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Un nou volum din seria: „Din gindirea
filozofică a președintelui României"
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O mare îndatorire și o mare răspundere a constructorilor

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE LA TERMEN 
A TUTUROR INVESTIȚIILOR PLANIFICATE

— In Raportul prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la Confe
rința Națională a partidului a fost 
subliniată cu claritate sarcina ca, in 
dori iul investițiilor, toate forțele 
să , concentrate la finalizarea și 
punerea in funcțiune a obiectivelor 
și capacităților productive incepute 
in anii anteriori. Întrebarea cu care 
abordăm convorbirea de față vă so
licită să precizați principalele ele
mente ce definesc planul de investiții 
pe 1983.— în cursul acestui an, pe ansamblul economiei naționale este prevăzută înfăptuirea unui program de investiții, caracterizat piin amploare și complexitate. Chintesența lui este cit se poate de limpede ilustrată în prevederea de a se pune în funcțiune un număr de 511 capacități productive importante, atît în industrie, cit și in agricultură, cea mai mare parte dintre ele urmind să fie realizate’ de unitățile ministerului nostru.în întreaga activitate ne călăuzim după orientările și indicațiile deosebit de prețioase pe care secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, le-a stabilit pentru acest sector de bază al economiei, urmărind ca prin munca noastră să nu precupețim nici un efort pentru scurtarea termenelor de punere "tn "funcțiune Si ■creșterea'" eficienței economice. Folosesc acist prilej pentru a transmite tovarășului Nicolae Ceaușescu — înflăcărat militant revoluționar și patriot, care desfășoară o impresionantă și neobosită activitate in slujba intereselor vitale ale poporului român — un cald și vibrant omagiu din partea tuturor constructorilor țării cu prilejul împlinirii a 50 de ani de activitate revoluționară și aniversării zilei sale de naștere. Așa cum a indicat tovarășul Nicolae Ceaușescu, fondurile de investiții, forțele umane și cele mecanice sint concentrate cu prioritate spre obiec

tivele incepute in anii anteriori, cu termene de punere in funcțiune in 1983 și la care există condiții de lucru. Printre acestea se numără o serie de instalații pentru prelucrarea și valorificarea superioară a țițeiului in cadrul combinatelor petrochimice de la Midia-Năvodari, Teleajen, Bor- zești, noi capacități la combinatele chimice din Giurgiu, Craiova. Calafat. Drobeta-Turnu .Severin și Arad, Ia întreprinderile de fibre artificiale din Brăila, Suceava, Dej și Lupeni, în cadrul combinatelor de utilaj greu din Cluj-Napoca și Iași, al întreprinderilor de utilaj minier din Tg. Jiu și Petroșani, laminorul de 20 țoii de la întreprinderea de țevi din Roman, întreprinderea de țevi sudate din Zimnicea. noi capacități în cadrul fabricilor de ciment de la Medgidia și Aleșd. îh același timp, investițiile din agricultură, industria alimentară și industria ușoară vor beneficia de o atenție cu totul deosebită. Pe lingă fabricile de zahăr din Babadag, Năvodari, Drăgănești-Olt și Fundulea, abatoare, fabrici de produse lactate, de ulei și. margarină, in aceste zile, chiar, au fost stabilite programe speciale de măsuri pentru realizarea, pină in luna iunie, a 14 silozuri de cereale și a altora opt pină în septembrie, fabrici de nutrețuri concentrate, de stații de condiționat semin-■ ■țe.-’iar în i ndrtstrftrtrșoavaPttntw altele — întreprinderea de textile nețesute din Rimnicu Vîlcea, Țesă- toria de mătase Bistrița, întreprinderea de tricotaje din Macin.După cum se vede, majoritatea obiectivelor de investiții sint destinate modernizării structurilor din ramurile hotărîtoare pentru progresul economic, precum și dezvoltării bazei energetice și de materii prime a țării, valorificării superioare a resurselor interne de materii prime, producerii de materiale și materii prime necesare reducerii importurilor
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CONSTRUCTORI Șl M0NT0RI,

OAMENI Al MUNCII DE PE ȘANTIERE!

Acționați cu toată hotărirea și priceperea 
pentru întărirea ordinii și disciplinei in muncă, 
folosirea deplină a timpului de lucru, promovarea
tehnologiilor moderne de execuție, asigurînd 
astfel creșterea permanentă a ritmului de lucru 
pe șantiere, punerea în funcțiune la termen și 
in condiții de eficiență superioară a tuturor 
obiectivelor de investiții planificate I

(Continuare in pag. a V-a)

întreprinderea de utilaj chimic Ploiești. Aspect din secția cazangerie Foto : E. Dichiseanu
Viitorul satului - din hărnicia prezentului

0 concepție științifică, revoluționară 
privind locul și rolul națiunii 

și naționalităților în epoca actuală
Apariția, in Editura politică, a unui nou volum al seriei „Din gindirea filozofică a președintelui României" — Nicolae Ceaușescu. respectiv „Națiunea și naționalitățile conlocuitoare in epoca contemporană", reprezintă incontestabil un eveniment editorial de extremă rezonanță. Dgzvoltind vasta operă teoretică a secretarului general al partidului nostru, volumul antologic, recent apărut, reliefează încă o dată trăsăturile definitorii gîndirii tovarășului Nicolae Ceaușescu — spiritul creator, profunzimea, rigurozitatea științifică, corelarea strjnsă cu realitățile, deschiderea unor perspective clare pentru activitatea practică.în întreaga perioadă de cind se află in fruntea partidului și statului, cea mai fructuoasă din istoria României, intre preocupările secretarului general al partidului s-a aflat in permanentă și problematica națiunii și a naționalităților conlocuitoare, la soluționarea căreia a adus contribuții profund originale, rezultat al aplicării creatoare a adevărurilor generale ale făuririi noii orinduiri la realitățile și cerințele proprii României socialiste.In cele șase capitole ale sale, volumul configurează un edificiu deplin coerent, de o logică deosebită, de amplă profunzime teoretică.Aducind o contribuție marcantă la dezvoltarea teoriei și concepției revoluționare cu privire la națiune in general, la națiunea socialistă, in special, secretarul general al partidului analizează temeinic și multilateral caracteristicile, sensul și perspectivele evoluției națiunii, rolul ei activ in rezolvarea problemelor interne și externe, in înfăptuirea progresului material și spiritual al popoarelor. In viziunea profund științifică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, națiunea reprezintă o realitate obiectivă și necesară, avind un pronunțat caracter istoric ; ca acționează ca sinteză și unitate a proceselor și realităților ce alcătuiesc ansamblul condițiilor, factorilor și forțelor a căror activitate transformatoare și de durată determină evoluția progresivă a întregii omeniri.Afirmarea independentă și suverană a fiecărei națiuni constituie o condiție indispensabilă a extinderii colaborării internaționale, echitabile, frazată pe egalitate deplină, o cerință obiectivă a progresului social contemporan, de realizarea căreia depinde în mare măsură promovarea păcii și destinderii pe arena mondială. Sinteti- zînd experiența istorică a evoluției națiunii în condițiile epocii actuale. tovarășul Nicolae Ceaușescu scoate în evidență faptul că „existătoate temeiurile să se presupună că și în societatea comunistă, că- pătind noi caracteristici și însușiri,y ^iațiunea va continua să existe ca

un factor important al colaborării și păcii internaționale", ca factor primordial al mersului înainte, al făuririi orînduirii noi, al asigurării conlucrării egale între națiunile lumii.Prin tezele sale profund argumentate, secretarul general al partidului aduce o contribuție remarcabilă atit la demonstrarea inconsistenței teoriilor îndreptate împotriva națiunii și a statului suveran — teorii din perimetrul „doctrinelor" mondialiste — cit și
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Dreptu-i — cum zic bi- horenii — ianuarie a in- cercat dar de răzbit n-a răzbit... Cițiva fulgi s-au mai abătut prin cite o noapte pe deasupra satelor demult adormite, dar diminețile au transformat subțirele strat alb in simplu lichid de umezire a drumurilor. Și așa, săniile copiilor — unse încă de prin noiembrie — au rămas prin curți, iar soarele de-adevă- rat toi de primăvară s-a răsfățat mai departe deasupra Căpîlnei. E-o vreme de martie ■ tirziu aici, in cimpia Crișurilor (plecînd din București am dus acolo citeva eoșulețe cu ghiocei), așa incit totul îndeamnă la o privire ușor idilică a jur- imprejurului : și mugurii ce prind să dea și cețurile fumurii care intirzie in zori deasupra colinelor și lumina prealim.pede a miezului de zi. Oamenii își văd pe mai deoarte de ale lor. dar cum drumurile sint mai lesne de făcut fără nămeți sau viscole, iși mai găsesc și vreme de ieșit pe uliță și de vorovit cite toate și de amintit...E-un sat ca toate satele transilvane — Căpilna a- ceasta. Cu aceleași case mindre de trăinicia și frumusețea lor, cu două-trel ferestre spre stradă, cu aceleași curți bine îngrijite și acareturi încăpătoare și solide. Cind am pornit înspre acolo, incercind un minim efort de predocumentare, am aflat — in „Micul dicționar enciclopedic" — fap

tul că în această așezare din județul Bihor ar fi avut loc — pe la 1437 —- bineștiu- ta intilnire și înțelegere cunoscută sub numele de Unio trium nationum. Nu-i așa ! Căpilna aceea este o comună clujeană. M-a bucurat însă faptul că, fie și printr-o eroare, locul unde urma să ajung figurează in mica noastră enciclopedie.Acolo, la Căpilna, primul

tricolor pe care să-l așeze deasupra porții mari a gospodăriei. In spațiul nu tocmai larg al satului, în care ecoul faptelor trecute se păstrează — chiar molcomit — incă multă vreme, amintirile fac parte firească din viața tuturor. Și oamenii sint cei care — fără să-și pună, in mod special in minte să dezbată problemele economice ale ' localității, fără să rostească
• reportaje • însemnări •

Dan MUCENICom cu care am stat mai îndelung de vorbă este chiar cel care spune — cu dreptate, după cum apreciază toți sătenii — „io mi-s printre cei ce-au adus socialismul în Căpilna". Ghiuri a Bologanului i se zice omului acesta (Ghiuri Bologan îl cheamă, de fapt; dar aici — ca pretutindeni in satele noastre — a rămas obiceiul de a se numi oamenii după „poroclu", ceea ce dă nesfirșită plasticitate exprimării lor) și a fost primul președinte de gospodărie colectivă din sat. Acum lucrează la vechea moară de pe apa Crișului Negru, dar nu încetează să-și amintească de ziua cind el a fost să ia de la Florian Ban de-acasă un

cifre prezente sau comparative, fără să intre in a- mănunte și fără să analizeze direcții sau strategii — iși spun unul altuia (iar de multe ori nici nu-și mai spun, ci intră pur și simplu unul în ograda altuia și privesc și comentează, gospodărește, cum s-au rostuit toate și ce mai trebuie făcut sau îndreptat), oamenii, spuneam, își mărturisesc și arată — fără vorbe multe sau declarații „bune de dat la ziar" — că, pur și simplu, trăiesc bine. Și asta nu mai trebuie spus sau demonstrat, trăiesc așa pentru că știu munci și nu dau inapoi niciodată cind e vorba să pună mina la muncă. Știu, asta se poate spune despre ice alt sat

al țării, mai știu și că aceste cuvinte nu spun decit foarte puțin și imprecis despre ce înseamnă viața oamenilor din Căpilna. Dar ceea ce aici izbește pe orice atent privitor și observator este — dacă se poate spune așa — grija și apropierea satului față de sat. Cum adică ?Intii și intîi, vechile deprinderi ale săteanului se păstrează nealterate. Obștea satului e necruțătoare față de cei care ar încerca să se sustragă ritmului atit de bine știut, treburilor atit de bine așezate, din vechimea vechimilor, ale îngrijirii cimpului și animalelor. (Se știe ce poate, in aceste rare cazuri, „gura satului" — adevărată tribună a opiniei publice. activă și necruțătoare, cu efecte ranide și evidente, trecind dincolo de stricta aciditate verbală și mer- gind pină la atitudine fermă, prin care cel rămas de căruță este, efectiv, tras de mînecă și adus „în rindul lumii"). Apoi casele cele mari care impresionează văzul sint clădite astfel și cu o anumită intenție — dincolo de cea evidentă, a confortului : ele sint zidite (și rezidite și mereu modernizate) pentru a adăposti și familiile celor care acum sint fiii sau nepoții acelora ce le locuiesc. Casele sint clădite, așadar, pentru viitorul satului. Și astfel, după ce merg
(Continuare în pag. a IV-a)
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rane, independența și suveranitatea națională fiind condiții vitale ale asigurării dezvoltării economico- sociale a popoarelor, imperative fundamentale ale istoriei.Una din marile victorii ale transformării revoluționare a societății noastre o constituie rezolvarea problemei naționale, înfăptuirea deplinei egalități in drepturi a tuturor oamenilor muncii, făurirea unității și frăției dintre oamenii muncii români și cei aparținînd naționalităților conlocuitoare, cimentarea unității întregului nostru popor.Temeiul de granit al acestei unități își află forța în profunzimea și in natura transformărilor economico- sociale și politice petrecute in cadrul procesului revoluționar din țara noastră. Puternicul progres al forțelor de producție constituie o realitate cu care legitimăm mîndria noastră. dar și vechi năzuințe, cum este aceea a dezvoltării armonioase, echilibrate a tuturor zonelor țării, care a incetat să mai fie doar un deziderat. o opțiune de perspectivă. Aceasta este o realitate edificatoare a prezentului nostru socialist, in spațiul căreia se desăvîrșesc procesul in continuă perfecționare al autoconducerii și autogestiunii muncitorești, de adincire a democrației socialiste, se afirmă plenar egalitatea în drepturi și in- datoriri civice pentru toți fiii patriei.Asuora acestei afirmări plenare, nestingherite a tuturor cetățenilor țării, de orice naționalitate, rasă, religie sau sex in viața politică. economică, socială și culturală se opresc, cu argumente remarcabile, și paginile volumului recent apărut. în acest context, se demonstrează cu claritate că statul nostru socialist garantează deplina egalitate in drepturi, neingăduind nici o îngrădire și nici o deosebire in exercitarea drepturilor cetățenești. Am trăit, trăim de secole împreună, noi, toți oamenii acestui pămînt, împărtășindu-ne „bucuriile și necazurile, respectindu-ne reciproc obiceiurile, tradițiile, cțe- dința, omenia, istona, dar mai ales prezentul stau măi turig- , că bunul cel mai de preț, btțnui ce se cere a fi transmis din generație în generație, îl oferă unitatea, prietenia, frăția în munca și lupta pentru o viață demnă și liberă. Este măritul. incontestabil al partidului nostru, al secretarului său general, de a fi rezolvat definitiv și cu deplin succes problema națională, asigurînd condiția firească a egalității in drepturi pentru toți cetățenii țării, participarea acestora, fără deosebire de naționalitate, în toate forurile de conducere a societății, din toate domeniile vieții.

la adoptarea unei poziții ferme față de incercările de reîmpărțire a lumii în zone de influențe. „Pornind de la concepția materialist- dialectică și istorică privitoare la rolul națiunii în societate — deci ■și in societatea socialistă — de la faptul că pentru o perioadă lungă de timp, inclusiv în comunism, națiunea va eontinua să aibă un rol important în progresul societății. în conlucrarea cu alle națiuni — arăta, recent, tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul la Conferința .Națională a P.C R. din decembrie 1982 — avem obligația să facem totul pentru dezvoltarea însușirilor noi ale națiunii noastre, pentru omogenizarea si întărirea unității ei. ca factor fundamental al victoriei socialismului șl comunismului în România". Prin urmare, viabilitatea, perenitatea națiunii și implicit a conștiinței naționale in lumea contemporanăsint și vor fi condiții care asigură progresul omenirii, afirmarea ho- tărîrii popoarelor de a se dezvolta ca națiuni independente și suve- Conf. univ. dr.
Brîndușa ȘTEFANESCU

(Continuare în pag. a III-a)

File din cronica marilor ctitorii
ale' celor mai fertili ani din istoria României *

*

„Putem afirma cu deplin temei că politica partidului nostru de creare a unei 
industrii puternice, moderne s-a dovedit și se dovedește pe deplin justă. Fără exis
tența unei asemenea industrii nu am putea face față problemelor grele actuale din 
economia internațională. Dacă nu am fi realizat o asemenea industrializare a țării, 
România ar fi rămas pentru o vreme îndelungată într-o stare de înapoiere care ar 
fi afectat grav construcția socialismului, munca și viața poporului nostru”.

NICOLAE CEAUȘESCU

■

lată in imaginea de jos unul dintre miile de obiective 
economice care au apărut pe harta țării în ultimii 17 ani — 
Combinatul de utilaj greu din Cluj-Napoca. La 17 iunie 
1976, cu ocazia unei vizite de lucru in județul Cluj, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a pus piatra de temelie a combinatului 
(fotografia de sus). Construit intr-un ritm rapid, dotat în 
mare parte cu utilaje realizate în țară, combinatul este în 
prezent cea mai reprezentativă unitate industrială a muni
cipiului, realizind în acest an mașini și utilaje in valoare de 
peste 1,4 miliarde lei. |

Este una din puternicele citadele industriale ale țării, rod 
al impresionantului efort făcut in anii de după Congresul 
al IX-lea al partidului pentru înfăptuirea programului de 
industrializare socialistă a țării — care a dus la crearea și 
dezvoltarea unor unități și ramuri industriale moderne, ex
presii ale tehnicii celei mai înaintate. Astăzi, industria 
românească produce de 50 de ori mai mult decit în 1938. 
Industria pe care am creat-o, am dezvoltat-o și o moder
nizăm continuu in acești ani, repartizată armonios teritorial 
pe intreg cuprinsul țării, reprezintă piatra de temelie 
pentru progresul economic multilateral al patriei, pentru 
creșterea bunăstării intregului popor.

f
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r EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ la tribuna SCÎIltCii

O TEHNOLOGIE MODERNĂ, DE ÎNALTĂ EFICIENTĂ ÎN UTILIZAREA 
RESURSELOR ENERGETICE - TURNAREA ÎN FORME VIDATE

planul Întreprinderii
LA EXPORT POATE FI DEPĂȘIT 

prin adaptarea operativă la cerințele 
și exigențele partenerilor externi

Cercetarea științifică și-a spus cuvîntul. Este acum rîndul 
unităților de producție interesate să acționeze hotărît 

pentru generalizarea noii soluții tehnice

Sectoarele de turnătorie sînt socotite, pe drept cuvînt, o verigă de bază in angrenajul productiv al întreprinderilor constructoare de mașini. Mai exact, de modul In care este organizată munca în aceste sectoare, de calitatea produselor lor depind hotărîtor bunul mers al întregii activități productive din întreprindere, eficienta producției finite. In același timp, nivelul consumurilor specifice din turnătorii influențează in mare măsură nivelul consumurilor pe ansamblul întreprinderii. Aceasta, deoarece turnătoriile, indiferent de ramura in care funcționează, sint mari consumatoare de energie electrică și combustibil. In unele întreprinderi, sectoarele de turnătorie consumă pină la 40—50 la sută din intregul lor necesar de resurse energetice.Sint elemente care argumentează convingător de ce reducerea consumurilor specifice de energie și combustibil din turnătorii, utilizarea resurselor secundare care rezultă aici și întărirea spiritului gospodăresc pentru eliminarea risipei constituie tot atitea preocupări in plină actualitate pentru cadrele tehnice și specia

liștii din Întreprinderi șl institutele de profil. Pe pr'- mul plan al acestor preocupări se situează și trebuie 6ă se situeze eforturile pentru modernizarea tehnologiilor de turnare — sursa principală și sigură de reducere cit mai substanțială a consumurilor de energie electrică și combustibil. In acest sens, in ultimul timp In unele întreprinderi din Capitală și din țară a început să ciștige tot mai mult teren tehnologia de turnare a pieselor in forme vidate, care, practic, revoluționează cu adevărat activitatea din turnătorii sub aspectul organizării producției și a muncii, dar mai ales cel al reducerii consumurilor de energie electrică și combustibil, precum și al altor resurse materiale. Și Încă o precizare : această tehnologie, care prezintă numeroase avantaje economice, poate fi extinsă intr-un număr mare de turnătorii din industria noastră. Tocmai de aceea, supunem atenției specialiștilor și cadrelor tehnice din întreprinderi citeva elemente esențiale privind tehnologia de obținere a pieselor turnate in forme vidate, precum și unele dintre avantajele sale economice.
In ce constă tehnologia 

de obținere a pieselor tur
nate în forme vidate ? Desi* gur, prezentarea detaliată a acestei noi tehnologii solicită un spațiu foarte mare. Ca atare, ne propunem să facem doar o succintă comparație intre sistemele clasice de turnare și noul procedeu tehnologic. Iată cum arată o sumară radiografie a celor două tipuri de tehnologii, în succesiunea firească a operațiilor pe care le necesită fiecare.

IN SISTEMUL CLASIC 
DE TURNARE:1. Pregătirea amestecului de formare. Operația presupune un însemnat consum de energie electrică pentru amestecarea în instalații speciale a nisipului cu lianți și pentru transportul acestui amestec la locurile de muncă.2. Formarea propriu-zisă. Este o operație care se efectuează manual •au mecanic; în prima variantă solicită circa 30 de ore manoperă pentru o tonă de piese, iar în varianta a doua o serie de mașini speciale cp sînt acționate cu motoare electrice.3. Uscarea formelor. Se realizează în cuptoare cu un consum mare de combustibil gazos sau păcură. w<7 Corectarea formelor. Necesită muncitori de Înaltă calificare, de specialitate.5. închiderea formelor, operație care impune numeroase manipulări cu ajutorul macaralelor.6. Turnarea propriu-zisă a aliajelor.7. Dezbaterea formelor. Solicită un volum mare de manoperă și de energie in vederea transportării volumului mare de amestecuri folosite în procesul de producție.8. Curățirea pieselor.9. Sablarea pieselor, care se realizează in spații special amenajate. <Durata întregului ciclu de operații este de cel puțin 3—4 zile.

Sursa energetică In sistemul clasic 
de turnare

la turnarea in forme 
vidate

- energie electrică 100 kWh 30 kWh

— gaze naturale 40 Nmc -

IN SISTEMUL DE TURNARE 
IN FORME VIDATE :1. Mularea foliei de plastic pe model.2. Umplerea formei cu nisip uscat, fără liant.3. Vidarea formelor și scoaterea acestora de pe modele.4. închiderea formelor.5. Turnarea propriu-zisă.6. Curățirea pieselor, operație care în cadrul acestui procedeu este necesară doar pentru unele mici finisări ale suprafeței pieselor.Durata întregului ciclu de fabricație este de 12 pină la maximum 18 ore.După cum se observă, în cazul tehnologiilor clasice de turnare numărul operațiilor este foarte mare, iar ciclul de fabricație lung. In a- fară de aceasta insă, toate operațiile implică consumuri ridicate de combustibil și energie electrică, de nisipuri și lianți, precum și de manoperă.La turnarea in forme vidate se schimbă radical natura operațiilor, simplificindu-se considerabil intregul proces de turnare, fiind eliminate unele dintre operațiile cu un mare consum de energie electrică, combustibil și manoperă, cum sint prepararea amestecului de formare, Uscarea și dezbaterea formelor și curățirea pieselor turnate. Practic, houa tehnologie folosește pentru realizarea formelor nisipul uscat, fără liant, iar presiunea atmosferică ce se creează prin vidare înlocuiește diferitele mașini și utilaje de indesare a amestecului de formare.

Care este eficiența noii 
tehnologii ? Comparativ cu sistemele clasice, tehnologia de turnare în forme vidate prezintă numeroase avantaje tehnico-economi- ce, confirmate de pe acum de experiența unităților care au trecut la aplicarea ei. Dar să dăm, din nou, cuvint faptelor :• Consumurile energetice Ia o tonă piese turnate (de complexitate medie) :

• Consumul de amestecuri de formare pentru o tonă de piese turnate se ridică in sistemul clasic la 4—5 tone ; la turnarea in forme vidate se utilizează doar 1,5 tone nisip. Esențial este insă că în timp ce la sistemul clasic de turnare se recirculă numai 50—60 la sută din amestecurile folosite, turnarea in forme vidate permite refolosirea nisipului de turnătorie în proporție de 90—95 la sută, eliminindu-se astfel cheltuielile și consumurile energetice necesare pentru extragerea și transportarea — de la distanțe considerabile, adesea de ordinul sutelor de kilometri — a unor mari cantități de nisip.• Productivitatea muncii la turnarea în forme vidate crește de aproape două ori, in condițiile în care, practic, dispar în totalitate o- perațiile care presupun eforturi fizice grele, noxele specifice turnătoriilor clasice, acestea dobîndind aspectul unor mari laboratoare uzinale.• Numărul operațiilor și utilajelor din cadrul procesului de preparare a amestecului de formare se reduce cu circa 40 la sută, iar cel al operațiilor și utilajelor de regenerare a nisipului de amestecuri — în proporție de 80 Ia sută. De asemenea, sînt eliminate în totalitate mașinile de formare, precum și operațiile de uscare a formelor.O Consumul de metal se reduce cu 10—20 Ia sută, prin creșterea preciziei dimensionale a pieselor turnate, reducerea adaosurilor de prelucrare și creșterea indicelui de scoatere a metalului.O Consumul de materiale metalice și nemetalice necesar pentru execuția modelelor scade cu 30—40 la sută, datorită creșterii duratei de exploatare a acestora.0 Suprafața productivă utilizată la procesul de turnare a aliajelor în forme vidate este cu circa 30 Ia sută mai mică decît cea utilizată în cazul mașinilor de formare cu cap aruncător, cu aceeași productivitate.Sint elemente care definesc eficienta cu totul deosebită a tehnologiei de turnare în forme vidate. Ea oferă. în același timp, posibilitatea mecanizării și automatizării operațiilor de executare a formelor, asigură reducerea cheltuielilor de investiții necesare pentru noile turnătorii ș.a.

Aspect din secția turnâtorie de la întreprinderea bucureșteană „Vulcan* 
Foto : S. Cristian

Care este stadiul gene*  ralizării ? Procedeul de turnare a pieselor in forme vidate a fost aplicat pentru prima dată in Japonia, în anul 1971. Datorită avantajelor multiple pe care le prezintă noua tehnologie se aplică in prezent in peste 300 de turnătorii din Japonia, S.U.A., Anglia, R.F.G., Cehoslovacia, R.D.G., U.R.S.S., Bulgaria, Iugoslavia, Suedia etc.— în țara noastră — ne spune prof. dr. ing. Laurentie Sofroni, șeful catedrei turnătorie-forjă din cadrul Institutului politehnic din București — tehnologia de turnare a aliajelor în forme vidate a început să fie cercetată în amănunțime din anul 1980. In acest scop, au fost create o serie de stații pilot la Institutul politehnic București, Institutul de cercetare și inginerie tehnologică pentru sectoare calde. Institutul de invățămînt superior din Bacău, întreprinderile „Vulcan", „Semănătoarea", „Grivi- ța roșie" și „Tehnometal" din Capitală, Combinatul de utilaj greu din Iași, întreprinderea metalurgică — Bacău ș.a.La întreprinderea „Vulcan" din București a fost realizată și funcționează prima linie industrială de turnare a pieselor din fontă în forme vidate, cu o capacitate de 2 500 tone pe an.Din inițiativa Comitetului municipal de partid București, la Institutul politehnic din Capitală au fost organizate numeroase seminarii și schimburi de experiență, în vederea clarificării diferitelor aspecte legate de aplicarea la scară industrială a noului procedeu tehnologic. Reprezentanții mai multor întreprinderi din Capitală și din țară au manifestat un interes deosebit față de asimilarea acestui valoros procedeu tehnologic. Tocmai de aceea, în perioada 1981—1982, la Institu
După cum se vede este vorba de o tehnologie modernă, care asi- 

ffură folosirea cu o inaltă eficiență a resurselor energetice si de ma
terii prime si materiale, de un procedeu tehnologic ce poate si tre
buie să fie extins in cit mai multe turnătorii. Important este acum ca 
această experiență să fie cunoscută de cit mai mulți specialiști, de ca
drele tehnice din toate turnătoriile, astfel incit ea să fie insusită și 
aplicată in^cît mai multe unități economice. Tocmai de aceea, vom re
veni intr-un număr viitor al ziarului prezentlnd experiența întreprin
derii „Vulcan" din Capitală.

Iile ȘTEFAN 
Dumitru TIRCOB

tul politehnic București, catedra turnătorie-forjă, au fost efectuate cercetări multilaterale în vederea adoptării noului procedeu tehnologic în funcție de particularitățile diferitelor turnătorii.
Sfera de aplicare. Potrlvl‘ opiniilor specialiștilor, o gamă lnr treagă de piese tipice, de mare importanță pentru industrie, pot fi obținute mai ușor și cu eficiență superioară prin procedeul de turnare in forme vidate. Intre alteia este vorba de piesele pentru sistemele de comandă hidraulică, piese cu valori reduse ale tensiunilor interne pentru calculatoare, batiuri bimetalice pentru mașini-unelte, lingotiere, cilindri de laminor bi- metalici, bile și blindaje pentru mori de ciment, piese cu pereți foarte subțiri, mal ales pentru industria/ ușoară, piese turnate cu compactitate ridicată pentru industria nucleară și aeronautică. Mai exact, se apreciază că noua tehnologie poate fi aplicată la cel puțin 20 la sută din tipurile de piese din fabricația curenta, fie că Sînt din fontă, oțel Său din aliaje neferoase, in producția de unicate. Serie mică sau mijlocie. rîn același timp, specialiștii susțin că rezultatele obținute pină in prezent permit să se întrevadă posibilități de aplicare a acestui procedeu, nu numai pentru executarea formelor, dar și in alte domenii, cum ar fi : modificarea și alierea zonală a pieselor turnate, dirijarea procesului de solidificare a aliajelor turnate in piese mari și lingouri in vederea micșorării consumurilor de metal pentru maselote șl diminuării retasurii și segregațiilor ; dirijarea solidificării în vederea obținerii unor structuri cu cristale orientate, eliminarea apariției suflurilor la piesele cu cavități interioare complexe ș.a.

întreprinderea metalurgică Bacău, ale cărei produse sînt cunoscute in peste 20 de țări ale lumii, are de realizat in acest an la export un plan mai mare de aproape două ori față de 1982. Despre modul cum a fost pregătită această producție și cum a început efectiv activitatea pentru export ne-a relatat inginerul Neculai Leca, directorul unității:— Practic, de producția pentru export a anului 1983 ne-am preocupat intens încă de la începutul trimestrului IV al anului trecut. Și nu numai de pregătirea, ci și de realizarea ei în fapt. Ca urmare, la ora actuală sîntem în măsură să livrăm în R. D. Germană mai mult de jumătate din produsele prevăzute în obligațiile contractuale pentru primul trimestru al anului 1983, iar în U.R.S.S. putem expedia în cursul acestui trimestru mai mult de jumătate din armăturile industriale din fontă contractate pe întreg anul. Așa a fost posibil ca in prima decadă a lunii ianuarie să livrăm la export, peste prevederi, produse în valoare de peste o jumătate de milion de lei. Estimăm pînă la finele lunii că sintem in măsură să expediem partenerilor externi, în plus față de plan, mărfuri in valoare de circa două milioane lei. Vrem ca toate contractele pe care le avem încheiate să le onorăm la termen sau chiar mai devreme.Cunoscind faptul că întreprinderea băcăuană intimpină încă destule greutăți în aprovizionarea cu unele materii prime și materiale, realizările de pînă acum pot fi considerate ca un succes meritoriu. Specialiștii, muncitorii, toți cei cu care am discutat au fost de părere că aceste rezultate pozitive se datoresc bunei organizări a muncii și a producției, creșterii răspunderii tuturor oamenilor din întreprindere, întăririi disciplinei și ordinii în toate sectoarele și atelierele care concură Ia realizarea produselor pentru export.Măsurile tehnice și organizatorice întreprinse în acest sens de conducerea unității, de organizația de partid se referă în principal la întărirea a- telierelor de proiectare, dezvoltarea compartimentelor de pregătire a fabricației prin încadrarea lor cu oameni de înaltă calificare și dotarea tehnică corespunzătoare, reorganizarea compartimentului pentru controlul calității produselor, intensificarea cursurilor pentru ridicarea pregătirii profesionale a muncitorilor. Notăm că în secțiile de producție toate formațiile de lucru au fost completate „din mers" cu tehnicieni și cu muncitori cu o înaltă calificare care să asigure o asistență tehnică corespunzătoare în toate schimburile, au fost formate echipe specializate pe grune de produse, iar în punctele nevralgice ale procesului de producție din turnătorie, cum ar fi sectorul de e- laborare a fontei și sectorul de preparare a amestecurilor de pămînt, au fost repartizați să lucreze comuniști cu experiență, oameni cu munci de răspundere din unitate.Odată cu acțiunile organizatorice au fost adoptate și o serie de măsuri tehnice și tehnologice. In turnătorie, bunăoară, specialiștii din atelierul de proiectare condus de inginerul Radu Matei, împreună cu formațiile de lucru din atelierul de întreținere conduse de inginerul Aurel Grigoraș, au îmbunătățit tehnologia de elaborare a fontei în cubilouri. Prin modificările tehnice realizate de -ei la un cubilou se obține acum o fontă de calitate superioară cu un consum de cocs mult mai redus. Acum se lucrează pentru extinderea acestei tehnologii la toate cubilourile din turnătorie. Alături, în sectorul de prelucrări mecanice, unde 60 la sută din producția realizată este destinată exportului, oamenii conduși de maistrul Dumitru Apostol și-au organizat munca în flux continuu. Numai prin introducerea debitării centralizate și automatizate a reperelor din construcții sudate au reușit să sporească de aproape două ori produc

La întreprinderea 
metalurgică Bacău

tivitatea muncii și să îmbunătățească simțitor calitatea produselor.Specialiștii din sectoarele de concepție s-au aflat și ei timp îndelungat în secțiile de producție, ajutind nemijlocit la pregătirea și realizarea produselor. După ce au reproiectat întreaga gamă de robineți de tip fluture cu diametru cuprins între 50 și 250 mm, aducîndu-i la parametrii prevăzuți de normele internaționale, specialiștii din atelierul de proiectare condus de inginerul Adolf Mânec, împreună cu cei din atelierul pentru producerea SDV-urilor, au trecut in secțiile de producție unde, alături de maiștrii Ion Godea, Victor Paras- chiv, Ion Grumăzescu și alții, au pregătit fabricația și au realizat primele produse din noile tipuri de armături industriale din fontă. De la inginerul șef al întreprinderii, tovarășul Cornel Popa, am reținut că peste 30 la sută din producția acestui an o reprezintă produsele noi și reproiectate. Vor fi realizate și trimise la export pentru prima dată robineți de tip fluture pentru apa potabilă, robineți protejați prin cauciucare, utilaje pentru instalațiile de stins incendii și diferite alte tipuri de armături industriale.Maistrul principal Mihai Ca- raiman, secretarul comitetului de partid, a ținut să precizeze că "Urmai răspi’" ?e. prezent, opt. gciV și eficace la cerințele partenerilor externi se poate realiza un export rentabil, așa cum ni-1 dorim cu toții, în acest scop, conducerea întreprinderii băcăuane se consultă in permanență cu partenerii, ține seama de solicitările acestora, adu- cînd „din mers" îmbunătățiri tehnice produselor contractate sau in- locuindu-le cu altele dorite. Iată un caz concret : un partener din R. D. Germană a solicitat, după încheierea contractelor, un număr sporit de reductoare pentru acționarea armăturilor de diferite dimensiuni. Răspunzînd cu promptitudine, metalurgiștii din Bacău au trecut de îndată la proiectarea și realizarea produselor respective. Ele vor fi expediate chiar în prima parte a a- cestui an. Faptul că printr-o intensă mobilizare a forțelor se poate asigura adaptarea operativă la cerințele pieței externe rezultă și dintr-un alt exemplu: hidranții subterani sînt solicitați tot mai mult atît la export, cit și de beneficiarii interni. Pentru a satisface cerințele tuturor, conducerea unității a extins pregătirea de fabricație în secțiile prelucrătoare și de montaj, a reorganizat fluxul tehnologic, sporind astfel cu circa 15 la sută productivitatea muncii. Totodată, au fost realizate noi modele de hidranți subterani, produse care au și fost contractate cu o seamă de parteneri. .Realizarea întregii producții pla- nlțicate pe șprtimehte. și. îndeosebi, a celei destinate exportului constituie aici, la întreprinderea metalurgică din Bacău, un obiectiv primordial pentru toți factorii de răspundere. De aceea, zilnic, la conducerea unității se urmăresc mersul producției, calitatea produselor livrate, a- provizionarea ritmică cu materii prime și materiale, utilizarea la indici superiori a mașinilor, instalațiilor și utilajelor. Organizațiile de partid și-au intensificat activitatea pentru mobilizarea tuturor forțelor la îndeplinirea și depășirea planului fizic pe fiecare zi. Propaganda vizuală, întreaga muncă politică de masă are drept scop întărirea disciplinei in producție, creșterea eficienței întregii activități economice.Și rezultatele sînt cele scontate. După felul cum au pornit în anul nou și, bineînțeles, avînd și sprijinul forurilor de resort pentru aprovizionarea la vreme cu unele materii prime (oțeluri inoxidabile, cauciucuri rezistente la temperaturi înalte, vopsele etc.), cu siguranță că metalurgiștii din Bacău își vor onora în mod exemplar toate obligațiile contractuale față de partenerii externi.
Gheorqhe BAETAcorespondentul „Seini- li*

întîmplător, și treiPe platoul de lingă Sala sporturilor din Capitală, unde s-a organizat o expoziție de utilaje, unelte și ii scule pentru uz agricol și gospodăresc necesare gospodăriilor popu- - lației, erau frumos aliniate citeva '[ căruțe, platforme pe roți de cau- i| ciuc, diferite unelte agricole. Ni ■j s-a relatat că, în trecere pe 2 acolo, trei țărani, unul mai în i vîrstă și doi tineri, s-au oprit și ll le-au cercetat îndeaproape. Apoi au [■ luat căruțele pe rînd, încercîndu-le ,i ca să vadă cum merg, cum întorc, li Unul din responsabilii cu organizarea expoziției, supărat că cei trei le stri- că aranjamentul, le-a cerut să lase căruțele acolo unde au fost „Dar noi vrem să cumpărăm una ; de asta I le-am încercat". Nu-s de vinzare — li s-a răspuns. Dar dacă tot le-ațl încercat, ați putea spune care dintre ele ați alege-o ? „Cea mai bună e cea făcută la Prahova. La asta, roțile calcă una după alta, se întoarce ușor...". Au fost Invitați să intre și în holul sălii, unde era organizată expoziția, ca să vadă harnașamentele pentru cai. Le-au cercetat și pe unele și pe altele, iar în cele din urmă s-au oprit la cel confecționat de întreprinderea „Solidaritatea" din Cluj-Napo- ca. „Asta-i cel mai bun ; l-aș cumpăra cu drag" — a venit din nou răspunsul. Vom reveni mai tîrziu asupra I acestui episod care are o anumită semnificație pentru modul in care a i fost organizată expoziția. Și vom ve-! dea de ce.

zonele de deal și munte necoopera- tivizate să fie sprijiniți pentru a-și cultiva fiecare metru pătrat de pă- mint, să crească un număr cit mai mare de animale. Pentru lucrarea pă- mintului și îngrijirea animalelor, pentru alte treburi gospodărești, țăranii, chiar și locuitorii de la orașe, au nevoie de anumite utilaje, unelte și scule.Este meritoriu faptul că la mai puțin de o lună de la Plenara Consiliului Național al Agriculturii a fost organizată o expoziție în care să fie

tează diferite utilaje cu ajutorul cărora se pot executa cele mai diferite lucrări : arat, grăpat, semănat, prășit. Pe cea produsă la „Metalica" București poate fi montat și un ferăstrău circular. In cursul zilei de joi a fost adus, de la Institutul de cercetări pentru mecanizarea agriculturii, unde a fost supus încercărilor, motoculto- rul „MC 1“ seria zero, produs de „Electrometal" Timișoara, fiind apreciat ca foarte bun. Pe rind, i se montează un plug, apoi freza pentru sol, rarița, prășitoarea și în cele din
Cîteva cuvinte de laudă, dar și o critică 
- necesară - în legătură cu organizarea 
expoziției de utilaje, unelte și scule pentru 

uz agricol și gospodăresc

Expoziția de utilaje, unelte și scule pentru uz agricol și gospodăresc necesare gospodăriilor populației, ca și contractarea acestor produse între producători și reprezentanții comerțului de stat și cooperatist a fost organizată la indicația conducerii partidului și statului. După cum se știe, la Plenara Consiliului Național al Agriculturii, pe baza indicațiilor cuprinse in cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, s-a prevăzut — alături de alte importante măsuri vi- zînd sporirea producției agricole — ca membrii cooperativelor agricole și țăranii cu gospodărie individuală din

prezentat tot ce produc și, mai ales, ce urmează să producă în acest domeniu, începînd din 1983, industria și cooperația. Sînt unelte noi, funcționale, unelte care în trecut lipseau aproape în totalitate. Este meritoriu și faptul că a fost organizată operativ și contractarea produselor respective, ceea ce, pe baza legilor în vigoare, dă garanția că ce au oferit furnizorii și ce s-a angajat comerțul de stat și cooperatist să preia și să valorifice prin magazinele de specialitate va ajunge la cei interesați.In expoziție sînt foarte multe utilaje și unelte destinate lucrării pămîntului, întreținerii culturilor și recoltării produselor. Remarcăm, în primul rînd, noile tipuri de motocul- toare realizate la „Metalica" București, „Electrometal" Timișoara, „Gutinul" Baia Mare și de întreprinderea de producție și prestări a UCECOOP Bihor. Sint mașini acționate cu motoare de mic litraj, de felul celor cu care sînt echipate motoretele „Mobra" șl pe care se mon

urmă remorca. Sintem informați că întreprinderea a pregătit fabricația și poate produce atitea mașini cite comenzi va primi. De asemenea, în cadrul expoziției a fost prezentată motocositoarea „Carpatina" și aflăm că in 1982 întreprinderea „Metalica" a livrat 4 000 asemenea utilaje. Numeroase utilaje sînt pentru tracțiune animală : pluguri pentru terenuri ușoare, pluguri reversibile pentru zona de deal produse de întreprinderea pentru mecanică agricolă si industrie alimentară Botoșani, o semănătoare fabricată la I.P.P.C. Rm. Vîlcea. Mult interes a stîrnit o mașină agricolă modulată : plug, semănătoare, cultivator, care va putea fi adaptată și pentru scoaterea din pămînt a cartofilor. Dintre uneltele destinate întreținerii culturilor menționăm prășitoarea reglabilă, diferite tipuri de rarițe. A fost expusă o mare gamă de unelte de mină : sape, săpăligi, lopeți, cazmale, furci de tot felul, tîrnăcoape. Pentru gră-

țărani...dinarii amatori, „Tehnometalica" București a prezentat o trusă compusă din 12 piese diferite. Această întreprindere oferă, de asemenea, un nou tip de aspersor, destinat grădinilor de legume. Pentru lucrările din zootehnie au fost prezentate tocătoare de furaje, aparate pentru mulsul mecanic al vacilor, incubatoare de diferite capacități, cuști destinate creșterii iepurilor, țesale și perii pentru animale. Unitățile Ministerului Industrializării Lemnului și Materialelor de Construcții au oferit spre contractare cozi de unelte, ferăstraie de toate felurile, Jiutoaie și putini, diverse unelte și scule de uz gospodăresc.înainte de a încheia aceste însemnări să revenim la episodul pe care l-am descris la început și care se referea la aprecierile făcute asupra unor produse de țăranii aflați întîmplător la expoziție. In mod firesc, am căutat oameni care să-și spună părerea despre aceste utilaje și unelte, oameni cărora le sint destinate și vor lucra cu ele : cooperatori, țărani din zona de deal necooperativizată, grădinari, pomi- cultori și viticultori. Nu i-am găsit. Am fost informat că expoziția a fost vizionată de președinți ai uniunilor județene ale cooperativelor de producție, achiziții și desfacerea mărfurilor, de diverși alțl reprezentanți ai comerțului. Era bine ca șl cei cărora le sint destinate produsele să-și fi spus părerea asupra lor. Nu subapreciem competența celor care lucrează în domeniul comerțului de stat sau cooperatist, dar este nefiresc ca tocmai cei care vor lucra cu aceste utilaje noi să nu-și poată spune părerea asupra lor. In lipsa acestora am solicitat unui specialist din Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ni fon Oprea, din Direcția generală a mecanizării, care ne-a povestit și cele relatate la început, să-și exprime citeva opinii referitoare la calitatea utilajelor destinate țărănimii. Pentru foarte multe dintre ele a avut cu-

vinte de laudă, dar despre altele, nu. Iată o rariță care, așa cum a fost proiectată, nu adună, ci lasă în urma ei pămîntul. Se remarca un plug care este prea greu. Iată o țesală despre care reprezentantul Ministerului A- griculturii, după ce-i pipăie colții, afirmă că „aceasta jupoaie și pielea calului". Un trăgător de paie, așa cum a fost conceput, este o unealtă care nu servește la nimic. Ne oprim în fața standului unde este prezentat prototipul unei foarfeci pentru pomi și viță de vie, produsă de cooperativa „Metalul" Tg. Mureș. Așa cum este concepută, se pare că va

lată citeva din utilajele expuse la expoziția de utilaje, unelte și scule pentru uz agricol. și gospodăresc : cositoarea „Carpatina" livrată de întreprinderea bucureșteană „Metalica" ; o cositoare cu tracțiune animală ; o mașină agricolă modulată ; motocultor cu întrebuințări multiple.Foto : S. Cristian
„bate" foarfecă produsă Ia „Inox" București. După ce reprezentantul ministerului o închide și deschide de cîteva ori, i se rupe arcul. Iar alt arc de rezervă nici nu există.Expoziția de la Sala sporturilor s-a închis. S-a încheiat si acțiunea de contractare. O parte din cele 240 de produse sînt noi și vor fi fabricate în 1983. După cum am fost informați la Ministerul Comerțului Interior, in luna februarie, în reședințele de județe, vor fi organizate 38 de magazine de desfacere a acestor utilaje. Socotim că este necesar ca atit organele comerciale, cît mal ales

producătorii să urmărească funcționalitatea utilajelor și a uneltelor pe care le produc și le vor produce, să culeagă atent observațiile celor ce le folosesc pentru a le putea perfecționa în continuare. In acest fel se vor asigura lucrătorilor din agricultură unelte de bună calitate, de care au nevoie. Important este, așa cum au stabilit organele superioare de partid și de stat, ca utilajele, uneltele și sculele pentru uz agricol și gospodăresc să fie produse în cantitățile contractate și de cea mai bună calitate.
loan HERȚEG
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PARTID - POPOR, UN SINGUR GlND, O SINGURĂ VOINȚĂ
Mărturii ale puternicei unități a întregii noastre națiuni în jurul 
secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu

Partidul Comunist Român reprezintă forța politică 
conducătoare a întregii noastre societăți. Partidul nostru 
este strîns legat de clasa muncitoare, de țărănime și 
intelectualitate, de toți oamenii muncii, fără deosebire

de naționalitate, de întregul popor. El nu a avut și nu 
are decît un singur țel-acela de a servi cauza poporu
lui, a socialismului, a independenței patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU

Omul, patriotul, revoluționarul
A știut să stea drept în fața nedreptăților.Mă număr printre cei care au participat la activitatea ilegală, luminată de flacăra încrederii în viitorul tării, pe care a desfășurat-o partidul nostru comunist. Și atunci, in acei ani grei, noi, comuniștii, gîndeam cu încredere la ziua de mîine a patriei și ne-o închipuiam ca pe o zi în care țara va fi liberă și demnă, cu oameni liberi și demni.Călătorind, azi, prin țară observ cu mîndrie pretutindeni mărețele transformări petrecute în înfățișarea ei și în viața oamenilor în anii socialismului. Le privesc și-mi a- mintesc cu emoție că despre asemenea adinei prefaceri ne vorbea, in anii grei ai ilegalității, cu însuflețire și. convingere, cel ce se află acum în fruntea partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Parcă aud aevea glasul tînărului comunist ce clădea în conștiința noastră, cu forța de convingere ce-i este proprie, încrederea în viitorul luminos al patriei. El ne învăța, în toiul luptei revoluționare, să privim către ziua de mîine a patriei, către ziua ei de azi. îl ascult adesea și acum, vorbind de la tribuna marilor forumuri naționale, cu aceeași însuflețire, cu aceeași încredere în forța clasei muncitoare, a poporului nostru de a birui obstacole, de a înălța țara pe noi culmi de progres.Iată de ce, în acest ianuarie cînd țara îl omagiază pentru cei 50 de ani de activitate revoluționară, pentru ziua sa de naștere, rememorez cu emoție momente din trecut în care am avut privilegiul de a mă afla în preajma revoluționarului Nicolae Ceaușescu, de a-1 cunoaște ca pe un tovarăș adevărat, ca pe un revoluționar de aleasă vocație....L-am cunoscut pe tovarășul Nicolae Ceaușescu în urmă cu a- proape 48 de ani, și cu toate că de Ia acele împrejurări s-a scurs atîta timp, ele mi-au rămas proaspete in minte pentru că au înrîurit profund drumul meu în viață, au însemnat pentru mine clipele unei opțiuni definitive pentru idealul comunist, în anul 1935, îndeplineam funcția de secretar al județenei U.T.C. Dîmbovița. în toamna acelui an, tovarășului Nicolae Ceaușescu i se încredințase sarcina de secretar al Comitetului regional Prahova al U.T.C. ; avea doar 17 ani și jumătate, dar era prețuit, așa cum o dovedea chiar această numire, pentru înaltele sale calități de militant revoluționar, pentru energia și maturitatea gîndirii sale politice.în lungi dezbateri, tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a făcut să în

...știe să conducă pe un drum drept 
patria noastră socialistăPăstrez cu adincă emoție, ca pe cele mai frumoase amintiri din activitatea mea ca președinte al C.A.P. Stoicănești, întîlnirile, neuitatele întilniri pe care le-am avut cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele republicii noastre socialiste.Primul dintre aceste momente a fost în 1949, cînd țărănimea a pornit pe drumul revoluționar al transformării socialiste a agriculturii deschis de partid. Tovarășul Ceaușescu venea adesea în comuna noastră, se sfătuia cu noi, ne încuraja. Una dintre primele cooperative agricole de producție din țară, create în acel an, a fost și a noastră, a țăranilor din Stoicănești. Tovarășul Nicolae Ceaușescu nu a participat la inaugurare, dar a doua sau a treia zi a trecut pe la noi. Cînd a sosit, spre seară, a vizitat și sectorul zootehnic ; acolo nu i-a plăcut că animalele fuseseră lăsate singure (cei doi îngrijitori plecaseră în sat să mănince). A fost asigurat că se vor lua măsurile necesare. Ne-a înțeles, iar seara tîrziu, de la plasa Slatina, a mai telefonat o dată : „Au venit cooperatorii la zootehnie ? Să aveți grijă de animale !“ Cu cită insistență, cu cit suflet se interesa de soarta cooperativelor agricole, încă de pe atunci ! Mai tîrziu, cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost ales secretar general al partidului, ne-a vizitat de cîteva ori : la sectorul avicol, in lanurile de griu sau de porumb, în sat. Lua în mînă cîteva spice de griu, Ie freca țărănește în palmă, depănușa știuleți, lua în mînă pămînt pe care-1 modela cu răbdare... „Să faceți o agricultură avansată, tovarăși ! Câutați să munciți bine pămîntul, fertilizați-1 cu ce și cu cît trebuie, utilizați soiurile și hibrizii cei mai potriviți aici, în cîmpia Boianului. Și să nu uitați, tovarăși, să acordați o mai mare atenție zootehniei !“. Erau îndemnuri simple. 

țelegem că imperativul momentului era lupta hotărîtă împotriva primejdiei fasciste, că datoria de căpetenie a fiecărui membru de partid era aceea de a organiza și mobiliza la ripostă antifascistă dîrză masele largi de oameni ai muncii, în primul rînd tineretul. Sub impulsul gîndirii și faptei revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, munca și lupta noastră s-au intensificat ; s-au ținut numeroase adunări conspirative și întruniri politice, au fost răspîndite zeci și zeci de manifeste și broșuri comuniste, s-au organizat noi nuclee ale tineretului comunist, s-au înființat filiale ale organizației Blocului pentru apărarea libertăților democratice, organizație de masă făurită de partid în vederea unirii oamenilor muncii în lupta pentru democrație, împotriva fascismului. Toate acestea au îngrijorat profund autoritățile locale, care au trecut la numeroase arestări, la 15 ianuarie 1936 în comuna Ulmi fiind arestat și tovarășul Nicolae Ceaușescu.Lunile de instrucție judiciară care au urmat au fost pentru mine, ca și pentru tovarășii mei, o adevărată școală revoluționară. înalt exemplu de curaj și dîrzenie fiind mereu tovarășul Nicolae Ceaușescu. A stat demn și dirz în fața jandarmilor, neîngenuncheat de schingiuiri și maltratări — mult timp jandarmii nu i-au putut afla nici numele — iar aceasta ne-a dat și nouă tăria să fim dîrji, să trecem peste destule clipe grele.Din perspectiva anilor care au trecut de atunci, un alt fapt mi șe pare însă a fi fost și mai important decît aceste eforturi ale noastre de a nu ne lăsa intimidați, îngenuncheați, înjosiți. Și anume faptul că tovarășul Nicolae Ceaușescu ne-a făcut să înțelegem limpede că în procesul care urma să aibă loc nu ne apăram doar pe noi, sau în primul rînd pe noi, ci apăram o idee înaltă, un steag de luptă — ideea comunistă, steagul roșu al partidului nostru. Ne-a făcut să înțelegem că noi aveam datoria să arătăm țării că partidul comunist era trup din trupul poporului, că idealurile lui izvorau din înseși idealurile națiunii, că se impunea cu acuitate unirea tuturor forțelor progresiste ale poporului pentru salvgardarea independenței și integrității țării. Prin toate acestea erau dejucate intențiile autorităților care căutau să discrediteze partidul nostru comunist.

spuse din suflet pentru sufletele noastre, cuvinte izvorîte din înalta grijă atunci ca și astăzi, față de dezvoltarea agriculturii noastre socialiste. Din desele vizite pe care le-a făcut în cooperativa noastră, în alte cooperative din județ ca și din toată țara, din vizitele făcute în industrie, din intensa activitate pe care o depune pentru dezvoltarea întregii economii, mi-am dat seama de mult că tovarășul Nicolae Ceaușescu este un neasemuit strateg al construcției socialiste a țării, în condițiile noastre specifice și în perioade nu dintre cele mai ușoare. O gîndire de mare adînci- me, o deosebită capacitate de a antrena masele la realizarea polj- ticii partidului.Mărturisesc sincer, orice întîlni- re pe care o avem cu tovarășul Nicolae Ceaușescu se transformă, aici la noi în Stoicănești, în adevărate consfătuiri de lucru cu un tovarăș apropiat, cu un prieten drag. Cuvintele sale ne merg întotdeauna direct la inimă. Noi, cei din Stoicănești, ca toată țara, i-am urmat sfaturile cu nețărmurită încredere. Ne mîndrim cu aceasta. Aplicînd în viață indicațiile deosebit de prețioase, sfaturile sale înțelepte, orientările sale clarvăzătoare, cooperatorii. mecanizatorii și specialiștii, noi toți, am reușit să facem din cooperativa noastră agricolă o unitate de frunte a județului. In 1982 valoarea producției globale agricole a fost de 132 milioane lei. iar averea obștească depășește acum 170 milioane lei. Ca urmare a dobîndirii unor producții din ce în ce mai mari, am ajuns să ridicăm valoarea unei norme convenționale la 70 de lei. Avem oameni minunați, cu dragoste de muncă, însuflețiți în orice acțiune de înflăcăratele îndemnuri adresate de mult stimatul și iubitul nostru conducător.Recent, la Conferința Națională a partidului și la Plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii,

tovarășului Nicolae autoritățile au lovit primul rind în tînărul mimai întîi sala proce- cea mai pronunțate

Datorită tovarășului Nicolae Ceaușescu, procesul de la Brașov s-a transformat într-o dîrză bătălie politică, în cursul căreia în sala tribunalului au răsunat limpede, cu curaj, cuvîntul partidului comunist, lozincile sale, îndemnul său fierbinte la unirea tuturor celor cărora le era la inimă soarta țării pentru a alunga norii negri de primejdie care începuseră să se adune. Intuind rolul Ceaușescu, în . ' litant revoluționar ; îndepărtîndu-1 din sului, apoi dîndu-i grea dintre pedepsele . atunci : 2 ani de închisoare, 2 000 lei amendă și 1 an domiciliu obligatoriu. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost singurul căruia nu i s-a scăzut din pedeapsă cele aproape cinci luni petrecute in beciurile jandarmeriilor dîmbovi- țene, ci, dimpotrivă, i s-a mai adăugat și o pedeapsă de 6 luni închisoare pentru protestul său față de o decizi,e care lovea în- tr-unul din tovarășii noștri. în total, deci, se adunau aproape trei ani de detenție — fapt prin sine însuși grăitor pentru îngrijorarea și teama pe care le insuflase autorităților.Curajul, dîrzenia, demnitatea, judecata matură, activitatea clocotitoare au fost trăsăturile care m-au impresionat cel mai mult la tînărul ce împlinise 18 ani in beciurile jandarmeriilor. Sînt bucuros că și peste ani, acum, cind se află în fruntea, partidului și statului nostru, același curaj în pro- niovarea și impunerea noului, aceeași gîndire . adincă și temeinică, aceeași consecvență in atingerea țelurilor propuse, aceeași atitudine demnă, aceeași clocotitoare activitate consacrată propășirii și binelui patriei și oamenilor ei îl caracterizează pe marele fiu al partidului și poporului nostru. Roadele acestei fecunde gîndiri și exemplare activități sînt înseși, marile înfăptuiri ale epocii inaugurate de Congresul al IX-lea al partidului — căruia poporul i-a dat cu îndreptățire numele marelui său conducător —ritmurile înalte în care țara a înaintat spre viitorul său comunist, prestigiul internațional fără precedent al României socialiste.
Gheorqhe DUMITRACHEmembru de partidcu stagiu din ilegalitate

Industriei Alimentare și Gospodăririi Apelor, ne-a uns Ia suflet cînd a spus că este momentul ca în fiecare gospodărie țărănească să se crească cit mai multe animale, pă- mintul să fie muncit de toți . cei ce-I dețin într-o formă sau alta. Este mai mult decît o vorbă înțeleaptă ! Ne bucurăm din plin și-1 încredințăm pe iubitul nostru conducător că vom sprijini acțiunea știind că și noi vom fi sprijiniți. Va fi dusă la îndeplinire această acțiune, ca toate marile acțiuni și idei care au izvorît, spre binele poporului român, din gîndirea comunistă a celui care și-a închinat întreaga viață luptei revoluționare pentru transformarea societății noastre într-o societate socialistă a progresului și prosperității. în general, sînt de-a dreptul impresionante perseverența, fermitatea cu care urmărește înfăptuirea obiectivelor stabilite de partid. Pentru noi, poporul, este un mare motiv de mîndrie să știm că în fruntea partidului și a statului avem un om care știe să găsească întotdeauna, chiar și în împrejurări mai grele, drumul drept pe care să-l urmeze țara, soluțiile potrivite fiecărui moment în perspectiva realizării neabătute a tot ceea ce ne-am propus.Cu prilejul omagierii a cincizeci de ani de activitate revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu și al aniversării zilei sale de naștere, și noi, țăranii cooperatori din Stoi- cănești-Olt, intr-un glas cu întreaga țară, îi dorim ani mulți și fericiți, să fie mereu tînăr în gîndire și în acțiune pentru a ridica patria străbună pe cele mai înalte culmi ale civilizației comuniste. îi urăm multă sănătate, bucuria muncii împlinite, însoțite de strămoșescul „La mulți ani !“.
Dumitru TUDOSEErou al Muncii Socialiste, președintele cooperativei agricole de producție Stoicănești, județul Olt

Lucrare de Ileana BALOTĂ
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STEGAR AL ROMÂNIEI
In brațul lui se-adună o forță milenară 
Să pună temelie la-nalte ctitorii,
In brațul iui e-o pace a muncii pentru țară 
Și pentru fericirea străbunei Românii.

In glasul lui vibrează istoria română 
Să spună omenirii că noi aici ne știm. 
In glasul lui e-o pace a țării azi stăpină 
In țara demnității pe care o iubim.

In ochii lui îți scaldă luminile de pară 
Eroii ce prin veacuri spre astăzi au privit, 
In ochii Iui e-o pace a dragostei de țară, 
Și-o mare cutezanță și visuri de-mplinit.

E Ceaușescu ctitor de țară românească 
Purtînd in suflet țara și visul ei purtînd, 
Ca munca-n unitate și spornic să rodească, 
E fiu-erou al țării și-al păcii pe pămint !

Viorel COZMA

Viziune de înalt patriotism privind 
caracterul unitar a! istoriei naționaleDe curînd, la Editura militară a văzut lumina tiparului, sub egida Institutului de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R., volumul „Nicolae Ceaușescu: Istoria poporului român (Culegere de texte)**.  înmănunchind aprecieri ale secretarului general al partidului privind trecutul național, rosturile științei istorice in lumea de astăzi, volumul oferă o expresivă sinteză a concepției profund științifice, larg cuprinzătoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu asupra istoriei, parte integrantă a vastei sale opere teoretice, ale cărei principii, teze și idei au reînnoit și fertilizat adine întreaga creație teoretică din țara noastră, au stat și stau la temelia tumultuoasei activități constructive, de o anvergură fără precedent, desfășurată în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului.Așa cum reiese limpede din volum, viziunea tovarășului Nicolae Ceaușescu asupra istoriei patriei își are izvorul, precum la toți marii fii ai neamului, în simțămintul mîndriei pentru apartenența la un popor demn, cu o îndelungată și eroică istorie, nicicînd îngenuncheat de vicisitudinile vremurilor, cu o multimilenară vocație a muncii pașnice și a prieteniei, cu remarcabile contribuții la îmbogățirea tezaurului mondial de valori materiale și spirituale. Un simțămînt strîns legat de convingerea că intr-un asemenea popor sălășluiesc uriașe energii, mari puteri creatoare, imense resurse de dăruire și abnegație, prin a căror deplină punere în valoare țara se va așeza la locul de cinste pe care-1 merită în rîndul statelor lumii.Nutrită din asemenea convingeri, concepția' secretarului general al partidului despre istoria patriei a însemnat nu numai reliefarea magistrală a permanențelor, a liniilor de forță ale trecutului, ci și interpretarea dintr-o perspectivă științifică a tuturor evenimentelor înscrise în hronicul patriei, corectarea unor aprecieri eronate care sărăceau sau umbreau .acte, fapte și personalități ale istoriei noastre, diminuînd însuși aportul românesc la marea bătălie a popoarelor pentru progres, pentru triumful ideilor de morală și justiție. Prin aceasta, epoca inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului va rămine in analele țării ca o epocă distinctă, în care s-a redat poporului, într-o lumină adevărată, istoria sa multimilenară, epoca in care trecutul a fost socotit o firească temelie pentru făptuirile prezentului, un vast creuzet în care s-au șlefuit trăsăturile specifice felului de a fi, a gîndî și a simți al poporului român : statornicia pe pă- mintul străbun, atașamentul nestrămutat față de limba sa cea „ca un fagure de miere", setea de dreptate și libertate, voința de a trăi demn 

într-o țară demnă. Trecutul nu mai apare astăzi rupt de prezent, ci intr-o firească și organică unitate cu prezentul pe care-1 înrîureș- te și cu viitorul pe care-1 luminează. S-a redat, cu alte cuvinte, poporului nostru bunul său cel mai sacru — .istoria.Interesul și pasiunea cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu se apleacă asupra istoriei își au sursa, deopotrivă, într-o superioară înțelegere a rosturilor istoriei. Potrivit, concepției tovarășului Nicolae Ceaușescu, istoria, cunoașterea ei temeinică reprezintă o importantă pirghie de progres, întărind conștiința de sine a poporului, voința sa de a-și consacra energiile binelui țării. Fortificînd sentimentul dragostei față de țară și popor, cunoașterea istoriei se dovedește un factor de conștientizare a datoriei pe care generațiile de astăzi o au de a prelua și purta mai departe cu cinste făclia înaintașilor. Istoria are, deopotrivă, in concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu, menirea de a fi fierbinte pledoarie pentru pace, pentru prietenie, colaborare și înțelegere între popoare, exemplele istoriei ilustrind cu o forță deosebită adevărul că marile împliniri ale geniului uman au stat sub semnul păcii și cooperării. ,Volumul evidențiază în continuare numeroasele domenii și probleme ale istoriei asupra cărora gindirea tovarășului Nicolae Ceaușescu a proiectat lumini noi, a deschis calea unor interpretări conforme cu adevărul istoric, angajind cercetările de specialitate pe rodnice făgașe de creație. Așa, de pildă, ideile privind începuturile poporului român reliefează rădăcinile sale de mai multe ori milenare în această vatră prin strămoșii săi daci, ca și faptul că împletirea strinsă a civilizației acestora cu civilizația romană, simbioza daco-romană au dat naștere unui nou popor care, păstrind în firea sa cele mai înalte virtuți ale dacilor și romanilor, a străbătut veacurile cu fruntea sus, înfrun- tînd vitregiile vremurilor, ridieîn- du-se mereu deasupra lor. Vitregii care, subliniază secretarul general al partidului, nu l-au clintit din vatra străbună, unde se înfrățise cu codrul, cu văile, cu munții și cîmpiile, ci l-au oțelit și l-au călit, i-au sporit mereu iubirea pentru glia și graiul strămoșesc, socotin- du-le supremele sale bunuri, pentru apărarea cărora nici un preț nu poate fi prea mare. Dragostea de moșie, de libertate, arată secretarul general al partidului, lupta pentru neatirnare străbat ca un fir roșu istoria românească, strîns îngemănate cu o altă permanentă aspirație : unirea intr-un singur stat unitar și independent a celor de același neam și limbă. Are o mare valoare, în contextul lumii de as
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tăzi, cînd zeci și zeci de popoare luptă pentru apărarea și consolidarea independenței lor politice și economice, sublinierea că dreptele aspirații ale unui popor se vor împlini, în pofida oricăror obstacole, dacă acel popor acționează unit, dacă socotește că nu există jertfă prea grea, sacrificiu prea mare pentru realizarea acelor năzuințe. Reliefind trăsăturile de permanență ale istoriei românești, tovarășul Nicolae Ceaușescu are uriașul merit de a fi pus în lumină cu adevărat rolul și locul maselor de țărani în istoria patriei, subliniind că țărănimea a fost, secole și secole la rînd, „temelia casei", aceea care a păstrat, ca lumina ochilor, limba; obiceiurile și legea străveche, a făcut să rodească glia, a fost scut de apărare țării lâ ceasurile de primejdie. în același timp, secretarul general al partidului a subliniat rolul hotărîtor pe care l-a avut, in desfășurarea luptei revoluționare a poporului, apariția și dezvoltarea clasei muncitoare, activitatea partidului său de avangardă.Alături de ideile privitoare la prezența activă a clasei muncitoare in toate marile momente ale istoriei moderne și contemporane, la rolul său de exponent al intereselor vitale ale oamenilor muncii, secretarul general al partidului a reliefat caracterul unitar al istoriei naționale, faptul că istoria clasei muncitoare, a partidului său revoluționar constituie parte integrantă a istoriei patriei. în lumina acestei concepții se evidențiază o dată mai mult adevărul că partidul este falnic stejar plămădit și crescut din realitățile românești cu care s-a identificat pe deplin și a căror transformare in sens revoluționar și-a propus-o încă de la începuturile sale, în numele împlinirii idealurilor vitale ale oamenilor muncii.Așa cum rezultă cu claritate din volum, nu există, practic, nici un moment al istoriei poporului, de la începuturile sale și pînă in Zilele noastre, la care să nu se fi referit secretarul general al partidului, în fiecare dintre aceste aprecieri puțind fi descifrat cu constanță un cald omagiu adus înaintașilor și un mereu reînnoit îndemn de a ne încălzi inima la flacăra dragostei lor de țară, de a le continua lucrarea spre gloria și măreția României socialiste. Prin aceasta, gîndirea istorică a secretarului general al partidului se dovedește nu numai deschizătoare de fertile căi pentru cercetarea de specialitate în interpretarea justă a trecutului, ci și un îndemn la cultivarea unor trainice sentimente patriotice, a încrederii în forța creatoare a poporului, a asumării unor înalte responsabilități pentru destinul prezent și viitor al patriei.
Silviu ACHIM

0 CONCEPȚIE ȘTIINȚIFICĂ
» » »

(Urmare din pag. I)Spiritul creator, profunzimea, rigoarea științifică se asociază cind vin să demonstreze că secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, făuritorul planurilor noastre de azi și de mîine, este, concomitent, și primul nostru exemplu întru participarea la edificarea si conducerea uriașei alcătuiri socialiste a României. Volumul de față este străbătut de un puternic filon de gîndire și simțire patriotică, de un sentiment și o conștiință a istoriei deopotrivă înălțătoare și pilduitoare. El analizează și promovează elocvent una din caracteristicile esențiale ale existentei poporului nostru și anume manifestarea vibrantă, excepțională a conștiinței de sine, profund patriotice, care nu este altceva decît expresia dragostei nețărmurite față de pămîntul străbunilor săi. „în ciuda a tot felul de piedici, a ocupației străine, arată secretarul general al partidului, popoarele asuprite nu încetează lupta de eliberare, nu pregetă de la nici o jertfă pentru alungarea asupritorilor străini, pentru formarea lor ca națiuni de sine stătătoare".Au trecut sute de ani în care s-a închegat și cimentat comunitatea de interese economice, de teritoriu, de cultură și limbă a poporului român. îmbinate organic cu ideile de emancipare națională, progres social, umanitate, dreptate socială și conlucrare sinceră cu celelalte națiuni și naționalități, sentimentele de profund patriotism au constituit forța esențială a crezului nostru politic ca națiune liberă și independentă, înfăptuirea Unirii Principatelor a marcat, de fapt, constituirea statului național român, formarea națiunii române : Unirea din 1918 a răspuns cerințelor și legilor obiective ale dezvoltării sociale, bazin- du-se pe realități fundamentale, cum sint originea și limba comună, identitatea de ipterese și aspirații ale întregului popor, dornic să trăiască intr-o singură tară. Românii au trăit de secole de-a rîndul în formațiuni statale diferite, dar in pofida acestei fărîmițări, în conștiința lor a rămas mereu vie ideea unității, a apartenenței la același unic popor. Cu o înălțătoare luciditate, tovarășul Nicolae Ceaușescu aduce un adine elogiu poporului român, din mijlOcOI căruia s-a ridicat, popor * care a reușit -să-și copșerye nealterate ființa proprie, identitatea, personalitatea, spiritualitatea sa. în ciuda atitor opreliști ce au stat de-a curmezișul istoriei sale. Unirea Principatelor, războiul de independență și înfăptuirea Marii Uniri din decembrie 1918 sînt tot atitea pietre de hotar sau poate tot atitea momente de răscruce in care poporul nostru a trecut cu demnitate probe de foc ale istoriei, manifestîndu-și înalta conștiință patriotică. Conchidem, în lumina înaltelor valori teoretice elaborate de secretarul sreneral al partidului, că, in ce privește poporul român, conștiința națională reprezintă o manifestare plenară, profundă și permanentă, și deopotrivă responsabilă, atît a conștiinței propriei valori, cit și a respectului și prețuirii față de alte popoare.Este un fapt cunoscut că la tot ceea ce s-a înfăptuit și se înfăptuiește în patria noastră au luat și iau parte, in mod egal, toți oamenii muncii — români, maghiari, germani, de alte naționalități. Tradiția vie a unității și frăției dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare a dobindit valențe noi, superioare, îndeosebi in anii de după Congresul al IX-lea al P.C.R. Elaborarea, cu contribuția hotăritoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. a strategiei și tacticii partidului cu privire la problema naționalităților conlocuitoare în socialism. aplicarea consecventă a politicii naționale au dus la situația calitativ nouă, și unică am spune, în care întreaga suflare din patria noastră își făurește viitorul în deplină libertate și egalitate. Este triumful rațiunii, precum și al unei politici științifice, este o rezolvare definitivă a problemei naționale pe temeiul realităților și cerințelor concrete ale României. Patriotismul oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, reprezintă astăzi o forță majoră reală, dinamizatoare, a energiilor întregului nostru popor.Noul volum al seriei „Din gîndirea filozofică a președintelui României" este deopo- z*  trivă o contribuție originală, creatoare, cu înalte virtuți teoretice și o impresionantă lecție de patriotism. Conștiința națiunii socialiste, conștiința patriei se circumscriu ca factor de progres real, patriotismul fiind acela care înflăcărează, dinamizează și focalizează energiile, unindu-le. în egalitate și frăție, cum spune, în mod magistral. tovarășul Nicolae Ceaușescu, cum a demonstrat-o cu atita strălucire teoretică, într-o viziune de amplă cuprindere în expunerea programatică rostită la Plenara lărgită a C.C, al P.C.R. din iunie 1982.O meditație profundă, activă, concluzii practice, mobilizatoare, hotărîrea de a face totul pentru înflorirea națiunii noastre vor fi neîndoios rodul lecturii acestei opere, și tot atitea luminoase îndemnuri la a urma cu devotament și pasiune comunistă marele exemplu al secretarului general al partidului, exemplul unei strălucite vieți de patriot revoluționar, de militant înflăcărat pentru cauza patriei, independenței și suveranității sale, a libertății și independenței tuturor popoarelor, a colaborării internaționale într-o lume mai dreaptă și mai bună, a păcii și progresului social. Acționînd astfel, vom da expresie celor mai fierbinți sentimente de recunoștință și aleasă cinstire ale tuturor conștiințelor națiunii față de cel pe care un întreg popor îl omagiază la împlinirea a 50 de ani de activitate revoluționară și aniversarea zilei sale de naștere.
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Scoica albă
Știați că scoica albă 

in apele Mării Negre 
două decenii in urmă? 
sil aici condiții dintre
bune de înmulțire și creștere. In 
ultimul timp, a atras atenția 
cercetătorilor prin cantitatea 
mare de masă cărnoasă, pe care 
o are, bogată in substanțe pro
teice. Ea a fost crescută expe
rimental in cultură la Institutul 
român de cercetări marine. Aiît 
forma, mărimea și culoarea, dar 
mai ales conținutul scoicilor albe 
sint asemănătoare cu ouăle de 
găină. Specialiștii au calculat că 
producția unui hectar cu scoici 
albe, timp de doi ani, este echi
valentă in substanțe proteice cu 
nu mai puțin de... două milioa
ne de ouă.
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Trei reprize 
și un epilog

Colegi la un cămin de 
miliști din municipiul 
Gheorghe, Aurel Balaur și Mi
hai Stratulat au pus la cale, 
după mai multe „pahare de vor
bă", o afacere care se dorea de 
cursă lungă: unul să stea la 
pindă și celălalt să „viziteze" 
interioarele unor mașini.Prima repriză: Stratulat a stat 
la pindă și Balaur a cotro
băit în prima mașină, unde n-a 
găsit decit niște ochelari. „Buni 
și ăștia" — și-a zis el și i-a 
luat.A doua repriză: încurajați de 
primul „succes", a doua noap
te au prădat două mașini, dar 
iar n-au găsit decit o veioză și 
niște cățeluși din plastic. N-au 
iertat nimic.A treia surpriză : O „staționa
re" mai îndelungă la mai multe 
mașini, de unde am „cules" 
niște șepci, truse de cruce roșie, 
mănuși, niște miere și, din nou, 
o pereche de ochelari.A patra repriză, cind se gin- 
deau că va merge tot ca pe 
roate și că le va pica ceva 
de valoare, n-a mai avut 
pentru că au „picat" ei in 
țele oamenilor legii.Epilogul — la tribunal.
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Iresponsabilitate
Cind lui Grigore Remus Bota, 

brigadier la cooperativa agrico
lă Berchez, județul Maramureș, i s-a încredințat și răspunderea 
pentru sectorul de fabricat ra
chiu, nu-și mai încăpea In piele 
de bucuros ce era. „Ei, acu-i 
acu! — și-a zis el. Am sd le arăt 
eu ce pot“. Dar a „arătat" exact 
ce nu trebuia. In afară de fap
tul că de rachiu nu a „răspuns" 
cum trebuie, a început să facă 
tot felul de năzdrăvănii (citește 
ilegalități). Intre altele, mergea 
la pădure și tăia copacii ca de 
pe moșia lui. Cind s-a tras linie 
și s-a adunat, a rezultat o pa
gubă de 150 000 lei. Acum nu 
mai e nici brigadier, nici res
ponsabil cu rachiul. E un con
damnat la șase luni și jumăta
te închisoare.
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Ammdoi 
erau cu chef

Cu echilibru precar, abia ți- 
nîndu-se pe picioare, Ion Drăgoi 
mergea teleleu, in zig-zag, drept 
pe mijlocul unei străzi din Cu- 
gir. Deși strada era destul de 
largă, deși conducătorul auto
buzului care se apropia de el 
putea să-l ocolească, Drăgoi a 
fost lovit și trîntit la pămint. In 
loc să oprească și să-i acorde 
primul ajutor, șoferul a apăsat 
pe accelerație și dus a fost. 
După patru ore de cercetări, șo
ferul a fost identificat in per
soana lui Beniamin Scrob, care 
circulase cu autobuzul 31-AB- 
1230. De ce credeți că fugise el 
de la locul faptei? Pentru că și 
el, șoferul, ca și Drăgoi, se afla 
tot sub influența alcoolului.

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

Unde duce 
nesăbuința

Am mai scris în rubrica noas
tră despre pericolul pe care-l 
prezintă stocarea unor cantități 
de benzină — sursă sigură de 
incendii. Aflăm insă că B.C., ce
tățean din Satu Mare, in timp 
ce iși făcea „plinul" la mașină, 
mai avea acasă încă 130 de litri 
de benzină in bidoane de... plas
tic, total neindicate pentru orice 
material inflamabil. Pentru B.C. 
șl pentru alții ca el supunem 
intru luare aminte pățania unui 
alt sătmărean, pe nume Traian 
Dodea. Din cauza*  „rezervei" de 
benzină pe care și-o crease, a 
fost suficientă o scinteie pentru 
ca întreg garajul să se facă 
scrum, împreună cu mașina care 
era... pou-nouță !
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Pe scurt
6 In acest an, primul născut 

la maternitatea din Buzău a fost 
o... fetiță. Răsfoim registrul de 
„premiere" ale anilor și obser
văm că in 1982 primul nou-năs- 
cut a fost băiat, acum doi ani 
— fetiță, acum trei ani — băiat, 
acum patru, ani — fetiță, mai 
înainte iar băiat...Coincidente !O In plăcintăria de pe strada 
Decebal din Alba Iulia, un afiș 
atrage atenția : „Staționarea in 
local interzisă", inchipuiți-vă 
clienții cu farfuria cu plăcintă 
intr-o mină și cu furculița in 
cealaltă... mărșăluind de colo 
pină colo !

® Gestionara Maria Tap de la 
bufetul din Cehu Silvaniei a 
fost surprinsă vinzînd berea cu 
lipsă la măsurătoare. Și la hal
bă, și la țap. Degeaba a încercat 
Maria Țap să găsească alt... țap 
ispășitor.
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GOSPODĂRIILE POPULAȚIEI POT, AU DATORIA ȘI INTERESUL 
SĂ FURNIZEZE MAI MULTE PRODUSE ANIMALIERE

La Conferința Națională a partidului s-a subliniat, din nou, importanța ce trebuie acordată cultivării fiecărei palme de pămint. De asemenea, la recenta Plenară lărgită a Consiliului Superior al Agriculturii, secretarul general al partidului releva, din nou, adevărul că nu dispunem de terenuri nelimitate și, ca atare, cele existente trebuie să fie lucțate intensiv, incit să se obțină de pe fiecare metru pătrat o producție tot mai mare, aceasta fiind singura cale a sporirii cantităților de produse agroalimentare destinate consumului populației.In contextul autoconducerii și autoaprovizionă-

rii teritoriale, așa cum s-a arătat In mod explicit la Conferința Națională, un rol important revine și acelor suprafețe - nu prea mari, dar numeroase - din gospodăriile populației. Ele trebuie — și pot - să producă cele necesare unei bune părți din alimentația familiei care le folosesc, precum și un surplus pentru valorificare prin contracte cu stotul.Consiliilor populare comunale, In calitatea lor de organe ale puterii și administrației locale de stat, care răspund direct, nemijlocit de folosirea cu maximum de eficacitate și chibzuință a tuturor resurselor aflate la nivelul comunelor și in

mod special de aplicarea riguroasă a principiilor autoconducerii și autoaprovizionării, le revine misiunea importantă de a pune in valoare experiența și tradițiile existente, de a lua măsurile practice pe care le cer organizarea și stimularea producției agricole, a creșterii animalelor in toate gospodăriile populației, pentru ca acestea să devină importanți furnizori de produse alimentare.Din multele experiențe, fructuoase ori mai puțin fructuoase care există, redăm mai jos însemnări din două comune, aflate în două zone diferite ale țării.
Revitalizarea tradiției 

crescătorilor de animaleOamenii care locuiesc în comunele din jurul orașului Tulcea au fost atrași, intr-o proporție însemnată, de uzine, devenind muncitori. Dar numai in timpul orelor de muncă. In rest — ei redevin țărani, se intorc în comunele lor, la casele lor, la treburile lor. Unii totuși s-au transformat în orășeni sadea, uitînd de sapă și lopată, abandonînd gospodărirea pămîntului, pentru simplul motiv că era mai comod să se aprovizioneze cu de toate de la magazinele din oraș.Era mai lesnicios, dar nu și mai rațional : de ce să cumperi de la oraș ceea ce poți produce în propria ogradă? Răs- • punsul la această întrebare de bun simț l-a impus insuși programul de autoconducere și autoaprovizionare. La Îndemnul consiliului popular de a se gospodări pe plan local, navetiștii și-au reamintit indeletnicirile strămoșești. Iar, în această privință, exemplul comunei Nufărul este edificator.—■ Multi dintre navetiști, ne spune Florica Chiselencu, primarul comunei. își vînduseră animalele. Prin 1978 s-au vîndut, numai într-un an, aproape 100 de vaci și cîteva sute de oi. Dacă am fi continuat așa. în cîți- va ani comuna rămînea fără animale. Și era păcat, "pentru că așezarea noastră era vestită pentru producția de unt.Ce a întreprins primăria, în această situație ? Firește, am făcut apel la mîndria lor de buni crescători de animale. Am stat de vorbă cu oamenii, convingîndu-i, cu argumente concrete, că este în interesul lor să aibă în gospodărie vaci, porci, păsări. Dar munca noastră de lămurire nu ar fi dat rezultate dacă nu i-am fi sprijinit și în rezolvarea unor probleme practice. Oamenii ne-au spus limpede că bucuroși ar crește din nou animale dacă ar avea cu ce le hrăni. Chiar dacă — așa cum este cazul navetiștilor — asta cere un efort în plus. Adevărul este că suprafața izlazului comunal a fost diminuată, iar posibilitățile existen-

Nufărul — județul Tulcea

te, în gospodăriile personale, de producere a furajelor — nu erau suficiente. Soluția ne-a fost sugerată țot de cetățeni. S-au format asociații de crescători de animale — de ovine și de bovine. în cadrul acestora. oamenii se sfătuiesc, se întra- jutorează reciproc. Și, totodată, obțin, în mod organizat, sprijinul primăriei. Au fost găsite locuri bune pentru pășune pe malul Dunării. Pe cei care predau la fondul de stat cantitățile cele mai mari de lapte și carne ii stimulăm : ei beneficiază de fin mai mult — 10 hectare din pășunea comunei au fost curățate, fertilizate și semănate cu lucernă. A- ceastă suprafață este împărțită crescătorilor fruntași. Anul trecut au obținut 5 coase de pe această suprafață. Fiindcă experimentul a dat roade. în acest an suprafața cultivată va spori cu încă 6 hectare.Fiind rezolvată problema furajelor. oamenii, într-o proporție însemnată navetiști, s-au simțit încurajați în creșterea animalelor. Iar rezultatele arată că efortul lor și sprijinul primăriei au dat roade : anul trecut s-au livrat la fondul de stat 45 tone de carne, 140 hl lapte, peste 5 tone de lină, aproape 50 000 de ouă, 10 tone miere de albine și alte produse agricole. Astfel, comuna Nufărul a devenit — din consumatoare de produse agricole de la oraș — una din localitățile tulcene fruntașe in creșterea animalelor în gospodăriile populației.Rezultatele ar fi și mai bung, dacă pajiștea naturală din Malcoci (peste 300 de hectare) ar avea un randament mai mare. Oamenii o curăță, o fertilizează în fiecare an cu gunoi de grajd. Totuși, ea nu asigură destulă iarbă pentru animale. Demersurile făcute la întreprinderea județeană de pajiști, pentru efectuarea unor lucrări mai complexe, in vederea supraînsămînțării, au rămas fără ecou.
Neculal AMIHULESE1corespondentul „Scinteii"

Primăria trebuie să insiste
pentru rezolvarea problemelor 

producătorilorSe știe că pășunile montane sînt o excelentă sursă de hrană pentru animale. O demonstrează, cu succes, experiența crescătorilor de animale din comuna Dorna Candrenilor, județul Suceava. Pășunile și fînețele se află departe de casa gospodarilor și la mari altitudini. Pentru a ajunge la ele, oamenii parcurg distanțe a- preciabile urcind în pantă, la o mie de metri diferență de nivel. Chiar acum, cînd iarna pe aici este grea, se fac lucrări de întreținere a pășunilor, de reparații la adăposturile animalelor și la căsuțele de pe munți în care, din primăvară, mulți gospodari se vor instala pentru a-și îngriji animalele. Altfel, de pe aceste finețe nu s-ar putea obține nici jumătate din furajele necesare efectivului de animale pe care le cresc cetățenii.Care efective sînt mari : în cele 1 644 gospodării din comună, din care numai 1 492 dețin teren agricol, se cresc aproape 6 100 taurine, 2 050 porci, 2 900 oi, 10 000 păsări, 160 familii de albine, iepuri, capre etc. Practic — nu există gospodărie in care să nu se crească animale și păsări. în anul trecut, gospodăriile populației au livrat la fondul de stat 424 000 kg carne, 21 000 hl lapte de vacă, 12 500 litri lapte de oaie, 67 000 ouă și alte produse. Iar pentru anul 1983, pină la această dată (acțiunea fiind în plină desfășurare), s-au încheiat contracte pentru importante cantități.în această comună bucovineană, unde meseria de crescător de animale se transmite din tată-n fiu, consiliul popular este scutit de efortul de a-1 convinge pe oameni să crească animale în gospodăriile lor. In schimb, îi revine sarcina, de mare însemnătate, de a Ie asigura toate condițiile pentru ca această îndeletnicire să fie cît mai rentabilă, mai

Dorna Candreni — județul 
Suceava

productivă, în folosul satisfacerii nevoilor de consum ale populației,Cum se achită primăria de această misiune ?Este lăudabil faptul că pășunea, ce se închiriază cetățenilor, de 720 de hectare este bine întreținută și fertilizată, că acolo au fost construite 4 saivane pentru adăpostirea animalelor. Dar nu este suficient. Oamenii au nevoie să fie sprijiniți mai susținut în procurarea de semințe de lucernă și trifoi pentru că, au constatat ei — fînul obținut din acestea este mult mai bogat în substanțe nutritive. De asemenea, ei ar dori să semene ovăz și orz. Dar, deși au nevoie de astfel de semințe, în 1982 li s-a trimis orzoaică ; or, aceasta nu se dezvoltă bine în condițiile de aici. Nici magazinele I.J.L.F. nu le sînt de prea mare ajutor cetățenilor : se aduc cantități foarte mici de sămin- ță de gulii și sfeclă furajeră, cu toate că cerințele sint mari. Iar calitatea acestora a scăzut simțitor. „Nu înțeleg cum, tn urmă cu trei ani, sfecla furajeră ajungea la o greutate de 5 kg bucata. De doi ani Încoace, eămînța de sfeclă nu mai este de calitate" — ne spune deputata Floarea S. Spînu. Cultura unor asemenea plante este necesară pentru a diversifica și îmbunătăți hrana animalelor. Numai astfel și cantitățile de carne și lapte obținute vor ti mai mari. Iar satisfacerea acestor cerințe este pe deplin posibilă.Este nevoie ca primăria să nu se mulțumească doar cu înregistrarea acestor carențe, ci să insiste la forurile de resort, să ceară sprijinul consiliului popular județean pentru rezolvarea lor pozitivă. Pentru că nu este de crezut că, pe plan județean, nu se pot obține semințele de calitate solicitate de acești reputați crescători de animale.
Sava BEJ1NAR1Ucorespondentul „Scinteii"

Rîmnicu VîlceO — un oraș al bunilor gospodari Foto : E. Dichiseana
Viitorul satului - din 
hărnicia prezentului

(Urmare din pag. I)și se școlesc, copiii vrednicilor gospodari din Căpîlna vin de se stabilesc!’ aici, punind umărul, alături de bă- trinii lor, la treburile satului și ale gospodăriei. Așa s-a intim- plat cu loan Popa, care este acum inginer agronom ; un om tînăr, harnic și priceput, încrezător în tot ce a învățat și știe, in ceea ce știu și pot oamenii comunei, fapt pentru care mă și invită să revin în vară, să văd ce poate da pămîntul cîmpiei celei arar vălurite din jurul satului. Tot aici vor să se întoarcă și Gheorghe Vid și Ni- cușor a Lichii Galii — amîndoi studenți la a- gronomie — și Ion Husăsan, student la silvicultură. Așa cum s-au întors — după ce au mers prin școli în care s-au pregătit pentru a-i ajuta pe consătenii lor — și învățătorii Florica și Ni- culae Florea și profesoara Florica Popa și asistenta medicală Ve- turia Lupaș. Satul se apropie de el insuși, apropiindu-i pe oamenii săi de dorințele și proiectele sale de viitor.E o iarnă ca o fereastră spre înflorirea liliacului, e un început

de an în care — netulburată — munca de la țară curge ca de cind e pămîntul. de cînd e satul. Bărbații și femeile cresc, laolaltă, animale, ,fără să mai țină seamă — dintr-o îndelungată obișnuință a trudei — ce anume treabă e bărbătească sau femeiască. Așa s-a ajuns ca grajdurile să fie pline, curțile de păsări — așișderea. Așa a ajuns Florian Ban și soția lui, Eva, să aibă în grajd trei vaci, așa a reușit Zeina Baburii să crească pină și cîțiva mînji, așa au reușit și alți gospodari să livreze însemnate cantități de carne de porc și un mare număr de ouă fondului de stat.Ianuarie... Cu gindul la anul care abia începe, cei mai plini de grija cîmpului au și început să care gunoiul de îngrășămînt. în vreme ce alții împletesc coșuri de nuiele sau mături. Mica industrie țărănească — ce, poate, ar trebui să fie încă mai bine valorificată, prin înființarea unor unități prestatoare de servicii — își urmează cursul. Se cioplesc scaune, se cos ștergare, se țese pînză — totul cu privire limpede și atentă

la treburile de peste an. Și treburile acestea nu înseamnă numai muncă și eficiență, ci și frumos Satul se statornicește, astfel, își adîncește și mai tare străvechile rădăcini în solul rodnic al cîmpiei bihore- ne, mulți dintre tineri revin — atrași de bunăstare, confort, cîștiguri mari și sigure — satul se statornicește, așadar, pregă- tindu-și pruncii pentru munca și viața de aici, anul care a început se anunță bogat, totul respiră în satul transilvan liniște, siguranță și încredere....Copiii încă privesc spre geana dealurilor abia bănuite din preajmă, așteptind semnele zăpezii ; bărbații șl femeile aleargă de la una la alta, fără să ostenească, minuind cu pricepere aflată și continuată din părinți unelte vechi și noi ; seara, pe străzi, prin centrul asfaltat, mărginit de clădiri impunătoare, oamenii mai ies la vo- roavă ; tinerii își dau întilnire pentru vacanța viitoare și pentru o apropiată așezare statornică pe vatra părintească ; un sat ca toate satele transilvane — Căpîlna aceasta bihoreană.

Arbuzov, Rozov, Roșcln, Zorin etc. pe de o parte, Vampilov, Șukșin, Ghelman ș.a. și iarăși Rozov prin ultimele sale piese pe de altă parte, reprezintă în mare, în dramaturgia sovietică, nu atit generații diferite, cît două direcții atestînd concepții sensibil diferite asupra rosturilor dramaturgiei. Aplecați a- tent și grav asupra realităților specifice, asupra unor fenomene ale actualității — ultimii ilustrează un nou val, sesizabil dealtfel azi, la nivelul întregii dramaturgii universale, puternic vizibil și la noi : acela al tentativei de a da o dimensiune nouă, superioară teatrului psihologic. El scriu tot piese ce adincesc emoționante drame sufletești, dar mută, bine marcat, accentul de la gesturi, și de la o morală individuală, la comportament și etos social.Spectatorul român a putut constata acest lucru in ceea ce-1 privește pe Alexandru Ghelman urmărind de-a lungul timpului la „r..............nu" piesei plar decupatAlexa Visarion, , subsemnații".

semnificativ, reprezentantă a aceleiași generații de regizori (decoruri : Paul Bortnovski; costume: Diana Ioan).Prin „între patru ochi" ne aflăm in fața unei piese de tip analitic : dramele familiei Golubev s-au consumat mai demult, inainte de ridicarea cortinei, ca și marea catastrofă a vieții lor : accidentul cumplit al fiului, produs chiar pe șan-

ACTIVUL DE PARTID 
o forță creatoare, puternică, 

in afirmarea progresului tehnicRecent, ziarul nostru anunța o nouă performanță tehnică a constructorilor ploieșteni de utilaje petroliere și miniere de la cunoscuta întreprindere „1 Mai" : instalația de foraj F—400—4 DH—M destinată zonelor miniere metalifere pentru săparea de puțuri cu un diametru de 6 metri și la o adincime de 500 metri ; un răspuns prin fapte la strategia economică a partidului de a asigura în următorii ani dezvoltarea mai rapidă a bazei energetice și de materii prime prin punerea in producție a resurselor de care dispunem. Asemenea vești despre succesele acestui reputat colectiv de muncă pot fi frecvent citite in presă și auzite In emisiunile Radiotelevi- ziunii. Termenii lor lapidari, descrierea succintă a caracteristicilor unor instalații sau mașini, a randamentelor lor reprezintă o sinteză foarte concentrată a unui proces permanent, complex de căutări stăruitoare și perseverente.„Colectivul nostru este depozitarul unei experiențe tehnice acumulate de-a lungul a zeci de ani — ne spune tovarășul Toma Oprea, secretarul comitetului de partid din întreprindere. De aceea, noi, comuniștii, ne-am pus adesea întrebarea : cum putem să valorificăm cît mai bine acest prețios tezaur ? Răspunsul l-am găsit în antrenarea activului de partid, care în prezent deține un rol decisiv în domeniul promovării progresului tehnic", într-ade- văr, în activitatea sa de zi cu zi, comitetul de partid din întreprindere se bucură de contribuția unui larg activ format din 343 comuniști ; alți 800 de membri de partid formează activul celor 14 comitete de partid din sectoarele de concepție, din secțiile calde și prelucrătoare. Firește, activul lucrează pe colective, iar aria problemelor abordate este diversă, in funcție de sarcinile organelor de partid respective. Și întrucit una dintre prioritățile muncii politico- organizatorice o constituie afirmarea progresului tehnic, ea se regăsește ca o componentă de bază și în preocupările activului de partid.„Pentru a valorifica pe deplin inițiativele, sugestiile, experiența politică și profesională a comuniștilor din activ, partid are ma și să . .așa fel Incit acțiunile sale să poarte întotdeauna girul cunoașterii temeinice a realității, consecvenței și finalității — precizează tovarășul Pavel Tamaș, secretar adjunct al comitetului de partid. Pentru a ajunge la finalitatea dorită este insă necesar ca activul să fie edificat cu claritate asupra obiectivelor înscrise în planurile de muncă ale comitetului de partid, asupra rațiunilor ce au determinat stabilirea acestor obiective. De pildă, pe baza documentelor Conferinței Naționale a partidului, îndeosebi a Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, comitetul de partid și-a stabilit principalele sale direcții de acțiune, grupate pe capitole, ca să spunem așa, devenite tradiționale : probleme economice, organizatorice și ale vieții interne de partid, ale muncii politico-educative. Dar in instruirea activului am dezbătut documentele conferinței în spiritul lor dialectic. Astfel, pornind de la obiectivul dezvoltării bazei energetice și de materii prime, am stabilit o strînsă corelație între necesitatea elaborării de tehnologii avansate și activitatea de asimilare de utilaje și instalații noi, care, la rîndul ei, presupune promovarea mai puternică a progresului tehnic. De asemenea, progresul tehnic l-am pus într-o strînsă legătură cu pregătirea profesională a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor. Și pentru a putea mobiliza capacitatea de creație a colectivului, ne-am propus ca organizația de partid să acționeze mai hoțărit tn vederea îmbunătățirii muncă, în narea mai partid".în folosirea activului, comitetul de partid de la. întreprinderea nă a acumulat o bogată și experiență, conferindu-i permanenței, flexibilității,

în domeniul promovării progresului tehnic s-au evidențiat îndeosebi forța de pătrundere în miezul lucrurilor șj viteza de reacție în desfășurarea acțiunilor întreprinse de colectivele activului de partid. Astfel, în vara anului trecut, comitetul de partid a analizat, pe baza unui studiu efectuat de specialiști din activ, stadiul înfăptuirii planului pentru introducerea tehnicii noi. Cu acest prilej s-a constatat o rămînere in urmă la asimilarea unui nou tip de agregat de cimentare prevăzut în producția de serie a anului 1983. Dificultățile ce păreau insurmontabile, însoțite de justificări și invocări de cauze obiective, s-au dovedit a fi — în urma examinării întreprinse de colectivul amintit — paravanul după care se cuibăriseră comoditatea și indisciplina unor proiectanți. Comitetul de partid a încredințat unui grup de comuniști din activ, specialiști cu experiență, sarcina recuperării intirzierii la proiectarea agregatului, prin acordare de sprijin, de asistență colectivului care a răspuns inițial de executarea proiectului. Responsabilitatea coordonării acestei acțiuni a fost încredințată ingineru- lui-șef cu pregătirea fabricației, tovarășul Cristei Popeea. Competența profesională, însoțită de pasiune, de spiritul îndatoririi
VIAȚA DE PARTID

la întreprinderea 
„1 Mai“ din Ploiești

comitetul obligația sprijine nostru de să indru- activul în

stilului și metodelor de care se include și antre- eficientă a activului de

lor. Sînt, In aceste întîm- plări și unele infidelități conjugale, dar mai grave sint infidelitățile umane, trădările de sine, îndepărtarea de trăirea autentică și de adevăratele valori etice ; acele momente in care setea de parvenire, carierismul, ipocrizia au alimentat indiferența, lașitatea, neomenia. E greu de stabilit ce este „opera" fiecăruia. Compromisurile

ploieștea- valoroasă atributele eficienței.

comuniste și-au spus cuvîntul. în cinstea Conferinței Naționale, colectivul a raportat, îndeplinirea sar- . cinii încredintr /te : omologarea1 ' •agregatului de cimentare ACT— 1 422.Poate unul dintre cele mai edificatoare exemple în ceea ce privește folosirea activului de partid în promovarea progresului tehnic l-a constituit munca colectivului condus de inginerul Gheorghe Damian. Deoarece tratativele cu unele firme occidentale privind livrarea unor mașini- unelte foarte necesare uzinei se desfășurau anevoios, s-a ridicat problema realizării acestor utilaje in regie proprie. Părerile au fost împărțite — unele pentru, altele împotrivă. Prea multe erau necunoscutele într-un domeniu al construcțiilor de mașini de înaltă tehnicitate în care uzina nu poseda nici un fel de experiență practică, ci numai cunoștințele teoretice ale specialiștilor săi. Comitetul de partid a apelat, și în această situație, la sprijinul activului său.N-a fost deloc ușor. Primele încercări au fost tot atîtea insuccese, iar termenele la început n-au putut fi respectate. Pozitiv a fost însă climatul de dezbatere creatoare, de încurajare, de încredere în forțele proprii pe care l-a promovat cu vigoare comitetul de partid, al cărui sediu a avut permanent ușile deschise muncitorilor și inginerilor veniți să solicite sprijinul pentru asimilarea produselor respective. După un an de strădanii, inginerul Emilian Ghinea a obținut primul mare succes : într-o concepție originală a realizat strungul greu SP-1000. Reușita sa a însuflețit și pe ceilalți muncitori, tehnologi și proiectanți din colectivul activului de partid, care acționa, de asemenea, pentriț finalizarea asimilărilor. Așa s-au născut mașina de găurit spațial, mașina de danturat in ,,V“, strungul greu SN-1 600 (diversificat apoi in șase tipuri).Ca o confirmare a eforturilor depuse de specialiștii uzinei, de activul de partid, cu prilejul unei vizite de lucru în uzină, tovarășul Nicolae Ceaușescu a recomandat ca asemenea mașini să fie fabricate în serie, și pentru alte unități din a nu mai fi importate pe străinătate. Astfel, din unui colectiv al activului a luat ființă o fabrică de mașini- unelte care a rodnic țelor și creativității colectivului de aici. Un exemplu grăitor prin el însuși și care relevă încă o dată importanța și locul pe care activul d partid îl ocupă în evantaiul metode-^ lor și formelor muncii politico-orga- nizatorice folosite de comitetul de partid de la Întreprinderea ploieștea- nă pentru promovarea progresului tehnic.
Constantin VARVARA 
Constantin CAPRARU

țară, spre valută din strădaniile de partiddin domeniul tehnicii de vîrf, însemnat totodată un larg șl cimp de afirmare a cunoștin-

organizării economice. Ca în tragediile antice nenumărate vini ținind de un hybris fundamental (alterarea esenței umane sacrificată pe altarul parvenirii, afirmării, setei de putere) se răzbună cumplit. Ghelman confruntă, situează omul in contextul social și moral in care ființează chemind la responsabilitate individuală, dar atrăgînd atenția asupra necesității
CRONICA TEATRALĂ

Luciditatea pledoariei morale*)

.Giulești" : „Da sau (titlul românesc al i „Premiul"), exem- spectacular de Alexa Visarion, apoi „Noi, subsemnații", la „Nottara", realizat cu fantezie de Dan Micu. Iar acum, iată că invită (prin traducerii lui riade), la ______,________unui al treilea titlu „între patru ochi cu lumea întreagă", pus în scenă de Anca Ovanez Doroșenco,
Naționalul intermediul Tudor Ste- descoperirea

*) „Intre patru ochi" de 
Al. Ghelman, la Teatrul 
Național din București,

tierul unde tatăl este in- giner-șef, dintr-un ordin oarecum abuziv al acestuia; un ordin menit însă să ducă la acoperirea neîm- plinirii planului. într-un moment de adincă, inevitabilă criză provocată de aceasta, ei își răscolesc fără cruțare viața, comportamentele, atitudinile, In- timplări trecute, odată cu semnificațiile lor disimulate sau ignorate — pentru a găsi „cauzele cauzelor". Exagerările rechizitoriului nu lipsesc. De la apelativul de „iepuraș" la cel deplasat de „criminal" e un drum mal lung pe care nervii iritați ai eroilor îl scurtează. Fiecare are tendința să înceapă prin a se autoprezentâ ca victimă, ca persoană inocentă. Adevărul se dezvăluie din sfișie- rea reciprocă a aparențe-

au fost reciproce. Un fapt discutabil etic a atras altul de același fel, Nu o dată Natașa a stimulat parvenirea și practicile carieriste ale soțului. Nu o dată Andrei a făcut din soția sa un instrument al parvenirii și s-a temut apoi să piardă ceea ce ciștlgase cu premeditare și calcul. Descoperim culpe individuale clare, provenite din demiterea de la responsabilități firești. Ghelman previne asupra formelor celor mai monstruoase de degradare (Golubev e gata să „exploateze" pe viitor chiar și „tragedia paternă", suferința provocată de accidentarea fiului său). Un fel de „dans al morții" — dialogul soților Golubev repune astfel în discuție multe din aspectele vieții profesionale, sociale, ale

imperioase a perfecționării relațiilor sociale odată cu perfecționarea sistemului economic.Spectacolul de la Național reprezintă o bună recomandare a textului. Atmosfera creată. încă de la început este excelentă, lectura este pătrunzătoare, subtila demontare a stărilor și decuparea replicilor — rezonantă. Ceea ce nu înseamnă că nu era loc și pentru mai mult și mai bine, desigur (gestul final al eroinei, de pildă, surprinde, nu e susținut nici dramaturgie, nici regizoral). Interpreții celor doi eroi : Adela Mărculescu și Damian Crîșmaru impresionează cu atît mai mult cu cît rolurile de aici echivalează cu certe momente de autodepășire. Adela Mărculescu realizează chiar

o „schimbare la față" față de rolurile anterioare. Starea de muțenie a femeii cu chip răvășit, zbătîndu-se prea neputincioasă într-un halat cam șleampăt, cu mî- necile prea lungi, furia ei tăcută și exploziile agresive sint jucate remarcabil, cu forță, cu putere de interiorizare și convingere. Un efort de variație și mai mare (disputele decurg uneori cam in același fel, pe ton ridicat, uniform), ar fi contribuit și mai mult la senzația de totală izbîn- dă Interpretativă. Fără a neglija aspecte ale vulnerabilității individului provocate de sistemul economic, de lipsa de solidaritate profesională, Damian Crîșmaru propune ca dominantă a lui Golubev pe cea a instinctului, a vitalității ce domină reflexia, și a atotputerniciei automa- tismeior. Golubev jucat de Damian Crîșmaru este o întruchipare a voinței de putere ce prevalează asupra reacției firești și a vocației autenticului. Un punct de vedere inteligent, interpretat pregnant, convingător, cu excelente tranziții de la umilință la trufie. Fiecare dintre cei doi parteneri sugerează cu talent, o lume, susținînd convingător rolul de victimă și apoi pe cel de vinovat, contribuind la menținerea tensiunii. Dialogul lor. evidențiind și o excelentă relație reciprocă, a- duce în fața spectatorilor un tulburător proces analitic și introspectiv, ilustrind, cum spuneam, arta lui Ghelman de a converti psihologia în dramă socială.
Natalia STANCU
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Tovarășului PETAR STAMBOLICI
Președintele Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

Tovarășului MITIA RIBICICI
Președintele Prezidiului Comitetului Central 

al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
BELGRADîn legătură cu încetarea din viață a tovarășului Vladimir Bakarici, vicepreședinte al Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, membru al Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, vă adresez dumneavoastră, Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia și Prezidiului Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, tuturor comuniștilor și popoarelor Iugoslave prietene, cele mai profunde condoleanțe.Vă rog să transmiteți familiei îndoliate sentimentele noastre de sinceră compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, ■ 
Președintele

Republicii Socialiste România

A apărut „Munca de partid" Nr. 1/1983

Cronica zilei

în primul său număr din acest an revista publică o suită de articole consacrate omagierii a 50 de ani de activitate revoluționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu și aniversării zilei sale de naștere. Consemnăm din sumarul revistei : Emil Bobu : „Concepție originală privind căile înfăptuirii rolului partidului de centru vital al națiunii",; Petru Enache : „Spiritul revoluționar — esența gîn- dirii secretarului general al partidului despre misiunea transformatoare a activității ideologice și politico- educative" ; Ștefan Voitec : „Militant consecvent pentru unitatea clasei noastre muncitoare, a întregii muncitorimi internaționale" ; Nicolae 
Consta 'tin : „Viziune nouă, cutezătoare upra rolului și atribuțiilor sindica 3r“ ; Ana Mureșan : „Inițiator^ politicii ferme de afirmare crescîndă a femeilor în viața social- economică" ; Constantin Olteanu : „Fondatorul doctrinei științifice a a- părării patriei" ; Marin Enache : „Izvorul nesecat al unor ample inițiative de masă" ; Leonard Constan
tin : „O opțiune politică fundamentală — primatul efortului propriu" ; 
Ion Stoian : „Politica agrară — expresie elocventă a atenției acordate acestei ramuri de bază" ; Iosif 
Szâsz : „Județul Harghita — oglindă vie a preocupărilor partidului pentru aplicarea neabătută a politicii masKist-leniniste în problema națională" ; XȚasile Bărbulescu : „Noua or- i

Punerea în funcțiune la termen a tuturor investițiilor planificate
(Urmare din pag. I)și sporirii exportului. Apare limpede că, prin însăși structura sa, planul de investiții reflectă sugestiv unitatea strînsă, inseparabilă dintre progresul economic accelerat al țării și ridicarea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii.

— Este cit se poate de evident că 
îndeplinirea planului de investiții din 
acest an ridică exigențe mari in ac
tivitatea desfășurată pe șantiere. 
Care dintre aceste exigente se află 
in fruntea priorităților ?— Fără îndoială, pe primul plan se situează respectarea cu strictețe a termenelor de punere in funcțiune și de atingere a parametrilor proiectați la noile capacități productive, în condiții de înaltă eficiență economică. Sîntem pe deplin conștienți că, în măsura în care contribuim la materializarea la termen sau mai devreme a noilor investiții, vom contribui la înfăptuirea sarcinilor economice și realizarea nivelurilor de producție planificate în celelalte sectoare de activitate pentru anul 1983.Certitudinea și suportul realizărilor din acest an sînt date de bilanțul din 1982, an în care unitățile de con- strucții-montaj ale ministerului nostru au reușit să pună in funcțiune 387 obiective și capacități importante, dintre care un număr de opt in avans din acest an. Dar tot analiza activității desfășurate în anul trecut ne-a demonstrat că rezultatele obținute puteau fi cu mult superioare dacă ministerul nostru, trusturile sale, împreună cu titularii și beneficiarii de investiții, organele locale de pa.,id, furnizorii de utilaje, producătorii de materiale de construcții și pf-oiectanții ar fi acționat mai energic pentru soluționarea operativă a tuturor problemelor cu care au fost confruntați pe șantiere.Iată de ce consider că hotărîtoare pentru îndeplinirea în condiții calitativ superioare a sarcinilor ce ne revin în 1983 sînt concentrarea eforturilor depuse in comun asupra soluționării problemelor de care depinde finalizarea rapidă a tuturor obiectivelor de investiții planificate, conlucrarea permanentă pe întreaga durată a execuției pentru soluționarea iticăror eventuale dificultăți. Des- prinzind toate învățămintele care decurg din lipsurile manifestate în anul trecut, din indicațiile și criticile făcute de către secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, acordăm o atenție cu totul deosebită creșterii susținute a ritmului de lucru pe șantiere. îndeplinirii zi de zi și săptămînă de săp- tămînă a programelor de lucru stabilite, singura cale de recuperare a rămînerilor în urmă și -de încadrare cu strictețe în graficele de lucrări. Dealtfel, abordînd cu răspundere sarcinile încredințate, încă în cursul anului trecut, colectivele trusturilor și șantierelor noastre și-au orientat preocupările în direcția pregătirii și organizării eit mai judicioase a lucrărilor din acest an, asigurării condițiilor de lucru în perioada de iarnă, folosirii cu randament superior a timpului de lucru al oamenilor și utilajelor de execuție, întăririi ordinii și creării unul 

ganizare administrativ-teritorială — idee care a schimbat din temelii chipul țării" ; Ion Radu : „Promotor consecvent al legăturilor strînse, permanente cu masele" ; Ion Po- 
pescu-Puțuri : „Personalitate remarcabilă a istoriei contemporane" ; 
Pantelimon Găvănescu : „Părintele iubit al tinerei generații" ; Ileana 
Jalbă : „Indicații prețioase privind unitatea dialectică dintre munca colectivă și răspunderea personală" ; 
Marcu Boantă : „însuflețiți de luminosul exemplu al minerului de onoare al țării". în cuprinsul revistei mai sînt inserate articole privitoare la lupta pentru a da patriei cit mai mult țiței, modernizarea economiei, utilizarea cu grijă sporită a energiei, noua revoluție agrară și noua istorie a satului românesc, creativitatea ridicată la rang de principiu și normă morală. La rubrica „învățămîntul politico-ideologic în pas cu cerințele dezvoltării economice și sociale", revista publică planul tematic la lecția : „Concepția P.C.R., a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu privire la dezvoltarea proprietății socialiste și a autoconducerii muncitorești in stadiul actual al edificării socialismului în țara noastră. Sarcinile organelor și organizațiilor de partid, ale conducerilor colective pentru întărirea continuă a proprietății întregului popor, pentru valorificarea plenară a largului și puternicului sistem al democrației muncitorești".

climat de exigentă disciplină in muncă.
— Cum se va acționa concret, in 

acest scop, in perioada imediat ur
mătoare ?— Punem un accent prioritar pe indcplinirea cu ritmicitate a prevederilor fizice și valorice de plan încă din acest prim trimestru al anului, in scopul asigurării unor largi fronturi de lucru și devansării termenelor de intrare în producție la o serie de investiții planificate pentru lunile viitoare. Volumele de lucrări planificate pentru acest trimestru sint, dealtfel, concludente pentru starea de mobilizare existentă în unitățile ministerului nostru. Se vor executa 4,56 milioane mc de lucrări de terasamente, vor fi turnați 910 000 mc de betoane și montate 103 000 mc de elemente prefabricate din beton armat, din care peste 65 000 mc vor fi confecționate in bazele proprii de producție ; vom produce și monta, de asemenea, 10 000 tone de construcții și confecții metalice, iar lucrările de montaj-instalații și lucrările speciale ce vor fi executate vor însuma peste 1,4 miliarde lei. In acest scop au fost stabilite, in lumina indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu prilejul repetatelor vizite de lucru efectuate pe șantiere, programe de acțiune detaliate pe categorii de lucrări și obiective de investiții, prin care urmărim în paralel cu întărirea conlucrării dintre constructori și montori și încadrarea cu strictețe în graficele comune stabilite — tipizarea tehnologiilor de execuție, asimilarea unor tehnologii noi și generalizarea metodelor de lucru avansate, sporirea gradului de mecanizare și industrializare a lucrărilor, calificarea și perfecționarea pregătirii personalului muncitor.

— Sint măsuri binevenite, mai cu 
seamă că, pe lingă sarcinile planului 
pe 1983, colectivele de constructori 
și montori trebuie să recupereze 
grabnic o serie de restanțe din anul 
trecut...Intr-adevăr, apreciind la justa lor valoare activitatea și rezultatele din anul precedent, nu trecem cu vederea faptul că pt o serie de șantiere s-a acționat sub nivelul posibilităților existente. în urma analizelor efectuate, la fața locului și în cadrul ministerului, cu toți directorii de trusturi și grupuri de șantiere, au fost desprinse cauzele care au generat această nedorită situație : organizarea necorespunzătoare a unor puncte de lucru, folosirea sub capacitate a utilajelor de execuție din dotare, abateri de la ordinea și disciplina în muncă. Pe de altă parte, a grevat destul de serios asupra evoluției unor investiții pregătirea necorespunzătoare a condițiilor de începere a lucrărilor la termenele fixate — făcută de către unii beneficiari și proiectanți — livrarea ne- ritnțică a unor însemnate volume de utilaje tehnologice, neasigurarea unor materiale de construcții strict necesare. în ce ne privește, din analizele făcute am reținut existența chiar pe șantiere sau in cadrul trusturilor de care aparțin a mijloacelor necesare pentru îmbunătățirea activității desfășurate. Iată de ce

Plenara Consiliului politic superior 
al armatei cu activul< Luni a avut loc în Capitală plenara Consiliului politic superior al armatei cu activul, care a dezbătut sarcinile ce revin comandanților, organelor și organizațiilor de partid, tuturor militarilor pentru înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român din decembrie 1982.La lucrările plenarei au participat tovarășii Ion Coman, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, general-colonel Constantin Olteanu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, ministrul apărării naționale.într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la plenară au adresat o telegramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, comandantul suprem al Forțelor Armate, în care se spune :„Exprimînd gindurile tuturor comuniștilor, ale întregului personal al armatei, participanții la plenară au dat o inaltă apreciere, tezelor, ideilor, orientărilor cuprinse în Raport, rolului dumneavoastră hotărîtor în elaborarea și înfăptuirea întregii politici interne și externe a partidului și statului nostru, reafirmîndu-și convingerea că transpunerea in viață a hotărîrilor adoptate va asigura creșterea forței economice a patriei, ridicarea gradului de civilizație al poporului, întărirea independenței și suveranității României socialiste.însușindu-și pe deplin concluziile și sarcinile ce decurg din documentele Conferinței Naționale pentru activitatea din comandamente și unități, plenara Consiliului politic superior a stabilit măsuri menite să asigure perfecționarea pregătirii cadrelor și trupelor, ridicarea capacității de luptă a unităților și marilor unități, conlucrarea tot mai strinsă cu celelalte elemente ale sistemului național de apărare, pe- temeiul principiilor doctrinei militare românești, al cărei strălucit fondator sînteți, realizarea unei noi calități, superioare, in toate domeniile vieții și activității ostășești.în lumina orientărilor și cerințelor stabilite de dumneavoastră, plenara a adoptat măsuri pentru afirmarea și 

acordăm o atenție specială lichidării neîntîrziate a rămînerilor în urmă din anul trecut și ne concentrăm cu prioritate asupra lor in acest trimestru, tocmai pentru a reduce la maximum dispersarea forțelor pe șantiere și pentru a crea disponibilități de forță de muncă și de mijloace de mecanizare ce vor fi repartizate imediat la celelalte obiective de investiții planificate în 1983.Intensificarea ritmului de lucru po aceste șantiere mai depinde insă in mare măsură de întărirea conlucrării dintre constructori, furnizorii de utilaje și cei de materiale de construcții. Mă refer la necesitatea lichidării neîntîrziate a restanțelor acumulate anterior și introducerii unei ordini desăvirșite în livrări, deoarece practica a demonstrat că întîrzierile semnalate în acest domeniu constituie întotdeauna o sursă de mari greutăți. în acest sens m-aș referi la necesitatea — demonstrată de practică — ca utilajele pentru fabricile de zahăr șă fie livrate cu ritmicitate, dat. fiind că. aceste obiective trebuie puse în funcțiune pînă la sfîrșitul lunii august, cînd începe campania de recoltare și valorificare a sfeclei de zahăr.
— Ne-ar interesa să aflăm, tova

rășe ministru, care este perspectiva 
diminuării hotărite a stocurilor ac
tuale de utilaje și pe ce șantiere 
anume sint necesare măsuri energice 
și imediate pentru lichidarea acestei 
situații ?— în decursul anului trecut, stocurile de utilaje existente pe șantiere au scăzut cu aproape un miliard de lei. Cu toate acestea nu ne putem declara mulțumiți, ele se mențin încă la un nivel ridicat, dar avem convingerea că, printr-o folosire cit mai rațională a întregului potențial uman și tehnic de care dispunem, vom reuși în continuare să le diminuăm într-o măsură considerabilă. Mă bazez pe faptul că, dacă au existat șantiere unde în 1982 s-au montat volume relativ scăzute de utilaje — cum sînt șantierele întreprinderii de fibre artificiale din Lu- peni, Fabricii de margarina din Timișoara, întreprinderii de țevi din Zimnicea ș.a. — in schimb au fost numeroase alte șantiere unde rezultatele montorilor sînt demne de menționat : șantierele întreprinderi de fibre artificiale Suceava, Combinatele chimice de la Midia-Năvodari, Craiova și Giurgiu, combinatelor de utijaj greu din Iași, Cluj-Napoca și Craiova etc. Stă deci, pe deplin, în puterea noastră să aducem toate șantierele noastre la nivelul celor cu rezultate de „vîrf". în acest scop, punem o mare bază pe planificarea riguroasă a lucrărilor și, la fiecare investiție, am inventariat utilajele în stoc ce pot fi montate cu rapiditate, stabilind programe mobilizatoare, dar realiste, de montaj. Totodată, urmărim cu insistență întărirea conlucrării dintre constructori și montori, asigurarea neîntîrziată a fronturilor de lucru, mai ales pentru acele utilaje care se află pe șantiere. Dealtfel, am stabilit pentru ianuarie un volum de lucrări de montaj de peste 1,2 miliarde lei, din 

mal puternică a rolului consiliilor politice, comitetelor și organizațiilor de partid, îmbunătățirea stilului și metodelor lor de muncă, întărirea spiritului critic și autocritic, promovarea unei atitudini ferme față de neajunsuri. O atenție deosebită vom acorda perfecționării activității poli- tico-ideologice și educative pentru inarmarea tuturor militarilor cu concepția revoluționară, materialist-dia- lectică a partidului nostru despre lume și viață, dezvoltarea conștiinței lor socialiste, patriotice, creșterea răspunderii în ridicarea măiestriei ostășești, în întărirea ordinii și disciplinei, in gospodărirea cu chibzuință a bunurilor din înzestrarea armatei.Vă asigurăm, tovarășe comandant suprem, că activul de partid din armată, toți comuniștii, întregul personal vor acționa cu abnegație și perseverență pentru înfăptuirea neabătută a politicii interne și externe a partidului și statului nostru, vor onora ireproșabil obligațiile ce le revin din programele adoptate de Conferința Națională, nu vor precupeți nici un efort pentru ca armata să fie gata în orice moment să apere, împreună cu întregul popor, cuceririle reyoluționare, independența, suveranitatea și integritatea Republicii Socialiste România.In tot ceea ce facem avem drept călăuză luminosul dumneavoastră exemplu. Pilduitoarea dumneavoastră viață de militant revoluționar, strălucita operă teoretică și practică ce vă încununează munca . și lupta, eroica activitate consacrată fără preget slujirii Cauzei partidului și poporului, propășirii patriei și creșterii prestigiului ei internațional, apărării păcii, făuririi unei lumi mai drepte și mai bune potențează toate energiile noastre pentru îndeplinirea exemplară a nobilei misiuni încredințate armatei.Cu prilejul apropiatei împliniri a 50 de ani de activitate revoluționară și aniversării zilei dumneavoastră de naștere, dind glas celor mai alese sentimente de dragoste și recunoștință pe care ostașii țării, asemenea întregului popor, le nutresc față de dumneavoastră, mult Iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă dorim din inimă viață îndelungată, sănătate, putere de muncă și creație în fruntea partidului și statului, pentru prosperitatea și măreția patriei noastre".

care numai la investițiile din industria chimică acesta va fi de aproape 700 milioane lei.Lichidarea stocurilor mai este condiționată și de livrarea utilajelor in ordinea de montaj a acestora, ceea ce presupune inainte de orice respectarea de către toți furnizorii a termenelor clar stabilite prin grafice și contracte. ' ; , >
— Referindu-ne la productivitatea 

muncii, indicator ce caracterizează 
sugestiv eficiența in activitatea de 
construcții-monta), ce anume se în
treprinde pentru creșterea lui susți
nuta, pentru îndeplinirea sarcinilor 
mobilizatoare trasate de Conferința 
Națională a partidului ?— O caracteristică, esențială a activității noastre din acest an și din întregul cincinal o constituie faptul că îndeplinirea integrală și in condiții de eficiență superioară a sarcinilor încredințate in domeniul investițiilor este inseparabil legată de creșterea susținută a productivității muncii. Direcțiile de acțiune principale constau in accelerarea introducerii progresului tehnic în construcții, prin extinderea mecanizării complexe a lucrărilor, îmbunătățirea organizării activității de mecanizare ; in același timp, va continua modernizarea dotării tehnice actuale, prin producerea de utilaje noi, adecvate noilor-tehnologii de execuție; vor fi asimilate și utilizate pe seară largă dispozitive și scule de mică mecanizare, inclusiv''truse de unelte pentru fiecare specialitate. O contribuție substanțială la realizarea unei dotări corespunzătoare a șantierelor de construcții o va aduce însuși ministerul nostru care, prin materializarea programului propriu de asimilări prevăzut, va asigura — ca și pînă acum — atit unele din utilajele de mare capacitate, cit și sculele și dispozitivele necesare echipelor de muncitori. în vederea creșterii gradului de folosire productivă a timpului de lucru, potrivit indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, ne preocupă într-o foarte mare măsură generalizarea lucrului in acord global, ca instrument de organizare și conducere a producției și formă superioară de retribuire a muncii. De mare însemnătate este ampla acțiune de calificare și policalificare a unui număr cit mai mare de muncitori. Desigur, gama măsurilor aflate în curs de aplicare, cu scopul declarat de a asigura o susținută creștere a productivității muncii pe șantiere, este mult mai mare. Consacrîndu-ne în întregime eforturile imperativului major al realizării cit mai rapide a noilor obiective de Investiții, urmărim in egală măsură să obținem o eficiență superioară în activitatea pe care o desfășurăm. Altfel spus, urmărim să reducem pe toate căile costul investițiilor, să economisim cantități cit mai mari de materiale, de energie și combustibili, să asigurăm obținerea unor efecte economice maxime de pe urma fiecărui leu investit.Convorbire consemnată de

Inq. Cristian ANTONESCU

La 17 ianuarie 1983, tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a primit pe tovarășul Evgheni Mihailovici Tiajelnikov, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste în tara noastră, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor de acreditare.
★Ministrul afacerilor externe, Stefan Andrei, s-a întîlnit luni cu Serge Noghaven, ambasador în misiune specială, trimis personal al președintelui Republicii Costa Rica, Luis Alberto Monge.în cursul întrevederii au fost discutate probleme privind dezvoltarea relațiilor de colaborare și cooperare existente între România și Costa Rica, precum și unele aspecte ale vieții internaționale.*Luni au început la București convorbirile președinților organelor centrale de planificare din Republica Socialistă România și Republica Populară Polonă pentru finalizarea lucrărilor de coordonare a planurilor pe anii 1983—1985.Delegația română este condusă de tovarășul Ștefan Bîrlea, președintele Comitetului de Stat al Planificării, iar delegația polonă de Janusz Obo- dowski, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președinte al Comisiei de planificare de pe lingă Consiliul de Miniștri al R.P. Polone.A fost prezent Boleslaw Koperski, ambasadorul R.P. Polone la București.
♦La Centrul național pentru promovarea prieteniei și colaborării cu alte popoare a avut loc, luni, sesiunea in- terdisciplinară cu tema „Pentru o strategie umanistă a dezvoltării. Aspecte novatoare ale gîndirii românești în soluționarea marilor probleme contemporane", organizată de Academia de științe sociale și politice, împreună cu Asociația de științe politice și Asociația de drept internațional și relații internaționale. Au participat oameni de știință, cercetători, specialiști.în încheierea sesiunii a fost adoptată o telegramă adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, în care intre altele se spune :Cu deplin temei și cu îndreptățită mîndrie patriotică, am avut prilejul să reliefăm afirmarea cu putere, în circuitul mondial de idei, a gîndirii social-politice românești care a do-

tv
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Micul ecran pentru cel mici. Din 

inimi de copii, dragoste și recunoș
tință. Montaj muzical-llterar

11,ZS Panoramic economic • Cu toate 
forțele pentru Îndeplinirea progra
melor adoptate de Conferința Na
țională a partidului

11.50 Student! la matineu. Tinere talen
te ale Conservatorului ..Ciprian 
Porumbescu" din București

12,05 Roman foileton „Docherii" — epi
sodul 8

12,35 Tezaur folcloric
13,00 tnehiderea programului
16,00 Telex
16,05 Consultații pentru elevii clasei a 

VIH-a : Matematică
10,30 Clubul tineretului
17,05 cărți Si idei. Mlhai Viteazul In 

conștiința europeană
17,2? Cabinet profesional pentru lucră

torii din agricultură. Pentru reali
zarea unor producții sporite In vi
ticultură

17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 18 

Ianuarie, ora 20 — 21 ianuarie, ora 20. 
în tară : Vremea va fi în general cal
dă la început apoi se va răci ușor în- 
cepînd din nordul țării. Cerul va fi mai 
mult noros. Vor“'cădea precipitații tem
porare mai ales sub formă de lapoviță 
și ninsoare în regiunile din nordul țării 
și mai ales de ploaie și lapoviță în rest. 
Vîntul va sufla moderat cu intensifi

cinema
• Faleze de nisip : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Comoara : VICTORIA (16 28 79) — 
9.30; 11,30; 13,30; 16; 18; 20, MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Mama : CENTRAL (14 12 24) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Haiducul năzdrăvan — 9,15; 11;
12,45; 14,15; 16; Mofturi 1900 — 17,45; 
19,45 : DOINA (16 35 38).
• Năpasta : LIRA (317171) — 15,30; 
18; 20.
• Actorul și Sălbaticii : DRUMUL 
SĂRII (3128 13) — 16,30; 19.
• Cu mîinile curate ; FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Secvențe : PACEA (60 30 85) — 15,30; 
17,30; 19,30.
• Grăbește-te încet : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Maria Mirabelai MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,15; 13,30, TOMLS (21 49 46) — 
9; 11,15; 13,30.
• Quo vadis homo sapiens : MIO
RIȚA — 15.45; 18; 20, TOMIS — 15,45; 
18; 20.
• Concurs : FLACARA (20 33 40) —
17,30; 19,30.
• Competiția : SAtA MARE A PA
LATULUI — 17,15; 20, SALA MICA A 
PALATULUI — 16,30; 19, SCALA
(11 03 72) — 9.15; 11,45; 13.15; 17,45;
20.15, FAVORIT (45 3170) - 9; 11,15; 
13,30: 15.45; 18: 20,15.
• Mihai Viteazul — 9; Transportul — 
13,15; 15,30; 17,45; 20 : TIMPURI NOI 
(15 6110).
• Război șl pace (s. I, II) : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 13,39; 18. 

bîndit puternice valențe prin bogatul conținut de idei deschizătoare de noi orizonturi ale creației dumneavoastră științifice și activității practice, de o deosebită valoare teoretico-politică și de înalt prestigiu internațional. Mesajul umanist și revoluționar al gîndirii dumneavoastră, concluziile și aprecierile pe care le-ați formulat în Raportul prezentat recentei Conferințe Naționale a partidului nostru — generalizare lucidă a stadiului actual de edificare a socialismului în România, a proceselor și tendințelor care se manifestă pe plan internațional — constituie pentru noi, cei ce ne desfășurăm activitatea în domeniul cercetării social-politice, modele de analiză, de inestimabilă valoare.La apropiata aniversare a 50 de ani de activitate revoluționară și a zilei dumneavoastră de naștere, participanții la sesiune aduc un vibrant omagiu conducătorului înțelept al partidului și statului nostru, care și-a consacrat întregul elan creator cauzei clasei muncitoare, poporului, luptei pentru pace și pentru o lume mai bună. *La Academia de științe sociale și politice a avut loc o ședință deschisă festivă de prezentare a volumului „Transilvania în istoria românilor" de Cornelia Bodea și Virgil Cândea, editat de Columbia University Press, în colecția de studii de istorie sud-est europeană „Boulder", a prestigioasei universități americane.în cuvîntul de deschidere, Mihnea Gheorghiu, președintele Academiei de științe sociale și politice, a scos în evidență importanța deosebită a acestei lucrări, bazată pe o documentare științifică amplă și minuțioasă, rod al cercetării istoricilor noștri în arhivele naționale și străine, care pune în valoare, o dată mai mult, adevărul istoric incontestabil in virtutea căruia a fost înfăptuit visul milenar de libertate și unire al românilor, consfințit prin actul de la 1 decembrie 1913, prin voința întregului popor.Autorii lucrării — editată în limba engleză și înregistrată la Library of Congress — au prezentat scopul acesteia, de a informa oamenii de știință și opinia publică de peste hotare asupra principalelor date privind subiectul tratat, evocînd rolul crescînd al luptei eroice a poporului român, a maselor populare din Transilvania pentru libertate și dreptate socială și națională, pentru „unirea cu tara". Vorbitorii au subliniat rezolvarea problemei naționale in România’ socialistă, asigurarea drep
20,00 Telejurnal • Un nou an de muncă. 

Amplă mobilizare pentru îndepli
nirea planului

20,15 Cîntecul și poezia care ne-au în
soțit istoria. Partidul inimilor noas
tre

20,35 Actualitatea economică
20.50 Teatru TV : „E timp pentru Iubi

re" de Alecu Popovicl. Interpre
tează : Diana Lupescu, Răzvan Io- 
nescu, Marga Anghelescu, Corado 
Negreanu, Alexandru Repan, Ho- 
rațiu Mălăele, Răzvan Ștefănescu, 
Valentin Teodosiu, Matei Alexan
dru, Ion Punea, Dorin Moga, 
Gheorghe Pufulete. Regia artisti
că : Olimpia Arghlr

22.00 Telejurnal

PROGRAMUL t
20,oi telejurnal • Un nou an de mun

că. Amplă mobilizare pentru tnde- 
pjinlrea, planului

20.15 Salonul TV al artelor plastice. O- 
magiu partidului (I). Expoziția 
municipală de pictură, sculptură, 
grafică și artă decorativă de la 
Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România

20.50 Din cartea naturii. Documentar. 
Producție a Studioului de film TV

21.15 Mic dicționar de operă si balet — 
Litera ,,G“ (VH)

22,00 Telejurnal 

cări în zona de munte. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 10 
și zero grade, izolat mai coborîte th 
depresiuni, cele maxime vor oscila în
tre minus 3 și plus 7 grade. Ceată sla
bă dimineața și seara. în București : 
Vremea va fi in general caldă la început 
apoi se va răci ușor. Cerul va fi mai 
mult noros. Vor cădea precipitații tem
porare mal ales sub formă de ploaie și 
lapoviță. Vînt moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre minus 3 
și zero grade, cele maxime între 3 și 
5 grade. Ceață slabă. (Margareta Struțu, 
meteorolog de serviciu).

• Combinația : BUZEȘTI (50 43 58) — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Tăunul : DACIA (50 35 94) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Bani grei : UNION (14 49 04) — 9,30; 
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Raidul vărgat : AURORA (35 04 66)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,
• Cavalerii teutoni : ARTA (21 31 86)
— 11; 14,30; 18,30.
• Operațiunea Anti-„Tigru* * ; PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 16; 20.
• Sindromul 8 BUCUREȘTI (15 61 54)

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : A treia țeapă — 19,30; (sala 
Atelier) : Idolul și Ion Anapoda — 19.
• Filarmonica ,,George Enescu" 
(13 68 75, la Muzeul de artă al Re
publicii Socialiste România) : Seară 
Schumann. Iși dau concursul : Mîndra 
Cernescu — soprană, Steliana Calos — 
mezzosoprană, Carol Ilerca — tenor, 
Bogdan Pancu — bariton — 18.
• Opera Română (13 18 57) : Rigoletto 
— 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Gin-Rummy — 19; (sala Grădina
Icoanei, 12 44 16) : Barbul Văcărescui 
și Occisio Gregorii — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani 
— 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
țitoarea — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Id io a ta — 19,30; (sala Stu
dio) : Scoica de lemn — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Anunț la mica publicitate — 
19,30; (sala Giulești, 18 04 85) : Jean, 
fiul lui Ion — 18.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba lui Tă- 
nase — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
• Teatrul „Ion Vasllescu" (12 27 45) : 
Bunica se mărită — 19.
• Teatrul „Ion Creangă“ (50 26 55) :
Pinocchio — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Teatru
lui „Ion Vasllescu") : Tigrul purpuriu 
căruia-i plăceau clătitele — 10.
• Circul București (1101 20) : 
Muppets... la circ — 19,30.

— 9; 11,30; 14; 16,45; 19,15. FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,30; 14,15; 17; 19,30, 
MODERN (23 71 01) — 9; 11.45; 14,30; 
17,15; 20, CULTURAL (83 50 13) — 9; 
11,30; 14; 16,45; 19,30.
• întîlnire de gradul trei : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) - 9: 11,30; 14; 16,45;
19,15.
• Imperiul contraatacă : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,45; 14,30; 17,45; 20. 
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20, GLORIA (47 46 75) — 6,45;
11.30; 14,15; 17; 19,45, FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Domnul miliard : FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18; 20.
• Războiul stelelor x GRÎVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,30; 14; 16,45; 19,30.
• Șeriful din Tennessee : GIULEȘTI 
(17 53 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Piedone africanul : COTROCENI 
(49 48 48) — 14; 16,30; 19.
• Zbor mortal: FLOREASCA (33 29 71)
— 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
• Amnezia x VOLGA (79 71 26) — 9; 
11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15; COSMOȘ 
(27 54 95) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Provocarea dragonului x POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
• Papillon : MUNCA (21 50 97) —
16; 19. 

turilor politice și social-economice egale pentru toți cetățenii, fără deosebire de naționalitate.A fost reliefată, cu profundă gratitudine, grija conducătorului partidului și statului, interesul și sprijinul permanent al tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru abordarea istoriei în spiritul adevărului științific, al vocației de pace a poporului român.La lansarea editorială a volumului „Transilvania în istoria românilor" a fost prezent prof. Stephen Fischer- Galați, de la Universitatea Boulder- Colorado, din partea editurii americane. Exprimîndu-și deplina satisfacție pentru publicarea acestei cărți în excelente condiții grafice, el a relevat succesele colaborării dintre istoricii români și istoricii a- mericani și perspectivele acesteia în aprofundarea și extinderea înțelegerii reciproce dintre cele două popoare și a propus realizarea, în continuare, a unor noi cercetări și lucrări comune în domeniul științelor istorice.Au participat academicieni, cercetători din institutele de istorie și arheologie, alți oameni de știință, ziariști.
★Sub egida Consiliului Culturii și Educației Socialiste, luni s-a deschis, în holul sălii mici a Teatrului Național „I.L. Caragiale" din Capitală, o expoziție fotodocumentară ilustrind aspecte ale creației scenografului elvețian Adolphe Appia (1862—1928). Suita de panouri din expoziție relevă contribuția sa la evoluția concepției despre arta spectacolului, schițele de decor semnate de el pentru punerea în, scenă a operelor lui Wagner, Gliick sau pieselor lui Shakespeare constituind puncte de referință esențiale în scenografia modernă.Personalitatea artistului, locul său în istoria teatrului universal, precum și rodnicele schimburi cultural-artis- tice româno-elvețiene au fost relevate la vernisaj in alocuțiunile’, rostite de Traian Nițescu, secretar al secției de scenografie al Uniunii artiștilor plastici, președintele Centrului român al Organizației internaționale a scenografilor și tehnicienilor de teatru, și Francis Pianca, ambasadorul Elveției la București.La vernisaj au participat Ion Gă- leteanu, secretar de stat la Consiliul Culturii și Educației Socialiste, scenografi, regizori, critici de teatru, actori, alți oameni de artă și cultură, un numeros public.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)

Știri sportive• Luni a avut loc la Basel tragerea la sorți a semifinalelor competiției internaționale de hanbai masculin „Cupa Cupelor". Echipa Dinamo București va intîlni (primul meci in deplasare), formația iugoslavă Ze- iezniciar Niș. în cealaltă semifinală, echipa Volan Szeged (Ungaria) va juca în compania cîștigătoarei dintre S.C. Grosswallstadt (R.F.G.) și S.K.A. Minsk (U.R.S.S.).Meciurile tur vor avea loc la 14 februarie, iar returul se va disputa la 27 februarie.• După un stagiu de pregătire des-' fășurat pe pista olimpică dela Sarajevo,' orașul-gazdă'al J.O. din 1984, lotul olimpic de sanie va fi prezent în perioada 18—24 ianuarie la un concurs internațional ce va avea loc în localitatea cehoslovacă Tatranska Lom- nica. Lotul cuprinde pe Carmen Po- povici, Livia Gheorghiță, Gabriela Haja, Ion Apostol, Laurențiu Bălă- noiu. Acestor sportivi li se vor adăuga juniorii Andrei Teodorescu, Mihai Mădularu si Ion Bălănică.• După patru etape, în cele două grupe ale campionatului european de tenis pe teren acoperit conduc echipele Suediei (Grupa A) și R.F. Germania, (Grupa B). Iată rezultatele meciurilor celei de-a 4-a etape : Norvegia — Franța 1—2; Anglia — Austria 3—0; Olanda — Monaco 3—0; Finlanda — Suedia 1—2; R.F. Germania — U.R.S.S. 2—1; Danemarca — Elveția 1—2; Cehoslovacia — Irlanda 2—1.într-un meci contînd pentru „Cupa Davis", la Lima, echipa Braziliei a învins cu 3—1 selecționata Perului.
teatre

• CUM S-AU FOR
MAT ATLANTICUL Șl 
PACIFICUL ? Căutind să răspundă la această întrebare, L. Puhliakov, candidat în științe geologice și mineralogice, din Tomsk, a formulat următoarea ipoteză : turtirea globului terestru la cei doi poli se datorează accelerării puternice, la un moment dat, în trecut, a rotirii Pămîntului. In timpul acestei accelerări, odată cu alungirea ecuatorului, s-a produs in scoarța terestră o crăpătură gigantică perpendiculară pe ecuator. Această crăpătură este Oceanul Atlantic. Cauza unei atit de puternice accelerări a rotirii Pămîntului a fost apropierea de 

planeta noastră și unirea cu ea a celui de-al doilea satelit natural al Terrei, denumit de oamenii de știință Perun. Apropierea acestui satelit a devenit cu circa 400 milioane de ani în urmă atit de mare îneît perioada lui de revoluție a depășit viteza de rotație a Pămîntului; sub influența forței sale de atracție, viteza de rotație a Pămin- tului a început să crească atin- gind maximul în momentul coliziunii cu Perun, care s-a produs cu peste 70 de milioane de ani în urmă. Locul de impact a fost tocmai actualul ocean Pacific.
• APARAT DE FOTO

GRAFIAT VORBITOR. Cu 

o invitație politicoasă Înregistrată pe bandă, aparatul automat de fotografiat pentru amatori produs de firma japoneză Fuji îi face atenți pe iubitorii fotografiei asupra necesității folosirii blițului în cazul cînd lumina nu permite realizarea unei bune fotografii. Cuvintele „Ar fi mai bine să aprindeți blițul", rostite de o voce de femeie, sint urmate de o scurtă melodie. Pe banda respectivă mai sint Înregistrate și o serie de alte indicații pentru folosirea optimă a aparatului.
♦ DELFINUL SAL

VATOR. Un delfin l-a apărat, timp de cîteva ore, pe un băiat australian de 11 ani, de atacu

rile rechinilor. Băiatul a fost smuls de un val din barca cu care se plimba impreu- nă cu prietenii săi. Cînd cei plecați în căutarea lui l-au găsit, au rămas uimiți de tabloul din fața lor : cîțiva rechini se roteau in jurul băiatului, dar erau împiedicați de un delfin mare să se apropie de el. După ce a fost salvat, băiatul a povestit că, la numai cîteva minute după ce a căzut în apă, delfinul s-a apropiat de el și că nu l-a părăsit apoi nici o clipă.

• ARBITRU IMPAR
TIAL. Pentru evitarea deciziilor controversate ale arbitrilor in timpul meciurilor de tenis, o firmă britanică de specialitate a pus la punct mingi de tenis care sînt prevăzute cu o capsulă electronică (un microprocesor). De-a lungul terenului sînt instalați captatori racordați la un computer. în momentul în care mingea atinge linia de fund, de pildă, computerul primește un semnal elec

tronic șl pe ecranul său apare inscripția : „mingea a atins linia de fund". Rămîne de văzut dacă jucătorii mai recalcitranți nu vor contesta și deciziile acestui „arbitru".
• PASĂRE NECU

NOSCUTĂ. Faptele arată că sini posibile, chiar și in ultimul pătrar al secolului XX, descoperiri zoologice. Savanții japonezi de la institutul ornitologic Iamasina au găsit, într-o pădure montană din partea de nord a insulei Okinawa, o pasăre necunoscută, pe care au denumit-o „Rallus Okinawa". Este o pasăre de baltă cu o lungime da circa 30 de cm, cu cioc roșu, care 

se hrănește cu viețuitoare și cu plante de apă. Ea s-a dezobișnuit să zboare, dar fuge deosebit de repede și se ascunde în adin- cituri pe care și le sapă în pă- mînt. Tot în astfel de adîncituri iși face și cuibul, unde clocește și iși scoate puii.
• NOI IPOTEZE DES

PRE DESCOPERIREA 
FOCULUI. Conform ultimelor cercetări paleontologice, primii oameni sau mai degrabă hominizi care au folosit focul au fost australopitecii, cu un milion cinci sute de mii de ani în urmă, acest lucru petreeîn- du-se pe actualul teritoriu al Kenyei, pe malul lacului Barin- 

cio. Alături de vatra acestui foc, în care s-au păstrat bucăți de cărbuni de lemn, au fost găsite și resturi de oase de diferite animale și oase ale aus- tralopitecilor înșiși, precum și bucăți prelucrate de cremene, care împing cu mult în urmă momentul cînd primatele superioare au început să „gîndeas- că“. Pe aceste bucăți de cremene scoase la lumină din negura istoriei se văd bine urmele loviturilor. Ca să producă seîn- tei, ele trebuiau să fie izbite sub un anumit unghi ; iar ca din aceste seîntei să se aprindă focul, trebuiau pregătite în prealabil mușchi sau iarbă uscată, surcele... Or, aceasta presupune primele rudimente ale gindirii logice.
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IDEI Șl TEZE NOVATOARE ÎN GÎNDIREA POLITICĂ Șl ACȚIUNEA

INTERNAȚIONALĂ A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

„Problema fundamentală a epocii noastre este problema pre- 
întîmpinării războiului și asigurarea păcii. Mai mult ca oricînd trebuie 
să facem totul pentru a bara calea războiului, pentru a asigura pacea. 
Nu există țel mai înalt decît dezarmarea, în primul rînd dezarmarea 
nucleară, asigurarea securității fiecărei națiuni, a păcii mondiale".

NICOLAE CEAUȘESCU

In vasta operă teoretică șl, deopotrivă, în prodigioasa activitate practică a tovarășului Nicolae Ceaușescu, evocată cu prilejul omagierii a 50 de ani de activitate revoluționară și- a zilei de naștere, un loc central îl ocupă problema preintimpinării războiului, eliminării factorilor de amenințare la adresa vieții popoarelor, a asigurării în lume a unor condiții de reală securitate, de pace, care să favorizeze progresul întregii umanități. Evidențiind rolul său determinant in elaborarea și promovarea întregii politici interne și internaționale a partidului și statului, înregistrăm cu legitimă bucurie și mîndrie patriotică nenumărate dovezi ale interesului cu care pe toate meridianele este urmărit de fiecare dată cuvintul președintelui României, ale ecoului pe care îl generează ideile și soluțiile sale novatoare, clarvăzătoare, propuse factorilor de răspundere ai statelor, însoțite de înflăcărate apeluri la conlucrare pentru făurirea unei lumi a păcii și dreptății.Mai mult ca oricînd — subliniază adesea tovarășul Nicolae Ceaușescu— problemele păcii și războiului privesc nemijlocit toate popoarele— din Est sau din Vest, din Nord sau din Sud, din țări mai mari sau mai mici, posesoare de arme nucleare sau care nu dispun de asemenea arme, din țări dezvoltate sau țări in curs de dezvoltare. Soluționarea dilemei dezarmare — sau' autodistrugere, în termenii în care se pune ea astăzi, nu poate fi numai de resortul cancelariilor diplomatice, al factorilor politici. Una ’ din trăsăturile definitorii ale modului in care președintele României abordează problemele dezarmării este încrederea în popoare, in capacitatea lor de a impune acele soluții care corespund cel mai bine intereselor lor fundamentale.Este, astfel, unul din meritele sale esențiale, care i-au adus stima și considerația forțelor progresiste de prezenta poarelor prezintă larea în și noi arme, îndeosebi nucleare. Popoarele au dreptul și trebuie să știe ce uriașă forță distructivă este concentrată în bombele nucleare existente, în noile tipuri de rachete ce se construiesc. Ele, popoarele, care nu au uitat dramele celor două războaie mondiale, trebuie să știe ce ar însemna un al treilea război mondial, prin intrarea inevitabilă în funcțiune a armamentului nuclear. Să știe că declanșarea unei noi conflagrații gr putea să însemne distrugerea întregii civilizații umane, a însăși vieții pe Pă- mint.Pornind de la această realitate, tovarășul Nicolae Ceaușescu definește drept unul din obiectivele de maximă urgență ale vieții internaționale oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare. Nu există — și nu poate exista — sarcină mai presantă. Veritabile semnale de alarmă sînt apelurile sale vibrante adresate conducătorilor politici și deopotrivă forțelor progresiste, popoarelor, ca acum, pînă nu va fi prea tirziu, să se acționeze în această direcție. „Acum, pînă n-au început să fie lansate rachete, să cadă bombele" — cum se exprima tovarășul Nicolae Ceaușescu subliniind că „după ce vor cădea bombele nucleare va fi prea tîrziu".

pretutindeni, acela de a deschis, sincer in fața po- primejdia pe care o recursă înarmărilor, acumu- arsenalele statelor a noi

va fi. practic, imposibil să se mai oprească avalanșa distrugerii totale și apoi „nu vor mai exista nici novații. nici judecătorii".Evidențiind urgența cu care impune înlăturarea primejdiei planează asupra umanității, secretarul general al partidului nostru, președintele Republicii, a formulat totodată propuneri de măsuri practice, concrete in acest sens. Din inițiativa și sub impulsul său hotă- ritor, de-a lungul anilor România a supus atenției Organizației Națiunilor Unite, altor foruri internaționale adevărate programe de dezarmare, care definesc cu claritate căile și modalitățile de înfăptuire a acestui deziderat vital al popoarelor.Propunerile României reprezintă nu doar emanația unei dorințe subiective a omului politic care năzuiește să asigure propriului popor condițiile de liniște și pace necesare înfăptuirii proiectelor sale de dezvoltare. Ele sînt rezultatul unei concepții fundamentate științific, pe realitățile vieții și s-au impus tocmai prin vocația lor universală, prin realismul și caracterul lor constructiv. Fără a face abstracție de dificultatea procesului de dezarmare, de obstacolul pe care-I reprezintă marele „zid al neîncrederii" ce s-a format în cursul timpului, propunerile românești includ acțiuni treptate, care țin seama de considerentele și interesele tuturor statelor.Ca o expresie a acestui spirit realist, a dorinței de a contribui efectiv la crearea condițiilor pentru declanșarea procesului de dezarmare, România a inițiat la sesiunile O.N.U. din ultimii ani o serie da rezoluții care subliniază necesitatea trecerii Ia reducerea cheltuielilor militare, ca o primă treaptă — ho- tăritoare însă — pentru trecerea la dezarmare. In acest spirit, în Raportul prezentat la Conferința Națională a partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu a formulat propunerea ca statele celor două blocuri militare, Alianța Atlanticului de Nord și Tratatul de la Varșovia, să treacă primele la asemenea măsuri. Faptul că tocmai aceste țări, cărora le revin aproximativ 80 la sută din cheltuielile militare și din armamentele de pe glob, ar face primul pas ar fi, fără îndoială, de importanță decisivă pentru diminuarea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare.O dovadă elocventă a realismului propunerilor prezentate de țara noastră din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu este totodată evidențierea insistentă a priorității dezarmării nucleare. Neîndoielnic că cea mai mare primejdie pentru societatea umană o reprezintă sporirea continuă, cantitativă și calitativă, a armelor nucleare — și este firesc ca pe primul plan al preocupărilor să se situeze, așa cum propune România, problema încetării imediate a producției de arme nucleare și trecerea la reducerea treptată a stocurilor existente, pînă la lichidarea lor totală, interzicerea tuturor armelor nuclearo, a oricăror armamente de distrugere în masă.Un loc important In opera și activitatea practică a tovarășului Nicolae Ceaușescu consacrată țelurilor păcii îl ocupă problemele dezarmării și securității pe continentul european. Analele europene consemnează drept contribuții de inestimabilă valoare inițiativele
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„OM AL ANULUI“ PENTRU PACE

Fotocronicâ : la inminarea distincției internaționale, in iunie 1982președintelui României In direcția normalizării relațiilor interstatale pe continent, intr-un moment cind asemenea acțiuni erau privite cu neîncredere și suspiciune. Aceste deschideri de drumuri au prefigurat, in fapt, acel climat de conlucrare ce a permis organizarea primei conferințe general-europene la nivel înalt din istoria continentului. O contribuție importantă a avut România la definirea conceptului de securitate europeană, fiind lesne de identificat în Actul final de la Helsinki numeroase idei și propuneri formulate de președintele Nicolae Ceaușescu.în abordarea problemelor dezarmării, tovarășul Nicolae Ceaușescu are în vedere nu numai pericolul uriaș, în continuă creștere, al acumulării de noi mijloace distructive, ci și consecințele dramatice pe plan economic și social pe care le are cursa înarmărilor, care a ajuns să irosească, din munca popoarelor, peste 600 miliarde de dolari anual. Umanismul profund ce caracterizează gîndirea și activitatea sa revoluționară se reliefează cu pregnanță în luările de poziție ferme, categorice împotriva acestei uriașe risipe de resurse materiale și energii umane — cu atît mai revoltătoare în actualele împrejurări, cind omenirea se confruntă cu grave dificultăți ca urmare a crizei economice — împotriva deturnării științei de la rosturile ei firești, fapt care. angajează sute de mii de sa- vanți și cercetători pentru a crea arme aducătoare de pustiiri și de moarte.In locul unei asemenea risipe. România, prin glasul președintelui ei, propune, ca alternativă a rațiunii, alocarea sumelor economisite prin reducerea cheltuielilor militare pentru ajutorarea țărilor in

curs de dezvoltare, atit de greu afectate de mizerie, de foamete și boli, de incomensurabile nevoi — precum și pentru soluționarea unor probleme economice și sociale din țările dezvoltate. Cu deosebită forță de sugestie, tovarășul Nicolae Ceaușescu adresa oamenilor de știință chemarea de a pune atomul „să producă milioane și miliarde de kilowați de energie, să aducă lumină in sate și orașe, in fabrici și uzine, in casele oamenilor, să le ușureze munca, să le facă mai bogată, mai frumoasă", argumente ce evidențiază în indubitabil efectele binefăcătoare ale dezarmării asupra dezvoltării și progresului tuturor națiunilor.Pacea, dezarmarea — ar putea fi definite ca obiective de frontispiciu ale prodigioasei activități internaționale a președintelui României socialiste. In această activitate neobosită, pătrunsă de înalță răspundere față de interesele fundamentale ale propriului popor și în același timp 'față de interesele tuturor popoarelor, în caracterul constructiv, de amplă deschidere, al ideilor și tezelor novatoare ale gîn- dirii sale politice, în angajarea plenară pentru înfăptuirea năzuințelor de pace ale întregii omeniri se află explicația imensului interes manifestat pe toate meridianele globului față de personalitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu. în aceasta își găsește izvorul certitudinea prietenilor noștri de pe toate meridianele că in România socialistă, in președintele ei, în poporul român vor avea întotdeauna zem de nădejde în lupta făurirea unei lumi a păcii tații, pentru progresul umanități.

viațaSînt mod

un rea- pentru și liber- intregii
Dumitru ȚINU

ÎNALT PRESTIGIU MONDIAL
„UNA DIN CELE MAI IMPORTANTE PERSONALITĂȚI 

ALE EPOCII NOASTRE’„Importanta contribuție a președintelui Nicolae Ceaușescu la lupta pentru destindere, pentru pace, pentru reducerea înarmărilor, și în toate luptăprimul rinei a înarmărilor meridianele lumii pentru v-a consacrat drept una epocii noastre".
nucleare, lupta dumneavoastră pe o nouă ordine economică — această dintre cele mai importante personalități ale

„PENTRU PACEA

ANDREASprim-ministru al
LUMII, PENTRU 
CONCRETA"

PAPANDREU
Republicii Elene

O DEZARMARE

„VOINȚA FERMA IN PROMOVAREA DESTINDERII"„Am admirat întotdeauna la conducătorul statului român voința sa fermă de a contribui la depășirea dificultăților existente în calea procesului de destindere, a înțelegerii între popoare, a cooperării europene. Președintele Nicolae Ceaușescu se bucură de înalt prestigiu și considerație pe plan mondial. Rolul său deosebit de pozitiv pe arena internațională este bazat pe buna sa credință, pe voința de pace, pe dorința de a sprijini cauza comună a tuturor popoarelor".
GIULIO ANDREOTTI prim-ministru al Italiei
PENTRU O LUME FARA 
RĂZBOAIE"
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„INIȚIATIVE LARG APRECIATE 

ARME Șl FARA
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„Mi-au rămos întipărite cunoașterea extraordinară, modul aprofundat în care tratează președintele Nicolae Ceaușescu problemele internaționale, A vedea cît este de interesat în pacea lumii și înțelegerea dintre națiuni este extrem de impresionant... După întîlnirea cu președintele Nicolae Ceaușescu, sînt convins că România va continua eforturile sale perseverente pentru a se obține o dezarmare concretă și într-un viitor cît mai apropiat".
JAVIER PEREZ DE CUELLARsecretar general al O.N.U.

„UN SIMBOL AL CELOR MAI NOBILE IDEALURI”„Prin tot ceea ce face spre binele și fericirea poporului român, pentru gloria României, pentru triumful cauzei păcii, președintele Nicolae Ceaușescu a devenit un simbol al celor mai nobile idealuri ale libertății, păcii și progresului omenirii contemporane".
Prof. dr. RAM NARESH TRIVEDIIndia

„Am manifestat întotdeauna un mare respect față de inițiativele pe care România, președintele Nicolae Ceaușescu le-au promovat și le promovează in sfera dezarmării. România a lansat și susținut inițiative deosebit de constructive in domeniul creării unei lumi fără arme șl fără războaie. Sint convins că aceste inițiative ale României, larg apreciate, se vor afirma tot mai multlaureat al în viața internațională".
SEAN Mc BRIDEPremiului Nobel pentru pace

„PARTIZAN DEVOTAT AL„Președintele Nicolae Ceaușescu s-a afirmat cătorii cei mai de frunte, profund atașat cauzei dovedindu-se un partizan devotat al realizării unor măsuri concrete de dezarmare, în primul rînd de dezarmare nucleară".
' MAHMUD AL!ministru de stat, Pakistan

CAUZEI DEZARMĂRII"ca unul dintre condu- promovării destinderii.
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Economia R. 0. Germane 
în 1982BERLIN 17 (Agerpres). — în comunicatul Administrației Centrale de Stat pentru Statistică a R.D. Germane cu privire la îndeplinirea planului economic pe 1982, difuzat de agenția A.D.N., se arată că venitul național brut a înregistrat o creștere de 3 la sută față de 1981, iar producția netă în sectorul ministerelor industriale a crescut cu aproximativ 5 la sută. A fost accelerat progresul tehnico-științific și ridicat nivelul calitativ al producției industriale. în agricultură, relevă comunicatul, s-a realizat cea mai mare producție medie de cereale la hectar, recoltindu-se cu peste un milion de tone mai multe cereale decit in anul precedent. Rezultate mai slabe s-au obținut la alte culturi. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, precum și a unor epidemii, s-au înregistrat pierderi Ia producția vegetală și animală, ceea ce a făcut ca agricultura să contribuie la venitul național, în 1982, cu un procent mai puțin decit în 1981. A fost depășit planul la producția de ouă, dar nu au fost realizați indicatorii de plan la producția de carne și lapte.In domeniul comerțului exterior s-au realizat creșteri, insă cifrele de plan nu au fost îndeplinite, in totalitate, precizează comunicatul.

Situația 
din SalvadorSAN SALVADOR 17 (Agerpres). — După cum a anunțat postul de radio „Venceremos" al Frontului Farabundo Marti pentru Eliberare Națională din Salvador, in urma „ofensivei din ianuarie", forțele insurgente au preluat controlul asupra altor 17 localități și unei suprafețe de 1 872 km pătrați, in patru provincii, unde trăiesc peste 100 000 de locuitori.Lupte puternice între detașamente ale Frontului Farabundo Marti pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) și trupe ale regimului s-au desfășurat în ultimele ore în apropierea vulcanului Guazapa, din departamentul Morazan — informează a- genția Prensa Latina.

ORIENTUL

Luări de poziție in sprijinul 
înlăturării primejdiei nucleare

„Nici o rachetă 
în Europa"OSLO. „Nici o nouă rachetă In Europa" — este titlul unui apel al sindicatelor norvegiene lansat la Oslo. Nici Estul și nici Vestul nu au nevoie de noi rachete — se spune in acest apel publicat de ziarul „Fri- heten". De ambele părți există suficiente rachete pentru a se distruge reciproc de mai multe ori. De aceea, noi cerem Stortingului să nu accepte instalarea de noi rachete pe teritoriul Norvegiei, iar aportul nostru la programul de construire de infrastructuri să fie redus. în cursul dezbaterilor din parlament, Christie Grendall, deputată din partea Partidului Social-Democrat, a relevat că pentru crearea de condiții favorabile unor tratative de pace este necesar să se înceteze orice lucrări de pregătire a amplasării rachetelor.

„Este necesară mobiliza
rea tuturor oamenilor 

iubitori de pace"VIENA — In capitala Austriei au luat sfirșit lucrările conferinței internaționale a oamenilor de știință și liderilor religioși, consacrată problemelor preintimpinării pericolului unui război nuclear. La lucrările ei au luat parte cunoscuți specialiști în domeniul fizicii nucleare, biologi, medici și reprezentanți ai cultelor din numeroase țări ale lumii. La conferința de presă care a avut loc la sfirșitul lucrărilor, cunoscutul fizician american Victor Weisskopf a subliniat că „trebuie făcut totul pentru pre- întimpinarea catastrofei nucleare, pentru a salva omenirea de la sinucidere". „Niciodată în istoria sa omenirea nu a fost confruntată cu un pericol atit de mare ca acum", a spus Theodor M. Hes- berg, președintele Universității catolice din statul Indiana (S.U.A.), unul dintre organizatorii conferinței. „Dar aceasta nu înseamnă că războiul este inevitabil, a spus el.

de aceea, pentru lichidarea acestui pericol este necesară mobilizarea tuturor oamenilor iubitori de pace ai planetei".
Toronto - 

zonă denuclearizată
OTTAWA. — Orașul canadian To

ronto a fost declarat „zonă denu
clearizată". Municipalitatea celui 
mai mare oraș din provincia On
tario a adoptat o hotărire potrivit 
căreia se interzice „producerea, ex
perimentarea, depozitarea, transpor
tarea sau folosirea armelor nucleare 
și a componentelor lor" in granițele 
orașului Toronto. Pancarte in acest 
sens au fost amplasate pe principa
lele șosele care duc spre oraș.

Hotărirea autorităților municipale 
reflectă starea de spirit a locuitori
lor orașului. In cursul referendu
mului care a avut loc in noiembrie, 
odată cu alegerile municipale, ma
joritatea populației s-a pronunțat in 
sprijinul unei dezarmări nucleare 
totale.

Soluția cea mai logică — 
negocieri de dezarmareHAGA 16 (Agerpres). — Luînd cuvintul în cadrul unor dezbateri publice inițiate în camera inferioară a Parlamentului olandez în problemele dezarmării. Paul Warn- ke, fost negociator din partea Statelor Unite in cadrul convorb SALT, a apreciat că desfățr .rea de rachete nucleare cu rază, edie de acțiune în Europa occidentală, conform planurilor N.A.T.O., nu este deloc justificată din punct de vedere militar. Indiferent unde ar fi- amplasate rachetele, o decizie privind folosirea lor nu este atit de simplă sau atit de ușoară, a arătat Warnke, care a opinat că în actuala situație, cind se constată o mare acumulare de armamente nucleare, soluția cea mai logică este începerea de negocieri atît asupra rachetelor amplasate în Europa, cît și a celor strategice desfășurate în Statele Unite, relatează agenția United Press International.

MIJLOCIU belgrad
• O nouă rundă de negocieri libanezo-israeliano-americane
• Manifestații de protest in Cisiordania împotriva acțiunilor 
represive ale Israelului • Reuniunea Comitetului Executiv

al O.E.P.BEIRUT 17 (Agerpres) — La Khalde, in apropiere de Beirut, s-a desfășurat luni cea de-a șaptea rundă a negocierilor libanezo-israeliano- americane în problema retragerii trupelor israeliene din Liban. După cum au declarat purtătorii de cuvint libanez și israelian, citați de agențiile France Presse și A.P., au fost examinate cu prioritate probleme privind primele două puncte înscrise pe ordinea de zi a negocierilor : încetarea stării de război și aranjamente de securitate.Comunicatul oficial publicat la încheierea lucrărilor menționează că a fost creată o comisie pentru examinarea chestiunilor referitoare la încetarea stării de beligerantă, organism care s-a întrunit in prima sa ședință tot în cursul zilei de luni.Următoarea rundă de negocieri va avea loc joi, în localitatea israeliană Kiryat Shmona.TEL AVIV 17 (Agerpres). — Armata israeliană a tras focuri de armă de avertisment și a folosit grenade cu gaze lacrimogene, duminică, pentru a împrăștia o manifestație a studenților palestinieni din orașul Hebron, din sudul Cisior- daniel, teritoriu ocupat de Israel — a anunțat agenția palestiniană de presă — Palestine Press Service, potrivit agenției France Presse. Demonstranții protestau împotriva a- restării, joia trecută, a aproximativ 50 de studenți de la Universitatea din Hebron, printre care se aflau și

toți membrii Consiliului studențesc.Manifestații ale populației palestiniene au mai avut loc, duminică, și in satul Sair, din apropiere de Hebron, in semn de protest împotriva arestării, săptămina trecută, a 16 locuitori. Armata israeliană a încercat să smulgă drapelul palestinian arborat pe locuințe — adaugă agenția.La Nablus (Cisiordania), Universitatea „Al Na jar" a publicat un comunicat în care protestează împotriva piedicilor puse de autoritățile israeliene în funcționarea ei normală. Potrivit comunicatului, armata israeliană a ridicat baraje la intrarea în universitate, împiedicind, astfel, de joia trecută intrarea studenților și a profesorilor. Mai mulți studenți au fost arestați, îndeosebi cei care fac parte din Consiliul studențesc, adaugă agenția France Presse.In contradicție cu rezoluțiile O.N.U. și sfidînd opinia publică internațională. Comitetul ministerial pentru implantări evreiești din Cisiordania — teritoriu ocupat de Israel — a autorizat crearea a patru noi colonii agricole la sud de Hebron. a anunțat purtătorul său de cuvint.DAMASC 17 (Agerpres) — Comitetul Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei s-a întrunit duminică seara la Damasc sub conducerea președintelui C.E.O.E.P.. Yasser Arafat, a transmis agenția palestiniană de presă — W.A.F.A.
ÎN LUMEA OCCIDENTALĂ

Efecte ale crizei economiceWASHINGTON 16 (Agerpres). — Confirmind faptul că economia Statelor Unite se află încă sub semnul recesiunii, datele publicate de Oficiul federal de rezerve arată că indicele producției industriale americane a scăzut cu 8,2 la sută pe ansamblul anului 1982, transmit agențiile U.P.I. și A.F.P. De la începutul perioadei <țe recesiune, menționează raportul periodic al acestui organism, producția industrială americană a scăzut cu 12,5 la sută, iar în prezent întreprinderile din S.U.A. produc la nivelul anului 1977. ,OTTAWA. — In Canada șomajul

reprezintă 12,8 la sută din totalul forței de muncă, iar în cursul acestui an procentul va crește, a anunțat Lloyd Axworthy, ministrul pentru problemele forței de muncă și imigrație. Luînd cuvintul la Edmonton, la consfătuirea miniștrilor provinciali cu problemele forței de muncă, el a relevat că 600 000 tineri și tinere sub 24 de ani nu-,și pot găsi un loc de muncă.STOCKHOLM. — Numărul șomerilor din Suedia a continuat să crească în luna decembrie, ridicin- du-se la 140 000. a anunțat Biroul central de statistică de la Stockholm.

încetarea din viață 
a vicepreședintelui 

Prezidiului R.S.F. Iugoslavia 
Vladimir BakariciBELGRAD 17 (Agerpres). — Comitetul Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia și Prezidiuf R.S.F.I. au anunțat că duminică a încetat din viață, in virstă de 71 de ani. Vladimir Bakarici, vicepreședinte al Prezidiului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I.In legătură cu încetarea din viață a lui V. Bakarici, la Belgrad a avut loc o ședință comemorativă a Prezidiului R.S.F.I. și a Prezidiului C.C. al U.C.I.Luni a avut loc o ședință comemorativă a organelor și organizațiilor federale. în cadrul căreia a luat cuvintul Mitia Ribicici, președintele Prezidiului C.C. al U.C.I. Vorbitorul a evocat personalitatea și activitatea revoluționară a lui V. Bakarici, a- propiat tovarăș de luptă al lui Iosip Broz Tito, remarcabil luptător revoluționar, care și-a consacrat întreaga viață realizării idealurilor clasei muncitoare iugoslave, ale comuniștilor iugoslavi, luptei pentru o viață mai bună, pentru frăția și unitatea naționalităților din Iugoslavia, pentru pace și progres social în lume.

★
Vladimir Bakarici s-a născut în 

anul 1912, la Velika Gorița, in Re
publica Socialistă Croația. încă din 
vremea studenției a intrat îț rit.{tu
rtle mișcării revoluționare șl îi”. 1933 
a devenit membru al P.C. dtz , \i- 
goslavia. Înainte de război a ' fast 
arestat pentru activitatea sa revolu
ționară. în 1940 a fost ales membru 
al C.C. al P.C. din Croația, tn pe
rioada 1941—1945 a îndeplinit nu
meroase funcții politice și militare, 
printre care aceea de comisar poli
tic al Armatei de Eliberare Națională 
și detașamentelor de partizani din 
Croația și de membru al Comitetului 
Național de Eliberare din Iugoslavia^ 
Intre 1945 și 1954 a prezidat guvernul 
Republicii Populare Croația, prețuind 
in 1963 președinția Adunării R.S. 
Croația.

In perioada de după eliberarea ță
rii a deținut numeroase funcții in 
conducerea superioară a partidului.

A fost ales deputat în Adunarea 
Federală a R.S.F.I. și in Adunarea 
R.S. Croația în toate legislaturile.
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CONVORBIRI SOVIETO—VEST-GERMANE. Președintele Republi- Icii Federale Germania, Karl Carstens, l-a primit pe Andrei Gro- mtko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., care se află intr-o vi- Izită oficială la Bonn. In cadrul convorbirii, informează agenția T.A.S.S., au fost abordate proble- Ime ale situației internaționale actuale, cu precădere cele referitoare la securitatea europeană.I CONFERINȚA CONSACRATA | UTILIZĂRII ENERGIEI SOLARE.In capitala Etiopiei s-au încheiat I lucrările conferinței Centrului regional african pentru energia solară, la care au luat parte delegați din 12 țări ale continentului și ai I Comisiei economice O.N.U. pentruAfrica (C.E.A.). Luînd cuvintul la conferință, Adebayo Adedeji, se- I cretar executiv al C.E.A., a subli- I niat importanța folosirii acestei surse de energie pentru aplicarea

programelor de dezvoltare a țărilor africane.IN PREGĂTIREA ALEGERILOR DIN AUSTRIA, In capitala Austriei a avut loc conferința națională a Partidului Comunist din Austria, consacrată pregătirii pentru alegerile parlamentare care vor avea loc în luna aprilie. Conferința a aprobat platforma electorală a P.C. din Austria, precum si listele de candidați în toate cele 9 districte electorale ale țării.PROVOCĂRI NEONAZISTE ÎN R.F.G. Poliția din Niirnberg a deschis o anchetă in vederea depistării făptașilor 'care au profanat mai multe morminte dintr-un cimitir al orașului, însemnind pietrele funerare cu simboluri șl sloganuri naziste, precum și cu inscripții împotriva imigranților turci. In legătură cu aceasta, agenția Associated Press amintește că

nmuncitorii imigranți din Turcia reprezintă cea mai mare comunitate, străină din R.F.G. Sursa precizează, totodată, că incidente similare s-au produs recent in mai multe orașe din R.F. Germania. Se apreciază că ele ar fi comise de grupări neonaziste, dar pină în prezent nu s-a operat nici o arestare.UN NOU ATENTAT a fost comis duminică la Belfast, unde un magistrat nord-irlandez a fost împușcat mortal in timp ce se pregătea să urce in automobilul său. După cum relatează agenția France Presse, atentatul a fost revendicat de organizația clandestină Armata Republicană Irlandeză (I.R.A.).
ACCIDENT DE AVION. Un nu

măr de 41 de persoane și-au pierdut 
viața și alte 20 au fost rănite in- 
tr-un accident de avion care s-a 
produs pe aeroportul internațional 
al orașului Ankara, au anunțat, 
luni, oficialitățile turce, citate de 
agenția Anatolia. La bordul avionu
lui, care circula pe ruta Istanbul — 
Ankara, se aflau în total 67 persoa
ne — pasageri și membri ai echipa
jului. Aparatul, un „Boeing 727“, 
s-a prăbușit cind a încercat să ate
rizeze pe vînt puternic ; lovindu-se I 
de sol, el s-a rupt in trei bucăți și 
a explodat in flăcări.
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