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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a participat ieri la convocarea- bilanț a activului 

cadrelor de bază ale armatei
Participant au făcut secretarului general al partidului, președintele țării, 
comandantul suprem al forțelor noastre armate o primire deosebit de 
călduroasă, incredințindu-l că vor fi gata oricind să execute ordinele 
și directivele primite, să apere munca pașnică a poporului, independența, 

suveranitatea și integritatea patriei

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, 
comandantul suprem al 
forțelor noastre armate, a 
participat, vineri, la convo- 
carea-bilanț a activului 
cadrelor de bază ale ar
matei, care a analizat pre
gătirea strategică, operati
vă, de luptă și politică a 
armatei.

Au luat parte tovarășii 
Constantin Dățcălescu, 
Emil Bobu, Ion Coman, 
precum și George Homoș- 
tean, ministrul de interne, și 
Tudor Postelnicu, ministru 
secretar de stat la Ministe
rul de Interne, șeful Depar
tamentului Securității Sta
tului.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întimpinat de 
general-colonel Constantin Olteanu, 
ministrul apărării naționale, de 
adjuncți ai ministrului.

O gardă militară a prezentat 
onorul. S-a intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

în fața Academiei militare, to
varășului Nicolae Ceaușescu i s-a 
făcut o caldă și entuziastă primire 
de numeroși ofițeri. Ei au ovațio
nat și aclamat îndelung, au scandat 
cu putere „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Stima 
noastră și mîndria — Ceaușescu— 
România !“. Tineri ofițeri, repre- 
zentînd toate armele, și elevi au 
oferit comandantului suprem buche
te de flori.

în holul academiei a fost pre
zentată o expoziție cuprinzînd reali
zări din creația tehnico-științifică 
a cadrelor, ofițerilor-elevi și elevi
lor acestei instituții de învățămint.

La intrarea în aulă, unde s-au 
desfășufat lucrările convocării- 
bilanț, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost primit cu puternice aplauze 
și urale. Cei prezenți au dat expre
sie sentimentelor de nețărmurită 
dragoste, profund devotament și 
recunoștință fierbinte pe care 
oștirea țării le nutrește față de 
tovarășui Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit fiu al poporului, arhitect 
inspirat și clarvăzător al noii Româ
nii, eminentul conducător al parti
dului și statului, comandantul su
prem al forțelor noastre armate.

în deschiderea ședinței a luat 
cuvintul ministrul apărării națio
nale, care a spus :

„Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii, comandant 
suprem al forțelor noastre armate.

înalta prezență cu care onorați 
activul cadrelor militare de bază 
constituie, ca întotdeauna cînd vă
(Continuare în pag. a V-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși ofițeri,Convocarea-bilanț a activului cadrelor de bază din armată are menirea de a analiza cum s-a desfășurat activitatea de pregătire militară și politică în cadrul unităților militare, și de a stabili măsurile ce trebuie luate în vederea îndeplinirii în cele mai bune condiții’ a îndatoririlor ce revin tuturor militarilor din Directiva de pregătire militară, de luptă și politică, din hotărîrile Congresului al XÎI-lea și ale Conferinței Naționale ale partidului.Doresc să folosesc acest prilej pentru a vă adresa dumneavoastră, participanților la convocare, tuturor ofițerilor, subofițerilor și ostașilor, în numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat și guvernului, precum și al meu personal, un salut revoluționar, comunist, împreună cu cele mai bune urări de mari succese, în toate domeniile de activitate 1 

(Aplkuze și urale puternice ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).în cei doi ani din actualul cincinal, în anul 1982, unitățile militare au obținut succese importante în întreaga lor activitate de ridicare a capacității de luptă și apărare, în pregătirea de luptă și politică a tutur&r efectivelor. Pe drept cu- vînt, în expunerea prezentată de ministrul apărării, în discuțiile care au avut loc s-au; evidențiat rezultatele obținute și s-au subliniat, în același timp, unele lipsuri care se mai manifestă, din păcate, și în unele unități militare. Nu am însă de gînd să mă refer acum la lipsurile ce se mai manifestă în unitățile militare. S-a făcut aceasta de către tovarășii care au luat cuvîn- tul și sper, mai cu seamă, să se analizeze în continuare în comandamente, în unități, într-un spirit, mai profund, critic și autocritic, munca desfășurată pînă acum, pentru a se trage, pe această bază, toate concluziile și ^învățămintele pentru activitatea" viitoare.Se poate spune că aplicațiile și alte activități de verificare a nivelului pregătirii de luptă și politice au evidențiat cu putere faptul că armata noastră este astăzi în stare să-și îndeplinească în bune condiții îndatoririle de mare răspundere ce-i revin în fața poporului, a partidului, de apărare a cuceririlor revoluționare, de apărare a independenței și suveranității României ! (Aplauze puternice, prelun
gite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
— România, stima noastră și mîn
dria !“). iîn cursul acestor aplicații și ac

tivități s-a putut constata că militarii, comandanții știu să mînu- iască mai bine armamentul din dotare, știu să folosească mai' bine condițiile terenului, să organizeze astfel activitatea de luptă încît să-și îndeplinească, în orice împrejurări, sarcinile ce le revin.în acești ani s-a îmbunătățit, în continuare, dotarea tehnică. Odată cu dezvoltarea generală a forțelor de producție — mai ales odată cu puternica dezvoltare modernă a industriei noastre — s-au asigurat și condițiile necesare pentru perfecționarea armamentului, pentru producerea de noi mijloace de luptă, ceea ce asigură tot ce este necesar,- în actualele împrejurări, pentru dotarea corespunzătoare a armatei noastre.S-au obținut, de asemenea, rezultate mai bune în organizarea în- ’tregîi activități, în întărirea ordinii și disciplinei militare. S-a depus o susținută activitate politi- co-educativă, de ridicare • a conștiinței revoluționare, patriotice, a tuturor militarilor, pentru a înțelege .marea răspundere pe care o au în perfecționarea continuă a pregătirii lor militare, pentru a-și putea îndeplini, în orice împrejurări, sarcinile față de patrie, față de popor.în cadrul acestor aplicații și activități de pregătire de luptă s-a perfecționat conlucrarea cu gărzile patriotice și detașamentele de pregătire militară a tineretului, precum și cu unitățile Ministerului de Interne — aceasta încadrîndu-se în orientarea generală a partidului și statului nostru privind participarea întregului popor la apărarea patriei, în cazul unei agresiuni imperialiste. Aș dori să menționez că aceste acțiuni comune au avut o mare însemnătate, atît pentru ansamblul pregătirii armatei, cît și pentru mai buna pregătire a gărzilor patriotice, a unităților militare ale tineretului și ale Ministerului de Interne. Toate acestea au sudat și au dat o bază mai puternică conlucrării și acțiunilor comune ale tuturor unităților, care au menirea să acționeze în mod organizat și să facă față oricăror cerințe puse de necesitățile apărării patriei.în același timp, în această activitate s-au realizat o serie de acțiuni comune de conlucrare cu armatele țărilor aliate din Tratatul de la Varșovia — ceea ce reprezintă, de asemenea, un factor important în întărirea conlucrării armatelor noastre pentru a fi gata să respingă orice agresiune imperialistă, să asigure independența și suveranitatea țărilor noastre.Aș dori să menționez rolul important și contribuția activă adusă 

de unitățile militare la înfăptuirea programului de dezvoltare econo- mico-socială a patriei noastre. în- cepînd cu lucrările la Canalul Dunărea — Marea Neagră, cu irigațiile, cu participarea la asigurarea patriei cu cărbune și la alte și alte activități, de construcții industriale, la activități agricole, se poate spune că armata își aduce o contribuție de mare însemnătate la dezvoltarea generală a patriei noastre. (Aplauze puternice, pre
lungite).în același timp, aceasta duce la întărirea și mai puternică a legăturilor armatei cu masele populare, cu poporul, făcînd să se înțeleagă și mai bine de către toți — și de către militari, și de către masele de oameni ai muncii — că armata constituie o parte integrantă a poporului, forța sa armată, care trebuie să servească, în toate împre^ j urările, poporul, să fie alături de popor, să muncească și să trăiască împreună cu poporul ! Numai o asemenea armată va putea, în orice împrejurări, să obțină victoria în apărarea patriei. (Aplauze și urale 
prelungite; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul!“).După cum am subliniat la Conferința Națională și după cum este cunoscut din Comunicatul publicat cu privire la rezultatele realizării planului de dezvoltare economico- socială, în primii doi ani ai cincinalului, în condițiile grele ale crizei economice mondiale, cît și ale unor lipsuri manifestate în activitatea noastră, a existenței unor contradicții între diferite sectoare de activitate, România a continuat să obțină succese importante în dezvoltarea sa economică și socială, în înfăptuirea obiectivului fundamental trasat de Congresul al XII-lea al partidului privind trecerea la un nou stadiu de dezvoltare a patriei noastre și realizarea unei noi calități a muncii și vieții în toate sectoarele de activitate.La întreaga această activitate — atît în domeniul militar, cît și prin participarea la activitatea economică — armata noastră și-a adus și își aduce o contribuție activă la înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XII-lea al partidului, a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism. (Aplauze puternice, pre
lungite; se scandează „Ceaușescu— 
P.C.R. !“).Pentru rezultatele obținute în toate domeniile de activitate, doresc să adresez — la această Convocare — generalilor, ofițerilor, subofițerilor, ostașilor, întregii armate, cele mai calde felicitări și urări de succese tot mai mari în 

activitatea viitoare ! (Urale și 
aplauze puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Stimați tovarăși,Conferința Națională a analizat stadiul actual al edificării socialiste și a adoptat programe și hotă- rîri de mare însemnătate în vederea înfăptuirii planului cincinal 1981—1985, pentru ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație, pentru crearea condițiilor necesare Creșterii continue a bunăstării materiale și spirituale a poporului.După cum este cunoscut, pe 1983, prevedem un ritm mai înalt de dezvoltare decît în primii doi ani ai cincinalului. In primele două luni ale acestui an am obținut rezultate buhe, chiar o producție suplimentară față de plan — ceea ce demonstrează că prevederile planului sînt pe deplin posibil de realizat, că avem toate condițiile să realizăm cu succes întregul cincinal. (Aplauze îndelungate).în conformitate cu programele adoptate, se depune o activitate susținută în direcția asigurării surselor de energie — cărbune, petrol și alte surse — precum și pentru creșterea mai puternică a bazei de materii prime interne. Și în această privință, am început anul cu rezultate, pe ansamblu, bune. Se desfășoară o activitate susținută pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XII-lea și ale Conferinței Naționale privind dezvoltarea mai puternică a agriculturii, înfăptuirea programului de autoconducere și autoaprovi- zionare.Desigur, toate acestea cer acțiuni hotărîte, susținute, în toate domeniile de activitate. Punînd în centrul activității înfăptuirea acestor obiective, care au un rol determinant pentru dezvoltarea în continuare a patriei noastre, trebuie să acordăm o mare atenție reducerii mai accentuate a consumurilor energetice și materiale, recuperării și refolosirii materialelor, pieselor și subansamblelor. în acest cadru, trebuie să facem totul pentru a asigura, cu forțele proprii, într-o măsură tot mai însemnată, necesitățile de materii prime și materiale. Există condițiile necesare să înfăptuim chiar mai devreme hotărîrile Congresului al XII-lea privind realizarea independenței energetice, realizînd programele stabilite de Conferința Națională și măsurile practice în această direcție.Avem toate condițiile să obținem 

și în agricultură, în asigurarea autoconducerii și autoaprovizionă- rii asemenea rezultate, astfel încît nu numai să asigurăm buna aprovizionare a întregului popor cu tot ce este necesar în domeniul alimentar, dar să avem și disponibilități de produse agricole și alimentare pentru export, în vederea creșterii mai puternice a contribuției agriculturii la întreaga dezvoltare a țării.Toate acestea cer o activitate susținută și vreau să înțelegeți că subliniez și în acest cadru aceste probleme, avînd în vedere, în primul rînd, că militarii sînt cetățeni cu drepturi egale ai țării și, deci, trebuie să cunoască bine toate problemele, dar și faptul că ei trebuie să fie și participanți direcți la realizarea acestora — atît în ăcțivita- tea din unitățile militare, cît și în activitatea economică. (Aplauze 
puternice, prelungite).Este necesar să acordăm o mai mare atenție decît pînă acum problemelor calității și nivelului tehnic al întregii activități. Dispunem acum de o industrie bună, de o bază tehnico-științifică puternică. Trebuie să acționăm în așa fel încît produsele românești, din toate domeniile, să fie cel puțin la nivelul produselor similare pe plan mondial ! Aceasta este valabil și în ce privește produsele și mijloacele necesare apărării. (Aplauze puter
nice, prelungite).Este necesar să acordăm o mult mai mare atenție creșterii continue a productivității muncii sociale, pe baza mai bunei organizări, a mecanizării și automatizării tuturor proceselor de producție, a ridicării calificării profesionale și a nivelului de cunoștințe tehnico-științifice al muncitorilor, inginerilor, al tuturor oamenilor muncii. 'în dezvoltarea generală a patriei noastre trebuie să acordăm o atenție deosebită creșterii mai puternice a produsului social, a venitului național, aplicării noului mecanism economic și sporirii continue a eficienței și rentabilității tuturor unităților, a întregii activități.în acest cadru, un rol hotărîtor îl au activitatea științifică, învă- țămîntul, pregătirea cadrelor pentru toate sectoarele de activitate. Dispunem astăzi de o puternică bază științifică, de un învățămînt în stare să asigure pregătirea cadrelor necesare tuturor sectoarelor de activitate. Ceea ce se impune acum este să acționăm în așa fel încît să folosim pe deplin această puternică forță — care are rolul determinant în înfăptuirea Programului partidului și în dezvoltarea generală a țării — să asigurăm ca 

știința, cadrele din toate domeniile, deci și cadrele militare, să posede cunoștințe tot mai înalte, să stăpî- nească în bune condiții cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, ale cunoașterii umane în general. Referindu-mă la armată, cadrele trebuie să-și însușească cele mai înaintate cunoștințe în domeniul științei militare, în domeniul artei de a apăra independența și suveranitatea țării. (Aplauze puternice, 
îndelungate).Pornind de la sarcinile generale ale dezvoltării economico-sociale, ale înfăptuirii Programului partidului și hotărîrilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale, trebuie să stabilim și sarcinile și misiunile armatei. Nu trebuie să uităm nici un moment că întărirea capacității de apărare a patriei, ridicarea nivelului de pregătire de luptă, a capacității de a îndeplini orice misiune militară sînt determinate de realizarea în cele mai bune condiții a hotărîrilor partidului, a planurilor cincinale privind dezvoltarea în continuare a bazei tehnico-materiale a țării. Numai astfel vom putea asigura tot ce este necesar pentru apărarea patriei. Deci, trebuie să facem totul pentru dezvoltarea în continuare a forțelor de producție, acordînd atenția corespunzătoare sectoarelor importante, ale energiei, materiilor prime și agriculturii și, în același timp, continuînd să dezvoltăm puternic industria noastră socialistă.în general,’putem spune că eforturile depuse în anii socialismului au dus la realizarea unei industrii moderne, dotate cu mijloacele tehnice avansate. Astăzi industria românească este în stare să soluționeze cele mai complexe probleme științifice și tehnice, să producă cele mai moderne mașini și utilaje pentru întreaga economie,- inclusiv să asigure producerea mijloacelor de luptă dintre cele mai moderne. Acesta este un rezultat direct al politicii de industrializare socialistă — și constituie un factor important pentru creșterea forței materiale a societății noastre, pentru întărirea capacității de apărare a patriei. (Aplauze puternice, pre
lungite; se scandează îndelung 
,’,Ceaușescu — P.C.R.„Ceaușescu 
— România, stima noastră și mîn
dria !“).Pe baza dezvoltării forțelor de producție a crescut puternic venitul național, s-au asigurat mijloacele necesare pentru dezvoltarea generală, cît și pentru ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale a poporului. Și în acest cincinal, în conformitate cu politica generală a partidului, odată cu
(Continuare în pag. a IlI-a)
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SÎNT SEMNE BUNE!
poate și trebuie să fie produs

cu un consum mai mic de energie
relevă comparația între două mari fabrici de ciment, similare

punct de vedere tehnologic

Măsurile pentru redresarea zootehniei in județul 
Buzău — aplicate în continuare, cu perseverență

în actuala conjunctură economică 
mondială, cînd consumul de energie 
a devenit unul din elementele deci
sive in stabilirea strategiei dezvol
tării, în aprecierea eficienței eco
nomice a unei tehnologii sau alteia, 
aproape toate procesele tehnologice 
au început să fie analizate și ju
decate și prin cantitatea de energie 
consumată. Pretutindeni se caută so
luții pentru a produce mai ieftin și, 
îndeosebi, cu consumuri cit mai mici 
de energie. Să fie oare vorba des
pre o simplă și trecătoare „modă 
economică1* ? Evident, nu. Problemele 
consumului de energie nu mai pot fi 
neglijate de acum înainte în nici 
un sector de activitate. Preocuparea 
pentru economisirea energiei trebuie 
fă fie însă cu atit mai susținută în 
cazul produselor energointensive, 
mari consumatoare de energie prin 
Însăși natura proceselor de fabrica
ție. Iar unul din aceste produse este 
CIMENTUL.

După cum se știe, România este 
una din țările mari producătoare de 
ciment din lume. în acest an, po
trivit planului, urmează să producem 
15,8 milioane tone de ciment Avem 
absolută nevoie de această producție 
pentru a înfăptui amplul program de 
investiții productive, de construcții 
de locuințe și obiective social-cultu- 
rale pe care ni l-am propus in acest 
an și în perspectivă, pentru a onora 
contractele încheiate cu partenerii 
externi. Dar tot atît de adevărat 
este că cimentul poate și trebuie să 
fie fabricat cu un consum mai mic 
de energie. O demonstrează, printre 
altele, rezultatele obținute de o serie 
de unități cu condiții tehnice asemă
nătoare, dar care înregistrează con
sumuri energetice diferite. La un 
astfel de caz, cel al combinatelor 
pentru lianți din Deva și Hoghiz, ne 
vom referi în ancheta de față.

prezintă lucrurile la HO-Cum se .
GHIZ ? După cum apreciază chiar 
specialiștii din întreprindere, una din 
cauzele care au contribuit în mare 
măsură la creșterea consumurilor 
energetice au constituit-o opririle 
accidentale. Cauzele acestor opriri 
Sînt multiple. Așa de pildă, adeseori 
s-au înregistrat „goluri" in aprovi
zionarea instalațiilor cu materii 
prime ; cînd au lipsit autobasculan
tele, cînd nu se asigurau stocuri 
corespunzătoare de calcar în carieră. 
La toate acestea s-au. adăugat defec
țiunile apărute ca urmare a întreți
nerii și exploatării necorespunzătoare 
a utilajelor. Au existat, intr-adevăr, 
și cazuri cînd uncie piese livrate de

întreprinderea de utilaje și piese de 
schimb pentru industria cimentului 
din Suceava nu au fost de calitate 
corespunzătoare. „Dar ca să fim 
drepți, și să vedem și bîrna din 
ochii noștri, ne mărturisea inginerul 
Tiberiu Miclăuș, directorul unității, 
întreținerea și exploatarea necores
punzătoare a utilajelor și chiar unele 
avarii au la bază slaba disciplină 
care există în combinat. Avem foar
te multe cazuri de indisciplină. Un 
singur exemplu. Din cauză că unul 
din cocători — Ion Iosif — a părăsit 
nejustificat locul de muncă s-a pro
dus o avarie pentru remedierea 
reia a trebuit să oprim cinci 
cuptorul**.

că- 
zile

Deva Hoghiz
• Anul punerii in funcțiune 1977 1976
• Capacitate (milioane tone ciment pe an) 2,4 2,4
® Procedeul de fabricație uscat uscat
• Dotare :

- Linii tehnologice de 3 000 tone clincher pe zl 2 2
- mori de făină 2 2
- mori de ciment 5 5

Din fișa tehnică prezentată re
zultă destul de limpede că cele două 
unități dispun de o bază tehnico- 
materială practic identică dacă ținem 
seama și de anul punerii lor în 
funcțiune. Din acest punct de vedere, 
singura diferență constă — oricît ar 
părea de ciudat — în faptul că spe
cialiștii de la Hoghiz contestă... ca
pacitatea de producție proiectată a 
celor două linii tehnologice. Nu

insistăm însă asupra acestui punct 
de vedere — deși el reflectă o anu
mită atitudine, un anumit fel de a 
gîndi al specialiștilor de la Hoghiz 
— deoarece, în cei șapte ani cîți au 
trecut de la punerea în funcțiune a 
unității, lucrurile ar fi trebuit să fie 
lămurite demult și pe deplin. Inte
resant cu adevărat de reținut este 
evoluția consumului de energie din 
cele două unități:

DEVA HOGHIZ1980 1981 1982 1980 1981 1982
© CONSUM ENERGETIC 

TOTAL (tone combus
tibil convențional la 
1 000 tone ciment) 
din care : 158,5 140,5 137 156 149,3 162

— Combustibil (tone com
bustibil convențional la 
1 000 tone clincher) 142,7 127 122 146,2 139,4 152

— Energie electrică (MWh 
la 1 000 tone ciment) 128,2 116,7 111,1 110,2 108,3 115

Specialiștii din Centrala cimentului tar de energie pentru aducerea in- 
i.;l din cele două unități âu insistat 1 stălățiilor la parametrii optimi de 
asupra greutăților întîmpinate în . funcționare. Această situație nu face 
anul 1982 în desfășurarea proceselor însă decît să arate; că, în ambele 
tehnologice dini; cauza- Restricțiilor unități, ;consumul de energie putea ' 

fi cu mult mai mic,
De ce, totuși, două unități cu o 

bază materială identică înregistrează 
consumuri energetice diferite ? De 
ce timp de trei ani s-a ajuns în 
situația ca la Hoghiz consumul spe
cific de energie să fie superior celui 
de la Deva și chiar mai mare decît 
propriul consum din urmă cu trei 
ani ?

tehnologice din . cauza- Restricțiilor 
parțiale sau totale impuăe în ali
mentarea cu energie electrică. Intr-a
devăr, anul trecut, în ambele uni
tăți s-au înregistrat zeci de între
ruperi in alimentarea cu energie 
electrică, ceea ce a influențat negativ 
atit nivelul producției, cit și al con
sumurilor energetice. Se susține — 
și pe bună dreptate — că orice opri
re și 
lează

repornire a utilajelor echiva- 
cu un mare consum suplimen-

sfaiațiilor la parametrii optimi de

Competența în producție se cîștigâ 
prin muncă, nu

Să admitem că întrucît startul pro
ductiv a fost dat relativ recent și 
cam in aceeași perioadă, specialiștii, 
muncitorii din cele două combinate 
nu au dobîndit, deocamdată, expe
riența colectivului întreprinderii de 
lianți și azbociment de la Fieni, de 
exemplu, unitate cu vechi tradiții 
In acest domeniu și unde anul trecut 
s-au consumat 124,4 tone combustibil 
convențional la 1 009 tone ciment. De 
acea, nici nu comparăm între ele 
aceste trei unități. Dar cum se face 
că, la Hoghiz, în loc de o îmbună
tățire a situației, lucrurile au mers 
din ce în ce mai rău în ultimii ani ? 
Așa-zisa lipsă de experiență să coste 
economia națională un consum su
plimentar de energie atît de mare? 
Prin muncă, prin strădanii de zi cu 
zi, stimulate de dorința de auto- 
perfecționare se cîștigă și expe
riența și competenta profesională. 
Or, tocmai aici se pare că este pro
blema. Și colectivul de specialiști și 
muncitori de la Deva mai are multe 
de învățat. Aici s-a creat însă un 
climat de muncă stimulativ, creator, 
care dă garanția că rezultatele se vor 
îmbunătăți in continuare. Este tocmai 
ceea ce lipsește la Hoghiz.

— Din păcate, această stare de 
lucruri este determinată de faptul că 
o bună parte din cadrele de con
ducere și specialiști manifestă multă 
toleranță față de abaterile de la 
disciplina muncii, își permit chiar ei 
nesocotirea și nerespectarea unora 
dintre normele obligatorii de ser
viciu, ne-a spus Ion Tirtea, secre
tarul comitetului de partid de la com
binatul din Hoghiz. Aceasta se în- 
tîmplă datorită stilului de muncă de- 
fecțuoș, a gîndirii total greșite a unor tea unei intervenții operative 
cadre, care consideră .că problema dis- ferme.

vine de la sine sar-ciplinei este doar o atribuție, o 
cină exclusiv a muncii secretarilor 
organizațiilor de partid. Este ade
vărat că nici comitetul de partid și 
nici organizațiile de bază n-au făcut 
tot ce trebuiau să facă în această 
direcție, dar fără sprijinul direct al 
cadrelor de conducere de la toate 
nivelurile combinatului, nu putem 
realiza prea mult.

Un exemplu tipic pentru felul în 
care unele cadre tehnice și de con
ducere înțeleg să-și facă datoria este 
și modul formal in care au fost orga
nizate cursurile de perfecționare pro
fesională, care abundă în raportări 
fictive. Apoi, nu trebuie pierdut din 
vedere că, în prezent, combinatul nu 
are completate 24 posturi cu cadre 
de conducere și specialiști. „Nu vin 
la Hoghiz" — se susține. Forța de 
muncă din zonă este atrasă mai 
curind spre Brașov, Făgăraș, Sighi
șoara. Combinatul din Hoghiz nu are 
o legătură directă cu principalele căi 
de circulație. Sînt, fără îndoială, 
probleme reale, dar care tocmai de 
aceea trebuie analizate de organele 
de partid din județul Brașov, de 
specialiștii din Centrala cimentului. 
Anul trecut au plecat din combinat 
circa 300 de oameni. Cum se poate 
asigura creșterea calificării oameni
lor cînd într-un singur an se schimbă 
aproape 30 la sută din personal? 
Desigur, aceasta nu este o scuză 
pentru conducerea combinatului, care 
trebuia să facă mai mult pentru per
manentizarea oamenilor și chiar pen
tru perfecționarea propriului stil de 
muncă. Această situație pune însă cu 
atît mai mult în evidență necesita

și

De* ce nufacem comparații și cu cele 
mai bune performanțe pe plan mondial

Utilajele funcționează
așa cum sînt întreținute și exploatate
lucru este cert : fiecare oprireUn

a utilajelor echivalează cu un con
sum suplimentar de energie, fapt 
asupra căruia specialiștii cu care am 
discutat au insistat în mod deose
bit atunci cînd a fost vorba de res
tricțiile impuse în alimentarea cu 
energie. Numai că întreruperile în
registrate în funcționarea utilajelor 
nu s-au datorat doar greutăților în- 
tîmpinate în alimentarea cu energie, 
ci și felului cum acestea au fost 
întreținute și reparate. în ambele 
unități, morile de făină și de ciment, 
cuptoarele de clincher au fost oprite 
accidental mii de ore din cauza de
fecțiunilor mecanice, electrice sau 
tehnologice. Din acest punct de ve
dere, se poate spune că, în întreaga 
industrie a cimentului, există mari 
rezerve și trebuie făcut mai mult 
pentru îmbunătățirea indicilor inten
sivi și extensivi de folosire a instalar 
țiilor. Să ne referim însă la cîteva 
elemente concrete, care diferențiază 
activitatea de exploatare a utilajelor 
din cele două unități.

La DEVA, deși mai sînt încă multe 
probleme de rezolvat, se remarcă o 
preocupare constantă pentru moder
nizarea instalațiilor și agregatelor. 
Astfel, după cum ne-a precizat ingi
nerul Vasile Deac, directorul între
prinderii, colective formate din 

- muncitori, ingineri, alți specialiști 
analizează periodic uzura utilajelor 
și fac propuneri concrete pentru 
modernizarea sau îmbunătățirea per
formanțelor tehnice ale acestora. ' 
Totodată, o atenție deosebită se 
acordă pregătirii și calității lucrări
lor de întreținere și reparații. Cu- 
noseîndu-se precis starea tehnică ■ a 
utilajelor, se asigură din timp pie-

i

sele și subansamblele ce urmează să 
fie înlocuite, iar odată cu reparațiile 
se efectuează și modernizarea insta
lațiilor. Iată numai cîteva din îmbu
nătățirile executate la unele utilaje :

Obișnuim ca în cadrul unor ase
menea anchete, așa cum am făcut 
în cazul aluminei, oțelului, să com
parăm rezultatele obținute in țara 
noastră cu cele mai bune performan
țe pe plan mondial. Și este firesc să 
procedăm așa deoarece trebuie și se 
poate să fim competitivi, să produ
cem Ia un nivel de înaltă eficiență 
economică. Totuși, în acest caz nu 
vom face comparații cu cele mai 
bune performanțe pe plan mondial. 
Nu pentru că nu am vrea și nu am 
avea rezultate pe măsura acestor 
performanțe. Sînt puține firme în 
lume care produc tona de ciment cu 
consumul energetic realizat la Fieni. 
Nu ar avea însă nici un rost să 
facem asemenea comparații. Și iată 
de ce. în mod firesc, am solicitat da
tele necesare acestor comparații spe
cialiștilor din Centrala cimentului, 
adică celor care ar trebui să cu-

noască aceste elemente pentru a 
putea aprecia exact ce mai trebuie 
făcut pentru perfecționarea propriei 
activități. Datele oferite — puține și 
ele — sint însă atît de vechi incit 
nici nu se mai știe Ia ce ani se re
feră. Am căutat în continuare la Mi
nisterul Industrializării Lemnului și 
Materialelor de Construcții. Dar și 
aici ni s-au prezentat aceleași date 
de arhivă.

Repetăm, țara noastră are o veche 
și bogată experiență în producerea 
cimentului. In lume apar însă mereu 
noutăți pe care trebuie să le cu
noaștem, tocmai pentru a le depăși. 
Aceasta este una din condițiile pro
gresului, pe., care nu trebuie s-o ne
glijăm.

Ion TEODOR 
Sabin CERBU 
Nicolae MOCANU

despră- 
la cup- 
rotoare 
durata 
dublat, 
de ore,

© La cuptoarele de clincher 
au fost înlocuite răcitoarele gră
tar cu altele concepute în între
prindere și care asigură o mai 
bună evacuare a clincherului de 
sub răcitoarc, ceea ce a condus 
la creșterea duratei de funcțio
nare cu 40 la sută și reducerea 
substanțială a opririlor accidentale ;

• Prin Înlocuirea rotoarelor 
de la ventilatoarele de 
fuire a răcitoarelor de 
toarele de clincher, cu 
cu palete demontabile, 
lor de funcționare s-a 
crescînd de la 300—400 
la 600—800 de ore ;

• Tot prin înlocuirea rotoa
relor de la morile de ciment cu 
palete demontabile, care șe pot 
recondiționa și refolosi, timpul 
lor de folosire s-a dublat, iar 
costul cheltuielilor de reparații 
a scăzut cu 50 la sută ;

• In a doua parte a anului 
treout s-a înlocuit lanțul de 
metal de la un elevator cu un 
covor de cauciuc. Experimentul 
efectuat a dovedit că durata de 
funcționare a elevatorului cu 
covor de cauoiuc este de trei 
ori mai mare. In acest an, lan
țurile de metal vor fi înlocuite 
cu covoare de cauciuc la toate 
cele 15 elevatoare din dotare.

La întreprinderea de țevi „Republica" din Capitală a intrat in funcțiune un 
cuptor de tratare termică a țevilor de oțel inoxidabil în mediu de hidrogen, 

instalație complet automatizată

Pereții biroului directorului între
prinderii miniere Mehedinți sint 
efectiv tapetați de sus pină jos cu o 
mulțime de hărți, tabele, grafice care 
prefigurează sintetic o lucrare de 
mari proporții : atragerea în circui
tul economic a zăcămintelor de lignit 
din bazinul Huznicioara. Cu prilejul 
vizitei de lucru efectuate în 1981 in 
județul Mehedinți, secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, jalona cu clarviziune dez
voltarea mineritului în această zonă 
spunind : „în acest cincinal județul 
va trebui să realizeze o producție de 
6 milioane tone de cărbune".

Au trecut de atunci mai puțin de 
doi' ani și iată, cărbunele „de Me
hedinți" a devenit o realitate palpa
bilă, Bilanțurile tinerei întreprinderi 
miniere" au înscrise in anul 1981 55 
de mii tone de lignit livrat termocen
tralelor, în 1982 producția de căr
bune sporind la 284 mii tone. Același 
salt spectaculos — o creștere de 5 ori 
a producției — este prevăzut și în 
acest an în care vor fi extrase 1 mi
lion tone de cărbune.

Primul examen de matu
ritate »Productia de 1 milion de 
tone, mai exact 1,065 milioane tone 
pe care trebuie să o realizăm în 1983, 
constituie un veritabil examen de

maturitate pentru colectivul nostru", 
ne spune inginerul Gheorghe Dumi
tru, directorul întreprinderii miniere 
Mehedinți.

Un examen nu dintre cele mai 
ușoare, pentru a cărui promovare cu 
succes sînt antrenate într-un uriaș 
efort competența, hărnicia, puterea 
de mobilizare a minerilor și specia
liștilor din toate sectoarele unității. 
Un barometru al modului de solu
ționare a problemelor complexe cu 
care se confruntă colectivul de aici

In noiembrie 1981, într-o plenară a 
Comitetului județean Buzău al 
P.C.R., s-a discutat și adoptat i un 
vast program de măsuri pentru re
dresarea activității din zootehnie. Cu 
acest prilej, invitaților — specialiști 
și cadre de conducere din acest 
sector — li s-a prezentat un film des
pre activitatea din zootehnie, ca 
punct de pornire a dezbaterilor. Unul 
din cei prezenți, l-am numit pe di
rectorul I.A.S. Buzău, căuta să-și as
cundă fața. Avea și de ce. Ca el, mulți 
alții din sală aveau aceleași motive 
să ocolească aparatul de filmat. Fil
mul înfățișa neajunsuri grave din ac
tivitatea unor ferme zootehnice. 
Prezenți și noi la acea plenară, con
semnam în final hotărîrea unanimă 
de a se acționa cu toate forțele pen
tru schimbarea radicală a situației 
din zootehnia județului...

1983. Sfîrșit de februarie. In sesiu
nea consiliului 'popular județean se 
analizează modul de îndeplinire a 
măsurilor stabilite, rezultatele înre
gistrate după 13 luni. în sală se află 
majoritatea celor invitați și la plena
ra din noiembrie 1981, a comitetu
lui județean de partid. îl ascultăm din 
nou pe directorul I.A.S. Buzău, to
varășul Traian Boerescu. Vorbește 
convingător și își ține fruntea sus. 
Are și de ce. In primele două luni 
din acest an, unitatea a obținut cu 
1 425 litri de lapte mai mult decit în 
aceeași perioadă a anului trecut, cum 
și indicatorii privind gestația, natali
tatea, mortalitățile și sacrificările de 
necesitate sînt de asemenea supe
riori. Leguminoasele perene repre
zintă 60 la sută din suprafața desti
nată bazei furajere. Pe lingă fiecare 
fermă zootehnică s-âu înființat pa
jiști cultivate pe cite 40 hectare, pen
tru pășunatul animalelor pe timpul 
verii. Au fost modernizate complet 
6 adăposturi și s-au amenajat trei 
bucătării furajere. Și toate acestea pe 
parcursul unui singur an.

Am insistat asupra schimbărilor po
zitive survenite la I.A.S. B.uzău in- 
trucît ele sînt edificatoare pentru 
procesul început de redresare a 
zootehniei județului, rezultate ase
mănătoare înregistrîndu-se practic în 
toate unitățile agricole.

Desigur, dacă ne referim la anul 
1982 rezultatele obținute în ansamblu 
de zootehnia județului sînt nesatis
făcătoare. Dar ar fi și imposibil ca 
într-un singur an să se obțină o 
schimbare radicală. Și aceasta deoa
rece, cînd este vorba de redresarea 
zootehniei rezultatele spectaculoase 
nu pot apărea într-un timp scurt. Cu 
atît mai mult cînd este vorba de 
creșterea taurinelor, sector unde acest

proces poate dura patru și chiar 
cinci ani. Cert este, și accentuăm 
acest fapt ca un lucru îmbucurător, 
că primele luni din acest an au relie
fat și primele semne sigure că pro
cesul de redresare a activității din 
zootehnia județului a început. Că lu
crurile încep să intre pe făgașul lor 
normal. Este o afirmație ce se ba
zează pe fapte.

La sfîrșitul anului 1981, cooperati
vele agricole se situau pe penulti
mul loc din țară in ce privește pro
ducția medie de lapte obținută. După 
primele două luni din acest an, ele 
au „săltat1* pe locul șase. Departe de 
a, fi un loc care să reflecte adevă
ratele posibilități, acest salt indică 
un anume reviriment. Comparativ cu

Insemnări de la o sesiune
a consiliului popular

județean
perioada întîi ianuarie — întîi martie 
1982, în același interval din acest an, 
livrările de lapte la fondul de stat au 
înregistrat o creștere substanțială, 
care se ridică la circa 13 000 de hl. Cu 
alte cuvinte, se poate spune că ma
terializarea pe parcursul anului 1982 
a măsurilor stabilite la plenara din 
noiembrie 1981 a început să dea 
roade.

Dintre toate măsurile stabilite, con
siderăm ca fiind hotărîtoare cele re
feritoare la asigurarea unei baze fu
rajere îndestulătoare, care să cores
pundă cerințelor atît din punct de 
vedere cantitativ cit și calitativ. „In 
iarna anului 1981 intram cu un stoc 
doar de 20 tone de fin — spunea to
varășa Aurora Dima, președinta 
C.A.P. Poșta Cîlnău. Pentru perioa
da de stabulație 1982—1983 ne-am 
asigurat 250 tone de fin. Și aceasta 
deoarece suprafața cu leguminoase 
perene a crescut de la 35 la 90 hec
tare". Situația de la C.A.P. Poșta Cîl
nău, ce caracterizează dealtfel toate 
unitățile agricole din județ, este con
cludentă, pentru schimbările surve
nite în asigurarea bazei furajere. Este 
suficient să arătăm în acest sens că, 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut, acum unitățile agricole din ju
deț au stocuri mult mai mari de 
furaje — cu 10 260 tone de fin, 102 640

Aspect din ferma de vaci modernizată aparținind întreprinderii agricole de stat 
Dealul Ocnei, județul Sibiu

Foto : Sandu Cristian
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un spor de aproape 900 tone de căr
bune pe zi. Așadar, planul între
prinderii se află în primul rînd în 
mina formațiilor conduse de cei trei 
brigadieri din abataje — Anghel Cîțu, 
Ștefan Văduva și Sabin Căprioru.

— Datorită condițiilor grele de ză- 
cămînt — straturi subțiri de lignit, 
boltite cu nisip — trebuie deseori să 
facem față unor situații neprevăzute, 
ne spune tovarășul Iacob Dumitrașcu, 
secretarul comitetului de partid. in- 
tr-o asemenea situație s-a aflat Sa-

lizate în exploatarea lignitului Ia 
Lupoaia sau Motru. Iată de ce spe
cialiștii care proiectează utilajele, 
cei care stabilesc tehnologiile și me
todele de extracție învață în amfi
teatrele noilor abataje cot Ia cot cu 
minerii. Aceștia, in număr din ce în 
ce mai mare — pină la sfîrșitul anu
lui vor veni încă 1 200 de mineri in 
cadrul întreprinderii — pornesc de 
la o ștachetă înaltă a productivității, 
dorind să o depășească. Productivi
tatea pe post de abataj este acum de

Lignitul „de Mehedinți11 cântărește 
din zi in zi mai greu in balanța

energetică a țării
11 constituie nivelul producției zil
nice de cărbune. Iată dinamica aces
tui indicator în perioada din acest 
an, comparativ cu realizările din 
anul trecut :

Perioada 1982 ianuarie februarie
Producția medie zilnică 920 t 1226 t 1 800 t

Demn de reținut că în luna ianua
rie planul a fost depășit cu 1 150 de 
tone, iar în februarie cu aproape 
2 000 de tone cărbune. „Sarci
nile de producții sînt din zi in zi 
mai mari, precizează inginerul 
Gheorghe Șuiei, directorul adjunct al 
întreprinderii. Ele sînt corelate cu 
dotările tehnice în creștere, cu capa
citățile productive și forța de mun
că a unității. Aceste sporuri se vor 
reflecta spre sfîrșitul anului în reali
zarea unei producții zilnice de aproa
pe 6 000 tone cărbune, ceea ce con-

stituie răspunsul nostru la marile 
sarcini trasate minerilor de către 
conducerea partidului, de către to
varășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
recentei consfătuiri de lucru de la 
C.C. al P.C.R.".

Oamenii care dau tonul. 
In prezent lignitul se extrage în două 
abataje în sectorul Zegujani și în 
microcariera Huznicioara. în zilele 
următoare va intra In producție un 
nou abataj în mina Huznicioara, cu

bin Căprioru. Niăipul înfundase un 
abataj în mina Zegujani. Un abataj 
în care Se învestise multă muncă, pe 
a cărei producție se sconta. Toate în
cercările de a stabiliza mareea de 
nisip eșuau una după alta. Păream 
descumpăniți, gata să renunțăm la 
acel abataj. Brigadierul Căprioru nu 
a vrut să renunțe cu nici un chip și 
acum... abatajul produce din plin.

Am aflat și alte asemenea mărtu
rii ale muncii pline de abnegație a 
minerilor. între cei care „dau tonul** 
la pregătirea și deschiderea noilor 
galerii se numără Luca Petru, Gheor- 
ghe Mihai, Armega Constantin, Ion 
Cimpineanu sau Bădoiu Constantin.

Minerii știu să-și cinstească frun
tașii. Dar așa cum o dovedește istoria 
tînără a mineritului de la Huzni
cioara sau Zegujani, aici se formea
ză și o veritabilă școală. Stratul 
subțire de cărbune, condițiile geolo
gice specifice impun elaborarea unor 
tehnologii noi, altele decit cele uti-

17—19 tone și noile dotări, gradul su
perior de mecanizare, îmbunătățirile 
în tehnica de extracție tind spre 
sporirea randamentului pe post. Iar 
în condițiile lucrului continuu, în 
schimburi de 8 ore, se va cîștiga o 
producție lunară estimată la 4—5 mii 
tone cărbune. Și, firesc, vor spori și 
cîștigurile minerilor, proporțional cu 
producția de cărbune realizată. Acum 
se fac ultimele retușuri pe planul 
organizării muncii pentru trecerea la 
munca în foc continuu, toate sectoa
rele urmînd să lucreze în acord 
global. Și, semnificativ pentru starea 
de spirit a minerilor, conducerea în
treprinderii a primit numeroase ce
reri ale muncitorilor auxiliari sau de 
la suprafață de a-i transfera in aba
taje, în prima linie a bătăliei pentru 
cărbune.

Ce e o harmonogramă ? 
în sumedenia de planșe și hărți din 
biroul directorului minei ne-a atras

tone de suculente și 28 860 tone de 
grosiere — care le permite furajarea 
corespunzătoare a animalelor pînă Ia 
noua recoltă și chiar crearea unei 
rezerve pentru anul viitor. Toate 
acestea au fost posibile prin îmbu
nătățirea structurii plantelor furajere 
cultivate. Extinderea în anul 19Ș2 a 
leguminoaselor perene a făcut ca 
acestea să ocupe 60 la sută din su
prafața destinată bazei furajere în 
ogor propriu, iar plantele bostănoase 
și rădăcinoase — 15 la sută. în anul 
1983, suprafața cultivată cu lucernă va 
crește la 70 la sută, ceea ce repre
zintă un procent ideal. Este de re
ținut că în anul trecut au fost ame
najate 90 tabere de vară pentru tau
rine și 337 pentru ovine. în acest an 
se vor mai amenaja 40 tabere de 
vară pentru taurine și 15 pentru 
ovine. De asemenea, lucru esențial, 
în 1982 s-au înființat pajiști cultivate 
pe 1 220 hectare pentru a se asigura 
pășunatul animalelor, care în acest an 
se vor extinde cu încă 206 hectare, 
ceea ce va permite ca pe timpul ve
rii toate animalele să fie scoase la 
pășunat.

Un accent deosebit s-a pus în anul 
trecut pe realizarea integrală a pro
gramului de modernizare a adăpostu
rilor și de mecanizare a unor lucrări 
în fermele zootehnice. Astfel, s-au 
creat 900 locuri în maternități și 
2 600 în creșe ; s-a introdus adăparea 
cu nivel constant in 120 de grajduri ; 
s-au montat 16 instalații de muls me
canic și 20 de evacuare a dejecțiilor 
Este de subliniat că planul de inves.. 
tiții a fost realizat în totalitate, fiind 
date în. exploatare toate obiectivele 
prevăzute.

Realizarea efectivelor de animale 
planificate continuă să rămînă o pro
blemă prioritară. Recensămîntul ani
malelor din acest an a scos in evi
dență o situație necorespunzătoare. 
Față de anul trecut, efectivul de bo
vine a scăzut cu 4 400 de capete. Este 
cohsecința neajunsurilor manifestate 
în anii trecuți privind organizarea 
montei, furajarea și adâpostirea ani
malelor. Și în acest domeniu, unde 
redresarea situației presupune un 
timp mai îndelungat, există elemente 
care permit aprecierea că lucrurile 
vor intra 
cu acest 
că 2 000 , 
înlocuite 
ales că, 
anului trecut, s-au făcut mai mult 
cu 4 060 de monte la vaci și cu 1 234 
la scroafe, planul de produși pre
văzut pentru primele două luni din 
acest an fiind realizat integral la 
viței și miei, și înregistrîndu-se un 
plus de 4 688 la purcei. La toate aces
tea trebuie adăugat și faptul, de 
mare importanță pentru realizarea 
efectivelor, că , mortalitățile se si
tuează pe o curbă descendentă. Fă- 
eînd comparația tot cu aceeași peri
oadă a anului trecut, rezultă că mor
talității® la taurine au scăzut de la 
234 capete la 60, de la 3 147 la 600 
cupele la ovine și de lă 2 784 la 1 200 

■la porcine.
Ne-am referit doar la cîteva ele

mente care, așa' cum subliniam și la 
început, reprezintă semnele certe, ce 
demonstrează fără echivoc că pro
cesul de redresare a activității din 
zootehnia județului a început. Desi
gur, etapele viitoare vor trebui sf^ 
confirme acest lucru. Iar pen. ~ y 
aceasta, așa cum arăta primul-secrir 
tar al comitetului județean de partid, 
tovarășul Carolică Vasile, munca tre
buie continuată cu perseverență și te
nacitate, întărite ordinea, disciplina 
și răspunderea fiecăruia la locul de 
muncă, începînd de la specialiști și 
cadrele de conducere, pînă la ulti
mul îngrijitor. în aceste privințe mai 
există multe lipsuri ce trebuie lichi
date cu fermitate pentru a se putea 
valorifica din plin baza materială 
creată pentru dezvoltarea și mai pu
ternică a producției zootehnice.

. pe făgașul normal începînd 
an. Avem în vedere faptul 
de vaci îmbătrinite au fost 
cu tineret femei, dar mai 

față de aceeași perioadă a

di

Aurel PAPADIUC 
Stelian CHIPER

atenția cea pe care scria „harmono- 
grama excavatorului cu rotor". „Har- 
monograma" — aveam sa fim lămu
riți mai apoi — reprezintă în sinteză 
graficul de livrare a componentelor 
excavatorului, însumînd sute și sute 
de tone de utilaje. Lăsindu-i pe 
lingviști să aprecieze în acest caz la
tinizarea „armoniei", am intrat în 
amănuntele marilor lucrări de inves
tiții legate de exploatarea lignitului 
din acest nou bazin minier.

Anul 1983, pe lingă examenul pro
ducției de un milion de tone de căr
bune, mai are și un altul, la fel de 
complex — desfășurarea conform 
programului a lucrărilor de investiții 
care asigură în anii următori spo
rirea nivelului extracției. Astfel, fi
nalizarea montajului la primul exca
vator cu rotor în cariera Huznicioara, 
definitivarea căilor de acces și a li
niilor electrice în perimetrul exploa
tării, construirea căii ferate pen
tru expedierea lignitului, magistrala 
de transportat cărbune de la mina 2 
în incinta centralei, punerea în pro
ducție a 7 noi abataje sînt doar cî
teva din principalele lucrări de fina
lizarea cărora in bune condiții de
pinde realizarea unei producții de 2 
milioane tone lignit în 1984 și de 3,5 
milioane tone în anul ultim al cinci
nalului. Totodată, în acest an volu
mul descopertărilor se ridică la 1,4 
milioane mc ; trebuie montate nu 
mai puțin de 12 mii tone utilaje, este 
prevăzută executarea a 3 000 metri 
galerij și deschideri în subteran. 
Pentru aceasta cuvintul de ordine 
este disciplina. Disciplina termene
lor de livrare, disciplina tehnologi
ilor de execuție, a calității 
rilor.

Colectivul de aici simte 
grelele examene pe care le 
susținut îi sînt alinți de nădejde zeci 
și zeci de alte colective muncitorești, 
unități de cercetare și proiectare. Și 
este firesc să fie așa. Lupta pentru 
atingerea independenței energetice 
este a întregii țări, este în beneficiul 
fiecăruia dintre cetățenii ei.

lucră-

că in 
are de

Dan CONSTANTIN 
Virgil TĂTARU
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la convocarea-bilanț a activului cadrelor de bază ale armatei

(Urmare din pag. I)dezvoltarea generală a societății, vom acționa cu toată hotărîrea pentru înfăptuirea de noi măsuri în direcția creșterii nivelului de trai material și spiritual al poporului — țelul suprem al politicii partidului nostru comunist, esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificăm în România. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Stimați tovarăși,Pornind de la obiectivele generale stabilite de Conferința Națională pentru anul 1983 și pentru următorii .ani ai .cincinalului, întreaga armată trebuie șă se angajeze cu toate forțele în îndeplinirea îndatoririlor de mare răspundere ce-i revin. în actualele condiții internaționale trebuie să întărim continuu capacitatea de apărare și de luptă. Politica externă a României este o politică de colaborare și de pace cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Dar atîta timp cit se menține pericolul de agresiune și război, avem obligația să fim gata să respingem orice încercare de agresiune și să apărăm integritatea și suveranitatea patriei !După cum se știe, Conferința Națională a hotărît menținerea cheltuielilor militare pînă în 1985, la nivelul anului 1982. Am luat această hotărîre considerînd că nivelul cheltuielilor militare este prea ridicat și că este necesar să acționăm, și prin măsurile proprii, pentru a contribui Ia oprirea cursei înarmărilor pe plan mondial. Cu nivelul cheltuielilor militare din 1982 se va asigura, pînă în 1985, o dotare corespunzătoare a armatei. Măsurile stabilite, programele existente în acest sens — și care sînt cunoscute — asigură, cu mijloacele financiare pe care le avem, realizarea acestor obiective. în raport de rezultatele ce se vor obține în această perioadă pe plan mondial în direcția trecerii la dezarmare — și noi dorim, și sperăm că se vor înregistra pași pozitivi în oprirea cursei înarmărilor și în trecerea la dezarmare — dar în raport cu ceea ce se va realiza în această direcție vom hotărî în 1985 cum să acționăm în viitor. Este evident că în condițiile unor acorduri corespunzătoare privind reducerea cheltuielilor militare, a înarmărilor și trecerea la dezarmare, și în primul rînd la dezarmarea nucleară, vom lua și noi măsurile care se impun. Dacă se va întîmpla să nu se realizeze progrese în această perioadă, vom fi, fără îndoială, obligați să ținem seama de situația ce se va crea și care va exista în 1985 — și, în funcție de aceasta, vom stabili cum să acționăm în viitor. Pe această bază vom stabili și nivelul cheltuielilor militare. Dorim însă să nu fim obligați să alocăm, nici după 1985, mijloace suplimentare. Am dori ca, după 1985 — și, dacă va fi posibil, chiar pînă în 1985 — să trecem în continuare la o reducere a cheltuielilor militare. Aceasta corespunde intereselor poporului nostru, ale tuturor popoarelor din Europa și din întreaga lume. 
(Aplauze puternice, prelungite).Subliniez toate acestea pentru a înțelege bine că, preocupîndu-ne de întărirea capacității de luptă, de apărare, de dotarea armatei noastre cu tot ce este necesar, nu trebuie să uităm nici un moment că numai pe măsura dezvoltării puternice a 'forțelor de producție, 
a industriei, a întregii economii, a succeselor în construcția socialistă vom avea cu adevărat rezultate bune în întărirea capacității de luptă și de apărare a patriei ! De aceea, nu tendința de a mări cheltuielile militare este aceea care 

corespunde necesităților poporului nostru, și nici ale altor popoare, ci, dimpotrivă, reducerea cheltuielilor militare, a armamentului corespunde cerințelor construcției socialiste în România, și în toate țările socialiste, corespunde cerințelor dezvoltării economico-sociale a tuturor popoarelor, cerințelor făuririi unei vieți mai bune pentru întreaga omenire ! (Aplauze puter
nice, prelungite; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).Pornind de la aceste principii de bază ale politicii noastre, vom acționa — așa cum am menționat — pentru a asigura mijloacele necesare, pentru dotarea în continuare a armatei noastre cu tot ce are nevoie pentru a-și putea îndeplini, în caz de necesitate, sarcinile ce-i; revin în apărarea țării. Se impune, desigur, să acționăm pentru folosirea în cele mai bune condiții a mijloacelor de care dispunem, precum și a celor care vor intra în anii următori în dotarea unităților militare. Trebuie să acționăm în direcția perfecționării acestor, mijloace de luptă, a ridicării gradului lor și puterii lor de lovire, cu tot ceea ce necesită aceasta. în această privință, și unitățile militare, comandamentele respective trebuie să-și aducă o contribuție mai activă, mai responsabilă, la realizarea acestor obiective.Trebuie să asigurăm o mai mare integrare a materialelor și tot ce este necesar pentru întreaga economie — și cu atît mai mult pentru mijloacele de luptă, de apărare. Pornind de la aceasta, trebuie să se acționeze în direcția ridicării continue a nivelului de cunoștințe tactice, operative de către cadre, de către toți militarii forțelor noastre armate. în această privință consider că trebuie să se facă ceva mai mult decît pînă acujn. Să avem în vedere că accentul pe care îl punem pe ridicarea nivelului general de cunoștințe profesionale și tehnice în toate sectoarele trebuie să se materializeze și să se reflecte mai puterpic și în armată, în creșterea gradului de cunoștințe profesionale și tehnice, în tot ceea ce cuprinde specificul militar.Este necesar să se acorde o mai mare atenție bunei organizări a luptei, a colaborării și cooperării între diferite unități, între diferite arme și, în același timp, să se acționeze continuu pentru cunoașterea și organizarea acțiunilor de luptă — în cadrul pregătirii — folosind cît mai bine /condițiile terenului, astfel încît cu mijloacele pe care ie avem, cu forța de care dispunem, să se poată obține rezultate maxime în luptă.Este, de asemenea, necesar să se acorde mai mare atenție creșterii răspunderii comandamentelor, ofițerilor, tuturor militarilor în îndeplinirea sarcinilor ce le revin în pregătirea de luptă și politică. Să se acționeze pentru întărirea și mai puternică a ordinii și disciplinei militare, bazată, desigur, pe conștiința revoluționară, pe înțelegerea răspunderii ce revine fiecărui militar, fiecărui comandament în îndeplinirea sarcinilor de apărare a cuceririlor revoluționare.Pornind de la faptul că apărarea patriei constituie răspunderea întregului popor și poate fi realizată în bune condiții numai cu participarea întregului popor, trebuie ca în pregătirea de luptă și în elaborarea diferitelor concepții de activitate să avem în vedere ca fiecare localitate, fiecare întreprindere, fiecare unitate agricolă, în general fiecare unitate economico- socială, să constituie o puternică fortăreață, o puternică cetate care să asigure, în orice împrejurări, atît desfășurarea activității de producție, cît și apărarea cuceririlor revoluționare, a independenței țării. 

(Aplauze puternice, prelungite).

Trebuie să avem permanent în vedere că nu ne propunem să acționăm, în general, pe teritoriu] altor țări. Armata noastră, țara noastră nu au în nici un fel concepția de a acționa împotriva altor popoare. Deci, lupta va trebui s-o ducem pentru apărarea patriei noastre. Numai în condițiile urmăririi adversarului va trebui să trecem granița pentru a apăra patria, și numai în condițiile realizării — desigur — a obligațiilor în cadrul alianțelor noastre, dar tot în condițiile respingerii unei agresiuni imperialiste.Deci, pornind de aici, noi trebuie să înțelegem că este necesar să studiem bine cum să organizăm lupta, în așa fel încît să respingem brice agresiune cu ■ minimum de pierderi — atît umane, cît și materiale — și să asigurăm, în orice condiții, integritatea teritorială a României. (Aplauze pu
ternice, prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mîndria !“).în această concepție, este necesar să acționăm pentru ca întregul nostru popor să poată participa la lupta de apărare a patriei. în acest cadru trebuie ca, și în continuare, să dezvoltăm colaborarea unităților militare cu gărzile patriotice și detașamentele de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei ; să acordăm o atenție mai mare și activității de pregătire militară din cadrul gărzilor patriotice și detașamentelor de pregătire militară a tineretului, să dezvoltăm mai mult acțiunile de pregătire și instruire în comun.Trebuie întărită și mai mult în continuare conlucrarea cu unitățile militare ale Ministerului de interne. Trebuie însă să avem în vedere — și aceasta privește, desigur, și Ministerul de Interne — nu numai unitățile de securitate, dar și unitățile de miliție, ținînd seama că ele au și vor avea întotdeauna răspunderi importante în apărarea cuceririlor revoluționare, a ordinii și liniștii publice, în apărarea patriei.în același timp, în întreaga activitate de pregătire de luptă trebuie să acționăm pentru întărirea colaborării cu armatele țărilor participante la Tratatul de la Varșovia, pentru organizarea unor acțiuni, în spiritul hotărîrilor partidului nostru, de instruire și pregătire, de conlucrare, pentru a putea, în caz de necesitate, să ne îndeplinim obligațiile ce ne revin în cadrul Tratatului de la Varșovia.în general — așa cum am menționat și altă dată — indiferent dacă va exista sau nu Tratatul de la Varșovia — și noi sperăm să ajungem cît mai curînd la desființarea blocurilor militare, atît a N.A.T.O., cît și a Pactului de la Varșovia — trebuie să nu uităm că va trebui să conlucrăm permanent cu armatele țărilor socialiste vecine. Deci trebuie să acționăm în direcția întăririi conlucrării și pregătirii, a întăririi prieteniei și colaborării.în același timp, va trebui să dezvoltăm în continuare relațiile de prietenie cu armatele tuturor țărilor socialiste, ale altor țări prietene.Punînd, desigur, pe primul plan îndeplinirea îndatoririlor de mare răspundere ce revin armatei — de a fi gata, în orice împrejurări, pentru a răspunde chemării patriei, partidului, poporului în apărarea cuceririlor revoluționare și a independenței țarii — armata trebuie să participe și în continuare, cu întreaga forță, la înfăptuirea programului de dezvoltare economi- co-socială, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, de ridicare pe noi culmi de progres și civilizație a patriei, de creștere continuă a bunăstării materiale și spirituale a poporului. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Pînă în 1985 — și, desigur, și după 19fi5, dar mă refer acum la acest cincinal — avem de realizat mari obiective și lucrări de importanță națională. Se va încheia construcția canalului Dunărea-Marea Neagră, dar va începe canalul București — Dunăre — Marea Neagră. (Aplauze puternice).Este necesar să impulsionăm mai mult lucrările de irigații, pentru că — după cum vedeți — an de an avem mari pierderi în agricultură datorită lipsurilor mari de precipitații în anumite perioade, în timp ce, pe ansamblu, miliarde de metri cubi de apă se duc în Dunăre și în Mare. Trebuie să-i reținem și să-i folosim pentru irigații, spre a asigura, în orice condiții; recolta necesară pentru buna aprovizionare a‘poporului. Ne gîndim. ca, încă .în Cincinalul acesta — și am și stabilit acest lucru — armata să-și asume o răspundere mai mare în aceste lucrări. Dealtfel, pentru unitățile de geniu — dar nu numai pentru ele — lucrările la Canal și pe alte șantiere, la irigații, constituie cea mai bună practică și pregătire de apărare, pentru că nu sapă să mai strice și pămîn- tul, ci sapă cu folos. (Aplauze 
puternice). Le oferim toată posibilitatea să demonstreze că știu să sape rapid canale adînci, antitanc, de orice fel, să facă podurile mult mai rapid decît se fac de unitățile de construcții, lucrînd în stil militar. Deci, au posibilități nelimitate de a-și pune în valoare capacitatea, de a-și ridica nivelul de pregătire tehnică. (Aplauze puter
nice).Sînt și alte activități și lucrări la care armata trebuie să participe activ. Din istoria patriei noastre este cunoscut că întotdeauna poporul român lucra ca să-și asigure existența și dezvoltarea, dar avea și arma lîngă el ca să se apere, în caz de nevoie. Deci trebuie să perfecționăm aceste tradiții ale înaintașilor în noile condiții și să facem ca armata noastră să participe la activitatea de dezvoltare a patriei și să fie și gata să ia arma în mînă să o apere — dacă e nevoie — dar împreună cu întregul popor. (Aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul!“).Este necesar să se acorde o atenție mai mare activității politico- educative a tuturor militarilor, în- cepînd cu generalii, ofițerii, subofițerii, ostașii. Acționînd în spiritul politicii partidului nostru, al concepției revoluționare despre lume și viață, al materialismului dialectic și istoric, al principiilor socialismului științific să facem astfel încît armata să devină o puternică școală de educare politică, patriotică, revoluționară ! Să facem ca fiecare militar să fie, în același timp, și un activist de bază al partidului ! Fiecare ostaș, după ce termină stagiul militar, să devină un bun activist, un bun propagandist, un bun patriot, cu o înaltă conștiință revoluționară și patriotică, cu o înaltă conștiință socialistă. (Aplauze puternice, pre
lungite).Dorim ca militarii — și mă refer îndeosebi la cadrele militare — să participe mai activ la viața socială și politică. Am impresia că, față de primii ani de după revoluția de eliberare socială și națională, ofițerii noștri participă într-o măsură mai mică la diferite activități po- litico-sociale. Or, avem o forță uriașă, tovarăși, și consider că trebuie să ne gîndim, ținînd seama și de experiența din trecut, ca toate cadrele militare să participe mult mai activ la activitatea politică, să devină și activiști ai partidului și statului în domeniul economic, politico-educativ. (Aplauze puter
nice). Nu numai lucrătorii politici, ofițerii politici, dar și cei de co

mandă, toți trebuie să se angajeze mai activ în această direcție ! Să stabilim, în acest sens, un program real pentru a ajuta organele noastre de partid, de. stat, consiliile populare în activitatea pe care o desfășoară. Am vorbit de domeniul economic, mă refer acum și la activitatea de organizare, la activitatea politico-educativă. Consider că această forță uriașă pe care o avem în armată poate și trebuie să aibă un rol mult mai important în întreaga activitate ce se desfășoară în țara noastră, în toate domeniile. Și în domeniul activității politico-educative armata trebuie să fie participantă activă la yiața politică și socială, la înfăptuirea în viață a politicii interne și externe a partidului. Militarii, cadrele militare trebuie să fie prezdnte mai larg în diferite activități, continuînd să-și îndeplinească sarcinile în armată, dar de- punînd activitate și în alte domenii. Cred că aceasta va întări și mai mult și legătura și unitatea între popor și armată, va spori spiritul de răspundere al militarilor, deci va întări forța de luptă și de apărare a poporului nostru. 
(Aplauze prelungite, îndelungate ; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul !“).

Stimați tovarăși,In activitatea noastră trebuie să ținem seama de situația gravă pe plan mondial. După cum este bine cunoscut, ca urmare a politicii de forță, de dictat, a politicii de menținere și reîmpărțire a zonelor de influență, a cursei înarmărilor, s-a ajuns la o situație de încordare extremă. Este adevărat că, în acer lași timp, s-a intensificat lupta maselor populare, a popoarelor, pentru o politică nouă, bazată pe egalitate, pe respectul independenței și suveranității naționale, pe neamestecul în treburile interne, pe renunțarea la forță și la amenințarea cu forța. Se poate spune că, în confruntarea dintre cele două tendințe pe plan mondial, forțele care se pronunță pentru o politică nouă sînt tot mai puternice și, acționînd unite, pot să asigure o dezvoltare nouă a vieții internaționale.Este necesar să pornim totdeauna de la necesitatea că, în actualele împrejurări — cînd înarmările, și îndeosebi înarmările nucleare, au ajuns la un asemenea nivel încît poate să distrugă întreaga civilizație, însăși viața pe planeta noastră — lupta pentru dezarmare și pentru pace trebuie să constituie problema fundamentală a epocii noastre.în Europa situația este deosebit de grea. De fapt aici se găsește cea mai mare parte a armamentelor de tot felul și aproape totalitatea armamentelor nucleare. Se urmărește amplasarea de noi rachete cu rază medie de acțiune și dezvoltarea celor existente. în aceste împrejurări, problema luptei pentru dezarmare și împiedicarea amplasării noilor rachete, retragerea și distrugerea celor existente constituie pentru Europa o problemă esențială, de viață și de moarte. Și trebuie să facem totul pentru a împiedica amplasarea noilor rachete! (Aplauze puternice, prelun
gite). Este necesar să acționăm cu toată hotărîrea — și partidul nostru face totul — pentru a se încheia cu rezultate pozitive reuniunea de la Madrid, pentru convocarea unei conferințe de încredere și dezarmare pe continent, pentru o Europă unită, fără arme nucleare, bazată pe respectul independenței și orînduirii sociale din fiecare stat, pe dreptul fiecărui popor la dezvoltare liberă, așa cum o dorește. Acordăm o mare atenție colaborării în Balcani și transformării regiunii noastre într-o zonă 

fără arme nucleare și baze militare străine.Considerăm că toate problemele existente, inclusiv conflictele din diferite zone ale lumii, trebuie soluționate numai și numai pe calea tratativelor. Este în interesul tuturor popoarelor să se pună capăt recurgerii la forță, la calea armelor, să se acționeze numai și numai pe calea tratativelor. Oricît de grele și îndelungate ar fi tratativele, ele sînt de preferat celor mal neînsemnate acțiuni militare. Numai calea tratativelor pașnice corespunde intereselor popoarelor, asigură independența, asigură condiții de dezvoltare economică și socială, de bunăstare fiecărui po-, por. (Aplauze puternice).Sîntem preocupați și acționăm pentru a contribui la . depășirea i: crizei economice mondiale și, mai cu seamă, pentru lichidarea subdezvoltării și realizarea noii ordini economice internaționale.Aș dori să menționez — și în acest cadru — că situația grea, economică, dar și politică la care s-a ajuns, este rezultatul politicii de mare putere, de nesocotire a normelor de relații internaționale de către unele state, îndeosebi în domeniul economic, de măsuri represive, de sancțiuni economice și de altă natură, care duc de fapt la restrângerea relațiilor economice internaționale, cu repercusiuni generale asupra întregii vieți mondiale. Acestea au, fără îndoială, o influență puternică asupra încordării extreme din viața internațională. De aceea trebuie să facem totul pentru a se pune capăt unor aserpenea practici, unor asemenea acțiuni politice din viața internațională, pentru asigurarea dezvoltării relațiilor politice și economice dintre state pe principiile noi, de egalitate, de echitate, pentru o colaborare egală, reciproc a- vantajoasă între toate statele.O atenție deosebită acordăm creșterii rolului Organizației Națiunilor Unite și altor organisme internaționale care oferă cadrul organizat în vederea participării la soluționarea problemelor lumii contemporane, a tuturor statelor, fără deosebire de orînduire socială.Considerăm că un rol important .au, în această direcție, țările mici și mijlocii, țările în curs de dezvoltare, mișcarea țărilor nealiniate — și trebuie să facem totul pentru întărirea conlucrării și solidarității acestor state.Avînd în vedere că peste cîteva zile încep lucrările mișcării țărilor nealiniate, aș dori să exprim speranța poporului nostru, a României socialiste, că această conferință va duce la depășirea unor contradicții, a unor antagonisme și va determina întărirea conlucrării și colaborării țărilor nealiniate în acțiunea de mare răspundere ce revine acestei mișcări în lupta pentru oprirea cursei înarmărilor, pentru o nouă ordine economică^ internațională, pentru relații noi, de egalitate, în viața internațională. Aș dori să exprim dorința noastră ca această conferință să dea o nouă perspectivă și noi dimensiuni activității mișcării țărilor nealiniate.Dorim să întărim și mai puternic relațiile cu țările în curs de dezvoltare, în elaborarea în comun a căilor de soluționare a problemelor complexe ale subdezvoltării, ale dezvoltării economico-sociale mai rapide a fiecărei țări, depășirii crizei economice, înfăptuirii noii ordini economice internaționale.’ în spiritul principiilor politicii noastre externe, acordăm o atenție deosebită dezvoltării relațiilor cu țările socialiste — desigur, în primul rînd, cu vecinii noștri — cu 

țările lumii a treia, precum și cu țările capitaliste dezvoltate, punînd neabătut la baza relațiilor noastre principiile la care m-am referit, de egalitate, de respect al independenței și neamestecului în treburile interne, de conlucrare reciproc avantajoasă.Dăm o mare apreciere mișcării pentru pace ce se desfășoară în Europa și pe alte continente, rolului tot mai important pe care popoarele îl au în soluționarea democratică a problemelor internaționale, în oprirea cursei înarmărilor și asigurarea păcii. Este cunoscut că poporul român s-a angajat cu întreaga sa forță în această activitate. Dorim să dezvoltăm, colaborarea cu mișcările de pace din Eiiropa și dini întreaga lume, să ■ facepi astfel încît, prin puternicele acțiuni unite, să determinăm trecerea la reducerea cheltuielilor militare, la dezarmare, și în primul rînd la dezarmarea nucleară, să facem totul pentru a asigura dreptul popoarelor la existență, la viață, la independență și pace. 
(Aplauze puternice, prelungite ; se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
pace !“).Am dorit să mă refer — șl în cadrul acestei convocări a cadrelor militare — la activitatea internațională de colaborare și fîace a României pentru că acestea sînt preocupările supreme ale partidului nostru, iar armata nu poate ră- mîne în afara lor, ci, dimpotrivă, ea trebuie să participe activ la înfăptuirea politicii interne și externe, a politicii de pace și colaborare internațională. în acest fel, armata își va sluji cel mai bine patria și poporul ! (Aplauze puternice, pre
lungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).

Stimați tovarăși,în încheiere, doresc să exprim convingerea că toate comandamentele militare — începînd desigur cu Ministerul Apărării — toți generalii și ofițerii, toți militarii armatei, noastre vor trage concluziile necesare atît din ceea ce a fost bun, cît și din ceea ce a fost negativ și vor lua toate măsurile pentru îmbunătățirea și perfecționarea activității de pregătire militară, de pregătire de luptă și politică, de îmbunătățire a muncii în toate sectoarele.Avem un corp puternic de ofițeri, avem comandamente puternice, avem o armată puternică și dotată în așa fel încît poate să-și îndeplinească îndatoririle ce-i revin în apărarea patriei ! Sînt convins că acționînd atît în acest domeniu, cît și în domeniul economic, în strînsă legătură cu întregul popor, sub conducerea partidului nostru comunist, armata noastră va fi întotdeauna gata să apere patria și își va face datoria zi de zi în activitatea practică, în toate domeniile.Cu această convingere, vă urez dumneavoastră, tuturor ofițerilor și tuturor militarilor, succese tot mai mari în toate domeniile de activitate, multă sănătate și multă feri
cire. (Aplauze și urale puternice, 
prelungite; se scandează îndelung 
„Ceaușescu— P.C.R.!".- „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — Româ
nia, stima noastră și mîndria !“).

într-o atmosferă de mare însu
flețire și puternică unitate în ju
rul partidului, al secretarului său 
general, toți cei prezenți în sală se 
ridică în picioare și ovaționează 
minute în șir pentru Partidul Co
munist Român — forța politică 
conducătoare a întregii națiuni — 
pentru secretarul general al parti
dului, președintele Republicii și 
comandantul suprem al Forțelor 
noastre armate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.
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La temelia aspirațiilor

și certitudinilor noastre

Mai mult decit oricind, 
MUNCA!

Munca le naște și le făurește pe toate. Și tot ce 
durăm este al nostru, reprezintă firesc o sursă 
de tonică și dreaptă mîndrie. Cu atît mai mult

i cit știm că absolut tot ce s-a întrupat și necontenit 
adaugă la zestrea noastră de valori are preț exact 
sudoarea frunții. In sudoarea frunții,'in efortul eroic 
întregului popor, în sacrificiile asumate conștient, 

i încrederea în mai bine.
La- ceasul sintezelor de la Conferința Națională a 

partidului s-au auzit rostindu-se de nenumărate ori 
aceste adevăruri: în graiul muncitorului, al țăranului, al 
savantului. Și de la "flecare se desprindea un înțeles 
logic, cu limpezimea cristalului: nu există alt termen 
în ecuația progresului patriei noastre decît munca.

E firesc, așadar, să prețuim ce și cît am lăsat în 
urmă în acești ani de mari împliniri. După , cum, pri
vind în prezent și viitor, de la altitudinea exigențelor 
formulate la Conferința Națională, de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, e la fel 
de firesc, și drept și - realist să ne spunem: avem încă 
multe de înfăptuit în acest cincinal, în anii care vin. 
Ne-am angajat, sub stindardul partidului, să croim o 
nouă cale în istoria țării. Avem planuri cutezătoare în 
toate domeniile, iar punerea lor în operă va propulsa 
România pe noi trepte de civilizație socialistă. Se-nțe- 
lege că nu putem ajunge la aceste stadii „de la 
sine". Nici o aspirație nu s-a împlinit fără acțiune, 
fără efort. Zborul păsării e un vis, o himeră dacă nu-i 
însoțită de bătaia ritmată de aripă. Piscurile spre care 
năzuim nu pot fi atinse decît prin munca neobosită a 
întregului popor, despre care secretarul general al 
partidului afirmă că reprezintă: „avuția supremă a so
cietății", Iar o societate ca a noastră, care proclamă 
munca drept avuție supremă, are deplina autoritate 
morală și de drept să năzuiască spre dezvoltarea ne
contenită a acestei avuții care stă ia temelia împlini
rilor noastre. Cu atît mai mult cu cît lumea de azi, 
aflată în conul de umbră al unei crize economice mon
diale prelungite, este bîntuită de puternice contradicții 
și inegalități sociale, tihna și pacea popoarelor sînt 
continuu amenințate. Nu există spații geografice im
permeabile la gravele probleme economice ce con
fruntă astăzi omenirea. In ciuda tuturor acestor con
tradicții și dificultăți crescînde, România își propune 
șl în continuare, așa cum s-a subliniat în Raportul la 
Conferința Națională, ritmuri de dezvoltare susținute, 
dinamice. Temeiurile acestei opțiuni lucid măsurate? 
In primul rînd, baza materială puternică pe care ne-am 
creat-o prin muncă, în anii socialismului și încrederea 
în capacitatea poporului de a spori avuția națională, 
de a învinge orice greutăți.

Din generație în generație poporul nostru a transmis 
o comoară neprețuită: vigoarea sa manifestată în 
muncă și luptă. Datorită acestei însușiri călite intr-o 
zbuciumată și eroică istorie am biruit nenumărate 
împrejurări vitrege, pe care nu noi le-am chemat, in 
atîtea momente fierbinți ale revoluției noastre socia
liste, cînd ne-a Tost greu, cinci viața așeză"în calea 
mersului înainte obstacole ce păreau de netrecut, 
munca unită și tenace le-a biruit pe toate. Lamentările 
nu se numără printre vocațiile poporului nostru. Dimpo
trivă — în fața greului el s-a ridicat unit, ca ramurile 
unui puternic stejar în furtună. Și-a suflecat mînecile, 
a muncit, a biruit. Nu-i lipsită de greutăți nici etapa 
pe care o străbatem. Cu atît mai mult cu cît vrem 
să înfăptuim întocmai ceea ce ne-am propus. Dar, 
așa cum îmi spunea deunăzi constructorul unei adevă
rate salbe de furnale, „înfruntînd greul capeți și mai 
multe puteri". Numai punînd în valoare aceste puteri 
poți conjuga aspirațiile firești a produce, a avea.

Așadar, care trebuie să fie semnul de marcă al 
muncii unite, a întregului popor, în acest timp de lu
ciditate și cutezanță, de evaluare realistă a potențialu
lui nostru creator și de încredere în destinul comunist 
ai patriei?

înaintea tuturor dezideratelor, munca eficientă a fie
căruia, în locul încredințat de societate, trebuie să de
vină realitate cotidiană. Pentru că numai astfel viața 
noastră de fiecare zi poate fi mai bună. A cumpăni 
mai trainic ceea ce avem de făcut, a afla căile care 
duc spre lucrul de calitate, competitiv, a pune umărul 
și a rezolva, iar nu a căuta cu luminarea justificări — 
sînt componentele acelei atitudini față de muncă ce 
se cuvin să intre în reflex, peste tot, la producătorii de 
bunuri materiale și spirituale.

Cui nu-i este limpede că nu există „formulă magică” 
prin care să se umple de la sine cămara țării? lată 
de ce sîntem cu toții interesați să punem la lucru din 
plin potențialul tehnic și uman de care dispunem. Să 
aflăm pîrghiile prin care putem gospodări mai rațional 
- cu zgîrcenie de proprietar, producător și beneficiar 
grijuliu cu ceea ce are - să stimulăm forțele creativi
tății, capacitatea de inovare, economisirea materiilor 
prime, a materialelor, a combustibililor și energiei. In 
numele moralei celor ce muncesc, să manifestăm in
transigență față de practicile păgubitoare care au la 
bază tendința spre o viață ușoară, de a obține venituri 
nemeritate. „Munca este legea lumii moderne, ce nu 
are loc pentru leneși" — o spunea, încă în urmă cu 
uri veac, Eminescu. Să barăm cu fermitate traiul pe 
spinarea societății, munca de mîntuială, risipa, delăsa
rea, birocrația. Pentru că toate acestea lovesc în bu
zunarul nostru. Se decontează din traiul nostru de fie
care zi și strungul lăsat să meargă în gol, și risipa 
bobului din lan, și apucătura de a irosi iresponsabil 
ceea ce s-a creat prin muncă, și harababura hîrtiilor, 
și abdicarea de la exigențele calității etc. Iar dacă este 
adevărat - și este! - că nici o formulă magică, în 
afară de munca făcută cu răspundere, temeinic, efi
cient, competitiv, sub semnul unei înalte productivi
tăți, nu umple cămara țării, tot atît de adevărat este 
și faptul că din această cămară nu putem lua decît 
pe măsură ce adăugăm. Și adaosul nu-i posibil decît 
prin munca unită, a tuturor, așezată definitiv sub girul 
marilor noastre aspirații comuniste. /

Numai prin muncă, suprema aspirație spre mai bine 
a întregului popor va fi convertită, neîndoios, în cer
titudine.
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— Hei! Aici se muncește 8 ore !
Desen de Ștefan COCIOABA

• Anchete social-politice 
• Opinii •Comentarii • Note

Mihai Jațără, președintele cooperativei agricole de 
producție Moșteni - Teleorman : „Criteriul principal : 
pofta de muncă și dorința de a practica o agricultură 

modernă"
Foto: S. Cristian

„l-am ascultat pe oamenii care mi-au zis: 
«Ce țăran ar ieși din tine!» Si bine am făcut"

5
Omul avea priviri des

chise, aruncînd spre mine, 
mereu, semne de întrebare, 
iscodindu-mă, legîndu-se 
pînă și de numele meu : 
„De unde vine, oare, nu
mele ăsta ?“.

— Tovarășe Mihai Țață- 
ră, constat că dumneata 
îmi iei mie interviul...

— Să nu vă fie cu supă
rare, dar așa sînt eu curios 
din fire. Probabil că și ve
chea mea meserie...

— Care meserie 1
— Păi, înainte de a fi 

președinte de C.A.P. am 
fost, vreo 18 ani, adminis
trator cu aprovizionarea, la 
S.M.A. Ca administrator — 
un fel de negustor, cum 
mi-a zis cineva — orice 
amănunt, chiar dacă nu 
avea legătură directă cu 
treburile mele irnediate, 
putea deveni folositor 
cîndva. De aceea sînt cu
rios și in privința dumnea
voastră. Deformare profe
sională...

— La ce aș putea eu să 
vă fiu de folos 7

— Datorită meseriei, um- 
blați mult, ați mai văzut și 
alte C.A.P.-uri, ați intilnit 
și alte experiențe, alți oa
meni, poate aceia proce
dează altcum cu pămintul 
lor, cu animalele, ii bat- 
altcum ploile, nu ca pe noi 
și scot mai mult sau scot 
mai puțin. De ce, oare — 
m-aș întreba în acest caz 
— scot ei mai puțin cînd 
au condiții mai bune 7

— înțeleg că sînteți mul
țumiți de cît scoateți de 
pe pămintul dumnea
voastră.

— Față de cum mergea 
C.A.P.-ul cu cîțiva ani în 
urmă am putea fi mulțu
miți. Am scos în ultimii 
ani recolte record dintr-un 
pămînt sărac, cam ocolit 
de ploi, neirigat ; anima
lele noastre 6int frumoase, 
furaje avem și dăm și al
tora... Față de ce am putea 
obține însă, cu mai mult 
cap și cu mai buna orga
nizare a muncii, sîntem cu 
totul nemulțumiți. Atunci 
cînd C.A.P.-ul mergea cum 
mergea, unii au început 
să-mi zică : „Măi Mihai, ce 
țăran ar ieși din tine !“.

— Cum așa 7 Doar sîn
teți moștean de baștină,' 
țăran...

— Să vedeți, vorba lor 
avea un gînd ascuns, care

— sdȘÎVtKȘ'liT _ ■■

mie nu-mi convenea atunci. 
Treaba era simplă, pentru 
o minte de țăran: C.A.P.-ul 
Moșteni mergea rău — 
consiliul de conducere era 
dezbinat, președintele tră
gea hăis, iar inginerul-șef 
cea. Fiecare își vedea de 
treburile lui personale, lă- 
sîndu-le baltă pe cele ob
ștești. Știți și dumnea
voastră. dacă ordinea și dis
ciplina nu sînt la ele acasă 
joacă șoarecii pe masă.

— Proverbul sună altfel, 
dar eu tot nu înțeleg pă
rerea oamenilor că s-ar fi

moștenilor I Mă uitam nu
mai peste gard și vedeam 
animalele care abia se ți
neau pe picioare ; cum să 
nu fi știut ce e în coope
rativă dacă discutam cu 
oamenii, le vedeam ogoa
rele, hambarele de-acasă și 
cele de la C.A.P. 7 Știam ( 
și unde este hiba și nu mă 
dădeam înlături să le-o 
arăt, ca să îndrepte lucru
rile. I-am spus-o și acti
vistului.

— Și el ce-a zis 7
— S-a făcut foc : „Dacă 

cunoști soluția, ce mai aș
tepți 7 m-a întrebat. Nu

ordinea șl disciplina. De 
aceea am modificat eu 
proverbul, spre mirarea 
dumneavoastră — dacă nu 
e ordine și disciplină joa
că șoarecii pe masă ! Mi-a 
crescut inima de bucurie 
auzindu-1 pe tovarășul 

.^Nipolae Ceaușescu spunind 
’ și la Conferința Națională 

și la plenara Consiliului 
Național al Agriculturii că 
totul începe cu ordinea și 
disciplina și că țăranul de 
astăzi este cu totul altul, 
prin pregătire și prin con
știință.

^CONVORBIRI CU PROMOTORI

putut să iasă din dumnea
voastră un bun țăran, cînd, 
de fapt...

— Veți înțelege imediat 1 
Cooperatorii — cei cu pof
tă de muncă și cu iubire 
față de pămînt — erau ne
mulțumiți. Erau in căuta
rea unui „țăran" și puse
seră ochii pe mine. Lucru
rile, fără să știu, ajunse
seră departe. Ei sesizaseră 
și județeană de partid. Ac
tivistul însărcinat să lim
pezească apele a venit la 
mine acasă. Nu a intrat în 
curte, numai s-a uitat 
peste gard. L-a mulțumit, 
probabil, gospodăria mea, 
pentru că a zis : „Asta ar 
fi bun !“.

— De unde știți 7
— Mi-a spus cel care era 

cu el. Apoi a venit la 
S.M.A., a stat de vorbă cu 
mine, cu directorul. Nu-mi 
convenea propunerea oa
menilor. Ce-mi trebuia mie 
să mă înham la o treabă 
a dracului de încîlcită 7

— Sînteți sincer I
— îmi dă mina acum, 

mărturisesc. Am zis că nu 
vrea nevasta, că nu se 
poate lipsi de mine direc
torul — și era adevărat, 
nici unuia, nici altuia nu 
le convenea.

— Chiar nu vă interesa 
că C.A.P.-ul mergea prost, 
nu știați 7

— Cum să nu fi știut 
dacă trăiam: în mijlocul

umbla cu „nu vrea nevas
ta, nu vrea directorul 1“ 
Ești cam negustor, Tațără 
(el mi-a zis vorba asta și 
era, din păcate, cam ade
vărată), te-ai învățat să 
culegi de unde-i ușor de 
cules, ești mulțumit cu ce 
ai realizat pînă acum. La 
ce-ți folosește tot ce ai în
vățat la S.M.A. dacă din
colo de gardul tău cresc 
bălăriile ?“.

— Interesantă povestea...
— Interesantă 7 Știți, 

mi-a crăpat obrazul de ru
șine, dar a urcat și ambiția 
în mine cînd omul acela 
m-a întrebat, așa, cu uimi
re : „Ce fel de comunist 
ești tu, Mihai Țațără, că 
dai înapoi la chemarea oa
menilor 7 Ce țăran mai 
ești și tu 7 Vei fi rămas la 
năravul de «individual» ?“. 
A știut unde să lovească. 
Nu a zis că va ieși un bun 
țăran din mine, ci că sînt 
țăran, dar egoist. Ei, asta 
n-am mai înghițit-o 1 Și 
ne-am apucat de treabă.

— Spuneți : „ne-am a- 
pucat" 7

— Cum altfel să spun 7 
S-a ales un alt consiliu de 
conducere, trecînd fiecare 
om prin ciur și prin dir- 
mon, criteriul principal fi
ind pofta de muncă și do
rința. de a practica o agri
cultură modernă. Am în
ceput cu organizarea, cu

— Deci, sînteți mulțumit 
de cum merg treburile.

— Să vă dau un exem
plu, pe pozitiv, și-1 veți 
ghici pe cel negativ. Anul 
trecut am fost încăpățînați 
și am făcut lucrările, toa
te, ca la carte, fără să ne 
mal bizuim pe faptul că 
vor fi în vară și în toamnă 
ploi. Și au fost ploi prin 
jur, dar, ca un făcut, dea
supra noastră norii se 
spărgeau și o luau care În
cotro. Din martie pînă în 
august nu a căzut strop de 
ploaie. Cu toate acestea, 
noi am depășit planificarea 
recoltei la hectar — și la 
grîu, și la porumb, și la 
sfeclă. Am Îngrijit de fu
raje mai mult ca în alți 
ani și acum vindem, celor 
care au nevoie, 400 de tone 
de furaje. Și asta, țineți 
cont, în condițiile în care 
nu a plouat și, colac peste 
pupăză, fără ploaie, trăs
netul ne-a incendiat o șiră 
de furaje. Ne-or fi bleste
mat unii peste care ploile 
au căzut cînd trebuia, dar 
furaje nu au...

■ — Asta o spuneți chiar 
ca un țăran egoist.

— Acum, vorbind serios, 
mal avem multe de făcut. 
Unii se miră că, folosind 
mecanizatele, îngrășămin- 
tele artificiale, nu le ies 
întotdeauna socotelile. Toa
te astea își au* importanța 
lor, dar dacă nu le folosești

cu rost și drămuială — și■ 
combustibilul, și piesele de 
schimb, și îngrășămintele 
(care nu vin numai de la 
combinatul chimic, ci se 
produc și in bătătură, nu
mai să le scoți din grajd 
și să le duci la cîmp !) nu 
ai făcut mare lucru. Se 
cuvine să pui suflet în tot 
ce întreprinzi și, pe lîngă 
mașină, să pui și mina, 
cînd e nevoie. Porumbul, 
mai mult de jumătate noi 
l-am recoltat manual, am 
cărat toate recoltele nu
mai cu atelajele trase de 
animale, pînă și copiii au 
contribuit la curățirea cîm- 
pului de tot felul de fura
je, ordonîndu-le pe sorturi, 
adăpostindu-le. Avem un 
inginer-șef (și ca el sînt 
mai toți ai noștri) — din 
păcate iese acum la pensie, 
dar nu ne lasă el — care 
poate fi luat oricind ca 
model de om cu răspun
dere, pentru pămînt. Nu 
iartă nimic și pe nimeni 
cînd lucrează prost.

— Aveți și dumneavoas
tră vreo „amintire" de 
la el 7

— Păi. da I S-a întîmplat 
și m-au trecut răcorile. Ve
deți, conducerea nu este nu
mai a mea ca să se sfiască ci
neva, cînd e nevoie, să mă 
tragă de mînecă, e a fiecă
ruia în parte și, îndeosebi, 
a tuturor. Iar conduce-ea 
este democratică, funcțio
nează prompt, ounînd la 
punct treburile. Uzina pă- 
mîntului e complicată si 
pasionantă. E loc de mult 
mai bine și de aceea sîn
tem încă nemulțumiți de 
ceea ce realizăm, și eu și 
tovarășii mei de muncă.

— Se apropie primăva
ra...

— O, am învățat să nu 
așteptăm venirea primăve
rii I Ii ieșim în întîmpina- 
re încă din toamnă — 
ogoarele noastre sint ca o 
grădină, mărunțite bine, 
pămintul e ca huila — am 
lucrat și în iarnă, în contul 
ei, în legumicultură, în 
zootehnie și pentru cultura 
mare. Agricultura nu mai 
recunoaște anotimpuri pre
ferate — ca pe vremuri — 
ea este o uzină cu foc con
tinuu. Nu așteptăm primă
vara, o aducem la noi I

Dionlsie SINCAN

OBSCURANTISMUL SE AUTODEMASCĂ...

Un leac pentru
credulitate...

Citim :
„Cînd Pămintul va intra 

în conjuncție cu planeta 
Marte, pisează piatra de 
căprioară și ia din ea o fă- 
rîmiță cu vin malvezian; 
aleargă apoi cît te țin pi
cioarele pină ce sudoarea 
va curge șiroaie pe tine. 
Repetă operația de trei ori 
la rind și trupul îți va de
veni invulnerabil".

Sau :
„In orașul Itzehoe s-a 

arătat dracul în persoană. 
El a sucit gîtul la mai mult 
de douăzeci de boi și i-a 
izbit cu atîta putere de pă
mînt, incit boii s-au afun
dat, de nu li se mai vedeau 
decît coarnele. Diavolul a

împletit și oiștile de la că
ruțe, incit au trebuit să fie 
despărțite cu toporul. A ri
dicat apoi poarta orașului 
și a aruncat-o cu cîțiva 
pași mai înăuntru. Ce-o să 
mai iasă și din asta 7“

Cititorul acestor rînduri 
ar putea, la urma urmei, să 
întrebe și el : ce ne-a ve
nit să reproducem gogoșile 
de mai sus — demne de 
magia evului mediu — co
lecționate de „Istoria cultu
rală a prostiei omenești" 
(Editura științifică, 1969) 7 
Au vreo legătură aceste 
pasaje hilare cu cele ce ur
mează 7 După opinia noas
tră, da. Rămine doar de de
monstrat. Apelăm la rela
tarea unui martor ocular :

„De mai mult timp, pas
torii Ștef Ioan și Cocar Be
niamin au introdus in bi
serica baptistă din Mediaș 
practica tămăduirii unor 
bolnavi prin «punerea mîi- 
nilor» pe locul dureros ori 
prin rugăciuni... Au venit 
șchiopi, paralitici, epileptici 
pînă și de la București... 
Am fost anunțat să mă duc 
și eu la biserica din Mediaș. 
Erau de față și doi pastori 
străini — suedezi — care 
au predicat. Unul dintre a- 
ceștia a zis : «Cine are du
reri de spate să se ridice in 
picioare». Numărul celor 
care s-au ridicat : 30—40.
Au mers în față. Li s-a 
spus să pună mina pe locul 
dureros. S-a rugat pastorul 
străin pentru ei și le-a spus 
să ia loc. Apoi a zis : «Cihe 
e bolnav de inimă să vină 
în față». S-a rugat și pen
tru aceștia și le-a spus să 
ocupe loc.

Eu pot mărturisi că nu 
am văzut pe nimeni tămă- 
duindu-se. Am văzut pe ci

neva accidentat care a ple
cat tot așa acasă. Cei care 
erau bolnavi cu spatele e- 
rau bolnavi și de inimă și 
cu stomacul. Așa că unii 
au ieșit și de cite două, 
trei ori în față.

In ziua de miercuri au 
fost chemați alți bolnavi, 
plus cei cu necazuri în fa
milie. S-a rugat pastorul a- 
cela și pentru ei și i-a pof
tit apoi să ia loc. Joi seară 
au fost chemați cei care 
doresc să primească duhul 
sfînt... Vineri nu mai știu 
ce s-a mai întîmplat pentru 
că am plecat acasă.. Din tot 
ce am văzut pot arăta că 
nu am observat nici o mi
nune. Unii care au fost 
miercuri bolnavi au venit 
și joi la fel de bolnavi...."

Cum se vede. „Istoria cul
turală a prostiei omenești" 
continuă să se scrie. Rela
tarea celui care a fost de 
față, „pînă joi", la episoa
dele înfățișate privind „tă
măduirile" prin „punerea

mîinilor" — spectacole fără 
noimă inițiate de Ștef loan 
și Beniamin Cocar, la Me
diaș — ar face deliciul ori
cărui capitol dintr-o nouă 
ediție a amintitei istorii. 
„Serviciile" acestea pre
tins „divine", de „tămădui
re", au fost, fără îndoială, 
de un grotesc fără margini 
și de un umor nebun. Cum 
vom vedea însă ceva mai 
încolo, nu pentru grotesc și 
umor au fost ele... convo
cate. In treacăt fie spus, in 
coloanele ziarului nostru 
s-a mai scris despre ase
menea găluști înghițite de 
creduli notorii care, epilog 
firesc, au ajuns pînă la 
urmă în postura de mofluzi. 
Destui dintre aceștia s-au 
lăsat o vreme ademeniți de 
șarlatani de meserie.

Ajunși aici, iată-ne de 
fapt în miezul faptelor. 
Nici o „minune", nici o „tă
măduire" — săvirșite sub 
patronajul lui Ștef și com
pania — n-au fost pe gra

tis. Că așa stau lucrurile o 
probează și scrisoarea celor 
vreo cincizeci de credin
cioși baptiști din Mediaș, 
adresată autorităților de 
stat la 5 octombrie 1982, 
din care reproducem :

„Ștef loan și Cocar Be
niamin au fost predicatori 
în biserica baptistă din Me
diaș. Conducerea uniunii 
creștin-baptiste le-a comu
nicat prin adresă că înce- 
pînd din 1 octombrie 1982 
nu mai sînt pastori. Asta, 
pentru faptele lor care nu 
au nimic a face cu credin
ța. Totuși, ei, neobrâzațl, 
nu s-au supus. Vrem să 
scăpăm de acești fanatici, 
șarlatani, paraziți... Ei au 
învățat femeile mai cucer
nice, pe unii bărbați să le 
pună în plicuri de dărnicie 
100—200 de lei de fiecare 
dată, plată pentru lucrarea 
lor ce trebuie răsplătită, ca 
să aibă ei un cîștig mai 
gras în buzunarul lor"...

Indignarea semnatarilor 
este pe deplin firească. In 
același timp ea ne dă și o 
idee despre „fanatismul" 
inșilor care își văd mal de
parte de treburile lor. deși 
nu mai sînt recunoscuți ca 
„păstori" ai comunității din 
Mediaș. Explicația acestui 
paradox 7 Păi, în schimbul 
recompenselor pretinse nu 
merită oare să „tămădii- 
iești" în flux continuu 
chiar și pe cei... sănătoși la 
trup și la minte 7 Dar cel 
mai sănătos lucru ar fi ca 
păcăliții — care au aflat 
astfel, pe pielea și buzuna
rul lor. leacul credulității ! 
— să pună mină de la mină 
și să scape de cei care pro
fită de credulitatea lor. 
umflîndu-și buzunarele.

Asta, dacă nu țin cu tot 
dinadinsul să intre în... 
„Istoria culturală a prostiei 
omenești"...

I. TUDOR

ANCHETĂ SOCIALĂ

...Anti ’78, ’79. ’80, ’81.
Dumitru Marinescu, om 
spre 60 de ani. funcționar 
într-o instituție centrală, 
începe, mai mult sau mai 
puțin vizibil, să-și schim
be' modul de viață. Devine 
mai cheltuitor, mai darnic, 
iși cumpără un aparta
ment de 140 000 de lei pe 
care-1 achită pe loc (are 
3 5Q0 de lei pe lună și doi 
copii). -începe să fie inte- 

> resat, de bijuterii... în pa
rale] — așa cum va spune 
șefa sa mai tîrziu — ..ma
nifestă nervozitate și inco
erență în exprimare!’. Ceea 
ce poate să însemne mai 
multe lucruri — printre 
care și o permanentă și 
uriașă tensiune psihică. La 
19 ianuarie 1981 se va do
vedi că tocmai aceasta era 
explicația nervozității sale 
continue : în ziua aceea. 
Dumitru Marinescu este 
prins in flagrant delict de 
luare de mită.

Cu citeva luni tn urmă, 
Tribunalul municipiului 
București l-a condamnat pe 
Dumitru Marinescu Ia 5 ani 
închisoare. Sentința a ră
mas definitivă.

★
In structura creată de 

societatea noastră pentru a 
introduce și a spori ordinea 
în organismul social sînt 
antrenați mii și mii de oa
meni. Ei reprezintă — toți 
și fiecare în parte — însăși 
ideea de ordine, de rigoa
re, pe care socialismul o

presupune mai mult decit 
oricare altă orînduire.

Dar... iată, cite unul ri
sipește capitalul de încre
dere ce i s-a acordat, ab
dică de la comportarea 
demnă, fără rată de pină 
atunci și pășește pe drumul 
dezonoare!. El favorizează 
pe unul sau pe altul, ii 
aprobă ceea ce nu este fi

rițe. tărițe — dar este vor
ba de sute de mii de tone 
în fiecare an ; foarte pre
țioase. pentru că ceea ce 
în industria morăritului re
prezintă subproduse și de
șeuri. în zootehnie este 
cea mai prețioasă hrană. 
Tărîțele sînt repartizate 
către direcțiile generale a- 
gricole județene care, la

bancuri destul de vechi", 
declară el. (Observați nu
anța : nu bancuri noi. neu
tilizate, ci citeva rupte și 
cirpite, uzate, fără mare 
valoare... Vai de capul ei, 
asta-i mită 7). . Dar el nu 
voia să' primească. Să ve
deți ce-a pățit într-o dimi
neață, pe la 5,45. Se băr
bierea. cînd aude soneria.

mează banii. Un oarecare 
A. îl vizitează acasă și, pe 
neobservate, îi Iasă sub o 
fructieră un plic cu 10 000 
de lei. Cînd bagă de seamă, 
Marinescu se indignează, 
dar, ce să vezi, ca și cei
lalți, A. dispăruse. Contul 
economistului de la tărîțe 
cre=te, cresc și sumele li
chide aflate prin casă. Ma

de Dumitru Marinescu 
erau, pur și simplu, de
turnate de la alte uni
tăți agricole și, în vreme 
ce sectoarele zootehnice 
ale mituitorilor înfloreau, 
in alte unități agrico
le producția de lapte scă
dea sau se oprea pentru că 
tărîțele ce li s-ar fi cuvenit 
luaseră drumuri întorto

Cînd obligațiile sînt transformate în... avantaje
Cîteva reflecții pe marginea unui caz de mită asupra căruia legea și-a spus cuvîntul

resc să-i aprobe si face 
acest lucru contra plată — 
adică e mituit.

Este ceea ce a făcut Du
mitru Marinescu. Era — 
de aproape treizeci de ani 
— economist la Centrala 
industrială morărit. decor- 
ticat. panificație și produse 
făinoase din București, 
Centrala morăritului, cum 
i se spune curent. Printre 
alte atribuții de serviciu, 
răspundea și de „reparti
zarea și redistribuirea sub
produselor și deșeurilor re
zultate din activitatea de 
măcinare a cerealelor". Mai 
direct, a tărîțelor — de la 
toate cerealele, de la toate 
morile, din toată tara. ■Tă-
)

rîndul lor. le repartizează 
unităților socialiste după 
necesități.

Or. cheile acestor repar
tizări șe aflau in mîinile lui 
Dumitru Marinescu. Ama
torii de tărîțe peste plan au 
început să-i dea tîrcoale. 
Nu știm cu exactitate cît 
și cum a rezistat el ispi
tei. destul că la un moment 
dat a început să ia mită.

Mituitorii ii aduceau lui 
Dumitru Marinescu in pri
mul rînd bani. Apoi : car
ne, piei de miel, curcani, 
ciuperci, brînză, smîntină. 
vin. ouă. nuci... și cite și 
mai cite. Ba. de pe urma 
unuia nu are nici un folos, 
în afară de.........citeva

Iese, și îl vede pe un oa
recare G„ care venise in 
mai multe rinduri in cen
trală după repartiții. De 
data asta... dar să-i dăm 
cuvintul chiar lui Marines
cu : „G. mi-a Spus că a 
vrut să-mi facă o surpriză 
și mi-a aruncat peste gard 
doi curcani argintii la pene 
și apoi a luat-o la fugă". 
Vezi doamne. Marinescu nu 
voia să-i primească. Altul 
îi aduce ciuperci și el dă 
să-i plătească. Parcă vor
bit cu celălalt, acesta „a 
refuzat banii, a lăsat sacoșa 
jos și a plecat alergînd". 
Te pui cu mituitorii 7

Ei. dar astea sînt așa. a- 
peritivul. Grosul 11 for

rinescu accede în sfere mai 
înalte ; începe să stringă 
bijuterii și blănuri. In mo
mentul arestării, in februa
rie 1981, are 110 000 de lei 
„in depozit", 10 000 in casă 
(pentru cheltuieli mărun
te...). blănuri și bijuterii. 
Repet : din 3 500 de lei pe 
lună; după ce. numai cu un 
an în urmă, achitase 140 000 
pe loc pentru un aparta
ment.

De unde afilia bani 7 
Plus alții 7 E limpede că 
această „agoniseală" nu 
venea din retribuția lui 
Dumitru Marinescu.

Tărîțele suplimentate 
contra mită repartizate

cheate și nu mai ajungeau 
la ele.

Jocul a continuat astfel 
— pînă la concurenta sumei 
de 78 500 lei — vreme de 
aproape doi ani. Cum ară
tam la început, la 19 ia
nuarie 1981. Dumitru Mari
nescu este prins in flagrant 
delict de luare de mită. Un 
mituitor îl denunțase.

★
Legea și-a spus cuvintul. 

mituitul a fost pedepsit. 
(Adăugăm, în paranteză, 
că. după cum ni s-a spus, 
ancheta continuă). Societa
tea a sancționat după cum 
se cuvine grava încălcare a 
legilor care s-a produs in 
împrejurările arătate.

Dar... se putea oare să *1 
nu se ajungă aici 7 Credem 
că da. Avem toate motivele ■ 
să credem că vreme de a- 
proape treizeci de ani Du
mitru Marinescu a fost, in 
serviciu, un om onest. Insă 
într-o zi a venit un ins care 
i-a adus man nimic, niște 
ciuperci. Și nu i-a cerut 
nimic, a fost „o atenție”. 
Pe urmă i-a adus doi 
curcani — și tot nu i-a ce
rut nimic. Altă „atenție". 
Pe urmă i-a dat trei mii 
de lei — și i-a cerut. Și el 
a dait.

Exact ca la un dig : im
portant este ca apa să nu 
facă o fisură de un mili
metru. Dacă a reușit, cu- 
rînd-curind va apărea și 
spărtura de un metru ; 
după care digul va înceta 
să existe. Din punct de ve- 
dere moral, in materie de 
mită nu este nici o deose
bire între o pungă de ciu
perci și un colier de perle. 
Amîndouă sînt recompensa 
pentru un abuz.

Am supus atenției acest 
caz ca încă un îndemn 
către toți factorii de răs
pundere ca să vegheze la 
integritatea morală a rela
țiilor de serviciu, să facă 
tot ceea ce depinde de ei ' 
pentru ca în angrenajul a- 
cesta să nu se poată 
strecura, nici cît un bob 
de nisip, impuritatea.

Gcorqe-Radu 
CHIROVIC1
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 

a participat ieri la convocarea-bilanț

Cronica zilei

a activului cadrelor de bază ale armatei

Vineri după amiază, tovarășul 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe, a primit pe Muslehuddin 
Ahmed, noul ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Popu
lare Bangladesh în Republica Socia
listă România, în legătură cu apro
piata prezentare a scrisorilor de 
acreditare.

(Urmare din pag. I)
aflați in mijlocul militarilor, un 
eveniment memorabil în viața ar
matei române, care vă datorează 
profilul ei revoluționar, socialist 
de astăzi, exercitarea deplin suve
rană a comenzii supreme, înfăți
șarea modernă ce i s-a imprimat 
intens în cele aproape două dece
nii de cînd, prin voința unanimă a 
națiunii, conduceți cu înțelepciune 
și cutezanță destinele patriei noas
tre pe magistrala progresului și 
civilizației socialiste.

Răspunzînd simtămintelor unani
me ale ostașilor țării, care își în
deplinesc misiunea sacră cu abne
gație și nestrămutat devotament 
fată de patrie, popor și partid, față 
de dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe comandant suprem, vâ rog 
să-mi permiteți ca, și cu acest 
emoționant prilej, să dau expresie 
profundei stime și gratitudini ce o 
nutrim față de dumneavoastră, cti
torul inspirat al societății socialis
te multilateral dezvoltate pe pă
mîntul României, personalitate 
proeminentă a contemporaneității, 
al cărui nume este gravat în con
știința umanității ca simbol al pro
gresului, libertății și păcii.

Cu deosebită forță s-a manifestat 
nobila vocație patriotică, revoluțio
nară, umanistă, care vă este pro
prie, în raportul de inestimabilă 
valoare prezentat Ia Conferința 
Națională a partidului, deschizător 

;<de noi orizonturi ascensiunii 
României, uriașă contribuție crea
toare la dezvoltarea teoriei și prac
ticii sbcial-politice naționale și in
ternaționale.

Sub semnul marilor exigențe for
mulate de dumneavoastră, activul 
nostru analizează stadiul transpu
nerii în viată a sarcinilor ce ne-au 
revenit din hotărîrile Congresului 
al XXI-lea al partidului, al îndepli
nirii Directivei comandantului su
prem privind pregătirea militară și 
politică a armatei în perioada 
1981—1985, excepțional document 

® politico-militar, care reprezintă o 
substanțială dezvoltare a doctrinei 
militare naționale, al cărei strălucit 
fondator sînteți, una din cele mai , 
de seamă realizări în domeniul a- 
părării patriei din perioada inau
gurată de Congresul al XX-lea, 
intrată în istorie ca Epoca 
Ceaușescu.

Călăuzindu-ne neabătut după lu
minosul dumneavoastră e'xemplu, 
tovarășe comandant suprem, în ca
drul activului am căutat să eva
luăm, în spirit critic și autocritic, 
activitatea desfășurată în cele trei 
cicluri de instrucție parcurse de la 
intrarea în vigoare a Directivei, să 
stabilim noi măsuri în vederea op
timizării tuturor factorilor de care 
depind capacitatea de luptă a ar
matei, îmbunătățirea conlucrării, ei 
cu unitățile Ministerului de Interne, 
gărzile patriotice, cu celelalte com
ponente ale sistemului apărării na
ționale".

Dezbaterile în plen și pe grupe, 
desfășurate într-o atmosferă de lu
cru, s-au caracterizat printr-o răs
pundere partinică, aducînd sugestii 
și propuneri menite să contribuie 
la îndeplinirea exemplară a hotărî- 
riior de partid, a Directivei coman
dantului suprem.

Partîcipanții la discuții — coman
danți, secretari de consilii politice 
și comitete de partid, șefi de state 
majore, ingineri și alte cadre mili
tare — au reliefat faptul că Direc
tiva comandantului suprem al for
țelor armate a determinat o puter
nică efervescență în gîndirea și ac
țiunea cadrelor de la toate nivelu
rile, a dinamizat întreagă activitate 
din armată. Vorbitorii s-au referit ■ 
pe larg la rezultatele obținute și ex
periența pozitivă acumulată în in
struirea trupelor, evidențiind pro
gresele înregistrate în ridicarea ca
pacității de luptă a unităților și 
marilor unități. A fost subliniat 
faptul că, pe temeiul principii
lor doctrinei noastre militare, al 
indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, s-a realizat o mai bună 
conlucrare cu gărzile patriotice, 
unitățile Ministerului de Interne, 
consiliile locale de apărare, prin 
acțiuni de pregătire comună, exer
ciții și. mai ales, aplicații.

Totodată, s-a reliefat modul în 
care s-a înfăptuit integrarea socia
lă a armatei, prin prezența ei acti
vă la dezvoltarea economiei națio
nale, la viața politică, ideologică, 
științifică și culturală.

Analizînd cu răspundere comu
nistă, în spirit critic și autocritic, 
activitatea din domeniile de care 
răspund, participants la dezbateri 
au făcut numeroase propuneri și 
s-au angajat să-și îmbunătățească 
stilul și metodele de muncă, să ac
ționeze cu toate forțele pentru în-

făptuirea neabătută a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului, a tu
turor misiunilor și sarcinilor tra- 

' sate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Primit cu vii și puternice 

urale, a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, comandantul 
suprem al forțelor noastre armate. 

Cuvîntare'a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, document de inesti
mabilă valoare teoretică și practi
că, a fost urmărită cu deosebită 
atenție, cu legitimă mîndrie patrio
tică, fiind subliniată în repetate 
rînduri cu puternice aplauze și 
ovații. Participanții la convocare 
au aclamat îndelung pe conducăto
rul partidului și statului nostru, 
comandantul suprem al forțelor ar
mate. reafirmîndu-și astfel hotărî- 
rea fermă de a-și consacra' toate 
eforturile pentru întărirea 
nuă a capacității combative 
pelor, de a fi totdeauna la 
mea încrederii acordate de 
popor și partid.

In încheierea lucrărilor a luat cu
vîntul ministrul 
care a spus :

„Mult stimate 
dant suprem, 

Vă rog să-mi 
adîncul inimii, să dau .glas mulțu
mirilor fierbinți și recunoștinței 
nețărmurite pentru înaltele apre
cieri cu care ați cinstit armata tă
rii în ampla și cuprinzătoarea dum
neavoastră expunere, de excepțio
nală valoare teoretică și practică, 
nouă și profundă dezvoltare crea
toare a concepției apărării naționa
le, a doctrinei, artei și științei mi
litare românești, călăuză de preț 
pentru militarii de toate gradele în 
înfăptuirea neabătută a obiective
lor ce decurg din hotărîrile Con
gresului al XII-lea și ale Conferin
ței Naționale, a Directivei privind 
pregătirea militară și politică.

Sîntem conștienți că ne așteaptă 
o muncă încordată în vederea dez
voltării realizărilor obținute, a în
lăturării lipsurilor, pentru a ajunge 
la cotele .înaltelor exigente formu
late de dumneavoastră. în acest 
scop, vom acționa cu întreaga ener
gie și pricepere pentru perfecționa
rea cunoștințelor și deprinderilor 
militare ale cadrelor și ostașilor, 
pentru educarea lor patriotică, re-

conti- 
a tru- 
înălți- 
patrie.

apărării naționale.
tovarășe coman-
permiteți ca, din

volutionară, întărirea ordinii șl dis
ciplinei militare ferme, conștiente ; 
vom urmări folosirea eficientă a 
armamentului și celorlalte mijloace 
tehnice din înzestrare, moderniza
rea lor contirtuă prin concepție și 
producție proprie, intensificarea 
cercetării științifice, gospodărirea 
rațională a fondurilor materiale și 
financiare, realizarea de economii 
la energie, carburanți, materiale, 
înfăptuirea autoaprovizionării la 
principalele produse, agroalimenta- 
re; ne vom onora obligațiile în eco
nomia națională, în viata politică 
și culturală a țării.

Vom acționa astfel incit realizînd 
eficienta actului militar să ne înca
drăm în hotărirea Conferinței Na
ționale a partidului, care prevede 
că bugetul anual alocat armatei ră- 
mîne pînă în 1985 la plafonul anu
lui 1982.

însuflețiți de tezele, orientările și 
indicațiile programatice pe care ni 
le-ați stabilit și cu această ocazie, 
toți militarii, de la soldat la ge
neral, profund devotați patriei, po
porului, partidului, comandantului 
lor suprem, vă încredințează că își 
vor dărui întreaga ființă îndepli
nirii exemplare a misiunilor, vor fi 
gata în orice moment să execute 
ordinele și directivele dumnea
voastră, să apere, împreună cu 
celelalte forțe ale sistemului apă
rării naționale, cu întregul popor, 
cuceririle socialiste, munca pașnică 
a națiunii, independența, suverani
tatea și integritatea scumpei noas
tre patrii — România socialistă".

Convocarea-bilanț a activului ca
drelor de bază ale armatei a luat 
sfîrșit într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm. Participantii au 
făcut din nou tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la plecare, o emoțio
nantă manifestare de dragoste și 
prețuire. Ei au scandat îndelung, cu 
înflăcărare „Ceaușescu — P.C.R.i", 
„Ceaușescu și poporul!", reafirmînd 
aleasa prețuire a întregii armate 
față de comandantul său suprem, 
adeziunea totală a ostașilor la po
litica internă și externă a partidu
lui și statului, la elaborarea și în
făptuirea căreia un rol determi
nant îl are tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, hotărirea nestrămutată 
de a-și face cu credință și onoare 
datoria, de a sluji cu bărbăție și 
devotament interesele supreme ale 
poporului, ale patriei noastre libe
re, independente și prospere, Re
publica Socialistă România.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
TENIS ÎN „CUPA DAVIS"

25 de ani de la prima 
emisiune a postului de 

radio din Tg. Mureș
împlinirea a 25 de ani de la prima 

emisiune a postului de radio din Tg. 
Mureș a fost marcată printr-o adu
nare festivă, în cadrul căreia s-au 
relevat activitatea desfășurată de co
lectivul studioului la înfăptuirea po
liticii partidului și statului nostru, 
contribuția adusă la traducerea în 
viață a programului de educare și 
formare a omului nou, constructor 
devotat al socialismului pe pămîntul 
românesc.

în telegrama adresată cu acest pri
lej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, se arată :

Ne adresăm cu cele mai alese sen
timente de stimă și înaltă prețuire 
dumneavoastră, celui care întruchi
pați mîndria noastră patriotică, fiul 
cel mai iubit al poporului, conducă
torul încercat al partidului și al ță
rii, proeminentă personalitate a lu
mii contemporane. Ne facem o da
torie față de propria conștiință, 
față de memoria inimilor noas
tre. exprimînd și cu acest prilej 
nețărmurita admirație și recunoștin
ță, cărora țara întreagă le-a dat glas, 
pentru eroica și pilduitoarea dumnea
voastră viață. Vâ exprimăm cele 
mai vii mulțumiri pentru condițiile 
create muncii noastre, pentru înal- 

■ tele răspunderi ce le-ați pus în fața 
presei și definirea rolului social-po
litic al militantului comunist pe tă- 
rîmul publicisticii revoluționare. 
Alături de celelalte organe de presă 
județene, postul teritorial de radio- 
televiziune creat la Tîrgu-Mureș 
prin grija partidului constituie, prin 
emisiunile sale în limbile română și 
maghiară, o elocventă expresie a po
liticii naționale juste a partidului și 
statului nostru, o tribună de o tot 
mai largă audiență în rîndul celor 
ce trăiesc șl muncesc în unitate și 
frăție pe aceste meleaguri ale patriei.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general Nicolae 
Ceaușescu, de devotamentul nostru 
nețărmurit pentru cauza partidului, 
de hotărirea noastră de ziariști co
muniști de a nu precupeți nici un 
efort în lupta pentru Înfăptuirea 
idealurilor socialiste și comuniste pe 
pămîntul României, de a pune me
reu și în mod exemplar activitatea 
Studioului teritorial de radiotelevi- 
ziune Tîrgu Mureș în slujba împli
nirii mărețelor idei și orientări prin 
care ați luminat anii de autentică 
înflorire socialistă a țării.

Membrii Tribunalului Suprem, în
truniți în ședința anuală de bilanț, 
au analizat. în spirit critic și auto
critic. activitatea desfășurată potrivit 
sarcinilor constituționale, a politicii 
partidului nostru, a orientărilor date 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în ve
derea perfecționării continue a or
dinii de drept, a legislației și a ac
tivității organelor de justiție.

în telegrama adresată cu acest pri
lej tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, se spune :

Vă raportăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, ur- 
mînd orientările și indicațiile dum
neavoastră în înfăptuirea actului de 
justiție și a conceptului de drepta
te. îmbinînd umanismul socialist cu 
intransigența revoluționară, activita
tea în anul 198'2 a fost îmbunătăți
tă pe linia sarcinilor specifice ce ne 
revin, în sensul îndrumării instanțe
lor pentru aplicarea corectă și uni
tară a legilor, contribuind astfel mai 
eficient la apărarea ordinii de drept, 
la prevenirea și combaterea faptelor 
antisociale.

Analiza efectuată a scos în evi
dentă și unele lipsuri și greutăți în 
munca Tribunalului Suprem cu pri
vire la activitatea de îndrumare și 
control a instanțelor judecătorești, 
neajunsuri ce sîntem hotărîți să le 
înlăturăm din activitatea noastră.

Conștienți de sarcinile ce revin 
justiției în actuala’etapă de dezvol
tare socialistă a țării, membrii Tri
bunalului Suprem — ca activiști de

partid și de stat — vă asigură, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vor depune toate eforturile pen
tru apărarea și promovarea valori
lor societății noastre, în conformita
te cu legile țârii, cu normele eticii 
si echității socialiste. z

în înfăptuirea actului de justiție, 
vom veghea la apărarea cuceririlor 
revoluționare ale societății noastre, 
a bazei sale materiale, la respectarea 
și dezvoltarea noilor relații de pro
ducție, aflate în continuă perfecțio
nare. vom acționa neabătut pentru 
ridicarea propriei noastre activități 
pe o treaptă calitativ superioară, 
prin înțelegerea, aprofundarea și adu
cerea la îndeplinire a sarcinilor poli
tice și profesionale rezultînd din ho- 
tărîrile Congresului al XII-lea, ale : 
Conferinței Naționale a Partidului 
Comunist Român din decembrie 1982 
și a celorlalte documente de partid.

Ne luăm, în același timp, iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român și președinte al Repu
blicii Socialiste România, angajamen
tul solemn de a face totul pentru 
transpunerea în viață a prețioaselor 
dumneavoastră indicații în acest do
meniu, privind respectarea normelor 
de drept și a principiului prezumției 
de nevinovăție, ca nimeni să nu se 
poată sustrage răspunderii dacă este 
vinovat și nimeni să nu fie sancțio
nat sau pedepsit pe nedrept, să fa
cem să triumfe. în toate cazurile, 
ideea de dreptate, de legalitate, de 
etică și echitate în apărarea cuceri
rilor fundamentale ale patriei noas
tre socialiste.

încercare
Vineri, constructorii și montorii 

podului mixt, rutier și de cale fe
rată de la Cernavoda, peste ecluza 
de la intrarea Canalului Dunăre— 
Marea Neagră, au trecut cu succes 
probele de încercare a podului cu 
convoaie de locomotive.

Operațiunile respective s-au efec
tuat cu locomotive electrice de tipul 
C.O., cu 6 osii, de cite 21 tone pe 
osie, urmărindu-se determinarea 
stării reale la eforturi în secțiunile 
de solicitare maximă, ca și delimi-

tarea comportării structurii metalice 
a podului la solicitări asimetrice, 
în cazul convoaielor pe un singur 
fir și pe două fire de circulație.

Măsurătorile încercărilor au fost 
realizate de către cercetătorii 
laboratorului de specialitate al In
stitutului de cercetare și proiectare 
tehnologică în transporturi al 
M.T.Tc.

în final, peste podul de la Cer
navoda a trecut cu succes un convoi 
compus din 16 locomotive, însumînd 
o greutate de peste 1 000 tone.

FOTBAL

Satu Mare : TR-7 un nou utilaj pentru exploatările 
carbonifere

Chile 2-0După prima zi, România
• Evoluție excelentă a tînărului Segărceanu © Al doilea 

punct a fost semnat de Ilie Năstase
Momentul de cea mai înaltă satis

facție sportivă pentru miile de spec
tatori din sala Olimpia din Timișoara 
a fost ieri acela cînd Florin Segăr
ceanu a smuls victoria în fața lui 
Hans Gildemeister la capătul unei 
întreceri care afdurat aproape patru 

■g! Jucătorul nr. 1 chilian pornea 
cWâvorit in meciul de debut al par
tidei _ ‘ .............. .
Davis", în avantajul său pledînd și 
vasta experiență internațională, prin 
comparație cu aceea a tînărului ad
versar, românul Segărceanu. Iată 
insă că Florin, care s-a pregătit cu 
multă seriozitate pentru acest meci, 
l-a întrecut pe Gildemeister prin 
voință admirabilă, energie și price
pere tactică. Am vrea să-l vedem 
mereu pe Segărceanu valorificîndu-și 
atît de sigur aptitudinile, așa cum a 
făcut-o ieri. Felicitări Florine pentru 
frumoasa victorie de prestigiu perso
nal și atît de utilă echipei României.

La seturi, evoluția partidei a fost 
următoarea : 6—4, 3—6, 0—6, 6—3 și,

România — Chile din „Cupa

în sfîrșit, acel extraordinar set final, 
9—1, cu o desfășurare de 86 minute !

Seara tîrziu s-a încheiat și cel de-al 
doilea meci.

Ilie Năstase și-a demonstrat în 
partida cu tenacele Ricardo Acuna 
înalta sa clasă, întreaga gamă a lo
viturilor — servicii „as", loburi, sto
puri, pashing-shot-uri în 
niei. retururi de servicii 
re. Năstase a 
tă victorie cu 
6—2, 6—4.

obținut o 
scorul de

lungul li- 
cîștigătoa- 
concluden- 
2—6, 6—3,

★

Astăzi, cu începere de la ora 16,00, 
se va disputa partida de dublu, pe
rechile probabile fiind Iiie Năstase; 
Florin Segărceanu și, respectiv, Hans 
Gildemeister, Belus Prajoux. Dumi
nică sînt programate ultimele parti
de de simplu (de la ora 15,00) : 
Florin Segărceanu — Ricardo Acuna 
și Ilie Năstase — Hans Gildemeister.

Cezar IOANA

HOCHEI: Juniorii români din nou învingători
în cea de a doua zi a campiona

tului mondial dd hoqjiei pe gheață 
(grupa C) pentru juniori ce se des
fășoară la patinoarul „23 August" 
din Capitală, echipa României a în
trecut cu scorut de 4—1 (0—0, 1—0,
3—1) reprezentativa Bulgariei, iar

formația Ungariei a învins cu 7—5 
(1—2, 1—1, 5—2) selecționata Austra
liei. Astăzi este zi de repaus. Com
petiția se reia duminică de la ora 
15,30 cu meciurile Australia — Bul
garia și România — Ungaria.

ȘAH : Turneul internațional din Capitală
în runda a 3-a a turneului inter

național de șah ce se desfășoară în 
Capitală, maestrul român Ovidiu 
Foișor l-a învins pe Heinz Grunberg 
(R.D.G.), Lukacs a cîștigat la Iones- 
cu. iar partidele Stoica — Bischoff, 
Szimczak — Ciocîltea, Meduna — Ne- 
îulescu, Ștefanov — Ghindă și

Makropoulos — Kalay s-au încheiat 
remiză.

în clasament conduc Eugen Ghin
dă (România), Giorgios Makropoulos- 
(Grecia) - și Eduard Meduna (Ceho
slovacia) cu cite 2 puncte, urmați 
de Victor Ciocîltea (România) — 1,5 
puncte (1).

în cîteva rînduri
drid 83—79; Ț.S.K.A. JVtoscova— Cl- 
bona Zagreb 95—78 Maccabi Tel 
Ăviv — Ford Cantu 94—84.

• în ziua a doua a turneului final 
al campionatului mondial masculin 
de handbal (grupa B) au fost înre
gistrate următoarele rezultate 
nice : R.F. Germania—Suedia
15 ; Ungaria-^Spania 20—19 ; Ceho
slovacia—Elveția 25—14. în clasa
ment conduce R.F. Germania cu 5 
puncte, urmată de Cehoslovacia — 
4 puncte și Ungaria — 4 puncte.

• La Hanovra s-a disputat meciul 
amical de box dintre echipele R.F. 
Germania și Poloniei. Pugiliștii vest- 
germani au repurtat victoria cu sco
rul de 12—8.

• Proba de slalom uriaș desfășu
rată la Sella Nevea (Italia) în cadrul 
„Cupei Europei" la schi a fost cîști- 
gată de suedezul Gunnar Neurisser 
în l’42”ll/100. în clasamentul general 
al „Cupei Europei" se menține lider 
americanul Bill Johnson cu 115 punc
te, urmat de Frank Piccard (Franța) 
cu 113 puncte.

• Cunoscutul tenisman suedez 
Bjorn Borg și-a făcut reintrarea la 
Kansas City susținînd o partidă 
demonstrativă în fața americanului 
Roscoe Tanner. Borg a repurtat vic
toria cu scorul de 6—3, 6—4, 6—3.

• La cea de-a 9-a ediție a Jocu
rilor sportive panamericane, ce se 
vor desfășura în luna august a a- 
cestui an la Caracas (Venezuela), 
și-au anunțat participarea un număr 
record de 4 025 sportivi și sportive. 
Dintre aceștia cei mai numeroși vor 
fi prezenți la concursurile de atle
tism (638), natație (567), tir (360), 
fotbal (324), canotaj academic (323) 
șl volei (240).

• în cadrul „Cupei campionilor 
europeni" la baschet (masculin) au 
fost înregistrate următoarele rezulta
te tehnice : Billy Milano — Real Ma-

® „SITĂ" PENTRU 
BACTERII. Oameni de știin
ță din Bielorusia au creat un 
microfiltru dintr-un polimer 
care lasă să treacă moleculele 
de apă, dar reține bacteriile, 
acestea fiind mai mari. Astfel 
purificarea apei și a altor lichi
de se simplifică la maximum : 
nu mai este necesară nici fier
berea, nici prelucrarea cu izo
topi radioactivi. Pentru a obține 
această sită, cercetătorii au ales 
compuși chimici care silesc mo
leculele unor^polimeri să forme
ze o structură poroasă cu pori 
de o mărime strict determinată. 
Ea se prezintă ca o peliculă sub
țire, elastică, deosebit de rezis
tentă, asemănătoare cu hîrtia.

© STÎNGACI VESTIȚI,
în Anglia a fost publicată o car-

Azi, primele meciuri ale returului
Astăzi se yor desfășura, meciurile 

crimei-etape a retutului.eampionar, 
‘ ' diviziei A la fotbal. în Capi-

sînt programate două partide 
se vor juca pe stadioane dlfe- 
Steaua—Politehnica Iași (sta- 
Steaua) și Dinamo — FCM

tului 
tală. 
care 
rite : 
dion
Brașov (stadion Dinamoj. Iată în-

tîlnirile din țară : Jiul — Chimia ; 
FC Argeș — Politehnica Timișoara ; 
A.S.A. — FC Bihor; CS Tirgoviște — 
Sportul studențesc ; SC'Bacău — FC 
Olt și Corvinul — Petrolul. Toate 
întîlnirile vor începe la ora 15.

Meciul FC Constanța — Universi
tatea Craiova a fost ămînat.

După întîlnirea Universitatea Craiova - F.C. Kaiserslautern:

Motive de satisfacție,
■> f

dar și motive de reflecție
bază de plecare credem că se vor 
întemeia și pregătirile partidei retur 

, de la 16 martie, partidă în care, 
de-acum înainte, șansa „teoretică" nr. 
1 a trecut de partea craiovenilor.

Pe lingă motivele de satisfacție 
sportivă, generate de comportarea 
bună a Universității Craiova în aria 
fotbalului internațional, persistă însă 
și o cauză de neliniște. Am scris 
despre aceasta mai demult, sîntem 
nevoiți să revenim acum, spunînd 
răspicat fotbaliștilor noștri, antreno
rilor, cluburilor, că jocul neregula
mentar și gesturile nesportive con
travin civilizației fotbalului și frînea- 
ză totodată performanța fotbalistică. 
Cit de mult grevează aceste gesturi 
asupra performantei știe și Universi
tatea Craiova. Ilie Bălăci a lipsit, din 
motive disciplinare, la partide foarte 
importante, Donose și Irimescu sînt 
suspendați pentru meciul retur ; de 
asemenea, asupra altor jucători cra- 
ioveni planează amenințarea suspen
dării, ei fiind deja avertizați cu cite 
un carton galben. Ca să nu mai vor
bim că nici Bălăci, în meciul retur, 
nu are voie să mai ia un cartonaș, 
fiindcă iar o pățește... din necunoaș
terea regulamentului. Iată într-ade- 
văr o situație contradictorie : în 
timp ce Universitatea Craiova urcă 
treaptă după treaptă șl se află în 
pragul unui ..rezultat fără precedent 
pentru echipele românești, această 
performanță se vede serios îngreu
nată nu numai firesc, de valoarea 
adversarilor, ci chiar de propriii ju- 

' cători, autori ai unor acte neregula
mentare și cel mai adesea gratuite.

Tocmai de aceea, dragi fotbaliști 
craioveni, dorim ca de-acum înainte 
să vă lăudăm deopotrivă pentru mă
iestrie și pentru comportare perfect 
regulamentară, ambele necesare înal
tei performanțe spre care tinde echi
pa Universitatea. Succes !

Avem mai multe motive de satis
facție după cel dinții meci dintre 
Universitatea Craiova și F.C. Kaisers
lautern din sferturile de finală ale 
„Cupei U.E.F.A.". In primul rînd, sco
rul de 2—3 ni se pare promițător, în 
perspectiva unei foarte atente pre
gătiri a partidei retur de la 15 mar
tie, pe stadionul craiovean. Ne bucură 
mult clasa tehnică arătată de echipa 
■olteană, maturitatea ei tactică, probată 
cu precădere in repriza secundă, pe 
măsura ivirii unor noi condiții de joc, 
atunci cînd Universitatea a și 
frînele partidei în mîini și nu 
mai cedat valorosului adversar 
la fluierul final.

A satisfăcut, de asemenea, in 
grad, atitudinea celor de la Craiova, 
starea lor de spirit, tăria sufletească, 
competitivitatea înaltă de tip sportiv, 
capacitatea de a se dărui colectivului 
și telului ce și l-a propus întreaga 
echipă.

în legătură cu climatul în care a 
fost pregătit recentul meci de la 
Kaiserslautern, ne simțim, totuși, 
obligați să observăm că unii specia
liști, cit și, unii gazetari de sport au 
înclinat să exagereze forța adversa
rilor. Sigur, echipa vest-germană este 
o bună formație de club, disciplinată 
tactic, cu unii jucători valoroși, cum 
sînt Briegel, Thomas Alois, Bongartz, 
Brehme sau Nilsson. Ea practică un 
fotbal metodic și, se cuvine s-o re
cunoaștem, corect, în spiritul regulilor 
de joc. Dar, „dracii roșii" nu sînt 
chiar atît de... draci, cum fuseseră 
descriși în unele aprecieri dinainte de 
meci.’ Probabil, asemenea exagerări 
au influențat Începutul de joc timid 
al craiovenilor ; totuși, spre meritul 
acestora, echipa noastră a știut să ia 
„pulsul" adversarului și să-i aplice, 
cu multă inteligență tactica, „medica- 
mentatia" cuvenită. învățătura de 
minte sperăm să rămînă : nici sub
apreciere, nici supraapreciere, ci nu
mai considerarea cea mai realistă a 
datelor fiecărei partide. Pe această

te cuprinzînd numele unor cu
noscute personalități care scriau 
cu mina stingă. Lista acestor 
nume este inaugurată de împă- ' 
râtul roman Tiberius. Figurează, 
de asemenea, numele marelui 
artist și om de știință italian 
Leonardo da Vinci, al regelui 
britanic George al II-lea și al
tora. încheie lunga listă a stîn- 
gacilor vestiți „regele" actorilor 
de comedie Charlie Chaplin.

• CU BALONUL 
PESTE MEDITERANA. 
Pentru prima oară, doi francezi 
au reușit să traverseze Marea 
Mediterană intr-un balon um
plut cu aer cald. Plecați1 
miercuri seara din sudul Fran
ței, cei doi temerari — un băr
bat și o femeie — au aterizat 
24 de ore mai tîrziu la Bir

luat 
le-a 
pînă

egal

<

Valerîu MIRONESCU

Bouguecha, localitate situată Ia 
frontiera dintre Algeria și Tu
nisia, după ce au parcurs 1 450 
km. La bordul aerostatului 
„Primagaz", cu o capacitate de 
15 000 mc., cel mai mare din 
lume, ei au zburat la b altitu
dine de 3 000—5 000 de metri, 
profitînd de curențil de aer fa
vorabili. în afara unei epuizări 
fizice, călătoria pare să nu fi 
afectat starea sănătății celor doi 
francezi.

© „GUTENBERG DIN 
MAINZ". Scafandrii care in- 
vestigau fundul Canalului Mîne- 
cii au descoperit rămășițele unei 
corăbii naufragiate la mijlocul 
secolului ai XVIII-lea. între 
obiectele de metal găsite intr-un 
cufăr de fier s-a aflat și o me
dalie emisă la Haga în 1740.

vre O o
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 5 martie, ora 20 — 8 martie, 
orâ~20; Tn țară'i Vreme în curs de în
călzire. Cerul va fi variabil, cu înno- 
rări accentuate în nordul țării, unde vor 
cădea precipitații locale, îndeosebi sub 
formă de ploaie și lapoviță. în rest, 
precipitații Izolate. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat, cu unele intensificări, 
îndeosebi în zona de munte. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între mi
nus 6 și plus 4 grade, mai coborîte în 
prima noapte, cînd, izolat, vor scădea 
sub minus 10 grade, iar cele 

.între 3 și 13 grade, local mai 
în a doua parte a intervalului, 
de producere a ceții și, izolat, 
lelului. In București : Vreme 
de încălzire. Cerul va fi 
favorabil precipitațiilor de scurtă du
rată. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 3 șl plus 2 grade, 
mai coborîte în prima noapte pînă la 
minus 7 grade, iar cele maxime vor 
urca pînă la 13 grade. Dimineața, ceată 
slabă. (Corneliu Pop, meteorolog de 
serviciu).

c i n

maxime 
ridicate 
Condiții 
a po- 

în curs 
schimbător,

© Buletin de București : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15. FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; £0,15, FLAMURA

. (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
© B.D. intră în acțiune : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9,15; 11,45; 14,15; 16,45;
19.15.
© Plecarea Vlașinilor : VICTORLA. 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18;
20.15. FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, GLORIA (47 46 75)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Răscoala: STUDIO (59 53 15) — 10; 
12,30; 15; 17; 19.
© Comoara : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17.45; 20.
0 Grăbește-te încet : DRUMUL SARH 
(31 28 13) — 17,30; 19,30.
0 Alo, aterizează străbunica!: UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30.
0 Ochi de urs : UNION — 15,45; 18;
20, MIORlf A (14 27 14) — 15,45; 18; 20. 
0 Aventurile ursuleților polari : 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 
0 Concurs : PROGRESUL (23 94 10)
— 15,30; 17,30; 19,30.
© Al șaselea : FESTIVAL (15 63 84) — 
9,30; 11,30; 13.30; 15,30; 17,30; 19,30.
© Pirații secolului XX : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20.
0 Agonia; CAPITOL (16 29 17) — 9;
12,30; 16; 19,15. FLOREASCA (33 29 71)
— 9,15; 12,15; 16'; 19.15.
0 Combinația : CENTRAL (14 12 24) — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Bicicleta : BUZEȘTI (50 43 58) 
15,30; 17,30; 19,30.
© Călăuza : VIITORUL (11 48 03)
12; 15,3018,30.
0 Raidul vărgat : FLACARA (20 33 40)
— 15,30; 17,30; 19,30.
© Abba
11,15;

La întreprinderea „Unio" Satu 
Mare au fost realizate în premieră 
pe tară primele transportoare cu 
racleți de tip greu — TR-7. Con
ceput de un colectiv de specialiști 
de la Centrul de cercetare științi
fică și inginerie tehnologică pentru 
utilaj minier Satu Mare, la nivelul 
produselor similare realizate pe 
plan mondial, noul tip de trans
portor are o construcție robustă, 
adaptabilă condițiilor de lucru cu 
combinele de abataj de tip greu, 
care taie straturi groase pînă la 
4,5 m. Avind o productivitate ridi
cată — asigură debite de transport 
de pînă la 600 tone pe oră, trans
portorul dispune, totodată, de sis
teme de acționare moderne, care 
înlătură necesitatea operațiilor 
auxiliare din subteran. Prin asimi- / ■ eiwnon

larea noului produs se elimină im
portul de instalații similare. La 
realizarea noului utilaj o contribu
ție remarcabilă au avut-o în pro
iectare — colectivul condus de in
ginerul Iosif Meszaros. de la 
CCSITUM Satu Mare și la execu
ție — echipele conduse de maistrul 
loan Tarța, de la întreprinderea 
„Unio" și echipa lui Andrei Wal- 
draf, din atelierul de 
ductie.

Primul TR-7 pentru 
mină a luat drumul în 
spre mina Uricani, iar primul TR-7 
pentru abataj a fost expediat la 
mina Livezeni, ambele din Valea 
Jiului, după ce, în prealabil, re
prezentanții minerilor le-au testat 
in Unitatea furnizoare. (Octav 
Grumeza, corespondentul „Scînteli")

micropro-
galerii de 
aceste zile

i

• 20.30 — Film serial „Pasăre de 
pradă". Episodul 2 © 21,20 — Va
rietăți... cu dedicație

22,15 Telejurnal
22,25 Romanțe și clntece de voie bună

PROGRAMUL 1
11,80 Telex
11,05 Cultivarea limbii și literaturii ro

mâne în școală
11,25 Desene animate : Micuța Nell
11.50 Ora de muzică
12,40 Noi în anul 2000
13,00 La sfîrșit de săptămînă (I)
18,35 Săptămînă politică
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 I„n sfîrșit. de săptămtnă (H) • 19,20 

— Arc peste timp. 6 martie 1945 
— 6 martie 1983 © 19,30 — Teleen-
clolopedia $ 20,00 Mondovision

PROGRAMUL 2
19.00 Telejurnal
19,20 Desene animate : Woody — 

nitoarea buclucașă
19,45 Cîntarea României. De pe 

scenă a țării pe micul ecran
20.25 Forum politico-ideologic, 

gospodărire a proprietății 
te — datorie patriotică a 
om al muncii (I)

20,40 Capodopere în concert — 
concertant mozartian

22,15 Telejurnal
22.25 Jaz în nocturnă. Retrospectivă Si

biu ’Si

docă-

marea

Buna 
socialls- 
fiecărul

Univers

• Pe aripile vîntulul : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9,30; 14,30; 18,30.
© Program de desene animate — 9;
10,30; 12,15; 13,45; 15,30; Familia Bar
kley de pe Broadway — 17; 19,30 :
DOINA (16 35 38).
© Despărțire temporară : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 12; 16; 19, MODERN 
(23 71 01) — 9; 12,15; 16; 19,15, CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 12; 16; 19.
• Marea evadare : GRIVIȚA (17 08 58)
— 9; 12; 16; 19.
© Trei oameni periculoși s DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Pe căi nelegale : LIRA (31 71 71) — 
15,30; 17,30; 19,30.
© Șeriful din Tennessee : FEREN
TARI (80 49 85) — 10,30; 15,30; 17,30;
19,30.
© Domnul miliard : COTROCENI 
(49 48 48) — 14; 16; 18; 20?
0 Războiul stelelor : PACEA (60 30 85)
— 10,30; 16; 18,30.
<fir Expresul colonelului Von Ryan s 
MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.15.
© Competiția : VOLGA (79 71 26) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Tess î POPULAR (35 1517) — 10;
13; 16; 19.
© Imperiul contraatacă : MUNCA 
(21 50 97) — 10; 13; 16; 19.
© Sindromul : COSMOS (27 54 95) — 
9,30; 12; 14,30; 17; 19,30.
• Clinele: TOMIS (21 49 46) — 8,30? 
10,45; 13; 15,15; 17,45; 20,15.
0 Amnezia : ARTA (21 31 86) — 9; 11; 
13; 15; 17,15; 19,30,

© Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Vlaicu Vodă — 15; Romulus 
cei Mare — 19,30; (sala Atelier) ; Fata 
din Andros — 15,30; Intre patru ochi 
(A) — 19,30; (sala mică a Palatului):

PATRIA (11 86 25) 
13,30; 15,45; 18; 20,15.

9;

DE PRETUTINDENI
Dacă s-ar da crezare inscrip
țiilor de pe această medalie, 
atunci inventatorul tiparului 
modern nu ar fi fost Gutenberg. 
Pe una din fețele medaliei se 
pot citi cuvintele „Gutenberg 
din Mainz", iar pe verso se 
distinge bine inscripția care 
glăsuiește că prima tiparniță de 
cărți a fost făcută de un oare
care Lorenzo Koster din Olan
da, în anul 1440. Medalia-a fost 
emisă la împlinirea a 300 de ani 
de la acel eveniment.

• HOȚIE... INFOR
MATICĂ. Recent a avut loc, 
la Cannes, in Franța, congresul 
„Securicom 83", la care infor-

maticieni, industriași și ingineri 
au analizat multiplele aspecte 
ale fraudei informatice .și mij
loacele de a o evita. în cadrul 
congresului s-a subliniat că în 
etapa actuală un funcționar abil 
sau proprietarul unul simplu or
dinator particular poate să vi
reze milioane în contul său ban
car din conturile unor bănci sau 

.întreprinderi. Astfel, un funcțio
nar de poștă vest-german a de
turnat în propriul profit cinci 
milioane de mărci manipulind 
un ordinator ; un escroc a înca
sat do la o bancă 260 000 de lire 
sterline, în două tranșe, intr-un 
interval de numai 72 de ore. 
Iar lista exemplelor poate fi 
mărită.

® CVINTUPLI. La Bu
dapesta s-au născut, prin ceza
riană, «patru fetițe și un băiat.

I
19: (sala 

(B) - 19. 
Enescu" 
„Muzici 

Con-

Gimnastica sentimentală — 
Batiștei) : Intre patru ochi
• Filarmonica „George
(15 68 75, Ateneul Român) : 
paralele" (Muzică interbelică). __
cert conceput, comentat și dirijat de 
Anatol Vieru — 13.
• Opera Română (13 18 57) : Flautul 
fermecat — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Un 
tip de modă veche — 19.
O Teatrul „Lucia Sturdza 
(sala Schitu Măgureanu, 
Amintiri — 15; Voluptatea 
19; (sala Grădina Icoanei, 
Poezia muzicii tinere — 15;
• Teatrul Mic (14 70 81) : Nu sînt tur
nul Elffel — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Ne
cunoscuta și funcționarul — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 00, 
Sala Palatului) : Pețitoarea — 18; (la 
Palatul sporturilor șl culturii) : Con
curs de frumusețe — 16.
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru, 
59 31 03) : Mizerie și noblețe — 19,30; 
(sala Studio) : Calandria — 16; Pen
siunea doamnei Olimpia — 20.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Așteptarea începe în zori — 
15; Escapada — 19; (sala Giuleștl, 
18 04 85) : Ordinatorul — 18.
• Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba Iul Tă- 
nase — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Spectacol dc folclor evreiesc — 18,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Zi-le d-alea de-ale noastre 
— 19.
• Teatrul „Ion Vasilescu' 
Siciliana — 10; 19.
• Teatrul „Ion Creangă" 
Recreația mare — 17.
• Teatrul „Țăndărică" 
BU-All — 17.
• Circul București (1101 20) : Mup
pets la... cirf — 16; 19,30.

toti sănătoși, cîntărind între 
1 200 și 1 600 grame. Medicii 
apreciază că fiecare dintre ei 
are șanse bune de supraviețuire, 
în întreaga lume există la ora 
actuală doar 15 asemenea cazuri, 
în Ungaria ultima oară s-au 
născut cvintupli în anul 1933. dar 
ei n-au fost viabili.

• COMBUSTIBIL DIN 
APĂ. Oameni de știință de la 
Institutul de agronomie și ma
șini agricole din Texas (S.U.A.) 
au elaborat o metodă ieftină de 
obținere a hidrogenului din apă 
prin electroliză cu utilizarea e- 
nergiei solare. Aplicată la scară 
industrială, metoda va permite 
obținerea de combustibil pentru 
automobile, autobuze și avioane 
la un preț mai scăzut decit cel 
al benzinei.
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• TAXIMETRISTUL I- 
DEAL. Cum trebuie să fie un 
taximetrist ? Bărbat puternic, cu 
fizionomia exprimînd voință, om 
în stare să manevreze mașină 
ca... Mannix și să-i ducă pe pa
sageri la locul stabilit în cel mai 
scurt timp ? Se pare că nu. în 
Cuba s-a desfășurat un concurs 
al țaximetriștilor, cîștigat de o 
femeie, Rosario Acosta. Ea nu 
gonește ca mulți din colegii de 
breaslă vitezomani, dar ajunge 
întotdeauna cu bine la destina
ție și la timpul potrivit. Cunoaș
te excelent orașul in care lu
crează, avind în .plus o față tot
deauna surîzătoare și un fel de 
a fi agreabil. Avantaj esențial, 
căci una din probele principale 
ale concursului era buna dispo
ziție a pasagerilor.



*

In Întreaga lume

SE INTENSIEICĂ LUPTA POPOARELOR

Schimb' de mesaje intre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 

Ferdinand Marcos

KHARTUM

PENTRU DEZARMARE
Amplă manifestație pentru desființarea 
bazelor militare americane din Grecia

ATENA 4 (Agerpres). - Aproxima
tiv 100 000 de persoane au partici
pat joi seara la Atena la o mare 
manifestație, ceri'nd desființarea ba
zelor militare americane din Grecia, 
denuclearizarea Balcanilor. Mani
festația a avut loc ca răspuns la 
chemarea Mișcării pentru pace din 
Grecia și a partidelor de stingă din 
Grecia. Adunați în Piața Constitu
ției din fața clădirii parlamentului, 
manifestanții scandau, printre altele, 
lozinci ca „Afară cu bazele morții" 
și „Poporul vrea să trăiască în 
pace, fără arme nucleare".

Un mare număr de asociații pro
fesionale, printre care Confederația 
Generală a Oamenilor Muncii din
Grecia, Baroul avocaților din Atena, 
ca și organizații studențești, au 
participat la manifestația care s-a 
încheiat prin adoptarea unei petiții, 
cerînd desființarea bazelor ameri 
cane.

O manifestație similară a avut loc,

„Finlanda nu va permite amplasarea 
de arme nucleare pe teritoriul său național" 

Declarația președintelui Mauno Koivisto
HELSINKI 4 (Agerpres). — La

Helsinki au luat sfîrșit lucrările.se
siunii Parlamentului . finlandez. 
Luînd cuvînțul în încheierea dez
baterilor, președintele țării, Mauno 
Koivisto, a abordat o serie de pro
bleme international^, cu precădere 
situația de pe continentul euro
pean. El și-a exprimat speranța că 
reuniunea de la Madrid a reprezen
tanților țărilor participante la Con
ferința pentru Securitate și Coope
rare în Europa se va încheia cu 
succes. Referindu-se la aspectele

Un raport al Asociației Medicale Britanice avertizează

60 ia sută din popuiația Marii Britanii 
ar fi ucisă într-un atac nuclear

LONDRA 4 (Ager
pres). — Asociația 
Medicală Britanică 
(B.M.A.) estimează că 
60 la sută din popu
lația Marii Britanii ar 
fi ucisă într-un atac 
cu o singură bombă 
nucleară de 200 mega- 
tone, se arată intr-un 
raport al. Consiliului 
științific al B.M.A., dat 
publicității la Londra. 
Mai exact, precizează 
agenția A.P., B.M.A. 
— care a studiat ches
tiunea timp de 18 luni 
luînd în considerare și 
cercetări efe'ctitâte în 
S.U.A. — a calculat 
că 33,5 milioane din 
cele 56 milioane lo
cuitori ai țării ar muri 
intr-o asemenea situa
ție.

„Acest raport repre
zintă o constatare' im
parțială a faptelor, in 
măsura în care le pu

tem calcula", a de
clarat John Dauison, 
secretar adjunct al 
B.M.A., care, .prin cei 
52 000 de 'membri ui 
săi, reunește două tre
imi din efectivele de 
medici din Marea Bri- 
tgnie. El a făcut a- 
ceastă declarație ca 
răspuns . la criticile 
aduse raportului de 
către guvern, care. în 
calculele sale, menite 
să determine popula
ția să accepte reinar- 
marea nucleară a ță
rii, caută să. subesti
meze proporțiile dis
trugerilor intr-un e- 
ventual conflict nu
clear.

Campania pentru 
dezarmare nucleară a 
salutat raportul, spu- 
nînd că „el dezvăluie 
de o manieră foarte 
clară iluziile progra
mului de apărare ci

cu participarea o peste 5 000 de 
oameni, în localitatea Drama, in 
nordul Greciei, unde, de asemenea, 
a fost adoptată o petiție în care se 
cere desființarea bazelor S.U.A.

Potrivit agenției U.P.I., bazele 
americane clin Grecia au fost insta
late In 1953, in virtutea unui acord 
care a expirat, in 1978, dar de abia 
în 1981 au început tratativele pri
vind o eventuală reînnoire a acor
dului.

Agenția citată amintește că S.U.A. 
dețin pe teritoriul Greciei patru 
baze militare și cîteva instalații se
cundare, deservite de un efectiv de 
3 200 de oameni. In plus, 3 800 de 
militari americani pot fi adăugați 
acestor efective,în anumite situații. 
Principalele obiective i militare ame
ricane sînt baza aeriană din Atena, 
centrul de comunicații navale de 

stația de. control
Gufnes, precum și in

stalațiile din golful Suda, pe insula 
Creta, unde beneficiază de asistență 
flota a 6-a americană.

.lingă Marathon, 
aerian la

legate de menținerea stabilității și 
securității în nordul european, el a 
menționat că propunerea finlan
deză privind consolidarea secu
rității în această regiune rămîn-e în 
vigoare și că Finlanda nu va per
mite amplasarea de arme nucleare 
pe teritoriul său național. Ideea 
creării unei zone denuclearizate în 
nordul Europei găsește un sprijin 
tot mai mare și din partea altor 
state din regiune — a spus vorbi
torul.

vilă al guvernului în 
caz de conflict nucle
ar". „Administrațiile 
locale, arată agenția. 
A.P.. pledează pentru 
desființarea armelor, 
nucleare și. sînt scep
tice in privința valorii 
planurilor de apărare 
civilă ale guvernului 
conservator.. Ele sus
țin că devastarea, nu
cleară ar fi atit de 
mare incit asemenea 
măsuri n-ar mai fi de 
nici un folos".

Raportul B.M.A. sub
liniază, în • final, că, 
în caz de conflict nu
clear, serviciile medi
cale vor fi practic a- 
nihilate, singura, mo
dalitate de a nu se 
ajunge la un mare 
număr de victime don- 
stituind-o prevenirea 
unei . asemenea tra
gedii.

Șl PACE
• MITING LA DELIII. Partici

pantele la un mare miting desfă
șurat într-una din suburbiile ora
șului Delhi s-au pronunțat cu hbtâ- 
rîre împotriva cursei înarmărilor, 
pentru interzicerea armelor, nu
cleare șl instaurarea unei vieți 
pașnice pe întreaga . planetă. Adre- 
sîndu-se miilor de participante la 
acest miting, organizat în cinstea 
Zilei internaționale, a femeii și in 
ajunul deschiderii Conferinței la 
nivel înalt a țărilor ' nealiniate, 
membre ale conducerii organizații
lor de femei din India au subliniat 
pericolul pe care-1 reprezintă pen
tru omenire armamentul nuclear, 
creșterea neîncetată a arsenalului 
militar și au cerut. trecerea ime
diată la o dezarmare generală și 
totală.

• CHEMAREA UNIUNII FE
MEILOR FRANCEZE. „Să se pună 
capăt cursei înarmărilor ; să fie 
consolidată pacea in lume ; 1983 tre
buie să fie un an al păcii, nu al 
rachetelor nucleare !“ — se spune 
în apelul adresat de Uniunea fe
meilor franceze, cea mai puternică 
organizație feminină de masă, cu 
prilejul zilei de 8 Martie, Ziua in-

. ternațională a femeii.
® „ZILELE PĂCII" ÎN BELGIA. 

In această săptămînă, în toate uni
versitățile din Belgia se desfășoară 
„Zilele păcii". Cu acest prilej, în 
amfiteatrele instituțiilor de învăță- 
mînt superior din întreaga țară sînt 
organizate conferințe, mese rotunde 
și alte manifestări consacrate pro
blematicii dezarmării, păcii și secu
rității' în Europa și în întreaga 
lume.
• APEL AL ZIARIȘTILOR SUE

DEZI. „Ne adresăm tuturor ziariș
tilor din lume cu chemarea de a

-folosi mai activ măiestria lor pro
fesională pentru informarea obiec
tivă a opiniei publice asupra conse- 

, cințelor grave pe care le-ar putea 
avea o catastrofă termonucleară" — 
se arată într-un apel publicat la 
Stockholm de „Ziariștii suedezi pen
tru pace", organizație creată în mai 
1982, la Goteborg, în timpul marii 
manifestații a luptătorilor pentru 
pace din țările nordice.

® ADUNARE ÎN S.U.A. ÎN FA
VOAREA ÎNGHEȚĂRII ARSENA
LELOR NUCLEARE. Reprezentan
ții opiniei publice din statul Ca
rolina de Nord au organizat b mare 
adunare publică, în cadru! căreia 
personalități ale vieții politice și 
obștești care au luat cuvînțul s-au 
pronunțat pentru stăvilirea cursei 
înarmărilor și realizarea unor mă
suri practice de dezarmare. 'între 
altele, vorbitorii au cerut încheierea 
neîntârziată a unor acorduri între 
U.R.S.S. și S.U.A. privind înghe
țarea arsenalelor nucleare și inter
zicerea punerii la punct, experi
mentării și instalării unor noi tipuri 
de arme de nimicire îh masă.

Intr -un interviu acordat ziarului 
„New York Times", George Ball, 
fost secretar de stat adjunct în 
precedentele administrații, a decla
rat câ Statele Unite fac o mare 
greșeală cînd susțin că arma nu
cleară ar putea fi folosită in ac
țiuni militare „limitate". Folosirea 
unei'astfel de arme nu poate duce 
decît la un război mondial de mari 
proporții, a spus el. Consider că 
președintele Reagan trebuie să în
treprindă eforturi serioase pentru 
limitarea și reducerea înarmărilor 
nucleare, a declarat, Ball..

MANILA 4 (Agerpres). La Ma
nila a avut loc un schimb de mesaje 
între președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Ferdinand Marcos.,

Din partea .tovarășului Ni-colae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, au fost transmise 
președintelui Republicii Filipine, Fer
dinand Marcos, și doamnei Imelda 
Romualdez Marcos un călduros me
saj de salut și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de 
progres și bunăstare pentru poporul 
filipinez prieten.

Mulțumind in mod deosebit pentru 
mesajul adresat, președintele Filipi- 
nelor a rugat. în numele său și al 
doamnei Imelda Romualdez Marcos, 
șă se transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un călduros mesaj de sa
lut! sincere urări de sănătate, și feri
cire personală! precum și urări de 
prosperitate și succes poporului 
roman prieten.

Schimbul de mesa je a fost prilejuit 
de primirea de către președintele Re
publicii Filipine a delegației parla
mentare române conduse de tovară
șul Nicolae Giosan. președintele 
Marii Adunări .Naționale,

In cursul discuției1 care a avut loc 
a fost relevată importanta deosebită 
a vizitei oficiale efectuate în Filipine 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
Subliniindu-se însemnătatea dialo
gului româno-filipinez la nivel înalt, 
a convorbirilor și înțelegerilor con
venite cu această ocazie, de ambele 
părți s-a apreciat că acestea au re- ' 
prezentat, totodată, o contribuție deo
sebită la promovarea păcii, înțele
gerii și colaborării internaționale.

Președintele Ferdinand Mancos a

DELHI.- Reuniunea pregătitoare a Conferinței 
la nivel înalt a țărilor nealiniate

DELHI 4 — Trimisul Agerpres, Șt. 
Nicolae, transmite: Lucrările reuniu
nii miniștrilor de. externe din țările 
nealiniate, care pregătesc agenda de 
lucru a conferinței la nivel înalt, ce 
va avea loc începînd de luni în sala 
Vigyan Bhavan din Delhi, au con
tinuat atît .în ședințe plenare, cît și 
în cadrul comitetului politic și al 
celui economic. în ședința plenară, 
cuvîntările celor aproape 50 de mi
niștri s-au axat ■— pe lîngă unele pro
bleme procedurale — pe necesitatea 
întăririi unității statelor nealiniate și 
importanța pe care guvernele țărilor 
lor o acordă respectării, în relațiile 
dintre state, a principiilor autode
terminării, neintervenției, suveranită
ții. coexistenței pașnice și nefolosirii 
forței în reglementarea disputelor.

A fost reliefat faptul “că actuala 
conferință are loc in contextul de
teriorării climatului internațional și 
pe fundalul adîncirii crizei economi
ce mondiale, exprimîndu-se, în con
text, speranța că'aceste tendințe vor 
fi depășite. Preocupările respective, 
precum și propunerile de măsuri și 
inițiative ale Țărilor nealiniate ur
mează să se regăsească în declarația 
politică și cea economică, ale căror 
proiecte sînt dezbătute în comitetele 
special formate.

într-un interviu acordat postului 
național de radio în preajma confe
rinței la nivel înalt a țărilor neali
niate. președintele Indiei, Giani Zail 
Singh, a subliniat că mișcarea de 
nealiniere reprezintă în prezent o 
importantă platformă pentru toate 
forțele ce acționează pentru întări
rea păcii, prieteniei și colaborării în
tre popoare.

Pe de altă parte, primul ministru, 
Indira Gandhi, a relevat,: la rindul 
său, că India, ca Și majoritatea ță- 

dat o înaltă apreciere realizărilor po
porului român în dezvoltarea sa eco- 
nomico-.socială, politicii externe inde
pendente a României promovate de 
președintele Nicolae Ceaușescu, va
loroaselor inițiative ale șefului sta
tului român in vederea îndeplinirii 
idealurilor fundamentale ale omeni
rii, de a trăi într-o lume a păcii și 
înțelegerii.

Evidențiindu-se cu satisfacție re
zultatele pozitive obținute, in dezvol
tarea relațiilor româno-filipineze în 
ansamblul lor, s-a apreciat în mod 
deosebit faptul că există condiții te
meinice pentru lărgirea și diversi
ficarea relațiilor economice, mai ales 
prin convenirea unor înțelegeri de 
natură, să asigure o bază, trainică și 
perspective durabile conlucrării ro
mâno-filipineze în acest domeniu.

în cadrul schimbului de vederi, în 
legătură cu unele probleme ale si
tuației internaționale, s-a exprimat 
satisfacția deosebită față de buna 
conlucrare între România și Filipine 
în cadrul O.N.U. și în alte organisme 
internaționale, al „Grupului celor 
77", mișcării de nealiniere. reafir- 
mîndu-se hotărîrea celor două țări 
și popoare de a realiza o conlucrare 
tot mai strînsă în vederea eliminării 
stării de tensiune, a gravelor peri
cole care amenință omenirea ca ur
mare a accelerării fără precedent a 
cursei înarmărilor, pentru lichidarea 
subdezvoltării și instaurarea unor noi 
relații între state, bazate pe respec
tarea principiilor egalității în drep
turi, independentei și suveranității 
naționale, a dreptului popoarelor de 
â-și hotărî soarta potrivit propriilor 
lor aspirații.

La întrevedere a participat Mag
dalena Filipaș. ambasadorul Republi
cii Socialiste România in Filipine.

rilor lumii, este preocupată de soarta 
păcii și consideră că o condiție im
portantă pentru salvgardarea păcii o 
constituie dezarmarea, in primul 
rînd dezarmarea nucleară) Criza cu 
care se confruntă numeroase țări ale 
lumii, a arătat premierul indian, este 
o. consecință a nesoluționării unor 
probleme economice internaționale 
ca urmare a poziției obstrucționiste 
a țărilor occidentale. Tocmai de 
aceea, problemelor ■ economice li" se 
va acorda o .importanță primordială 
■la conferința la nivel înalt a țărilor 
nealiniate.

în lumea capitalului : FEMEILE REVENDICĂ DREPTUL LA MUNCĂ

Apropierea Zilei internaționale a femeii, prilejuiește în diferite țări occidentale intensificarea acțiunilor în sprijinul 
dreptului la muncă, în condițiile cind șomajul in continuă extindere afectează deosebit de puternic femeile munci

toare. în fotografie : demonstrație a unui grup de femei londoneze în fața unui oficiu de plasare

Președintele Sudanului a primit pe șeful 
delegației române la Congresul național 

al Uniunii Socialiste Sudaneze
KHARTUM 4 (Agerpres). — Ga- 

afar Mohamed Nimeiri, președintele 
Republicii Democratice Sudan, pre
ședintele Uniunii Socialiste Sudane
ze, a primit pe șeful delegației ro
mâne participante la lucrările celui 
de-al IV-lea Congres național al 
Uniunii Socialiste Sudaneze, tovară
șul Nicolae Constantin, membru al 
Comitetului Politic Executiv, al C.C. 
al P.C.R.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, s-a 
transmis șefului statului sudanez un 
mesaj de sinceră prietenie, împre
ună cu cele mai bune urări de să
nătate și fericire personală, de noi 
succese poporului sudanez prieten.

La rîndul său, șeful statului su
danez a rugat să se transmită din 
partea sa conducătorului României 
socialiste mulțumiri pentru mesaj, 
împreună cu cele mai cordiale urări 
de sănătate și fericire, de noi succe-

ROMA

Intîlnirea reprezentantului P. C. R. 
cu secretarul general al P. S. Italian

ROMA. — Trimisul Agerpres, L. 
Mehedinți, transmite : Tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., conducătorul delegației Parti
dului Comunist Român la Congresul 
al XVI-lea al P.C.I.. s-a întâlnit cu 
Bettino Craxi, secretar general al 
Partidului Socialist Italian.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, a fost trans
mis un cordial ■ mesaj de salut.

Exprimind mulțumiri, secretarul 
general al P.S.I. a rugat să se 
transmită, din partea sa, a conducerii 
partidului* a socialiștilor italieni, 
cele mai calde și prietenești urări, 
sentimentele de stimă și prețuire 
față de inițiativele și neobosita acti
vitate ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în slujba păcii, dezarmă
rii, destinderii și cooperării în Eu
ropa și întreaga lume.

In cadrul convorbirii s-a relevat 
cu deosebită satisfacție evoluția po

se în munca plină de abnegație pusă 
in slujba bunăstării și prosperității 
poporului român.

Relevînd activitatea neobosită pe 
plan intern desfășurată de președin
tele român, șeful statului sudanez a 
evidențiat — și cu acest prilej — 
personalitatea sa remarcabilă pe 
arena mondială, consecvența și prin
cipialitatea cu care acționează pen
tru apărarea păcii generale și, în 
special, pentru rezolvarea conflictu
lui din Orientul Mijlociu.

„Noi. aici, în Sudan — a spus pre
ședintele Gaafar Mohamed Nimeiri 
— îl considerăm pe președintele 
Nicolae Ceaușescu omul păcii în Ori
entul Mijloc,u“.

Referindu-se la preocupările pre
zente ale Sudanului, președintele 
Gaafar JWohamed Nimeiri a eviden
țiat eforturile poporului său pentru 
dezvoltarea economică și socială a 
țării, problemă înscrisă cu prioritate 
pe agenda lucrărilor Congresului U- 
niunii Socialiste Sudaneze.

zitivă a raporturilor dintre P.C.R. și 
P.S.I., bazate pe stimă și respect 
reciproc, subliniindu-se, în context, 
rolul și excepționala însemnătate ale 
întâlnirilor și discuțiilor avute de 
secretarul general al P.S.I. cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, s-a expri
mat dorința ca aceste relații să se 
dezvolte, in continuare, ca o contri
buție importantă la întărirea prie
teniei tradiționale dintre popoarele 
român și italian, la cauza păcii, a 
solidarității internaționale dințje 
forțele democrate, progresiste din 
Europa, la înfăptuirea dezarmării, și 
în primul rînd a dezarmării nucle
are, la făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte.

Au fost abordate, de asemenea, 
probleme actuale ale vieții interna
ționale. ,

La întâlnire și convorbiri, desfășu
rate într-o atmosferă, cordială, a 
participat ambasadorul țării noastre 
în Italia, Ion Mărgineanu.

ACTUALITATEA POLITICĂ') ———

Reorientări pe scena politică 
spaniolă

Două evenimente petrecute în ul
timul timp, unul cu caracter politic, 
respectiv autodizolvarea Uniunii 
Centrului Democratic (U.C.D.), par
tidul care a guvernat Spania după 
dictatura franchistă pînă la alege
rile generale anticipate din octom
brie anul trecut, iar celălalt de na
tură economică — naționalizarea so
cietății „Rumasa", principalul grup 
privat din țară, au readus Spania în 
atenția cercurilor politice interna
ționale.

Laconicul comunicat de presă dat 
de conducerea U.C.D., anunțînd de
misia lui Landelino Lavilla din 
funcția de președinte al partidului 
și pe aceea a lui Juan Ortega din 
cea de secretar general, preciza că, 
după alegerile municipale din luna 
mai, o adunare națională a U.C.D. 
va avea drept mandat dizolvarea 
oficială a partidului. In fapt, aceas
ta nu constituie decît . epilogul în 
două părți al îndelungatului proces 
de eroziune a fostului partid de gu- 
vernămînt. Creat în 1977, cu ocazia 
primului scrutin liber după 40 de 
ani de dictatură franchistă, U.C.D. 
era în realitate up mozaic rezultat 
din fuziunea a 12' formațiuni poli
tice, cu trei aripi mai .importante — 
liberală, de centru și de dreapta — 
care „fiecare voia să zboare în altă 
direcție", cum afirma o cunoscută 
personalitate a vieții politice spa
niole. Aceasta s-a și răsfrînt evi
dent asupra deciziilor, adesea con
tradictorii, preconizate în diferite 
etape ale guvernării U.C.D. pentru 
rezolvarea complexelor probleme, în
deosebi în domeniul economic, cu 
care se confrunta țara.

Ineficlența în aria economiei s-a 
coroborat cu evoluțiile de pe scena 
vieții politice cate au dus la o anu
mită bipolarizare, concretizată de
altfel în compoziția . parlamentu
lui rezultat din alegerile generale 
anticipate. De la patru în 1977 și 
trei în 1979, numărul .grupurilor par
lamentare cu peste 15 membri s-a 
redus la două : cele reprezentând 
P.S.M.S. și Alianța Populară. Cum 
te știe, la ultimele alegeri U.C.D. 

n-a reușit să obțină decît 12 man
date și 7,2 la sută din totalul votu
rilor depuse, față de 167 mandate 
în 1979, cifrele exprimind elocvent 
spațiul electoral minim, de care mai 
dispunea gruparea respectivă. Și 
astfel, U.C.D. a „murit" de... moarte 
naturală, dacă se poate spune așa, 
dispariția sa de pe scena. publică 
spaniolă fiind expresia unei, agonii 
politice ireversibile.

A rămas însă „moștenirea" celor 
7 ani de» guvernare a U.C.D. O moș
tenire grevată de numeroase dificul
tăți de ordin economic* și social : șo
majul a atins un nivel recod, nu
mărul celor în căutare d'e lucru de
pășind 2 milioane de persoane, ceea 
ce' reprezintă 16,8 la sută din tota
lul populației active : inflația este 
de 14—15 la sută ; dătoria externă 
se ridica la 28 miliarde de dolari, 
la sfîrșitul anului trecut, iar defici
tul balanței comerciale externe la 
peste 10 miliarde de dolari. Comen
tând aceste stări de lucruri, cotidia
nul britanic „THE FINANCIAL 
TIMES" scria : „Uniunii Centrului 
Democratic i se poate imputa direct 
sau indirect în special deruta de la 
începutul anului 1982. Guvernul lui 
Leopoldo Calvo Sotelo a permis o 
creștere a cantității de bani, a ig
norat necesitatea majorării prețurilor 
la petrol, combustibil, electricitate și 
pîine și nu a reușit să reducă defi
citul sectorului public".

Pe acest fundal a apărut cazul 
societății „Rumasa". înființată în 
1961, societatea „Rumasa" are un 
capital de 4 miliarde de dolari, con- 
trolînd 300 de societăți industriale, 
financiare și comerciale, utilizînd 
60 000 de angajați. Valoarea produ
sului intern brut realizat de „Ru
masa" este evaluată la 1,8 la sută 
din valoarea produsului intern brut, 
național spaniol. Anunțînd naționa
lizarea, purtătorul de cuvînt al gu
vernului a declarat că hotărîrea a 
fost luată din „rațiuni legate de in
teresul public și social". Decretul- 
lege privind naționalizarea preci
zează că „Rumasa" „a ignorat reco
mandările oficialităților de resort de 

a da dovadă de prudență in politica 
sa monetară".

într-o declarație oficială, P.C. din 
Spania a aprobat naționalizarea so
cietății „Rumasa" de către guvernul 
socialist, dar s-a opus categoric unei 
eventuale reveniri la sectorul pri
vat a celor 18 bănci ce fac parte din 
această societate, deoarece, „aceas
ta ar însemna utilizarea fondurilor 
publice în avantajul strict al intere
selor particulare".

Pentru mulți observatori din Ma
drid, măsurile luate în cazul socie
tății „Rumasa" se înscriu în cadrul 
eforturilor . guvernului socialist de 
asanare a economiei spaniole, de re
punere pe linia de plutire a între
prinderilor, creîndu-se astfel condi
țiile relansării activității productive. 
Ele fac parte din programul econo

Alegeri anticipate în Australia
Alegătorii australieni, circa nouă 

milioane de cetățeni cu .drept de vot, 
sînt chemați la 5 martie la urne pen
tru desemnarea a 125 de dpputați în 
Camera reprezentanților și a unjei 
părți din cei 64 de membri ai Sena
tului. Potrivit legislației australiene, 
participarea la vot este obligatorie. 
Pe listele electorale au fost înscriși 
circa 600 de candidați din partea 
mai multor /partide politice. între 
care cele mai importante sînt parti
dele coaliției guvernamentale — 
partidul liberal și partidul național 
agrarian — precum și partidul la
burist, principala forță politică a 
opoziției.

Alegerile din Australia sînt un 
eveniment politic urmărit cu mai 
multă atenție decît de obicei pentru 
că tara situată la . antipozi, care, vre
me îndelungată, a evoluat în con
diții de semiizolare, mai departe de 
furtunile politice și economice mon
diale. joacă, în prezent, un rol tot 
mai activ în viața internațională. în 
condițiile cînd în zona Pacificului, și, 
în general, a Asiei de sud-'est, se 
pun un șir de importante probleme 
de ordin politic, militar, economic, 
evoluțiile din viata internă austra
liană pot avea repercusiuni mai am
ple. pot influența într-o măsură mai 
mare decît pînă acum climatul poli
tic mondial.

Actualul scrutin are loc cu aproape 
opt luni înainte de termen. în prac

mic mai larg al'guvernului, care are 
in vedere creșterea produsului intern 
brut cu 2,5 la; sută în 1983, scăderea 
ritmului inflației la 12 la. sută, re
ducerea deficitului balanței comer
ciale externe, rambursarea unei cote 
din datoria externă, sporirea inves
tițiilor și crearea in- următorii patru 
ani a 800 000 noi locuri de muncă.

Aprobarea de către Congresul De- 
putaților, în aceste zile, a măsurii 
de naționalizare a grupului „Ruma
sa" constituie o dovadă a sprijinului 
larg de care se . bucură programul 
economic al guvernului de la. Ma
drid, eforturile sple pentru reactiva
rea economiei spaniole și'adinei rea 
procesului de democratizare și mo
dernizare a vieții publice naționale.

V. PĂUNESCU

tica parlamentară australiană; de- ’ 
vansarea alegerilor generale consti
tuie, o situație de excepție. în cazul 
de față, convocarea anticipată a ale
gerilor a fost, determinată de rațiuni 
economice. Premierul Malcolm Fra
ser lăsase să se întrevadă acest lucru 
încă din toamna trecută, cînd apre
cierile economiștilor australieni ară
tau că spre sfîrșitul anului 1983 si
tuația generală a economiei țării se 
va înrăutăți și mai mult, așa incit a 
ține alegeri în condițiile cele mai 
vitrege ale recesiunii ar însemna 
un... „eșec garantat".

Numai că aceste prognoze, deose
bit de pesimiste, au fost depășite, 
situația înrăutățindu-se mult mai 
devreme decît se aștepta. în- , 
tr-adevăr, economia australiană par
curge acum cea mai dificilă perioadă 
din cele cinci decenii care au trecut 
de la marea criză din 1929—1933. 
Cîțiva ani la rînd, recesiunea econo
mică părea să ocolească Australia, 
întrucît această țară-continent, cu o 
suprafață de 7,6 milioane kmp și o 
populație de circa 15 milioane locui
tori. dispunea de tot ceea ce-i era 
necesar pentru continuarea dezvol
tării economice. Pe lîngă o agricul
tură avansată și o industrie moder
nă, țara are imense resurse naturale, 
îndeosebi cărbune, gaze naturale, 
bauxită, minereu de fier, cupru, 
mangan, nichel, uraniu etc., adică 
acele materii prime atît de cerute la 

export, care reprezintă sursa unor 
venituri importante. Tocmai aceasta 
a contribuit la atenuarea pe o bună 

. perioadă de timp a fenomenelor cri
zei. Cînd însă Recesiunea pe plan 
mondial s-a adîncit, iar importatorii 
■de.materii prime australiene și-au 
revizuit contractele. întrucît econo
miile țărilor dezvoltate, aflate în 
criză, nu mai aveau nevoie de ele în 
cantități atît de mari ca înainte — 
încasările Australiei din exporturi 
au scăzut simțitor.

La aceasta s-a adăugat faptul că 
de cîțiva ani Australia este confrun
tată cu o secetă puternică ce afec
tează întinse regiuni.-„Acum, seceta 
se află în cel de-al patrulea an, iar 
unele prognoze arată că ea s-ar pu
tea agrava" — menționa un raport 
guvernamental, care preciza că pier
derile înregistrate de agricultura 
țării — ce dă peste 40 la sută din 

•venitul național — se ridică la 7,5 
'miliarde dolari australieni. Efecte 
negative asupra economiei au avut 
și investițiile străine, care nu au 
luat în considerare interesele austra
liene, profiturile fiind dirijate în cea 
mai mare parte ' spre sectoarele de 
interes pentru capitalul străin.' Cor
porațiile multinaționale — arăta 
presa australiană — controlează in 
prezent 55 la sută din industria ex
tractivă a țării, 36 la sută din cea 
de prelucrare și 48 la sută din sfera 
serviciilor.

Astfel, s-au adîncit treptat dificul
tățile din economia australiană, cu 
grave repercusiuni pe plan social. 
Creșterea medie a preturilor este de 
12 la sută, inflația a atins ritmuri 
tot mai înalte, iar șomajul afectează 
675 000 persoane, adică 10 la sută 
din persoanele apte de muncă. Si
tuația cea mai grea o au cei 300 000 
de aborigeni, precum și mulți din 
imigranții sosiți din diverse țări in 
speranța câ vor găsi o viață mai 
ușoară la antipozi. Tocmai de aceea 
autoritățile australiene au în vedere 
introducerea unor măsuri pentru 
curmarea imigrărilor. întrucît — 
după cum s-a subliniat — „mulți 
dintre imigranți ocupă locuri de 
muncă ce ar putea reveni șomerilor 
australieni".

Ca înaintea oricăror alegeri gene
rale, sondajele de opinie australiene 
fac tot felul de pronosticuri, fără ca, 
acestea să fie în măsură să dea un 
răspuns precis la întrebarea dacă 
actuala coaliție liberal-agrariană își 
va menține majoritatea în parlament.

N. PLOPEANU
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O DELEGAȚIE DE ACTIVIȘTI 

1 AI PARTIDULUI COMUNIST RO
MÂN, condusă de Emilia Sonea, 

I membru al C.C. al P.C.R., adjunct 
I de șef de secție la C.C. al P.C.R., a 

efectuat o vizită pentru schimb de 
| experiență în R. P. Bulgaria. La 4 

martie, delegația a fost primită de 
' Gheorghi Atanasov, secretar al C.C.

al P. C. Bulgar. Cu.acest prilej au 
fost evocate relațiile de prietenie și 

I strînsă colaborare dintre P.C.R. și
P. C. Bulgar, dintre România și 

, Bulgaria, care se desfășoară pe 
baza înțelegerilor convenite în ca- 

• drul întâlnirilor dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu, Secretar general 

I al Partidului Comunist Român, 
| președintele Republicii Socialiste 

România, și tovarășul Todor Jivkov, 
I secretar general al C.C. al P. C.

Bulgar, președintele Consiliului de 
Stal ai R. P. Bulgaria. A fost ex
primată dorința dezvoltării și am
plificării acestor relații. Primirea 

I s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, tovărășească.

| LA BUDAPESTA A AVUT LOC 
INTÎLNIREA CONSULTATIVA 

. anuală a președinților grupurilor 
parlamentare din țări socialiste, 

' membre ale , Uniunii Interparla
mentare. Delegația română a fost 

| condusă de Stan Soare, președin- 
| tele grupului român din Uniunea 

Interparlamentară. In cadrul întîl- 
| nirii s-a procedat ia un schimb de

Pe urmele unei
După expulzarea de către au

toritățile boliviene a fostului șef 
al Gestapo-ului din Lyon, Klaus 
Barbie, și întemnițarea lui în 
Franța, un alt criminal de război 
nazist este pe cale de a fi scos 
din vizuină. Este vorba de Wal
ter Kutschmann. răspunzător de 
exterminarea a mii de evrei po
lonezi, care, potrivit relatărilor 
agenției France Presse. a trăit 
pînă acum ascuns în America 
Latină sub o falșă identitate. 
Poliția din localitatea argenti- 
niană Miramar (situată la 440 
km de Buenos Aires) a operat 
joi, 3 martie, o descindere la

n

opinii cu privire la rezoluțiile și I 
rezultatele celei de-a 69-a Confe- I 
rințe a Uniunii Interparlamentare, 
care a avut loc la Roma în 1982. I 
Au fost discutate probleme privind | 
pregătirea reuniunii„de primăvară 
a Uniunii Interparlamentare, care . 
se va desfășura la Helsinki, în pe- I 
rioada 24—29 aprilie 1983. Pârtiei- ' 
panții au subliniat că la reuniunea 
de la Helsinki va fi necesar să se I 
discute problema locului desfășu- I 
rării celei de-a 70-a conferințe a 
Uniunii Interparlamentare. Pârtiei- | 
panții au efectuat un schimb de I 
păreri cu privire la cea de-a V-a 1 
Conferință interparlamentară pri
vind securitatea și cooperarea în I 
Europa, care va avea loc la Buda- I 
pesta. în perioada 30 mai — 5 iunie 
1983. Conducătorii delegațiilor au I 
fost primiți de Losonczi Pal, pre- | 
ședințele Consiliului Prezidențial al 
R. P. Ungare. ,

CONVORBIRI SOVIETO-PO- I 
LONEZE. în comunicatul privind 
convorbirile dintre Andrei Gromiko, 1 
ministrul afacerilor externe al | 
U.R.S.S., și Stefan Olszowski, mi
nistrul afacerilor externe al R. P. i 
Polone, care a efectuat o vizită in I 
Uniunea Sovietică, se subliniază că • 
părțile au discutat probleme ale dez
voltării relațiilor bilaterale, făcind, | 
totodată,un schimb de păreri pri- I 
vind situația internațională, rela
tează agenția T.A.S.S. I

căpetenii naziste
domiciliul lui Pedro Olmo, nume 
sub care se camufla fostul 
SS-ist Walter Kutschmann. A- 
cesta părăsise însă cu numai 24 
de ore în urmă localitatea. Pre
zența lui Kutschmann în Argen
tina a fost semnalată recent de 
Simon Wiesenthal, cunoscut prin 
activitatea sa de căutare și iden
tificare a naziștilor scăpați de 
judecata dreaptă a popoarelor. 
Autoritățile vest-germane și-au 
exprimat speranța că expulzarea 
lui Barbie va facilita operațiu
nile desfășurate în cadrul an
chetării altor criminali naziști.
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