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Înfăptuirea autoconducerii
Ji.

In județul Giurgiu

MUNCITOREȘTI SI AUTOGESTIUNII 
ECONOMICO-FINANCIARE

AU ÎNCEPUT
ÎNSÂMÎNȚĂRILE
DE PRIMĂVARĂ

îndatorire de mare răspundere
a tuturor colectivelor din economie

— Așa cum s-a subliniat la Confe
rința Națională a partidului, in toate 
unitățile, centralele, ministerele tre
buie să se acționeze cu spirit gospo
dăresc și înaltă răspundere pentru 
creșterea rolului finanțelor în întrea
ga activitate economico-socială, întă
rirea ordinii și disciplinei financiare, 
cerințe esențiale ale înfăptuirii auto- 
onducerii și autogestiunii economi- 
a-financiare, îndeplinirii în bune 

..pndiții a sarcinilor de plan. In ve
derea transpunerii in viață a acestor 
obiective, ce măsuri urmează să fie 
întreprinse cu prioritate ?— întreaga noastră activitate este consacrată înfăptuirii exemplare a politicii financiare, monetare și valutare a partidului, a indicațiilor și orientărilor date în acest domeniu de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, de care am beneficiat și beneficiem permanent. în centrul atenției situăm neabătut realizarea sarcinilor ce ne revin, de așezare a întregii activități economico-sociale pe principiile autoconducerii și autogestiunii, de perfecționare in continuare a noului mecanism economico-financiar. Concret, avem în vedere ca împreună cu ministerele, consiliile populare, centralele și întreprinderile, organele financiar-bancare să acționeze hotărît pentru realizarea unei înalte eficiente economice în toate domeniile și sectoarele de activitate, reducerea cheltuielilor de producție și circulație, asigurarea resurselor financiare necesare finanțării integrale a obiectivelor prevăzute în planul național unic de dezvoltare economico-socială. Pornind de la experiența dobîndi- tă, de la rezultatele pozitive obținute, vom acționa cu mai multă hotărîre pentru creșterea spiritului de răspundere în utilizarea fondurilor, astfel, incit.pe scama, fiecărui leu cheltuit sau investit să se obțină o eficiență maximă. Sarcina trasată consecvent de conducerea partidului privind evitarea cheltuielilor neraționale, a oricăror forme de risipă, apărarea avutului obștesc constituie o călăuză permanentă în activitatea noastră. Un accent deosebit punem pe întărirea controlului financiar, și îndeosebi a celui preventiv, exercitat de organele Ministerului Finanțelor, băncilor, ministerelor și consiliilor populare cu privire la felul cum •sjțît gospodărite mijloacele financiarele statului, pentru statornicirea Ufiei ordini și discipline financiare riguroase în toate unitățile și sectoarele de activitate.

— In Raportul prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu la Conferin
ța Națională a partidului s-a subli
niat că aplicarea ' noului mecanism 
economic presupune ca fiecare uni
tate să lucreze pe principiul autoges
tiunii, cu rentabilitate și eficiență . 
economică. Ce rezultate s-au obținut 
și, mai ales, ce trebuie întreprins in 
continuare in acest domeniu 7— întărirea finanțelor unităților, ca și a finanțelor generale ale statului se realizează efectiv numai in condițiile în care fiecare activitate, produs sau serviciu sînt obținute cu beneficii și rentabilități cit mai mari, ca efect al reducerii continue a cos-

turilor de producție. Caracteristic pentru întreprinderile și unitățile economice este faptul că prin aplicarea principiului autoconducerii și autogestiunii, a măsurilor stabilite de accelerare a creșterii productivității muncii și de reducere a cheltuielilor, în anul 1982, ca și în anii precedenți, practic de cînd s-a introdus noul mecanism economico-financiar, s-au realizat beneficiile necesare constituirii fondurilor proprii ale unităților și satisfacerii obligațiilor față de bugetul statului, Totuși, mai sint Bi- tuații-anormale‘cind-la- unele produse, servicii sau chiar pe ansamblul activității unor întreprinderi se înregistrează pierderi, situații, bineînțeles, incompatibile cu cerințele autoconducerii și autofinanțării. Este cazul unor unități agricole, precum și al unor produse și servicii în special din economia locală. Avem o- bligația să acționăm cu hotărîre toți factorii din ministere, consilii populare, centrale și unități economice, organe financiar-bancare pentru înfăptuirea sarcinii trasate de conducerea partidului astfel ca. înce- pînd cu anul 1983, nici un produs sau activitate să nu fie nerentabilă, ca întreaga producție să fie eficientă. Dealtfel, se află în curs de desfășurare un control financiar exigent

la unitățile la care s-au înregistrat pierderi de orice natură în anul 1982. De asemenea, într-un număr de unități economice se analizează modul în care s-au realizat beneficiile planificate, în vederea creării condițiilor ca în acest an să se înfăptuiască exemplar prevederile din bugetele de venituri și cheltuieli aprobate. Existența unor pierderi denotă că nu peste tot s-a înțeles că beneficiul constituie suportul material al autogestiunii, că eficiența , sporită , constir tuie unica resursă pentru creșterea venitului național, pentru asigurarea propriei dezvoltări a fiecărei unități, ca și a economiei în ansamblu. Așa cum sublinia Ceaușescu, nu un moment că ririi venitului de mijloacele programelor de creștere a bunăstării materiale și spirituale a poporului.
— Concret, ce întreprinde aparatul 

financiar-bancar pentru a sprijini 
aplicarea in întreprinderi a sarcini
lor ce le revin din hotărîrile Confe
rinței Naționale a partidului ?— începînd cu acest an, mai mult decît în anii trecuți, cadrele de conducere și alți specialiști din Ministerul _ Finanțelor și din bănci participă direct în întreprinderi și centrale la soluționarea problemelor de natură economico-financiară care apar, la stabilirea modalităților concrete de acțiune pentru accelerarea creșterii eficienței economice și utilizarea judicioasă a fondurilor de producție. Desfășurînd deci o activitate concretă, la fața locului, avem convingerea fermă că și în felul acesta ne aducem contribuția la înfăptuirea politicii partidului de ridicare jpe noi trepte de progres și civilizație a patriei noastre.

— Prin prisma observațiilor critice 
care au fost făcute la Conferința Na
țională in legătură cu utilizarea bu
getului .de venituri și cheltuieli, ce 
apreciați că trebuie întreprins ca în 
fiecare unitate acesta să reprezinte 
un instrument de bază al conducerii 
activității financiare, al analizei și 
controlului, al asigurării echilibrului 
financiar ?— Introducerea bugetului de venituri și cheltuieli și-a dovedit deja utilitatea în practică. Adunările generale ale oamenilor

tovarășul ' Nicolae trebuie să uităm nici numai pe măsura spo- național vom dispune necesare înfăptuirii

muncii, consi-
Convorbire
Corneliu CÂRLAN

realizată de

(Continuare în pag. a V-a)

0 istorică victorie a poporului condus de partid, 
un moment important in drumul spre marile

„Ferestrele" cu timp frumos din ultimele zile i-au determinat pe cooperatorii din Braniștea, județul Giurgiu, să înceapă insă- mînțările de primăvară. Ei lucrează intens la plantarea cartofilor timpurii. Tuberculii au fost puși din vreme la preîncol- țit, iar acum sînt plantați manual. Pină în prezent, coopera- ■ torii au plantat 12 hectare . cu cartofi timpurii din cele 60, cite sint planificate. Și în alte unități agricole din județul Giurgiu munca la cîmp se desfășoară intens. Astfel, la asociația legumicolă Vedea, după ce au fost fertilizate aproape 1 500 hectare, s-a trecut la plantarea mecanizată a cartofilor. Pină sîm- bătă, această lucrare s-a făcut pe 10 hectare. De asemenea. 10 hectare au fost semănate cu pătrunjel. iar 5 hectare cu arpagic. Totodată, au fost pregătite 60 de hectare pentru a fi semănate cu mazăre. (Petre Cristea, corespondentul ..Scînteii").
In Valea Jiului

Productivitate 
superioară în abatajeMinerii din bazinul carbonifer al Văii Jiului, răspunzînd prin noi fapte de muncă înflăcăratei chemări de a da patriei mai mult cărbune, raportează realizarea peste prevederi în luna februarie a 7 744 tone de cărbune net. S-a remarcat în mod deosebit activitatea depusă de minerii din Petrila, Lupeni, Lonea, Dîlja, Uricani și cariera Cîmpu lui Neag, care — organizindu-și judicios activitatea pe cele trei schimburi, folosind la întreaga capacitate mijloacele tehnice — au realizat productivități sporite cu 1—3 tone cărbune pe post. (Sabin Cerbu, corespondentul „Scînteii11).

-----------------

Sint în istorie momente care înrîu- resc adine și decisiv unui popor, croindu-i dezvoltarea sa. Tocmai se încrustează trainic, numai in memoria generațiilor care le-au trăit și înfăptuit, ci și in cugetul și inima urmașilor. Un nea moment l-a reprezentat rarea, prin lupta poporului de partid, a intiiului guvern ționar-democratic din istoria la 6 Martie 1945.Cu dreptate s-a științe acea zi, pentru că atunci a avut loc nu o simplă înlocuire a unei echipe ministeriale cu o alta — așa cum se întîmpiase de atitea ori în epoca modernă a țării — ci o transformare de esență a regimului politic din România : instaurarea puterii revoluționar- democratice a muncitorilor și țăranilor, prin a- ceasta deschizîn- du-se drumul spre cucerirea deplină a întregii puteri politice de către clasa muncitoare și aliații săi, spre înfăptuirea unor prefaceri politice, economice și sociale structurale în viața patriei.Din perspectiva anilor, apare limpede că istorica victorie de la 6 Martie 1945 a încununat zilele de efervescență voluționară, precedent în ria patriei, urmaseră riei revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și .antiirpperialistă de la 23 August 1944. .195 de zile în care poporul român,, și în primul rînd clasa noastră muncitoare, a dat o strălucită dovadă a patriotismului fierbinte ce-i încălzea . inima, a puterii de sacrificiu și a marilor energii revoluționare ce sălășluiau în sine, a voinței tari de a înălța în vatra străbună o orindui- re nouă, a dreptății, libertății și demnității.Intr-adevăr, însuflețiți de fierbinte patriotism, vreme de aproape nouă luni de zile, peste o jumătate de milion de fii ai poporului român au luptat pentru alungarea cotropitorilor de pe pămintul patriei, pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei de sub dominația fascistă. O realitate de netăgăduit, un simță- mînt unanim oglindeau și versurile născute atunci, în primele zile ale revoluției : „In clocot de inimi, cu 
mina pe arme / Pornesc azi românii 
spre .Ardeqlul, iubit.. / .Dictatul robiei.

drumul vieții făgaș nou in de aceea, ele nepieritor nuaseme- instau- condus revolu- patriei,întipărit în con-

lui Hitler să-l sfarme / Domniei lui 
Horthy să-i pună sfîrșit". Din aceleași adinei simțăminte, pe cuprinsul întregii țări se dezvolta o amplă mișcare, sub deviza partidului comunist „Totul pentru front, totul pentru victorie!“, prin care toate resursele umane și materiale ale poporului român au fost puse în slujba războiului antihitlerist.Marile, clocotitoarele energii ale poporului, ale muncitorimii noastre în primul rînd, s-au ilustrat cu o forță fără egal în greaua bătălie a

38 de ani de la instaurarea guvernului 
revoluționar-democratic condus 

de dr. Petru Groza

r'

re-fără isto- care victo- revoluției și națională,

colocviile «Scinteil
• Dezbateri ideologice • literar-artistice • de istorie

Miting la București pentru instaurarea 
guvernului dr. Petru Groza - 6 Martie 1945

4reconstrucției economice a țării, titlul întîlnit în presa epocii — „O fabrică 
readusă la viață de muncitorime" — puțind fi multiplicat de sute și sute de ori, căci in fiecare colț al țării și în fiecare ramură economică clasa noastră muncitoare purta — și cîștiga — cu eforturi, cu sacrificii, lupta pentru înălțarea din ruine a fabricilor, refacerea căilor de și sporirea producției.Și tot atunci s-a spus mădea o nouă conștiință lor de muncitori, țărani,

comunicații
că se plă- a milioane- , ___ , intelectualiprogresiști, care se convingeau mereu mai clar că in noul timp al patriei o adîncă. primenire a vieții politice trebuia să se înfăptuiască, că ei sint 

„puterea mare" a țării în măsură să împlinească caldul gînd al Bălcescu- lui : domnirea poporului prin popor. Puternică prin asemenea convingeri, generația anului întîi al libertății patriei a făcut din acele 195 de zile segmentul de timp al celor mai ample confruntări sociale pe care le cunoscuse tara, a căror scenă a fost practic. întregul cuprins românesc.

în întreprinderi, prin comitetele de fabrică și sindicale, muncitorimea începea să-și exercite controlul asupra întreprinderilor, clasa muncitoare trecînd atunci, în confruntarea cu marile greutăți ale reconstrucției, cu sabotajul patronal, întîiul examen în gospodărirea unităților economice cărora avea să le devină peste puțini ani stăpînă. La sate, la îndemnul comitetelor țărănești, se scriau, cu plugurile intrate în brazda moșierească, paragrafele noii legi agrare. Pe străzile și în piețele orașelor, largi revărsări ale mulțimilor, „imense fluvii de oameni", cum s-a scris în epocă, erau semnul hotărîrii lor nestrămutate de a îndrepta țara pe un făgaș nou al istoriei sale, începînd din a doua parte a lunii septembrie 1944, în locul vechii administrații au fost aleși și impuși, nu o dată prin luptă și jertfă, reprezentanți ai forțelor democratice, pe plan local puterea tre- cind tot mai mult, cu fiecare nouă zi, în mîinile forțelor democratice conduse de partid.Din perspectiva anilor ne apare cu limpezime că dacă în acele zile s-au ridicat la luptă imense mulțimi muncitoare, că dacă, in pofida unei acerbe împotriviri a re- acțiunii, balanța victoriei a înclinat de partea forțelor noului, aceasta s-a datorat faptului că în fruntea luptei s-a aflat partidul comunist, care a dat în acele zile tradițiilor sale revoluționare o nouă și nepieritoare strălucire. în perioada care a urmat lui 23 August 1944, partidul comunist a făcut dovada înaltei sale capacități de a elabora o linie strategică și tactică suplă, corespunzătoare comandamentelor momentului, un program politic clar și mobilizator in care și-au aflat locul, deopotrivă, cerințele imediate ale maselor populare și problemele de perspectivă ale dezvoltării țării. Chemările, manifestele sale, platforma- program și Programul de guvernare al Frontului Național Democrat — purtînd adine pecetea concepției partidului — stau intr-adevăr peste vreme mărturie că în programul de luptă al partidului a fost înscris tot ceea ce însemna năzuință fundamentală a maselor, interes major al țării.
Silviu ACHIM

(Continuare în pag. a IV-a)
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proletariatului
la statul democrației muncitorești

revolufionare

De la dictatura

Fiii satului"
gospodari 

în satele lor

Fapte demne de laudă ale tovarășelor noastre de muncă și viață

A fi primele între pasiune a fost răsplătităfruntașe Investiția de

In imaginea de mai sus prezentăm două harnice muncitoare, Maria Olteanu și Liliana Borțea, de la Întreprinderea de confecții și tricotaje 
care își depășesc cu regularitate normele de producție la mașinile la care lucrează Foto : E. Dichiseanu

La temelia țării se-așază primăvara, 
ne urcă iar în suflet, ne cade în cuvint 
Un ghiocel in floare, sau o garoafă-i astăzi 
în Univers planeta ce o numim Pămînt.

In muguri acest martie toarnă lumină pură, 
E-un anotimp în care se-aude cum iubim. 
Laudă azi femeii ce-ntemeiază zboruri 
oricînd și pretutindeni. E timpul s-o slăvim.

O floare pentru mame, o floare pentru soră, 
prietenei s-aducem, și flori pentru soții. 
Poemu-acesta fie un trandafir pe care 
l-am învățat iubirea pentru această zii

Slavă, deci, de 8 Martie, femeilor din țara 
unde lumina-și are un nesecat izvor. 
Elenei Ceaușescu omagiu adueîndu-i 
în fiecare slovă trăiește-acest popor.

Dan ROTARU

din Capitală,

Rezultatele se între
zăreau încă de-atunci, 
de la lansarea inițiati
vei ; îi sugeram așa
dar profesorului Constantin Silion să scrie 
și „Scînteii" despre 
ceea ce și-au stabilit 
ei, „fiii satului" Bobu- 
lești, județul Botoșani, 
la acea primă întîlnire 
din vara anului 1978. 
„Să mai așteptăm — a 
răspuns — știți doar 
că vorbele sună a gol 
cînd n-au acoperire 
faptică". Și a așteptat 
pină de curînd, cînd, 
scriindu-ne, ne-a pro
pus ca mai : întîi să ne 
convingem asupra fap
telor, iar mai apoi — 
„dacă se va considera 
de trebuință" — să 
inserăm la această ru
brică cele citeva opi
nii pe care le-a așter
nut în continuare pe 
hirtie.

Dăm curs sugestiei 
începem cu... fap-

Privită din afară, secția a întreprinderii „Textila" Galați nu impresionează nimic. O clădire ca oricare alta. Și totuși, directoarea întreprinderii, ing. Gheorghița Stoichi- cescu, susține că „tocmai aici s-a trăit experiența cea mai importantă din întreprindere in ultimul an."— Acest colectiv de 450 de oameni, din care 86 la sută sînt femei, continuă interlocutoarea, a făcut în numai cinci luni un salt de citeva decenii.Incitantă afirmație. Din punct de vedere tehnic, fundamentul ei ar fi următorul : în perioada septembrie 1982 — ianuarie1983, toate cele 400 mașini vechi ale țesătoriei au fost' înlocuite cu 170 mașini noi. Cu toate urmările decurgînd de aici, adică: productivitatea muncii a sporit de peste două ori, condițiile de muncă s-au îmbunătățit, țesătoarele, datorită perfecționării

profesionale, fiecare la cite— înlocuirea cu cele moderne a avut, fără îndoială, un rol important in realizarea acestui salt, ne spunea inginera Rodica Caloianu, tehnologul secției. Dar oricît de perfecționate ar fi mașinile, saltul nu s-ar fi produs fără efortul de perfecționare profesională al fiecăreia din țesătoarele noastre. Ce a însemnat a- ceastă perfecționare în cazul nostru ? Trecerea de la mașini vechi, din 1928—1929, la cele de azi, ultimul cuvint al tehnicii. Unele muncitoare au fost detașate pentru un timp la diferite întreprinderi din țară, altele au rămas aici la noi, lu- crînd la mașinile vechi și in- struindu-se totodată pentru cele noi. Știți cînd ne-am dat seama că am cîștigat examenul ? Abia după ce am încheiat înlocuirea mașinilor, fără

lucrează acum6 războaie, mașinilor vechi

ca

producția să fi fost întreruptă măcar o zi. Pe măsură ce mașinile vechi erau scoase, cele noi— montate in regie proprie— începeau să funcționeze la întreaga capacitate.— Examen ? Da, dar cu candidați nu „începători", ci „con- sacrați" — ne spune Elena Stoica, secretar al organizației de bază. Ce a însemnat aceasta ? în primul rînd, aveam de-a face cu muncitoare vechi pentru care se considera că meseria nu mai are secrete. Apoi, de ce n-am spune-o, o mașină, oricît de veche ar fi, te obișnuiești cu ea, îți devine familiară, ți-e greu să te desparți de ea. Mai țineți seama și de faptul că aveam de a face cu femei
Dan PLĂEȘU
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a II-a)

O încăpere mică și albă, mobilată simplu un birou, pe care se află o lampă și o mașină de scris, citeva scaune, un dulap. Acesta este decorul auster in care-și desfășoară activitatea de zi cu zi o valoroasă inventatoare — Magda Timar, de la Institutul de cercetări chimico-farma- ceutice din Capitală. Numele ei nu este cunoscut publicului larg. în schimb, invenția ce-i aparțirîe — un medicament ce se cheamă „Trofopar" — este bine cunoscută in clinici și spitale din țară șl de peste hotare, pentru efectul binefăcător in grave boli de ficat. Ca un termen de comparație, el reprezintă pentru bolnavii de ficat ceea ce este Insulina pentru diabetici. Adică o speranță a vieții. Deait- minteri, acesta ar fi și înțelesul acestei denumiri, rezultată din alăturarea a două cuvinte grecești trophe (nutriție) și

hepar (ficat). De ce nu poartă numele inventatoarei ?— Denumirea — ne răspunde dînsa — trebuie să explice la ce este bun un medicament, nu să-1 glorifice pe autor. Toată lumea știe astăzi ce sint antibioticele. Foarte puțini știu insă că ele au fost descoperite de Fleming. Iar faptul că nu se numesc „flemingine" nu le-a scăzut cu nimic din valoare.Magdei Timar i-au trebuit nu mai puțin de 14 ani de muncă necurmată pentru a transforma o ipoteză într-un medicament capabil să redea sănătatea atî- tor oameni. Circa 4 000 de zile petrecute in laboratoare și clinici pentru a parcurge anevoiosul drum al ideii către realizarea ei practică — flaconul pe care scrie simplu ..Trofopar" — pulbere liofilizată- pentru soluție injectabilă. Că această idee a încolțit în anii ’50, cînd in tara noastră — și in lume —

era încă multă suferință, iar medicamentele erau puține și ineficace. Tînăra doctoriță — ,.produs“ reprezentativ al școlii medicale românești, implicată în amplul transformare impus orînduire — simte că facă mai mult pentru a alina durerile oamenilor. Și nu numai ale acelora pe care-i poate îngriji ea însăși într-un spital. Vocația cercetării o face să se retragă între eprubete și retorte. să aleagă munca, poate lipsită de strălucire, a căutătorilor de nou în farmacologie.Ideea care i-a absorbit acești 14 ani de viață s-a născut din constatarea că 35 la sută din bolnavii internați nu se aflau în spital pentru a-și trata pur

profund proces de de noua trebuie să

Rodica ȘERBAN
(Continuare în pag. a II-a)

Un arhitect, născut 
în sat, și-a dăruit o 
perioadă din timpul 
său liber proiectînd 
macheta unui obelisc. 
Sătenii au adus-o apoi 
la scara de 1/1. au 
încrustat pe lateralele 
obeliscului nume ale 
localnicilor căzuți în 
marile bătălii pentru 
eliberare socială și na
țională. Spre nepieri
toare amintire I Un in
giner — tot consătean
— a adecvat la speci
ficul și posibilitățile 
satului . 
execuție 
magazin 
cumentația 
pentru o aducțiune de 
apă. Au procurat tu
buri ceramice — „din 
cele care trăiesc cit 
lumea". Acum, la a- 
ducțiunea de apă lu
crările sînt pe sfir- 
Șite. La magazinul să
tesc — se află în toi. 
Fără a se fi apelat la 
fonduri de investiții, 
la repartiții de mate
riale. Totul — numai 
din ceea ce există a- 
colo, în sat la ei. Ma
teriale care nu și-ar 
fi găsit o altă utili
tate.

Aceasta este „baza" 
pe care s-au proiectat 
numeroase alte obiec
tive. De utilitate cetă
țenească, dar și in 
scopul înfrumusețării 
localității, valorificării 
unor frumuseți turis-

proiectul de 
pentru un 

sătesc și do- 
tehnică

tice. Lucrări cum ar 
fi : modernizarea dru
murilor, identificarea 
unor monumente ale 
naturii, crearea unui 
parc dendrologic și 
încă altele. Plecind de 
la aceste realizări, pro
fesorul Silion și-a for
mulat citeva opinii. 
Anume : „Consider că dacă primarii comunelor țării ar proceda la fel ca primarul comunei noastre — invitîn- du-i, din cînd în cînd, pe toți cei plecați din sat, sfătuindu-se cu ei și solicitîndu-le sprijinul potrivit profesiei cu care se îndeletnicesc și gradului de calificare la care au a- juns — satele noastre n-ar avea decît de cîștigat. Nu vreau să se înțeleagă greșit a- ceastăSatele ____ _______României de azi, dispun de tot ceea ce le trebuie. Iar viitorul le va fi mereu mai luminos, avind în vedere orientările și acțiunile ferme adoptate, în a- cest scop, din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, la Conferința Națională a par- ' tidului. Dar tocmai acest cadru nou ne cheamă parcă și pe noi, cei plecați, să ne reamintim 'de satele natale, să le devenim «fii’ ai satului» nudoar in întilniri ocazionale. Ci adueîn-du-ne constant prinosul de pricepere și de contribuție directă la gospodărirea și înfrumusețarea localităților în care ne-am născut".

Opinii cărora sem
natarul scrisorii le a- 
daugă o alta ; fiind de 
părere că în timp ce 
în anii din urmă cei 
plecați din sat îi atră
geau și pe alți consă
teni la oraș — „ba 
chiar veneau cu sar
cini exprese pentru a- 
ceasta" — acum s-ar 
cuveni ca „fiii sa
tului" să-și fixeze 
drept obiectiv rămine- 
rea sau reîntoarcerea 
„acasă" a cit mai mul
tor tineri. Și odată cu 
aceasta, ca fiecare din
tre ei să devină... „in 
satul său fruntaș".

considerație, noastre, ale

Silvestri AILENEI
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1983 - yn an al eficienței, un adevărat an al calității I

Tratamentele de sezon 
în stațiunile balneareSezonul rece oferă, ca și celelalte anotimpuri, multiple posibilități de refacere, de păstrare a sănătății și de prevenire a îmbolnăvirilor prin cure profilactice în numeroasele noastre stațiuni balneare. Prof. dr. Nico- Jae Teldki, șeful clinicii de medicină fizică, balneoclimatologie și recuperare medicală, face citeva recomandări utile în acest sens.
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Cel mai bun 
din lume
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Puțini știu că in afară de 
olimpiadele științifice, profesio
nale și sportive există și una a 
fasonatorilor mecanici, care-i 
reunește la... startul competiției 
mondiale pe cei mai buni fores
tieri in această meserie de mare 
precizie și rapiditate. Dar și 
mai puțini știu că printre cei 
mai buni dintre cei mai buni 
forestieri din lume se numără și 
Gheorghe Ailenel din Almaș, 
muncitor la I.F.E.T. Piatra 
Neamț. Fost baci la o stină, Ai- 
lenei s-a „recalificat" in mese
ria de fasonator mecanic. Me
serie pe care și-a însușit-o și o 
face cu atita pasiune și iscusin
ță, incit a ajuns inegalabila 
performanță de a minui ferăs
trăul electric cu o viteză de lu
cru de 12 000 ture pe minut și 
de a obține cu el o precizie la 
tăierea arborilor de sub o jumă
tate de milimetru I Nu întimplă- 
tor, el a obținut de 8 ori titlul 
de campion național, iar in Un
garia, in întrecerea cu cei mai 
buni meseriași din lume, intre 
care cei din țări cu îndelungi 
tradiții forestiere, cum sint 
U.R.S.S., Finlanda. Suedia, Nor
vegia și altele, Gheorghe Aile- 
nei a cucerit titlul de campion 
mondial la cea mai dificilă pro
bă din competiție.: „tăierea de 
precizie".

Bravo, meștere !

Casa Iancului 
in miniatură

I
I

I

I

I
I
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I

După cum este cunoscut, România este una din puținele țări din lume în care sistematizarea și dezvoltarea urbanistică sint concepute ca un proces unitar și, totodată, general, avîndu-se în vedere întreg teritoriul și incluzindu-se toate localitățile.Dimensiunile procesului de urbanizare, sistematizare și organizare a teritoriului și localităților în actualul cincinal — iar în acest cadru sarcinile mari ce revin constructorilor de case potrivit Programului de creștere a nivelului de trai in perioada 1981—1985 elaborat din inițiativa și sub directa îndrumare a tovarășului Nicolae Ceaușescu — reflectă importanța pe care partidul și statul nostru o acordă rezolvării problemelor esențiale ale calității vieții, eforturile materiale, financiare și organizatorice care s-au făcut și se fac pentru ca milioanelor de oameni ai muncii să li se asigure locuințe confortabile, condiții de viață civilizate.■ Considerăm suficiente în acest sens cîteva date : datorită ritmului susținut de construcție înregistrat în ultimii 15 ani și in actualul cincinal, la finele lui 1985 fondul locativ al țării va mai cuprinde doar 6 Ia sută din locuințele construite inainte de23 August 1944, ceea ce înseamnă înnoirea sa aproape integrală!în ce privește prezentul imediat, să consemnăm că față de cincinalul 1976—1980, în cincinalul actual suprafața locuibilă construită va crește cu 19,6 la sută, numărul de camere cu24 la sută, iar numărul de apartamente cu 19,2 la sută. în 1985, în toate județele se vor asigura — în mediul urban — cel puțin 10 mp spațiu locuibil pe locuitor, iar în unele centre urbane, suprafețe și mai mari.Deci, s-a construit, se construiește și se va construi, în continuare, într-un ritm care începe să devină obișnuit pentru România socialistă și continuă să fie de neconceput chiar și pentru cei care au pășit înaintea noastră pe calea dezvoltării industriale.Deci, s-a construit, se construiește și se va construi, în continuare, într-un ritm care să facă posibilă rezolvarea în linii generale, pînă în 1990, a problemei locuințelor.Anul trecut s-au construit aproape 162 000 locuințe. S-au construit și spații comerciale, spitale. S-au extins rețelele de aducțiune și rețele

orășenești de alimentare cu apă. La fel rețelele de canalizări.Să menționăm și județele — deci proiectanții, constructorii, edilii — cu cele mai bune rezultate. în ordine alfabetică : Argeș, Bacău, Constanța, Iași, Timiș. Și municipiul București.Semnificative pentru bilanțul anului care s-a încheiat sint de reținut — chiar mai mult decit elementele cantitative — cele de ordin calitativ. Un mare număr de apartamente s-a realizat in localitățile mici și mijlocii, eliminîndu-se mult diferențele

Anul 1983, an hotărîtor al cincinalului, reprezintă și din punctul de vedere al planului de investiții-con- strucții al consiliilor populare — parte integrantă ă planului național unic de dezvoltare economico-socialâ a țării — un an de referință. în acest sens, chiar și o singură cifră este edificatoare : 180 OdO — numărul locuințelor ce urmează a se construi anul acesta. 180 000 de locuințe, cu spații comerciale și dotări corespunzătoare, a căror realizare va asigura continuarea și definitivarea zonelor
® în 1985, ponderea locuințelor construite 
în anii socialismului va atinge 94 la sută 
din totalul fondului locativ ® Numai în anui 
trecut s-au construit aproape 162000 de 
locuințe @ Pînă la sfîrșitul actualului cincinal 
se vor asigura în toate orașele cel puțin 

10 mp spațiu locuibil pe locuitor

dintre condițiile de locuit oferite de marile centre urbane și celelalte orașe sau comune. Tot pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit — în funcție de numărul și structura de virstă ijp membrilor familiilor pentru care se construiesc locuințe — a crescut ponderea apartamentelor cu camere decomandate și a apartamentelor cu trei, cu patru și chiar cu cinci camere. La fel cum s-a avut in vedere — în organizarea spațiilor — dotarea corespunzătoare a locuințelor cu aparatura casnică uzuală. Altfel spus, de la proiectare la construcție ca atare locuințele marchează progrese din punctul de vedere al confortului pe care îl asigură.în aceeași ordine de idei se cuvine subliniat și faptul că, așa cum au fost concepute de proiectant! și arhi- tecți, noile construcții — avînd la bază schițe de sistematizare cu o largă viziune urbanistică — asigură definitivarea unor zone centrale, ansambluri de locuințe, piețe și artere de circulație cu . funcționalități superioare.

centrale ale unor municipii și orașe dintre care amintim : Brașov, Buzău, Oradea, Miercurea-Ciuc, Bacău, Deva, Satu Mare, Rîmnicu Sărat,. Roșiorii de Vede. 180 000 de locuințe dintre care o bună parte vor fi amplasate în apropierea zonelor și platformelor industriale, pe principalele artere de circulație. 180 000 de locuințe care vor asigura continuarea în ritm susținut a construcției de case pentru minerii de la Petroșani, Rovinari și Mătăsari — Gorj.în acest an, de la proiectare la realizarea propriu-zisă, construcția de locuințe va trebui să facă unimportant pas înainte prin accentuarea elementelor de arhitectură — care să asigure un plus de frumusețe și individualitate ansamblurilor de locuințe, prin valorificarea deplină a resurselor locale de materiale de construcție — de care depinde în bună măsură ieftinirea construcțiilor și rezolvarea problemelor de aprovizionare tehnico-materială, prin promovarea susținută a unor soluții de încălzire moderne, economicoase —

am numit sursele neconvenționale de energie, prin dimensionări și rezolvări ale spațiilor interioare — potrivit modificărilor survenite in structura familiilor și funcțiilor actuale ale locuințelor.Evocind realizările, rezultatele bune, nu se poate face abstracție de lipsurile și neajunsurile din activitatea proiectanților, arhitecților și constructorilor de case. întirzieri la darea în folosință. Finisaje necorespunzătoare. Necorelări intre construcția de locuințe ca atare și realizarea dotărilor tehnico-edilitare și social-culturale. Dezinteres și inerție în promovarea unor materiale și tehnologii de construcție moderne, eficiente, economicoase. în bună parte absolut nejustificabile. în repetate rînduri criticate de conducerea partidului. Este pe bună dreptate inadmisibil ca indisciplina să diminueze forța de muncă, mijloacele materiale și capacitățile tehnice mobilizate la realizarea planului de locuințe. Este timpul să se elimine orice formă de birocrație din activitatea organelor de elaborare și avizare a proiectelor și celorlalte documentații tehnice care îi întîrzie pe constructori, care pun piedici formale în calea realizării sarcinilor de plan. Este pe bună dreptate cazul ca, în toate localitățile, consiliile populare să-și asume răspunderile ce le revin în domeniul construcției de locuințe — indicator important in planul de stat în profil teritorial — să asigure mobilizarea cetățenilor la îndeplinirea sarcinilor de dezvoltare și continuă înflorire a localităților în care trăiesc și muncesc.Iată de ce anul 1983 trebuie să aducă revirimentul așteptat în întreaga activitate a proiectanților, arhitecților, constructorilor de case și edililor.Cu alte cuvinte, să se construiască mai mult și mai bine. Corespunzător exigențelor sporite ale oamenilor muncii, beneficiarii de locuințe. Corespunzător exigențelor actualului mecanism economico-financiar. Corespunzător exigențelor de plan și eforturilor materiale, financiare și organizatorice pe care statul, societatea în 'ansamblul său le face pentru a rezolva mai devreme și definitiv problema locuințelor.
Florin CIOBĂNESCU

Foto : E. DichiseanuBrașovul, marea așezare muncitorească de la poalele Tîmpei, va cunoaște și în acest an o continuă dezvoltare

— Dacă este clar pentru toată lumea că terapia și recuperarea medicală a bolnavilor se pot rezolva în stațiunile balneare în tot timpul anului și in orice anotimp. curele balneare profilactice, care se adresează unor categorii largi de oameni sănătoși, de toate vîrstele, sint încă asociate de foarte mulți, în mod e- ronat, numai cu sezonul cald. Este deci mai puțin cunoscut, de marele public, contextul cu mult mai larg și mai bogat al curelor balneare profilactice din acest sezon. In adevăr, ele oferă o gamă variată de metode prin care se pot preveni numeroase afecțiuni de care suferă omul civilizației actuale. Mă refer îndeosebi la metodele de termoterapie, la terapia prin mișcare, la alimentația dietetică și la crenoterapie (cura de băut apă minerală). Ele se adresează, în cadrul curelor profilactice, unor funcții și sisteme ale organismului care sint insuficient solicitate (sistemul de locomoție, de mișcare etc.) ori solicitate în exces, nerațional (aparatul digestiv, funcțiile metabolice, sistemul nervos etc.). Aceste metode terapeutice, de importanță covîrșitoare pentru menținerea stării de sănătate, pot și trebuie să fie practicate în orice perioadă a anului. Stațiunile noastre balneare asigură condiții adecvate pentru „curele de întreținere" (sau „profilactice", cum trebuie denumite corect) în tot timpul anului, inclusiv în sezonul rece.
— Pentru că ați subliniat rolul de

osebit al mișcării, ca factor de pre
venire a unor boli, vă propunem să 
ne vorbiți despre formele și modul 
în care se recomandă a fi practicată.— Mișcarea reprezintă factorul esențial pentru prevenirea sindromului hipokinetic (capacitate redusă de mișcare și de efort fizic), ca și a afecțiunilor cardiovasculare. Mișcarea poate fi aplicată în forme variate, cu efort fizic, progresiv crescut, cum este mersul pe teren variat, cu ascensiuni pe pante și dealuri sau munți; pentru cei mai puțin antrenați și pentru vîrstnici este indicat mersul pe jos, în ritm rapid, adică circa 6—8 km în 2 ore ; la tineri și adulți alergarea reprezintă forma cea mai adecvată de solicitare fizică. Gimnastica medicală individuală sau de grup. înotul în piscine; practicarea unor activități sportive adecvate pentru cei neantrenați— patinaj, schi, săniuș, tenis de masă, volei, mersul pe bicicletă etc.— sint de natură să contribuie, la toate vîrstele, la antrenarea organismului. în toate aceste forme de mișcare esențială este antrenarea pînă la limita efortului permis . de capacitatea funcțională a organismului. Se recomandă, de asemenea, efectuarea tuturor formelor de mișcare în aer liber, chiar și în sezonul rece, însă cu îmbrăcăminte corespunzătoare, adecvată. ,— ț>i în ce privește aplicațiile de 
termoterapie ?— în tot timpul anului și cu precădere în afara sezonului cald pot fi și trebuie folosite curele de suda- ție, care se adresează atît aparatului cardiocirculator, cit și sistemului de glande sudoripare din piele, care antrenează și o anumită activitate metabolică a organismului. Asemenea cure de sudație pot fi practicate

OMUL Șl
VIAȚA RAȚIONALĂ

în toate stațiunile care dispun de bazine — piscine cu ape termale, cabine de saună, băi de lumină, băi generale sau de aburi ș.a.
— Crenoterapia cu ape minerale 

intră și ea în categoria metodelor 
balneare care se practică cu aceleași 
rezultate bune și in acest sezon ?— Avem numeroase stațiuni în care se pot face cure balneoclimaterice profilactice cu accent pe crenoterapie și dietoterapie. Aș aminti între aceste stațiuni Băile Olănești, Călimănești-Căciulata, Sîngeorz-Băi, Slănic Moldova, Borsec, Ținea, Lipo- va, Calacea, Malnaș-Băi ș.a. Asemenea cure sînt. indicate pentru drenaj bilio-duodenal și intestinal, în scopul asigurării unui repaus digestiv relativ, a unei bune eliminări a bilei și a unei bune funcționări a intestinului. Medicul de specialitate indică tipul de apă minerală (sulfuroasă,'alcalină sau de alt tip) în funcție de particularitățile organismului și de scopul urmărit. Pentru cura de diureză, care are ca scop „spălarea" căilor urinare și eliminarea din organism a unor substanțe de deșeu metabolic, sint indicate numeroase izvoare cu ape diuretice hipotone, oligomi- nerale (cu puține săruri minerale), sulfuroase sau de alt tip. în unele cazuri sint utile ape minerale cu efect de stimulare a secreției gastrice (ape acidulate) la cei cu u $ lipsă de apetit ori cu secreție redus 1 de acid clorhidric.

— Ce se urmărește prin dieta ali
mentară din timpul curei și in ce 
constă această dietă ?— în cadrul curelor profilactice, regimurile dietetice sînt de cruțare și ele au un rol deosebit în terapia de întreținere. Concediul petrecut în stațiunea balneoclimatică este un prilej pentru eliminarea oricărui exces sau chiar consum de substanțe toxice (alcool, tutun, condimente etc.), în scopul asigurării condițiilor necesare organismului de a elimina substanțele toxice acumulate în condițiile de viață obișnuite din restul anului, pentru a permite organelor digestive și mai ales ficatului repausul necesar după perioadele îndelungate de solicitare printr-o alimentație necorespunzătoare, uz de substanțe toxice etc;Scopul acestor diete alimentare este, in cazurile Indicate, reducerea greutății corpului la cei hiperpon- derali și obezi. în alte cazuri, dieta alimentară asigură un repaus digestiv necesar oricărui organism la anumite intervale de timp. Și, nu in ultimul rînd, cura urmărește deprinderea unui mod corect de alimentație și viață, cu respectarea orelor de masă, evitarea unor excese nefavorabile organismului, asigurarea unor zile de diete lacto-vege- tariene sau doar vegetariene. Asemenea cure sînt cu atît mai indicate celor cu tulburări metabolice de tipul dislipidemilor (creșterea și modificarea grăsimilor în singe), hlperurice- miilor (nivel crescut al acidului uric) etc, tulburări care intră în categoria factorilor de risc, în primul rind pentru afecțiunile cardiovasculare.

Convorbire consemnată de
Elena MANTU

I

I

Recunoașteți această imagine ? 
Este Casa Iancului din Vidra de 
Sus. Astăzi, comuna poartă nu
mele lui Avram lancu. Casa din 
fotografie este macheta celei in 
care a venit pe lume „Craiul 
munților". Lucrarea a fost rea
lizată cu fidelitate ■ și iscusință 
de cițiva feciori de moți, urmași 
al lui Avram lancu, azi munci
tori la Întreprinderea de prelu
crare a lemnului din Cimpeni. 
Realizind această machetă, mo
ții de azi iși aduc prinosul de 
aleasă cinstire ilustrului înain
taș.

La scena deschisa
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De peste 30 de ani, George 
Negraru, in centrul imaginii, de 
la Casa de cultură din Petro
șani, este un neobosit membru 
al brigăzii 'artistice. Timp in 
care a fost prezent in sute si 
sute de spectacole la Petroșani 
și in alte colțuri ale țării, fiind 
laureat al Festivalului național 
„Cintarea României" și al altor 
concursuri artistice. Minerii din 
Valea Jiului îi spun, cu aleasă 
cinstire, „artistul nostru". Dar 
George Negraru nu. este numai 
un interpret talentat. El iși scrie 
singur textele și tot el, ca in
structor, este „sufletul" brigăzii 
artistice, cu care „culege" ropo
te de aplauze „la scenă des
chisă".

Cei patru voinici I
I

I
La ferma de vaci de la Sta

țiunea de cercetări agricole Li
vada (Satu Mare), o joiana, pe 
nume „Livezeana", a adus pe 
lume patru viței. Toți patru sint 
tăurași, toți sănătoși și 
de mincăcioși. lată-i in 
nea realizată de Dusan Peici 
cei 4 „voinicei" in virstă de 
săptămină.

teribil 
imagi- 

pe 
o
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IRubrică realizată de

Petre POPA 
cu sprijinul 
corespondenților „Scinteii^J

A fi primele între fruntașe
(Urmare din pag. I)în toată firea, cu familii, copii, cu griji gospodărești de toate zilele. Și totuși am trecut peste toate aceste greutăți. A învins ambiția fiecăreia de a deveni altceva. de a fi întîiele.„Cum ați împăcat zilele și lunile de învățătură cu îndatoririle de familie întrebare pusă primelor țesătoare întilnite. .<■ (— La capitolul• „îndatoriri" mai trebuie adăugat ceva : cele de producție. Pentru că, așa cum vi s-a spus poate n-am lăsat mina de pe războaiele vechi pînă n-au început să funcționeze cele noi. Cele familiale ? Vă rog să mă credeți, dar tocmai familia a fost cea

care ne-a ajutat mai mult. Cred că înțelegeți bucuria unei soții și mame care, venind seara de la muncă și învățătură, vede că ai el s-au îngrijit acasă de toate, că ei îi rămîne foarte puțin de făcut. în ziua cind am trecut la noile mașini, cred că toți mi-au ținut pumnii strîn.și. (Natalia Vieru).— De ce n-aș spune-o. la început am simțit un fel de teamă. Cum adică, îmi ziceam, abia acum să mă apuc de învățătură ? Alături de copii ? înseamnă că pină acum... Dar mi-a tre-cut teama repede. Cînd mă gîndesc la munca mea de acum cîteva luni, mi se pare că au trecut ani întregi de atunci. (Vasilica Sîrbu).îl întîlnim pe șeful sec

Investiția de pasiune a fost răsplătităției. inginerul Constantin Huțanu, care, aflind despre ce ne interesăm, ne vorbește despre un „minunat buchet de caractere" alcătuit din țesătoarele unității „C“. Ne roagă doar să mai cităm cîteva nume : Maria Calmuc, Teodora Țigău, Ancuța Ivan, Stana Ba- cioc, Elisabeta Costan- dache, Lucica Albu, Pa- raschiva Biră, ConstanțaIșpilat... Pe scurt — toate,întregul colectiv care a produs saltul de care vorbea directoarea întreprinderii.Ce înseamnă deci acest salt ? Țesături de înaltă calitate exportate și apreciate în țări de veche tradiție în materie : Austria. Canada, Grecia, Liban... ; locul întîi ciștigat în întrecerea socia

listă pe întreprinderea cu 3 000 de femei, întreprindere care, la rîndul ei. a ocupat locul I pe Centrala industriei bumbacului Iași și locul trei pe ramură.Dar gustul noului nu se oprește aici. La încheierea vizțtei. directoarea întreprinderii ne vorbea despre alt gind al țesătoarelor din secția „C“ ; trecerea fiecăreia la lucrul pe opt mașini. Deocamdată. Dar și despre un alt lucru vorbea directoarea : despre ambiția stîrnită de țesătoarele secției „C“ in celelalte secții, aceea de a fi întîiele în colectivul fruntaș.— Iar colectivul întreprinderii a început anul acesta cu planuri mari : să ne situăm pe unul din primele locuri pe țară.

(Urmare din pag. I)și simplu bolile, ci efectele secundare, nocive ale tratamentului cu diferite medicamente, produse de sinteză. Trebuia căutat un leac provenit tot din natură, care să suplinească, să ■substituie carențele de funcționare ale organismului. Au fost destule păreri contrare, ba chiar si ironii nu tocmai prietenești la adresa autoarei. Unii au sfătuit-o să se lase păgubașă. că leafa tot îi merge și dacă se ocupă de lucruri mai simple. Dar, așa cum ea însăși o spune, nu e de ajuns să ai o idee, trebuie să ai și puterea, tenacitatea să o duci pînă la capăt, să o realizezi. îndoielile s-au risipit într-o

clinică chiar după primele luni de experimentare.— Cînd m-am dus să văd rezultatele, șeful clinicii, in loc de răspuns, m-a' dus într-un salon și mi-a prezentat o femeie de 54 de ani, care. înconjurată de copiii ei, mi-a surîs fericită. Mi s-a spus că. datorită medicamentului meu, nu mai este un caz disperat. că i s-a oferit o șansă. A fost cea mai mare satisfacție din viața mea. răsplata cea mai de , preț a eforturilor mele.„Trofoparul" este acum un produs curent al industriei farmaceutice românești. consacrat și pe plan internațional : se realizează sute de mii de flacoane anual, dar există cerințe — și posibilități — pentru mai

mult. Magda Timar a primit numeroase oferte, i s-au întins multe ispite de către reprezentanți ai unor reputate firme producătoare. Le-a refuzat pe toate. Nu bogăția, banii o interesează. „Legăturile mele cu acest pămînt sînt foarte puternice, tocmai pentru că am cutreierat lumea. Și pot să afirm că nicăieri nu există condiții mai bune de realizare ca la noi. în multe laboratoare din lumea occidentală pe care le-am vizitat se face simțită acea concurență rău înțeleasă, care exclude conlucrarea. Drumul spre reușită este mai mult o cursă solitară. Aș minți afirmînd că izbîn- zile nu trezesc, uneori și printre colegii noștri, invidii. Dar predominante sint

/.spiritul de echipă, întrajutorarea. Atît între cercetători. cît și între ei și medicii din clinici și spitale. Fără această colaborare — care include observația critică, opinia contrară — fără sprijinul organismelor centrale. ideea mea, ca și atîtea altele ce îmbogățesc patrimoniul de brevete românești. nu s-ar fi concretizat atît de bine".Magda Timar este una din zșcile de mii de femei care, alături de colegii lor din institutele de cercetare, căutind neîncetat noul și luptîndu-se pentru afirmarea lui. fac din știință un instrument eficace în mina oamenilor. în fiecare an, pe brevetele de invenții sînt înscrise sute și sute de nume de femei. ;
> plNglNSȚANȚ&;ÎN FAȚA OPINIEI PUBLlCEa» plN/INSTANȚĂ jN FAȚA OPINIEI PUBLICE »

Vraja destrămataCelebra aserțiune / muzicală a cuplului Tanța și Costel — „Iubirea e un lucru foarte mare" — s-ar fi potrivit ca refren și pentru pățaniile altei „Tanțe" — nu-i vom divulga numele real, din jenă pentru prea multa ei naivitate — parte civilă in procesul escroacei Gabor Nina. Scena comediei a fost tot peronul unei gări, nu Lehliu, nu Medgidia, ci Tohanul Vechi- haltă.Pentru motive care n-au interesat judecata, „Tanța" trăia, temporar, departe de „Costelul" ei. Prilej de oftaturi, gînduri negre, suspiciuni. într-o zi de sărbătoare legală, cind există mai mult timp pentru oftaturi, gînduri, suspiciuni, pe sub ferestrele căminului de nefamiliste în care locuia, temporar, „Tănțica", a defilat ceea ce într-o străfulgerare i s-a părut a fi ȘANSA CERTITUDINII I A defilat o căruță cu colectori de obiecte vechi.Cum de s-a brodit să se întîlnească neliniștile „Tanței" cu veleitățile chiroman- țiste ale uneia din călătoarele din căruță nu știm. Aflăm doar că, in după-amiaza aceea, una din colectoarele de obiecte vechi s-a retras in ambianța pustie a peronului haltei, de vizavi de cămin, și a început sâ-i descifreze „Tanței" trecutul, prezentul și viitorul. Puterea de a pătrunde timpul și destinul stăteau intr-o pereche de cărți de joc, lipicioase de-atîta slin. Iar ceea ce i-a fost dat „Tanței" să audă a îngrozit-o pur și simplu. A auzit formula de care se temea cel mai mult : că-i sînt „cununiile legate".— Vai, vai, ce năpastă, ce mă fac eu cu „cununiile legate" I— Lasă că-ți deseîntă baba. (Termenul . k „babă" exprima doar cochetărie profesio-
---------------------------------------------------------------------------------------------------- -----

nală, vîrsta „ghicitoarei" fiind la acea dată — 36 de ani). Dă la baba o batista, cu cite o hirtie de 50 lei înnodată la fiece colț, și face baba ce trebuie.Bineînțeles că „Tanța" venise cumva „pregătită", dar numai cu 3 hirtii și numai de cite 25 lei. Batista era pătrată. „Baba" se angaja să rezolve problema quadraturii batistei înnodind în al patrulea colț ceasul „Tanței". Nodul a reușit, vraja mai puțin. Motiv pentru care „ghicitoarea" i-a cerut obiectul (cu nodurile neatinse) pentru 24 de ore, să continue „descîntecele" acasă.O fire mai bănuitoare ar fi putut crede că „ghicitoarea" dusă va fi, cu batistă, cu bani, cu ceas, cu tot. Dar „Tanța" nu era bănuitoare decit cu propria-i căsnicie. Și, într-adevăr, salvatoarea ei s-a dovedit punctuală. A doua zi, la ora fixată, se afla pe peron. Nodurile nu le desfăcuse pentru că, spunea ea, cununia „Tanței" se dovedea mult mai strașnic legată decit se aștepta. Pentru același motiv, descintecul se prelungea cu o săptămină și mai avea nevoie de patru sute de lei și un pulover.Săptămină a trecut greu de tot. Ghicitoarea a fost punctuală și la această nouă întîlnire. Profesional însă era cam sceptică. Farmecele nu se încropeau, mai avea nevoie de o fustă și o bluză. „Tan- ța“ i le-a oferit prompt, dar cu multă neliniște. „O reuși ori n-o reuși vraja ?“ se frămînta ea, stoarsă de lacrimi și oftaturi. Nenorocirea era că nici nu putea să-și descarce sufletul cuiva. Sub amenințarea unor foarte grave consecințe, înce- pind cu nereușita acțiunii, ghicitoarea îi interzisese orice indiscreție. Tot ce putea spune ea colegelor de cameră era : „Dac-ați ști prin ce trec ! Dar n-am voie să vă spun nimic 1“ Și se purjea pe plins. Colegele, ciorchine, o urmăreau cu privirile de la fereastră, însă tot ce puteau vedea era că iși cară garderoba pe peron.Recuzita farmecelor se complica la fiecare nouă întîlnire. A mai fost nevoie de

veselă, de alte haine, de un cearceaf, cu cite 900 lei legați la trei dintre colțuri. Pentru consecvență stilistică, firesc ar fi fost ca la al patrulea colț să ceară un ceas deșteptător sau unul cu cuc, dar „ghicitoarea" nu risca de dragul umorului. „Tanța" a început să se împrumute. în această etapă, curiozitatea fetelor din cămin a sporit la maximum și, intr-o bună zi, au trecut la acțiune. Au încercat să pună mina pe misterioasa legătură a colegei lor, dar, în fața noii situații, Samantha din Tohan s-a făcut nevăzută. „Devizul" dezlegării cununiilor se urcase la mai multe mii de lei.Vraja a destrămat-o miliția, întocmind cuvenitele acte pentru înșelăciune. Reme- morîndu-și trăirile, despovărată de temeri și de practici oculte, noua „Tanță" poate că și-a spus : „Iubirea, dar și prostia, e un lucru foarte mare !“.După care a cerut banii înapoi.
Depinde cum 

privești lucrurileîn rechizitoriul întocmit împotriva lui Cioc Gheorghe, Danciu Marius și Constan- tinescu Radu Sprin, după ce demonstra, prin datele cazierului, că inculpații sint infractori notorii, perseverenți in ale răului, cu biografii încărcate de diferite condamnări pronunțate prin diferite sentințe procurorul simțea nevoia să continue astfel : „Numai că faptele care constituie obiectul dezvoltării ce urmează sint dintre cele mai josnice, dovedind că cei trei au ajuns pe ultima treaptă de degradare umană".învinuirile au fost recunoscute, judecata s-a încheiat cu condamnări de 5 ani și 6

luni pentru Cioc, 4 ani și 6 luni pentru Danciu și 5 ani pentru Constantinescu. A urmat, ca de obicei, recursul.Cererea scrisă cu mina lui de Cioc Gheorghe rezumă, în stare frustă, nu numai motivele de apel ale tuturor celor trei, ci chiar optica lor de viață : „Cetățene președinte, am fost încadrat de la 3 luni la 3 ani pentru că sînt recidivist ; am primit pedeapsa maximă, adică 3 ani, dar m: s-a dat și un spor de pedeapsă de 2 ani și 6 luni, nu știu pentru care motiv. (...) Nu am atentat la viața unui om, nici n-am furat din avutul obștesc sau avuția națională, cum au făcut alții, nici nu am pă-. gubit pe nimeni. Cetățene președinte — continuă Cioc textual, doar fără semnele ortografice din prezenta redare — recunosc că este o infracțiune rușinoasă, dar nu cred că este mai periculoasă ca atunci cind furi bani din buzunar de la altul și acesta nu mai are ce să dea copiilor de mîncare sau cînd ești casier și furi salariul muncitorilor sau cînd aduci o pagubă statului".Mirarea infractorului nu este prefăcută. El chiar se simte nedreptățit, contrazicînd — strict pe planul aprecierilor — grava caracterizare din rechizitoriu. Cine are dreptate ? Procurorul, care îi consideră pe inculpați pe treapta inferioară a decăderii umane, sau liderul grupului, care consideră că există alții și mai prejos decit ei ?■Depinde cum privești lucrurile. Trecînd prin experiența mai multor feluri de infracțiuni, lui Cioc și alor săi li s-o fi părut un „progres", li s-o fi părut „mai moral" 4să treacă de la tîlhărie și buzunăreală la... răscolirea nocturnă a cavourilor — pentru că aceasta devenise „meseria" lor — în căutare de bijuterii, de aur. (Cu involuntar umor negru, la proces s-a susținut, în apărarea jefuitorilor de cadavre, următoarea „demonstrație" : „Conform art. 208 cod penal, nu mai poate fi vorba că aceste bunuri s-ar afla în posesia sau detenția

altuia, „fiind luate" fără consimțămîntul acestuia, din moment ce în cazul nostru nu mai există persoana ca atare"). Umanul ori subumanul — termenul implicit disputat între inculpați și acuzatorul lor — nu se măsoară prin cît de puțin rău faci altora, ci prin cit de mult bine aduci societății. încercînd o „autodepășire" față de trecutul lor penal, cei trei aveau posibilitatea să aleagă oricare din modelele de existență normală pe care le oferea societatea. In loc de asta, au preferat să se raporteze tot la rău, consolîndu-se că au descoperit o formă mai atenuată de vinovăție, că alții vor fi poate mai decăzuțl decit ei. Privind mereu și mereu în jos, căutîndu-și termeni de comparație în abisuri morale, au ajuns ca străfundurile să li se pară înălțimi.
Din caietul 
grefierului

„Un frate al numitei A. A., noaptea, in 
stare de ebrietate, se plimbă cu liftul cite 
o oră sau două, astfel că cei care vin mai 
tirziu sint obligați să urce pe scări".(Din declarațiile martorilor în Dosarul 986/80 al Judecătoriei sectorului 5).

„Cred că inculpatul a intrat in ghena de 
gunoi pentru a-și ridica pantalonii, care-i 
căzuseră in timpul incidentului, in fața 
blocului".(Din declarațiile martorilor în Dosarul 218/82 al Judecătoriei sectorului 6)..

Sergiu ANDON
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București
1

asigură:

Supunem atenției o deosebit de valoroasă acțiune, inițiată de Comitetul municipal de partid București și realizată cu concursul unui amplu colectiv de cercetători și specialiști din industrie. Scopul său final este o economie antecalculată de resurse energetice care, la nivelul anului 1983, echivalează cu circa 140 000 tone combustibil convențional. In legătură cu această acțiune am solicitat amănunte coordonatorului ei, tovarășul dr. ing. Cezar Mereuță.— Este vorba despre o riguroasă și detaliată analiză asupra consumului energetic al celor 165 principale unități industriale din municipiul București, după o metodă care poate fi extinsă pe orice mare platformă industrială sau in fiecare județ al țării. în mod deosebit am urmărit aplicarea unei strategii concrete, pe termen scurt, în principal orizontale, cu măsuri prioritare care să ducă la economii importante de energie electrică și combustibil : testarea nivelurilor reale de pierderi energetice existente în întreprinderile industriale ale Capitalei, stabilind în mod operativ calitatea exploatării energetice în unitățile industriale.
— Care sînt principalele concluzii des

prinse și măsurile mai importante pe care 
le-ați aplicat 1— Din analiza efectuată s-a constatat că, în întreprinderi, multe din cauzele care duceau la consumuri mari de energie erau comune. Pentru unele din aceste cauze au fost suficiente simple măsuri organizatorice pentru a le soluționa în cel mai scurt timp. Odată stabilite, ele au devenit obligatorii pentru toate unitățile industriale ale Capitalei. în unele situații însă, a fost necesară și adoptarea anumitor măsuri tehnice. Ca urmare s-a trecut la proiectarea centralizată, în cadrul Institutului de cercetare științifică și inginerie tehnologică, pentru electrotehnică, a unor dispozitive și aparate de măsură și control pentru 40 de întreprinderi. Totodată, același institut — care a avut un mare aport la realizarea acestui studiu — împreună cu întreprinderea „Autobuzul", lucrează și la proiectarea unui laborator mobil de analiză energetică de platformă capabil să verifice în mod obiectiv exploatarea energetică și să indice rapid o ordine prioritară a măsurilor ce trebuie luate.Analiza a scos în evidență faptul că modul dominant de utilizare a combustibilului este cel al arderii. Ponderea energiei termice în totalul consumului energetic — fie că este produsă direct. în unitățile dustriale, fie că provine din unitățile ternului energetic național proape 70 la sută. O serie consemnat posibilitatea economii substanțiale de ționîndu-se direct asupra derii gazului metan — care reprezintă 90 la sută din totalul combustibilului intrat în sectorul industrial. De aici o primă măsură practică și mai ales eficientă : o scădere dirijată a excesului de aer care

permită diminuarea raportului gaz-aer de la 1,8 la 1,3 poate duce, intr-o primă etapă, la o economie de minimum 50 000 tone combustibil convențional pe an. Ea a și fost aplicată, controlul arderii realizîn- du-se, provizoriu deocamdată, printr-un marcaj al debitelor de gaz-aer la sarcină maximă, medie și minimă. Este de așteptat ca economia de combustibil să fie și mai mare atunci cînd se va realiza dotarea cu analizoare automate și gaze arse și cu regulatoare gaz-aer a tuturor echipamentelor tehnologice și a cazanelor dinmentelor tehnologice și a cazanelor centralele termice industriale.O altă constatare a arătat că o importantă rezervă pentru economisirea combustibilului, de pină la 40 000 t.c.c./an, constă în aplicarea reglării consumului de gaz metan în funcție de necesități. Or, analiza
O acțiune valoroasă 

privind reducerea 
consumului de energie 

și combustibil 
în unitățile industriale 

ale Capitalei

ln 62 de întreprinderi — care constituie eșantionul principal și unde se realizează peste 82 la sută din consumul total de combustibil destinat industriei municipiului București — a relevat că doar două unități sînt dotate corespunzător cu debitmetre (contoare) de gaz metan, 23 — sumar, iar 39 fără dotări. Existența acestei situații a și impus adoptarea unor măsuri urgente pentru proiectarea și realizarea simultană (tot la I.C.P.E.) a unor sisteme unitare de măsură a consumului de gaz metan (diafragme, elemente de măsură, elemente de compensație).De asemenea, a reținut atenția cantitatea deosebit de mare de energie electrică ce se transformă în fluide tehnice (cu precădere aer comprimat) circa 15 la sută dinelectrică cu destinație industrială ln municipiul București. Sondajele efectuate au scos în evidență și o serie de aspecte privind exploatarea necorespunzătoare a rețelelor de aer comprimat. Bunăoară, funcționarea acestora la utilizatori cu temperaturi mai mici decit limita impusă de 60° C, mai ales în regim de iarnă, duce sumuri exagerate de fluid tehnic de energie. Cauzele sînt datorate, deosebit, neizolării magistralelorde aer comprimat. Practic s-a constatat că dacă la marii consumatori de aer comprimat (ciocane, prese) crește temperatura aerului comprimat de la 10° la 60° C se

realizează o economie de debit și corespunzător de energie electrică de 13 la sută.
— Ce soluții concrete au fost propuse 

pentru încălzirea aerului comprimat, fără 
a recurge insă la un consum suplimentar 
de energie 1— într-o primă etapă apare interesantă soluția utilizării resurselor energetice recuperabile cu potențial termic scăzut (50— 60° C). De asemenea, prin funcționarea inversată a unor instalații de, răcire montate în apropierea locului de consum s-ar putea obține, în regim de iarnă, o încălzire a aerului comprimat la utilizator cu 20— 30° C.Aș dori să mai menționez și o a doua problemă importantă : din analiza în 62 de întreprinderi a rezultat că unități din aceeași ramură industrială, deci cu tehnologii similare, utilizează aerul comprimat la presiuni variind între 5—7 atm. Or, scăderea cu o singură atmosferă a presiunii de livrare determină o economie netă de energie electrică de 7 Ia sută.

— Ce ne' puteți spune despre tehnologi
ile de fabricație, a căror analiză critică și 
modernizare, se știe, permit să fie 
valoare noi surse de economisire 
giei ?— Aceasta constituie tema unui diu care este în curs de realizare, pe care îl propunem are în vedere o analiză energetică a fazelor caracteristice fiecărui proces tehnologic. Astfel vom defini tehnologia în sens energetic, punînd în evidență consumurile de energie ale echipamentelor tehnologice la pornire, funcționare în plină Sarcină și mers în gol. In felul acesta se va putea evalua eficiența energetică a unui proces tehnologic, rezul- tînd de aici măsuri practice imediate în direcția reducerii consumului de energie și combustibil.Pentru început, aceste analize se vor efectua de colective mixte de tehnologi și energeticieni, în cîteva unități industriale reprezentative pentru fiecare ramură economică (întreprinderile „Autobuzul", „Ne- feral", „Danubiana" și I.M.G.B.). Va rezulta un model teoretic general valabil, aplicabil în toate unitățile industriale pînă la sfîrșitul lunii martie a.c.

— Credeți că această inițiativă a Comi
tetului municipal de partid al Capitalei 
privind economisirea severă a energiei și 
combustibilului conține 
stirni interes și pot fi 
alte județe ?— Unele din aceste amintit. Cît privește modelul noi, acesta este aplicabil oricărei analize energetice în profil teritorial. Ea s-ar putea efectua in orice județ în maximum 3 luni. Inițiativa trebuie să pornească însă de la comitetele județene de partid, care pot să solicite sprijinul specialiștilor din unitățile de cercetare proprii și ale Ministerului Energiei Electrice. Noi le stăm la dispoziție cu orice consultație.
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brun de pădure cu scăzute, terenurile avînd
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NATALITĂȚII 
ZOOTEHNICESpunea un crescător de animale că a ține o vacă stearpă, fără vițel și fără lapte, e tot una cu a lăsa un hectar de pămînt neînsămînțat. Comparația ilustrează o cerință esențială* pentru creșterea efectivelor de animale : anume, aceea de a se obține cîți mai mulți viței la suta de vaci matcă. Or, anul trecut, în județul Hunedoara, unde există întinse și crescători cu efectivele de bovine în loc că au scăzut. Sînt multe care au generat această anormală. în rîndurile ce ne vom referi la o singură problemă: natalitatea vacilor. în 1982, indicele de natalitate la efectivele de vaci din județ a fost de 72 la sută, indice superior anului precedent. Totuși, în cooperativele agricole acest indice a fost în ansamblu de numai 56 la sută. Este adevărat, în unele cooperative agricole — Sîntandrei. Ocoliș, Minerău, Aurel Vlaicu, Peștișu Mic, Mărtinești — acest indice a fost de 76—85 la sută. Dar astfel de exemple sînt puține.Se impune de la sine întrebarea : ce neajunsuri trebuie înlăturate pentru a se obține în acest an mai mulți viței de la întregul efectiv de vaci ? După cum se știe, pentru creșterea natalității la vaci și îmbunătățirea calitativă a efectivelor au fost introduse însămînțările artificiale. Această operațiune trebuie efectuată de operatori temeinic pregătiți, buni cunoscători ai stării fiziologice și particularităților fiecăreia dintre sutele de vaci din fermele de stat și cooperatiste sau ale celor aparținînd gospodăriilor populației. E drept, majoritatea operatorilor practică această meserie în mod conștiincios. Unul din aceștia, Aronim Ocoș, de la cooperativa operator continuă vitate și ani în urmă, președinte al cooperativei. „Ca operator sînt obligat să cunosc situația reproducției, nu in general, ci concret, în fiecare zi din săptămînă — ne spune el. Exeminez vacile după fătare și pînă la însă- mințarea artificială și confirmarea gestației. Țin la zi evidențele tehnice și, pe baza lor, știu cu multe luni înainte cînd o vacă sau alta trebuia însămînțată artificial după fătare". Pe tăblițe tehnologice afișate în grajd sînt înscrise datele privind ultima fătare. ziua cînd s-a efectuat însămînțarea artificială, producția de lapte etc. Efectiv, indicele de natalitate al vacilor în această cooperativă a fost anul trecut de 84 la sută.Aici, ca și în alte unități agricole din județul Hunedoara, se folosește și un calendar al reproducției, care are cite o casetă pentru fiecare zi a lunii unde se pun fișele cu datele cind vacile urmează să fie însămîn- țate artificial, tratate sau examinate. Un sistem de evidență simplu si practic ce permite operatorului, șefului de fermă și medicului veterinar să intervină exact atunci cind e nevoie. în casete separate sînt fișele vacilor infecunde aflate sub tratament și observație medicală, precum și ale animalelor pe luni de gestație pină la fătare.Am insistat asupra acestor soluții practice și măsuri aplicate la C.A.P. Sîntandrei și în alte unități agricole

pajiști experiență, să creas- cauzele . situație urmează

agricolă Sîntandrei. este de aproape două decenii și să desfășoare această acti- după ce a fost ales, cu 15

din județ, pentru că ele sînt determinante pentru creșterea natalității și, implicit, a efectivelor de animale. De ce în alte unități agricole rezultatele sînt slabe, de ce în unele comune numărul animalelor a scăzut anul trecut. în loc să crească, iar procentul de natalitate este redus ?Am analizat această problemă mai amănunțit la cooperativa agricolă din Orăștioara, unde procentul de natalitate al vacilor a fost anul trecut de numai 40 la sută. înseamnă că aici, luni în șir, 60 la sută din vaci au consumat furaje fără să producă mai nimic. Această situație precară se datorează, în primul rînd, schimbării în decurs de un an a trei operatori — unul a plecat în alt loc de muncă, altul s-a dovedit necorespunzător, pe care l-a înlocuit al treilea. Ca urmare, în loc de 98 de viței prevăzuți, anul trecut s-au obținut numai 47. Pagubele sint mai mari decît par la
Ce soluții practice există 
și ce măsuri trebuie între
prinse, pornind de la situația 
dintr-o comună din județul 
Hunedoara, pentru a obține 
mai mulți viței la suta de vaci

prima vedere. întrucît vacile fără viței nu dau nici lapte, iar cheltuielile cu furajarea și îngrijirea lor sînt irecuperabile. Mai grav e că nimeni din conducerea cooperativei nu a sesizat în decurs de aproape un an activitatea necorespunzătoare a unuia dintre operatori, ci numai după vacile au rămas sterpe.în această unitate este trecut vederea un indicator tehnic de dentă însemnătate economică: ; me, intervalul de timp dintre două fătări ale vacilor. în mod normal, perioada de la fătare și pînă la o ncuă gestație este de două-trei luni, dar la Orăștioara ajunge la o jumătate de an. Ca atare, cel puțin 3—4 luni reprezintă timp neproductiv. în cele patru luni care depășesc timpul normal. cheltuielie de furajare și întreținere s-au ridicat aici la 2 000 lei pentru fiecare vacă. Sînt cheltuieli neproductive, nerecuprabile. într-o anumită perioadă. în această fermă se aflau 69 de vaci cu tulburări de reproducție — aproape jumătate din efectivul matcă. Indicele de natalita- litate-scăzut a fost determinat și de starea fiziologică necorespunzătoare a vacilor, consecință directă a furajărilor insuficiente sub raport cantitativ și mai ales calitativ. Numai că nici acum conducerea cooperativei n-a luat măsuri pentru îmbunătățirea situației. Fînarul e plin, dar cu baloți de paie și nici finul din stoguri nu are o valoare cu mult mai mare decit a paielor. „N-avem resurse, unitatea este in curs de redresare economică, iar terenul pentru furaje este redus — ne spune inginera-șefă Elena Vișescu. Am semănat 25 hectare cu trifoi, deși avem repartizate doar 15 hectare arabile pentru toate furajele. Or, pe acest teren trebuie să însămințăm și sfeclă furajeră".

cecu evi- anu-

Este, într-adevăr, puțin teren arabil pentru producerea furajelor, dar unitatea dispune de 408 hectare finețe naturale cu o producție de numai 1 000 kg fin la hectar. Niciunul din cooperatorii cu care am discutat nu-și amintește ca, în ultimii 10—15 ani, sâ se fi transportat pe finețe gunoi de grajd sau îngrășăminte chimice. Nici furajele existente, puține, atîtea cite sînt, nu-s gospodărite cu grijă. Peste silozul de lolium degradat la suprafață s-a însilozat porumb, iar acum îngrijitorii trec cu căruța pe deasupra, amestecînd nutrețul bun cu cel degradat. S-au pierdut și continuă să se piardă zeci de tone de nutreț. Și doar în fermă vin zilnic, pentru a controla îndeplinirea programului, cadre de conducere din cooperativă, de la consiliul popular și membri ai comitetului comunal de partid. Dar ei vin și pleacă fără a înlătura aceste grave neglijente.Și în sectorul gospodăriilor populației — membri cooperatori și țărani cu gospodărie individuală din cele cinci sate necooperativizate ale comunei Orăștioara — efectivele nu cresc corespunzător. Procentul de natalitate la vacile aparținînd gospodăriilor populației a fost/în 1982 de numai 61 la sută. Practic, de la 985 vaci s-au obținut numai 600 viței. Am căutat să aflăm cauzele reale ale acestei situații. în mod paradoxal, consiliul popular care se ocupă de toate activitățile desfășurate pe raza comunei a neglijat stațiunea de montă comunală. In satul Ludeștii de Jos, stațiunea de montă, care servește și satului Costești, avea patru tauri, dar din noiembrie, anul trecut, a rămas cu numai doi. Actualul primar, tovarășul Viorel Ciolocoiu, explică această situație prin lipsa furajelor. Satele amintite dispun însă de 502 hectare finețe naturale. Cu ani în urmă exista ■ și un lot zootehnic care a primit altă destinație. Pe două hectare defrișate, rămase neînsămîntate și nefertilizate, în loc de iarbă pentru fîn cresc ferigi. Consiliul popular încalcă cu bună știință propria decizie privind asigurarea furajelor necesare reproducătorilor comunali de pe izlaz sau alte suprafețe de teren. „Cu ani în urmă taurii erau fala primarului și a primăriei", ne spune un crescător.Recent, comitetul județean de partid și direcția agricolă județeană au analizat activitatea operatorilor și a specialiștilor care se ocupă de reproducția animalelor. Au fost scoase în evidentă multe neajunsuri. Măsurile stabilite cu acest prilej vizează creșterea răspunderii acestora pentru organizarea reproducției, dar și îmbunătățirea stării fiziologice a animalelor prin buna lor ’îngrijire si hrănire. Ele trebuie aplicate cu cea mai mare răspundere. îmbunătățire^ situației reproducției, de care depinde creșterea efectivelor de animale, este o problemă de larg interes economic pentru unitățile agricole, pentru toți locuitorii satelor respective — și nu poate fi neglijată sub nici un motiv. De aceea, este necesar ca organele de specialitate, consiliile populare să acționeze prompt si eficient pentru îmbunătățirea radicală a situației reproducției animalelor, pentru a obține cît mai’ multi produși de la animalele matcă,
C. BORDEIANU

Sol dominant permeabilitate și fertilitate Relief frămîntat. pante mari supuse eroziunii. Izvoare de coastă țîșnind Pilcuri de arbuști răspîndiți pe pășuni. Pămînturi care „pleacă" la vale. Lunci unde apele băltesc transfor- mînd în mlaștini și stufăriș soluri din cele mai fertile. Așa arată, descrise sumar, cele 110 000 hectare care reprezintă mai mult de jumătate din suprafața agricolă a județului Sălaj. Pentru obținerea de recolte mari și pe aceste terenuri sînt necesare lucrări de îmbunătățiri funciare de mari proporții. Dealtfel, în ultimii ani, pe 50 000 hectare s-au efectuat o serie de lucrări de acest fel prin care au fost create condiții mai bune . pentru cultivarea pămîntului. în rîndurile ce urmează ne propunem să înfățișăm programul de combatere a eroziunii solului din acest județ și modul în care este aplicat.De la bun început trebuie spus că într-un șir de unități agricole din județ s-a a- cumulat o experiență bună în ce privește amenajarea antierozio- nală în complex pentru punerea în valoare a terenurilor erodate, A- semenea lucrări s-au realizat, în- cepînd din vara anului 1981, pe 100 de hectare care aparțin stațiunii pomicole din Zalău. Primele rezultate au fost peste așteptări : în toamna anului trecut s-au obținut recolte necunoscute în această zonă : 4 500 kg grîu, peste 8 000 kg porumb boabe la hectar. Pe Valea Nodei, unde se află cele 100 de hectare amenajate, se poate vedea efectul lucrărilor. Deși ne aflăm în plin sezon umed, cind se topesc zăpezile, apa aproape că nu se vede.— Această experiență ne este de foarte mare folos în stabilirea soluțiilor de combatere a eroziunii — ne spune dr. ing. Dumitru Nistor, șeful laboratorului de combatere a eroziunii solului din stațiunea pomicolă. Experiența acumulată aici o vom aplica în centrul etalon înființat în zona Crasna-Meseșeni, după modelul . . ...____ ,Stațiunii centrale de cercetări pen- realizarea programului de combatere tru combaterea eroziunii solului din a eroziunii solului și executarea ce- Perieni, județul Vaslui. Am lucrat mai bine de zece ani la Perieni. Condițiile din Sălaj sînt cu totul diferite. Aici, prima și cea mai importantă lucrare va fi întotdeauna eliminarea excesului de umiditate. în această privință, folosim două soluții : drenajul subteran și cel de suprafață. în rest, sînt lucrări care se fac pretutindeni, așa cum se poate vedea, care au ca scop final refacerea și ridicarea fertilității - solului.Cum va arăta centrul etalon de la Crasna-Meseșeni ? înainte de a înfățișa proiectul viitoarei amenajări, considerăm util să arătăm că terenul de care dispune reprezintă realitățile din întregul județ. Centrul etalon, care deține 2 070 hectare, cuprinde 1 072 hectare teren arabil. 563 hectare pășuni, 160 hectare finețe. 61 hectare livezi și 30 hectare vii. O observație : în această zonă au fost executate, în anii din urmă, lucrări anti- erozionale — terase, benzi nivelări ș.a. Multe din ele

de pretutindeni.

I

incomplete și de acea, în prima etapă, are în vedere aducerea în stare de funcționalitate a acestor amenajări și combaterea excesului de umiditate — de suprafață și de adîncime — pe 590 de hectare. Concomitent, va fi executat un complex de lucrări de corectare și modelare a terenului pe 611 hectare, constînd din înființarea de benzi înierbate pe 136 hectare, plantații de protecție cu salcîmi și cătină albă pe 24 hectare, săparea de canale marginale pe lîngă drumuri pe 8 500 m, scarificarea unei treimi din suprafață și defrișări.Iarna blîndă a permis să se lucreze în cîmp aproape fără întrerupere. Au fost executate drenaje avînd ca scop eliminarea excesului de umiditate. Se sapă canale de desecare și dre- nuri pe terenurile cooperativelor agricole Aghireș și Meseșeni.în județul Sălaj pomicultura o- cupă suprafețe importante, dar multe plantații sînt amplasate pe terenuri afectate de eroziune. Din acest motiv, în cadrul stațiunii va fi pregătită anti- eroziunal o suprafață de 23 hectare în trei sisteme.Aminteam la început că în județul Sălaj sînt amenajate antie- rozional 50 000 hectare. Neîntre- ținute corespunzător de unele unități agricole, benzile înierbate au fost invadate de tufărișuri și arboret, iar canalele și rigolele de desecare s-au colmatat. Potrivit programului elaborat de direcția agricolă, în această primăvară toate lucrări vor fi refăcute, nedorite sau produs și din că s-au practicat ani în se mai practică arături și alte agricole din deal în vale. Asemenea practici trebuie înlăturate. Cu atît mai mult cu cît soluția este simplă și la indemîna fiecărei unități agricole : executarea lucrărilor pe curba de nivel, face orice secție de mecanizare. Pro- cedîndu-se astfel, pierderile de sol fertil se reduc la jumătate. Specialiștii de la stațiunea pomicolă și din unele unități agricole apreciază că

neîntreținute. Tocmai proiectul

• Metodele folosite la 
Stațiunea Perieni-Vaslui, 
transplantate și adaptate 
în unități agricole din ju
dețul Sălaj, au dat primele 
rezultate : 4 500 kg grîu și 
8 000 kg porumb boabe la 
hectar

• Lucrările de comba
terea eroziunii solului se 
extind anul acesta în ju
deț pe 2 070 de hectare

aceste Efecte cauză Sir și lucrări
lucrări pe care le poate

lorlalte lucrări de îmbunătățiri funciare necesită utilaje adecvate pentru terenurile în pantă. în atelierul S.M.A. Crasna s-a realizat plugul reversibil. El a fost încercat și a dat rezultate foarte bune. După cum ne-a informat tovarășul Tănase Hada, directorul Trustului S.M.A. Sălaj, plugul urmează să fie omologat. De asemenea, în colaborare cu cercetătorii va fi concepută o semănătoare articulată care să poată „copia" terenurile denivelate.în Sălaj, creșterea potențialului productiv al pămîntului constituie prima și cea mai importantă problemă a agriculturii. începutul care s-a făcut este bun, dar dimensiunile la care urmează să se acționeze reclamă continuitate în execuția lucrărilor, eforturi susținute la scara întregului județ, în toate unitățile agricole.
Lucian CIUBOTARU 
Eugen TEG1AȘ 
corespondentul „Scînteii

Modernizarea transportului uzinalprocesului tehnologic întreprinderea de por- din Cluj-Napoca, efec- mare volum de trans- nera adesea stagnări în producție și costisitoare lucrări de reparații. De fapt, asemenea inconveniente sînt intimpinate în toate unitățile dotate cu asemenea utilaje.
Specificul impune, la țelan „Iris" tuarea unui porturi interfazice pe distanțe între200—1 000 m. în mod curent, produsele depozitate in conteinere sau ambalate pentru livrare erau transportate cu electrocare și electrosti- vuitoare, care, cum se știe, au surse proprii de alimentare. La fiecare din aceste utilaje de transport se folosesc anual două seturi cu 12 sau 40 de elemenți de tracțiune — acumulatori, procurați din țară sau din import. în fiecare zi, zece muncitori erau ocupați numai cu întreținerea și încărcarea acumulatorilor. Un alt neajuns era și acela că, datorită exploatării intense, rezistența în timp a acumulatoarelor era redusă, ceea ce ge-

La întreprinderea 
„Iris" din Cluj-NapocaO soluție pentru , evitarea dificultăților de acest gen a fost găsită de directorul adjunct al întreprinderii, inginerul Otto Demirgian, și de maistrul Petru Peștean, care au conceput un sistem de alimentare tip troleu, dotat cu redresor de 60 V și 70 A. Practic, electrocarele și fost electrostivuitoarele au transformate în trolicare. Ele

se deplasează sub o linie electrificată, de troleu, cu un sistem de captare mobil, ce permite manevrarea în orice direcție (în fotografie).Avantaje : se elimină bateriile de acumulatori, nu mai sînt necesare întreținerea și încărcarea lor, eco- nomisindu-se anual di rea 3 milioane lei. Costul transformărilor este foarte redus, fiind folosite materiale recuperabile, existente în orice întreprindere. Consumul de energie electrică este mai mic cu 60 la sută. O idee practică, economică, aplicabilă în multe alte unități. Cei interesați pot solicita unității clujene amănunte despre modul cum poate fi realizat un asemenea sistem de trolicare. (Cos- tel Ștefănescu).Foto : Csomafăy Fercnc

r-CONȚRASTEj
Note economice

Gospodari... păcălițiLa venirea iernii, multe din animalele cooperativelor agricole din județul Bistrița- Năsăud au fost adăpostite în grajduri noi, călduroase. Cu toate acestea, vitele și oile cooperativei agricole din comuna Livezile au rămas fără adăpost. Și iată de ce. S-a hotărît ca două construcții — un grajd și un saivan — să fie executate în regie proprie. Prima lucrare a fost încredințată unui oarecare George Petri, pripășit de prin Craiova, care s-a apucat de bă, avînd riență în construcții

is- oa- fă- al-

treacă expe-

30 de ani de condamnare, din care 10 pășiți. A angajat meni dintre care ceau parte, printreții, un frate de-al său, decedat, o soră pensionară, o nepoată elevă la școală. A zburdat după materiale cum a vrut și pe unde a vrut pină a tocat mai bine de 650 000 lei. Banii se regăsesc fundație că nu-i Au mai rate bunuri în valoare de mai bine de 1 720 000 lei. Toți acești bani zac de cel în lucruri care degradează. Tot

acum într-o care, culmea, preafost procu-bună !
puțin doi ani lucruri care se așa

construcția saivanului pentru oi a fost dată pe mina unui alt „as“ în meserie, de prin Maramureș, pe nume Petru Roman, maistru constructor. Mai tîrziu s-a descoperit însă că maistrul era un 'om certat cu legea.în cele din urmă, cooperativa a scăpat de antreprenori, care, la judecată, au primit 3 ani și 6 luni — primul și 10 luni — cel de-al doilea. Acum, lucrările la ambele obiective trebuie luate de la început și duse pînă la capăt. (Gheorghe Crișan, corespondentul „Scînteii").

înierbate, însă sînt

pînă pes- lei.
Doar vorbe dulciîn orașul Drăgănești din județul Olt se află în construcție o fabrică pentru industrializarea sfeclei de zahăr. Constructorii și mon- torii, recunoscuți prin spiritul lor organizatoric! și prin ambiția lor. nu reușesc totuși să se încadreze în graficele de execuție. După două luni din acest an, planul de investiții este nerealizat. Motivul ? Furnizorii de u- tilaje. Da. furnizorii de utilaje care întîr- zie mult livrarea acestora. Numele lor : în-

finele lunii trecut, us- zahăr, se- și malaxo-
și rezervorul

treprinderea de utilaj tehnologic din Buzău— care n-a livrat încă, deși termenul scadent era pentru septembrie cătorul de părătorulrul; întreprinderea- de utilaj chimic Ploiești— care nu a livrat un rezervor de condens, un vas de suprasaturațiepentru sirop. Alți furnizori restanțieri sînt I.U.P.S. Chitila, „Aversa" — București, întreprinderea mecanică Bacău și întreprinde-

Nicolina Valoarea totală a lajelor neprimite acum se ridică la te 30 milioane Cam mari restanțele pentru o fabrică atît de mică ! Constructorii și montorii de pe șantierul fabricii din Drăgănești Olt adresează un tovărășesc a- pel către toți furnizorii de a onora exemplar prevederile din contracte, precizînd că, în loc de vorbe dulci, preferă utilaje. (Iancu Voicu, corespondentul „Scînteii").
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COLOCVIILE 1
Dezbateri ideologice • literar-artistice • de istoriestatul democrației muncitorești, revoluționare

Elementele noi generate de evoluția proceselor so
ciale în societatea contemporană, în general, și cu 
deosebire de edificarea societății socio'iste impun o 
atitudine creatoare față de teorie, de fondul de con
cepte politologice utilizate la un moment dat. Intre 
acestea, conceptul de dictatură a proletariatului ocupă 
un loc distinct. Partidele comuniste, forțele pro
gresiste și revoluționare de pretutindeni caută 
forme și modalități noi, specifice, de trecere la 
noua orînduire, potrivit nivelului de dezvoltare a sta
telor respective, particularităților procesului revoluțio
nar. Pe de altă parte, în țările socialiste, procesul edi
ficării noii societăți a progresat enorm, a parcurs mai

multe etape, făcînd întru totul legitimă întrebarea dacă 
noțiunea de dictatură a proletariatului mai este ac
tuală, dacă mai corespunde ea realităților sociale și 
istorice actuale din România ? Și dacă nu, care este 
conceptul ce sintetizează acesfe prefaceri ? Care sînt 
transformările profunde petrecute in plan politic și 
social ce impun trecerea la statul democrației munci
torești, revoluționare? lată cîteva probleme la care ne 
propunem să răspundem în dezbaterea de față, la 
care participă prof. univ. dr. PETRU PÂNZARU, prof, 
univ. dr. CONSTANTIN POPOVICI, de la Academia 
„Ștefan Gheorghiu", conf. univ. dr. CĂTĂLIN ZAMFIR, 
de la Institutul politehnic București.

Semnificațiile unui concept

O istorică victorie 
a poporului condus 

de partid

Petru Pânzaru : în sistemul, teoriei politice marxiste, a socialismului științific, conceptul de dictatura proletariatului se referă la problema centrală a revoluției : cucerirea și exercitarea puterii politice de către clasa consecvent revoluționară a epocii contemporane — clasa muncitoare. Să ne amintim că Marx și Engels au considerat, încă în „Manifestul Partidului Comunist", dictatura proletariatului ca o formă a puterii clasei muncitoare cu caracter tranzitoriu, de la sistemul de stat burghez- la sistemul de stat socialist, muncitoresc. Este de remarcat că în această viziune instaurarea dictaturii proletariatului — ca formă a puterii obiectiv necesară pentru înlocuirea revoluționară a dominației de clasă a burgheziei — nu numai că nu exclude democrația, dar este indisolubil legată de aceasta. Recurgerea la forță, la violență era socotită drept un moment, un segment al procesului cuceririi puterii impusă de împotrivirea claselor exploatatoare și nu însoțitoarea permanentă a exercitării puterii muncitorești.în secolul XX, în virtutea experienței istorice, lucrurile s-au schimbat, s-au introdus anumite corective, în sensul că s-a eliminat din noțiunea de dictatura proletariatului aceea de democrație și s-au accentuat aspectele care țin de laturile violente ale înfăptuirii revoluției. Acceptarea dictaturii proletariatului, înțeleasă într-un asemenea mod, s-a transformat într-un criteriu de apreciere a pozițiilor marxiste ale unor gîndi- tori sau forțe sociale. Desigur, discuția despre dictatura proletariatului se poate duce pe două planuri: unul strict teoretic; care confruntă texte și face exegeza unor formulări. Celălalt plan, care urmărește dictatura proletariatului ca proces istoric, ca o realitate și experiență concret-istori- că, prezintă un interes incomparabil mai mare, întrucît numai urmînd o asemenea perspectivă ne putem edifica asupra valorilor și limitelor conceptului de dictatura proletariatului, putem urmări „curba sa de viață", putem extrage nu numai concluzii teoretice, dar și învățăminte practice privind strategia construcției socialismului.Cătălin Zamfir: Aș vrea să aduc în discuție un aspect al dinamicii statului nostru, care ilustrează justețea perspectivei sugerate în dezbaterea noastră. Multe dintre analizele statului în procesul revoluției socialiste suferă de un anumit tip de simplificare: reducția politicului la o structură social-economică de clasă abstractă. Această perspectivă este principial corectă, dar ea oferă doar „scheletul" înțelegerii, iar nu și „carnea" sa.Din punct de vedere politic, primele etape ale revoluției socialiste au fost dominate de o dublă problemă: pe de o parte, lupta împotriva orînduirii burgheze și apoi, după victorie, împotriva forțelor antisocialiste, iar pe de altă parte, constituirea unui program de construire a unei noi societăți, care să întrunească un larg consens în rîndul claselor și grupurilor sociale puse în mișcare de idealurile socialiste. Prima problemă — cea a luptei de clasă — cerea, ca o condiție esențială, o puternică coeziune internă a forțelor socialiste, o unitate profundă de gîndire și acțiune, un larg consens asupra obiectivelor de atins și a strategiilor de utilizat.Cum se poate însă realiza această profundă unitate de gîndire și acțiune a forțelor socialiste? Calea cea -mai eficientă, pe lung termen, este cea a democrației, cu mecanismele ei politice și ideologice de dialog, de confruntare a punctelor de vedere și de construire treptată, cu migală, dar solid, a consensului. Acest mecanism democratic, în perioada de trecere rapidă la un nou tip de societate, unde rațiunile luptei de clasă primau în mod absolut, s-a dovedit a fi uneori fragil, greu de utilizat. In această situație au fost sacrificate mecanismele democratice de realizare a unității și consensului pentru a spori eficiența forțelor socialiste în lupta cu dușmanul de clasă intern sau extern. Dictatura proletariatului a reprezentat deci și o strategie eficientă pe scurt Ic:------  -----a unui țiune și de ții în jurultermen de constituire program unic de ac- realizare a unită- __ _ său. Sub imperativul asigurării unei unități rapide, al eliminării oricăror surse de tensiune interne, dictatura proletariatului, în primele faze, a recurs la mecanisme mai dure de realizare a unității forțelor socialiste, utilizînd mijloace violente, chiar și împotriva partenerilor, a membrilor claselor și grupurilor sociale antrenate în procesul revoluționar, nu numai împotriva dușmanilor de clasă. în analiza statului din primele faze ale revoluției socialiste nu putem scă- vedere că era maiunitatea în jurul de schimbare a calitatea acestuia,
im- pro- societă-discuta- asupra lung, a necesar

pa din portantă gramului ții decîtrea largă și contradictorie implicațiilor sale pe termen alternativelor posibile. Este să adăugăm,, totodată, aici și influența factorilor externi, legată de faptul că dictatura proletariatului era considerată o legitate universală. vConstantin Popovici ! Fără îndoială că nu in ovațiile vechilor clase

locdeposedate de putere au avut primele mari desprinderi ale socialismului de istoria societăților întemeiate pe principiile exploatării și injustiției sociale. Este în logica fiecărei revoluții ca vechile clase privilegiate să nu părăsească voluntar guvernarea societății. Tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia sugestiv că revoluția socialistă s-a desfășurat fără a-i consulta pc exploatatori și fără a-i întreba dacă sînt sau nu do acord să fie expropriați.Apariția unor noi forțe sociale progresiste, intensificarea luptei pentru prefacere socială, dezbaterea unor noi căi și opțiuni de edificare a unei societăți mai drepte și mai bune justifică examinarea continuă a expresiei politice pe care o va lua organizarea politică a societății spre care se îndreaptă re'voluția socialistă în fiecare țară, în funcție de condițiile ei. istorice și de situația internațională. De aceea rămîne deschisă analizei legitimitatea universalizării principiului dictaturii proletariatului, principiu consacrat, în urmă cu aproape trei decenii, drept o lege
Puterea întregului popor

este a da unor de a

Petru Pânzaru : Din capul locului vreau să precizez că discuția despre esența puterii în societatea noastră, despre denumirea care să exprime cel mai corect natura puterii și căile exercitării ei nu trebuie în nici un caz privită ca o chestiune de ter- . minologie, de opțiune lingvistică. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat în această privință că vorba despre necesitatea de expresie teoretică și politică realități sociale radical noi, __ adecva conceptul la noile structuri sociale și instituționale care funcționează efectiv în actuala etapă a construcției socialiste din România. Există motivații profunde, argumente solide care impun să renunțăm la aprecierea statului nostru ea fiind în etapa actuală tot un stat al dictaturii proletariatului. Puterea de stat și-a amplificat permanent esența constructivă, funcțiile noi ale statului socialist cum este cea econo- mico-organizatorică și cultural-edu- cativă s-au afirmat convingător. Statul a fost astfel organizat, reorganizat și perfecționat încît să devină (și a devenit 1) principalul instrument de construire a economiei socialiste, de dezvoltare puternică a forțelor de producție pe tot teritoriul țării, de lichidare a subdezvoltării economice moștenite, de ridicare a nivelului de trai material șl cultural al întregului popor, de atragere a maselor la conducerea socială la toate nivelurile. Dispunem în prezent, așa cum se știe, de un sistem amplu și diversificat de instituții democratice, unic în felul său, care captează și valorifică inițiativa, capacitatea tuturor claselor și păturilor sociale, stimulează energia socială și spiritul de responsabilitate civică al tuturor categoriilor de oameni ai muncii, fără deosebire de naționalitate. Fondul pe care s-a desfășurat această evoluție spre democratismul socialist este constituit din schimbarea radicală a structurii sociale. Complexitatea problemelor cere efectiv o conducere colectivă.. consultarea, atît a specialiștilor, cît și a maselor populare în luarea și aplicarea deciziilor, la nivel național și local, cere desfășurarea unui larg și permanent dialog social. Construirea și funcționarea întregului edificiu economico- social, instituțional statal și obștesc pe principiile democratice, pe dialog, consultare, dezbatere, pe legalitate socialistă fac anacronică folosirea conceptului de dictatura proletariatului pentru a caracteriza
Participarea - trăsătură distinctivă

a democrației socialiste

a tuturor activitateo datorie presteze,

Constantin Popovici : Pentru a înțelege natura democrației muncitorești în România de azi este nevoie, cred, să ne oprim în primul rînd la actul participării, ce implică in societatea noastră o multiplicitate de sensuri. Unul din acestea este participarea întregului popor, celor apți de muncă la o socială utilă.Reprezentînd un drept și a tuturor celor apți să o munca devine în orînduirea noastră socialistă infrastructura unei democrații principial noi. Dacă adăugăm aici determinarea valorică a muncii în societatea noastră (ca muncă socială utilă, avînd în vedere că munca nu este valoare în sine), dacă mai adăugăm finalitatea muncii — ca mod de împlinire a țelurilor socialismului. pentru satisfacerea nevoilor colective și personale și, în sfîr- șit, dacă ținem seama de condițiile noi, materiale, tehnice, morale, de ocrotire și înaltă prețuire socială a muncii, se conturează temeiurile democrației socialiste rezultînd din 

generală a revoluției și construcției socialismului, drept o axiomă a trecerii de la capitalism la socialism.In anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, sub îndrumarea principială și clarvăzătoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, partidul nostru a examinat, a evaluat și a clarificat într-un spirit de profundă obiectivitate și responsabilitate luminile și umbrele etapei în care a început edificarea societății socialiste în România. Caracteristic pentru desfășurarea procesului revoluționar din țara noastră a fost, fără nici o îndoială, largul consens popular în jurul idealului democrației, socialismului, independenței și suveranității naționala.în continuare, va trebui să răspundem acelei necesități teoretice și politice stringente pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu a formulat-o la Plenara din iunie 1982 a C.C. al F'.C.R. și la Conferința Națională a partidului, și anume dacă în momentul de față dictatura proletariatului mai este un concept care să acopere realitatea social-politică a țării, să exprime noua structură socială, noile forme de conducere ? Și, prin urmare, se mai justifică în vreun fel folosirea sa pentru condițiile țării noastre ?

Intr-adevăr, dinradical. La ora actuală,
esența puterii in România în etapa actuală și legitimează opțiunea pentru termenul de stat al democrației muncitorești, revoluționare, cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cătălin Zamfir :punct de vedere social, situația s-a schimbattoate grupurile sociale angajate in viața noastră socială au o orientare fundamental socialistă. Avem structuri sociale socialiste bine consolidate. Așa cum aprecia tovarășul Nicolae Ceaușescu, socialismul în țara noastră nu mai are alternativă. Chiar dacă mai pot exista persoane Izolate care se aibă visuri ne- socialiste, acestea sînt complet izolate și nu există în România forțe sociale antisocialiste cît de cît semnificative. Ideea de dictatură nu mai are sens. Dictatură împotriva cui ? Este clar că datorită acestor schimbări profunde, accentul cade deci pe democrație. Democrația este democrația internă a tuturor forțelor și se bazează pe alianța dintre clasele și grupurile sociale. Azi vorbim despre democrație muncitorească pentru că este o democrație bazată pe muncă, pentru toți cei ce muncesc. Este o democrație a întregului popor muncitor, a tuturor claselor și păturilor sociale, o democrație a muncii. Structura socială nu este încă omogenă. Există clase și grupuri sociale cu interese fundamentale comune, dar și cu interese specifice. Democrația socialistă este un mecanism de dialog al grupurilor, claselor, categoriilor sociale, prin care se realizează conștientizarea reciprocă a intereselor și. aspirațiilor proprii, constituindu-se pe această bază un consens larg privind principalele obiective ale construcției socialiste.Clasa muncitoare are un rol cu totul deosebit în acest sistem. Din punct de vedere numeric, clasa muncitoare este clasa în dezvoltare rapidă ; țărănimea se va restrînge în viitor, nu atît cît am crezut la un moment dat, dar, oricum, se va reduce. Clasa muncitoare este și va fi forța socială cea mai importantă. Este normal ca în acest context ea să aibă rolul fundamental. Iar mecanismele democratice realizează alianța între toate clasele și grupurile sociale care intră în relații de egalitate, de respect reciproc. Nu se mai poate vorbi despre o clasă sau un grup social privilegiat.De la dictatură a proletariatului, statul socialist evoluează la o democrație a întregului popor.

pro-participarea socială integrală la cesul muncii.Participarea este o articulație multiplă. în acest cadru un pas important este care ideii ta dobîndește potrivit concepției apli
și de amplă rezonantă în viitor înțelesul teoretic și practic pe partidul nostru îl dă în prezent de proprietate socialistă. Aceas-

statu! democra-De la dictatura proletariatului la 
ției muncitorești, revoluționare - iată drumul lung și 
glorios pe care l-a străbătut societatea noastră în 
peste trei decenii de existență ; drumul afirmării unei 
noi democrații revoluționare, concepută ca o ac
țiune continuă și multilaterală pentru asigurarea parti
cipării oamenilor muncii la actele conducerii, pentru 
crearea unui sistem de organisme și structuri menite 
să asigure condiții de afirmare și dezvoltare multi
laterală a tuturor cetățenilor, fără deosebire de sex, 
naționalitate sau vîrstă. Cum a reieșit și din dezba
terea de față, acest drum nu a fost lipsit de dificul-

cate acum în economia noastră un sens mai profund : ea înseamnă coparticipare, este unul din punctele decisive de convergență a intereselor societății în ansamblu și a persoanelor fizice în individualitatea lor.Insist asupra termenului convergență deoarece participarea reunește în jurul unei arii comune de interese și scopuri pe toți oamenii muncii. Ea dă conținut unei trăsături dominante a democrației noastre socialiste. și anume comunitatea de gîn- dire, de voință și de acțiune a întregului popor. Istoricește, democrația nu a putut fi înțeleasă pînă acum ca un consens social general, ca un consens național, fiindcă ea nu a putut ralia la aceleași vederi și scopuri societăți structurate pe principiul opoziției de interese.Insist, de asemenea, asupra faptu-’ lui că participarea este, în societatea noastră socialistă, în mod simultan libertate și responsabilitate. înțeleg această complementaritate nu în mod disjunctiv, nu ca o pereche inseparabilă de contrarii, așa cum, pa- re-se, acest cuplu este privit uneori în alte părți ale lumii : libertate ? — da 1, dar și responsabilitate ?, ca și cum responsabilitatea ar fi cenzura, filtrul de sterilizare a libertății. Participarea, în cadrul democrației socialiste, pune într-o altă dependență libertatea de responsabilitate, și anume în sensul asumării libertății, în sensul că libertatea este o datorie, că sîntem responsabili activi față de libertatea deschisă prin actul participării democratice.Democrația implică o relație în- tr-un dublu sens, ea angajează reciproc relațiile sociale și persoanele concrete. Cu atît mai mult într-o societate ca a noastră, care transformă pe orice cetățean matur în subiect de decizie, această relație nu poate fi decît biunivocă. Democrația se prezintă, prin urmare, ca un comportament și o conștiință socială, dar și ca un comportament și o conștiință individuală.Apare astfel ca imperioasă nevoia de a învăța democrația, de a o asimila, de a ne pregăti pentru a o exercita, a o practica.
Un proces in plină afirmare

Petru Pânzaru : In consens deplin cu spiritul general în care sint analizate aceste probleme în documentele partidului nostru, aș accentua ideea de procesualitate a dezvoltării democrației, de evoluție dialectică a sa. Esența acestei dialectici rezidă înainte de toate în faptul că statul și instituțiile sale organiza- ționale, formele și metodele sale de conducere evoluează mereu in funcție de o pluralitate de factori obiectivi și subiectivi, în funcție de performanțele dezvoltării forțelor de producție, a relațiilor de producție și sociale, a structurilor de clasă și profesionale. La Plenara lărgită a C.C. al P.C.R. din iunie 1982, tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut o analiză aprofundată a rolului și funcțiilor specifice ale statului nostru, ca unul din elementele fundamentale ale sistemului democrației socialiste in curs de adîncire, lărgire. Cerința principală constă în a pune deplin în valoare virtuțile și posibilitățile ansamblului de instituții și forme organizatorice democratice, a contracara și elimina rutina, conservatorismul, formalismul, birocratismul, tendințele de rupere de mase, a considera instituțiile democratice nu ca un scop în sine, ci ca un mijloc eficace, funcțional de soluționare a problemelor economico-sociale și umane. Analiza atentă arată că perfecționarea, în continuare, a democrației noastre depinde în modul cel mai direct de formarea unor mentalități și deprinderi democratice, de înlăturarea indolenței și indiferentismului, atitudinilor refractare față de critică etc. De maximă însemnătate este educația în spiritul autenticului democratism socialist atît a cadrelor de partid și de stat, cît și a maselor, în spiritul acceptării și respectării ecuației drepturi-obligații, în exercitarea democrației.In fine, aș reliefa ideea principială că democratismul socialist — în formele sale autentice de manifestare și realizare — constituie modalitatea fundamentală de realizare a rolului politic conducător al partidului în societate, partidul fiind nu o entitate deasupra societății, ci un organism integrat deplin în societate, avînd ca singur „privilegiu" responsabilitatea istorică față de destinele socialismului în România, față de ridicarea poporului pe înalte culmi de civilizație și cultură socialistă.Constantin Popovici : Deși reprezintă o piesă importantă în sistemul social-general, mentalitățile despre care s-a vorbit aici nu justifică și nici nu pot justifica disfuncționalită- țile reale ale democrației socialiste. Aceste disfuncționalități. reflectă contradicțiile societății socialiste. Democrația nu este un cadru de sine stătător al vieții sociale și ea nu poate fi neutră în raport cu contradicțiile din societate. Aceste contradicții au fost analizate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat la recenta Conferință Națională a partidului. Eu cred că în spiritul acestui document trebuie să

unică în felul său și

Democrația socialistă pornește de la o nouă sursă a autorității sociale. Această autoritate nu are caracterul unei „dictaturi de clasă", întrucît ea izvorăște din noi condiții social-eco- nomice, politice, culturale, dintr-o nouă calitate a vieții întregului popor. Ea devine tot mai mult, în cadrele instituite ale democrației noastre socialiste, o autoritate a maturității și a conștiinței politice, a gradului tot mai înalt de instruire publică. de competență și de cultură a oamenilor muncii, de angajare morală.Tovarășul Nicolae Ceaușescu spune adeseori că noi am înfăptuit o democrație acesta este un adevăr incontestabil. Actul politic, spre deosebire de democrațiile tradiționale, are nu numai un nou conținut și noi scopuri, dar el se înfăptuiește și cu mijloace noi, inedite istoricește și la proporții pe care experiența "din trecut a democrației nu le-a întîlnit. încă în Raportul la Congresul al X-Iea al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea că trebuie să veghem ca statul să nu se transforme într-un organism- situat deasupra societății, ci să se integreze organic în societatea socialistă. Democrația socialistă ia formele specifice acestei integrări. Puterea politică nu se rezumă numai la stat și nu numai statul este exponentul acestei puteri. Ea își găsește expresie în diversele forme democratice ale societății, în diversele instituții sociale, care sînt definite juridic prin lege, fără a fi însă exclusiv statale. Ea își găsește, de asemenea, expresie în organismele și organizațiile obștești, învestite cu autoritate publică, și care cuprind marea masă a populației țării.Dialectica democrației noastre aflată în plină dezvoltare ne amintește de perspectiva în care fondatorii marxismului vedeau viitorul autorității sociale în socialism și comunism : ‘ca autoconducere, ca auto- gestionare. ca responsabilitate a guvernării sociale preluată pe seama lor de către oamenii muncii înșiși.

fondului. Pen- continutul său muncitorească, să-și găsească

studiem legăturile dintre existența contradicțiilor din societatea noastră și funcționarea sistemului democrației socialiste.Iată, de exemplu, referindu-se la contradicțiile dintre dezvoltarea puternică a forțelor de producție și dezvoltarea relațiilor sociale de producție, tovarășul Nicolae Ceaușescu releva necesitatea perfecționării în continuare a-relațiilor sociale, a formelor de conducere și planificare, a rolului maselor populare în conducerea tuturor sectoarelor de activitate. Dar perfecționarea relațiilor sociale implică din plin tocmai funcționarea tot mai cuprinzătoare a democrației socialiste.Există. în funcționarea democrației socialiste, și o problemă proprie contradicției dintre nou și vechi, contradicție a tuturor eDocilor revoluționare, a tuturor perioadelor de reînnoire fundamentală a structurilor sociale și a conștiinței publice. Pentru asigurarea acestor reînnoiri, așa cum au constatat numeroși analiști, crearea prealabilă a formelor asigură constituirea ' - - • -tru a se dezvolta în propriu, democrația revoluționară trebuie formele adecvate naturii sale. Aceste forme au fost găsite. In ele se cristalizează, cîteodată poate prea timid, fondul, în viitor tot mai viu și mai eficace ai noii democrații.Desigur, dorim ca acest proces să se accelereze, dar pentru aceasta trebuie depășite unele contradicții pe care le întîlnim în chiar sistemul democrației socialiste. Partidul nostru a sesizat și a semnalat la timp asemenea contradicții, a acționat și acționează pentru a le soluționa. Astfel, în spiritul indicațiilor partidului nostru, cred că una dintre principalele contradicții din planul acțiunii politice și organizatorice este confruntarea dintre structurile democratice create în societatea noastră și tendințele birocratice. Birocratismul — sub diversele sale înfățișări — se prezintă drept un adversar redutabil al dezvoltării în adîncime și lărgime a democrației socialiste.Cătălin Zamfir : în ultimii ani, partidul nostru a promovat cu consecvență principiile autoconducerii și autogestiunii, care oferă un cadru nou, superior de dezvoltare a democrației socialiste. în numeroase rîn- duri. documentele de partid au atras atenția asupra ritmului lent de promovare în practică a acestor principii. Construirea unui sistem democratic socialist, fundat pe principiile autoconducerii și autogestiunii. este un proces care, pentru a ajunge la forme cristalizate și coerente, solicită timp. Este nevoie de o acordare reciprocă treptată a formelor de organizare a sistemului democrației noastre. Dar nu este greu să ne imaginăm în momentul de față ce implicații profunde pentru organizarea întregii noastre societăți are aplicarea autoconducerii.
tați, iar dacă astăzi putem vorbi în România de 
un stat al democrației muncitorești, revoluționare nu 
semnifică în nici un caz faptul că toate greutățile și 
piedicile de natură obiectivă- și subiectivă din calea 
afirmării plenare a democrației au fost înlăturate. Esen
țial este să detașăm adevărul fundamental că demo
crația muncii a devenit în zilele noastre trăsătura 
dominantă a vieții noastre politice, caracteristica sa 
de frontispiciu, care se afirmă tot mai puternic, confe
rind României socialiste tărie de granit, forța nece
sară pentru a învinge orice 
tuturor fiilor patriei o viață

dificultăți și a asigura 
demnă.

Dezbatere realizată de Paul DOBRESCU J

(Urmare din pag. I)în acele zile, partidul și-a dovedit, deopotrivă, uriașa sa forță organizatorică, desfășurînd o amplă activitate menit.ă să mobilizeze la luptă largi forțe sociale, să activizeze politic noi și noi categorii de oameni ai muncii, creînd în acest scop comitete de fabrică, comitete sătești, comitete cetățenești. Valorificînd plenar învățămintele trecutului, marile lecții ale unității oferițe de istorie, partidul a depus statornice eforturi pentru realizarea unor alianțe politice largi, care să cuprindă practic toate forțele interesate în înnoirea democratică a țării. Cu deosebire, a militat partidul pentru întărirea unității de acțiune a clasei noastre muncitoare, cu convingerea că aceasta reprezintă, așa'cum se scria în epocă : „impulsul dătător de energie și deschizător de drumuri noi" în viața țării. Avînd în vedere structura socială a țării, partidul a acționat pentru punerea deplină în valoare a marelui potențial revoluționar al maselor țărănești, pentru închegarea alianței muncitft- rești-țărănești, intensificînd în aoest sens legăturile cu Frontul Plugarilor, în același timp, partidul a acționat cu consecvență pentru activizarea intelectualității, a mișcării de femei și tineret, a oamenilor muncii de alte naționalități, pentru dezvoltarea colaborării cu grupările desprinse din partidele burgheze. S-a creat astfel o largă coaliție politică înglobînd practic totalitatea forțelor care se pronunțau pentru transformarea democratică a țării, care erau animate de dorința continuării cursului politic deschis la 23 August 1944. O atenție deosebită a acordat partidul nostru reorganizării și întăririi formațiunilor de luptă patriotice, în vederea zădărnicirii unor tentative ale cercurilor reacționare de reprimare a luptei revoluționare.Sub imperiul presiunii populare, la 6 Martie 1945 la cîrma țării a fost

Aspect de la marea manifestație din 24 februarie 1945

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Ploșnița — 10; Cavoul de fa
milie — 15; Caligula — 20; (sala Ate
lier) : Inocentul — 10,30; între patru 
ochi (A) — 19; (sala mică a Palatu
lui) : Gimnastică sentimentală — 
15,30; 19; (sala Batiștei) : între patru 
ochi (B) — 19.
© Filarmonica ,,George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) ; Concert de 
orgă : David Ștefan — 18.
O Radioteleviziunea Română (14 68 00, 
Studioul T 8) ; Concert susținut de 
formația „Ars Nova“. Dirijor ; Cornel 
Țăranu — 11.
© Opera Română (13 18 57) : Matineu 
m’uzical-coregrafic susținut de elevii 
Liceului de artă „George Enescu" — 
11.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : My 
Fair Lady —- 10,30; Opereta cîntă, rîde 
și dansează — 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Anchetă asupra unui tînăr care nu a 
făcut nimic — 10; Cu ușile închise — 
15; Menajeria de sticlă — 19; (sala 
Grădina Icoanei, 12 44 16) : Anecdote 
provinciale — 10; 15; Barbut Văcăres- 
cUI și Occisio Gregorii — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Top TM3 — 
17; 19,30; (la Opera Română) : Niște 
țărani — 19.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : La 
50 de ani ea descoperea marea — 11; 
Stop pe autostradă — 19,30.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : 
N-am timp — 10; Există nervi — 15; 
Concurs de frumusețe — 19,30; (lâ 
Sala Palatului) ; Pețitoarea — 18.
0 Teatrul ,.Nottara“ (59 31 03, sala 
Magheru) : Micul infern — 10; Idioata
— 15,30; Mizerie și noblețe — 20;
(sala Studio) : Omul care face mi
nuni — 10,30; Sentimente și naftalină
— 15; Noaptea umbrelor — 19,30.
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Dragă mincinosule — 10;
Amadeus — 15; Așteptarea începe în 
zori — 19; (sala Giulești, 18 04 85) : Co- 
coșelul neascultător — 10; Șapte mar
tori — 16. 7
@ Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy ; 15 56 78) : Vorba lui Tă
nase — 11; 19,30; (sala Victoria,
50 58 65) : Stela, stelele și Boema — 
11; Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
® Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Diogene cîinele — 11; EX — 19.30.
0 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10.30; Varietăți muzicale •— 16; 19.
© Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) : 
Bunica se mărită — 16; 19.
© Teatrul' „Ion Creangă" (50 26 55): 
Trei grăsani — 10.30; Vinovatul numă
rul 1 — 19.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Boroboață —■ 10; 12; (sala Teatrului 
„Ion Vasilescu") : Petrică și lupul — 
10.
0 Circul București (11 01 20) : Mup
pets... Ia circ — 10; 16; 19,30.
0 Teatrul de estradă (13 60 64) : Ve
selia are cuvîntul — 16,30; 19,30.

cinema

© 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; 20.15. FLAMURA
(85 77 12) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
0 B. D. intră în acțiune : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9,15; 11,45; 14,15;
16,45; 19,15.
© Plecarea Vlașinilor : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 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.
0 Răscoala: STUDIO (59 53 15) — 10; 
12,30; 15; 17; 19.
0 Comoara : TIMPURI NOI (15 61 10)
— 9; 11; 13,15; 15.30; 17,45; 20. 

adus guvernul condus de remarcabilul om politic patriot dr. Petru Groza, guvern in care forțele democratice, în frunte cu partidul comunist, dețineau pozițiile preponderente, deschizindu-se astfel calea pentru aplicarea in practică a liniei politice a partidului comunist, a soluțiilor sale privind dezvoltarea social-politică a patriei.„Sîntem un guvern care trebuie să construiască și vom construi o adevărată Românie democratică,. liberă și independentă" — declara primul ministru al guvernului instaurat in urmă cu 38 de ani.Astăzi ne apare limpede că acel legămînt solemn a fost înfăptuit pe deplin în anii socialismului, și cu deosebire în perioada inaugurată de Congresul al IX-lea al partidului, țara străbătînd un drum lung, caracterizat prin înaltul dinamism al creșterii economice, amploarea înnoirilor social-politice, profundele mutații intervenite în viața oamenilor. între toate mărețele înfăptuiri ale acestor ani, cea mai însemnată este desigur înălțarea poporului la rangul de singur stăpîn al destinelor sale, de deținător unic al avuției naționale, de beneficiar deplin al roadelor muncii sale. Cu deosebire în anii de cînd în fruntea partidului și a țării se află tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a făurit în țară un cadru larg de participare a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, la viața politică, la conducerea treburilor obștești, la soluționarea tuturor problemelor majore ale dezvoltării țării. Sporirea neîncetată a avuției naționale, unitatea națiunii noastre socialiste în jurul partidului, al secretarului său general, asumarea conștientă de către întregul popor a unor înalte răspunderi pentru soarta patriei sînt temeiurile pe care s-au clădit și se întăresc continuu independența, suveranitatea patriei — România democratică, liberă și independentă, România socialistă.

0 Grăbește-te încet : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 17,30; 19,30.
© Alo, aterizează străbunica: UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30.
0 Ochi de urs : UNION — 15,45; 18; 
20, MIORIȚA — 15,45; 18; 20.
© Aventurile ursuleților polari : MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30.
0 Concurs : PROGRESUL (23 94 10)
— 15.30; 17,30; 19,30.
0 Al șaselea : FESTIVAL (15 63 84) — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
0 Pirații secolului XX : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20<‘z 
© 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) — 9; 
12; 15.30; 18,30.
0 Raidul vărgat : FLACĂRA (20 33 40)
— 15,30; 17,30; 19,30.
0 Abba: PATRIA (11 86 25) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Pe aripile vîntului : 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 : EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9 ; 12; 16; 19, MO
DERN (23 71 01) — 9; 12,15; 16; 19,15, 
CULTURAL (83 50 13) — 9; 12; 16; 19. 
© Marea evadare : GRIVITĂ (17 08 58)
— 9; 12; 16; 19.
0 Trei oameni periculoși : DACIA 
(50 35 94) — 9 ; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
0 Pe căi nelegale : LIRA (31 71 71) —
15,30; 17,30; 19,30.
0 Șeriful din Tennessee: FERENTARI 
(80 49 85) — 10,30; 15,30; 17,30; 19,30.
0 Domnul miliard : COTROCENI 
(49 48 48) — 14 ; 16; 18; 20.
0 Războiul stelelor : PACEA (60 30 85)
— 10,30; 14,30; 17; 19,30.
0 Expresul colonelului Von Ryan : 
MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
0 Competiția : VOLGA (79 71 26) —
9; 1.1,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
0 Tess : POPULAR (35 15 17) — 10;
13; 16; 19.
© Imperiul contraatacă : MUNCA 
(21 50 97) — 10; 13; 16; 19.
0 Sindromul ; COSMOS (27 54 95) —
9,30; 12; 14,30: 17; 19,30.
0 Clinele: TOMIS (21 49 46) — 8.30;
10,45; 13; 15.15: 17,45; 20,15.
0 Amnezia : ARTA (21 31 86) — 9; 11; 
1<3; 15; 17,15; 19,30.

expoziții
0 Sălile Dalles : expoziția de pictură, 
sculptură și grafică „Balcanii — zonă 
a păcii și înțelegerii între popoare". 
0 Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România : expoziția comemo
rativă „Ion Andreescu — anii de 
creație în țară" ; expoziția Flaviu 
Dragomir, pictură, sculptură și gra
fică; expoziția „Arta italiană din se
colele XV—XVIII în muzee și colecții 
din România"; Ion StendI, Horea Flă- 
mîndu, pictură, desen, sculptură.
0 Muzeul colecțiilor : salonul muni
cipal de arte decorative. '
0 Galeria Orizont : expoziția de artă 
decorativă dedicată Zilei internațio
nale a femeii; (Atelier 35): expoziția 
„Secțiune în atelier — sculptură și 
desen".
O Galeria Simeza : Benone Șuvăilă, 
pictură.
0 Galeria Eforie : Mihai Stănescu, 
desen satiric.
0 Galeriile „Căminul artei" (parter); 
Tania Baillayre, pictură; (etaj) : Ion 
Neagu, pictură.
0 Galeria Galateea : Lucilia Armașu 
Negri, pictură.
0 Galeria municipiului București : 
Augustin Costinescu, pictură, guașă, 
desen.
0 Sala „Hanul cu tei" : expoziția 
„Secțiune in atelier. Artă decorativă".
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Excelenței Sale GAAFAR MOHAMED NIMEIRI
Președintele Uniunii Socialiste Sudaneze, 

Președintele Republicii Democratice SudanCu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Uniunii Socialiste Sudaneze, vă transmit cele mai calde felicitări și urări de succes în înalta funcție ce v-a fost încredințată de partid.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare statornicite între Partidul Comunist Român și Uniunea Socialistă Sudaneză, între Republica Socialistă România și Republica Democratică Sudan se vor dezvolta continuu în interesul partidelor noastre, al popoarelor român și sudanez, cauzei păcii și progresului în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

înfăptuirea autoconducerii muncitorești si autogestiunii

In atmosfera de puternic entuziasm, de largă mobilizare a oamenilor muncii de la sate, generată de hotărîrile Conferinței Naționale a partidului, de orientările și indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare, simbătă s-au desfășurat la București lucrările plenarei Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție.Au luat parte membrii Consiliului Uniunii și ai Comisiei de revizie, președinții uniunilor județene ale cooperativelor agricole de producție, membri ai conducerii Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și ai altor instituții centrale, activiști ai U.N.C.A.P.Participanții la lucrări au dezbătut modul în care uniunile, consiliile de • aducere ale cooperativelor, unită- ... ; agricole, țăranii cooperatori au îndeplinit sarcinile de plan pe anul 1982, precum și măsurile luate pentru mobilizarea oamenilor muncii de la sate in vederea transpunerii in viață a sarcinilor Planului național unic de dezvoltare economico-socială pe 1983, înfăptuirii programelor speciale privind creșterea producției de cereale, legume, fructe și plante tehnice, a producției animale, reducerii consumului de materii prime și materiale și, în primul rînd, a combustibilului, aplicării ferme a autoconduce- rii, autogestiunii și autofinanțării creșterii eficienței în toate domeniile de activitate, realizării integrale a programului de autoaprovizionare teritorială, a hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului. Plenara a analizat, totodată, activitatea desfășurată de conducerile unităților și uniunilor privind utilizarea forței de muncă în agricultura. cooperatistă, stabilind măsuri care să asigure participarea întregii țărănimi, a tuturor forțelor existente la sate, la activitatea de producție. •’Participanții la dezbateri au subliniat că datorită sprijinului substanțial pentru creșterea și modernizarea bazei tehnico-materiale, introducerii de noi tehnologii, măsurilor luate pentru mai buna organizare a producției și muncii, a hărniciei și priceperii țăranilor cooperatori, mecanizatorilor și specialiștilor, "în 1982'in ' agricultura cooperatistă s-au obținut rezultate superioare față de realizările anului precedent, atît la producția globală și cea netă, cît și la beneficii. S-a arătat că, pe această bază, în 1982 a fost posibilă sporirea livrărilor de grîu-secară. orz-orzoaică, porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, cartofi de toamnă, legume de cîmp, struguri, fructe și ouă la fondul de stat. Caracterizate de spirit critic și autocritic, dezbaterile din cadrul plenarei au scos în evidentă lăutul că rezultatele economico-fi- ni wiare obținute in 1982 de sectorul ag col cooperatist sint sub nosibili- tăț«, ele nereflectînd pe deplin condițiile tehnico-materiale create agriculturii noastre.In cuvîntul lor. vorbitorii s-au angajat in numele colectivelor din care fac parte să desfășoare o susținută și eficientă activitate pentru realizarea sarcinilor ce revin agriculturii cooperatiste din Planul național unic.In încheierea lucrărilor a luat 
ROMÂNIA—FILM prezintă

în perioada 7—13 martie la cinematograful CENTRAL din Capitală un pro
gram de filme românești și străine dedicat vieții, nobilelor aspirații și în

făptuiri ale femeilor din lumea intreagă

In repertoriu : ANGELA MERGE MAI DEPARTE, ORAȘUL VĂZUT DE SUS. 
DRAGOSTE Șl STATISTICA, CARIERA MEA STRĂLUCITOARE, BICICLETA, 

IULIA, BUNĂ SEARA, IRINA I

cuvîntul tovarășul Gheorghe Stoica, secretar al C.C. al P.C.R.într-o atmosferă de puternic entuziasm și deplină angajare, participanții la plenara Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune :„Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că am tras toate învățămintele din experiența anului trecut și că vom face totul pentru înlăturarea deficientelor, vom acționa astfel încît spiritul revoluționar să se manifeste plenar în întreaga noastră activitate. întronînd în fiecare unitate agricolă ordinea, disciplina și înalta responsabilitate față de realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe anul 1983.Așa cum a rezultat din dezbaterile din cadrul plenarei, obiectivele și sarcinile de plan pe anul în curs sînt pe deplin realizabile. Potrivit sarcinilor și înaltelor exigente formulate de dumneavoastră la Conferința Națională a partidului, plenara a stabilit un complex de măsuri politice, organizatorice, tehnice șl economice menite să impulsioneze puternic creșterea producției agricole și a eficienței economice a acesteia.O atenție deosebită vom acorda gospodăririi cu maximă grijă a fondului funciar, dezvoltării răspunderii pentru cultivarea cu randament sporit a fiecărei palme de pămînt. pentru executarea întregului volum de lucrări de îmbunătățiri funciare. Vom acționa cu fermitate pentru mobilizarea întregii țărănimi cooperatiste în realizarea la timp și în cele mai bune condiții a lucrărilor din campania agricolă de primăvară,Militînd pentru formarea unui om nou. cu o înaltă conștiință patriotică, socialistă, ne angajăm să perfecționăm permanent și să diversificăm formele și metodele muncii politico- educative. să . ne . ocupăm stăruitor de ridicarea nivelului de pregătire profesională a cooperatorilor, a tuturor lucrătorilor din agricultura cooperatistă.Exprimînd adeziunea noastră deplină la politica internă și externă a României socialiste, al cărei neobosit și înflăcărat promotor sînteți, apreciind în mod deosebit strălucita dumneavoastră contribuție la dezvoltarea și înflorirea patriei, la cauza păcii și Colaborării internațicinăle. vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că țărănimea, toți lucrătorii din unitățile agricole cooperatiste — români, maghiari. germani și de alte naționalități — vor răspunde prin fapte, prin- tr-o muncă spornică și realizări superioare, însuflețitoarelor idei de progres cuprinse în marea dumneavoastră operă dedicată propășirii României socialiste.Ne angajăm să milităm neabătut pentru înfăptuirea obiectivelor noii revoluții agrare, pentru realizarea întocmai a programului de autocon- ducere și autoaprovizionare teritorială, a programelor prioritare și speciale adoptate, pentru creșterea neîntreruptă a producției vegetale și animale, astfel încît agricultura cooperatistă să-și aducă o contribuție sporită Ia buna aprovizionare a populației, la dezvoltarea de ansamblu a economiei naționale, la înflorirea continuă a patriei noastre socialiste". (Agerpres)

(Urmare din pag. I)liile de conducere dispun, datorită acestui Instrument, de toate elementele de analiză și decizie pentru asigurarea bunului mers al activității financiare. Hotărîtoare sînt măsurile ce trebuie luate zi de zi, pe baza informațiilor furnizate de bugetul de venituri și ; cheltuieli, pentru realizarea prevederilor sale, pentru prevenirea oricărui dezechilibru, a greutăților financiare. Acest deziderat trebuie avut în vedere de toți factorii de răspundere, combătindu-se concepția greșită, intîlnită în unele cazuri, potrivit căreia problemele legate de bugetul de venituri și cheltuieli sînt de competența exclusivă a compartimentului financiar-contabil. Dimpotrivă, încadrarea în cheltuielile prevăzute, care constituie limite maxime, și realizarea veniturilor, care sînt minime, implică răspunderi deosebite atît pentru cadrele tehnice, cit și pentru cele economice. Aceasta pentru simplul fapt că ponderea cheltuielilor unei întreprinderi se efectuează in sectoarele de producție, că volumul și rotația fondurilor întreprinderii depind într-o măsură însemnată de modul cum se desfășoară activitatea productivă. Experiența a numeroase întreprinderi dovedește cît de utilă este defalcarca sarcinilor din bugetul de venituri și cheltuieli pînă la nivelul structurilor organizatorice interne — secții, ateliere, șantiere și altele — această metodă fiind de natură să contribuie la cunoașterea mai precisă a obligațiilor pe locurile de muncă și mai cu seamă să întărească spiritul de răspundere atît al factorilor de conducere de la acest nivel organizatoric, inginer sau maistru, cît și al fiecărui muncitor, pentru realizarea sarcinilor ce le sînt repartizate, pentru utilizarea cu înalt spirit gospodăresc a mijloacelor tehnice sau a materialelor pe care le utilizează. Pentru ca bugetul de venituri și cheltuieli să constituie realmente un instrument de conducere, o condiție obligatorie este ca în fiecare unitate să fie asigurată o riguroasă evidență a întregului patrimoniu care să permită cunoașterea realităților în orice moment, să înlesnească efectuarea unui control financiar eficient, să prevină păgubirea avutului obștesc, manifestarea oricărui act de indisciplină financiară.In această privință consider că trebuie făcută o precizare : principiile noului mecanism economico-financiar cer ca fiecare leu să fie cheltuit numai cu o temeinică motivație economică, potrivit normelor și normativelor aprobate. Pentru instaurarea unei ordini depline în acest domeniu, Conferința Națională a partidului a hotărît să se treacă la perfecționarea sistemului de planificare, evidentă și calculare a costurilor de producție și de stabilire a prețurilor. S-a pornit de la necesitatea cunoașterii naturii cheltuielilor strict necesare fabricării unui produs prin evidențierea distinctă a cheltuielilor materiale, a celor cu retribuțiile și a altor cheltuieli omogene, renunțîndu-se la pozițiile globale cunoscute sub denumirea de cheltuieli de regie, care nu oferă o imagine clară asupra modalităților de acțiune pentrâ reducerea costurilor și, implicit, sporirea eficienței. Obiectivele urmărite prin introducerea bugetului de venituri și cheltuieli nu
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FOTBAL: A reînceput campionatul...In „cupa davis'-

Echipa României victorioasă 
după numai trei partide

• Dublul Năstase — Segărceanu la înălțime © Viitoarea 
adversară probabilă — formația AustralieiIeri, în partida de dublu, Ilie Năstase — Florin Segărceanu au învins cuplul Hans Gildemeister — Belus Prajoux în numai trei seturi : 6—3, 8—6, 6—4.De ieri, de la ora 18,05 echipa de tenis a României se numără din nou printre cele mai bune opt formații din lume, reeditînd astfel performanța obținută în anul 1981. Atunci invinsa sa s-a numit echipa Braziliei cu binecunoscuții ei jucători Thomas Koch și Kirmayr.Noua performanță, la fel ca și cea de acum doi ani, a fost înregistrată sub cupola aceleiași săli „Olimpia" din Timișoara, municipiul de pe Bega fiind pe cale să devină o veritabilă metropolă a tenisului românesc. Dar să revenim la partida de dublu disputată ieri. Așa cum anunțam in cronica de vineri, căpitanii nejucători ai celor două formații au introdus pe suprafața de plastic aceiași jucători dați ca probabili la tragerea la sorți. Tenismanii români, după cele două splendide victorii obținute in partidele de simplu in prima zi a întîlnirii, au abordat jocul cu calm și dezinvoltură, oferind celor 3 000 de spectatori, ca și milioanelor de telespectatori nu numai bucuria victoriei, ci și marea șansă de a asista la un minunat spectacol sportiv. Primul serviciu ne aparține prin, Ilie Năstase și ciștigăm ghemul. Ambele cupluri își realizează pină la 2—1 punctele pe serviciile proprii. La serviciu se află acum Prajoux. Dar realizăm brecul, conducem cu 3—1 și ciștigăm primul set cu 6—3. Chilienii încep setul al doilea hotărîțl să refacă terenul. Constituie doar unul dintre cele mai bune cupluri din lume, anul trecut jucînd chiar finala la Roland Garros. Și într-ade- văr este setul cel mai disputat (s-au jucat 14 ghemuri). Pînă la 4—4. fiecare dublu și-a realizat punctele pe serviciile proprii. Urmează primul 

se referă numai la unitățile economice — așa cum greșit au înțeles unii — ci și Ia instituțiile social-cul- turale. Aplicarea unui regim sever de economii, creșterea eficienței fondurilor alocate, sporirea veniturilor proprii, asigurarea autofinanțării într-o măsură cît mai mare sînt cerințe de bază care trebuie să fie avute în vedere permanent de conducerea fiecărei instituții social-cul- turale.
— Pentru realizarea unei activități 

economico-financiare eficiente in 
toate unitățile economice un rol deo
sebit revine organelor financiar-ban
care. Pornind de la perfecționările 
hotărite la Conferința Națională a 
partidului a fi aduse mecanismului 
economico-financiar, ce sarcini mai 
deosebite revin acestor organe 1— Așa cum este cunoscut, la Conferința Națională a partidului tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că organele financiare, băncile au datoria să vegheze cu exigență și răspundere la valorificarea maximă a tuturor mijloacelor și fondurilor, la îmbunătățirea gestiunii economico-financiare, a controlului prin leu a activității din toate sectoarele. în acest sens, o categorie importantă de măsuri care au fost adoptate vizează sporirea exigenței la acordarea creditelor și în efectuarea controlului asupra modului cum sînt folosite acestea. Creditul este de natură să completeze nevoile temporare de resurse financiare ale unităților economice și, ca atare, o atenție deosebită va trebui acordată în primul rînd controlului asupra constituirii resurselor proprii de autofinanțare ale unităților, astfel încît de fiecare dată creditele acordate să aibă o temeinică justificare economică. Prin controlul asupra folosirii creditelor, un accent mai mare va trebui pus pe rezultatele obținute, reflectate în accelerarea vitezei de rotație a fondurilor, în menținerea stocurilor de valori materiale în limitele prevăzute in plan șl în bugetul de venituri și cheltuieli, în garanția că rambursarea creditelor se face la termenul stabilit ca urmare a încasării contravalorii produselor livrate pe piața internă și la export. Așadar, creditul este implicat direct în procesele economice ale întreprinderilor, avînd menirea de a contribui la creșterea ordinii și disciplinei financiare, la finalizarea activității productive prin livrarea efectivă a produselor. Pentru a ilustra însemnătatea acestui fapt, subliniem că în anul 1983 fondul de retribuire pentru întregul personal muncitor din întreprinderile industriale de stat se eliberează de către bănci lunar, cumulat de la începutul anului, calculat în raport cu îndeplinirea planului producției fizice și producției-marfă vîndute și încasate pe aceeași perioadă, întrucît acest indicator reflectă întregul ciclu economic : aprovizionare-producție- desfacere.în agricultura de stat și cea cooperatistă va crește, de asemenea, exigența la acordarea creditelor pentru constituirea stocurilor de semințe, furaje, îngrășăminte și alte stocuri, constituirea efectivelor de animale, acoperirea cheltuielilor de producție și altor destinații prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli. Esențial este faptul că și în acest sector creditele se acordă cu condiția garantării integrale cu valori materiale și cu 

brec obținut de tenismanii noștri. în replică, chilienii fac punct pe serviciul nostru ! Și din nou brec pentru români. Deci scor egal — 6—6. Și totuși echilibrul e rupt de jocul, aplaudat la scenă ^eschisă, al lui Ilie șl Florin care cîștigă în continuare pe serviciul lui Gildemeister, își realizează punctul propriu și cîștigă setul cu 8—6. Cel de-al treilea set seamănă in mare cu primul. Tenismanii noștri practică un joc variat, com- pletîndu-se admirabil — marea experiență, rafinamentul tehnic și fantezia inepuizabilă ale lui Ilie Năstase. alături de tinerețea, tăria loviturilor și dorința de afirmare ale lui Florin Segărceanu — impunîndu-și astfel superioritatea in fața sportivilor chilieni. Realizăm brecul la scorul de 4—4, pe serviciul aceluiași Prajoux. ca și in primul set, și apoi ciștigăm setul cu 6—4 și partida cu 3—0. Ceea ce anticipam in cronicile anterioare s-a confirmat. Buna pregătire tehnică, tactică și fizică a tenismanilor noștri, dublată de o mare dăruire și voință de a Învinge au ieșit biruitoare. Bravo Iile, bravo Florin, bravo România !Azi, cu începere de la ora 15,00 au loc ultimele două partide de simplu in următoarea’ordine: Ricardo Acuna — Florin Segărceanu, Hans Gildemeister — Ilie Năstase.
Cezar IOANAN.R. La Adelaida, după prima zi a meciului" de „Cupa Davis" dintre echipele Australiei și Angliei, tenismanii australieni conduc cu scorul de 2—0. Punctele gazdelor au fost realizate de Pat Cash, care a dispus cu 5—7, 7—5, 6—3, 1—6, 7—5 de John Lloyd, și de Paul McNamee. învingător cu 6—3, 6—2, 6—2 in partida cu Buster Mottram. Deci, după toate probabilitățile, viitoarea adversară a echipei României va fi formația australiană. 

obligația realizării veniturilor care să asigure rambursarea la termen a creditelor, în principal prin valorificarea produselor agricole. In domeniul finanțării și creditării investițiilor avem în vedere respectarea strictă a indicațiilor conducerii partidului de a nu se mai începe noi obiective, in afara celor aprobate în mod special, pînă nu vor fi date in folosință cele aflate in construcție, de a nu se admite dotarea întreprinderilor cu mașini și utilaje noi pînă nu se asigură folosirea Ia maximum a mijloacelor și capacităților existente. Sîntem ferm angajați să contribuim, prin folosirea, potrivit legii, a pirghii- ior financiare de care dispunem, la realizarea obiectivelor în construcție, scurtarea duratei de execuție, punerea în funcțiune a capacităților productive și pregătirea temeinică pentru începerea noilor obiective. Pentru înfăptuirea sarcinii trasate de secretarul general al partidului s-au luat măsuri hotărite pentru ca Banca Națională să-și îndeplinească mai bine rolul ce-i revine in sistemul bancar, în activitatea financiară, în întărirea monedei naționale, atît pe plan intern, cît și în raport cu alte valute. în esență, aceste măsuri au în vedere sporirea simțitoare a exigentei și creșterea răspunderii aparatului băncii, atît cel central, cît și din teritoriu, aplicarea riguroasă a legii în domeniul financiar-bancar.
— Un factor esențial pentru întă

rirea monedei naționale il constituie 
creșterea eficienței activității de co
merț exterior. Care sint, după opinia 
dv, prioritățile in acest domeniu 1— După cum este cunoscut, țara noastră militează consecvent pentru dezvoltarea unei largi colaborări economice internaționale, a schimburilor economice cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. De exemplu, planul pe 1983 prevede ca volumul comerțului exterior să sporească, față de anul trecut, cu 13,5 la sută, în condițiile creșterii mai accentuate a exportului și reducerii la strictul necesar a importului. Intensificarea, în acest an ca și in anii următori, a activității de comerț exterior, creșterea exporturilor și dimensionarea în continuare la strictul necesar a importurilor este de natură să creeze condițiile necesare achitării treptate a datoriei externe. Este de la sine înțeles că acest obiectiv primordial pentru economia noastră poate fi realizat numai ' prin înfăptuirea exemplară a sarcinilor stabilite în domeniul comerțului exterior și cooperării economice internaționale. Totodată, sporirea eficientei comerțului'exterior este condiționată de valorificarea superioară a produselor exportate prin creșterea calității, a competitivității lor pe piețele externe. Reducerea costurilor Interne de producție, prin diminuarea In special a cheltuielilor materiale și creșterea productivității muncii, concomitent cu valorificarea superioară a produselor exportate, contribuie ho- tărîtor la întărirea monedei naționale în raport cu alte monede, precum și la întărirea leului pe plan intern. De aceea, întregul aparat financiar-bancar nu va precupeți nici un efort pentru ca, împreună cu toți oamenii muncii, să-și aducă contribuția, la nivelul exigențelor actuale, pentru îndeplinirea exemplară a îndatoririlor de mare răspundere care ne revin.

După etapa a XVIII-a, prima din acest retur al campionatului, clasamentul general în partea lui superioară arată astfel : mai întîi, Dinațno— 27 puncte, apoi Sportul studențesc— 26, Corvinul și F.C. Argeș — cite 23, Universitatea Craiova a fost egalată la puncte de Steaua — ambele cîte 21, dar craiovenii au un meci mai puțin la activ (partida lor cu F.C. Constanța a fost, după cum se știe, aminată).Deci, campionatul național a reintrat în actualitate și, cu toată importanța extraordinară a unor partide internaționale, el a fost și rămine întrecerea fotbalistică fundamentală căreia toate cele 18 echipe, antrenorii și sutele de jucători trebuie să-i dea atenția cuvenită. în fond, din calitatea campionatului își trage seva reprezentarea internațională a fotbalului românesc, de nivelul valoric al acestei competiții depinde creșterea jucătorilor și echipelor noastre. Din păcate, chiar din prima etapă, observăm o calitate necorespunzătoare a jocului. Am văzut chiar echipa campioană, Dinamo, jucînd ieri slab.
BASCHET : Dinamo — Steaua 82-81Joc interesant și spectaculos în derbiul Dinamo-Steaua. Dealtfel, singurul meci din campionatul nostru în care se dezvăluie cîte ceva din frumusețile baschetului.Steaua, fără Opșitaru și Căpușan în formație, a jucat mai bine decît în precedenta partidă cu rivala ei, totuși, din nou, a pierdut, ieri la un singur punct diferență, după ce la pauză tot „o jumătate" de coș o despărțea de formația adversă.Dinamo, în formație completă, n-a jucat atît de precis ca rîndul trecut, iar „gigantul" Vinereanu a avut o

în cîtev® Sîmbătă, la Londra, în competiția de rugbi „Turneul celor 5 națiuni", echipa Scoției a învins cu scorul de 22—12 (9—9) selecționata Angliei. în aceeași competiție, la Cardiff, reprezentativa Tării Galilor a întrecut cu 23—9 (12—6) formația Irlandei. în clasament conduce Țara Galilor cu 5 puncte, urmată de Franța și Irlanda cu cîte 4 puncte.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII GHANA

Locotenent de aviație J. J. RAWLINGS
Președintele Consiliului Provizoriu al Apărării Naționale

ACCRACu prilejul celei de-a XXVI-a aniversări a proclamării independenței de stat a Republicii Ghana, vă adresez, în numele poporului român și al meu personal, calde felicitări, iar poporului prieten ghanez urări de progres și prosperitate.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie șl colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Ghana vor cunoaște o dezvoltare tot mai largă spre binele popoarelor noastre, al cauzei păcii, independenței naționale și înțelegerii in lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

La 6 martie, poporul ghanez aniversează împlinirea a 26 de ani de la memorabilul act al proclamării independenței tării, care a pus capăt dominației coloniale și a deschis calea unor adînci transformări înnoitoare,Ghana, căreia 1 se spunea „Coasta de Aur“, datorită imenselor ei resurse naturale (aur. diamante. bauxită, cacao), a trecut la valorificarea pe scară largă a acestor bogății, reușind să obțină o serie de succese evidente pe linia făuririi unei industrii proprii. Astfel. printre obiectivele intrate în funcțiune în ultimul sfert de veac se numără fabrica de aluminiu și rafinăria de la Tema, complexul siderurgic de la Sekondi, fabrica de prelucrare a lemnului de la Kumasi, marea hidrocentrală de la Akosombo ș.a., care au dat un puternic impuls eforturilor de lichidare a înapoierii economice moștenite din trecut. în același timp, o atenție deosebită este acordată dez
tv

PROGRAMUL 1

8,00 Consultații pentru examenul de 
bacalaureat (învățămînt seral)

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

10,00 Viața satului
11.45 Lumea copiilor
13,00 Album duminical
18,10 Călătorii spre viitor. Emisiune- 

concurs realizată In colaborare cu 
Consiliul Național al Organizației 
pionierilor

19,00 Telejurnal
19,15 Arc peste timp — 8 martie 1945 — 

6 martie 1983
19.35 Cîntarea României
20.20 Telecinemateca. Ciclul : Ecranizări 

după opere literare. „Setea*4
22,00 întîlnlre cu opera, opereta șl ba

letul
22,25 Telejurnal

PROGRAMUL 8

13,00 Concert de prînz
14.20 Teatru TV : „Speranța nu moare 

în zori** de Romulus Guga
1'5,50 Clubul tineretului
16.35 Desene animate
17,00 Serată muzicală TV
19,00 Telejurnal
19,15 Telerama
19.45 Concert popular duminica!
21,30 Călătorie prin sufletele noastre
21,50 Romanțe și clntece de voie bună
22,25 Telejurnal

dezordonat și fără suficientă vigoare, în partida cu F.C.M. Brașov, scor 3—1 (1—1), o partidă din care am remarcat doar aptitudinile unor tineri jucători — Movilă (Dinamo) și Lăcătuș (Brașov). Nici fostul lider. Sportul studențesc, n-a strălucit, pierzînd cu 1—0 (1—0) la Tîrgoviște (să subliniem, în schimb, faptul că tîrgoviș- tenii au cîștigat consecutiv puncte la Universitatea Craiova și la Sportul studențesc 1). Au progresat In clasament, în urma succeselor de ieri, Corvinul (3—0, cu Petrolul). F.C. Argeș (3—1, cu Politehnica Timișoara), Steaua (1—0, cu Politehnica Iași). Ieri, singura echipă victorioasă în deplasare a fost F.C. Olt. Formația antrenată de Florin Halagian a obținut un scor concludent la Bacău, 3—1, acolo unde oaspeții cîștigă în general foarte greu punctele puse în joc. Un rezultat de egalitate a reușit F.C. Bihor la Tîrgu Mureș, 2—2 cu A.S.A. La Petroșani, Jiul a cîștigat cu 2—1 jocul cu formația vîlceană Chimia.Etapa următoare a campionatului : sîmbătă, 12 martie.
prestație mai slabă, ceea ce,explică parțial și victoria la limită : 82—81. (44—43).Principalii realizatori ai celor două echipe : Steaua — Cernat — 35 puncte (să remarcăm și jocul foarte bun al tînărului Scarlat) ; Dinamo — David — 24 puncte, care ni s-a părut și cel mai în formă dintre dinamoviști.Pe cind un derbi Steaua — Dinamo la impozantul Palat al culturii și sporturilor, spre satisfacția numeroșilor amatori de spectacol baschetba- listic ?
rînduri• La Buenos Aires, în meciul pentru „Cupa Davis", dintre echipele de tenis ale Argentinei și S.U.A., în ce-a de-a doua partidă de „simplu. Jose Luis Clerc l-a invins cu 6—4, 6—0, 3—6, 4—6, 7—5 pe John McEnroe I Argentina conduce cu scorul de 2—0. In prima partidă de simplu Vilas il învinsese cu 6—3, 6—3, 6—4 pe Gene Mayer. 

voltării agriculturii, sector In care lucrează circa 60 la sută din populația țării ; s-a extins construcția de baraje și canale de irigații, au fost alocate importante fonduri pentru introducerea mecanizării. Aceste măsuri au drept scop sporirea producției de porumb și orez și menținerea la un nivel ridicat a culturii arborelui de cacao. Ghana fiind cel mai mare producător’ de cacao din lume.în spiritul politicii sale de solidaritate cu tinerele state ale Africii, poporul român urmărește cu simpatie eforturile depuse de poporul ghanez pentru dezvoltarea economică și socială, pentru consolidarea independenței. între Republica Socialistă România și Republica Ghana s-au . statornicit relații de prietenie și colaborare, care se extind continuu. în interesul celor două țări și popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale, al luptei pentru instaurarea unei noi ordini economice mondiale.
LUNI 7 MARTIE 1983

PROGRAMUL 1

15,00 Telex
15,05 Emisiune în limba maghiară
17.50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,15 Panoramic economic
20,40 Tezaur folcloric
21,10 Răspunderea — reportaj TV
21.30 Roman foileton : „Investigația44.

Episodul 2
22,00 Telejurnal

PROGRAMUL 2

15,00 Telex
15,05 Cenacluri ale tineretului
15.30 Tinere talente
16,00 La început de săptămînă
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20,15 Moștenire pentru viitor — Adrian

Maniu
21,0'5 Bijuterii muzicale
21.30 Meridianele cîntecului
22,00 Telejurnal

LA TIMIȘOARA.

românești actualeîntre 7 și 14 martie. Timișoara, orașul de pe malurile Begăi, cu activitate culturală atît de bogată și variată, va găzdui cea de-a doua ediție a unei prestigioase manifestări artistice de semnificație națională : Festivalul dramaturgiei românești actuale. Vor participa teatre din București („Mic" și „Bulandra"), Baia Mare, Brăila, Constanța, Naționalele din Iași și Tg. Mureș și, bineînțeles, cele trei teatre din orașul gazdă : Teatrul Național, Teatrul maghiar și Teatrul german de stat.Festivalul va prilejui numeroase manifestări culturale și în alte localități din zonă. în programul festivalului sint incluse vizite de documentare în întreprinderile orașului, la Topolovățul Mare și I.A.S. Pădureni, întîlniri cu amatorii, vernisaje de expoziții, lansări de cărți și, bineînțeles, dezbateri profesionale. Suita reprezentațiilor se va încheia cu un colocviu pe tema : „Actualitate și valoare în programul repertorial românesc", la care vor participa regizori, actori și critici, artiști amatori și profesioniști, precum șl reprezentanți ai publicului. (Natalia Stancu).
vremea

Timpul probabil pentru intervalul 6 
martie, ora 20 — 9 martie, ora 20, în 
tară : Vremea va fi schimbătoare, cu 
cerul variabil, mai mult noros în nor
dul țării. Vor cădea precipitații locale 
mai ales sub formă de ploaie în Crișa- 
na, Maramureș, Transilvania șl Moldo
va. în celelalte regiuni, ploile vor fi 
izolate. Vîntul va prezenta intensificări 
localp, îndeosebi în zona de munte, 
predominînd din sectorul nord-vestic. 
Temperaturile minime vor oscila între 
minus 5 și plus 5 grade, iar cele maxi
me între 5 și 15 grade. Dimineața, pe 
alocuri, se va produce ceață. în Bucu
rești : Vremea va continua să se încăl
zească. Cerul va fi variabil, favorabil 
ploii de scurtă durată. Vîntul va sufla 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 3 și plus 2 grade, 
iar cele maxime între 10 și 14 grade. 
Dimineața și seara, ceață slabă. (Cor
nelii! Pop, meteorolog de serviciu).

• ȘOMAJUL SI MOR
BIDITATEA. în Anglia a fost efectuat un studiu social-economic asupra problemelor sănătății care constată că șomerii mor mai repede decît muncitorii angajați. Probabilitatea morții unui șomer ca urmare a unui accident sau a unei sinucideri este de două ori mai mare, iar datorită cancerului — cu 40 la sută mai mare. Influența negativă a șomajului asupra psihicului este atît de importantă încît mortalitatea în rîndul celor ce caută de lucru este cu 30 la sută superioară mortalității medii, iar în rîndul celor care au renunțat să mai caute de lucru este de trei ori mai mare decît mortalitatea statistică medie.

© PENTRU STABILI
REA CONDIȚIILOR OP
TIME DE ACUSTICĂ, în vederea determinării exacte a caracteristicilor acustice ale unei săli, specialiștii Institutului de fiziologie a organelor de simț din orașul Sesterberg (O- landa) au realizat un complex de aparate compus dintr-un orator artificial și un ascultător artificial. „Oratorul", instalat la catedră, emite diferite sunete, iar „ascultătorul" le înregistrează. tine seama de pierderi și stabilește coeficientul de claritate. Pentru măsurătorile necesare într-un punct al sălii sînt suficiente 15 secunde. După ce se stabilește astfel „harta acustică" a sălii se pot lua măsurile necesare de instalare a mega

foanelor șl a panourilor care absorb sau reflectă sunetele, după caz, pentru a se obține o audibilitate bună în orice punct al sălii.
• PROCEDEU TER

MIC DE DEVELOPARE A 
FOTOGRAFIILOR. In ca- drul Institutului pentru chimia corpurilor solide al filialei siberiene a Academiei de științe a U.R.S.S. a fost realizată o hirtie fotografică pentru a cărei developare se folosește un fier de călcat încins. Procesul de prelucrare termică durează numai 5—7 secunde. Astfel nu mai e nevoie nici de revelator, nici de fixativ, nici de spălarea și uscarea fotografiilor. Pentru a realiza o asemenea hirtie fotografică,

RETUTINDEhOcercetătorii au pornit de la faptul că unele săruri din componența substanței fotosensibile, iradiate în prealabil cu ajutorul luminii, intră mai repede in reacție sub influența căldurii. Noua hirtie fotografică redă foarte bine semitonurile : ea „memorizează" chiar și cele mai fine nuanțe ale luminii care a- jung pe pelicula fotografică în timpul expunerii. Utilizarea noii hirtii permite simplificarea considerabilă și grăbirea procesului de obținere a fotocopiilor, re- ducînd, totodată, la jumătate consumul de argint.

• CURENȚII ELEC
TRICI VINDECĂ FRAC
TURILE. O nouă metodă de vindecare a fracturilor membrelor inferioare cu ajutorul curentului electric a fost pusă la punct de un grup de specialiști din New York. Noua metodă constă in așezarea piciorului fracturat in interiorul unui cîmp electromagnetic. Cîmpul induce curenți electrici slabi in osul fracturat. Eficiența tratamentului cu cîmp electromagnetic în impulsuri in vindecarea fracturilor persistente la membrele

inferioare a fost verificată In citeva sute de cazuri cu un procentaj ridicat de reușite (peste 80 la sută). Succesul metodei nu a fost influențat nici de lungimea perioadei scurse de la accident. nici de numărul operațiilor anterioare.
® COMPUTERE LA...

GHEAȚĂ. Ingineri americani lucrează la realizarea unei noicategorii, de computere, cu o viteză de funcționare uluitoare : doar 3—4 nanosecunde (o nano- secundă este a miliarda parte dintr-o secundă). O astfel de viteză devine posibilă datorită utilizării efectului Josephson, care apare la o temperatură a-propiată de zero absolut. De a-ceea partea activă a computeru

lui trebuie menținută în permanență la o temperatură de minus 268,2 grade Celsius. Prototipul computerului criogenie a și fost creat. Pentru răcirea lui se utilizează heliu lichid.
• ROBOT-SCAFAN- 

DRU. O firmă japoneză a pus la punct primul model de robot-scafandru care este in măsură să execute o serie de lucrări complexe, de la cele de salvare pînă la cele de montaj și explorare a fundului mării și de studiere a viețuitoarelor din adîncuri. Avînd o greutate de 2 460 kg, robotul, condus de pe navă cu ajutorul unui computer, este dotat cu aparate de fotografiat și cu camere TV și prevăzut cu o aparatură electronică

deosebit de complexă, inclusiv o „mină" artificială. Adîncimea maximă la care poate cobori este de 300 de metri, iar viteza de deplasare sub apă’variază intre 1.2 și 3 .noduri.
© PLOAIE DE AUR... în apropiere de orașul bulgar Rudozem, în timpul unei furtuni puternice, un fulger a lovit un stejar bătrîn. Copacul s-a despicat, iar din măruntaiele Iui s-a răspîndit în jur o adevărată ploaie de aur. Abia cu acest prilej s-a descoperit că în scorbura copacului fusese ascuns, cu foarte multă vreme în urmă, un vas de lut plin cu monezi turcești de aur datînd din veacul al XVII-lea.

D



Declarația Agenției române de presă-Agerpres
In legătură cu declarația președintelui S.U.A., Ronald Reagan, prin care 

comunică intenția de a revoca, la 30 iunie 1983, acordarea pentru România 
a statutului clauzei națiunii celei mai favorizate, Agenția română de presă 
- Agerpres este împuternicită să dea publicității următoarele :

Intenția S.U.A. de a revoca acorda
rea clauzei națiunii celei mai favori
zate — ca urmare a aplicării Decretu
lui Consiliului de Stat al României 
privind obligațiile cetățenilor care cer 
și li se aprobă stabilirea definitivă în 
străinătate de a restitui statului ro
mân cheltuielile făcute pentru școla
rizarea lor - contravine normelor in
ternaționale, intereselor popoarelor 
român și american. O asemenea mă
sură este în contradicție cu principii
le și' prevederile Acordului comercial 
româno-american și ale Declarațiilor 
comune semnate la nivel înalt între 
România și S.U.A., cu înseși declara
țiile făcute anterior de actuala admi
nistrație americană privind dorința 
de dezvoltare a relațiilor dintre cele 
două țări.

Aplicarea acestei măsuri nu este cu 
nimic justificată ; ea reprezintă o for
mă de presiune și un amestec în 
treburile interne ale României, din 
partea S.U.A., care nu pot fi accep
tate. Invocarea Decretului Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România din noiembrie 1982 nu poa
te constitui, în nici un fel, un motiv 
de revocare a clauzei de către S.U.A. 
Acest decret reglementează raportu
rile dintre cetățenii români și statul 
român, constituind o problemă strict 
internă a României, neavînd nici o 
leqătură cu relațiile dintre România 
și S.U.A

Măsurile prevăzute în decret sint 
în concordanță cu reglementările le
gale privind obligațiile ce revin tu
turor absolvenților care nu se pre-y 
zintă la locurile de muncă repartizate, 
reglementări stabilite prin Decretul 
Consiliului de Stat nr. 54 din 30 mai 
1975. Ele pornesc de la faptul că sta
tul român asigură toate cheltuielile 
pentru învățămînt, iar absolvenții au 
obligația de a lucra in întreprinderile 
care le-au oferit burse sau în alte 
locuri unde sînt repartizați de către 
stat. Este deci firesc ca și persoanele 
care au învățat în România, pe chel
tuiala statului, a poporului român, și 
doresc să plece în aite țări să resti
tuie cheltuielile de școlarizare. Dealt
fel, în multe alte țări există deja re
glementări interne privind obligațiile 
pe care specialiștii le au față de stat 
sau de unitățile care Ic-au acordat 
burse in timpul studiului. Chiar Sta
tele Unite îi obligă pe cetățenii lor

Agențiile de presă transmit:LA HAVANA au avut loc con- I vorbiri între delegația Comitetului de Stat al Planificării, condusă de tovarășul Ion Ceaușescu, vicepre- I ședințe al C.S.P.., și delegația Juntei Centrale de Planificare â Republicii Cuba (JUCEPLAN), condusă Ide tovarășul Manuel Garcia, vicepreședinte al JUCEPLAN, privind dezvoltarea colaborării economice și tehnico-științifice, a specializării Ipe termen lung, organizarea coordonării planurilor economice pe perioada 1986—1990 și îndeplinirea în- Ițelegerilor convenite pe perioada 1981—1985, între Republica Socialistă România și Republica Cuba. în timpul vizitei în Cuba, tovarășul I Ion Ceaușescu a avut convorbiri cu Carlos Rafael Rodriguez, vicepreședinte al Consiliului de Stat și al I Consiliului de Miniștri ale Republicii Cuba, Antonio Esquivel, vicepreședinte al Consiliului de Miniș- Itri, Sergio del Valle, ministrul sănătății publice, Ricardo ■ Cabrisas, ministrul comerțului exterior, Marcos Lage, ministrul industriei side- ■ rurgice și mecanice, precum și cu

La deschiderea Conferinței 
de la New Delhi 

___________ ____________ I

Mișcarea de nealiniere — o importantă forță 
în lupta pentru pace, independență și progres

O reuniune a unei mișcări de o asemenea importanță cum este mișcarea de nealiniere, reprezentând două treimi din țările lumii,,, pe a cărei ordine de zi se află probleme de dimensiuni mondiale, desprinse din cea mai fierbinte actualitate — așa cum este Conferința la nivel înalt ce se deschide miine la New Delhi, se impune ca un eveniment de profundă semnificație în viața internațională. Prin înseși obiectivele sale fundamentale — apărarea independenței și suveranității naționale, respectarea dreptului inalienabil al fiecărui popor de a fi stăpîn pe propria soartă, întronarea unor principii noi, de deplină egalitate și respect reciproc, lichidarea subdezvoltării și edificarea unei ordini economice juste și echitabile — mișcarea de nealiniere s-a afirmat tot mai mult ca una din marile forțe progresiste ale contemporaneității, o componentă de seamă a frontului antiimperialist.România socialistă acordă o deosebită importanță marelui foriim din capitala Indiei. Este binecunoscută înalta apreciere pe care țara noastră, președintele Nicolae Ceaușescu o dau mișcării de nealiniere, rolului țărilor nealiniate în lumea contemporană, în soluționarea problemelor complexe ce confruntă omenirea. „România — sublinia în acest sens tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — acordă o însemnătate deosebită activității mișcării țărilor nealiniate. în actualele împrejurări internaționale, mișcarea țărilor nealiniate are un rol important în a asigura participarea acestor țări la soluționarea problemelor internaționale intr-un mod democrat și, în primul rînd, în asigurarea independentei naționale, în Înfăptuirea dezarmării și a noii ordini economice internaționale".România consideră țările nealiniate ca țări prietene, cu care dezvoltă relații de strînsă colaborare, bazate pe deplină egalitate în drepturi, mani- festându-și în fapte solidaritatea cu lupta acestora pentru consolidarea independenței lor naționale. Această politică consecventă, profund princi

să restituie sumele cheltuite de stat 
pentru efectuarea studiilor, aceste re
țineri apiicindu-se și după ieșirea la 
pensie. România nu are nici un acord 
și nici o obligație internațională față 
de nimeni - inclusiv foță de S.U.A. - 
de a pregăti pe cheltuiala poporului 
român specialiști care, după absol
virea școlii, să lucreze in diferite țări 
sau fa diferite firme străine.

România consideră că aceste regle
mentări - care țin exclusiv de com
petența și atributele suverane ale 
statului român - nu pot și nu tre
buie să constituie motiv de discuții și 
de presiuni din. partea altor state, de 
imixtiune in treburile sale interne.

Revocarea clauzei contravine prin
cipiilor cuprinse in Acordul comercial 
româno-american, care prevede acor
darea reciprocă o clauzei națiunii 
celei mai favorizate. Astfel, în arti
colul 1, paragraful 2, al Acordului 
comercial româno-american, din 2 
aprilie 1975 - în vigoare azi - se 
arată că cele două părți sînt de acord 
„să acorde reciproc produselor lor 
clauza națiunii celei mai favorizate, 
imediat și necondiționat in ceea ce 
privește taxele vamale și impozitele 
de orice fel impuse pentru sau in 
legătură cu importurile sau exportu
rile, cu privire la metodele de perce
pere a unor astfel de taxe și impo
zite, cu privire la toate regulile și 
formalitățile referitoare la import Și 
export..."

Intenția de revocare a clauzei na
țiunii celei mai favorizate este, tot
odată, în contradicție cu prevederile 
G.A.T.T., cu normele internaționale și 
ea nu poate să servească dezvoltării 
bunelor relații - clădite cu multe 
eforturi și in decursul multor ani — 
dintre cele două țări, nu este in con
cordanță cu spiritul destinderii și co
laborării internaționale, reprezintă o 
măsură discriminatorie față de Româ
nia.

Dealtfel, o asemenea măsură con
travine înseși intereselor unor firme 
și companii exportatoare americane, 
cunoscut fiind faptul că In perioada 
1975-1982 volumul exportului S.U.A. 
în România a fost aproape dublu față 
de exporturile românești in Statele 
Unite, iar prin acordul comercial 
menționat (articolul 2, paragraful 1), 
guvernele celor două țări sau anga
jat să ia „măsuri corespunzătoare 
cadre de conducere din Comitetul de Stat pentru Colaborare Economică și Ministerul Agriculturii.CONFERINȚA NAȚIONALĂ A P. C. PORTUGHEZ. în sala Palatului sporturilor din Lisabona s-a deschis, la 5 martie, Conferința națională a P. C. Portughez, la lucrările căreia participă peste 1 000 de delegați din întreaga țară. Conferința este consacrată dezbaterii sarcinilor partidului, în perspectiva alegerilor parlamentare anticipate de la 25 aprilie.PROCLAMARE. Președintele Republicii Senegal, Abdou Diouf, a fost proclamat sîmbătă, de către Curtea Supremă, instanța însărcinată cu supervizarea alegerilor, drept cîștigător al scrutinului prezidențial desfășurat Ia 27 februarie — informează agenția France Presse.

TOKIO NUMĂRĂ LA 1 IANUA
RIE ANUL ACESTA 11 683 120 LO
CUITORI, a anunțat direcția de 

pială, definită cu claritate în documentele partidului nostru, eforturile neobosite ale secretarului general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru creșterea rolului țărilor în curs de dezvoltare, nealiniate în viața internațională se bucură de respect și prețuire în rîndul acestor țări. Faptul că țării noastre i s-a conferit de mai mulți ani statutul de invitat permanent la reuniunile și la toate activitățile mișcării de nealiniere constituie o elocventă expresie a acestei prețuiri, o ilustrare a marelui prestigiu al politicii României socialiste pe arena internațională.Ca țară socialistă și, în același timp, ca țară în curs de dezvoltare. România se simte legată de aceste state prin atașamentul ferm față de cauza independenței și suveranității naționale, prin preocuparea pentru respingerea oricărei forme de dominație străină, pentru depășirea politicii de bloc, prin interese comune de progres și prosperitate. în acest spirit, țara noastră a acționat și acționează consecvent pentru continua întărire a conlucrării multilaterale cu țările nealiniate. O însemnătate determinantă în dezvoltarea acestor relații au avut întâlnirile tovarășului Nicolae Ceaușescu cu șefi de state și de guverne, cu reprezentanți ai vieții politice din țările nealiniate, atît cu ocazia vizitelor peste hotare, a istoricelor itinerare prin țări ale Africii, Asiei, Americii Latine, cît și pe pămîntul României. Documentele comune semnate cu aceste prilejuri au pus baze trainice colaborării bilaterale. constituind, totodată, contribuții de preț la afirmarea noilor principii de relații interstatale, la promovarea cauzei independenței și progresului în lume.Interesul cu care este așteptată de opinia publică mondială conferința la nivel înalt a țărilor nealiniate este cu atît mai mare cu cît ea își desfășoară lucrările într-un moment internațional de deosebită complexitate. Ascuțirea contradicțiilor dintre state, persistența crizei economice. 

pentru a încuraja și a înlesni schim
bul de mărfuri și servicii intre cele 
două țâri, pe baza avantajului re
ciproc".

In spiritul reciprocității, aplicarea 
unei asemenea măsuri de către S.U.A. 
va determina ca și România să ia, la 
rîndul său, măsuri corespunzătoare în 
ce privește taxele vamale și impozi
tele pentru exporturile americane în 
țara noastră, ceea ce, fără îndoială, 
va afecta interesele financiare ale fir
melor respective, ele trebuind fie să 
plătească sume mai mari pentru pro
dusele exportate, fie să restrîngă volu
mul exporturilor.

Avînd în vedere toate acestea, 
România consideră necesar ca S.U.A. 
să-și revadă poziția și să renunțe la 
intenția de a adopta o asemenea mă
sură, care nu este nici In interesul 
poporului american, nici al celui ro
mân și nu servește în nici un fel cauza 
dezvoltării largi și neîngrădite a 
schimburilor economice internaționale, 
a relațiilor dintre state.

In ce o privește, România dorește 
ca relațiile româno-americane, care 
s-au dezvoltat în mod deosebit după 
1969, să cunoască și în viitor o linie 
ascendentă, așa cum prevăd acordu
rile și declarațiile comune, pe baza 
principiilor deplinei egalități în 
drepturi, respectului independenței și 
suveranității naționale, neamestecului 
în treburile interne și avantajului re
ciproc. Atît în relațiile cu S.U.A., cît 
și cu alte state, România își va înde
plini ferm obligațiile asumate, va ac
ționa în spiritul normelor internațio
nale, va respecta angajamentele lua
te pe plan bilateral, precum și in 
cadrul G.A.T.T. și al altor organisme 
internaționale.

Țara noastră este hotărită să acțio
neze în continuare pentru a se ajun
ge la înțelegeri și reglementări care să 
ducă la intensificarea și la lărgirea 
contactelor politice, la dezvoltarea 
schimburilor comerciale și a coope
rării economice, tehnico-științifice și 
culturale cu S.U.A., cu toate statele 
lumii, în condiții de deplină egalitate, 
respect al independenței și avantaju
lui reciproc.

Dezvoltarea relațiilor bilaterale și 
întărirea conlucrării româno-america
ne pentru o politică de pace, dezar
mare, colaborare, pentru soluționarea 
politică, prin negocieri, a stărilor de 
conflict și război dintre state, a ma
rilor probleme ale epocii noastre co
respunde intereselor popoarelor ro
mân și american, de destindere, pace, 
securitate și înțelegere în lumea în
treagă.

statistică a municipalității marii 
metropole. ,REZULTATELE ALEGERILOR DIN AUSTRALIA. Partidul laburist, de opoziție, a cîștigat alegerile generale anticipate, care s-au desfășurat, sîmbătă, în Australia, obținind majoritatea .necesară -for,-; mării guvernului, informează agențiile internaționale de presă. Potrivit rezultatelor parțiale oficiale, după numărarea a 75 la sută din voturile exprimate, laburiștilor le reveneau 64 din cele 125 de mandate ale Camerei Reprezentanților, în timp ce partidele coaliției guvernamentale — liberal și național- agrarian — au obținut 39 de mandate.ACCIDENTE RUTIERE. în cursul anului trecut, în Brazilia au fost înregistrate 48 312 accidente de automobil/ cu 9 la sută mai mult decît în 1981, a informat Departamentul brazilian al traficului. Potrivit experților, Brazilia rămîne, cu acest bilanț negativ, printre primele țări din lume în ce privește frecventa unor astfel de accidente.

dimensiunile uriașe ale cursei înarmărilor, menținerea unor conflicte și apariția altora noi, recrudescenta politicii de forță, de amestec in treburile altor state — sînt tot atâția factori ai agravării extreme a relațiilor internaționale.Este o realitate că deteriorarea situației internaționale, intensificarea politicii de forță, accentuarea diferitelor contradicții nu au rămas fără anumite efecte asupra mișcării de nealiniere. Mai mult, unele state nealiniate se află angajate sau au fost atrase în diferite conflicte. în același timp, așa cum este știut, în cadrul mișcării de nealiniere există state de o mare diversitate în ce privește orînduirea socială, opțiunile ideologice și politice, stadiile de dezvoltare economică și socială.Este incontestabil însă că, pe deasupra tuturor deosebirilor. între țările nealiniate există interese comune fundamentale — care sînt mult mai importante — legate de preocupările lor pentru menținerea păcii și Înlăturarea primejdiei nucleare, pentru lichidare a rămîne- rilor în urmă și accelerare a progresului general, de apărare și consolidare a independenței, de edificare a unei lumi a dreptății și justiției. în mod deosebit' în actualele împrejurări, mișcarea de nealiniere este chemată să-și exercite cu mai multă putere rolul pozitiv în evoluția vieții internaționale. în acest sens, președintele României, în cuvîntarea rostită la întâlnirea cu activul cadrelor de bază ale armatei, exprima speranța poporului nostru, a României socialiste că reuniunea de la New Delhi „va duce Ia 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, in viața internațională".Din multitudinea problemelor ce preocupă în prezent mișcarea de

ROMA

întîlniri ale conducătorului delegației P.C.R.ROMA — Trimisul Agerpres Leonard Mehedinți transmite: Tovarășul Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., conducătorul delegației partidului nostru la Congresul al XVI-lea al P.C.I., s-a întîlnit cu Giovanni Spadolini, secretar general al Partidului Republican Italian, fost prim-ministru.Un cordial și prietenesc mesaj de salut din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a fost transmis cu acest prilej secretarului general al Partidului Republican Italian.Exprimind gratitudinea sa și a conducerii partidului pentru mesaj, Giovanni Spadolini a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu un călduros salut, urări de sănătate și de noi succese, de prosperitate și pace poporului român prieten.Secretarul general al P.R.I. a evocat cu plăcere întîlnirea și convor-
★Conducătorul delegației P.C.R. s-a intîlnit, de asemenea, cu Valerio Za- none, secretar general al Partidului Liberal Italian.Din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Frontului Democrației și Unității Socialiste, a fost transmis un prietenesc mesaj de salut.Mulțumind cu căldură, secretarul general al P.L.I. a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu, din partea, sa și a conducerii Partidului Liberal, cele mal bune urări, precum și sentimentele de prețuire pentru neobosita sa activitate consacrată păcii, dezarmării, dezvoltării libere și independente a tuturor națiunilor.

KHARTUM

Convorbiri româno-sudanezeKHARTUM 5 (Agerpres). — Cu ocazia participării la lucrările celui de-al IV-lea Congres Național al Uniunii Socialiste Sudaneze, tovarășul Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, a avut întrevederi cu Abdallah Nasr Ghinawi, președintele Federației Sindicatelor Oamenilor Muncii din Sudan, și Kamal Mohamed Abdalla, președintele Federației Sindicale a Muncitorilor și Funcționarilor.
★La Khartum s-au încheiat lucrările celui de-al IV-lea Congres Național al Uniunii Socialiste Sudaneze (U.S.S.), la care au participat 1 910 delegați, precum șl numeroși reprezentanți din țări prietene.Din Republica Socialistă România a luat parte o delegație condusă de tovarășul Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.Președintele Republicii Democratice Sudan, Gaafar Mohamed Ni-

beijing. Sesiunea Comitetului Permanent al Adunam 
Naționale a Reprezentanților Populari a R. P. ChinezeBEIJING 5 (Agerpres). — La Beijing s-au încheiat, sîmbătă, lucrările sesiunii Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R.P. Chineze - A.N.R.P.Participanții la sesiune au adoptat o serie de legi și rezoluții, precum și noi numiri în guvern.După cum transmite agenția China Nouă, se'siunea a acceptat cererea 

nealiniere se detașează, prin acuitatea ei, cerința rezolvării exclusiv pe cale politică, prin tratative, a tuturor problemelor litigioase, inclusiv a conflictelor dintre unele țări nealiniate din diferite zone ale globului. Așa cum sublinia din nou in aceste zile președintele României, este in interesul tuturor popoarelor să se pună capăt recurgerii la forță, la calea armelor, numai calea tratativelor pașnice fiind de natură să garanteze independența, să asigure condiții de dezvoltare liberă tuturor națiunilor.Cu aceeași acuitate se impune Intensificarea luptei pentru oprirea înarmărilor, pentru trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmarea nucleară. Cu atît mai mult, cu cît este tot mai evidentă tendința de atragere a țărilor în curs de dezvoltare, nealiniate în cursa înarmărilor. Or, aceasta, pe lîngă faptul că afectează grav eforturile lor de dezvoltare, implică totodată serioase riscuri pentru aceste țări, subminin- du-le poziția de nealiniere, atrăgin- du-le in relații de dependență față de statele furnizoare de armamente. Este lesne de înțeles că, în condițiile izbucnirii unui conflict intre state aparținînd blocurilor militare, statele nealiniate ar putea deveni ele însele terenuri de confruntare. De aceea dezarmarea constituie unul din obiectivele fundamentale. în înfăptuirea căruia statele nealiniate sînt vital interesate, adoptarea de măsuri concrete în acest sens însemnînd eliberarea unor importante resurse necesare accelerării progresului lor general.în al treilea rînd. o preocupare de prim ordin pentru mișcarea de. nealiniere o reprezintă lichidarea subdezvoltării, instaurarea unei noi ordini economice internaționale. Conferința de la New Delhi are loc într-un moment de serioasă agravare a dificultăților economice ale țărilor în curs de dezvoltare, cînd datoriile externe ale acestora au atins proporții exorbitante, a'menințînd cu noi 

birile fructuoase avute cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, subliniind că republicanii italieni dau o înaltă apreciere luărilor de poziție și inițiativelor conducătorului partidului și statului nostru în favoarea dezarmării, și in primul rînd a dezarmării nucleare, asigurării unui climat de securitate, de încredere în Europa, făuririi unei noi ordini economice internaționale.De ambele părți s-a subliniat evoluția continuu ascendentă a relațiilor prietenești de colaborare fructuoasă dintre P.C.R. și P.R.I., ex- primîndu-se hotărîrea ca aceste raporturi să se amplifice în folosul celor două popoare, al cauzei păcii, securității și bunei înțelegeri între toate națiunile libere și independente. Au fost abordate, de asemenea, probleme internaționale actuale, îndeosebi cele referitoare la dezarmare, arătîndu-șe că aceasta reprezintă problema fundamentală a zilelor noastre.
★Valerio Zanone și-a exprimat satisfacția pentru bunele raporturi dintre P.L.I. și F.D.U.S., care au cunoscut o dezvoltare pozitivă, în mod deosebit după întîlnirea și convorbirile fructuoase pe care le-a avut cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.S-a exprimat dorința comună ca aceste relații să continue și să se diversifice, apreciindu-se aceasta ca un aport de seamă la întărirea prieteniei și colaborării pe multiple planuri între România și Italia. Au fost discutate, de asemenea, probleme actuale ale situației internaționale.La întîlniri șl convorbiri, desfășurate într-o atmosferă caldă, prietenească, a participat Ion Mărgineanu, ambasadorul României în Italia.

în cadrul convorbirilor au fost înfățișate aspecte ale activității sindicatelor din cele două .țări, participarea directă a acestora la dezvoltarea economică și socială, la lupta pentru dezarmare, la instaurarea unei noi ordini economice mondiale, pentru pace și înțelegere internațională.în contextul bunelor raporturi dintre România și Sudan, puternic impulsionate de întîlnirile la cel mai înalt nivel, ș-a relevat dorința comună de a intensifica relațiile, pe linie sindicală, dintre cele două țări.
★meirt, a fost reales de congres în înalta funcție de președinte al Uniunii Socialiste Sudaneze.Congresul a adoptat o serie de documente privind dezvoltarea economică, politică șl socială a Republicii Democratice Sudan, a stabilit liniile directoare ale politicii externe a Uniunii Socialiste Sudaneze șt a guvernului R.D. Sudan. De asemenea, congresul a adoptat noul statut al Uniunii Socialiste Sudaneze și a ales Comitetul Central al partidului.

președintelui Comitetului Permanent al A.N.R.P. (parlamentul), Ye Jia- nying, de a nu mai fi înscris pe listele de deputați pentru următoarea legislatură a adunării, dată fiind vîrsta înaintată și starea sănătății sale. A fost aprobată o scrisoare, prin care se mulțumește președintelui Ye Jianying pentru contribuția sa deosebită la construirea socialismului in R.P. Chineză.

răbufniri ale crizei economico-fi-, nanciare. Apare astfel ca o cerință din .cele mai stringente necesitatea restructurării relațiilor economice, a instaurării unei ordini economice bazate pe echitate și justiție, care să favorizeze progresul mai rapid al tuturor statelor și în mod deosebit al celor rămase in urmă, să înlesnească accesul larg, neîngrădit al tuturor popoarelor la cuceririle științei și tehnologiei moderne.Pornind de la aceste realități, România a subliniat și subliniază in permanență, prin glasul președintelui ei, importanța pe care o prezintă întărirea continuă a colaborării, solidarității și .unității de acțiune a țărilor nealiniate, ca și în general a statelor în curs de dezvoltare, în marea lor majoritate aparținînd mișcării de nealiniere, ca o cerință fundamentală a lumii contemporane, ca o condiție esențială a înfăptuirii aspirațiilor de dezvoltare pașnică, de sine stătătoare a tuturor națiunilor, de făurire a unei lumi măi bune și mai drepte pe planeta noastră.în consens cu orientările programatice stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului. România socialistă va acționa, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea largă a raporturilor de prietenie și solidaritate cu statele in curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, cu convingerea că dezvoltarea conlucrării cu aceste țări, participarea ei, ca și a altor state socialiste, Ia activitatea mișcării de nealiniere slujesc nemijlocit cauzei întăririi unității forțelor antiimperiâliste. democratice, progresiste ir lupta pentru împlinirea năzuințelor vitale ale întregii umanități. în acest spirit, țara noastră acordă o mare însemnătate Conferinței de la New Delhi, fiind animată de dorința de a-și aduce întreaga contribuție la succesul acesteia, potrivit intereselor și aspirațiilor de pace, independentă și progres ale tuturor popoarelor.
Dumitru ȚINU

România - promotoare activă 
a unor relații noi, democratice, 
de egalitate și respect reciproc 

Comentarii ale presei internaționale
Politica de pace, colaborare și înțelegere între națiuni promovată cu 

' consecvență de România socialistă, de președintele Nicolae Ceaușescu, își 
găsește o largă rezonanță în paginile presei internaționale, care reliefează 
eforturile neobosite ale conducătorului partidului și statului nostru pentru 
soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane, reflectând, de ase
menea, aspecte variate ale actualității socialiste românești.Presa bulgară a publicat ample comentarii reliefînd rezultatele rodnice cu care s-a încheiat vizita de prietenie efectuată în Republica Populară Bulgaria de tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu. Comentariile poartă titluri semnificative : „înțelegere și colaborare fructuoasă" (Ra- botnicesko Delo), „Contribuție la dezvoltarea colaborării bilaterale" (Zemedelsko IJname), „Noi domenii ale prieteniei" (Narodna Mladej).întreaga presă subliniază satisfacția opiniei publice bulgare în legătură cu înțelegerile convenite cu acest prilej, exprimîndu-se convingerea că acestea reprezintă o contribuție la aprofundarea colaborării multilaterale între cele două țări și popoare, la cauza păcii și progresului.Ziarul „RABOTNICESKO DELO", organ al C.C. al P.C.B., menționează: „Convorbirile dintre cei doi conducători de partid și de stat, purtate într-un spirit de caldă prietenie și înțelegere reciprocă, au cuprins un larg evantai de probleme ale relațiilor bilaterale și situației internaționale. Au fost convenite noi înțelegeri pentru aprofundarea colaborării tradiționale dintre cele două țări socialiste vecine. îndeplinirea acestora va da un puternic impuls dezvoltării relațiilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Bulgaria, prieteniei dintre popoarele român și bulgar, dintre statefe socialiste, eforturilor pentru dezvoltarea prieteniei și bunei vecinătăți între țările balcanice și în Europa".Vizita de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Bulgaria s-a aflat și în atenția mijloacelor de informare în masă din alte țări, care au reliefat semnificațiile noului dialog româno-bulgar la nivelul cel mai înalt. Agenția sovietică T.A.S.S. a relevat că tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov au acordat o atenție deosebită problemelor referitoare la dezvoltarea in continuare a relațiilor de prietenie și colaborare dintre P.C.R. și P.C. Bulgar, dintre cele două țări, exami- nîndu-se, totodată, posibilitățile de lărgire a cooperării și specializării bilaterale.România și Bulgaria au căzut de acord să-și dezvolte în continuare cooperarea lor tradițională, a arătat agenția CHINA NOUA, adăugind că, în ceea ce privește problemele internaționale, cei doi conducători au subliniat necesitatea de a se face totul pentru oprirea amplasării rachetelor americane cu rază medie de acțiune în Europa. Ambele părți și-au reafirmat hotărîrea de a conlucra activ pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a colaborării și a bunei vecinătăți, lipsită de arme nucleare — notează agenția,„TRYBUNA LUDU" (R.P. Polonă), relatând despre convorbirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor Jivkov, scrie că au fost discutate situația realizării acordurilor privind colaborarea economică și tehnico-științifică și posibilitățile de amplificare a colaborării în domeniul specializării și cooperă
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Un joc inocent

a vecinului de etaj care învață saxofonul la ora două

că „divertismentul" exprimă o formă de mimetism : omul 
vede în jur, iar respectivii au destule surse de inspirație 
unde într-o clipită se petrec cîteva jafuri, pe durata unui

Și păreau oameni serioși, în toată firea. John și Jim se îndreptau 
unul spre altul pe trotuar cînd, brusc, John a scos din buzunar o cheie 
și, îndreptînd-o spre Jim, l-a strigat: „poc! poc! Ești mort!". La care 
Jim s-a scuzat jenat: „da, m-ai ucis, nu te observasem...'1.

...Grupul de prieteni stătea la o cafea (sau o citronadă ori un 
vermut) într-o cafenea de pe Via Venetto (sau pe Madison Avenue, 
Champs Elysees, ori lingă Trafalgar Square), cînd s-a apropiat de ei 
Patrick (sau Kurt ori Giuseppe) și a aruncat pe masă o portocală 
spunînd : „E o grenadă, e grenadă! Gata cu voi!" Iar ceilalți au început 
să se certe - „Stăteați cu fața la ușă! Nu l-ați văzut că vine?"

...Ce să mai spună secretara lui Teddy, cînd acesta, punîndu-și mina 
In buzunarul halatului chirurgical, a dat de o sîrmă - la care asis
tentul a jubilat: „Era o cobră, profesore! Ați pus mina pe ea!"

Și totuși, respectivii sînt in posesia facultăților mintale. Dar parti
cipă la un nou joc de societate, foarte „en vogue" în țările occiden
tale. Inspirată de o nuvelă a scriitorului Robert Sheckley, ecranizată 
prin filmul lui Mastroianni „A zecea victimă", ideea a fost „prelucrată" 
de un specialist american, Steve Jackson, care i-a stabilit și codificat 
regulile.

Se numește „Jocul asasinului"; se desfășoară sub conducerea unui 
arbitru; se joacă individual sau în echipe; participanții încheie la 
început contracte - cine pe cine va „ucide", fiecare îndeplinind astfel 
un rol dublu - de „asasin" al cuiva și de „victimă"-a altcuiva ; miza 
este variabilă — poate fi un „premiu", o sumă colectată de la jucă
tori, suportarea costului banchetului final; se admite folosirea oricărui 
obiect care simulează o armă (un jucător a fost considerat „extermi
nat" aruncindu-i-se pe cap de la balcon un pachet cu vată pe care 
scria: „ciment, 100 kg").

Fără a-i aprecia nivelul intelectual, virtuțile morale și valențele edu
cative, elocvente de la sine, să recunoaștem că jocul poate fi util 
- de pildă psihanaliștilor, la studierea fenomenelor de defulare, prin 
care indivizii se descarcă de agresivități latente sau își reprimă porniri 
asasine (împotriva spectatorului din față care nu-și scoate căciula la 
cinema sau 
noaptea).

Probabil 
copiază ce 
într-o lume 
sughiț - mai multe crime, iar a unui strănut — o stivă de masacre.

Nemaivorbind de cealaltă mare sursă de inspirație - jocul „de-a 
asasinul" conceput la scară planetară, cu jucării de oțel și plutoniu și 
la care victimele nu și-ar mai strînge ulteripr mina iar banchetul final 
s-ar anula din lipsă totală de comeseni...

...Bine ar fi însă ca influențarea să fie reciprocă, să se reconver- 
tească la noul joc și anumiți militari, politicieni, producători de arma
ment, care să-și amplaseze unul altuia in cutia de scrisori păstîrnac 
cu rază medie de acțiune sau să-și arunce între ei eurodovlecei. 
Nimeni n-ar avea de obiectat împotriva unei curse intense pentru acu
mularea supralicitată a unor arsenale de castraveți neutronici sau 
pentru instalarea rampelor de încărcat cartofi.

Ciștigătorii jocului ar putea să primească un premiu substanțial, 
oricît de mare ar fi tot n-ar ajunge la 650 de miliarde dolari cît 
costă celălalt joc, „jocul lor".

Pe care, dacă nu vor să-l abandoneze, să-l joace dar numai ei 
între' ei, lăsîndu-ne pe noi în pace.

!n special, în pace!

rii. Abordînd problemele internaționale actuale, adaugă „Trybuna Ludu", cei doi conducători de partid și de stat au subliniat că sarcina cea mai importantă în prezent constă în prevenirea unui război nuclear și adoptarea de măsuri eficiente în domeniul dezarmării.Agenția A.D.N. a relatat că în cadrul convorbirilor oficiale româno- bulgare, un loc aparte a fost acordat dezvoltării în continuare a tradiționalelor relații de prietenie și colaborare dintre cele două partide și țări. Agenția a arătat că s-a apreciat modul în care sînt îndeplinite acordurile de cooperare în domeniile economic, științific și tehnic realizate la precedentele întîlniri la cel mai înalt nivel româno-bulgare.Cei doi conducători de partid și de stat consideră drept cea mai importantă sarcină a prezentului împiedicarea unui război nuclear și înfăptuirea unor măsuri reale de dezarmare — a subliniat A.D.N., evidențiind că România și Bulgaria vor acționa și pe viitor pentru trans- formarea Balcanilor într-o zo”’oo denuclearizată și pentru consolidat relațiilor de bună vecinătate ’ această regiune.Agenția UNITED PRESS INTERNATIONAL a reliefat temele majore privind situația mondială examinate în cursul întâlnirii dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu șl tovarășul Todor Jivkov, atenția acordată securității europene. A fost relevată sublinierea din comunicatul publicat la încheierea vizitei privind necesitatea de a se face totul pentru oprirea amplasării în Europa a rachetelor americane cu rază medie de acțiune și pentru reducerea celor existente, cu respectarea strictă a principiilor egalității și securității egale, pentru eliberarea totală a continentului de armele nucleare, atît cu rază medie de acțiune, cît și tactice.Despre vizita de prietenie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Bulgaria, au relatat, de asemenea, o serie de alte agenții de presă, între care TANIUG, PRENSA LATINA, ASSOCIATED PRESS, A.P.A.Continuînd ciclul de articole dedicate tării noastre, ziarele belgiene „LA NOUVELLE GAZETTE" și „LA PROVINCE" subliniază că „România se remarcă pe plan internațional printr-o politică dinamică, printr-un dialog permanent". „Politica externă a României — se subliniază — este o politică independentă, reflectând interesele naționale ale poporului român fără ca prin aceasta să se aducă atingere intereselor altor state și națiuni, ci, din contră, concordînd cu acestea pe linia apărării păcii, securității și colaborării internaționale. Pornind de la aceste coordonate. România se pronunță pentru afirmarea si promovarea unui tip nou de relații, democratice. bazate pe respectul principiilor fundamentale ale dreptului internațional — suveranitatea și independenta fiecărui stat, egalitatea în drepturi, neamestecul în treburile interne ale altor state, renuntarea^țâ forță și la amenințarea cu folds’ «a forței, colaborarea și cooperare' zy.(Agerpres)
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