciproce 
de mărfuri dintre cele două țări.

I CONVORBIRI FRANCO-TOGO-
LEZE. Președintele Republicii 

ITogoleze, Gnassingbe Eyadema, 
a conferit cu președintele Franței, 
Francois Mitterrand, aflat la Lome, 

Iîn cadrul unui turneu întreprins în
tr-o serie de lări africane. Au fost 
examinate, cu prioritate, evoluția 
relațiilor bilaterale și situația eco- 

Inomică și politică din Africa. După 
cum subliniază agenția France 
Presse, cei doi șefi de stat au lansat 

Iun apel în favoarea unei noi ordini 
economice internaționale, mai 
dreaptă și mai echitabilă.

I ÎNTREVEDERE la washing- 
I TON. Președintele Statelor Unite,

Ronald Reagan, a conferit, la Wa- 
Ishington, cu secretarul general al

O.N.U., Javier Perez de Cuellar. Un 
comunicat al Casei Albe, citat de 

I agențiile Associated Press și Reu
ter, arată că în cursul întrevederii 
a fost abordată o gamă largă de 
aspecte ale situației internaționale, 

I printre care criza economică mon
dială și repercusiunile acesteia a- 
supra țărilor tn curs de dezvoltare. 

IUn accent deosebit a fost pus pe 
necesitatea creșterii rolului O.N.U. 
în soluționarea echitabilă a marilor 
probleme ale lumii de astăzi.

| COMEDIA „O SCRISOARE PIER
DUTA" de I. L. Caragiale, în regia 

Ilui Carlo di Stefano, a fost transmi
să de programul I al Radiodifu
ziunii italiene. Printre interprețl 

Is-au numărat cunoscuți actori ita
lieni, ca Arnaldo Foa, Valeria Va
leri, Paolo Durana, Armando Ban- 
dini etc.

PREȘEDINTELE MEXICULUI,
Miguel de la Madrid Hurtado, a 

I condamnat, într-o declarație făcută
cu prilejul primirii unei delegații 
de senatori americani, politica de 
intervenție străină în treburile in

e scurt
terne ale altor state șl s-a pro- | 
nunțat pentru o soluție politică în 
conflictele interne din America | 
Centrală — transmite agenția Pren- I 
sa Latina. Delegația de senatori a- 1 
mericani întreprinde un turneu de 
documentare în America Latină, I 
urmînd a vizita, între alte țări. Sal- I 
vadorul, Venezuela, Peru, Brazilia 
și Barbados.

SESIUNE. La Bamako s-au în
cheiat lucrările sesiunii extraordi- [ 
nare a Consiliului Național al 
Partidului Uniunea Democrată a 1 
Poporului Malian (de guvernămînt), 
care a dezbătut stadiul îndeplinirii 
actualului plan de cinci ani de dez- | 
voltare economică și socială, precum 
și viitoarele perspective de progres | 
ale țării. Organul suprem al parti
dului a recomandat guvernului 
adoptarea de măsuri urgente în ve- . 
derea însănătoșirii economice prin | 
aplicarea unui regim de economii | 
a fondurilor de stat, sporirea pro
ducției agricole și valorifjcarea su- | 
perioară a resurselor energetice | 
interne.

ASISTENTUL SECRETARULUI 
DE STAT AMERICAN pentru 1 
problemele Africii, Chester Crocker, 
a avut la Harare convorbiri cu pri
mul ministru al Republicii Zim- I 
babwe, Robert Mugabe, transmite 
agenția Reuter. Au fost abordate I 
probleme privind evoluția situației I 
din regiune, cu precădere proble
ma namibiană. ■

PRODUCȚIA DE OȚEL A BEL- ' 
GIEI a scăzut tn anul 1982 cu 20 . 
la sută, fiind de 9,90 milioane tone, I 
față de 12,29 milioane tone In 1981, 
s-a anunțat la Bruxelles. Cel mai i 
redus nivel al producției de oțel a 
fost înregistrat In luna noiembrie • 
— 569 000 tone, față de 670 000 
tone In octombrie șl 735 000 tone tn I 
noiembrie 1981. '

NUMĂRUL ȘOMERILOR a de- I 
pășit tn Noua Zeelandă, pentru ■ 
prima oară la mijlocul lunii de- 
cembrie 1982, cifra de 104 000, ceea 
ce reprezintă 9,2 la sută din popu- I 
lația activă a țării.

Adunare populară organizată la Roma cu prilejul marșului-ștafetă al 
păcii Milano - Comiso, împotriva amplasării în această localitate siciliană 

a celor 112 rachete americane de tip „Cruise"
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Industria protezelor umane cunoaște o dezvoltare vertiginoasă. Dacă 
mai ieri erau privite ca miracole protezele ortopedice, în curînd ne 
putem aștepta la deschiderea magazinelor cu piese de schimb biolo
gice. Și cu conversații de genul : „vă rog, 10 cm de aortă supraelas- 
tică"; „aveți un lob pulmonar de 0,25?"; „fiți amabil, o pereche de 
suprarenale și un pancreas tip 12/4".

...Deocamdată s-a ridicat din pat și a făcut primii pași. Cu medicii 
alături, urmat de remorca purtind generatorul de energie, omul cu inima 
artificială se plimbă incet-incet prin camerele spitalului și privește 
contururile albăstrii ale munților de la orizont. Omul care, în mod 
normai, s-ar fi aflat de mult într-un mormînt, cu florile de mult 
vestejite.

Barnșy Clark prezintă unele amnezii sporadice, tulburări de vorbire, 
dar... trăiește. Inima de poliuretan, aluminiu și carbon pulsează, iar 
soția lui, întrebindu-l dacă o mai iubește, i-a spus apoi : „ufff, mi-era 
teamă să nu-ți fi pierdut sentimentele, dacă ți-ai schimbat inima".

Așă-i superstiția, că respectiva minipompă, un banal mușchi neted, 
ar fi sediul vieții afective. De aceea e ținta săgeților lui Cupidon 
(fără riscul de hemoragii coronariene), de aceea oamenii s-au obiș
nuit să-și deschidă inima față de prieteni (cu mult înaintea tehnicii 
chirurgicale pe cord deschis). »

Deși, să recunoaștem, implantul de metal și plastic realizat de 
medicii Jarvik și De Vries nu ar fi o prioritate. In sensul că...

...există, astfel, categoria celor ce trăiesc avînd o inimă de piatră. 
Au reacții fiziologice normale, desfășoară activități variate - de pildă, 
conduc transnaționalele care obțineau acum două decenii profituri 
de 5-6 miliarde dolari anual din țările sărace ; acum un deceniu, 
profituri de 26 miliarde, iar în actualul deceniu - de 40 de miliarde. 
(Ceea ce '■eflectă o hipertrofiere cardiacă — arată ce inimă mare și 
încăpătoare au).

Există și categoria oamenilor cu inimă de fier — mai precis de 
oțel, de regulă blindat. Prezintă particularități patologice - la stetoscop 
pulsul se aude ca un scrișnet de șenile, plus niște sufluri ciudate, 
asemănătoare unui țiuit de rachetă.

Ca să nu mai vorbim de enigma anatomo-fiziologică a oamenilor 
fără inimă. Și care, totuși, trăiesc și lucrează - ca dictatori prin țările 
unde drepturile omului sînt atît de respectate îneît dimineața camioa
nele salubrității adună opoziționiștii ciuruiți din șanțurile șoselelor. Sau 
ca bancherii internaționali care prin sistemul dobînzilor înalte au obți
nut numai în 7981 dobînzi din țările lumii a treia de 112 miliarde 
dolari, în timp ce ajutorul acordat, de pildă, unei țări africane 
la 5 (cinai) dolari, tot anual, pe locuitor (împărțiți dv. 5 la 365 
vedeți ce ajutor revine pe zi).

In orice caz, piața cardiacă e vastă. Sînt cerințe chiar de 
coloristic - regimurile ce nu pot să permită unor albi să aibă 
cernită ; sînt acei negociatori specializați în cuvîntări de inimă albas
tră ; sînt apoi cei amenințați de accidente cardiace - cărora demon
strațiile de masă le provoacă hipertensiune și ii aduc la preinfarct, 
iar perspectiva unei stopări a cursei înarmărilor, la stop cardiac.

Din păcate, bravii medici ......................
riență, unicat, n-au cum să 
trebui.

Nemaivorbind de inimile 
o sincopă generalizată.

Rămine, deocamdată, o unică speranță: la fel ca 
vitale, activitatea inimii e guvernată de creier. Incit 
nirii depinde cît va bate inima omenirii.

Aceea naturală, pe care-o săgetează Cupidon.

revine 
ca să

ordin 
inima

de la Salt Lake City sînt la prima expe- 
înlocuiască atîtea inimi bolnave cîte ar

de uraniu care amenință umanitatea cu

celelalte funcțiuni 
de creierul ome-
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