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DIN MINELE ȚĂRII, 
CÎT MAI MULT CĂRBUNEZ;

Șl MINEREU!
IISPUNZlND CHEMĂRII ADRESATE DE SECRETARUL GENERAL 
AL PARTIDULUI, MINERII AU TRECUT LA NOUA ORGANIZARE 
A PRODUCȚIEI, LA PROGRAMUL DE LUCRU CONTINUU

în minele de pe Jtot cuprinsul țării domnește 
o atmosferă de muncă plină de însuflețire. Știrile 
sosite la redacție relatează că în Valea Jiului, în ba
zinul carbonifer al Gorjuiui, în toate unitățile mi
niere s-a trecut cu fermitate și răspundere la noul 
program de lucru stabilit la recenta Consfătuire de 
lucru de la C.C. al P.C.R. Hotărîți să răspundă cu 
cinste chemării secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, minerii țării au în

ceput să aplice noi măsuri de folosire mai bună a 
utilajelor, de organizare a muncii, de predare a 
schimbului în abataj, de reducere a personalului 
auxiliar, de extindere a acordului global. Ca urmare, 
s-au obținut rezultate pozitive care arată ce mari 
posibilități există, ce mari resurse pot și trebuie 
puse»în valoare pentru creșterea puternică a pro
ducției de cărbune și minereuri, în interesul dezvol
tării economiei naționale.

Telegramă adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

UNITĂȚILE MINIERE ALE JUDEȚULUI SUCEAVA
„Vom folosi cu randament maxim utilajele și vom aplica 
tehnologii de înaltă productivitate pentru a extrage 

captitâfi mult sporite de minereu"
Tovarășului Nicolae Ceaușescu
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Activul de partid din unitățile miniere sucevene și 

reprezentanții minerilor in Consiliul județean al oa
menilor muncii, întruniți in consfătuirea de lucru 
pentru traducerea în fapt a prevederilor planului de 
dezvoltare a bazei materiale minerale și energetice 
primare, adoptat de Conferința Națională, și a pre
țioaselor indicații pe care le-ați dat la Consfătuirea 
din 28—29 ianuarie cu privire la trecerea la un nou 
program de lucru in industria minieră, exprimă și cu 
această ocazie profunda lor recunoștință pentru grija 
permanentă ce o purtați ca „Miner de onoare'1 celor 
ce se străduiesc să scoată din subteran mineralele 
atit de utile economiei naționale.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe secretar gene
ral, că in primii 2 ani ai actualului cincinal am dat 
peste plan în concentrate 45 tone cupru, 495 tone 
plumb, 750 tone zinc, 24 572 tone pirită, 1 466 tone 
mangan în minereu-marfă, obținindu-se pe această 
cale o producție-marfă suplimentară în valoare de 32 
milioane lei. Sîntem conștienți insă că nu am folosit 
cu maximă eficiență toate posibilitățile și Întregul 
potențial tehnic și uman existent, că trebuie să ne 
aducem o contribuție mai mare la punerea în pro
ducție a resurselor naturale de care dispunem, a unor 
minereuri cu conținuturi mai sărace în substanțe mi-

nerale utile, valorificarea mai completă a materiilor 
prime minerale.

Vă asigurăm, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom munci cu toată pasiunea și dăruirea pentru 
a da țării minereuri de calitate din care să se poată 
valorifica cantități importante de cupru, plumb, zinc, 
barită, fier și sulf, că vom aplica tehnologii de cea 
mai inaltă productivitate, utilizind rațional și cu efi
ciență baza materială cu care sintem dotați, astfel ca 
activitatea noastră să fie cit mai rodnică.

Avem convingerea că aplicarea noului program de 
lucru va duce la îmbunătățirea cadrului organizatoric 
în tot bazinul minier sucevean, că, sub conducerea Co
mitetului județean de partid, a comitetelor și organi
zațiilor de partid, intețindu-ne eforturile, vom do
vedi înalta noastră conștiință muncitorească și, urmin- 
du-vă înaltul dumneavoastră exemplu de muncă și 
dăruire, vom îndeplini cu cinste sarcinile ce ne revin.

Acum, cind întreaga țară sărbătorește 50 de ani de 
luptă revoluționară și ziua dumneavoastră de naștere, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, vă 
dorim multă sănătate, putere de muncă, ani mulți în 
fruntea partidului și a țării și ne angajăm plenar să 
facem totul, cu mintea și brațele noastre, pentru 
realizarea în.mod exemplar a tuturor sarcinilor.

Noroc bun !
PARTICIPANT!! LA CONSFĂTUIREA DE LUCRU 
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PREGĂTIREA TEMEINICĂ A CAMPANIEI AGRICOLE DE PRIMĂVARĂ

In primă urgență - terminarea reparării tractoarelor

Ne mai desparte puțin timp pină la începerea lucrărilor agricole de 
primăvară. In scopul asigurării celor mai bune condiții pentru realizarea 
exemplară o sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul generql al partidului, la plenara lărgită a Consiliului Superior al 
Agriculturii, oamenii muncii din acist important sector al economiei na
ționale fac in momentul de față mtense pregătiri: fertilizează cu îngră
șăminte organice cu prioritate terenurile care vor fi însămînțate cu po
rumb in cultură intensivă, cu sfeclă de zahăr, grădinile de legume și alte 
suprafețe, revizuiesc sistemele de irigații.

Dar cea mai importantă lucrare ce se face în prezent o constituie 
repararea tractoarelor și mașinilor agricole, care, conform programului 
stabilit, trebuie încheiată pină la 20 februarie. Potrivit datelor furnizate 
de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, pinâ la 5 februarie trac
toarele au fost reparate in proporție de 84 la sută, lucrările fiind mai 
avansate în județele Argeș, Vrancea, Hunedoara, Caraș-Severin, Brasov și 
Satu Mare. Sub media realizărilor pe țară se situează județele Teleor
man, Timiș, Arad, Călărași, Dolj și Ialomița, adică tocmai acele județe 
unde lucrările agricole încep mai devreme. In ce privește stadiul repara
țiilor la celelalte mașini agricole care vor lucra în campania de primă
vară, menționăm că grapele cu discuri au fost reparate în proporție de 
99 la sută, semănâtorile de pâioase - 85 la sută, iar cele de prășitoare 
- 91 la sută. Se află în stadiu final și reparațiile la mașinile de plantat 
cartofi - 90 la sută, la cele de administrat gunoi de grajd - 95 la sută 
și amendamente - 97 Ia sută.

încadrarea reparării tractoarelor și celorlalte utilaje agricole in ter
menul prevăzut, ca și executarea unor lucrări de calitate presupun, pe 
lingă mobilizarea tuturor oamenilor muncii din atelierele și centrele 
S.M.A., asigurarea ritmică a pieselor de schimb și a altor materiale ne
cesare, astfel ca fluxul de reparații să se desfășoare în cit mai bune 
condiții. Pretutindeni, în toate stațiunile pentru mecanizarea agriculturii 
trebuie să se asigure o bună organizare a lucrărilor de reparații, un 
control riguros al calității acestora, in așa fel incit toate tractoarele și 
mașinile agricole să funcționeze ireproșabil in întreaga campanie de 
primăvară.

Respectarea graficelor de reparații 
depinde și de furnizorii 

pieselor de schimb
O concluzie desprinsă din analiza stadiului lucrărilor 

în județul Buzău
In stațiunile pentru mecanizarea 

agriculturii din județul Buzău, cu 
excepția tractoarelor, utilajele care 
vor lucra in campania agricolă de 
primăvară au fost reparate în cea 
mai mare parte. La 4 februarie, toate 
grapele cu disc, combinatoarele, cul
tivatoarele și mașinile de împrăștiat 
îngrășăminte erau reparate, iar se- 
mănătorile — 95 la sută, mașinile de 
plantat cartofi și de erbicidat — 90 
la sută. Repararea tractoarelor s-a 
făcut insă numai in proporție 
de 85 la sută. Dar această ul
timă cifră nu spune totul, de
oarece unor motoare de tractor le 
lipsesc piese care, pentru moment, 
le fac inutilizabile. De ce această si
tuație ? Pentru a găsi un răspuns 
clar ăm urmărit cum se desfășoară 
lucrările la centrul specializat pentru 
repararea motoarelor de tractoare de 
la Poșta Cîlnău. Aici greutățile aii 
început să apară odată cu scă
derea stocurilor de piese de schimb. 
Ca urmare, ritmul actual de lucru nu 
asigură livrarea a circa 100 de mo
toare cu cel puțin cinci zile inain- (Continuare în pag. a. V-al

tea termenului prevăzut pentru în
cheierea reparațiilor, spre a putea fi 
montate pe tractoare.

Și' în acest an, asigurarea pieselor 
de schimb pentru agricultură consti
tuie o problemă de mare importanță. 
La centrul de reparații de la Poșta 
Cîlnău, de la 1 noiembrie pină în 
prezent au fost recondiționate piese 
complexe, cum ar fi blocuri motor, 
chiulase, cilindri, corpuri de pompă 
de apă ș.a., în valoare de aproape un 
milion Iei. De asemen'ea, unități in
dustriale din județ contribuie la 
crearea fondului de piese de schimb 
pentru agricultură. In afară de cele 
asimilate în anii trecuți, a căror 
producție continuă, lista acestora a 
crescut recent cu 18 repere insumînd 
4 200 piese pentru tractoare^ com
bine, pluguri și grape, pe care le 
realizează întreprinderea 'de utilaj 
tehnologic din Buzău.

Acestea însă nu pot acoperi decit1

Lucian CIUBOTARU 
Stellan CHIPER

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
7 »

CU PRILEJUL PREZENTĂRII SCRISORILOR DE ACREDITARE

Ambasadorul Republicii Zair
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, la 7 februarie,

pe Mampuya Musungay, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordinar

și plenipotențiar al Republicii Zair 
în țara noastră. (Continuare in pa
gina a V-a).

Ambasadorul Republicii Zambia
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, luni, 7 februarie,

scrisorile de acreditare a nou
lui ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Zambia

la București, Gibson Robert Zim- 
ba. (Continuare in pagina a 
V-a).
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popor in jurul partidului, al secretarului său general, 

hotărîre fermă de a acționa cu toate forțele pentru 

continua înflorire a patriei socialiste 

Scrisori și telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
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0 strategie unitară pentru formarea omului nou,
constructor conștient al noii societăți*)

’ 5
Analiza concepției tovarășului 

Nicolae Ceaușescu privind edificarea 
societății socialiste in România consti
tuie pentru noi toți prilejul de a 
releva cu mîndrie liniile de forță ale 
unei strategii unitare, profund știin
țifice, validată de forța faptelor, a 
realizărilor noastre din ultimii 18 
ani. De-a lungul întregii acestei pe
rioade, cu cele mai diferite prilejuri, 
de la tribuna marilor forumuri ale 
partidului, ca și la intîlnirile cu oa
meni ai muncii, cu oameni de artă și 
cultură, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a dezvoltat teza, de o importanță 
deosebită pentru înțelegerea meca
nismului nostru social, potrivit că
reia formarea omului nou, construc
tor conștient al celei mai drepte 
orinduiri s«ciale, constituie cea mai 
mare și mai complexă sarcină, cea 
mai nobilă răspundere, îndatorirea 
revoluționară de onoare a partidului 
nostru comunist. Pornind de la acest 
jalon fundamental, partidul a acțio
nat și acționează pe baza unor orien
tări de amplă perspectivă științifică 
purtind amprenta contribuției ho- 
tărîtoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Așa cum sublinia secretarul gene
ral al partidului, formarea omului 
nou nu constituie o simplă dorință 
subiectivă, ci o necesitate obiectivă, 
o cerință legică a progresului socie
tății noastre socialiste și. totodată, 
obiectivul fundamental al activității 
ideologice a partidului. Caracterul 
obiectiv decurge din faptul că noi 
considerăm șl am considerat întot
deauna că menirea istorică a socia
lismului este nu numai de. a elibera 
omul de asuprire și exploatare, de a 
așigura bunăstarea lui materială, ci 
de a făuri o civilizație spirituală su
perioară, un om nou, cu o înaltă 
conștiință și pregătire culturală și 
profesională, cu un profil moral po
litic înaintat. Dezvoltînd creator

această teză, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a definit cu strălucită 
clarviziune un nou concept, de o im
portanță hotăritoare pentru activita
tea practică, politico-ideologică, de 
formare a omului nou. Astfel, secre
tarul general al partidului spunea : 
„Este necesar să nu ne mai închinăm 
în mod fatalist în fața tezei că con
știința rămine in urma dezvoltării 
bazei materiale, ci să înțelegem că, 
dezvoltînd baza materială, avem po
sibilitatea și trebuie să facem in așa 
fel, incit conștiința să se ridice la 
nivelul bazei materiale și chiar să 
devină ea însăși o forță materială 
mobilizatoare, in stare să călăuzească 
întreaga noastră activitate, să lumi
neze calea poporului nostru spre

Suzana GADEA 
președintele Consiliului Culturii 

și Educației Socialiste

*) Comunicare la sesiunea știin
țifică a Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie și a Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia.

societatea socialistă multilateral dez
voltată, spre comunism11.

Analiza atentă, amănunțită a no
țiunii de „om nou, constructor con
știent și devotat al societății noas
tre11 in viziunea Partidului Comunist 
Român, a secretarului său general, 
relevă o bogăție de nuanțe, de tră
sături care caracterizează profilul 
moral-politic al acestuia. Tncercind 
succinta lor trecere în revistă, pu
tem aminti datoria de a fi stăpin ne 
cele mai înalte cuceriri ale științei, 
ale cunoașterii umane, de a se ca
racteriza prin inalte virtuți politice 
și morale, prin pasiune pentru 
muncă și creație, prin îndrăzneală 
în gindire și acțiune, prin cutezanță 
in promovarea noului in întreaga 
viață socială, prin fermitate în lupta 
pentru dreptate și adevăr, pentru în
făptuirea principiilor eticii și echită
ții socialiste, prin hotărirea de a 
lupta cu abnegație și vitejie pentru 
apărarea cuceririlor revoluționare, a 
integrității și suveranității patriei.

Specialistul, muncitorul de mîine, 
constructorul societății socialiste și 
comuniste trebuie să posede o înaltă 
pregătire politică și culturală. EI tre
buie să cunoască bine și să stăpî-

nească solid legile dezvoltării eco- 
nomico-sociale pentru a înțelege just 
atit problemele ce apar în societatea 
noastră și căile lor de soluționare, 
cit și problemele ce apar pe plan in
ternațional. In același timp, trans
formarea radicală a societății noas
tre într-un timp foarte scurt, ritmu
rile de dezvoltare ale prezentului, 
modernizarea continuă a economiei, 
exigentele noii calități, ale aplicării 
tot mai largi in producție a cuceriri
lor științei și tehnicii cer o pregăti
re profesională și tehnică temei
nică.

înălțîndu-se pe aceste două di
mensiuni principale, omul nou se 
definește printr-o multitudine de 
alte trăsături, a căror cultivare con
stituie o preocupare *de primă im
portanță a partidului nostru. Astfel, 
milităm pentru dezvoltarea patrio
tismului revoluționar, pentru ca fie
care cetățean să-și consacre toată 
energia progresului și înălțării pa
triei. Meritul strălucit al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se %elevă și în 
acest domeniu datorită viziunii sale 
de largă cuprindere asupra modului 
în care trebuie să fie înțeles și culti
vat nobilul sentiment al patriotis
mului. Astfel, cu prilejul primului 
Congres al educației politice și cul
turii socialiste se arăta : „Dezvoltînd 
recunoștința și prețuirea față de 
strămoșii noștri, care, cu sacrificii 
și jertfe uriașe au apărat ființa na
țională a poporului, au purtat stea
gul luptei pentru libertate și neatîr- 
nare, pentru dreptate națională și 
socială, trebuie să sădim in conștiin
ța oamenilor sentimentul răspunderii 
față de moștenirea inaintașilor, ho
tărirea de a duce mai departe, în 
noile condiții istorice, făclia pro
gresului și civilizației pe pămintul 
României".

în legătură organică, indisolubilă 
cu dimensiunea patriotică a profilu
lui omului nou se situează spiritul 
internaționalist, solidaritatea cu po
poarele tuturor țărilor socialiste, 
cu comuniștii din toate țările, 
cu popoarele care luptă pentru 
eliberarea lor de sub jugul im
perialist și colonial, pentru liber-
(Continuare în pag. a IV-aj

DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A
• reportaje • însemnări •

Bihorul în armoniile dinamice ale patriei
Obișnuit să plec, visînd, 

de la machetă spre realita
tea de miine a unor mari 
obiective economice — 
drumul invers, dinspre rea
litatea lor amplă către 
planșe sau machetă mi se 
pare ciudat, aproape legen
dar. Și totuși astăzi voi în
cerca • tocmai acest drum 
invers, ca pe o ană a tim
pului care curge din re
vărsare către izvoare. — 
povestindu-vă despre o 
pleiadă de întreprinderi 
industriale bihorene, care, 
in urmă cu 17 ani. erau 
numai in starea lor de Dro- 
iect, cel mult materializat 
simbolic pe o machetă lili
putană. Iar macheta era 
înfățișată pe atunci secre
tarului general al partidu
lui nostru. în ziua de 9 fe
bruarie 1966, pe un cimo 
liber, unde astăzi se impu
ne modernă și polivalentă 
platforma industrială din 
zona de vest a orașului 
Oradea.

Era una dintre primele 
vizite de lucru întreprinse 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pe cuprinsul pa
triei, de cind a fost ales în 
fruntea partidului. Atunci, 
aici, pe cimpul ce dă în
spre graniță, numai două 
întreprinderi — și acelea 
proaspete — dădeau viață 
întinderilor de cimpie și 
de sărături de baltă, as
tăzi asanate. Ele erau în
treprinderea de alumină și 
centrala electrică de termo- 
ficare — cum se numea pe 
atunci. Vizitate amindouă 
și considerate puncte de 
plecare spre constelația 
viitoarelor întreprinderi.

Arhitectură modernă la Oradea

în reportajul din „Scin- 
teia“ consacrat evenimen
tului scria : „La intrarea 
spre oraș, oaspeții străbat 
terenuri unde se vor ridica 
în cincinal noile uzine și 
fabrici care vor întregi pa
norama industrială orădea- 
nă. Deocamdată contururile 
lor aii prins viață numai în 
cazul proiectelor, pe schița 
desfășurată în cimp liber 
unde s-au oprit oaspeții".

Și iată, anii au trecut, au 
trecut alte cincinale și a- 
cele proiecte au fost reali
zate și chiar depășite în

tr-un ritm alert. Deschide
rea a făcut-o întreprinde
rea chimică „Sinteza" încă 
în 1967, cu modernizarea și

de Al. ANDRIȚOIU

lărgirea capacității în ur
mătorii ani. Peste numai 
doi ani s-a întemeiat fabri
ca de mobilă „Alfa", astăzi 
un modern și vast combi
nat pentru prelucrarea lem
nului cu sucursale la Ti- 
leagd, Săcuieni, Orașul Dr.

Petru Groza și cu încă trei 
sucursale în Oradea, expor- 
tind astăzi în 28 de țări ale 
lumii — inclusiv mobilă 
stil în țările care au creat 
mobila stil. în același an 
a intrat in funcțiune și în
treprinderea de prelucrare 
a sfeclei de zahăr ; in anul 
următor moderna de azi 
intreorindere de suban- 
samble și piese pentru 
mijloace de transport a în
ceput să asigure piese neu
tru tot ceea ce circulă pe 
roate : în 1971 a început să
(Continuare în pag. a V-a)
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DIN MINELE ȚĂRII, ClT MAI MULT CĂRBUNE Șl MINEREU!
In toate bazinele miniere se acționează ferm pentru înfăptuirea sarcinilor și orientărilor 
subliniate de tovarășul Nicolae Ceausescu la recenta Consfătuire de la C.C. al P.C.R.
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} ^SCÎNTEIA“ ÎN LEGĂTURĂ DIRECTĂ j 
! CU ÎNTREPRINDERI MINIERE: ji --------------------------- — ;
i Cum s-a muncit în ultimele zile,! 
; ce rezultate concrete s-au obținut i 
ț Combinatul minier Motru ț
} -----------------------
’ Duminică — 4 000 tone de lignit peste plan 
ț Dumitaică, 6 februarie, planul la extracția de lignit pe întregul 
4 bazin carbonifer al Gorjului a fost depășit cu 6 160 tone. Deși pro- 
/ gramul dte trecere la lucrul în flux continuu, de aplicare a celor- 
1 lalte măsjpri tehnico-organizatorice rezultate din indicațiile secre- 
i tarului general al partidului se află în curs de desfășurare, unită- 
Z țile Combinatului minier Motru au realizat duminică o producție 
> de 21 000 tipne lignit, cu aproape 4 000 tone peste nivelul zilnic pre- 
ț văzut. Despre felul cum se aplică măsurile stabilite ne-a vorbit 
4 brigadierul Ion Scrieciu, de la mina Motru-Vest: „Atit eu, cit și cei- 
’ lalți ortaci ai mei din brigada tineretului apreciem că acțiunile ce se 
) întreprind pentru trecerea la programul de lucru continuu, organi- i

zarea și retribuirea muncii în acord global, de la miner pînă la 
director, asigură perfecționarea activității in minerit. Și noi am 
luat măsuri riguroase pentru temeinica organizare și aprovizionare 
tehnico-materialâ a abatajului, folosirea deplină a timpului de 
lucru și a capacității complexului mecanizat de tăiere, susținere și 
transport pe care ii avem in dotare. Acționăm, totodată, pentru tre
cerea personalului auxiliar în activitatea din subteran, astfel încit 
întregul colectiv să contribuie nemijlocit la sporirea extracției de 1 
cărbune, la îmbunătățirea calității lignitului livrat termocentralei 
de la Ișalnița. In acest fel preconizăm ca, în 1983, să obținem o pro
ducție suplimentară, la nivelul minei, de cel puțin 25 000 tone căr
bune". (Dumitru Pruni).

Bazinul carbonifer Berbești-Alunu

Noi utilaje moderne pentru lărgirea 
fronturilor de extracție

Din primele zile ale lunii fe
bruarie, spiritul nou, de exigen
tă si răspundere muncitorească 
imprimat de orientările secreta
rului general al partidului, se 
face simțit in sectoarele miniere 
din perimetrul Berbești-Alunu. 
„In cursul zilei de duminică, 6 
februarie, ne spune inginerul 
Marin Matei, directorul tehnic 
al întreprinderii miniere, au în
ceput probele tehnologice la 
noul excavator cu rotor de 1 400 
mc, instalat în cariera Oltețu, 
in vreme ce la al doilea excava
tor de aceeași capacitate au fost 
intensificate lucrările de mon
taj. Totodată, la mina Cerna s-a 
încheiat montajul unui complex 
de abataj, care va fi pus in 
funcțiune, la sfirșitul săptăminii, 
la primul abataj al acestei mine, 
tn cariera Panga se amenajează 
o platformă de montaj pentru 
un excavator gigant, iar la carie
ra Berbești au început lucrările 
de pregătire a unei platforme 
pentru montajul unui excavator 
cu o capacitate de 470 mc. In 

Mina Filipeștii de Pădure
T i -r i . .

Aplicarea acordului global — puternic 
stimulent in creșterea producției

Apliclnd încă din primele zile ale acestei luni măsurile sta
bilite la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., plnă 
In seara zilei de luni, 7 februarie, minerii de la Filipeștii de 
Pădure au extras suplimentar 4 300 tone cărbune. în primele zile 
ale lui februarie, cele mai bune rezultate le-au obținut brigă
zile de mineri conduse de Constantin Marcu și Dobre Ștefan, din 
sectoarele Nord-Palanca și Roșioara, precum și cele de excava- 
toriștl ale lui Stelian Niță, Constantin Dinu, Ștefan Vuțichi. care 
lucrează la carierele Măgureni și Cervenia.

Comunistul Ion Milu, șeful unei brigăzi 
mecanizat al sectorului Palanca-Sud, ne-a 
apreciem că aplicarea indicațiilor date de 
partidului, măsurile stabilite vor determina
a randamentului în muncă, dindu-ne posibilitatea să scoatem cît 
mai mult cărbune din subteran. De aceea, vom trece la sistemul 
de lucru continuu. Brigada pe care o conduc și-a depășit, e drept, 
si pînă acum sarcinile de producție. Dar în condițiile noi, după 
calculele noastre, depășirea va fi mult mai substanțială. în fe
lul acesta, ortacii au numai de ciștigat : bani mai multi pentru 
familie, mai multă bunăstare în casă !“.

Directorul minei, inginerul Vasile Tudor, ne-a informat că, tre- 
cîndu-se la aplicarea programelor de reorganizare a activității mi
niere. 18 oameni de la suprafață au și trecut să lucreze in sub
teran. Acțiunea de reducere a personalului auxiliar continuă și. 
concomitent, se acționează pentru mai buna organizare a muncii 
in atelierele de reparații și întreținere a utilajelor. Și o știre de 
ultimă oră : s-au încheiat lucrările de aplicare a acordului global 
in patru sectoare de lucru, din cele cinci, așa că se poate trece 
de Îndată la organizarea muncii in acord global pe întreaga mină. 
(Constantin C&praru).

perspectiva imediată, conform 
programului de dezvoltare a a- 
cestei zone carbonifere, mai este 
prevăzută si deschiderea unei 
microcariere la Cerna cu o re
zervă exploatabilă de 1 milion 
tone lignit'".

Tovarășul Ion Tuie, secretarul 
comitetului de partid, ne-a pre
cizat : „tn aceste zile introdu
cem programul de lucru con
tinuu in toate sectoarele, tn a- 
cest scop au fost luate o serie 
de măsuri in vederea organiză
rii activității zilnice pe trei 
schimburi, intocmindu-se o nouă 
organigramă a personalului ca
lificat din subteran si din carie
re. Sintem ferm convinși că 
schimbul de opt ore iși va do
vedi eficienta. După trecerea 
efectivă la aplicarea noului pro
gram de lucru, producția de lig
nit va creste cu cel puțin 15 la 
sută. De la începutul acestui an 
și plnă acum, planul la produc
ția de lignit a fost depășit cu 
7 850 tone, iar la activitatea de 
descopertări cu aproape 65 000 
mc". (Ion Stanciu).

din abatajul frontal 
spus : „Noi. minerii, 
secretarul general al 
creșterea importantă

\
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ÎN VALEA JIULUI S-A TRECUT DE IERI LA PROGRAMUL 

DE LUCRU ÎN TREI SCHIMBURI DE 8 ORE

Din prima zi - minerii au dovedit că se pot 
obține importante sporuri de producție

Se poate spune acum, după ce 
s-au desfășurat adunările generale 
ale oamenilor muncii din toate între
prinderile miniere ale Văii Jiului, 
adunările generale lărgite ale orga
nizațiilor de bază din sectoare și 
adunarea activului de partid al Co
mitetului municipal Petroșani, că 
minerii acestui important bazin car
bonifer al țării au trăit cu intensita
te, in zilele din urmă, o profundă 
viață politică. Conținutul politic al 
acestor ample dezbateri a fost apro
fundat și a ciștigat in esența lui 
atunci cînd oamenii și-au raportat 
cu demnitate și înaltă răspundere 
muncitorească rezultatele bune, ca 
și neimplinirile muncii lor,” față in 
față cu ceea ce le-a cerut minerilor 
attt de clar și atit de convingător 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
sfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. cu cadre de conducere, spe-' 
cialiștl șl muncitori din industria 
minieră și geologie.

Nota distinctă a dezbaterilor din 
adunările generale ale reprezentanți
lor oamenilor muncii, din toate cele 
10 întreprinderi miniere ale Văii Jiu
lui, a constituit-o unanimitatea, uni
tatea de vederi și de acțiune a parti- 
cipanților, angajamentele concrete 
pe care și le-au luat pentru ridica
rea calitativă a întregii activități, in 
vederea sporirii producției de cărbu
ne, depășirii sarcinilor de plan, in 
condițiile favorabile create de tre
cerea, incepind cu ziua de 7 februa
rie a.c., la un nou program de lucru 
in subteran — pe trei schimburi, a 8 
ore. .

Discutînd cu activiști de partid 
de la Comitetul Central, comi
tetele județean și municipal, cu 
reprezentanți ai «indicatelor, minis
terului și combinatului cărbunelui, 
care au participat la adunările ge
nerale ale reprezentanților oameni
lor muncii din cele 10 întreprinderi 
miniere, am aflat că in nici 
o adunare generală nu a existat 
nici o obiecție privitoare la trecerea 
la programul de lucru de 8 ore in 
subteran, că atenția și preocuparea 
generală au fost concentrate asupra 
stabilirii modalităților, căilor prac
tice de valorificare deplină a condi
țiilor nou create, net superioare pro
gramului anterior de muncă în 4 
schimburi a 6 ore, cu o zi de odihnă 
pe săptămînă, asupra măsurilor ce 
se cer luate pentru ca incă din prima 
ți de trecere la noul program de lu
cru eficacitatea acestuia să fie do
vedită din plin, in primul rind prin 
sporirea producției de cărbune de 
către fiecare brigadă de mineri.

Cu o temeinică stăpinire a activi
tății din fiecare loc de muncă, cu 
dovada unei vaste experiențe de pro
ducție, participanții la dezbateri, din 
Uricani — Gheorghe Scorpie, șef de 
brigadă. Iile Ștefan, maistru miner 
la sectorul I producție, Teodor Bo- 
loga, șeful raionului de la complexul 
de înaintare, Ștefan Baciu și Gheor
ghe Nistor, șefi de brigadă, din 
Vulcan — Gheorghe Dinuță, șeful 
sectorului 6 producție. Constantin 
Mareș și Mircea Lupulescu, maiștri 
electromecanici ; din Lupeni — mi
nerii șefi de brigăzi Ion Divriceanu, 
Mihai Blaga, Constantin Neguț, sub- 
lnginerul Paul Grasu, șef de brigadă, 
și alții au apreciat, gind la gind, că in 

noul program se vor putea folosi mai 
deplin capacitățile de producție, uti
lajele și instalațiile complexe din 
dotare, că se va putea folosi mai ju
dicios potențialul uman al colectivu
lui, au evidențiat căile, soluțiile con
crete de acțiune pe care și le-au 
propus Colectivele din care tac parte, 
in vederea realizării ritmice și inte
grale a sarcinilor la producția fizică 
de cărbune pe acest an, pentru dez
voltarea i capacităților productive in 
viitorii ani ai actualului cincinal.

— Minerii din Lupeni au aflat cu 
Interes și satisfacție noul program 
de lucru, conceput și gîndit in inte
resul creșterii rodului muncii noas
tre, in interesul țării — spunea mi-^ 
nerul șef de brigadă Marin Turnea-t 
nu. însă tot așa de adevărat e și 
faptul că noi toți trebuie să înțele
gem — și noi, minerii și tovarășii 
noștri de la transport și întrețineri — 
că programul pe care il aplicăm 
de luni, 7 februarie, nu este o mă
sură administrativă oarecare, o sim
plă împărțire a schimburilor.

în cuvintul lor, lacob Stoica, șeful 
sectorului II producție la I.M. Uri- 
cani, inginer Ion Gîf Deac, șef sector 
la I.M. Lupeni, Constantin Popescu, 
maistru miner la I.M. Vulcan, s-au 
referit și la efectele sociale deosebit 
de pozitive ale noului program de 
lucru in minerit. Odată cu realizarea 
și depășirea prevederilor de plan se 
obțin retribuții mai mari și crește 
timpul liber al minerilor.

Angajamentele luate au fost o 
ilustrare elocventă a hotărîrii terme 
a minerilor din Valea Jiului de a 
face totul pentru sporirea producției 
de cărbune.

...Luni, primele ore ale dimineții 
sînt primele ore ale faptelor in ca
drul noului program de lucru cu trei 
schimburi de 8 ore pe zi. La între
prinderea minieră Uricani, situată 
în extremitatea vestică a Văii Jiului, 
acest debut de săptămînă, cu pro
gram nou de lucru, a fost precedat 
de un șir de acțiuni suplimentare 
luate in cursul zilei de duminică, 
cind toți factorii de conducere ai 
minei au întreprins măsuri pentru 
buna aprovizionare tehnico-materia- 
lă a locurilor de muncă, efectuarea 
de revizii și întrețineri la utilaje și 
instalații, astfel ca primul schimb de 
8 ore, ca și cele următoare să aibă 
asigurate toate condițiile necesare 
unei activități bine organizate, care 
să se desfășoare din plin, cu toate 
forțele.

La dispeceratul întreprinderii se 
urmărește in permanență pulsul mi
nei, al muncii din abataje. La ora 10, 
primele indicii mai semnificative : 
producția era mai mare cu 28 de 
tone de cărbune decît aceea realiza
tă simbătă pină la aceeași oră. Trec 
orele. Semnele bune ale unei acti
vități temeinic organizate, desfășu
rate în ordine și disciplină, cu efec
tive întărite la fronturile de lucru, 
devin tot mai evidente, mai substan
țiale, Sosește vestea unui prim și 
remarcabil succes : schimbul I din 
brigada condusă de minerul Ștefan 
Baciu, dintr-un abataj cameră al 
sectorului III, a reușit să puște de 
trei ori, deci să realizeze trei cicluri 
de producție, depășind astfel preli
minarul pe schimb cu 60 tone de 
cărbune.

Trec orele. Maistrul miner Gheor
ghe Radeș, coordonator, șeful schim

bului II din sectorul II, a veni* să-și 
preia schimbul.

— Cu ce ginduri lntrați tn schimb 7 
— l-am întrebat.

— Cu gindul tuturor ortacilor 
mei : să ne facem pe deplin dato
ria, așa cum ne-a cerut și ne cere 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Vom 
declara schimbul II de azi — schimb 
de virf. încercăm să tăiem două fi- 
șii, ceea ce înseamnă 800 tone de 
cărbune.

S-a încheiat primul schimb de 8 
ore după noul program de lucru la 
Uricani. Cu ce bilanț, tovarășe di
rector ? „Bilanț bun, cu ritmul pe 
care ni l-am dorit — ne spune Ing. 
Caret Schreter, directorul întreprin
derii, Sarcina de plan pe schimb, 
în coridițiile nou create, a crescut 
de la 680 tone la 900 tone 
de cărbune. Și minerii noștri 
au extras 960 tone de cărbune 
cocsificabil. Este un început pro
mițător pentru colectivul nostru, 
decis să-și îndeplinească angaja
mentul luat in adunarea genera
lă a oamenilor muncii de a li
vra în acest an țării, în plus 
față de sarcinile de plan, peste 
10 000 tone de cărbune".

...Aceeași atmosferă vie, de intensă 
activitate, seriozitate și răspundere 
în muncă am intilnit-o in toate sec
toarele întreprinderii miniere Dilja. 
Prezenți in primul schimb al zilei 
printre minerii din sectorul I al mi
nei, am fost martorii organizării te
meinice a muncii in brigăzile con
duse de minerii Constantin C&ciune, 
Gheorghe Matei și Ion Avădanei. La 
fiecare front de lucru minerii armau 
sau evacuau cărbunele in funcție de 
stadiul producției.

— în cadrul noului program de lu
cru avem posibilități reale să înfăp
tuim șl chiar să depășim încheierea 
unui ciclu de producție complet — 
ne spune minerul șef de schimb Con
stantin Silion, din abatajul 7 al sec
torului I. Chiar azi, de exemplu, noi 
am găsit abatajul gata armat. Am 
executat pușcarea, acum evacuăm 
cărbunele și apoi il armăm. Merge 
treaba, avem suficient timp pentru 
o nouă pușcare, așa că ortacii noștri 
din schimbul II vor începe cu eva
cuarea cărbunelui. Aceasta înseamnă 
producție suplimentară de cărbune.

Inginerii și celelalte cadre tehnice 
din întreprindere se aflau in mină, 
și nu in birouri, la suprafață. Se în
deplinește astfel sarcina trasată de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, ca toate 
cadrele tehnico-inginerești să parti
cipe direct, in mijlocul formațiilor 
de lucru, la creșterea producției de 
cărbune.

în acest spirit s-a acționat și tn 
celelalte sectoare ale minei Dilja. 
Astfel, din primul schimb planul a 
fost realizat integral.

...Schimbul I de producție s-a În
cheiat in toate întreprinderile minie
re din Valea Jiului. La Comitetul 
municipal de partid Petroșani aflăm 
că, pe ansamblul combinatului mi
nier, au fost extrase din subteran in 
schimbul I al zilei de 7 februarie 
peste 10 000 tone de cărbune cocsifi
cabil și energetic — ceea ce înseamnă 
îndeplinirea integrală a sarcinilor de 
plan.

Constantin MORARU 
Sabin CERBU
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*SCÎNTEIA" ÎN LEGĂTURĂ DIRECTĂ 

CU ÎNTREPRINDERI MINIERE:

Cum s-a muncit în ultimele zile, 
ce rezultate concrete s-au obținut 
întreprinderea minieră Voivozi-Bihor

Mai puțini lucrători in activitățile auxiliare, 
mai mulți muncitori direct productivi
„Mobilizați de îndemnurile tovarășului Nicolae Ceaușescu. mi

nerii bihoreni s-au angajat, în recenta ședință a activului de 
partid, să asigure creșterea nivelului actual al extracției zilnice 
130—150 tone cărbune — ne-a spus inginerul Alexandru Dobrcst^ 
directorul întreprinderii miniere Voivozi. Avem create condiții > 
pentru trecerea la programul continuu de lucru. E de ajuns să men
ționez faptul că intreaga producție de lignit planificată pentru 1983 
va fi extrasă cu mijloace mecanizate. în acest context, bunăoară, 
prima lună a anului a marcat punerea in exploatare a două noi 
abataje frontale, la Jurdeana III și Budoi Nord. înzestrate cu com
plexe mecanizate CMA-2, asigurînd astfel o creștere substanțială 
a productivității pe post. Chiar in aceste zile. întreprindem acțiuni 
pentru recrutarea de personal muncitor necesar trecerii la progra
mul continuu de lucru. Concomitent, am stabilit ca încă 275 oameni 
ai muncii din personalul neproductiv al întreprinderii să fie repar
tizați la fronturile de lucru direct productive". La sectorul Suplac 
il avem interlocutor pe minerul Dumitru Gui : „Asemenea tuturor 
ortacilor mei, socot că trecerea la organizarea muncii în minerit 
după principiul unităților care lucrează în flux continuu este o 
măsură cit se poate de bună. Aproape 90 la sută dintre noi. cei 
de Ia sectorul Suplac, și situația este asemănătoare pe întreprin
dere, avem in jurul locuințelor terenuri pe care le cultivăm, iar 
unii dintre noi creștem animale. Beneficiind de mai multe zile li
bere pe lună, nu numai că ne refacem forța de muncă, dar putem 
să desfășurăm mult mai bine, in propriile gospodării, o serie de ac
tivități necesare și utile". La sectorul Vărzari stăm de vorbă cu 
maistrul miner Ioan Damian, membru in Consiliul Național al 
Oamenilor Muncii : „Prin puterea faptei noastre răspundem che
mării adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu nouă, minerilor, de 
a spori producția de cărbune. în perioada care a trecut de la în
ceputul anului am livrat suplimentar economiei naționale 2 500 
tone lignit spălat. Este raportul nostru pe care-1 consemnăm în 
preziua adunării generale a oamenilor muncii pe întreprindere", 
(loan Laza).

Bazinul carbonifer Comănești

Suplimentar — 500 tone 
de cărbune intr-o singură zi
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Mobilizați de îndemnurile to
varășului Nicolae > Ceaușescu 
adresate la recenta Consfătuire 
de lucru de la C.C. al P.C.R. 
și așa cum s-au angajat in ca
drul adunărilor cu activul de 
partid, desfășurate săptămînă 
trecută, minerii de la exploată
rile Vermești, Leorda, Lumina 
și Rafira din bazinul carbonifer 
al Comăneștiului au fost pre
zenți dumtnică la locurile lor de 
muncă, în schimburi de 8 ore, 
realizînd suplimentar peste 500 
tone cărbune de bună calitate. 
Concomitent, in zona Vermești 
s-a acționat intens pentru depă
șirea sarcinilor stabilite la exe
cutarea lucrărilor de înaintare in 
cadrul unui nou abataj, ce va fi 
dat In exploatare in această 
lună. Noul abataj va asigura un 
spor de producție de cel puțin

Exploatarea

Din primul schimb de lucru după noul program 
— extracția de minereu aproape s-a dublat

— ne-am adresat secretarului comitetului de partid din 
tovarășul Ioan Virag, pe care l-am rugat să ne prezinte 
primului schimb de 8 ore : „Voi face o comparație — ne-a 
interlocutorul. Simbătă. 5 februarie, în același interval de 
pe intreaga exploatare s-au exțras 84 vagoane minereu, iar

aprovizionarea cu

1 
ț

ț

Luni, 7 februarie, la ora 6 dimineața, la Exploatarea minieră 
Turț, județul Satu Mare, minerii au intrat tn primul schimb de 
producție de 8 ore. La scurt timp după ora 14 — ora ieșirii din 
schimb 
unitate, 
bilanțul 
răspuns 
opt ore,
acum, in primul schimb, in condițiile noului program, s-au realizat 
156 vagoane. Sîntem insă abia la început. Peste cîteva zile, pro
ducția va cunoaște creșteri și mai mari. O deosebită atenție acor
dăm întreținerii și reparării utilajelor — condiție de bază pentru 
creșterea producției și productivității. Duminică, fapt cu totul deo
sebit la noi, o formație puternică, alcătuită din 38 de muncitori, in 
frunte cu maistrul mecanic Lazăr Gavril, a revizuit un mare număr 
de mașini de incărcat și de extracție, pompe etc., înlăturind defec
țiunile constatate. Mai mult decit atit, întreprinderea „Unio" Satu 
Mare, furnizorul principal de utilaj minier, s-a angajat ca in zilele 
următoare să ne acorde un sprijin mai mare în 
piese de schimb și utilaje".

La ieșirea din schimb am stat de vorbă cu 
Vasile Pelecaci : „în formația pe care o conduc
cu randament sporit. De aceea, apreciez că programul de 8 ore are 
avantaje deosebite, permițindu-ne să ne îndeplinim mai bine sar
cinile de producție, să extragem mai mult minereu. Eu și ortacii 
mei ne angajăm să depășim cu 2 metri planul la lucrările de adin- 
cire a puțului". (Octav Grumeza).

40 țope pe zi, De asemenea, la 
exploatarea Leorda, prin deschi
derea unui! nou orizont de lucru 
se asigură' continuitatea extra
gerii pe încă cel puțin 4 ani. 
Acțiunile întreprinse se înscriu 
în cadrul unui amplu program 
de măsuri tehnico-organizatori
ce, dezbătut in aceste zile in 
adunările cu activul de partid, 
progfam ce vizează intensifica
rea Extracției de cărbune atit pe 
calea creșterii productivității 
mur 
unei 
toate 
botiife. .«.
lași com 
mești si. t"
inițiativei ■ 
luare a 
adică direc 
țindu-se la 
predare la

minieră Turț

minerul fruntaș 
s-a lucrat intens,

< ,y' ' 'f' ' ' ' Z, '

OAMENI Al MUNCII DIN INDUSTRIA MINIERĂ!
.... . ... ..................... .. u......... ................................................................................................................

e materii prime și energetice a țării este o îndatorire patriotică, o cerință vitală
a întregii economii, o condiție fundamentală pentru progresul midtilateraT al patriei noastre socialist. In spiritul 
indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, al hotăririlor pe care le-ați luat in aceste zile, acționați perseverent, 
printr-o organizare exemplară a muncii, prin folosirea deplină a utilajelor, introducerea programului de lucru continuu 
și aplicarea acordului global, pentru creșterea mai puternică a producției de cărbune și minereuri, pentru sporirea 
eficienței în acest sector de bază al economiei naționale!

*
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PUTERNICĂ EXPRESIE A UNITĂȚII DE NECLINTIT A ÎNTREGULUI POPOR IN JURUL 
PARTIDULUI, AL SECRETARULUI SĂU GENERAL, HOTĂRÎRE FERMĂ DE A ACȚIONA 

CU TOATE FORȚELE PENTRU CONTINUA ÎNFLORIRE A PATRIEI SOCIALISTE
Scrisori și telegrame de felicitare adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu 

cu prilejul împlinirii a 50 de ani de activitate revoluționară și al aniversării zilei sale de naștere
Intr-o deplină unitate de con

știință cu întregul popor, comu
niștii, toți oamenii muncii de pe 
străvechile meleaguri ale munici
piului Iași vă roagă să primiți gîn- 
durile și sentimentele lor de fier
binte recunoștință, de aleasă pre
țuire și admirație pentru exem
plara activitate teoretică și practică 
ce o desfășurați in fruntea partidu
lui și statului, pentru modul strălu
cit in care conduceți țara și poporul 
în vasta ascensiune socialistă și Co
munistă a patriei — se menționează 
în telegrama trimisă de COMITE
TUL MUNICIPAL IAȘI AL P.C.R.

In fruntea partidului și statului 
ați inaugurat cea mai fertilă pe- 

\rioadă din istoria națională, ați fun
damentat în mod științific rolul de 
conducător al partidului, centrul vi
tal al întregii națiuni, ne-ați fost și 
ne sinteți in permanență un sfă
tuitor înțelept, înzestrat cu un ex
cepțional spirit de răspundere co
munistă, oferindu-ne proba vie a ca
pacității de a îmbogăți știința revo
luționară a partidului, de a o aplica 
neabătut în ffecare etapă în mod 
creator la condițiile concrete ale 
țării noastre.

Folosim acest moment pentru a 
ne reafirma, iubite conducător, ne
mărginitul nostru devotament, an
gajamentul solemn de a ne face pe 
viitor mai bine datoria, de a înfăp
tui neabătut, cu toată responsabili
tatea, obiectivele stabilite de Con
gresul al XII-lea și de Conferința 
Națională ale partidului, îndrumările 
pe care ni le-ați dat cu prilejul vi
zitelor dumneavoastră care vor da 
rodnicia meleagurilor din aceasta 
parte a Moldovei.

Prin excepționala dumneavoastră 
capacitate de analiză și previziune 
asupra dinamicii societății romanești, 
prin dialogul permanent pe care-1 
purtați cu toți oamenii muncii, for- 
mulind orientări și indicații de inesti
mabilă valoare pentru întreaga noas
tră activitate, stimulînd spiritul de 
inițiativă și responsabilitate pentru 
realizarea sarcinilor complexe care ne 
stau în față, aduceți o contribuție 
esențială la intărirea unității tuturor 
fiilor patriei in jurul partidului, la 
sporirea eforturilor creatoare pentru 
făurirea unei vieți libere și prospere, 
în deplină independență, demnitate 
și pace.Asemenea întregii națiuni romane, 
dăm cea mai înaltă apreciere activi
tății dumneavoastră neobosite pentru 
promovarea unor relații noi între 
state, bazate pe respectarea neabătu
tă a independenței, suveranității, 
egalității in drepturi, neamestecul 
în treburile interne, colaborarea pe 
baza avantajului reciproc, nerecurge- 
rea la forță și la amenințarea cu 
forța, pentru dezarmare, securitate și 
pace, pentru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta noas
tră, inițiative care sînt cunoscute și 
apreciate în întreaga lume, confe
rind României și dumneavoastră per
sonal un binemeritat prestigiu pe 
plan internațional.

Avîndu-vă la cîrma partidului și sta
tului, mereu tinăr, călăuziți de dum
neavoastră, exemplu de dăruire re
voluționară, vă asigurăm că nu vom 
precupeți nici un efort pentru înde
plinirea exemplară a hotărârilor 
Conferinței Naționale a partidului 
din decembrie 1982. a orientărilor cu
prinse în magistralul Raport prezen
tat de dumneavoastră, pentru reali
zarea unei calități noi, superioare în 
întreaga noastră muncă și viață se 
arată în telegrama trimisă de COMI
TETUL DE PARTID AL SECTORU
LUI 6 — BUCUREȘTI.

In telegrama trimisă de colectivul 
de oameni ai muncii de la ÎNTRE
PRINDEREA DE PIESE AUTO SIBIU 
se spune: Permiteți-ne să vă adre
săm, din adincul inimilor noastre, 
cele mai calde felicitări, urări de ani 
mulți, luminoși, în deplină sănătate 
și putere de muncă, viață îndelunga
tă și fericită, spre binele și înflori
rea patriei și poporului nostru. Do
rim să vă exprimăm cu acest prilej 
profundul nostru devotament, sim
țămintele de recunoștință deosebi
tă pentru tot ceea ce ați făcut și 
faceți spre gloria și prosperitatea pa
triei noastre socialiste, sore înălțarea 
României, în deplină independență și 
suveranitate, pe culmi tot mai înalțe 
de civilizație și progres.

Sintem mîndri că in fruntea parti
dului și statului nostru se află cel 
mai iubit și stimat fiu al națiunii și 
prețuim in mod deosebit exemplul 
magistral de responsabilitate pe care-1 
dați in toate împrejurările, excepțio
nala dumneavoastră capacitate de a 
conduce și a organiza ampla operă de 
făurire a noii societăți.

Apreciem eforturile pe care le des- 
fășurați in direcția înfăptuirii secu
rității in Europa, a trecerii la măsuri 
practice, concrete, de dezarmare, și 
în primul rind de dezarmare nuclea
ră, promovării în viața internaționa
lă a principiilor noi. democratice.

Dorim, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, să vă a- 
dresăm, și in acest moment aniversar, 
hotărirea noastră neabătută de a 
urma inaltul exemplu pe care ni-1 
oferiți in permanență, muncind cu 
abnegație și dăruire revoluționară 
pentru a transpune neabătut in viață 
hotărîrile Congresului al XII-lea și 
ale Conferinței Naționale ale parti
dului.

Acum, în această zi de sărbătoare, 
îngăduiți-ne să vă adresăm, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, din adincul inimilor noas
tre urarea strămoșească: să ne trăiți 
ani mulți și fericiți, în deplină sănă
tate și putere de muncă, spre binele 
și fericirea întregului nostru popor.

Zămislit din vatra de omenie și du
rată a acestui neam, printr-o tul
burătoare coincidență, în anul marii 
Uniri de la 1918 și in ianuarie al 
Unirii Principatelor, al începutului de 
an pururea deschizător de speranță 
— ați strins, aidoma unui stejar vi
guros, sevele unui pămînt și ale unei 
istorii fără pereche, sufletul dum
neavoastră vibrind, încă din primii 
ani ai tinereții, la tot ce a însemnat 

ideal românesc — se arată în tele
grama adresată de COMITETUL 
ORĂȘENESC HUȘI AL P.C.R. ȘI 
CONSILIUL POPULAR ORĂȘE
NESC.

Evoluind într-o lume atît de com
plexă și zbuciumată cum este cea de 
azi, marcată profund de amenințarea 
nucleară, de povara înarmărilor și de 
criza economică, România socialistă, 
grație politicii științifice, clarvăză
toare a partidului și statului elabora
tă și transpusă consecvent în viață 
sub conducerea dumneavoastră, își 
menține și în actualul cincinal 
ritmuri evolutive, dinamice. înfăptu
iește conform hotărîrilor Congresu
lui al XII-lea al partidului un pro
gram impresionant de dezvoltare a 
industriei, a agriculturii, a întregii 
civilizații materiale și spirituale a 
tuturor zonelor țării.

Expresie a acestei viziuni este și 
recenta dumneavoastră vizită de 
lucru in județul Vaslui și în cîteva 
unități industriale și agricole ale 
orașului Huși, prilej cu care ați re
marcat hărnicia și devotamentul oa
menilor muncii pentru traducerea în 
viață a marilor sarcini ce ne revin.

împreună cu întregul partid și po
por, vă urăm din toată căldura ini
milor, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, ca alături 
de mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, militant de frunte ăl 
partidului nostru, eminent om politic 
și savant de renume mondial, să 
trăiți ani mulți și fericiți, în deplină 
sănătate și putere de muncă, spre bi
nele și gloria Partidului Comunist 
Român, a poporului, a țării,

în amplul efort constructiv de
dicat ridicării patriei noastre stră
bune pe noi culmi de progres și ci
vilizație. alături de întregul nostru 
popor — se relevă în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN TULCEA 
AL U.T.C. — noi, tinerii județului, 
ne aducem contribuția prin fapte en
tuziaste de muncă și dăruire la în
făptuirea politicii înțelepte a parti
dului și statului nostru, a cărui ini
țiator și promotor sinteți dumnea
voastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului. Urmînd exem
plul vieții și al operei dumneavoas
tră, ne angajăm să ne perfecționăm 
necontenit pregătirea și educația re
voluționară, îmbinînd activitățile 
teoretice cu practica.

Deplin conștienți de forța socială 
pe care o reprezentăm noi, uteciștli, 
nu vom precupeți nici un efort pen
tru pregătirea noastră profesională și 
politică, pentru o participare demnă, 
activă la îndeplinirea în fapt a gran
diosului program al partidului. în- 
găduiți-ne să vă adresăm din toată 
inima, la împlinirea unei jumătăți de 
secol de activitate revoluționară, u- 
rarea noastră fierbinte de viață în
delungată, multă sănătate și putere 
de muncă, pentru a ne îndruma pașii 
tineri cu aceeași clarviziune și înțe
lepciune pe calea socialismului și co
munismului.

Colectivul de oameni ai muncii din 
INSTITUTUL CENTRAL PEN
TRU MAȘINI-UNELTE, ELEC
TROTEHNICĂ ȘI ELECTRONICA 
vă felicită, cu prilejul împlinirii a 
50 de ani de activitate revoluționară 
neîntreruptă și a zilei dumneavoas
tră de naștere și vă dorește sănătate, 
putere de muncă, noi și importante 
succese în opera de edificare a 
României de azi și de miine — se 
arată într-o altă telegramă.

Activînd în ramurile de vîrf, dina
mice, ale mașinilor-unelte, electro
tehnicii și electronicii, muncitorii și 
specialiștii colectivului nostru văd în 
conducerea de către partid, a dum
neavoastră, tovarășe secretar general 
al partidului, chezășia realizării vi
surilor mărețe ale poporului nostru, 
a propășirii spre noi cote de valoa
re și prestigiu ale creației tehnico- 
științifice naționale. Ne angajăm să 
nu precupețim nimic și să facem to
tul pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor și indicațiilor pe care ni 
le-ați trasat.

în aceste momente de vibrantă 
trăire națională, comuniștii, oamenii 
muncii din orașul ADJUD, alăturîn- 
du-se gindurilor și sentimentelor tu
turor fiilor patriei noastre socialiste, 
vă adresează din toată inima, cu a- 
dincă recunoștință și considerație, 
cele mai calde și respectuoase urări 
de sănătate, fericire, putere de mun
că, de ani mulți și rodnici, pe măsu
ra pilduitoarei dăruiri cu care vă 
consacrați întreaga viață propășirii 
Republicii noastre socialiste — se 
spune într-o altă telegramă.

Vă mulțumim de grija permanentă 
manifestată pentru dezvoltarea tutu
ror localităților patriei, orașul Adjud 
•căpătind in anii de cind sinteți la 
cirma țării contururile unui oraș 
modern, datorită realismului, înțe
lepciunii și clarviziunii cu care ac
ționați pentru dezvoltarea industrială 
a țării.

Exemplul dumneavoastră strălucit 
de dăruire și nemărginit devotament 
față de partid și popor, munca 
neobosită in vasta operă de edificare 
a societății noastre socialiste și co
muniste pe pămîntul României ne 
mobilizează și însuflețește in apli
carea neabătută a politicii partidului 
și statului nostru.

Ne angajăm solemn în fața dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom folosi întreaga 
noastră pricepere și capacitate de 
muncă pentru înfăptuirea exemplară 
a sarcinilor ce ne revin din hotărî
rile Congresului al XII-lea și Confe
rinței Naționale ale partidului.

Colectivul de oameni ai muncii din 
ÎNTREPRINDEREA TEXTILA DA
CIA, se arată in telegrama trimisă de 
acest colectiv, strins uniți sub con
ducerea partidului in opera de di
mensiuni istorice a edificării noii o- 
rînduiri, a progresului material și 
spiritual, vă adresează un fierbinte 
omagiu, multă sănătate și fericire, 
putere de muncă și tot mai mari 
succese în activitatea neobosită des
fășurată în fruntea partidului și sta

tului, închinată fericirii poporului și 
patriei noastre socialiste, cauzei so
cialismului și păcii în lume.

Curate și înălțătoare ne sînt ambi
țiile de a face din anul 1983 an ho- 
tărîtor al actualului cincinal, un an 
al realizărilor de virf, an în care 
ne-am angajat să ne realizăm exem
plar sarcinile de plan, ritmic și la 
toțis indicatorii.

Vă raportăm, tovarășe secretar ge
neral, că colectivul întreprinderii 
noastre, sub conducerea nemijlocită a 
comitetului de partid, a încheiat 
primii doi ani ai cincinalului 1981— 
1985 cu bune rezultate.

Folosim și acest prilej pentru a ne 
exprima încă o dată întreaga ade
ziune și acordul deplin față de poli
tica internă și externă a partidului 
și statului nostru, dind o înaltă apre
ciere contribuției inestimabile pe 
care dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, o 
aduceți la elaborarea și înfăptuirea 
liniei generale a partidului.

Vă asigurăm că vom acționa cu 
mai multă energie și fermitate pen
tru înfăptuirea întocmai a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea, a programe
lor adoptate la recenta Conferință 
Națională a partidului.

Intr-o altă telegramă se arată : 
Prin înaltele semnificații, prin simbo
lurile adinei pe care le încorporează, 
activitatea dumneavoastră este legată 
prin mii de fire de istoria poporului, 
de nădejdile și bucuriile lui. pentru 
că v-ați contopit, ca nimeni altul, cu 

j • Unanimă prețuire pentru neobosita 
ț activitate revoluționară desfășurată de tovarășul; 
! Nicolae Ceaușescu, pentru nemărginitul devota-\ 
\ment și exemplara dăruire comunistă puse in\ 
slujba intereselor fundamentale ale națiunii ! 

' • Angajament ferm și entuziast — de aț
j consacra toate energiile îndeplinirii cu profundă î 
j responsabilitate a obiectivelor stabilite de Congre-I 
} sul a! XII-lea și de Conferința Națională ale partidului j

năzuințele și aspirațiile lui și ați fă
cut, din servirea lui cu credință, 
idealul dumneavoastră suprem de 
muncă și viață.

Cu satisfacție și firească mîndrie 
putem afirma că o epocă nouă s-a 
deschis prin Congresul al IX-lea al 
partidului în istoria patriei, o epocă 
de împliniri fără precedent pe care 
întregul popor o asociază firesc de 
gîndirea și activitatea dumneavoastră 
neobosită.

în aceste momente de emoționantă 
aniversare, toți comuniștii și oamenii 
muncii din BANCA DE INVESTIȚII 
se angajează solemn față de dumnea
voastră, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că nu-și vor 
precupeți eforturile și vor dărui cu 
abnegație puterea lor de muncă, pri
ceperea pentru traducerea în viață a 
liniei politice a partidului, a prețioa
selor dumneavoastră indicații de a 
face totul pentru ridicarea nivelului 
calitativ al activității economico-fi- 
nanciare, pentru intărirea autocon- 
ducerii muncitorești, autogestiunii și 
autofinanțării, pentru sporirea efi
cienței investițiilor, care să asigure 
creșteri mai accentuate a bogăției 
naționale și pe această bază ridicarea 
continuă a nivelului de trai al tuturor 
oamenilor muncii.

Pentru toți cei ce prețuiesc liber
tatea popoarelor și pacea lumii, 
dumneavoastră — personalitate po
litică de prim rang a contempora
neității, care se bucură de aleasă 
stimă și considerație pe toate conti
nentele, promotorul consecvent al 
unei politici externe noi, pătrunse 
de o înaltă responsabilitate pentru 
destinele umanității — vă identifi
cați cu lupta neobosită pentru făuri
rea unei lumi mai bune și mai drep
te, fără arme și războaie, o lume a 
păcii și conlucrării rodnice intre 
toate națiunile — se relevă în te
legrama ACADEMIEI MILITARE.

Vă asigurăm și cu acest prilej, 
tovarășe comandant suprem, că vom 
acționa neabătut pentru o calitate 
nouă, superioară, în întreaga noas
tră activitate, pentru a realiza un 
învățămint modern, de înaltă efi
ciență, pentru intărirea legăturii sale 
cu cercetarea științifică, producția și 
practica instruirii și educării trupe
lor, pentru a da armatei comandanți, 
ofițeri de stat major, activiști de 
partid, ingineri și subinglneri cu o 
înaltă pregătire, profund devotați 
patriei, poporului și partidului, ho
tărîți să-și consacre, alături de toți 
cei ce slujesc sub drapelul tricolor, 
întreaga capacitate și putere de 
muncă înfăptuirii politicii interne și 
externe a partidului și statului nos
tru, îndeplinirii nobilei misiuni de 
străjuire cu abnegație și bărbăție a 
cuceririlor revoluționare, a indepen
denței, suveranității și integrității 
scumpei noastre patrii.

împreună cu întregul popor, dăm 
o înaltă cinstire vieții și activității 
dumneavoastră, cel mai iubit fiu al 
națiunii, patriot înflăcărat, gînditor 
vizionar, cutezător, personalitate 
proeminentă a vieții internaționale, 
strălucit promotor al idealurilor de 
pace și progres ale omenirii — se 

arată în telegrama COMITETULUI 
MUNICIPAL TÎRGOVIȘTE AL 
P.C.R.

Perioada de cînd vă aflați la 
cîrma gloriosului nostru partid, 
inaugurată de Congresul al IX-lea 
al P.C.R., s-a înscris drept cea măi 
rodnică și bogată in înfăptuiri din 
întreaga istorie a României, fiind 
nemijlocit legată de numele dum
neavoastră, de fapta și gîndirea 
dumneavoastră. Vă sintem profund 
recunoscători și vă mulțumim din 
adîncul ființei noastre pentru atenția 
și afecțiunea ce le manifestați pen
tru aceste meleaguri cu înalta încăr
cătură de istorie și legendă care cu
nosc azi, precum toate localitățile 
țării, puternice transformări revo
luționare. într-o deplină unitate de 
gindire și acțiune, strîns uniți în 
jurul partidului, al dumneavoastră, 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ne angajăm să îndepli
nim cu înaltă răspundere mărețele 
obiective ale epocii cu adevărat 
eroice pe care o trăim, epoca 
Ceaușescu, izvorîte din documentele 
Congresului al XII-lea, ale Confe
rinței Naționale a partidului.

In această zi de mare sărbătoare, 
cei peste șapte milioane de membri 
ai Crucii Roșii române își îndreaptă 
gindurile lor pline de recunoștință 
șpre dumneavoastră, fiul cel mai 
iubit al națiunii române, care întru
chipați trăsăturile cele mai alese ale 
românilor, ale spiritului lor de drep
tate, de libertate și pace, personali

tate politică eminentă a lumii con
temporane — se menționează in tele
grama trimisă de CONSILIUL NA
ȚIONAL AL SOCIETĂȚII DE CRUCE 
ROȘIE.

Realizările remarcabile obținute de 
poporul român în ultimele două 
decenii în grandioasa operă de edi
ficare a socialismului multilateral 
dezvoltat pe pămîntul României sînt 
legate indestructibil de numele și 
activitatea dumneavoastră prodigioa
să și neobosită pusă in slujba ridi
cării pe trepte tot mai înalte de pro
gres și civilizație a patriei.

înaltul prestigiu internațional pe 
care România și l-a cîștigat în lume 
se datorează contribuției dumnea
voastră de o inestimabilă valoare la 
afirmarea și înfăptuirea aspirațiilor 
de pace, libertate, independență și 
suveranitate, la promovarea unei po
litici de destindere și colaborare între 
toate țările și popoarele, la reali
zarea dezarmării, în primul rînd a 
celei nucleare, la eliminarea pentru 
totdeauna a războaielor din viața 
omenirii.

Membrii organizației noastre vă a- 
sigură, și cu acest fericit prilej, că, ur
mînd exemplul dumneavoastră lumi
nos, vor munci cu abnegație pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
însuflețitoare care le rțvin din isto
ricele hotăriri ale Congresului al 
XII-lea și ale Conferinței Naționale 
ale partidului. Vă asigurăm, totodată, 
că vom acționa cu fermitate pentru 
sporirea aportului nostru la înfăp
tuirea politicii sanitare a partidului 
și statului, pentru ca Societatea de 
Cruce Roșie să fie o prezență tot 
mai activă pe frontul apărătorilor să
nătății și vieții oamenilor, pentru 
creșterea prestigiului in lume al Ro
mâniei socialiste, pentru triumful 
păcii pe Pămînt.

Municipiul Bacău, ca dealtfel toa
te localitățile patriei — se subliniază 
în telegrama COMITETULUI MUNI
CIPAL BACĂU AL P.C.R. — a cu
noscut și a beneficiat în anii de cînd 
conduceți cu strălucită pricepere des
tinele națiunii o puternică dezvol
tare și înflorire, schimbind din te
melii înfățișarea urbanistic-edilitară 
a fostului tîrg provincial de altă
dată, iar zestrea industrială a ora
șului de azi este tot mai bogată de 
la un an la altul. Permiteți-ne. mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ca, în acest moment săr
bătoresc pentru întreaga noastră na
țiune, să ne exprimăm, odată cu re
cunoștința noastră pentru tot ce ați 
înfăptuit în fruntea partidului și sta
tului nostru, hotărîrea de a nu pre
cupeți nici un efort pentru ca obiec
tivele și sarcinile trasate de Con
gresul al XII-lea și de recenta Con
ferință Națională ale partidului să fie 
îndeplinite în mod exemplar, dind 
viață și înscriindu-ne în realizarea 
tuturor programelor stabilite de acest 
înalt forum, pentru propășirea scum
pei noastre patrii. Republica Socia
listă România.

Exprimîndu-ne în această zi săr
bătorească omagiul nostru fierbinte 
la adresa personalității dumnea
voastră de excepție, gindurile de 

dragoste și gratitudine ce ne animă 
se îndreaptă spre dumneavoastră, 
care, pâstnnd o permanentă, intimă 
legătură cu poporul, vă consacrați 
cu totală dăruire creșterii și întăririi 
partidului, progresului societății ro
mânești, afirmării depline, înfloritoa
re a personalității umane, realizării 
idealurilor de libertate și indepen
dență națională ale popoarelor — se 
afirmă în telegrama trimisă cu acest 
prilej de COLEGIUL ȘI COLECTI
VUL REDACȚIONAL AL REVISTEI 
„MUNCA DE PARTID".

Puternic mobilizați de exemplara 
dumneavoastră viață și activitate, 
de pasiunea revoluționară cu care 
investigați toate sferele cunoașterii 
sociale, dind la iveală nestematele 
unei gîndiri cutezătoare, contribuții 
teoretice de înaltă valoare științifică 
și practică, sintem hotărîți să nu ne 
precupețim eforturile pentru a ne 
îndeplini cu cinste, la înalte cote ca
litative, împreună cu întregul front 
ideologic, cu puternicul detașament 
al activiștilor partidului nostru, mi
siunea cu care ne-ați învestit de a 
ne aduce din plin aportul la unirea 
energiilor creatoare ale comuniștilor, 
ale întregii națiuni pentru înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al XII- 
lea și Conferinței Naționale ale 
partidului.

Cu inima plină de puternica sa
tisfacție de a fi contemporanii epocii 
celei mai strălucite din istoria pa
triei, de a fi membrii unui partid 
consecvent revoluționar, în fruntea 
căruia, cu clarviziune și hotărîre, se 

află un comunist viteaz șl dîrz, ne 
angajăm să contribuim cu tot mai 
multă hărnicie și competență la pro
pagarea ideilor și țelurilor generoase, 
mobilizatoare ale documentelor de 
partid, a sarcinilor și indicațiilor 
dumneavoastră, la generalizarea ex
perienței înaintate a organelor și or
ganizațiilor de partid.

Pentru noi, contemporanii acestei 
epoci care a intrat în istorie drept 
epoca Ceaușescu, se arată în tele
grama adresată de CENTRALA IN
DUSTRIEI CONFECȚIILOR ȘI ÎN
TREPRINDEREA DE CONFECȚII 
ȘI TRICOTAJE BUCUREȘTI, nu 
există sentiment mai puternic, dorin
ță mai fierbinte, aspirație mai înaltă 
decît aceea de a urma întotdeauna, 
și în toate împrejurările, minunatul 
exemplu al vieții și luptei dumnea
voastră revoluționare, de a ne inspi
ra permanent din excepționalul te
zaur de idei reprezentat de bogata 
operă teoretică și de acțiunea prac
tică pe care le puneți în slujba edi
ficării societății socialiste multilate
ral dezvoltate în patria noastră, a 
făuririi unei lumi mai bune și mai 
drepte.

Vizitele pe care le-ați făcut la în
treprinderea de confecții și tricotaje 
au deschis noi orizonturi activității 
noastre desfășurate sub semnul exi
gențelor superioare, ale valorificării 
la un nivel toț mai înalt a resurselor 
de care dispunem. în dialogul viu, 
repetat cu oamenii muncii, în con
sfătuiri și în alte forumuri democra
tice pe care le-ați inițiat, la congre
sele partidului și la. conferințele na
ționale, cuvîntul dumneavoastră în
flăcărat, analiza lucidă a realităților 
și a perspectivelor de înnoire, de 
perfecționare pe care le-ați jalonat 
au constituit și constituie și pentru 
noi, ca și pentru întregul partid și 
popor, mobilizatoare programe de ac
țiune în lupta pentru o calitate nouă 
a muncii și a vieții.

Mindriei, satisfacției că trăim și 
muncim într-o asemenea epocă mă
reață îi asociem, firesc, sentimentul 
răspunderii de a fi demni de acest 
timp istoric, de a ne face datoria de 
detașament al clasei muncitoare, de 
cetățeni ai patriei noastre libere, 
demne, tot mai înfloritoare.

Ne angajăm în fața dumneavoas
tră, iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să acționăm cu abnega
ție, cu răspundere și competență 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce ne revin din hotărîrile 
Congresului al XII-lea și ale Con
ferinței Naționale ale partidului, să 
sporim continuu contribuția noastră 
la marea operă de ridicare a țării pe 
culmile civilizației socialiste și co
muniste, într-o lume a păcii și co
laborării.

într-o altă telegramă trimisă de 
COMITETUL MUNICIPAL CON
STANȚA AL P.C.R. se menționează : 
Noi, cei ce trăim în această milena
ră vatră strămoșească, ne exprimăm 
gratitudinea nețărmurită și cele mai 
vii mulțumiri față de grija deosebită 
și sprijinul neprecupețit ce ni-1 acor
dați pentru ca municipiul Constanța 

să devină tot mai înfloritor, să se 
afirme mereu mai activ, cu ramuri 
și sectoare de primă însemnătate în 
tabloul dinamic al economiei națio
nale. »

Vă raportăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că re
zultatele pe care le-am înregistrat în 
anul 1982 în toate domeniile de acti
vitate, precum și declanșarea sub 
bune auspicii a producției acestui an 
ne dau garanția înfăptuirii exempla
re a sarcinilor economico-sociale pe 
întregul cincinal și, la fel cu între
gul popor, strîns uniți în jurul parti
dului, sintem hotărîți să aplicăm 
neabătut în viață politica internă și 
externă, profund științifică, al cărei 
promotor sinteți, să vă urmăm fără 
preget exemplul de dăruire și pasiu
ne. devotamentul revoluționar. înflă- 
căratele îndemnuri și chemări patrio
tice, spre binele și fericirea noastră, 
spre înălțarea și progresul scumpei 
Românii socialiste.

în telegrama EDITURII MILITA
RE se arată : Inestimabilul tezaur 
de idei novatoare, care au devenit 
bun al întregului front ideologic în 
perioada de puternică efervescență 
spirituală marcată de cel de-al 
IX-lea Congres al partidului, a re
prezentat și reprezintă și pentru ac
tivitatea noastră editorială un nese
cat izvor de teme și acțiuni menite 
să pună în adevărata lumină mo
mente semnificative din istoria zbu
ciumată a luptei poporului nostru 
pentru libertate și independență, pen
tru dreptul de a fi stăpîn în spațiul 
în care s-a născut și a trăit fără în
trerupere.

Sub puternicul impuls pe care-1 
imprimați prin neobosita și exem
plara dumneavoastră activitate, prin 
generoasele și mobilizatoarele obiec
tive pe care le-ați jalonat cu nease
muită cutezanță la cel de-al XII-lea 
Congres al partidului și cu ocazia 
recentei Conferințe Naționale, vă 
asigurăm, stimate tovarășe secretar 
general, că în posturile datoriei 
noastre nu vom precupeți nici un 
efort pentru a promova o literatură 
angajată, originală, patriotică și 
umanistă, menită să mobilizeze pe 
cititorii militari, pe toți luptătorii 
din sistemul național de apărare in 
înfăptuirea misiunilor de onoare în
credințate de patrie, partid și popor.

Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de 
eroică activitate revoluționară și ani
versării zilei dumneavoastră de 
naștere, vă rugăm să ne îngăduiți, 
mult stimate șl iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă transmitem 
urarea — izvorîtă din adîncul inimi
lor tuturor oamenilor muncii din 
INSTITUTUL DE ECONOMIE MON
DIALA, în frunte cu comuniștii — 
de mulți ani fericiți, putere de mun
că, noi și tot njai mari izbînzi în 
conducere? destinelor națiunii noas
tre socialiste spre noi culmi de civi
lizație și progres . — se arată într-o 
altă telegramă.

înalta consecvență revoluționară, 
dăruirea, patriotismul fierbinte cu 
care v-ați angajat încă din fragedă 
tinerețe in lupta pentru înfăptuirea 
năzuințelor milenare ale poporului 
nostru de libertate și independență, 
de prosperitate și progres, reprezintă 
pentru noi toți cel mai de preț în
dreptar al muncii și vieții noastre.

Exprimîndu-ne admirația și mîn- 
dria pentru neobosita dumneavoastră 
activitate pe care o desfășurați, pen
tru contribuția de inestimabilă va
loare pe care o aduceți in opera de 
făurire a societății socialiste și co
muniste pe străvechiul pămînt româ
nesc, vă încredințăm că vom acționa 
neabătut pentru a transpune în prac
tică hotărîrile Congresului al XII-lea 
și ale Conferinței Naționale din de
cembrie 1982, indicațiile dumnea
voastră clarvăzătoare privind ridi
carea pe o treaptă calitativ superioa
ră a activității de cercetare științi
fică în domeniul economiei mondiale, 
adueîndu-ne în acest fel contribuția 
la înfăptuirea mărețului Program al 
Partidului Comunist Român.

Istoria v-a consacrat definitiv 
printre marii bărbați ai patriei, iar 
epoca-pe care ați inaugurat-o, odată 
cu Congresul al IX-lea al partidului, 
la cirma supremă a destinelor noas
tre socialiste, vă poartă numele și 
se identifică în toate cu cele mai 
mărețe victorii ale edificării noii 
societăți. Contribuția dumneavoastră 
la elaborarea și înfăptuirea politicii 
partidului și statului este decisivă 
pentru progresul tuturor domeniilor 
de activitate, de la industrie și agri
cultură și pînă la știință, învățămînț 
și cultură, pentru formarea omului 
nou, a conștiinței sale înaintate so
cialiste. Tezele și conceptele noi ela
borate de dumneavoastră, de o ex
cepțională valoare națională și uni
versală, îmbogățesc patrimoniul ex
perienței sociale, al gîndirii și prac
ticii revoluționare.

Magistralele rapoarte pe care le-ați 
prezentat la Congresul al XII-lea al 
partidului și la recenta Conferință 
Națională, documentele și programe
le adoptate care poartă amprenta 
gîndirii dumneavoastră revoluționare 
au marcat etape noi în dezvoltarea 
multilaterală a României socialiste, 
întărindu-ne și mai mult in hotă
rîrea pe care cu atîta abnegație ne-o 
insuflați de a înfăptui neabătut mă
rețele obiective stabilite, de a face 
din România o țară și mai înflori
toare, care să-și sporească aportul 
la civilizația și progresul omenirii. 
Ca ziariști comuniști, știm că nu 
este bucurie mai mare și nu sînt sa
tisfacții și datorii mai de preț decît 
acelea care decurg din însăși misiu
nea ce ne-ați încredințat-o și de a 
vă urma întotdeauna cuvîntul și fap
ta, slujind, cu toată puterea și dă
ruirea minții și inimii noastre, în
făptuirea politicii interne și externe 
a partidului, uriașa operă de con
strucție a unui nou om și a unei noi 
societăți, se arată in telegrama tri
misă de COLECTIVUL DE MUNCĂ 
AL AGERPRES.

în aceste zile de puternică afirmare 
patriotică și vibrantă simțire pri
lejuite de aniversarea zilei dumnea
voastră de naștere și împlinirea a 50 
de ani de activitate revoluționară pen

tru fericirea țării și a poporului nos
tru, comuniștii, toți oamenii muncii 
din ORAȘUL NEGREȘTI, JUDEȚUL 
VASLUI, vă adresează din toată ini
ma cele mai alese urări de sănătate 
și putere de muncă spre a conduce 
pe noi culmi națiunea română in edi
ficarea socialismului și comunismu
lui pe pămîntul scump al patriei — 
se menționează într-o altă telegramă. 

Strălucita dumneavoastră persona
litate de conducător de partid și de 
țară, cunoscută în întreaga lume, de 
eminent militant al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
clarviziunea politică, realismul, cu
tezanța in gindire și fapte, dragostea 
nețărmurită față de patrie v-au asi- ; 
gurat stima și respectul unanim al 
poporului nostru și prețuirea întregii 
lumi.

La această sărbătoare, scumpă în
tregului nostru popor, ne angajăm 
solemn să ne aducem întreaga con
tribuție la înfăptuirea minunatului 
Program al partidului, să acționăm 
cu fermitate și devotament pentru ca 
pe pămintul scump al țării să se 
realizeze tot ceea ce partidul și dum- > 
neavoastră ați hotărit.

Cu sentimente de aleasă dragoste 
și stimă ce le nutrim față de dum
neavoastră, vă încredințăm, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu ne vom precupeți 
forțele și vom acționa cu maximă 
responsabilitate pentru înfăptuirea , 
sarcinilor reieșite din hotăririle Con
gresului al XII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului și vă rugăm 
să primiți urarea noastră fierbinte ; 
de sănătate deplină, • viață îndelun
gată și sporite puteri de muncă pen
tru a conduce cu succes partidul și 
poporul pe drumul afirmării sale 
libere și prospere în lume.

Adînca dragoste și înalta conside- : 
rație ce vi le purtăm își au temeiul j 
in virtuțile dumneavoastră de pa
triot și revoluționar încercat, stră- ■ 
lucit conducător și gînditor politic, 
luptător dîrz și neînfricat pentru j 
victoria idealurilor de libertate și 
dreptate socială, ce v-ați consacrat ■ 
întreaga viață și luptă din cei mai 
fragezi ani ai tinereții pentru în- I 
făptuirea năzuințelor de veacuri ale 
poporului — făurirea unei vieți li
bere. și fericite pe pămintul stră
moșesc — se relevă în telegrama ; 
adresată de COMITETUL ORĂȘE
NESC DE PARTID BALȘ.

însuflețiți de glorioasele realizări 
ale poporului nostru in anii de lu- > 
mină ai epocii de aur făurită de în
flăcărată dumneavoastră personali- : 
tate plină de dinamism și patos re- |l 
voluționar, ne angajăm, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de a nu precupeți nici un efort, de 
a ne concentra întreaga putere de 
muncă pentru înfăptuirea neabătută 
a hotăririlor Congresului al XII-lea, 
a magistralelor idei desprinse din 
documentele Conferinței Naționale a .. 
partidului și îndeplinirea cu răspun
dere comunistă a tuturor sarcinilor 
și orientărilor prețioase ce ni le-ați 
dat la fața locului cu generoasă îm
bărbătare părintească.

întîlnirile pe care le-ați avut în 
ultimii ani cu creatorii din domeniul 
cinematografiei, prețioasele indicații 
date de dumneavoastră pentru ridi
carea artei pe care o slujim la nive
lul marilor exigențe impuse de ma
sele largi de oameni ai muncii 
constituie pentru noi adevărate 
borne călăuzitoare în activitatea de 
zi cu zi. Cinstim și admirăm cu 
profundă recunoștință munca ce o 
depuneți necontenit, fără să vă cru
țați energia, dăruindu-vă cu genero
zitate și spirit revoluționar propăși
rii țării, ridicării ei pe culmile 
mărețe ale socialismului și comunis
mului.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ne 
vom strădui să realizăm filme cu un 
generos mesaj patriotic, cu un 
profund ecou in conștiința maselor, 
care să transfigureze artistic, prin 
intermediul unor eroi comuniști 
exemplari, înaltele dumneavoastră 
calități de militant revoluționar, 
afirmate incă din anii tinereții — se 
menționează în telegrama trimisă de 
ASOCIAȚIA CINEAȘTILOR DIN 
REPUBLICA SOCIALISTA ROMA
NIA.

Condițiile optime create de parti
dul și statul nostru dezvoltării ac
tivității cultural-educative și artis
tice în ultimii 18 ani, climatul deo
sebit de fertil asigurat îmbogățirii 
permanente a vieții spirituale româ
nești prin întreaga dumneavoastră 
activitate teoretică și practică au 
deschis in fața compozitorilor și mu
zicologilor un orizont larg, un vast 
cîmp de acțiune, pentru o mai pro
fundă integrare a vieții muzicale in 
amplul program de înfăptuire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a României 
spre comunism.

Din vibrantele cîntece patriotice și 
revoluționare realizate in ultima 
vreme se evidențiază creațiile prin 
care compozitorii își exprimă senti
mentele de deosebită stimă și alea
să prețuire față de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, strălucit conducător al 
partidului și statului nostru, mili
tant neobosit pentru înflorirea con
tinuă a României socialiste, emi
nentă personalitate a vieții politice 
contemporane, a mișcării comu
niste și muncitorești internaționa
le, luptător consecvent pentru cauza 
socialismului, pentru independență, 
pace, progres și civilizație.

Ca slujitori ai artei sunetelor ne 
angajăm față de conducerea parti
dului. față de dumneavoastră perso
nal, mult stimate tovarășe secretar 
general, să nu precupețim nici un 
efort pentru a realiza noi și valoroa
se creații, spre a răspunde cerințe
lor actuale și de perspectivă ale 
vieții muzicale românești, sporin- 
du-ne contribuția la zidirea Româ
niei moderne, la înălțarea continuă 
a edificiului culturii noastre socialis
te — se menționează în telegrama 
trimisă de UNIUNEA COMPOZITO
RILOR ȘI MUZICOLOGII.OR DIN 
REPUBLICA SOCIALISTA ROMA
NIA.
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Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, de la inalta tribună a 
Conferinței Naționale, una din sarcinile de primă im
portanță ale satelor țării constă in sporirea substanțială a 
producției agroalimentare, asigurîndu-se, astfel, atit 
buna aprovizionare a populației rurale, cit și livrarea 
către stat a unor cantități tot mai mari de bunuri de 
consum. »

in toate comunele și satele există mari posibilități a 
căror valorificare deplină ar spori substanțial aportul 
acestor localități 
oraș și sat și,

la schimbul de mărfuri mai intens intre 
totodată, veniturile populației rurale.

Comună ialomlțeanăFierbinți-Tîrg.
cu o bază materială dezvoltată și o 
putere economică in continuă creș
tere. întreaga activitate a unităților 
economice din comună — cooperativa 
agricolă de producție, întreprinderea 
agricolă de stat, stațiunea de cerce
tări zootehnice, atelierele industriale, 
cooperativa de achiziții și desfacere 
a mărfurilor înregistrează progrese 
de la an la an.

Anul acesta, în gospodăriile popu
lației din comuna Fierbinți-Tirg tre
buie să se producă 700 tone porumb, 
136 tone orz, 27 tone fasole, 24 tone 
floarea-soarelui, 171 tone cartofi, 
2 800 tone legume, 318 tone struguri, 
234 tone fructe, iar numărul anima
lelor urmează să ajungă la : 920 bo
vine. din care 690 vaci cu lapte, 1 400 
porci, 2 300 oi 
Aceste cantități 
adaugă sporuri 
carne de iepure .
peri nevoile gospodăriilor, deci înde
plinirea programului de autoaprovi- 
zionare și, totodată, a obligațiilor 
față de fondul de stat.

Cum se vor realiza producțiile 
prevăzute'?

— Pentru a veni în ajutorul tu
turor cetățenilor ce cresc animale 
mari, cooperativa agricolă de pro
ducție va insămința 150 hectare cu 
plante furajere, în special porumb 
siloz in cultură succesivă după recol
tarea orzului și griului, iar producția 

^realizată va fi repartizată in deplină

și 20 000 de păsări.
— cărora li se 

ale producției de 
și miere — pot aco-

Descoperirea ți folosirea tuturor acestor rezerve, antre
narea întregii populații pentru cultivarea chibzuită a 
fiecărei suprafețe de pămint in gospodăriile personale, 
pe loturile in folosință, creșterea unui cit mai mare 
număr de animale și păsări in gospodăriile sătești de
pind în bună măsură de activitatea de zi cu zi a de- 
putaților, □ consiliilor populare.

Redăm in acest sens aspecte din experiența deputați
lor și Consiliului 
județul Ialomița.

popular al comunei Fierbinți-Tîrg din

corelație cu numărul animalelor șl 
cantitățile de produse contractate la 
fondul de stat, ne-a declarat depu
tatul Ștefan Frățilă, președintele

întreținerea, prașila și recoltarea 
unei suprafețe de 50 hectare cu po
rumb, de pe care am realizat o pro
ducție medie de peste 6 000 kilogra-

colă, dar avem vacă, 6 oi, păsări, 
în fiecare an predăm la contract un 
tăuraș de 450 kilograme și 1 000 litri 
de lapte de vacă. Mă gindesc întot
deauna că produsele livrate de noi 
la fondul de stat ajung pe masa 
copiilor noștri, care lucrează și 
locuiesc în București. Sînt unii care 
susțin că se... descurcă. Mă refer la 
cei care s-au profilat numai pe pro
ducerea roșiilor, ardeiului gras și a 
vinetelor, pe care iau bani buni, re- 
nunțînd să crească un porc sau o 
vacă și care își cumpără produsele 
de carne de la oraș. Ce fel de pro
ducători sînt aceștia ? Așa cum ne 
cere partidul, cum arată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, oricine are pă- 
mînt în gospodăria sa trebuie să-1

liard lei. în această direcție, prin
cipala investiție o constituie mun
ca, o muncă făcută gospodărește, 
urmărită cu tenacitate. în gospodări
ile populației producem legume, 
carne, lapte, lină, ouă, cereale și 
plante tehnice. Este suficient ca 
30—40 de gospodării dintr-o comună 
să nu-și îndeplinească sarcinile pri
vind autoaprovizionarea, pentru ca 
la nivelul județului să se ajungă la 
o nerealizare de milioane. Avem da
toria patriotică de a face productiv 
fiecare petic de pămînt. Dar nu ori- 
cît, ci pe măsura potențialului ridicat 
al pămintului din Bărăganul ialomi- 
țean. Pe această bază se întărește și 
alianța dintre clasa muncitoare și ță
rănime, intensificîndu-se schimbul

AUTOAPROVIZIONAREA
în aten(ia permanentă a deputaților comunali

cooperativei agricole de producție. 
De asemenea, cu cantitățile de în
grășăminte naturale rezultate din 
gospodăriile populației se pot ferti
liza anual 120 de hectare, ceea ce va 
determina creșterea producției de le
gume și furaje. Totul depinde de 
noi, de modul cum ne vom preocupa 
de creșterea potențialului productiv 
atît al terenurilor din vatra satului, 
cit și al loturilor în folosință.

— într-adevăr, depinde de noi, dar 
trebuie să asigurăm cetățenilor cul
tivatori de legume și crescătorilor de 
animale și o asistență tehnică de 
nivel corespunzător — a completat 
ideea deputata Ana Iordache, șefa 
atelierului de covoare din comună. 
Anul trecut, și noi, muncitoarele din 
atelierul de covoare, am participat la

me la hectar. Pentru munca prestată 
am fost plătiți, iar cei care au ani
male au putut să-și procure cocenii 
necesari hrănirii acestora. Consider 
că printr-o mai bună îndrumare a 
cetățenilor de către specialiștii din 
unitățile agricole de pe raza comu
nei se vor putea obține producții 
sporite, reducîndu-se totodată morta- 
litătile la animale.

— Sint unul din deputății mai 
vîrstnici, spunea cooperatorul Marin 
Dobre, dar ce am invățat de la 
părinții mei nu am să uit nicioda
tă : țăranul care 
ograda sa legume, 
păsări, n-are vacă, porc și 5—6 oi, 
apoi acela iși face numele de ocară. 
Am rămas acasă doar cu soția, 
muncim amindoi în cooperativa agri-

nu produce in 
care nu crește

cultive, să crească animale și păsări !
în contextul unor asemenea exigen

te, deputății comunali se străduiesc 
să extindă și să generalizeze expe
riența unora dintre cei mai buni gos
podari, care au obținut pe terenurile 
din curți două și chiar trei recolte 
pe an.

Am adresat tovarășului Gheorghe 
Glodeanu, prim-vicepreședinte al co
mitetului executiv al consiliului 
popular județean, întrebarea :

— Este oare posibilă extinderea 
acestei experiențe pe județ ?

— Nu numai că este posibilă, ci și 
obligatorie — a subliniat interlocu
torul. Gospodăriile populației din 
județul Ialomița au sarcina să 
producă in 1983 produse agroali- 
mentare in valoare de peste 1 mi-

echitabil de produse dintre sat și 
oraș.

între argumentele prezentate în 
comuna Fierbinți-Tirg pentru susți
nerea acestui imperativ amintim și o 
cifră ; anul trecut, valoarea mărfuri
lor cumpărate de locuitorii comunei 
Fierbinți-Tirg a 
mare decit cea a produselor livrate 
pentru aprovizionarea orașului. Iată 
o stare de fapt asupra căreia depu
tății comunali au căzut în unanimi
tate de acord că trebuie îndreptată. 
Pe ce căi ? în primul Tind prin mă
surile lnate de consiliul popular in 
sprijinul gospodăriilor populației. La 
Fierbinți-Tîrg. izlazul comunal are 
acum 214 hectare. Este o suprafață 
suficientă pentru 1 000 de bovine și 
2 300 de oi, desigur cu condiția ca

fost de 8 ori mai

toți crescătorii de animale să parti
cipe la curățirea și fertilizarea aces
tei suprafețe, iar pășunatul să fie 
făcut rațional, pe parcele. Totodată, 
trebuie .evitat în viitor 
cocenii să fie strinse 
după ce s-au depreciat, 
timplat în anul 1982 și 
finul de pe marginea 
șanțurilor să fie cosit la timp.

în convorbirile cu deputății s-a 
mai subliniat și un alt adevăr — și 
anume că unii locuitori au uitat cum 
să crească un porc, cum să mulgă 
vaca sau oaia, fiind abandonate o 
bună bucată de timp îndeletniciri 
tradiționale, cultivate cu grijă și res
pect de generațiile anterioare. In 
acest fel, în mediul rural s-a mărit 
numărul consumatorilor de produse 
agroalimentare și s-a micșorat cel al 
producătorilor. De aceea, la Fierbinți- 
Tîrg, deputății, consiliul popular au 
căutat soluții de realizare integrală a 
sarcinilor privind autoaprovizionarea 
localității. Direcțiile de acțiune 
sînt limpezi : fiecare trebuie să 
pună umărul la realizarea obiective
lor propuse, gîndind la cuvintele 
rostite de secretarul general al parti
dului la Conferința Națională, la acel 
adevăr major că in țara noastră so
cialismul trebuie să fie un socialism 
al belșugului și.bunăstării, pe deplin 
realizabil prin munca unită și gos
podărește orientată a tuturor.

Acțiunile Consiliului popular al co
munei Fierbinți-Tîrg au și început 
să prindă viață. Acest lucru l-am pu
tut constata chiar de a doua zi. cind 
toți locuitorii au ieșit în cimp, la fer
tilizarea suprafețelor cu Îngrășăminte 
naturale, la amenajarea %unei supra
fețe pentru a fi irigată de la o sursă 
de apă din apropiere, la pregătirea 
răsadnițelor și semănatului in solar 
al legumelor și verdețurilor de pri
măvară. Un inceput care se cere con
tinuat cu consecvență de-a lungul 
întregului an.

Mihai V1SOIU 
corespondentul „Scinteii"

ca paiele și 
de pe cimp 
cum s-a in- 
e nevoie ca 
canalelor și
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PERFECȚIONAREA PRACTICII STUDENȚILOR
— obiectiv major al pregătirii viitorilor specialiști

Peste cîteva zile urmează să 
se desfășoare lucrările Conferin
ței U.A.S.C.R., menite să dezbată 
aprofundat și intr-o perspectivă cu
prinzătoare activitatea studenților 
comuniști, să contribuie la perfec
ționarea întregii munci politico-edu
cative. Unul din obiectivele majore 
ce va fi analizat, cu răspunderea ca
racteristică organizației revoluționa
re a tineretului, se identifică, neîn
doielnic, în pregătirea practică a vii
torilor specialiști.

O recentă anchetă, efectuată in 
mai multe centre universitare pe 
tema organizării și desfășurării prac
ticii studenților, a evidențiat expe
riențe bune, 
creștere 
ductive 
mative 
asociate 
ților în 
prinderi 
odată, investigațiile noastre au scos 
la iveală și posibilități noi de îm
bunătățire a acestei laturi funda
mentale a procesului de învățămînt, 
îndeosebi pe linia corelării mai bune 
a activităților practice cu cele teo
retice, a realizării unei sinteze su
perioare în pregătirea fiecărui vii
tor specialist. în această perspectivă, 
sugestiile exprimate în rindurile de 
mai jos își propun să se constituie 
drept cîteva puncte de reper pentru 
viitoare analize mult mai cuprinză
toare, mai profunde la a căror îm
plinire, neîndoielnic, va aduce o 
contribuție deosebită și apropiata 
conferință a U.A.S.C.R.

Pentru început, să reținem urmă
toarea constatare la care a condus 
un calcul efectuat cu cîtva timp în 
urmă împreună cu prof. univ. dr. 
ing. loan Puia, rectorul Institutului 
agronomic, și prof. univ. dr. Ale
xandru Salontai, decanul Facultății 
de agricultură și horticultură din 
Cluj-Napoca : cel puțin 50 la sută 
dintre viitorii agronomi nn ajung, 
in perioadele lor sistematice de 
practică studențească. într-o coope
rativă agricolă de producție, cu toa
te că, după absolvire, mai mult de 
50 la sută merg să lucreze într-o 
asemenea unitate.

Este, neîndoielnic, o stare de lu
cruri pe cît de neașteptată, pe atît 
de nefirească, iar consecințele ei se 
resimt asupra calității pregătirii vi
itorilor ingineri agronomi, horticul
tori, zootehniști. Pentru că starea de 
lucruri amintită este comună aproa
pe întregului învățămînt superior 
agronomic în timp ce, cum bine se 
știe, cele mai acute probleme de 
organizare și realizare a i planului 
producției agricole în C.AP.-uri se 
întilnesc.

Este adevărat, în ultimul dece
niu, mai precis odată cu înființarea, 
pe lingă fiecare institut agronomic, 
a stațiunilor didactice experimentale 
și cu adîncirea procesului de inte
grare a învățămintului cu cerce
tarea și producția, programul stu
dențesc de practică a înregistrat 
îmbunătățiri neintrerupte. Pentru 
specialitatea Agricultură, de pildă, 
studenții desfășoară acum practica 
de producție (anii I și II) in stați
uni didactice experimentale (5 luni), 
în I.A.S.-uri sau S.M.A.-uri (1 lună), 
iar practica de conducere (anii III 
și IV), de regulă în stațiuni didac
tice experimentale, in cele mai bune 
I.A.S.-uri, S.M.A.-uri și, mai puțin, 
în C.A.P. întrucît însă practica din 
anul al IV-lea continuă, firesc, în 
aceeași unitate în care a început în 
anul al III-lea, șansele studenților 
de a-și desfășura într-un C.A.P. cel 
puțin o parte din programul prac
ticii de conducere sînt, evident, și 
mai mici.

Ne grăbim să adăugăm că efectu
area practicii cu precădere in sta
țiuni experimentale, în unități eta
lon, ce reunesc o seamă de ferme-

model, principial este ireproșabilă, 
în felul acesta studenții participă 
mult mai sistematic, nemijlocit la 
întregul calendar al muncilor agri
cole. își raportează activitatea la un 
plan de producție pe cît de riguros, 
pe atît de complex, prefigurînd și 
din acest punct de vedere viitoarea 
lor activitate cotidiană. Beneficiază 
de condiții tehnico-materiale dintre 
cele mai avansate datorită caracte-4 
rului etalon al acestor unități de 
practică.

prevăzute. în felul acesta, unitățile- 
etalon unde studenții își 
în prezent practica riscă 
dească semnificația unor 
cită vreme activitățile 
desfășurate aici nu-și găsesc o com
plinire adecvată, în formula de pre
gătire pe profil larg a viitorilor spe
cialiști. Cum poate fi soluționată o 
asemenea dilemă?

— Prin adoptarea unei noi moda
lități de elaborare, susținere și apli- . 
care in producție a lucrării de dl-

desfășoară 
să dobin- 

enclave, 
studențești

I
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care au determinat o 
sensibilă a pregătirii pro- 

a studenților, rezultate for- 
și economice remarcabile 

nemijlocit activității studen- 
uzine, pe șantiere, în între- 
agricole socialiste etc. Tot-

Oră de practică la Facultatea de construcții din lași

în sprijinul acestei concluzii, să 
amintim, bunăoară, că stațiunile di
dactice experimentale ale institute
lor agronomice dețin recordurile 
zonale la producțiile de gîru, orz, 
porumb, sfeclă de zahăr sau stru
guri. în anul 1982, la Cluj-Napoca, 
de pildă, unde condițiile climatice 
n-au fost dintre cele mai bune, 
producția de grîu de pe toate te
renurile S.D.E. a înregistrat in me
die peste 4 500 kg la ha, cea de orz 
— 5300 kg, producția de hamei a 
fost cea mai mare din întreaga țară. 
Institutul a livrat peste 1000 tone 
de sămînță elită de griu și de orz, 
cantități sporite de sămînță din alte 
culturi (trifoi, ierburi furajere, fasole, 
tomate, hibrid de porumb timpuriu 
ș.a.) Cu un an în urmă, la Stațiunea 
didactică experimentală a Institutu
lui agronomic din Timișoara, pro
ducțiile medii la ha au urcat la 
6 400 kg grîu, 5 130 kg orz, 5 690 kg 
porumb boabe ; pe această bază, 
stațiunea a înregistrat în ultimii doi 
ani beneficii de peste 5 milioane lei.

Așadar, renunțarea la actualele 
locuri de practică, organizate in pro
fil complex și de o mare eficacitate 
economică, de pe urma cărora stu
denții au într-adevăr ce învăța, n-ar 
fi în folosul pregătirii aprofundate a 
viitorilor agronomi. Multe dintre cu
ceririle științei și tehnicii moderne, 
in forma lor vie, concretă, larg apli
cată. ar rămîne prea puțin cunoscute 
tînărului specialist și, ca atare, cu 
greu ar putea fi introduse la viito
rul său loc de muncă. Pe de altă 
parte însă, ne amintim cum, în 
chiar cuprinsul rubricii de față, o 
seamă de absolvenți, dintre cei mai 
buni, ai institutelor agronomice ex
plicau greutățile mari de care se lo
vesc in primii lor ani de activitate, 
in C.A.P.-uri mai ales, prin faptul 
că cel dinții dialog cu răspunderea 
nemijlocită a producției se poartă 
într-un limbaj nu întotdeauna iden
tic celui deprins în perioadele de 
practică studențească, unde fenome
nele se înfățișează oarecum ideal, 
cu o contingență redusă față de ce
rințele concrete din C.A.P.-uri, a că
ror satisfacere cel mai adesea nu 
suportă amînare, deși comportă ne
numărate greutăți și elemente ne-

plomă — ne răspunde fără ezitare 
prof. univ. dr. ing. loan Puia, rec
torul Institutului agronomic din 
Cluj-Napoca.

— De ce tocmai a lucrării de di
plomă, din moment ce în discuție 
se află întregul sistem de practică a 
studenților agronomi?

— întrucît lucrarea de diplomă 
poate și trebuie să fie sinteza pre
gătirii absolventului, așadar un fac
tor de calitate în perfecționarea lui 
însuși și a activității dintr-»o unitate 
agricolă. Pentru aceasta, sînt de pă
rere că ar fi mult mai bine dacă 
absolventul ar intocmi lucrarea de 
diplomă in primul an al activității 
sale de producție, in unitatea unde 
a fost repartizat ca stagiar. în felul 
acesta, documentarea ar fi mult mai 
profundă, mult mai la obiect, s-ar 
concentra mai bine pe problemele 
specifice unității de producție unde 
tinărul este chemat să lucreze. Ar

dispărea, deci, impedimentul necu
noașterii realităților dintr-un C.A.P., 
prin chiar faptul că absolventul re
partizat aici va face o investigație 
profundă, sub îndrumarea unui ca
dru didactic universitar și a specia
liștilor producției. Concluziile astfel 
elaborate ar putea fi aplicate ne
mijlocit de chiar autorul lor, în so
luționarea problemei cercetate. S-ar 
întări implicit stabilitatea 
de specialiști agronomi, cît 
tura dintre universitari și 
de producție unde lucrează

— Dar in felul acesta n-ar crește 
durata și, implicit, costul pregătirii 
studentului?

— Evident că nu, pentru că și 
atunci, ca și acum, absolventul ar 
merge după patru ani de studiu m , 
producție, ar lucra efectiv și siste
matic în unitatea unde a fost repar
tizat și, în consonanță cu activitatea 
lui cotidiană, și-ar elabora lucrai ea 
de diplomă căreia, apoi, nimeni nu-i 
va ma’ putea reproșa că 
caracter aplicativ.

La Timișoara, ideea ca 
află de multă vreme in 
beneficiind de noi argumente 
contraargumente:

— O singură obiecție s-ar putea 
aduce acestei formule — este de pă
rere prof. univ. dr. Iile Duvlea, rec
torul Institutului agronomic din Ti
mișoara — anume că stagiarul, din
tr-un motiv sau altul, ar pierde 
obișnuința studiului, a cercetării etc. 
Dar o asemenea obiecție nu stă în 
picioare sau, dacă stă, înseamnă că 
ea are in vedere nu un absolvent 
de-al nostru, hu un specialist agro
nom, ci un practician Îngust, un ru
tinier. Acolo unde el există, dacă 
există, va ieși mai ușor în evidență 
și, prin noua formulă propusă, el va 
arăta dacă poate sau nu să rămînă 
ca factor de creație intr-o unitate 
de producție agricolă.

Evident, în legătură cu perfecțio
narea pregătirii practice a studenți
lor agronomi și, in această perspec
tivă. cu îmbunătățirea sistemului de 
elaborare a lucrării de diplomă pot 
fi formulate și alte propuneri. Și este 
firească această multitudine de opi
nii pentru că practica in producție a 
studenților sintetizează o mare parte 
din problematica universitară, astfel 
încît orice îmbunătățire adusă pre
gătirii practice a studenților înseam
nă implicit noi impulsuri de per
fecționare înregistrate de întregul 
învățămînt superior.

Mlhai IORDĂNESCU

cadrelor 
și legă- 
unitățile 
stagiarii.

nu are un

atare se 
dezbatere, 

și-

tate și independentă națională, pen
tru progres social și pace în lume. 
Pe bună dreptate, referindu-se 
la acest aspect, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. sublinia că numai imbi- 
nind in mod armonios patriotismul 
și internaționalismul — aceste două 
laturi inseparabile, esențiale ale 
educației comuniste — vom contribui 
la făurirea omului înaintat de miine, 
omul societății comuniste.

între factorii educaționali, care 
desfășoară o activitate concertată 
pentru formarea omului nou, un rol 
de o deosebită importanță revine 
artei și culturii, care sint menite să 
aducă o contribuție tot mai activă 
în modelarea conștiinței umane. 
Pe baza indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, casele de cul
tură, cluburile, căminele cultura
le, universitățile cultural-științifi- 
ce au devenit adevărate focare 
de educație și cultură, de for
mare a conștiinței socialiste a oa
menilor muncii, contribuind activ Ia 
răspîndirea cunoștințelor științifice 
și culturale, la educația politică, ce
tățenească și fetică a oamenilor de 
la orașe și sate. O deosebită impor
tantă pentru afirmarea plenară a 
omului nou, constructorul noii socie
tăți, o are Festivalul național „Cîn- 
tarea României", organizat din anul 
1976, la inițiativa strălucită a secre
tarului general al partidului, festival 
al muncii și al hărniciei, care im
plică o largă și cuprinzătoare activi
tate de creație cultural-artistică șl 
științifico-tehnică, festival ce stimu
lează forțele creatoare ale întregii 
națiuni și face ca arta și cultura din 
tara noastră să cunoască o înflorire 
fără precedent.

Strategia unitară de formare a 
omului nou — care poartă amprenta 
gîndirii revoluționare, cutezătoare a

tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
presupune, totodată, o acțiune orga
nizată, intensă, permanentă pentru 
dezrădăcinarea din conștiința oame
nilor a rămășițelor' trecutului, a con
cepțiilor, mentalităților, obiceiurilor 
și deprinderilor înapoiate, pentru a 
cultiva o atitudine nouă față de 
muncă, de viață, de societate, spiri
tul de cinste, de dreptate, de adevăr, 
în același timp, sintem conștienți de 
faptul că, așa cum a indicat secre
tarul general al partidului nostru, 
numai prin participarea activă a tu
turor cadrelor, a activiștilor de 
partid și de stat, a oamenilor de artă 
și cultură atit la munca din sectorul 
lor, cît și la întreaga activitate poli- 
tico-educativă, la întreaga operă de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, vom putea înde
plini cu succes sarcina de formare a 
omului nou, de care depinde, pipă 
la urmă, înfăptuirea cu succes a tot 
ceea ce ne propunem în viitor.

Beneficiind de marea și prețioasa 
experiență, de Înaltele însușiri de 
om de știință șl conducător ale tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, îndrumător neobo
sit al muncii noastre din domeniul 
culturii și artei, vom face totul pen
tru a răspunde marii încrederi și 
sprijinului neprecupețit pe care ni-1. 
acordă.

în numele tuturor acestor factori 
educaționali, al întregului activ de 
pe frontul culturii, dorim tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, inițiatorul succe
selor noastre, patriotul înflăcărat și 
revoluționarul de vocație, comunistul 
de omenie, secretarul general -al 
partidului nostru, ani multi, fericiți, 
sănătate și putere de muncă in 
fruntea partidului și a tării, a între
gului popor care îl urmează cu 
profund devotament pe drumul edi
ficării noii societăți. într-o lume a 
colaborării, înțelegerii și păcii.
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tv
17,20

11,00
11,05
11,25

12,15
12,30 
13.00 
10.00
16,05
16.35

PROGRAMUL 1
Telex
Profesiunile cincinalului
Roman foileton : „Docherii". Ulti
mul episod
Actualitatea economică
Tezaur folcloric
închiderea programului
Telex
Viața școlii
Clubul tineretului

17.50 
18,00 
20.00
20,15
20.30
20.50

22,00

20,00
20,15
21,00

22,00

Cabinet profesional pentru lucră
torii din agricultură
1W1 de seri
închiderea programului 
Telejurnal
Actualitatea economică
Temeliile unul viitor oraș
Teatru TV : „Fluturi, fluturi" de 
Aldo Nlcolaj. Premieră TV 
Telejurnal
PROGRAMUL 2
Telejurnal
Salonul TV al artelor plastice 
Mic dicționar de operă și balet. 
Litera „H“
Telejurnal

Pentru că nimeni n-a 
scris Ia noi o carte despre 
Gopo, s-a hotărît s-o scrie 
singur. La modul lui spe
cific : în imagini. Culegerea 
întocmită de el e mai mult 
un memento al desenelor 
animate cu care și-a cuce
rit faima în 5 continente. 
E un Gopo „par lui mfeme", 
revăzut, adăugit, comentat 
(prin selecție) de autorul 
Însuși, care — cu prefăcută 
candoare sau veritabilă ne
liniște creatoare — se 
întreabă : „Quo vadis,
Gopo ?“. Către ce nouă 
scurtă istorie te îndrepți 
acum, după ce în a opta 
artă s-au spus multe, după 
ce tu însuți ai spus cîte 
ceva — ceva esențial — în 
animația lumii ? Selecția 
nu e însă antologia a tot 
ce a fost mai ingenios, ori
ginal. spiritual în „Odiseea" 
omulețului-Pepelea mai is
teț al zilelor noastre. Din 
acest punct de vedere ră- 
mînem cu nostalgia multor 
gaguri din trilogie, care 
ne-au încîntat, uimit cînd- 
va. Culegerea de față con
ține, compensator, partea 
cea mai reprezentativă pen
tru „sapiens“-ul lui Gopo, 
pentru evoluția gîndirii sale 
de la gagul bonom, fa
miliar cu Cosmosul (stră
nutul Soarelui ce împrăș
tie planetele; omulețul lun-

W
Cea de-a XlI-a ediție a Lunii 

culturii și educației socialiste „Sil- 
vania ’83", amplă manifestare poli- 
tico-ideologică și cultural-artistică 
ce se desfășoară in județul Sălaj 
pe toată durata lunii februarie, cu
prinde și în acest an o bogată pa
letă de acțiuni educative menite să 
contribuie la ridicarea nivelului ge
neral de cunoaștere al tuturor cetă
țenilor, la creșterea răspunderii oa
menilor muncii față de transpu
nerea în viață a sarcinilor ce revin 
județului din documentele progra
matice ale partidului. Desprindem 
din calendarul acțiunilor politico- 
educative o serie de simpozioane, 
dezbateri, 
mese rotunde 
la contribuția 
lui general, 
Ceaușescu, la 
re a teoriei și

SI LV AN IA ’83"

expuneri, consultații, 
pe teme referitoare 
P.C.R., a secretaru- 
tovarășul Nicolae 

dezvoltarea creatoa- 
practicii construcției

socialiste în patria noastră, la îm
bogățirea gîndirii revoluționare 
contemporane ; importanța și sem
nificația Conferinței Naționale a 
partidului pentru prezentul și vii
torul României socialiste ; sarcinile 
ce revin oamenilor muncii din a- 
gricultură în lumina documentelor 
Conferinței Naționale a partidului 
și a Plenarei lărgite a Consiliului 
Național al Agriculturii, Industriei 
Alimentare, Silviculturii și Gospo
dăririi Apelor ; aniversarea a 50 de 
ani de la eroicele lupte ale cefe
riștilor și petroliștilor din ianuarie- 
februarie 1933 etc. Schimburile de 
experiență, sesiunile de comunicări 
și referate, intilnirile cu scriitorii, 
expozițiile de carte și de artă plas
tică, filmele documentare comple
tează gama acestor manifestări cu 
largă audiență la public. (Eugen 
Teglaș).

CRONICA FILMULUI

gindu-și brațul ca să mă
soare distanta dintre ste
le) spre 
reflexiv, 
ment e 
încă din 
(omulețul 
să lovească atomul, dar 
se răzgindește în ultima 
clipă, și-i oferă cupa prie
teniei, inhămîndu-1 la ca-

gagul social. 
Gagul avertis- 
anunțat, timid, 

„Homo sapiens" 
care e cît p-aci

anilor. Și nu numai prin 
exercițiul animației, dar și 
prin practica filmului cu 
actori. N-aș fi de acord cu 
unii critici care consideră 
că filmele ... 
obosit Iui Gopo

„jucate" i-au 
fantezia 

miniaturală. Gagul origi
nal, obținut prin anacronis
me sau nonșalante familia
rități cu Cosmosul (cît se a-

lui. „A, tu ești 7, II întrea
bă neliniștit cavalerul ino
cenței. Credeam că sint tot 
eu !“. Gopo găsește chiar in 
titlul lui Creangă argumen
tul dramaticei polarități 
Harap — adică negru — 
alături de „alb" formînd o 
singură, paradoxală ființă. 
Ce altceva e caricatura ani
mată decît amestecul de

Un vibrant apel antirăzboinic
rul progresului). în contex
tul grav de astăzi, S.O.S.-ul 
e mult mai drastic. Omule
țul rătăcit prin galaxii își 
caută, la întoarcere, mama- 
Terra și țipă disperat, ca 
un copil, cind n-o mai gă
sește, distrusă de atîta pa
timă atomică. Mesajele . 
creatorului român își re
verberează ecoul cu mult 
peste simpaticele, ingenioa
sele, seninele desene ale 
începutului. Filmele anima
te în ultimii ani au mai 
multă deschidere socială, 
gravitate, de aceea copiii 
găsesc mal rar motive de 
haz savuros. Ceea ce pier
de însă în grație și voioșie 
ciștigă in maturitate filozo
fică dobîndită de-a lungul

propie aici Gopo de poezia 
lui Marin Sorescu !) e dez
voltat cu succes în multele 
sale basme-parodii sau le
gende modernizate, pentru 
a reveni ades îmbogățit, 
în experimentele animate. 
Suflul epic e altul, sufletul 
(adică lirismul) e același. 
Motivele circulă, stimulate, 
de la un gen la altul. O 
obsesie filozofică mai ve
che 
mai 
rap 
tea,
într-o imagine din basmul 
amintit, Făt-Frumos stă la 
marginea lacului și-și con
templă chipul senin, iar din 
spatele lui se suprapune in 
apă silueta neagră a spinu-

e aceea concretizată 
întîi în „De-aș fi Ha- 
AIb“, și anume dualita- 
dialectica firii umane.

teamă și curaj, generozita
te și cruzime, sinceritâte și 
viclenie ? Simbolul bono
mului care sădea pretutin
deni floarea civilizației s-a 
■întregit în desenele ultimei 
perioade cu un alter-ego 
feroce, primejdios. în re
centele istorioare animate 
apar doi omuleți identici, 
în locul siluetei solitare de 
la început. Un omuleț mă- 
nîncă mere, iar celălalt, 
luat prin surprindere de 
insolenta celui dinții, 1 se 
supune, acceptind împăr
țirea arbitrară : unul mun
cește, celălalt mănîncă și 
adună. („Trei mere"). Pînă 
cind istețul inventează ro
botul care-i va sluji pe 
amîndoi, o vreme, pină cind

robotul se va revolta șl-1 
va supune el.

Selecția se Încheie cu o 
secvență antologică 
„Ecce homo". Ajuns pe o 
altă planetă, omulețul vrea 
să comunice cu o extrate
restră. și-i prezintă o carte 
de vizită în imagini 
nunățiilor terestre, 
rumegă, flegmatic, 
convinsă. Mai mult : 
ecran improvizat de ea. în
cepe să-i developeze ima
gini tot de pe Pămint. Tot 
isprăvile omului : explozii 
atomice, lagăre de exter
minare, copii famelici — a- 
devărate schelete mișcătoa
re. Rușinat, cavalerul Ter- 
rei se întoarce acasă, dar 
lasă în urmă, ca o speran
ță, floarea lucidității. „Sa- 
piensul" umanității. Orgo
liosul omuleț a devenit 
mai modest și mai precaut. 
Universul îl supraveghează.

Discutînd despre Gopo 
nu putem să omitem inte
ligenta și consecventa cu 
care și-a descoperit și cul
tivat colaboratorii. Colabo
ratori deveniți, prin har și 
pasiune, coautori ai succe
sului regizoral : compozito
rul Dumitru Capoianu, 
maestrul efectelor sonore, 
ing. Dan lonescu, și specia
listul în filmări combinate, 
ing. Alexandru Popescu.

din

a mi- 
Ființa 
deloc 

pe un

Alice MAN OI U
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DIVERS
Casă de piatră

Dialog strict autentic surprins 
la primăria comunei Vorona, 
județul Botoșani.

„...de bună voie și... 7“ Da .' — 
a confirmat ea, Elena (pină a- 
tunci Rotaru) cooperatoare. 
Da — a adăugat și el. Petru 
Andronache — cooperator. Au 
primit felicitările rudelor, s-au 
fotografiat, după care primarul 
comunei le-a spus : „Am aflat 
cu bucurie că o parte din agoni
seala celor doi socri se va 
așeza la temelia noii dumnea
voastră gospodării. Este vorba 
de o văcuță, vreo șapte sau opt 
oi, doi porci și nu știu cite pă
sări. La toate acestea se adaugă 
din partea primăriei și a coope
rativei agricole un loc de casă. 
Și, ca să nu uit, vă invit să tre
ceți pe la primărie cind vom 
împărți suprafețele de pășune 
pentru fiecare crescător de ani
male". Mirele, capul familiei, a 
răspuns emoționat : „Vă mulțu
mim și credem că la toamnă vă 
vom pofti in casă nouă...".

Să le adresăm și noi tradițio
nala urare : „Casă de piatră !".

Chihlimbar 
de Buzău

Știați că la Colți, în județul 
Buzău, există o mină de chih
limbar ? Oamenii dtn partea lo
cului, deveniți mineri, scormo
nesc cu pichamerele in căutarea 
pietrei semiprețiOfise atît de... 
prețioasă ! Pasionații căutători 
de comori de aici muncesc 
cu toată rivna. Ba, mai mult, 
pentru tot mai numeroșii lor 
vizitatori, ei au amenajat și 
un punct muzeistic, de fapt un 
complex Istoric și etnografic 
în care se află expuse și frag
mente de diferite nuanțe din 
roca intrată in legendă, intre 
care și faimosul „cullinam", gă
sit pe apa Colților, in urmă cu 
zece ani, și care are o greutate 
de două kilograme !

Mulțumiri 
anticipate

„Călătorind cu trenul de noap
te pe ruta Galați-Tecuci, la 9 
ianuarie, la un moment dat am 
ațipit citeva clipe. Suficiente 
insă pentru ca un pasager să 
coboare din tren cu servieta 
mea. Poate a luat-o din greșea
lă. poate s-a grăbit, fiind și el 
somnoros. Aveam în servietă 
obiecte personale și niște bani. 
Dar mai prețioase decit toate 
sint cele două caiete de muzică 
ce cuprindeau un cvartet de 
coarde pentru un concert la Con
servatorul „Ciprian Porumbes- 
cu“ din București, unde sint stu
dent. Muncisem la cele două 
caiete aproape o jumătate de an 
și imi sint atit de necesare cum 
nici nu vă închipuiți".

Ne închipuim. Tocmai de a- 
ceea, răspunzind solicitării citi
torului nostru, facem și pe a- 
ceastă cale un apel către cel 
care a găsit in servieta studen
tului cele două caiete de muzi
că, de a le trimite pe adresa 
Conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu" din București sau pe 
numele Alexandru Geamănă, 
strada Fundației nr. 1—3, sector 
1. Un apel pentru care studen
tul mulțumește anticipat.

In trenul 
de Cărei

Intr-una din serile trecute, 
călătorii din trenul-cursă de pe 
traseul Cărei—Sărmășag au fost 
nevoiți să facă o adevărată 
baie de aburi, întrucît țevile ca
loriferelor erau fisurate.

— Cam cite băi de aburi sînt 
în vagoane 7 — a fost întrebat 
conductorul de tren.

— Depinde de cite țevi 
sparte — a răspuns el.

— Și sint multe 7
— Dar ce, eu am timp să le 

număr 7 Dacă nu vă place baia 
de aburi, atunci...

Și conductorul a comutat ma
neta de la „cald" la „rece", 
fel că oamenii, uzi leoarcă „„ 
aburii de pină atunci, au inceput 
să clănțănească din dinți de frig.

Credem că o asemenea năs
trușnicie nu-i va lăsa „rece" pe 
mai marii Regionalei de căi fe
rate Cluj.

„Operații 
aritmetice"

Iln calitate de secretar la Școa
la din localitatea Sălsig, județul
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Maramureș, Iosif Baria nu pu
tea să fie străin de cele patru 
operafii aritmetice. Dar lui ii 
plăcea mai mult adunarea. Un 
anume fel de adunare, datorită 
căreia, pe statele de plată ale 
cadrelor didactice rezultau plu
suri pe care și le însușea. Azi 
așa, miine așa, pină a tot înmul
țit ilegalitățile, suma delapidată 
ajungind la zeci și sute de mii 
de lei. Degeaba a încercat el să 
i se mai „scadă" ceva din pe
deapsă. I s-a „împărțit" ce a me
ritat : nouă ani și jumătate 
chisoare.

Supărat pe 
risul altora

Iile Teleabă și-a lăsat turma 
de oi in grija altuia și s-a dus 
la ferma nr. 2 a C.A.P. Călimă- 
nești-Vîlcea pentru a discuta 
cu contabilul-șef „niște proble
me personale". Negăsindu-l in 
birou pe contabilul-șef, ciobanul 
s-a supărat foc și a trintit ușa. 
Afară, un grup de fete pu
neau mere in lăzi. Fetele mun
ceau, dar se și amuzau, glumind 
între ele. Ca fetele ! Crezînd că 
rid de el, Teleabă s-a făcut și 
mai tare. S-a năpustit in mijlo
cul lor, a înșfăcat, rind pe rind, 
o duzină de lăzi, a aruncat me
rele in șanț și a inceput să le 
Calce in picioare. Acum plă
tește I

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
cu sprijinul 
corespondenților „Sctnteiț^j
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
_______________________________9 _______________________ 1_______

CU PRILEJUL PREZENTĂRII SCRISORILOR DE ACREDITARE

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Folosesc această ocazie pentru a mulțumi tn mod sincer Excelenței 
Voastre pentru mesajul de felicitare trimis cu ocazia zilei mele de naștere.

Apreciez mult bunele urări transmise și, la rîndul meu, adresez aceleași 
sentimente prietenești.

Ambasadorul Republicii Zair
BIRENDRA

Regele Nepalului

(Urmare din pag. I)
înmînind scrisorile de acreditare, 

ambasadorul MAMPUYA MUSUN- 
GAY, a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu șl poporului ro
mân prieten un cald salut din partea 
președintelui Republicii Zair, Mobutu 
Șese Seko Kuku Ngbendu Wa Za 
Banga, și a poporului zairez.

în cuvintarea prezentată de amba
sador se subliniază că poporul zairez 
se bucură sincer de realizările im
portante obținute de poporul român 
în dezvoltarea economică și social- 
culturală a țării. Totodată, sînt sub
liniate eforturile pe care Republica 
Zair le desfășoară pentru dezvol
tarea sa liberă, independentă, pentru 
bunăstarea poporului său.

Evidențiindu-se raporturile priete
nești, strînse și rodnice, dintre Zair 
și România, în cuvintare se arată : 
„Schimbul de vizite oficiale între 
Excelența Voastră, domnule pre
ședinte, șl președintele Mobutu Șese 
Seko, precum și contactele dintre au
toritățile celor două țări dovedesc 
elocvent nivelul înalt al relațiilor de 
prietenie și cooperare zairezo-româ- 
ne. Zairul, ca și România, și-a decla
rat, întotdeauna, cu fermitate, atașa
mentul său la principiile neameste
cului în treburile interne, egalității 
r-’e'ane a statelor, nerecurgerii la 

iu la amenințarea cu folosirea 
fp^ n relațiile internaționale, ale
rez rii pașnice a diferendelor și
a^.X terminării popoarelor”.

- „o uind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a adresat, la rîndul său, un salut

călduros și cele mai bune urări pre
ședintelui Mobutu Șese Seko, iar 
poporului zairez prieten urări de bu
năstare și prosperitate.

în cuvintarea de răspuns a șefu
lui statului român se relevă că „po
porul nostru este ferm angajat, cu 
toate forțele, în înfăptuirea neabă
tută a hotărîrilor Congresului al XII- 
lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, a programului de dezvol
tare economico-socială a țării, de ri
dicare a bunăstării materiale și spi
rituale, de înaintare fermă a patriei 
pe noi culmi ale civilizației”. în ace
lași timp, în cuvintare se spune : 
„Noi, în România, cunoaștem și 
urmărim cu simpatie și interes preo
cupările și eforturile pe care poporul 
zairez prieten le desfășoară pentru 
dezvoltarea sa economică și socială, 
pentru întărirea colaborării cu cele
lalte țări, în folosul păcii și înțele
gerii internaționale”.

în continuare, reafirmîndu-se po
ziția țării noastre față de principalele 
probleme ale lumii contemporane, se 
subliniază că România socialistă mi
litează ferm pentru o politică de 
pace, destindere și independentă na
țională, pentru dezarmare, pentru li
chidarea subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice interna
ționale, pentru așezarea raporturilor 
dintre state pe baza trainică a prin
cipiilor deplinei egalități în drepturi, 
respectării independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc, ale renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța.

în cuvintare sînt evidențiate apoi

relațiile fructuoase, multilaterale, 
dintre partidele și țările noastre. 
„Constat cu satisfacție — se arată în 
cuvintare — că raporturile de prie
tenie și colaborare dintre România și 
Zair, dintre Partidul Comunist Ro
mân și Mișcarea Populară a Revolu
ției au cunoscut o dezvoltare conti
nuă. Aceste relații au fost puternic 
impulsionatele întîlnirile și convor
birile pe care le-am avut, la Bucu
rești și Kinshasa, cu președintele 
tării dumneavoastră, de înțelegerile 
importante la care am ajuns împreu
nă, îndeosebi Tratatul de prietenie și 
cooperare. Doresc să reafirm nece
sitatea ca, de ambele părți, să se ac
ționeze ferm pentru înfăptuirea în
țelegerilor convenite, acestea consti
tuind o bază,trainică pentru dinami
zarea raporturilor de colaborare din
tre țările, partidele și popoarele 
noastre. Totodată, dorim ca. odată cu 
dezvoltarea relațiilor bilaterale, pe 
toate planurile, să Întărim conlu
crarea pe tărîm internațional”.

în încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a urat ambasadorului zai
rez succes în activitatea ce o va des
fășura în România și l-a asigurat de 
întregul sprijin al Consiliului de Stat, 
al guvernului și al său personal.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cor
dial cu ambasadorul zairez, Mampuya 
Musungay.

La solemnitate și convorbire au luat 
parte Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe, și Dumitru Apostoiu, 
secretar prezidențial și al Consiliului 
de Stat.

v r e a
Timpul probabil pentru intervalul 8 

februarie, ora 20 — 11 februarie, ora 20. 
In țară : Vremea va fl In general 
umedă. Cerul va fi mai mult noros. Vor 
cădea precipitații locale sub formă de 
ploaie, lapoviță și ninsoare, In cea mal 
mare parte a țării. Vlntul va sufla mo
derat cu intensificări temporare, atin- 
gind viteze plnă la 120 kilometri pe oră

In zona de munte. Temperaturile mi
nime vor fl cuprinse Intre minus 5 șl 
plus 5 grade. In general mal coborlte 
In depresiuni, iar temperaturile ma
xime vor oscila Intre zero și 10 grade. 
Izolat condiții de polei. în București : 
Vremea va fi schimbătoare, cu cer 
temporar noros. Vor cădea precipitații, 
mal ales sub formă de ploaie șl lapovi- 
ță. Vînt moderat. Temperaturile mi
nime vor fl cuprinse Intre minus 2 și 
zero grade, iar maximele Intre 8 șl 8 
grade. (Margareta Struțu, meteorolog 
de serviciu).

Vizita delegației R. P.
Delegația R. P. Chineze, condusă 

de tovarășa Chen Muhua, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.C., consilier de stat, ministrul 
comerțului exterior și relațiilor eco
nomice, președintele părții chineze in C'nnoîcun rtnrrAvw om cl q âHO“"

colaborare economică și 
tehnică, a vizitat, luni. întreprinderile 
de calculatoare electronice, de avioa
ne, „Tricodava”, IREMQAS și de 
confecții și tricotaje din București.

Comisia guvernamentală 
chine» de colaborare ec.

întîlnire la Consiliul
Luni dimineața, Ia Consiliul Cen

tral al U.G.S.R. a avut loc o intil
nire între o delegație a U.G.S.R., 
condusă de tovarășul Nicolae 
Constantin, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., și o delegație a Mișcării
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STRĂLUCITE AFIRMĂRI ALE SPORTULUI ROMANESC

Ambasadorul Republicii
(Urmare din pag. I)

înmînînd scrisorile de acreditare, 
ambasadorul GIBSON ROBERT ZUM
BA a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu salutări călduroase, cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire personală din partea președin
telui Republicii Zambia, dr. Kenneth 
David Kaunda, iar Partidului Co
munist Român, guvernului și po
porului Republicii Socialiste Româ
nia un mesaj de bunăvoință din 
partea partidului, guvernului și po
porului zambian.

în cuvintarea prezentată cu acest 
prilej de ambasador, după ce sînt 
evocate bunele raporturi de priete
nie și cooperare statornicite între 
România și Zambia, precum și con
lucrarea tot mai fructuoasă dintre 
cele două țări pe arena internațio
nală, se spune : „Zambia este întot
deauna foarte recunoscătoare pentru 
asistența și sprijinul deosebit de 
semnificative care i-au fost și îl slnt 
acordate în continuare de către 
România pe plan politic, economic și 
tehnic, cultural și științific, încă din 
perioada cînd țara noastră era con
fruntată cu dificultăți serioase, ca 
rezultat al promovării principiilor 
6ale ferme și al sprijinirii luptelor 
de eliberare din Africa australă. 
Prin urmare, una din principalele 
mele îndatoriri va fi aceea de a ac
ționa în direcția consplidării a ceea 
ce a fost deja realizat pe baza di
verselor acorduri încheiate între ță
rile noastre, precum și de a explora 
noi domenii de cooperare în intere

sul celor două țări și popoare ale 
noastre”.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a transmis un salut călduros și ceie 
mai bune urări președintelui Repu
blicii Zambia, Partidului Unit al In
dependenței Naționale, guvernului și 
poporului zambian prieten.

In cuvintarea de răspuns a șefului 
statului român se dă o înaltă apre
ciere realizărilor obținute de po
porul zambian în dezvoltarea sa eco
nomică și socială, politicii pe care 
Zambia și președintele ei o desfă
șoară pentru dezvoltarea raporturi
lor de prietenie și conlucrare româ- 
no-zambiene, pentru pace și colabo
rare internațională.

După ce se subliniază că poporul 
român este angajat în prezent, cu 
toate forțele sale, in înfăptuirea 
obiectivelor stabilite de Congresul al 
XII-lea și Conferința Națională ale 
partidului, mobilizîndu-și larg for
țele pentru desfășurarea cu succes 
a operei de construcție socialistă, în 
cuvintare se spune : „România so
cialistă desfășoară, în același timp, 
o intensă activitate pe plan interna
țional. Țara noastră militează ferm 
pentru o politică de pace și cola
borare, de destindere și indepen
dență națională, pentru generaliza
rea în raporturile dintre state a 
principiilor deplinei egalități tn drep
turi, respectării independentei și su
veranității naționale, neamestecului 
în treburile interne și avantajului 
reciproc, ale renunțării la forță și la 
amenințarea cu forța. AVem ferma

Zambia
convingere că numai pe această bază 
se pot asigura condițiile necesare 
dezvoltării libere, independente a 
fiecărei națiuni, în conformitate cu 
propriile sale interese, că numai ast
fel poate fi asigurată desfășurarea 
normală a relațiilor internaționale”.

In continuare. în cuvintare se sub
liniază cu satisfacție bunele rapor
turi existente între Partidul Comu
nist Român și Partidul Unit al Inde
pendenței Naționale, dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Zambia, dintre popoarele român 
și zambian și se reafirmă dorința de 
a imprima un curs mereu ascendent 
colaborării româno-zambiene pe plan 
bilateral, cît și pe arena internațio
nală, pentru ca România și Zambia 
să-și aducă în continuare contribuția 
la soluționarea politică a marilor 
probleme care confruntă omenirea, 
la cauza păcii, independentei națio
nale, destinderii și înțelegerii între 
toate națiunile lumii.

în încheiere, președintele Nicolae 
Ceaușescu a urat ambasadorului 
zambian succes deplin în activitatea 
sa și l-a asigurat de întregul sprijin 
al Consiliului de Stat, al guvernului 
și al său personal.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire cordială cu ambasadorul zam
bian, Gibson Robert Zimba.

La solemnitate și convorbire au 
luat parte Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Dumitru Apos
toiu, secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat. ■<

Două recordmane mondiale 
- Anișoara Cușmir și Vali 

Ionescu
Este destul de neobișnuit în istoria 

atletismului ca recordul mondial in 
aer liber și cel „de sală” să fie de
ținute concomitent de două sportive 
din aceeași țară. Un astfel de caz 
extraordinar, dovedind valoarea foar
te ridicată a sportivelor specializate 
în proba respectivă, s-a ivit in atle
tismul românesc, la săritura in lun
gime, în care ambele recorduri mon
diale sînt opera unor performere de 
acum cu mare platformă internațio
nală — Vali Ionescu și Anișoara 
Cușmir.

Răsunetul internațional al foarte 
recentului record al lumii stabilit de 
Anișoara Cușmir la campionatele 
României în sală a fost prompt. A- 
gențiile internaționale de presă au 
relevat In comentariile lor rezultatul 
de 6,92 m cu care atleta româncă 
Anișoara Cușmir a stabilit cea mai 
bună performantă mondială în sală la 
săritura în lungime, subliniind faptul 
că atletismul feminin românesc deți
ne la această probă ambele recorduri 
mondiale — în aer liber și pe teren 
acoperit. „în cadrul campionatelor 
de sală ale României, scrie agenția 
France Presse, românca Anișoara 
Cușmir a stabilit cea mai bună per
formanță mondială la săritura în lun
gime, în sală, cu 6,92 m, depășind 
cu 4 cm precedentul record ce apar
ținea, de miercuri, sportivei din R.D. 
Germană Heike Daute. Anișoara 
Cușmir doborîse anul trecut, la 1 au
gust, și recordul mondial în aer liber, 
cu 7,15 m, dar această performanță 
a durat doar cîteva minute, Intrucît 
în cadrul aceluiași concurs compa
trioata sa Vali Ionescu a reușit o 
săritură de 7,20 m, care reprezintă 
recordul mondial în vigoare în acest 
moment”. Comentarii similare 
agențiile Reuter și Associated

Dar momentul de vîrf al perioa
dei imediat următoare va fi la 19 
februarie, cînd în sala „23 August” 
din Capitală, cu prilejul „Cupei de 
cristal”, cele două mari sportive ro
mânce se vor afla din nou față în 
față. Va fi deci o întrecere de primă 
valoare mondială, o întrecere între 
două deținătoare de recorduri ale 
lumii, cu un posibil nou primat atle
tic, pe care cele două fete, Vali și 
Anișoara, și-1 doresc pentru gloria 
sportivă a patriei. Vă dorim noi suc
cese mondiale, Anișoara și Vali 1

Olga Nemeș - prima 
în „Europa Top 12"

O speranță a sportului românesc, 
Jucătoarea de tenis de masă Olga 
Nemeș, în vîrstă de numai 14 ani șl 
jumătate, a cîștigat întrecerea — 
sistem turneu a celor mai bune ju
cătoare de pe continent, „Europa 
Top 12”.

Turneul cîștigat de tînăra sportivă 
din Tîrgu Mureș s-a desfășurat la 
sfîrșitul săptămînii trecute în Anglia, 
participarea primelor 12 jucătoare 
fiind stabilită de federația europeană 
(E.T.T.E.U.). Olga Nemeș s-a clasat 
pe locul întîl, cu 9 victorii din 11 po
sibile, întrecînd în meciuri directe, cu 
rezultatele de 2—0, pe două foste 
campioane europene — Bettine Vries-

koop — 1982 (Olanda) și Valentina 
Popova — 1980 (U.R.S.S.).

în comentariile lor, agențiile inter
naționale de presă subliniază suc
cesul, obținut de tînăra sportivă 
româncă Olga Nemeș, o veritabilă 
revelație. Agenția Reuter remarca, 
printre altele: „Tînăra Olga Nemeș, 
posesoarea unui joc rapid și precis, 
a lăsat o impresie deosebită, în cele 
trei zile de întreceri, clasindu-se în 
fruntea celor mai bune 12 jucătoare 
din Europa la această oră. Succesul 
româncei cu talent sclipitor a fost 
categoric”.

într-o amplă corespondență, agen
ția D.P.A. Hamburg notează, printre 
altele: „Românca Olga Nemeș, cea 
„mică” dintre cele „mari”, a obținut 
o remarcabilă performanță, ciști- 
gînd puternicul „Top-12“, în care 
au evoluat cele mai valoroase jucă
toare europene de tenis de masă. 
Olga Nemeș a impresionat pe specia
liștii și miile de spectatori prezenti 
în tribune printr-o tehnică aproape 
perfectă, susținută de un psihic demn 
de o campioană a senioarelor”.

S-o felicităm pe Olga Nemeș și 
să-i dorim junioarei mureșence noi 
succese internaționale în fața celor 
mai puternice adversare... senioare!

V. MIRONESCU

Bihorul în armoniile
(Urmare din pag. I)
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•rinderile indus- 
Jin reperele care

sînt deficitare la centrul de reparații 
Poșta Cilnău, am selecționat cîteva 
mai importante. Iată în tabelul de 
mai jos situația existentă aici și ce 
a primit Baza de aprovizionare din 
Buzău pînă la 25 ianuarie din con
tractele pe trimestrul I.

Piese Piese Piese 
lipsă contractate livrate FurnizoriReperul

— întreprinderea „Tractorul”-
Blocuri motor 20 4 Brașov
Arbori motor 120 185 — I.M.A.I.A. Codlea

— întreprinderea „Tractorul”
Cilindri motor 355 175 Brașov
Corp pompă de apă 100 100 — I.M.A.I.A, Năvodari
Pinion de transmisie 250 130 I.T. Miercurea-Ciuc
Segmenți (seturi) 500 100 — I.P.A. Pitești

Așa cum rezultă din tabel, n-au 
fost asigurate piesele de schimb în 
numărul prevăzut, ceea ce stînjenește 
executarea în ritm susținut a re
parațiilor. Aceasta ne-a determinat 
să cerem lămuriri tovarășului Ion 
Neeula, director general adjunct al 
Direcției mecanizării din Ministerul 
Agriculturii.

— Urmărim cu deosebire livrarea 
• 27 de repere principale — ne-a 
spus interlocutorul. Și trebuie să 
arătăm că o serie de furnizori înre
gistrează mari restanțe : întreprin
derea din Codlea, din 2 000 de ar
bori motor a livrat 330, întreprin
derea „Tractorul“-Brașov din 300 
blocuri motor a livrat 40; I.A.T. Pitești 
din 40 000 pistoane — 27 500 etc. în 
al doilea rînd, deși unele întreprin
deri furnizoare au produs piesele in 
numărul prevăzut, la expedierea lor 
nu s-a ținut seama de repartițiile 
date, unele baze de aprovizionare 
primind mai multe, iar altele mai 
puține. Din această cauză, sînt cen
tre de reparații care n-au cu ce 
lucra. întreprinderea de tractoare 
Wiercurea-Ciuc a livrat 2 300 pini- 
>ane de transmisie față de 1 600 ne- 
esare, dar la Buzău șl Giurgiu, care 
irmau să primească cite 130 aseme- 
lea piese, n-a ajuns nici una. 
iceeași situație — cu manșonul re- 
>er 3 125 105. Deși s-a produs mai

mult declt dublu, în județele Buzău, 
Olt și Vaslui, care aveau repartiții 
pentru 520 piese, nu s-a trimis nici 
una, în timp ce județele Călărași și 
Mureș au primit 355 de piese în plus.

Se desprinde de aici concluzia că 
întreprinderile producătoare au da
toria, în primul rind, să asigure 
numărul prevăzut de piese de schimb, 
astfel îneît lucrările de reparații să 
se desfășoare potrivit graficelor. în 
al doilea rînd, trebuie instaurată o 
ordine desăvîrșită în repartizarea 
pieselor. Faptul că unele centre de 
reparații incearcă să se „descurce” 
pe alte căi, iar furnizorii nu respectă 
planificarea făcută de comun acord 
cu Ministerul Agriculturii, este de 
natură să deregleze activitatea de re
parații. Pentru a se evita situațiile 
amintite, unitățile care produc piese 
de schimb și beneficiarii trebuie să 
respecte normele privind traseul pie
selor : fabricație, control tehnic de 
calitate, recepție, livrare în bazele de 
aprovizionare, centre de reparații.

Sînt și alte probleme care trebuie 
rezolvate. Arătam la începutul aces
tor rînduri că centrul de la Poșta 
Cilnău a livrat o serie de motoare 
— mai precis 500 — incomplete, adică 
fără compresoare, cu toate că aces
tea se numără printre subansamblele 
care se recondiționează. De ce ? Cau
za o constituie lipsa unor piese mici,

cu valoare redusă, dar fără de care 
întregul ansamblu devine nefuncțio- 
nal. Iată cum buturuga mică a ajuns 
să răstoarne carul mare. La com
presoare, cel mai adesea se uzează 
segmenții. Dar ei nu se asigură și 
deseori trebuie înlocuit agregatul 
întreg. „Un set de segmenți produși 
de I.P.A. Pitești costă 26 de lei, iar 
compresorul întreg 1 008 Iei — ne-a 
spus inginerul-șef al trustului 
S.M.A. Buzău, Ștefan Iordache. Din 
lipsa segmenților, am fost nevoiți să 
montăm 37 de compresoare noi. Ce
lelalte sînt demontate și așteptăm 
piesele”. Iată un alt caz. Bateria de 
filtre de motorină are două garnituri 
simple de cauciuc. Una costă 3,25 
lei, iar cealaltă — 3,75 lei. Lipsind 
de mult, s-a recurs la înlocuirea în
tregului ansamblu care costă 348 lei. 
Merită să stăruim puțin asupra isto
riei acestor garnituri relatate de to
varășul Sandu Stoican, directorul 
B.J.A.T.M. Buzău. „Pînă in 1980, 
sursa de aprovizionare era C.A.P. 
Dobroiești din Sectorul agricol Ilfov. 
Ni s-a cerut să renunțăm la acest 
furnizor pentru că «nu prezenta ga
ranții tehnice» și am fost orientați 
la întreprinderea pentru articole teh
nice din cauciuc din Botoșani, care nu 
ne-a livrat nimic”. De la Direcția 
generală de aprovizionare din Minis
terul Agriculturii am primit asigu
rări că în 1983 se vor onora comen
zile de garnituri. Cum se va rezolva 
problema ? Simplu. Cooperativa a- 
mintită a continuat să producă gar
nituri, iar beneficiarii din județul 
Buzău au apelat din nou la servi
ciile acesteia. Sigur că dacă și aici 
ar fi operat inițiativa se găseau 
mijloace pentru a se executa pe plan 
local aceste garnituri.

Concomitent cu eforturile ce tre
buie făcute in vederea livrării la 
termen a pieselor de schimb, este 
necesar să se acționeze și pentru ca 
acestea să corespundă normelor de 
calitate. Or, lucrurile nu stau așa. 
„Din 85 de arbori de motor sosiți in 
ultimul trimestru al anului trecut de 
la Codlea, 70 au fost buni, iar 15 a 
trebuit fie să-i rectificăm, fie să-i 
restituim bazei de aprovizionare —

Născută la 29 iunie 1962, în 
Brăila, proaspăta recordmană 
dială își dedică toate năzuințele 
sportului, paralel cu activitatea de 
performanță, ea fiind Înscrisă la 
școala postliceală de antrenori de pe 
lingă I.E.F.S., fapt ce-i prefigurează 
și viitorul profesional.

Viitorul imediat ? Azi, Anișoara 
pleacă la un concurs în Italia (Mi
lano), în vreme ce Vali Ionescu va 
concura concomitent In Olanda 
(Rotterdam). Le așteptăm cu mare 
interes noile rezultate.

tractoarelor
ne-a spus maistrul Ion Merode, șeful 
centrului de reparat motoare de la 
Poșta Cilnău.. Controlorii care au 
recepționat lotul de piese nu și-au 
făcut datoria. Numai așa se explică 
de ce au fost expediați 4 arbori 
motor noi care aveau orificiile de 
ungere perforate greșit și nu puteau 
fi folosiți în nici un fel. Alți 11, 
pentru că n-au corespuns la măsură
tori, a trebuit să fie prelucrați la 
cote mai mari de reparații, deși au 
fost plătiți ca piese la cote normale. 
Cu alte cuvinte, motoarele respective 
au fost «îmbătrinite» cu una-douâ 
reparații”. Situații asemănătoare ni 
s-au semnalat și de la centrul de 
reparații Buzău : 10 arbori motor din 
80 fabricați de întreprinderea „Trac- 
torul“-Brașov și 20 de cilindri de 
tractor A-l 800 din 60 produși de 
I.R.A. Tg. Mureș aveau abateri mari 
față de toleranțele admise și nu pu
teau fi montați.

— Cum au pătruns aceste piese In 
unități ? — l-am întrebat pe direc
torul B.J.A.T.M. Buzău.

— Dacă serviciile C.T.C. din în
treprinderile producătoare nu le-au 
verificat cu toată exigența, in nici 
un caz nu trebuiau să scape la 
recepția pe care o fac înainte de 
livrare delegații Ministerului Agri
culturii. Situațiile de mai sus se 
explică prin faptul că se recurge la 
procedee incorecte. Deși se știe foarte 
bine că singura sursă de procurare 
a pieselor de schimb o constituie 
baza de aprovizionare, unele centre 
de reparații trimit delegați la între
prinderi cu scopul de a le obține 
direct și, de cele mai multe ori, 
acestea ocolesc controlul și recepția 
de calitate.

Cele constatate tn județul Buzău 
evidențiază o serie de neajunsuri în 
ce privește respectarea termenelor 
de livrare a pieselor de schimb și 
calitatea acestora, de care se fac 
răspunzătoare întreprinderile furni
zoare. Lor le revine datoria de mare 
răspundere de a acționa neîntîrziat 
pentru asigurarea grabnică a' piese
lor necesare, astfel ca reparațiile la 
tractoare să se desfășoare conform 
programului stabilit.

producă întreprinderea de 
materiale de construcții ; 
iar în 1972 întreprinderea 
mecanică Oradea a venit 
să încheie un ciclu spec
tacular în pleiada între
prinderilor de pe platfor
ma industrială orădeană. 
Dacă mai adăugăm faptul 
că în ultimul an pe aceeași 
platformă a luat ființă o 
filială a întreprinderii me
canice și de piese de 
schimb și dacă parcurgem 
ceva mai departe itinera
rul pînă la întreprinderea 
de sere Oradea, vom ve
dea cît de rapid și cît de 
vertiginos s-a dezvoltat 
numai acest sector al ora
șului.

Ce s-a tntîmplat Insă cu 
cele două întreprinderi- 
pilon vizitate în 1966 de to
varășul Nicolae Ceaușescu? 
Alumina, de pildă, nu nu
mai că s-a dezvoltat tn 
cîteva etape hotărîtoare, 
trecind din ’73 și pe pro
ducția de vanadium, dar a 
izbutit prin specialiștii ei, 
repede și bine formați, să 
contribuie la punerea în 
funcțiune a întreprinderii 
surori din Tulcea. Este 
emoționant să asculți a- 
mintirile despre vizita de 
atunci depănate de alumi- 
niștii Augustin Jugleștea- 
nu, muncitor, Ioan Dragoș, 
inginer, Nicolae Meszaro's, 
Petre Moza și Emil Krencs, 
maiștri, și de mulți alții,

acum, cînd întreaga platfor
mă nu este numai un ritm 
de forme geometrice sime
trice și armonioase, ci și un 
imens parc de flori și ver
deață care se constituie în 
prima carte de vizită pen
tru străinii care intră in 
țară pe șoseaua E 15.

Cealaltă întreprindere vi
zitată, fosta centrală elec
trică și de termoficare, cu 
o capacitate energetică pe 
atunci de numai 50 de MW, 

■ este astăzi colosul denumit 
întreprinderea de termo
centrale Oradea cu o pu
tere de 255 MW.

A mai fost vizitată atunci 
și uzina de rang republi
can, cu nume simbolic — 
„înfrățirea”, care vrea să 
spună că pe aceste melea
guri străbune românii și 
maghiarii strîns uniți odi
nioară în luptele împotriva 
exploatării și împilării. își 
înfrățesc astăzi eforturile 
în bătălia muncii creatoare 
pentru progresul multilate
ral al patriei comune • — 
România socialistă. între
prinderea a luat ființă în 
anul revoluționar al națio
nalizării prin .comasarea 
mai multor ateliere modes
te. La data primei vizite de 
lucru a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ea izbutise să 
fabrice mașini-unelte com
plicate, exportind în 40 de 
țări. Astăzi întreprinderea 
produce mașini-unelte cu 
comandă automată și elec
tronică la nivelul celor

cinema
MICA A 
PATRIA 

15,45: 18; 
9; 11,15; 

MODERN 
15,45; 18;

• Pe căi nelegale : SALA
PALATULUI - 17,15; 20,
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30;
20.15, GLORIA (47 46 75) —
13,30; 15,45; 18; 20,15,
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30;
20.15.
• Agonia : SALA MARE A PALA
TULUI — 16,45; 20, SCALA (11 03 72) 
— 9.15; 12,15; 16,15; 19,15.
0 Cinci pentru infern : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20', 15.
0 Comoara : AURORA (35 04 66) — 9; 
11,15: 13,30; 15.45; 18; ---------
(21 49 46) - 9; 11,15; 13,30.;
0 Concurs : BUZEȘTI 
15,30; 17,30; 19,30, 
0 Trandafirul 
(35 15 17) 
0 -

---------->/ — v,
20. TOMIS 
15.45; 18; 20.
(50 43 58) —

POPULARgalben :
15; 17.15; 19,30.

Bunul meu vecin Sam : POPULAR 
11; MUNCA <21 50 97) — 16; 19.
Maria Mirabela: VIITORUL (11 48 03) 
15,30: 17,30.
Quo vadis, homo sapiens 7 : STU- 

~ .............. 10; 12,30; 15; 17; 19,
• .
DIO (59 53 15)
VIITORUL — 19,30.
• Degețica — 9; 10,45; 12,30: 14,15; 16,
Prea tineri pentru riduri — " “
19,30: DOINA (16 35 38).
• Vrăjitorul din Oz — 15,30;
Aurei și Argentinei — 17,30; 
FLACARA (20 33 40).
• Haiducul năzdrăvan — 9: 11; 13,15;
Pagini de manuscris — 15,30; 17,45;
20: TIMPURI NOI (15 6110).
• Moscova nu. crede In lacrimi : 
CENTRAL (14 12 24) — 9; 12: 16; 19.
• Despărțire temporară : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII (75 77 20) 
— 17,30.

Soarta
19,30 :

Chineze în Capitală
Delegația a fost însoțită de tova

rășul Ion Dincă, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, președintele părții ro
mâne în comisie, Florea Dumitrescu, 
ambasadorul României la Beijing, de 
alte persoane oficiale.

A luat parte Tien Ginfen, însărci
natul cu afaceri ad-interim al R. P. 
Chineze la București.

(Agerpres)

Central al U.G.S.R.
Sindicale Revoluționare din R. S. 
Cehoslovacă (R.O.H.), condusă de 
tovarășul Karel Hoffmann, membru 
al Prezidiului Comitetului Central al 
P.C.C.. președintele Consiliului Cen
tral al R.O.H., care, la invitația Con
siliului Central al U.G.S.R., efectuea
ză o vizită de prietenie și schimb 
de experiență tn țara noastră.

întîlnirea a prilejuit un amplu 
schimb de opinii și informații asupra 
preocupărilor și activității desfășu
rate de sindicatele din cele două 
țări în etapa actuală, precum și asu
pra unor aspecte ale situației din 
mișcarea sindicală internațională. 
S-a exprimat de ambele părți satis
facția pentru bunele relații de prie
tenie și cooperare multilaterală sta
tornicite intre țările și popoarele 
noastre, relații care cunosc o conti
nuă amplificare și diversificare. în 
spiritul înțelegerilor convenite cu 
prilejul convorbirilor la nivel înalt 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Gustav Husak.

în cadrul întrevederii s-a reafir
mat dorința dezvoltării și întăririi 
pe mai departe a bunelor legături 
de prietenie și colaborare dintre 
sindicatele din Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă 
Cehoslovacă, în” interesul oamenilor 
muncii din cele două țări, al cauzei 
socialismului și păcii în lume.

La întîlnire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
a participat Josef Simon, ambasado
rul R. S. Cehoslovace la București.

★
în cursul aceleiași zile, delegația 

R.O.H. a făcut o vizită la întreprin
derea de confecții și tricotaje Bucu
rești. De asemenea, delegația a avut 
o întîlnire prietenească cu activul 
Consiliului municipal al sindicatelor 
București, în cadrul căreia conducă
torul delegației sindicatelor ceho
slovace a prezentat din experiența 
și preocupările actuale ale Mișcării 
Sindicale Revoluționare din Ceho
slovacia.

dinamice ale patriei
mai vestite produse simila
re de pe piața mondială.

Ceea ce era concentrat 
în orașul de reședință s-a 
dezvoltat treptat și radiar 
pe cuprinsul întregului ju
deț. Platforme industriale 
au azi orașe înflorite pe 
vatra unor localități mo
deste de odinioară : Be- 
iușul, Salonta, Marghita, 
Aleșdul, Orașul Dr. Petru 
Groza, Vașcăul. Industria 
extractivă, metalurgică, 
chimică, ușoară, alimenta
ră, de artizanat etc.' com
pun paleta mereu diver
sificată a unei economii în 
plină dezvoltare — Bihorul 
ajungînd azi să producă la 
scară județeană multe din
tre produsele principale ale 
economiei naționale. O cla
să muncitoare tot mai nu
meroasă și mai puternică 
s-a dezvoltat în toate așe
zările industrializate citate 
mai sus, ba chiar și în 
unele așezări rurale dotate 
cu mici întreprinderi.

în strînsă legătură cu 
dezvoltarea puternică a ba
zei economice, în ultimii 
18 ani au cunoscut o fru
moasă înflorire cultura, in- 
vățămintul, artele. Astfel, 
fostul institut pedagogic de 
3 ani, vizitat și el atunci, 
în 1966, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, este azi institu
tul de învățămint superior, 
adică universitar, cu o sec
ție serală de subingineri. 
Teatre, filarmonică, revistă

de cultură, case de cultură 
(la Oradea, Orașul Dr. Pe
tru Groza, Vașcău, 
și Ținea) 
spirituală 
meroase 
dustriale 
împodobite cu 
statui. Obeliscuri și case 
memoriale dau lumină tra
diției istorice și culturale 
a vetrei, așa cum se întîm- 
plă pretutindeni în tară.

Așa cum se intîmplă pre
tutindeni în tară, căci eu 
am văzut și uneori am 
scris despre platforme in
dustriale similare din orașe 
de veche tradiție ca Bra
șovul, Iașiul, Clujul, Timi
șoara, dar și din orașe cu 
totul nou înzestrate indus
trial, ca Zalăul, Sf. Gheor- 
ghe. Slatina, Pitești, Călă
rași și multe altele. Și mul
te altele, potrivit concep
tului tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de dezvoltare 
echilibrată, armonioasă a 
tuturor zonelor patriei. Nu 
mai avem astăzi locuri 
unde să nu se intîmple ni
mic. Provincialismul desuet 
cedează tot mai copios lo
cul unei simetrii moderne 
și unitare. Toate ramurile 
economice se dezvoltă os
motic și echilibrat. Patria 
de azi și de mîine. în în
tregimea ei. e un tot ro
tund. plenitudinar. Se cere, 
se așteaptă scrierea i 
noi Românii pitorești 
sorginte socialistă.

Aleșd 
înstelează arta 

a județului. Nu- 
întreprinderi in
și cartiere sint 

fresce și

unei 
i de

• PEISAJUL PLANE
TEI VENUS, ascuns în per
manentă de un înveliș gros de 
nori, a fost reconstituit pe Pă- 
mint de către oamenii de știin
ță de la Institutul de radiofizi- 
că și electronică al Academiei 
de științe a Ucrainei. Ei s-au fo
losit de datele obținute prin 
radiolocatie, realizind, cu aju
torul comDuterului. o sinteză a 
cifrelor. în felul acesta a fost 
creată o stereo-panoramă cu- 
prinzfnd două mari zone ale pla
netei. După cum scrie ziarul 
..Pravda”, această remarcabilă 
lucrare oferă cercetătorilor in- 
Eormatii prețioase privind isto- 
•ia geologică a îndepărtatei pla- 
îete.

• CANALUL SUEZ 
INTR-O NOUĂ ETAPĂ 
DE RECONSTRUCȚIE. In 
viitorul apropiat va începe cea 
de-a doua etapă a reconstruirii 
Canalului Suez — s-a comu
nicat la Cairo. După prima etapă, 
încheiată cu circa doi ani in 
urmă, renumitul „drum fără 
pulbere” a devenit navigabil 
pentru petroliere de 150 de mii 
tone, încărcate la întreaga 
lor capacitate. Acum se are în 
vedere adîncirea albiei cu încă 
cîțiva metri, ceea ce va permite 
trecerea unor nave cu o capa
citate de pînă la 270 de mii 
tone.

• TERMOMETRUL 
CU LASER, realizat de 
cercetătorii vest-germani, este 
destinat măsurării tempera
turii plasmei în cursul ex
periențelor în vederea fu
ziunii nucleare. Pînă acum, 
de mai mulți ani, la experien
țele de acest gen se utiliza un 
termometru cu laser de rubin. 
Acesta insă poate efectua, in
tr-un răstimp de cîteva secun
de. doar o singură măsurătoare. 
El nu poate emite impulsuri la 
intervale mai scurte din cauza 
temperaturii foarte înalte. Noul 
termometru, în componenta că
ruia intră un laser pe bază de 
neodimiu, poate emite într-o se
cundă pînă la o sută de impul
suri. în plus, este insensibil la

puternicul cîmp magnetic care, 
in experiențele privind fuziunea 
nucleară, acționează ca o frînă 
care împiedică plasma să se îm
prăștie.

• CIND A FOST ÎN
TEMEIATĂ MOSCOVA? 
Pină în prezent, anul întemeie
rii Moscovei era considerat a fi 
1147, iar ctitorul ei se credea 
că este cneazul Iuri Dolgoruki. 
De curînd insă. Istoricul sovie
tic A. Preobrașevschi a găsit 
într-un ghid al orașului de

acum 190 ani dovezi care atestă 
faptul că Moscova este mai 
„bătrină”, avind in realitate 
virsta de 1100 ani. Ridicarea 
orașului este legată deci nu de 
numele lui Dolgoruki, ci de nu
mele altui cneaz, Oleg din Nov
gorod. Sursele folosite de au
torul ghidului au fost identifi
cate ca fiind scrierile cronica
rului călugăr Nestor din Kiev.

• O NOUĂ STEA A 
FOST DESCOPERITĂ cu 
ajutorul aparaturii de la ob

0 ...Șl a fost Jazul : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17.30: 20.
0 Avalanșa : DACIA (50 35 94) — 9; 
12; 16; 19, DRUMUL SĂRII (3128 13) 
— 15,30; 18.30.
0 Raidul
(80 49 85) — 15,30; ”17,30 
(79 71 26) * " —
20,15.
0 Ali-Baba și cei 40 de boți : LIRA 
(31 71 71) — 15,30; 18,30,
0 Ultima stație : UNION (13 49 04) — 
9.30; 11,30: 13,30: 15.45; 18; 20.
0 Imperiul contraatacă : ARTA
(213186) — 9; 12; 15; 18,30, GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,30; 14; 16,45; 19,30.
0 Competiția ; CAPITOL (16 29 17) — 
8.30; 10.45; 13,15; 15,45; 18,15; 20,30,
CULTURAL (33 50 13) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18: 20,15.
0 Marea evadare
(15 61 54) — 9; 12,15;
RIT (45 31 70) - 9,15; 
MELODIA (12 06 88) 
15,30; 19.
0 Șeriful din Tennessee :
(27 54 95) — - - 
19,30.
0 Domnul
(50 51 40) —
20,15.
0 Expresul _
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,154 13,30: 
15,45; 18; 20,15.
0 Sindromul : FLAMURA (85 77 12) — 
9; 11,30; 14,30; 17; 19,30, FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11,30; 14; 16,45; 19,30, 
GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 12; 16; 19.
0 Anna Karenina : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 8,45; 11,15; 14; 16,45; 19.30.
0 Războiul stelelor : MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,30: 14; 16.30; 19.
0 Amnezia: PACEA (60 30 85) — 15: 
17,15; 19.30.
0 Piedone Africanul : PROGRESUL 
(23 94 10) — 14,30; 17; 19,30.

servatorul Calar-Alto, din pro
vincia spaniolă Almeria. Des
coperirea aparține astronomu
lui Kurt Birkle, din R. F. 
Germania, codirector al obser
vatorului. Este vorba despre un 
eveniment astronomic rar, cea 
mai recentă apariție a unei su
pernove in galaxia noastră da- 
tind din anul 1054. Actualul fe
nomen depistat de Birkle este 
rezultatul unei explozii stelare 
survenite într-o galaxie aparti- 
nind constelației Perseu, la 
circa 150 milioane de ani-lumi- 
nă de Terra.

• FOSILĂ VIE. Un
de speologi din Verona a des
coperit tntr-o grotă din nordul 
Alpilor italieni un coleopter

vărgat : FERENTARI
-----  19,30, VOLGA 

9; 11,15; 13,30: 15,45; 18;

9;

: BUCUREȘTI
16; 19,15, FAVO- 
12,30; 16,30; 19,30,

— 9; 12,15;

miliard : FEROVIAR
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

colonelului Von Ryan

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Fllumena Marturano — 19,30; 
(sala Atelier) : Intre patru ochi — 19.
• Radioteleviziunea română (14 68 00, 
str. Nuferilor) : Concert susținut de 
ansamblul „Omnla”. Dirijor : Marin 
Soare — 19,30.
• Opera Română (13 18 57) : Liliacul 
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 II) : Su- 
zana — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra” 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Gin-Rummy 19; (sala Grifdina Icoa
nei, 12 44 16) : Anecdote provinciale 
— 19.
• Teatru! Mic (14 70 81) : Un pahar 
cu sifon — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Turnul de fildeș — 19,30.
0 Teatrul „Nottara” (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern — 19.30; (sala 
Studio) : Inele, cercei, beteală — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Povestea unei iubiri — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ 
(15 56 78, sala Savoy) : Vorba lui Tă- 
nase — 10,30.
0 Teatrul „Ion Vasilescu” (12 27 45) : 
Joc dublu — 19.
• Teatrul „Ion Creangă” (50 26 55) ; 
Cădere liberă — 19.
• Teatrul „Țăndărică” (15 23 77) : Făt- 
Frumos din lacrimă — 17.
• Circul București (1101 20) : 
Muppets... Ia circ — 19.30.
• Ansamblul de estradă a! Armatei 
(13 60 64, sala C.C.A.) : Curierul me
lodiilor... preferate — 19,30.

dintr-o specie necunoscută. 
Adevărată fosilă vie. insecta 
prezintă caracteristicile unor 
specii de mult dispărute : nu 
are ochi, corpul nu prezintă 
pigmentație, iar picioarele sint 
neobișnuit de mari.

• PE URMELE LUI 
ROBINSON CRUSOE. 
Studentul Allan Jordin din Sco
tia (Anglia) a plecat, zilele a- 
cestea, intr-o lungă călătorie 
spre țărmul arhipelagului Juan- 
Fernandez, apartinînd Republi
cii Chile. Scopul călătoriei cons
tă în vizitarea celei de „a doua 
patrii” a strămoșului său înde
părtat — de șapte generații —

Selkirk Alexander, fost marinar 
în flota britanică și devenit pro
totipul lui Robinson Crusoe din 
celebra carte cu același nume de 
Defoe. Aflat într-o expediție în 
Pacific, după o ceartă cu Tho
mas Stradling. căpitanul navei, 
marinarul Selkirk Alexander a 
fost debarcat, în septembrie 
1704, pe o insulă nelocultă 
din arhipelagul Juan-Fernandez. 
Descoperit la 1 februarie 1709 
de echipajul unei alte nave bri
tanice. Selkirk a revenit în An
glia în octombrie 1711. pentru a 
deveni nemuritor, odată cu în
truchiparea Iui, de către Daniel 
Defoe. în figura lui Robinson 
Crusoe.



z -------------
Un imperativ de maximă urgentă:

ORIENTUL MIJLOCIU STRASBOURG: „Zilele

Europa să devină un continent 
fără rachete nucleare!

VIENA 7 (Agerpres). — La Vie- 
na s-a deschis Conferința interna
țională cu tema „Cum poate fi în
lăturat pericolul de război in Eu
ropa". Participă reprezentanți din 
țări europene, S.U.A. și Canada. 
Din România, la lucrări ia parte 
un reprezentant al Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii. 
Forumul din capitala Austriei pri
lejuiește participanților un amplu 
schimb de opinii in problemele 
destinderii și dezarmării in Eu
ropa.

HAGA. — în Olanda a fost con
stituit Consiliul național al mișcării 
antirăzboinice, organism care va 
coordona acțiunile organizațiilor de 
luptă pentru pace și dezarma
re nucleară, împotriva planurilor 
N.A.T.O. de instalare a unor noi 
rachete nucleare cu rază medie de 
acțiune pe teritoriile unor țări vest- 
europene. Totodată, conducerea noii 
organizații a anunțat unele măsuri 
concrete de luptă împotriva ampla
sării pe teritoriul Olandei a noilor 
rachete nucleare americane.

HELSINKI. — La Helsinki s-au 
încheiat lucrările forumului „Parla
mentul opiniei publice pentru 
dezarmare" la care au participat re
prezentanți a peste 100 de organi
zații obștești din Finlanda, ce se 
pronunță pentru pace, destindere 
și dezarmare. în cadrul lucrărilor 
au fost formulate o serie de pro
puneri concrete menite să ducă 
la interzicerea armelor nucleare, 
preîntimpinarea amplasării de noi

rachete nucleare americane cu rază 
medie de acțiune într-o serie de 
state vest-europene și înfăptuirea 
inițiativelor vizind transformarea 
Europei de nord într-o zonă liberă 
de arme nucleare.

BERLINUL OCCIDENTAL. — 
Conferința organizației din Berli
nul Occidental a tinerilor socialiști 
a adoptat o rezoluție în care se pro
nunță cu hotărire pentru măsuri 
practice de dezarmare nucleară și 
împotriva amplasării de noi rache
te nucleare americane cu rază me
die de acțiune într-o serie de state 
vest-europene. „Singura posibilitate 
pentru preîntimpinarea unei catas
trofe nucleare o constituie conti
nuarea politicii de pace și destin
dere" — se arată in document, care, 
in continuare, cere sistarea imedia
tă a tuturor pregătirilor legate de 
înfăptuirea planurilor N.A.T.O. pri
vind sporirea arsenalului racheto- 
nuclear pe continentul european și 
negocierea unor acorduri de dezar
mare nucleară.

VIENA. — într-o declarație pu
blicată la Viena, Blocul sindicatelor 
de stingă din Austria, care reunește 
în rîndurile sale pe comuniști, so
cialiști și membri fără de partid, a 
cerut guvernului austriac să se pro
nunțe împotriva amplasării de ra
chete nucleare americane intr-o se
rie de țări vest-europene. Anul 1983 
trebuie să se desfășoare sub lozin
ca dezarmării, așa cum o cer mili
oane de oameni din întreaga lume, 
participanți la mișcarea antirăzboi
nică — se arată in declarație.

Încetarea periculoasei și costisitoarei 

curse a înarmărilor — sarcina prioritara 
Declarația senatorului Alan Cranston

WASHINGTON 6 (Agerpres). - Sar
cina prioritară a momentului actual 
o constituie încetarea periculoasei și 
costisitoarei curse a înarmărilor, care 
amenință civilizația terestră cu dis
pariția completă - a declarat sena
torul democrat Alan Cranston, într-o 
conferință de presă organizată la San 
Francisco. După cum s-a mai anun
țat, recent Cranston și-a anunțat in
tenția de a candida la viitoarele a- 
legeri prezidențiale din S.U.A. Poli

tica de creștere continuă a cheltu
ielilor militare, a relevat senatorul de
mocrat, provoacă o agravare puterni
că a dificultăților economice și fi
nanciare ale Statelor Unite, duce la 
creșterea șomajului și la deteriorarea 
nivelului de viață a milioane de a- 
mericani. Pe plan extern, ea com
plică situația internațională și spo
rește pericolul unei catastrofe termo
nucleare, a apreciat el.

Pentru solutionarea neîntîrziată■

a problemei namibiene
HARARE 7 (Agerpres). — Secre

tarul general al O.N.U., Javier Perez 
de Cuellar, aflat în vizită în Repu
blica Zimbabwe, a avut convorbiri 
cu primul ministru al țării-gazdă, 
Robert Mugabe, în centrul discuții
lor aflîndu-se situația din Africa 
australă.

In cadrul unei conferințe de pre
să organizate ulterior, Javier Perez 
de Cuellar a subliniat necesitatea 
unei acțiuni imediate pentru regle
mentarea problemei Namibiei. „Dacă 
noi nu găsim o soluție promptă în 
problema namibiană vom fi din

nefericire confruntați eu o situație 
caracterizată printr-un conflict in
terminabil. care va transforma aceas
tă parte a lumii într-o permanentă 
sursă de tensiune", a declarat se
cretarul general al O.N.U., adăugind 
că trebuie să se acționeze exclusiv 
în cadrul stabilit de rezoluția 435 a 
Consiliului de Securitate al O.N.U.

Comitetul pentru Eliberare al Or
ganizației Unității Africane urmează 
să se întrunească joi, in localitatea 
Arusha din Tanzania, pentru a dis
cuta problema accesului la indepen
dență al Namibiei.

• O nouâ ședință plenară a negocierilor libanezo-israeliano- 
americane • Continuă ciocnirile între milițiile rivale din 
I.iban • Explozie în Beirutul de vest în iafa Centrului pales

tinian de cercetări • Convorbiri iordaniano-palestiniene
BEIRUT 7 (Agerpres). — în loca

litatea libaneză Khalde a avut loc, 
luni, cea de-a 13-a ședință plenară 
a negocierilor libanezo-israeliano- 
americane în problema retragerii 
trupelor Israelului din Liban. După 
încheierea ședinței plenare, care a 
durat numai un sfert de oră, s-au 
desfășurat, într-o reuniune comună, 
lucrările subcomitetelor însărcinate 
cu examinarea retragerii trupelor 
israeliene din Liban și cu aranja
mentele de securitate. S-a Întrunit, 
de asemenea, separat, subcomitetul 
care discută relațiile reciproce.

La încheierea contactelor de luni, 
șefii delegațiilor libaneză, israeliană 
și americană au dat publicității o 
declarație în care au arătat că ne
gocierile „s-au caracterizat prin 
eforturi concertate, in vederea 
elaborării unor proiecte de texte 
comune".

BEIRUT 7 (Agerpres). — După 
ciocnirile violente din cursul zilei de 
duminică, luptele Înregistrate Intre 
milițiile rivale din Liban au scăzut 
tn Intensitate, luni dimineața, fiind 
reluate însă in cursul după-amiezil, 
informează agenția United Press 
International. Surse ale poliției liba
neze arată că duminică tirurile de 
artilerie Intre milițiile rivale s-au 
semnalat cu precădere In regiunea 
muntoasă Shouf șl Aley, precum și 
în satele Aitat și Souk El Gharb. 
Sursa citată arată că cel puțin cinci 
persoane și-au pierdut viața, mai 
multe case fiind incendiate.

Un automobil încărcat cu 70 kilo
grame de TNT a explodat, sîmbătă 
seara, in fața clădirii Centrului pa
lestinian de cercetări, din cartierul 
Hamra, din Beirutul de vest — in
formează agenția WAFA. Se preci
zează că, potrivit unui prim bilanț, 
In urma exploziei au fost ucise 18 
persoane, alte 95 fiind rănite, tn ma
joritate cetățeni libanezi. Totodată,

s-au înregistrat mari pagube mate
riale.

Intr-o declarație de presă, repre
zentantul la Beirut al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei mențio
nează că responsabilitatea pentru a- 
cest atentat revine Israelului — ara
tă agenția.

AMMAN 7 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei a conferit luni 
cu președintele Comitetului Executiv 
al Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, aflat în vi
zită oficială la Amman. In cadrul 
convorbirilor, la care a participat și 
primul ministru iordanian, Mudar 
Badran, au fost evocate ultimele e- 
voluții în problema palestiniană, 
precum și aspecte ale viitorului re
lațiilor iordaniano-palestiniene.

ALGER 7 (Agerpres). — Cea de-a 
16-a sesiune a Consiliului Național 
Palestinian (parlamentul), care se .va 
desfășura începînd de la 14 februa
rie la Alger, va examina probleme 
privind ultimele evoluții ale situației 
din Orientul Mijlociu pe plan poli
tic și militar, invazia israeliană în 
Liban, plecarea combatanților pales
tinieni din Beirut, planurile vizind 
instaurarea păcii in Orientul Mijlo
ciu, ca și viitoarele relații dintre ior
danieni și palestinieni, a declarat 
Khaled Al-Fahoum, președintele 
C.N.P., informează agenția France 
Presse.

Khaled Al-Fahoum a arătat că vor 
fi abordate, de asemenea, relațiile in
tre revoluția palestiniană și lumea 
arabă, mijloacele de Întărire a legă
turilor dintre Organizația pentru Eli
berarea Palestinei și poporul pales
tinian din teritoriile ocupate.

Al-Fahoum a anunțat, totodată, că 
cea de-a 16-a sesiune a C.N.P. va fi 
precedată la 10 februarie, tot la Al
ger, de o reuniune a principalilor 
conducători palestinieni, in frunte cu 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al O.E.P.

culturii românești"
PARIS 7 (Agerpres). — La Univer

sitatea Strasbourg s-au desfășurat, 
sub auspiciile Ambasadei române in 
Franța și Institutului român, care 
funcționează in cadrul acestei uni
versități, „Zilele culturii românești". 
Au fost organizate, cu această ocazie, 
matinee de poezie și muzică româ
nească, în cadrul cărora au fost sus
ținute recitaluri de poezie româneas
că și au fost prezentate piese repre
zentative ale unor compozitori ro
mâni. A fost prezentat, de asemenea, 
un ciclu de filme documentare pri
vind istoria, cultura, fâtclorul și fru
musețile turistice ale României, pre
cum și filmul artistic „Columna".

La manifestări,, care s-au bucurat 
de un deosebit succes, au luat parte 
cadre didactice ale Universității, oa
meni de artă și cultură, studenți, un 
numeros public.

TOKIO

Negocieri comerciale 
interoccidentale

TOKIO 7 (Agerpres). — La Tokio 
a început, luni, prima rundă din 
seria de negocieri care se vor des
fășura pe parcursul acestei săptă- 
mini între Japonia, S.U.A.. Piața 
comună și Canada, în scopul declarat 
de a atenua fricțiunile comerciale 
deosebit de intense in ultimele luni. 
Această primă rundă, in vederea 
întîlnirii cvadripartite programate 
pentru vineri, are loc între Japonia 
și Piața comună și este consacrată 
cererii C.E.E. ca partea niponă să 
reducă exporturile la un număr de 
10 produse, intre care automobile, 
echipamente electronice, mașini- 
unelte cu control numeric și moto
ciclete. Piața comună este reprezen
tată de Wilhelm Haferkamp, vice
președinte al Comisiei C.E.E.. care 
a avut, deja, luni, convorbiri cu mi
niștrii japonezi de externe — Shin- 
taro Abe — și al comerțului intet- 
national și industriei, Sadanori Ya- 
manaka. Un purtător de cuvînt al 
delegației • Pieței comune a precizat 
că in prima zi de negocieri nu s-a 
ajuns la nici un acord concret.

La reluarea lucrărilor reuniunii de la Madrid

AGENȚIILE DE PRESA 
pe scurt

O DEMONSTRAȚIE ÎMPOTRI
VA IAGRAVARII ȘOMAJULUI in 
Marea Brltanie a avut loc dumi
nică la Oxford, in timp ce primul 
ministru Margaret Thatcher efec
tua o vizită la unul din colegiile 
acestui centru universitar, infor
mează agenția U.P.I. Demonstran
ții au cerut promovarea unei poli
tici eficiente de redresare econo
mică și crearea de noi locuri de muncă.

nea, tn localitatea San Augustin, 
din departamentul Usulutan, iar 
surse oficiale au confirmat institui
rea stării de urgență tn orașul 
Santiago de Maria, din același de
partament.

lizată, intre altele, și prin deficitul 
bugetar în valoare de 69 miliarde , 
coroane, a declarat primul ministru 
al Danemarcei, Poul Schlueter. în '
legătură cu aceasta, presa daneză 
subliniază că pentru diminuarea I
deficitului respectiv se au în ve- | 
dere reducerea alocațiilor sociale și 
creșterea, în continuare, a 
telor.

impozi- I

Palatul congreselor și expozi- 
din Madrid se reiau astăzi lu-

ACȚIUNI ALE INSURGENȚI
LOR ÎN SALVADOR. Forțele 

I Frontului Farabundo Marti pentru 
Eliberare Națională (F.M.L.N.) din 
Salvador și-au intensificat acțiuni- 

Ile in departamentul Morazan, ini
țiind atacuri împotriva trupelor 
dislocate in localitatea Sociedad — 
informează agenția Prensa Latina. 

LLupte între insurgenți și unități ale 
armatei s-au desfășurat, de aseme-

ALEGERILE MUNICIPALE des
fășurate, sîmbătă, la Delhi s-au 
soldat cu victoria .Partidului Con
gresul Național Indian (I), condus 
de primul ministru Indira Gandhi, 
care a obținut majoritatea absolută 
a sufragiilor — informează agenția 
Reuter. Potrivit rezultatelor anun
țate luni, candidații C.N.I. (I) au 
cîștigat 34 din cele 56 de locuri ale 
Consiliului municipal și 55 
100 de locuri ale 
pale.

Adunării
din cele 
munici-

TRECE
CRIZA ECONO-

DANEMARCA
TR-O SERIOASA _____
MICA ȘI FINANCIARA, materia-

PRIN-

ÎN INDONEZIA a fost 
folosință prima centrală 
geotermală. Centrala, cu o capaci
tate de 30 de megawați, va alimen
ta cu ............... . ..
Java de vest. Specialiștii au pre
cizat 
male 
este de 10 000 de megawați... . .. .,

CERCETĂRI ÎN ARCTICA. S.U.A. 
și Norvegia vor intrenrinde cerce
tări pentrij a stabili dacă substan
țele poluante care s-au concentrat 
in- ultimii zeci de ani în atmosfera 
arctică influențează, clima. Datele 
de pînă acum, inclusiv „modelele" 
realizate cu ajutorul computerelor, 
relevă că particulele poluante con- 
ținînd carbon, existente in atmosfe
ră, rețin radiația solară, ceea, ce 
poațe duce la încălzirea atmosferei 
polare.

dată în 
electrică I

electricitat.e.. satele din zona
că potențialul energiei ter- 
a platoului vulcanic insular

La 
țiilor 
crările reuniunii statelor participan
te la Conferința pentru securitate 
și cooperare in Europa, eveniment 
important al vieții internaționale 
spre care este îndreptată atenția 
opiniei publice, a tuturor popoarelor 
europene.

Continuitatea procesului început 
prin Conferința de la Helsinki, 
transpunerea in fapt a obiectivelor 
înscrise in Actul final constituie, 
așa cum este bine știut, o cerință 
esențială a păcii și destinderii, a 
însuși viitorului popoarelor conti
nentului. Tocmai de aceea. România, 
președintele Nicolae Ceaușescu au 
acordat încă de la început o impor
tanță deosebită reuniunii de la 
Madrid, chemată ca, prin rezultatele 
sale, să dea un nou impuls colabo
rării dintre statele europene, să 
contribuie la reluarea și dezvoltarea 
cursului spre destindere.

Din păcate, reuniunea din capita
la Spaniei, care a început la 11 no
iembrie 1989, s-a prelungit conside
rabil, depășind chiar perioada de 
redactare a Actului final de la Hel
sinki. Este adevărat că împrejură
rile internaționale in care a început 
reuniunea nu au fost și nu sînt din
tre cele mai prielnice, că asupra 
evoluției negocierilor și-au pus am
prenta creșterea continuă a în
cordării, ascuțirea contradicțiilor 
dintre state și grupări de state, re
crudescența politicii de forță, per
petuarea vechilor conflicte și apari
ția altora noi în diferite părți ale 
lumii, precum șl intensificarea con
tinuă a cursei înarmărilor. Așa se 
explică lipsa dc progrese in nego
cieri, faptul că de la 29 iulie 1981, 
In oricare din etapele care au urmat, 
nu s-a reușit, practic, să se mai 
înainteze in procesul de redactare. 
Mai mult decit atit, nu o dată s-a 
manifestat tendința de a se folosi 
reuniunea în scopuri străine și con
trare Actului final de la Helsinki.

tn pofida încercărilor de confrun
tare și a polemicilor care au conti
nuat să se facă simțite, lucrările 
ultimei etape a reuniunii (9 noiem
brie — 17 decembrie 1982) s-au des
fășurat totuși intr-un climat mai 
constructiv. Toate țările participante 
și-au reafirmat dorința de a conti
nua negocierile pe baza proiectului 
de document al țărilor neutre și 
nealiniate Cu toate acestea, nu s-a 
reușit să se avanseze in procesul de 
redactare a documentului final.

Tocmai de aceea este necesar ca 
în această nouă etapă să se depună 
toate eforturile pentru încheierea 
cit mat graținică și cu rezultate po
zitive a reuniunii general-curopene.

Militînd in mod consecvent pen
tru încheierea cu rezultate pozitive 
a reuniunii, corespunzător așteptări- 

^lor tuturor popoarelor europene.

Nîcolae 
perma- 
pe care

România, președintele 
Ceaușescu au subliniat in 
nență importanța deosebită 
o are realizarea unei înțelegeri pri
vind convocarea unei conferințe 
pentru măsuri de creștere a în
crederii și dezarmării în Europa, 
menite să aducă o contribuție în
semnată la reducerea confruntării 
militare, a neîncrederii. In solutio
narea problemei reducerii forțelor 
armate și armamentelor in această 
zonă a lumii. Dezbaterile de pînă 
acum au evidențiat poziția favora
bilă a statelor participante pentru 
convocarea acestei conferințe și au 
permis deja convenirea unei părți 
însemnate a mandatului acesteia.

O importanță esențială pentru 
destinele continentului european o 
are, de asemenea, asigurarea conti
nuității procesului de edificare a 
securității și cooperării. în acest 
scop, este necesar să se stabilească 
data și locul viitoarei reuniuni ge- 
neral-europene, România oferindu- 
se, după cum este știut, să mxt-

Viască la București viitorul 
continental.

în concepția țării noastre, 
mentul reuniunii trebuie să r< 
me în mod clar și hotărât princi
piile conținute in Actul final de la 
Helsinki și mai ales angajamentul 
tuturor statelor participante de a 
le respecta in întregime în relații
le lor reciproce și in raporturile cu 
oricare alte țări, de a respecta în 
primul rînd independenta și su
veranitatea fiecărui stat, de a nu 
recurge in nici o împrejurare la 
forță sau la amenințarea cu folo
sirea forței, de a reglementa toa
te diferendele exclusiv prin mijloa
ce pașnice, pe calea tratativelor, de 
a nu se amesteca în treburile in
terne ale altor țări. în același spi
rit constructiv în care a acționat 
pînă in prezent, România va ma
nifesta și in continuare flexibili
tate și atitudine deschisă față de 
toate acele propuneri care urmă
resc asumarea unor angajamente 
mai hotărîte de respectare a prin
cipiilor și prevederilor Actului fi
nal, care țin seama de interesele 
tuturor, ca și de legislația și regle
mentările din fiecare țară partici
pantă, respingind insă propunerile 
care au in vedere interese unilate
rale, de amestec in treburile in
terne ale altor țări.

Așa cum a reafirmat din nou tn 
aceste zile președintele Nicolae 
Ceaușescu, țara noastră este hotărî- 
tă să facă totul, in strinsă conlu
crare cu celelalte state participan
te. pentru încheierea grabnică și cu 
rezultate pozitive a forumului de 
la Madrid, în conformitate cu cerin- , 
țele destinderii și securității, spre 
binele și folosul tuturor popoarelor 
continentului.

Radu BOGDAN

■I
J

Cancelarul R.F.G. se pronunță pentru consolidarea 
procesului de destindere inițiat de Actui final de la Helsinki

(DIN ACTlfAUTATEA P(>LITICÂj MIȘCĂRILE SOCIALE ANTINUCLEARE 
- forță tot mai importantă in promovarea cauzei dezarmării

BONN 7 (Agerpres). — Cancelarul 
R.F.G., Helmut Kohl, a dat publici
tății o declarație conținînd punctul 
de vedere al guvernului cu privire 
Ia reuniunea de la Madrid, ce ur
mează să-și reia, marți, lucrările, 
în declarație se lansează un anei 
pentru ca reuniunea să elaboreze un 
document final de substanță, care să 
reprezinte un progres pentru po

poarele continentului și care, de ase
menea, să conțină un „mandat pre
cis pentru o conferință a®' \ dezar
mării în Europa". Pronii. -se
pentru măsuri de întărire a încrede
rii pe continentul european, docu
mentul arată că R.F.G. va face tot 
ce-i stă în putință pentru consoli
darea procesului de destindere ini
țiat de Actul final de la Helsinki.

Mai mult decit în anii precedent!, 
începutul lui 1983 poartă pecetea 
atît a îngrijorării generale față de 
escalada cursei înarmărilor, cit și a 
speranței în realizarea unor înțele
geri concrete în domeniul încetării 
competiției armamentelor, al dezar
mării, cu precădere al dezarmării 
nucleare. Este firesc un asemenea 
sentiment, într-o perioadă cind, — 
întocmai unei persistente și amenin
țătoare „săbii a lui Damocles" — pe
ricolul transformării întregii planete 
într-un nor de cenușă radioactivă 
planează asupra tuturor, polarizînd 
conștiințe, concepte șl acțiuni, foca- 
lizindu-le asupra unuia și aceluiași 
deziderat: salvarea vieții, a păcii.

Emanație a'umanismului revoluțio
nar care străbate întreaga operă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, a în
crederii sale ferme în destinul lumi
nos al omenirii, secretarul general al 
partidului nostru, investigînd cu a- 
tenție procesele și tendințele lumii 
contemporane, a remarcat, în repeta
te rînduri, influența și rolul hotăritor 
al forțelor lucide, realiste de pe toate 
meridianele, care, acționînd unite, pot 
opri evoluția spre dezastru.

Practic, două procese, aflate în 
curs de' desfășurare, captează atenția, 
sînt urmărite cu legitim interes, cu 
atît mai mult cu cît ele se întrepă
trund, condiționîndu-se reciproc.

Pe de o parte, este vorba de relua
rea și intensificarea contactelor di
plomatice și tratativelor privind di
ferite probleme ale dezarmării, cum 
sînt multiplele negocieri ce se desfă
șoară în prezent.

Pe de altă parte, ca o tendință cu 
profunde semnificații, se amplifică 
mișcarea mondială pentru pace și 
dezarmare, ca expresie a marelui de
ziderat al popoarelor de curmare a 
Iraționalei curse a înarmărilor. Cu o 
arie de cuprindere care include atît 
țări socialiste, ca România, U.R.S.S.,
R. D. Cermană și altele, cît și sta
te capitaliste — Olanda, R. F. Germa
nia, Italia, Franța, Marea Brițanie,
S. U.A., Japonia etc., etc. — acest ve
ritabil fluviu uman împotrivă războ
iului s-a transformat într-un factor 
de acțiune a cărui pondere și în
semnătate nu mai pot fi ignorate de 
nimeni. O serie de trăsături definito
rii dau un contur revelator actuale
lor demonstrații și luări de poziție în 
favoarea unei politici de pace și în
țelegere internațională.

în primul rînd, se cuvine sub
liniată creșterea gradului de con
știentizare a acestor mișcări in fața 
amenințării nucleare. Departe de

a se cantona In anonimat, de a avea 
un caracter conjunctural, cu scopuri 
generale, difuze, actuala mișcare, de 
o anvergură incomparabilă cu des
fășurările pacifiste precedente, se 
distinge prin o largă diversitate a 
forțelor și categoriilor sociale și pro
fesionale care iau parte la ea, prin 
alăturarea continuă a noi și noi ca
tegorii de militanți — inclusiv cadre 
de specialitate, care aduc mișcărilor 
o robustă argumentație științi
fică. Așa, de pildă, cercetători, 
biologi, fizicieni, chimiști, me
dici, savanți de renume, generali

dițional. la demonstrații de acest gen 
participau, cu precădere, forțe de 
stingă, organizații cu caracter gene
ral democratic. Acum, in marele 
front al păcii se reîntîlnesc grupări, 
organizații, curente și formații de 
cele mai diferite orientări politice, 
filozofice, religioase. Se verifică ast
fel in practică temeinicia și ecoul 
favorabil al acelor concepții care 
s-au pronunțat pentru o parti
cipare neîngrădită a tuturor or
ganizațiilor. pe platforma realistă a 
eforturilor comune menite a bara ca
lea unei conflagrații nucleare. Co-

plac al unor politicieni supuși ade
sea fluctuațiilor conjuncturale, pre
siunilor complexelor militaro-indus- 
triale. Modul cum evoluează pulsul 
pe scena vieții politice din o serie 
de țări occidentale atestă exis
tența unei puternice contrapre- 
siuni, exercitate de milioanele de 
oameni adepți ai unei politici de 
pace, care militează pentru reluarea 
procesului de destindere, pentru o- 
prirea unei noi și tot mai 
primejdioase spirale a înarmărilor.

tn acest context, declarațiile unor 
cunoscuti oameni politici se con-

Puternica mișcare pentru pace din Europa și de pe alte 
continente demonstrează cu putere că națiunile lumii sînt hotă
rîte și dispun de forța necesară pentru a impune, acționînd 
unite, trecerea la măsuri efective de dezarmare, de înlăturare 
a pericolului nuclear.
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și ofițeri superiori — oameni care 
au cunoscut sau cunosc in mod direct 
rezultatele experiențelor nucleare, 
ale cercetărilor militare, persoane 
bine informate în legătură cu con
secințele folosirii eventuale a arma
mentului racheto-nuclear — au con
tribuit și contribuie, prin dezvăluiri 
In presă, comunicări in cadrul unor 
reuniuni. lucrări publicistice etc., la 
o mai bună înțelegere de către opi
nia publică, de către masele largi a 
perspectivelor sumbre deschise de 
continuarea cursei înarmărilor. Se 
poate spune cu certitudine că ac
tuala mișcare pentru pace este, din 
acest punct de vedere, calitativ su
perioară față de trecut, competența 
militanților a sporit, revendicările lor 
sînt concrete, precise. Ei înfățișează 
pe larg opiniei publice tipul arme
lor. numărul vectorilor, al focoase
lor, raza de acțiune a rachetelor, de
monstrează inutilitatea unor noi 
mijloace de distrugere, care nu spo
resc securitatea nimănui, ci. dimpo
trivă. accentuează instabilitatea și 
nesiguranța mondială.

în al doilea rînd. este vorba de 
antrenarea în mișcarea antirăzboini
că a unei palete politice de o im
presionantă deschidere. în mod tra-

munlștl, socialiști, social-democrați, 
liberali, radicali, creștin-democrați. 
conservatori se regăsesc pe aceleași 
baricade ale păci). Un aport de netă
găduit Ia organizarea marșurilor, a- 
dunărilor pentru pace il aduc cercu
rile religioase, care răspund astfel 
doleanțelor unei angajări tot mai ac
tive intr-un domeniu de care de
pinde existența societății contem
porane.

Din acest larg evantai de 
forte decurge o altă caracteristică 
a mișcării pentru pace, și anume 
tendința de implicate serioasă a 
protagoniștilor in mecanismele vieții 
politice, în elaborarea deciziilor gu
vernelor și statelor asupra proble
melor care privesc bugetele, proiec
tele și colaborarea militară, relațiile 
dintre membrii aparținind aceleiași 
alianțe ș.a.

Este, desigur, firească această ma
nifestare de responsabilitate, știut 
fiind că nu o dată popoarele au plă
tit un greu tribut in singe ca preț 
al unei stări de indiferență sau in
teres scăzut față de deciziile luate 
în cancelarii ministeriale. Oamenii 
conștienți ai zilelor noastre, po
poarele îșl dau seama că proble
mele păcii nu pot fi lăsate la bunul

stituie în mărturii ale impactului 
pe care mișcarea pacifistă tl are asu
pra gîndirii și acțiunii lor concrete. 
Se știe, de pildă, că Felipe Gonzalez, 
președintele guvernului spaniol, s-a 
declarat „ferm partizan al respingerii 
amplasării oricăror arme nucleare pe 
pămintul Spaniei". Iar Hans-Jochen 
Vogel, candidat din partea P.S.D. la 
funcția de cancelar al R.F.G., spunea 
după o convorbire la Casa Albă : 
„I-am arătat președintelui Reagan 
că un număr crescind de locuitori 
din țara mea, alături de toate națiu
nile, sînt tot mai preocupați de cursa 
înarmărilor și de posibilitatea izbuc
nirii unei catastrofe nucleare". La 
rîndul său. premierul suedez Olof 
Palme sublinia că „oamenii trebuie 
să înțeleagă faptul că proliferarea ar
mamentelor nu le sporește securita
tea, ci, dimpotrivă, duce la dispariția 
vieții". Sînt doar cîteva din luările 
de poziții realiste, demonstrînd viabi
litatea proceselor declanșate de miș
carea pentru pace.

în contrast insă cu ceea ce se pe
trece în majoritatea statelor occiden
tale. există și „ecouri" și reacții in 
contradicție cu procesele înnoitoare. 
Astfel, tn unele țări, participanții la 
demonstrații sînt supuși unor ten
dințe de discreditare, se pune la în

doială buna-credință a idealurilor 
care-i animă pe militanți. se alocă 
fonduri însemnate pentru contracara
rea ofensivei pe frontul păcii. Re
cent. Uniunea Americană pentru Li
bertățile Civile (A.L.C.U.) din S.U.A., 
reacționînd cu promptitudine la acu
zațiile potrivit cărora mișcarea pen
tru pace ar fi manevrată din afară, 
a difuzat un document ce sublinia că 
asemenea practici ce amintesc de 
vremurile mccarthyste „provoacă 
profundă dezaprobare".

Trecerea sumară in revistă privind 
tendințele și forța pe care le repre
zintă mișcarea și demonstrațiile pen
tru pace evidențiază necesitatea 
unei angajări și mai puternice in 
1983, an hotăritor spre materiali
zarea deciziei N.A.T.O. de a instaura 
in Europa occidentală noile rachete 
„Pershing II" și „Cruise". Un șir 
de reuniuni naționale, regionale 
și internaționale, desfășurate in 
ultimele săptămini, au avut înscrise 
pe agendă tocmai punerea la punct 
a unor noi acțiuni pentru pace și 
dezarmare, menite să facă să preva
leze glasul rațiunii, să determine fac
torii de decizie/ negociatorii de la 
masa tratativelor să țină seama de 
voința fermă a tuturor națiunilor de 
a trăi in pace și înțelegere, la adă
post de spectrul amenințător al 
războaielor.

Poporul român, angajat cu toată 
ființa pentru promovarea păcii, și-a 
manifestat sprijinul deplin față de 
mișcarea mondială pentru pace și 
dezarmare, participind, in același 
timp, la mari acțiuni pe întreg cu
prinsul țării, care au culminat cu 
cele 18 milioane de semnături pe 
Apelul adresat anul trecut sesiunii 
speciale a O.N.U. Dînd glas gin- 
durilor și aspirațiilor națiunii noas
tre socialiste. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a exprimat încrederea 
In capacitatea popoarelor care, unite, 
pot și trebuie să impună evenimen
telor un curs nou. spre dezvoltarea 
pașnică a umanității. Așa cum arăta 
secretarul general al partidului in 
cuvîntarea rostită cu prilejul inmî- 
nării distincției omagiale a Acade
miei .,Simba", este rîndul oamenilor 
politici din toate statele europene, 
al guvernelor să acționeze cu Întrea
ga răspundere pentru a determina, 
cît mai este încă timp, o cotitură in 
politica de înarmare, prin trecerea la 
măsuri hotărîte de dezarmare. Este 
o nouă și rațională chemare la ac
țiuni constructive, de însemnătate 
crucială pentru existenta însăși a ci
vilizației.

Ioan TIMOFTE

„Călăul din Lyon“ nu se mai poate 
sustrage pedepsei binemeritate...

Relatările revistei italiene „Panorama"
Agențiile de presă internaționale au anunțat că fostul șef al Gestapou

lui din Lyon, Klaus Barbie (alias Altmann), criminal de război nazist no
toriu, vinovat de moartea a peste 4 1)00 de persoane și deportarea altor 
7 500, a fost expulzat din Bolivia, fiind în prezent încarcerat în Franța, în 
aceeași închisoare unde, Ia vremea sa, își tortura victimele. El a și fost su
pus unui prim interogatoriu, fiind inculpat de „crime împotriva umanității, 
asasinate, torturi, arestări, detenții și sechestrări arbitrare". La mai bine 
de trei decenii după ce a fost condamnat în contumacie, el își așteaptă 
acum pedeapsa binemeritată. Cu puțin înainte de arestarea sa. revista 
italiană „Panorama" a trimis in Bolivia un. ziarist care a reușit să se 
strecoare în birlogul unde trăia Altmann, alături de alți fasciști care, de-a 
lungul anilor, găsiseră aci un adăpost pe care noul guvern bolivian nu mai 
pare dispus să-l acorde. Reproducem mai jos o parte din relatările revistei 
italiene.

Klaus Altmann, fost căpitan S.S., 
ajuns mare comerciant de arme, 
este vinovat de moartea citorva mii 
de francezi și de asasinarea lui Jean 
Moulin, erou al Rezistenței fran
ceze. Stephano delle Chiaie, neo
fascist, este acuzat de organizarea 
atentatului din gara Bologna, orga
nizator al tuturor acțiunilor tero
riste care au fost săvirșite de 
dreapta în Italia din 7969 încoace. 
Joachim Fielbekorn, neonazist, din 
perioada de după război, in virstă 
de 33 de ani. colecționa vechi uni
forme naziste si diverse arme ale 
W ehrmachtului.

Toți aceștia trăiau In Bolivia, la 
Santa Cruz, al doilea oraș ca mă
rime al țării. Fielbekorn a reușit să 
încropească un detașament de mer
cenari autointitulat „Mirii morții". 
Acest grup se afla în legătură cu 
centrul nazist de la La Paz, condus 
de Klaus Altmann, care, in anul 1978, 
le-a cerut să-și demonstreze „posi
bilitățile". „Mirii morții" se antre
nau pe plantația unui oarecare Ro
berto Suarez, mare traficant de 
droguri, transportate cu ajutorul 
unei adevărate escadrile aeriene, 
compusă din 28 de avioane particu
lare mici, care aveau imprimate pe 
fuselaj un... vultur negru, însemnul 
nazist. Lucrurile mergeau ca pe 
roate, cind s-a ivit la plantație 
Klaus Altmann. „A sosit vremea — 
a spus el — să schimbăm actualul 
guvern, altfel Bolivia se va trans
forma in a doua Cubă. Va trebui

să ne ajutați", „Sintem gata", au 
răspuns mercenarii. Misiunea lor 
era de a ocupa centrul orașului 
Santa Cruz.

Totul a decurs bine, iar la condu
cerea statului a venit generalul 
Luis Garda Meza... După această 
victorie a avut loc o „seară festi
vă", unde au fost îmbrăcate unifor
mele S.S., l-au oferit flori „învin
gătorilor" și s-a strigat „Heil 
Hitler !“. tn primele luni ale anu
lui 1981 tot orașul Santa Cruz se 
afla in mîinile lor. Dar guvernul 
generalului Meza a durat puțin. 
După căderea sa, au venit vremuri 
grele și pentru grupul de merce
nari cu zvastică. Ei au fost nevoiți 
să se risipească care incotro. Șeful 
lor, Altmann, a rămas. Acum i-a 
sosit și lut ceasul : răsplata bine 
meritată nu mai poate intirzia.

HAGA 7 (Agerpres). — Crimina
lul de război nazist Klaus Barbie 
este vinovat și de deportarea unor 
evrei din Olanda, in perioada na
zismului, a declarat Harry Paape, 
directorul Institutului olandez de 
documentare asupra celui de-al 
doilea război mondial. Institutul, 
a spus Paape. se află în posesia 
unui document, potrivit căruia 
Barbie este responsabil de depor
tarea a 300 de evrei din Amster
dam în lagărul nazist de extermi
nare de la Mathausen, în iunie 
1941.
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