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Convorbire cu tovarășul

Ion LĂZĂRESCU

r

ministrul minelor

— Deși s-a menținut la un nivel
ridicat, producția medie zilnică de
cărbune a scăzut, totuși, in săptămina recent încheiată față de perioa
dele anterioare. Cum apreciațl, to
varășe ministru, rezultatele ob
ținute ?
— Aș vrea să menționez de la bun
început că. in săptămîna trecută,
eforturile făcute în toate bazinele și
întreprinderile miniere pentru spo
rirea producției de cărbune au fost
la fel de susținute ca și în urmă cu
două-trei săptămini. Desigur, normal
ar fi fost ca producția să crească in
continuare. Totuși, au existat citeva
elemente care au influențat nivelul
extracției. în primele zile ale săptâminii trecute, in intreg bazinul Gorjului a plouat și, în consecință, au
apărut o serie de greutăți in funcțio
narea marilor excavatoare cu rotor,
a circuitelor de benzi transportoare,
a altor utilaje. Sintetizînd situația
din combinatele miniere Motru și
Rovinari, intreruperile accidentale
ale utilajelor au însumat 684 ore
pentru remedierea defecțiunilor elec
tromecanice, 473 ore pentru vulcani
zarea benzilor de cauciuc rupte și
301 ore pentru despotmolirea circui
telor de transport. Răminînd in
aceeași zonă de activitate, trebuie
arătat că, in special in bazinul Motrului, din cauza defectării unei li
nii tehnologice de descărcare a căr
bunelui la Termocentrala de la Ișalnița, s-a resimțit lipsa vagoanelor
de transport, ceea ce a perturbat in
tr-o anumită măsură fluxul normal
al producției in unitățile miniere. Și
tot. in bazinul Motrului, in carierele
de extracție la suprafață .a . lignitu
lui au trebuit să se execute in
această perioadă o serie de lucrări,
cum ar fi repararea și prelungirea
unor benzi transportoare, lucrări necesare, dar neproductive.
— Din tabelul alăturat rezultă că,
exceptind Valea Jiului, celelalte mari
combinate miniere nu au realizat
planul in săptămîna trecută, Cum se
explică această situație ?
— în luna martie, planul produciției de cărbune crește cu 16,8 la sută
Țață de luna februarie. Or, săptămina trecută a coincis chiar cu în
ceputul lunii martie, astfel că nu
s-a reușit în toate unitățile să se
atingă nivelul prevăzut al produc
ției. Ritmul extracției a crescut însă
de la o zi la alta și, ca urmare a
măsurilor luate, avem certitudinea că
planul de producție pe luna martie
va li îndeplinit integral.
— La ce măsuri vă referiți ?
— în primul rind am in vedere
măsurile luate pentru creșterea in
dicilor de exploatare a utilajelor ca
urmare a aplicării cu rezultate tot
mai bune a programului de lucru
continuu. Apoi, în luna februarie, la
mina Tehomir din cadrul Combina
tului minier' Motru a fost pusă in
funcțiune o nouă capacitate de pro
ducție de 250 000 tone cărbune pe
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an, care va începe să producă din
această lună. Totodată, la întreprin
derea minieră Roșia-Peșteana, in
stratul 10 de sub fosta albie a rîului Jiu a Început să producă, în
avans, o capacitate de 200 000 tone
cărbune pe an, față de 50 000 tone,
cit s-a prevăzut inițial, Și tot mai
devreme a fost pusă în funcțiune o
nouă capacitate de producție de
200 000 tone cărbune pe an la între
prinderea minieră Rovinari. Alte noi
capacități urmează să fie puse în
funcțiune în perioadele următoare,
în așa fel incit să se asigure sporurile de producție prevăzute. In acest
sens, există o puternică mobilizare
de forțe în celelalte ramuri ale eco
nomiei naționale pentru asigurarea
utilajelor, a celorlalte materiale ne
cesare punerii în funcțiune a noilor
capacități de producție. Totuși, după
cum se știe, in minerit pregătirea
noilor fronturi de lucru durează pe
rioade îndelungate de timp. Iată de
ce este necesară lichidarea restan
țelor înregistrate in asigurarea unor
materiale, iar utilajele să fie livrate
în ordinea de montaj și la termenele
prevăzute în graficele stabilite de
comun acord cu unitățile construetoare de mașini. Angajamentul mi
nerilor este să facă tot ce deoinde
de ei pentru urgentarea montării
utilajelor, să muncească cu toată
energia pentru sporirea producției de
cărbune.
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PRODUCȚIILE OBȚINUTE ÎN

SĂPTĂMÎNA

23 FEBRUARIE — 6 MARTIE
Față de plan
- în tone -

Unitatea

întreprinderea minieră Horezu

+ 821

Combinatul minier Valea Jiului

+717

întreprinderea minieră Comănești

+ 191

întreprinderea minieră Voivozi

+ 154

întreprinderea minieră Mehedinți

+ 14

NU ȘI-AU REALIZAT INTEGRAL PLANUL

Combinatul minier Motru, Combinatul minier Rovinari,
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Din noua arhitectură a municipiului Ploiești
Foto : Ioan Popescu

MUREȘ : Salbă de microhidrocentrale
Angajați cu forțe sporite în ac
țiunea de valorificare a potenția
lului energetic al rîurilor de munte,
constructorii și energeticienii mu
reșeni au încheiat anul 1982 cu un
bilanț rodnic. Astfel, puterea insta
lată a microhidrocentralelor puse in
funcțiune ' in anul precedent pe
riurile de munte ale județului în
sumează 2 383 kW. în primele zile
ale acestui an, ei au pus în func
țiune, pe riul Secuieu, microhidro-

centrala „Lăpușna 11“ cu o putere
instalată de 195 kW. Aceasta face
ca puterea instalată a celor 15 mi
crohidrocentrale din județul Mureș
racordate în ultimii ani la sistemul
energetic național să ajungă la
4 011 kW. Alte 11 microhidrocen
trale care urmează să fie construite
in următorii doi ani ai cincinalului
actual pe apele de munte ale jude
țului vor însuma 3 900 kW. (Gheorghe Giurgiu, corespondentul „Scînteii“).

Doamnei Indira Gandhi, prim-ministru al Republicii India,
președintele celei de-a Vll-a Conferințe
la nivel înalt a țărilor nealiniate,
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez. în nume
le poporului român și al meu personal, un salut cor
dial și cele mai bune urări dumneavoastră, doamnă
prim-ministru Indira Gandhi, președintele celei de-a
Vil-a Conferințe la nivel înalt a țărilor nealiniate,
precum și tuturor șefilor de state și guverne, celor
lalți reprezentanți ai țărilor nealiniate și mișcărilor de
eliberare națională care participă la această importan
tă reuniune internațională de la New Delhi. Doresc,
totodată, să adresez un salut prietenesc și calde urări
de progres, prosperitate și pace poporului indian prie
ten, să reafirm, și cu acest prilej, dorința și hotărirea
Republicii. Socialiste România de a întări continuu
bunele raporturi de prietenie și colaborare cu Repu
blica India.
România dă o înaltă apreciere rolului țărilor neali
niate în viața politică mondială, în imprimarea unui
curs pozitiv in desfășurarea evenimentelor internațio
nale, în eforturile pentru promovarea păcii și colabo
rării ■ între popoare. Realitățile lumii de .azi demon
strează tot mai evident că mișcarea țărilor nealiniate
reprezintă un factor de seamă în lupta împotriva ori
căror forme de dominație și asuprire, pentru afirma
rea unei politici noi, democratice, bazată pe egalitate
și respect reciproc, pe dreptul fiecărui popor de a se
dezvolta liber, deplin stăpin pe bogățiile naționale, pe
destinele sale.
Ca țară socialistă în curs de dezvoltare. România
promovează o politică fermă de egalitate și respect al
independentei și suveranității naționale, de colaborare,
dezarmare și pace, care corespunde pe deplin princi
piilor și obiectivelor ce stau la baza mișcării țărilor
nealiniate. Ne exprimăm satisfacția de a participa cu
o delegație la această conferință, de a contribui, și
pe această cale. Ia întărirea relațiilor, de prietenie și
colaborare cu aceste țări, la promovarea țelurilor și
obiectivelor fundamentale ale nealinierii.
Actuala Conferință la nivel înalt a țărilor nealiniate
are loc in condiții internaționale deosebit de grave și
complexe. Climatul politic mondial, raporturile din
tre state sint puternic afectate de neîncrederea și în
cordarea care s-au acumulat in lume ca rezultat al
politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, de
consolidare și reîmpărțire a zonelor de influență, de
amestec în treburile interne ale altor state, al perpe
tuării vechilor conflicte, apariției altora noi Cunoaș
te o intensificare fără precedent cursa înarmărilor,
se amplifică și se adînceste criza economică mondială,
se accentuează continuu decalajele dintre țările bo
gate și sărace. Toate acestea creează mari pericole la
adresa libertății și indeoendenței tuturor popoarelor —
îndeosebi a țărilor mici și mijlocii, in marea lor ma
joritate nealiniate, în curs de dezvoltare — sooresc
primejdia declanșării unor noi războaie, inclusiv a
unui război termonuclear nimicitor.
Pornind de la aceste realități, este mai necesar ca
oriejnd să se facă totul pentru a se pune capăt cursului
periculos al evenimentelor. sDre confruntare si război,
pentru reluarea și promovarea fermă a politicii de
destindere, de colaborare, securitate și pace.
Astăzi, cînd omenirea a devenit un uriaș arsenal
de arme care pot distruge de citeva ori- întreaga
viață și civilizație de pe planeta noastră, problema
fundamentală a epocii noastre este preîntîmpinarea
războiului și salvgardarea păcii. Toate popoarele,
forțele democratice, iubitoare de pace din întreaga
lume trebuie să-și unească eforturile și să conlucreze
tot mai strîns pentru a opri mersul omenirii spre ca
tastrofă, spre prăpastie, pentru a apăra dreptul sacru,
fundamental, al tuturor națiunilor lumii, al oame
nilor — la viață, la existență liberă și demnă, la pace.
în acest spirit, noi apreciem că actuala conferință
la nivel înalt capătă o importantă deosebită în actua
lele împrejurări internaționale, ea fiind chemată să
sporească și mai mult rolul și contribuția țărilor
nealiniate la însănătoșirea climatului
internațional,
la eforturile generale pentru întărirea păcii și secu
rității mondiale, pentru dezarmare, pentru soluțio
narea în interesul tuturor popoarelor a marilor și
complexelor probleme ce confruntă omenirea contem-,
porană. Ținind seama de existența unor divergențe,‘
antagonisme și contradicții care mai există între unele
țări nealiniate, dorim ca actuala conferință la nivel
înalt să ducă la depășirea acestor stări de lucruri,
la întărirea unității și solidarității țărilor nealiniate
in lupta pentru apărarea independenței și suverani-

O mare forță a progresului,
un mare izvor de talent și hărnicie
pentru înflorirea patriei
măra in viitorul apropiat Drintre ta
rile mediu dezvoltate ale lumii.
Astăzi este considerat obișnuit fap
tul că un mare număr de întreprin
deri, cooperative agricole, centrale
industriale, institute de proiectare și
cercetare, instituții de invățămint,
cultură, sociale sint conduse de fe
mei. Competența profesională, cali
tățile de bun gospodar, aptitudinile
reale de conducător au netezit dru
mul ascendent al multor femei spre
funcții de mare răspundere in con-

ducerea unor ministere și instituții
centrale, în guvern. în
î._ însuși
1___
forul
suprem al puterii de stat — Marea
Adunare Națională — femeile reprezintă aproximativ o treime din totalul deputaților. iar in consiliile
populare județene, orășenești, municipale și comunale — peste 38 la
sută. O proporție însemnată
..................... dintre
...........
cadrele de conducere ale Organiza
ției Democrației și Unității Socialis
te, ale sindicatelor, ale Uniunii Ti
neretului Comunist, ale altor orga
nizații de masă și obștești sint femei.
Dar primul și cel mai strălucit exem
plu in ce privește promovarea femeii
îl oferă însuși partidul': mii și mii
de femei au fost alese, cu diferite
responsabilități, de la funcția de se
cretar și secretar adjunct al organi
zațiilor de bază, secretari ai comi
tetelor comunale, orășenești, muni
cipale și județene, pină la inalta răs
pundere de a face parte din Comi
tetul Central și din Comitetul Poli
tic Executiv.,
Toate acestea constituie un motiv
de justificată mîndrie, dar mai ales

(Continuare in pag. a V-a)

Președintele Republicii Socialiste România

minieră Sălaj

In acest an, sărbătorirea zilei de 8
Martie are loc in condițiile efortului
unanim al tuturor oamenilor mun
cii, al intregului popor pentru înfăp
tuirea neabătută a hotărîrllor Con
gresului al XII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, pentru înde
plinirea exemplară a obiectivelor ac
tualului cincinal, Această zi este,
totodată, un minunat prilej de a
reliefa concepția partidului nostru
despre rolul femeii in societate și
locul de seamă pe care-1 ocupă în
opera de construire a socialismului
in țara noastră, ca cetățean cu drep
turi și îndatoriri egale, de a evidenția
contribuția lor deosebit de importantă
la dezvoltarea tuturor domeniilor vie
ții economice și sociale. Rolul ce revi
ne femeilor este exprimat cu limpezi
me. cu puternică forță de convingere
in cuvintele tovarășului NICOLAE
CEAUȘESCU : „în societatea noas
tră socialistă — care a înscris la loc
de cinste, ca una din marile cuceriri
ale revoluției de eliberare națională
și socială, realizarea deplinei egali
tăți în drepturi a femeilor, crearea
condițiilor afirmării depline in toa
te domeniile de activitate — femeile,
mai mult dc jumătate din populația
țării, reprezintă o uriașă forță so
cială, o importantă forță dinamică a
progresului economico-social, a edi
ficării noii orinduiri sociale".
Răspunzînd cu entuziasm și abne
gație acestor aprecieri și îndemnuri,
femeile din țara noastră — munci
toare, țărănci, intelectuale, fără deo
sebire de naționalitate — se află an
gajate plenar, cu toată puterea de
muncă, in amplul proces de înnoire
multilaterală a societății socialiste.
Pentru a asigura condițiile necesare
mersului nostru înainte, așa cum a
fost jalonat la Congresul al XII-lea
și Conferința Națională ale partidu
lui. femeile, alături de ceilalți oa
meni ai muncii, muncesc cu hărnicie
și devotament, neprecupețindu-și eforturile pentru ca România să-și
^atingă telurile propuse, de a se nu-

tații naționale, pentru afirmarea intereselor lor de
dezvoltare liberă, de sine stătătoare, pe calea pro
gresului și prosperității, într-un climat de pace și
colaborare.
Participind activ Ia viața internațională, la efor
turile pentru pace și destindere in întreaga lume.
România acordă o atenție deosebită și acționează
susținut pentru dezvoltarea relațiilor sale cu țările
socialiste, cu țările în curs de dezvoltare și neali
niate. cu statele capitaliste, cu toate țările lumii,
fără deosebire de orînduire socială, situind ferm la
baza relațiilor sale internaționale principiile deolinei egalități in drepturi, respectării independenței și
suveranității naționale, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, ale nerecurgerii la forță
și la amenințarea cu forța. Milităm activ pentru pro
movarea largă in Întreaga viață internațională a
acestor principii pe care viața le-a confirmat pe de
plin ca singurele in măsură să ducă la dezvoltarea
unor relații normale intre state, să asigure colabora
rea, destinderea, pacea și progresul tuturor popoarelor.
Ca tară europeană. Republica Socialistă România
acordă, cum e firesc, o atenție deosebită întăririi
securității și cooperării pe continent. Milităm in mo
dul cel mai hotărît pentru oprirea amplasării de noi
rachete nucleare cu rază medie de acțiune, pentru
retragerea și distrugerea celor existente, pentru eli
berarea totală ,a Europei de orice arme nucleare.
Acționăm pentru o Europă unită, bazată pe respectul
orinduirii sociale din fiecare țară, fără blocuri mili
tare — prin desființarea concomitentă atit a N.A.T.O.,
cit și a Tratatului de la Varșovia. Considerăm că
aceasta corespunde intereselor și aspirațiilor tuturor
popoarelor europene, cit și cauzei generale a păcii
și colaborării in întreaga lume.
Ne pronunțăm pentru crearea de zone denuclearizate
— ca o parte importantă a înfăptuirii securității euro
pene — și desfășurăm eforturi susținute in vederea în
tăririi colaborării și încrederii în Balcani, a transfor
mării acestei regiuni intr-o. zonă a bunei vecinătăți și
conlucrării pașnice, fără arme nucleare și fără baze
militare străine.
în general, România consideră că nu există impera
tiv mai arzător, in zilele noastre, decit acela de a se
acționa cu toată fermitatea pentru oprirea cursei înar
mărilor și pentru dezarmare, și in primul rind pentru
dezarmarea nucleară, pentru a se pune capăt cu hotărire politicii de înarmări. în acest spirit, ne pronunțăm
pentru înghețarea cheltuielilor militare și trecerea la
reducerea lor, considerînd că aceasta ar avea o însem
nătate deosebită pentru frinarea cursei înarmărilor și
pentru crearea condițiilor necesare depășirii crizei
economice mondiale, inclusiv pentru sprijinirea efor
turilor de progres ale țărilor în curs de dezvoltare. în
acest sens. România a propus reducerea, pină in 1985,
cu 20 la sută a cheltuielilor militare ale N.A.T.O. și
Tratatului de la Varșovia față de nivelul din 1982. Ți
nind seama de ponderea însemnată deținută de țările
celor două blocuri in ansamblul cheltuielilor militare
mondiale, traducerea in. viață a acestei propuneri ar
avea o importanță hotăritoare pentru declanșarea unul
■proces real de diminuare a cursei înarmărilor și tre
cerea la dezarmare.
Interesele supreme ale popoarelor, ale păcii și des
tinderii internaționale cer să .se, renunțe cu hotărire la
politica de forță și de amenințare cu forța, la soluțiile
militare, să se pună capăt conflictelor și confruntărilor
armate și să se treacă la rezolvarea tuturor probleme
lor litigioase dintre state numai și numai pe calea
pașnică, a tratativelor. Viața demonstrează că. oricit
de grele și de îndelungate ar fi tratativele, ele sint
infinit mai bune, fiind singura cale rațională de a
evita confruntările armate — care provoacă întot
deauna mari daune și suferințe ponoarelor — singura
alternativă la un război termonuclear nimicitor.
în acest spirit am privit și privim și nroblemele din
Orientul Mijlociu. Evenimentele din ultimul timp au
demonstrat încă o dată că tratativele constituie sin
gura cale pentru a se ajunge la instaurarea unei păci
trainice și juste în această mult încercată regiune a
lumii. în situația care s-a creat în Orientul Mijlociu,
este necesar să se intensifice eforturile și să se acțio
neze cu mal multă fermitate pentru retragerea tru
pelor isracliene din Liban, pentru respectarea inte-
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adresat celei de-a Vil-a Conferințe Ia nivel
înalt a țărilor nealiniate de la New Delhi

Intre multele datini
ce împodobesc flinta
neomului
românesc
există încă una care
adună intr-o luminoasă
cunună cele dinții flori
ale primăverii noastre
de-acasă. E o sărbă
toare scrisă in cuvinte
de mătase și desenată
cu aripi de lăstun și de
fluture, o zi pe care,
de profundă recunoștință față de
in calendar, o închinăm
partid, față de tovarășul Nicolae
femeii. Celei care este
Ceaușescu pentru condițiile create fe
mama, ori sora, ori
meilor de a-și putea exercita, efec
prietena, ori tovarășa
tiv, drepturile înscrise in Constituție
de viață a fiecăruia
și legile țării, de a-și aduce din plin
dintre noi, celei care
contribuția la întreaga activitate eco
duce prin timp taina
nomică și socială, de a invăța. de a
ori minunea, ori datose califica, de a-și spori gradul de
r<a zămislirii vieții.
pregătire generală și profesională, de
Celei care, nesfiindua fi promovate potrivit capacității și
se, a deprins toate
aptitudinilor lor, de a lua parte la
meseriile
bărbătești,
tot ceea ce se hotărăște și se înfăp
invățindu-ne să înțe
tuiește în interesul obștii, al socie
legem
altfel
dimensiu
tății. Totodată, ele iși îndreaptă ginnea muncii.
durile cu dragoste și respect spre to
8 Martie este o săr
varășa Elena Ceaușescu. exemplu
bătoare revărsată pes
luminos, unanim apreciat, de om po
te toate meridianele
litic și militant revoluționar, de om
lumii — și iată incă o
de știință cu renume mondial, de
dată dovada că inteli
soție și mamă.
gența
popoarelor știe
In industrie, unde ponderea femei
a rodi, unificator, elalor se ridică la 41.6 la sută din per
nul
aceluiași
gind
sonalul muncitor, iar in unele ramuri
pașnic.
Sufletul fru
- .
constituind chiar majoritatea, con
mos al românului a
tribuția ior este remarcabilă in rea
prefigurat darul, lui de
lizarea tuturor indicatorilor din plan,
8 Martie chiar din
în ridicarea continuă a calității pro
pragul astronomic al
duselor. în găsirea de noi și noi căi
primăverii, din ziua
de mai bună gospodărire a materiei
'
dinții
a mărțișorului.
prime și materialelor, a combustibi
E un semn. delicat și
lului și energiei. Alături de tovarășii
distins, care ascunde
lor de muncă, ele se străduiesc să-și
multă recunoștință și
ridice necontenit nivelul profesional,
afecțiune — acela de
să folosească, cu maximum de ran
i așeza omagiul nostru
dament utilajele moderne din dota
chiar
în portalul solar
re, să se implice, în deplină cunoș
al
morilor germinații.
tință de cauză, in cadrul organisme
8 Martie e un simbol
lor democrației muncitorești. în apli
in aura căruia ne ros
carea principiilor autoconducerii și
tim încrederea că ano
autogospodăririi, ale noului mecanism
economico-financiar. Comisiile de fe
timpurile se vor suc
mei din întreprinderi și-au propus ca
ceda harnic și decis.
scop — imediat și de perspectivă —
Un simbol și o con
ridicarea nivelului de conștiință al
firmare a respectului
muncitoarelor, explicarea însemnă
și prețuirii femeii, a
tății pe care contribuția fiecăreia o
tovarășei noastre de
are in îndeplinirea sarcinilor econo
mice ale colectivelor din care fac
viață și de muncă, a
parte.
contribuției de seamă
pe care o are la pro
(Continuare in pag. a IV-a)
pășirea patriei.

MARTIE

Desen de Gh. CALARAȘU
viitor se află
strins in arcul de lumină a! acestei sărbă
tori florale !•
încă din zori, degete
bărbătești asprite de
muncă, dar tandre și
emoționate, au atins
aurora care, intr-o ro
tire de ceasornic pla
netar. înrourează cea
mai frumoasă floare a
pamintului pentru cea
mai frumoasă femeie.
Si toate femeile pămintului sint frumoa
se, așa cum au fost și
vor fi ele in toate zi
lele, muncile și intimplările unei vieți în
tregi care nu se ter-

mină niciodată. Cea
care duce cu sine pro
misiunea vieții rămlne
frumoasă atit timp
cit există viață, Să
cu
ne
mărturisim
bucurie această iubire !
Tulburător prilej ca
In elanul purificator al
acestei zile să ne unim
inimile cu nădejdea
că astfel vom înălța o
floare pină în cupola
vastă . a primăverii,
vestind pentru noi toți
ora cea mai pașnică a
omenirii.

Gheorqhe
ISTRATE

SCINTEIA

PAGINA 2

marți 8 martie 1983

i'

înainte de începerea plenarei co
mitetului de partid din cadrul Gru
pului nr. 1 construcții, consacrată
prezentării dării de seamă anuale
asupra activității desfășurate de la
alegeri și pină in prezent, discutam
cu tovarășul Ion Burlacu, secretarul
comitetului de partid din întreprin
derea de construcții industriale și
montaj Brașov, dc care aparține
grupul, despre modul în care a fost
pregătită plenara. Va constitui ea —
întrebam — punctul Be plecare pen
tru îmbunătățirea activității organi
zațiilor de bază în mobilizarea co
muniștilor, a tuturor constructorilor la
îndeplinirea sarcinilor pe acest an,
așa cum s-a cerut cu atîta claritate la
Conferința Națională a partidului ?
Deși succint, răspunsul era optimist;
„Noi credem că da. Ne aflăm doar
Ia un grup fruntaș. în care activează
patru organizații de bază puternice,
cu un efectiv de peste 300 de comu
niști". Aceeași întrebare am adre
sat-o și tovarășului Lorincz Moise,
secretarul comitetului de partid din
cadrul grupului. Răspunsul — din
nou scurt. Dar de data asta mult
mai explicit : „Eu, împreună cu cei
trei secretari adjuncți, tovarășii Au
rel Ștefănescu, Ion vasllconi și Mi*
nodora Dănciulescu, am citit dările
de seamă de ia orgunizații, am îm
părțit problematica pa capitole, am
redactat fiecare cite un capitol. To
varășul secretar al comitetului de
partid din întreprindere a văzut ma
terialul in forma finală, ne-a spus
că e bun și ne-a cerut să-i comple
tăm cu rezultatele economice la zi".
După ce am notat și acest răspuns,
l-am întrebat apoi pe cei doi tovarăși
cine a fost repartizat din partea co
mitetului municipal de partid să
participe la plenarii. Răspunsurile se
contrazic. Ba că răspundea primul
secretar, ba secretarul cu probleme
organizatorice. Ceea ce am aflat cert
a fost faptul că nici unul, nici altul
nu s-au interesat despre modul in
Care a fost pregătită plenara. „Proba
bil— e de părere tovarășul Burlacu

— că au avut in vedere faptul că atit
eu, cit și tovarășul Lorincz sintem și
membri ai comitetelor județean și,
respectiv, municipal de partid". Pro
babil. Dar asupra implicațiilor aces
tei „omisiuni" vom reveni.
...In sala de ședințe am fost mar
torii unor fapte care, in termenii cei
mai exacțl, definesc ceea ce se poa
te numi „efectele formalismului". In
locul unei analize temeinice, cure să
aibă în vedere faptul că se referă la

intr-o unitate ds construcții
din Brașov
o perioadă de muncă de un an, să
evidențieze cu claritate experiența
pozitivă ciștigată in acest răstimp,
să înfățișeze deficiențele care mai
există în activitatea organizațiilor de
bază, să prospecteze măsuri eficiente
pentru activitatea din acest an și în
perspectivă, darea de seamă a oferit
imaginea unei „fotografii" statice a
muncii desfășurate de comuniștii din
această unitate.
Să admitem, de pildă — așa cum
ni s-a explicat — ..cu asupra rezul
tatelor pozitive ș-a insistat mai puțin,
pentru a analiza mai atent deficien
țele". Iată însă cum s-au „analizat"
și deficiențele : „Ca și în alți ani,
principala carență a activității noas
tre a constituit-o indisciplina, nefolosirea rațională a fondului de timp
de lucru planificat... Trebuie arătat
că numărul de absențe nemotivate
s-a ridicat în 1982 la 23 193 ore, iar
al învoirilor la 56 958 ore". Cifrele
sint, din păcate, exacte. Ele sint fără
ir.doială rezultatul unor cauze, la fel

PORNIND DE LA O SCRISOARE

de exacte, care le-au generat. Dar
darea de seamă se oprește numai la
simpla lor enunțare fără a face nici
o legătură — atit de reală in viață —
intre munca de educație tot generală,
fără aplicare si implicare la situații
și cauze concrete, desfășurată de or
ganizațiile de bază și starea de dis
ciplină. Surprinzător sau nu (nesur
prinzător dacă ne referim la ..mode
lul" pe care l-a oierii darea de sea
mă), cu excepția a doi comuniști,
Aurel Ștefănescu și Doru Codreanu,
care nu s-au mulțumit numai să „fo
tografieze" rezultatele, ci au vizat și
cauzele lor, conturind și cileva direc
ții clare de acțiune pe acest an, ma
rea majoritate a vorbitorilor au ur
mat exemplul dării de seamă. Ceea
ce n-a făcut altceva decit să adinceaseă caracterul general, Ineficient,
al dezbaterilor din plenară. Și astfel,
o plenară atit de importantă pentru
activitatea comitetului de partid, o
plenară care trebuia să completeze
programul de muncă al comitetului,
să asigure o perspectivă clară activi
tății acestuia pină la următoarele ale
geri, s-a îndepărtat mult de această
menire.
De ce 1 Răspunsul — ca să reve
nim asupra implicațiilor „omisiunii"
de care aminteam la început — e
unul singur; datorită modului in care
a fost pregătită. JSxistă o
strînsă
legătură, de pilda, intre modul în
care a fost elaborată darea de seamă
— pe „felii", de un grup restrîns, al
cătuit din secretar și adjuncți! săi,
fără consultarea și participarea la
elaborarea ei și a altor comuniști —
și calitatea dezbaterilor. Există, de asemenea, o strinsă legătură intre inte
resul relativ scăzut față de proble
mele analizate și reprezentarea in
mod necorespunzător a activului de
partid la plenară. în loc să se asi
gure participarea întregului activ de
partid — ceea ce ar fi Însemnat peste
50 de tovarăși — s-a ajuns la convo
carea unei plenare numai cu unele
cadre de bază. Ceea ce a transformat
plenara intr-o „ședință restrînsă",
care s-a desfășurat in prezența a nu
mai 21 de tăvarăși. Există apoi
o strînsă legătură intre calitatea dez
baterilor și faptul că pregătirea ple
narei a fost transferată în exclusivi
tate numai în seama secretarului co
mitetului de partid din întreprindere,
comitetul municipal absolvîndu-se —
eu ce rezultat s-a văzut — de răs
punderile* ce-i reveneau în această
privință.
...Exigenței comuniste nu trebuie
să 1 se facă rabat nicăieri. Și cu atit
mai mult intr-un colectiv de muncă
fruntaș.

Constantin PRIESCU

VASLUI : Economii
de energie electrică
„Am cunoscut in Județul lași, la ocoalele șt la inspectoratul silvic,
oameni deosebii de harnici și pricepuți. Pentru ei, de exemplu, indi
cațiile stăruitoare ale tovarășului Nicolae Ceaușeseu, secretarul gene
ral al partidului nostru, referitoare la creșterea animalelor mici, in
toate familiile, comunele, unitățile economice — a iepurilor, porum
beilor, nutriilor, albinelor, păsărilor, viermilor de mătase — a în
seninat, rapid și neaodtui, dezvoltarea citarea din aceste specii cu
condiții locale favorabile. S-a dovedit eurînd că inițiativele acestor
oameni vin direct în favoarea bunei aprovizionări a pieței, iar pe
plan mai larg, in folosul economiei naționale.
lată de ce aș invita un redactor al ziarului «Scinteia» să facă o
deplasare la ferma de nutrii din localitatea Ciurea, la stupina din
Miroslava, In oricare altă comună pe raza căreia se a)lă o pădure,
să se convingă la fața locului cite bunuri se pot realiza din valorifi
carea resurselor naturale cind inteligența e pusă la lucru".

Prin măsurile tehnico-organizatorice întreprinse de comisiile
energetice, colectivele de oameni
ai muncii din Unitățile industriale
ale județului Vaslui au realizat,
de la începutul anului piuă in pre
zent. o economie de 650 000 kWh
energie electrică in condițiile înde
plinirii și depășirii planului la pro
ducția marfă pe această perioadă
cu peste 58 milioane lei. între uni
tățile care s-au evidențiat în aceas
tă acțiune se numără întreprinde
rile de materiale izolatoare și tex
tile Vaslui. întreorinderea de rul
menți Bîrlad. (Petru Necula, co
respondentul „Scînteii").

Intreprindereo „Independența'* din Sibiu - prestigioosă unitate o industriei românești constructoare de mașini. In fotografie: o imagine din secția cazangerie grea, unde, in aceste* zile, se finalizează o serie de utilaje tehnologice de mare complexitate tehnică
Foto : S. Cristian

CONCLUZII PE MARGINEA UNUI SCHIMB DE EXPERIENȚA
ORGANIZAT LA ÎNTREPRINDEREA ..23 AUGUST" DIN CAPITALĂ

productiv
RECUPERAREA, REFOLOSIREA, RECONDIȚIONAREA MATERIA
LELOR sint noțiuni care au intrat in cotidian, in preocupările obișnuite
ale colectivelor de oameni ai muncii, ale cetățenilor. în numeroase în
treprinderi au apărut inițiative muncitorești, au fost elaborate ingenioase
ți eficiente soluții pentru readucerea în circuitul economic a materialelor
și resurselor energetice rcfolosibile. Inițiative, idei, soluții care ar putea
fi preluate și generalizate și in alte unități economice cu profil asemă
nător. Sarcina realizării schimbului de experiență, de opinii in legătură cit
promovarea celor mai. potrivite metode organizatorice și tehnice pentru
valorificarea deplină, cit mai eficientă a materialelor rcfolosibile și-au
asumat-b tot mai mult, iu ultima vreme, organele și organizațiile sindicale.

Recent, am participat la o aseme
nea acțiune organizată de Consiliul
Central al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România la întreprin
derea „23 August" din Capitală,
care și-a propus dezbaterea pro
blemelor legate de activitatea politico-educativă
și
organizatorică
desfășurată de comitetele sindicatelor
și organele de conducere colectivă
din unitățile economice pentru mobi
lizarea oamenilor muncii in vederea
recuperării și valorificării materia
lelor refolosibile, colectării metale
lor și sortării acestora pe elemente
de aliere. Au participat activiști sin
dicali, cadre de conducere, muncitori
și specialiști din mari unități indus
triale, reprezentanți ai ministerelor
economice de resort.
Alegerea întreprinderii ,.23 August"
din Capitală ca loc de desfășurare
a schimbului de experiență nu a fost
deloc întâmplătoare. La această între
prindere care prelucrează o cantitate
mare de, metal pentru a realiza o
Sgrie. de produse de mare importan- .
ța ri'ecesare economiei naționale s-a
acumulat o bună experiență in do
meniul recuperării și valorificării
materialelor refolosibile. De fapt, de
la prezentarea „pe viu", in secții și
ateliere, a acestei experiențe au por
nit dezbaterile asupra temei pro
puse.
Trecînd, pe rind, prin secțiile de
aparataj, motoare, locomotive, sculărie și atelierul de microproducție,
prototipuri și încercări, pretutindeni,
la locurile de muncă unde se prelu
crează metalul, poate fi observată o
ordine desăvîrșită. Resturile metalice
sin) colectate separat, sortate distinct,
pe tipuri de metale (oțel, fontă, cu
pru, aluminiu ș.a.), iar oțelurile pe
elemente de aliere. Din secții ele sint

transportate și predate atît la turnă
toriile proprii, cit și in depozite in
vederea valorificării prin întreprin
derea de recuperare specializată. O
situație cu totul alta decît cea care
putea fi intilnită in această uzină cu
doi ani în urmă, cind problema recu
perării și valorificării materialelor nu
Se bucura de atenția Cuvenită, iar
metalul era trimis la retopit,
de-a valma, fără o sortare prealabilă.
Schimbarea in bine, petrecută aici,
este efectul nu numai al măsurilor
organizatorice luate pentru respec
tarea prevederilor legale în acest do
meniu, ci și al unei intense activități
politico-educative desfășurate de or
ganele de partid și organizațiile sin
dicale pentru a sădi in conștiința fie
cărui om al muncii spiritul de bun
gospodar, de răspundere față de ma
terialele pe care le utilizează în pro
cesul de producție. Cei prezenți la
schimbul de experiență au luat cu
noștință de cîteva din efectele eco
nomice concrete ale acțiunilor de

Vădim NESTEROV

doctor in> științe veterinore,
Șoseaua IMibai Bravu nr. 85
Am răspuns invitației tovarășului
doctor Nesterov și facem un prim
popas — 20 krft de Iași — la poalele
masivului împădurit din zona Birnova, lingă comuna Clurea.

— Cit vedeți cu ochii în jur, ne
informează medicul veterinar Ion
Cozariuc, șeful fermei de nutrii pla
sate aici, a fost cu ani in urmă un
loc năpădit de arboret degradat, fără
nici o valoare economică. Defrișarea
acestuia, adăposturile pentru ani
male, beciurile penlru rezervele de
hrană pe timpul iernii, căile de ac
ces au fost realizate extrem de eco
nomicos cu ajutorul masiv a! primă
riei, al cetățenilor. Iată care este
acum averea noastră : 3 300 de nutrii
— cea mai mare, crescătorie din
Iară — 3 000 de găini, sute de po
rumbei. Să fim bine înțeleși : e vor
ba de efectivul actual, pentru că ru
lajul animalelor în timp de un an
Întreg e aproape dubiu.
Ideea de a folosi economic flecare
bănuț pentru intreținerea acestui
mare efectiv de animale ne*n făcut
să folosim tehnologii noi in creșterea
nutriilor. De exemplu : clasic, nutriile se cresc perechi în cuști de
metal. La un moment dat. in vara
trecută, ajunsesem la un efectiv de
5 000 de animale. Ne-ar fi trebuit
deci 2 500 de cuști. O cușcă are o
greutate de 40 kg și costă 800 Iei.
Deci 2 50,0 X 800 => 2 000 000 lei. Am ,
renunțat la acest sistem de creștere
si am lăsat practic nutriile să pască
in voie, liber, pe Un lot mare de lu
cerna semănat de noi in curtea fer
mei. Rezultatul : nu numai că s-au
adaptat ușor la noile condiții, iar
noi am făcut o economie de 2 mili
oane lei, dar am avut surpriza să
constatăm că în libertate nutria are
o prolificitate mult sporită. De In o
femelă rezultă acum 7—3 pui pe an.
Am ajuns la. concluzia că și iarna
le putem ține tot grămadă în hanga
re mari, construite cu ajutorul resur
selor locale.
A doua inițiativă : în funcție ac
blană, nutriile sint de o m re varîetate. O blană de niitrie poate fi
vindută și cu 45 iei și cu 700 lei. și
cu 2 dolari și cu 18 dolari. Selecția
in funcție de costurile amintite e.
la un efectiv atit de mare, greu de
realizat, dar se poate face, iar la noi
s acum in plină desfășurare. Intr-un
cuvinț, am ajuns ca in !l?83 să fim
capabili de a exporta — după o pla
nificare judicios făcută — 3 309 de
blănuri cu prețul de 700 lei bucata
La aceasta se adaugă : 10 000 kg
carne de nutrie plus alte 5 000 kg
obținute fie la crescătoria de păsări.
Cu alte cuvinte, produse în valoare
de peste 1 000 000 lei.
— Sint aspecte interesante, iniția
tive care ar trebui preluate de toate
unitățile de profil, do toate sornodăriile particulare c e
' o...... de
creșterea nutriilor. De- ar mst f! o
Întrebare i cu ce h ănițl atî’ea mii
de animale ?
— Poate e greu de crezut, dar cal-

culeie noastre economiee ne-au dus
Ia următorul rezultat : întreținerea
unei nutrii ne costă zilnic... un leu I
Și iată de ce : pâmîntul despre care
vă vorbeam la început, complet ne
productiv cu ani in urmă, il lucrăm
acum noi, cei 12 oameni angajați la
această fermă. Noi arăm, noi semă
năm, întreținem culturile, culegem.
11 folosim pentru cultura lucereei,
pentru cea a morcovului și a. sfeclei
furajere, a porumbului. Nu apelăm
la nimeni, nu scoatem de ia „chi
mir" nici un leu. Nici chiar pentru
cumpărat mături (pentru a menține
curățenia ■ in adăpostul păsărilor, al
nutriilor, ne trebuie anual 1 000 de
mături). Am preferat să cultivăm o
mică fișie de pămint cu sorg. Boa
bele rezultate le dăm la păsări, iar
din pale, personalul fermei confec
ționează mături. Nil e o prea mare
economie : vreo 30—<10 de mii lei,
dar preferăm să nu-1 risipim.
Inițiativa, spiritul de economie,
punerea in valoare a tuturor resur
selor locale le-ani intilnit și m co
muna Miroslava din județul Iași. în
pădurea cu același nume am vizitai
o stupină. Directorul inspectoratului
silvic, Ion Sivu, care ne/ însoțea,
ne-a povestit despre creșterea albi
nelor și ciștigul realizat de pe urma
acestei îndeletniciri lucruri remar
cabile. în întregul inspectorat silvie
din județ există nu una. ci 52 de stu
pine asemănătoare eu aceea de ia
Miroslava. Mai precis, 8 000 familii
de albine. Producția anuală de mie
re : 125 tone. Deci... o garnitură de
trefi cu peste 12 vagoane. Și să no
tăm că la export e un articol foarte
solicitat și bine cotat.
Resursele locale și cele naturale,
,.....................
așa
cum am fost informați, n-uu
apărut... singure in pădure. încă cu
mliiți ani in urmă, inspectoratul sil
vic a plantat tei și salciml, care re
prezintă acum locurile de bază pen
tru activitatea albinelor ; fagurii, in
loc să fie cumpărați, sint produși de
apicultor: ; stupii sint confecționați
din deșeuri de pădure de aceiași oa
meni. în viitorul foarte apropiat, in
afară de preduseie cunoscute — mie
re, ceară, propolis, polen, atît de ne
cesare in alimentație și in industria
de medicamente — apicultura Ieșea
nă va trece la fabricarea unu! nou
produs mult căutat pe piața exter
nă : veninul de albine, al cărui preț
este de 120 000 lei kilogramul.
S-ar putea spune în plus multe
cuvinte despre hărnicia și inițiativele
lucrătorilor inspectoratului silvic din
Iași. Ceea ce interesează insă cel
mai mult e ca experiența lor in
ceea ce privește spiritul de economie
și valorificarea resurselor locale și
naturale să fie preluată de toate uni
tățile economice, de toate consiliile
populare și gospodăriile populației.
E un lucru firesc și posibil. In inte
resul economiei naționale și al fie
cărui cetățean in parte. •

Gh. GRAURE
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Combinatul de fibre artificiale din Brăila cunoaște o continuă dezvoltare si modernizare. Semnificativă in această privință
este și imaginea alăturotă dintr-una din secțiile combinatului

CAMPANIA AGRICOLA
DE PRIMĂVARĂ
în județul Tulcea, campania de re
parare a tractoarelor și celorlalte ma
șini și utilaje agricole care, vor fi
folosite in campania agricolă de pri
măvară a fost încheiată incă la sflrșitul lunii februarie. Există garanția
deplină că aceste mașini vor înde
plini, in procesul de muncă, condi
țiile de funcționalitate conform nor
melor tehnologice stabilite ?
Factorii răspunzători cu care am
discutai apreciază că actuala cam
panie de reparație s-a desfășurat, din
toate punctele dc vedere, la un nivel
calitativ superior .celor din anii tre
ceți. Si argumentează această apre
ciere mai ales prin concluziile des
prinse in urma verificărilor făcute
cu ocazia celor trei recepții la care
au fost supuse mașinile și utilajele
agricole. Pentru edificare ni s-a pro
pus spre documentare una din secți
ile de mecanizare aparținind S.P/î.A.
Mihail Kogălniceanu. Intr-adevăr,
muncitorii și specialiștii de aici au
lucrat cu răspundere, realizind multe
lucruri bune. Mașinile și utilajele, in
perfectă stare de funcționare, erau
constituite în mai multe variante de
agregate complexe, fiecare inginer
agronom avind posibilitatea de a
opta pentru formula care, in condi
țiile specifice terenului, asigură cea
mai mare productivitate și economie
de carburanți.. Demn de remarcat

j

recuperare a materialelor : bunăoară,
artu! trecut întreprinderea și-a de
pășit planul de predare a materia
lelor rcfolosibile cu 3 la sută la oțel,
cu 88 la sută la fontă, cu 75 la sută
la metale dure, cu 111 la sută la alu
miniu și cu 259 Ia sută la cupru. Sint
procente care înseamnă, de fapt, zeci
și zeci de tone de metal care au
reintrat în circuitul economiei na
ționale. Firește, au luat cunoștință

șl de alte realizări ale colectivului
de aici privind reutilizarea ca atare
a unor resturi metalice, recondiționarea unor piese și subansamble și,
mai ales, de preocupările privind
reproiectarea produselor. în scopul
creșterii gradului de valorificare a
materialelor pe care le ineorporează.
Vizitei prin secții i-au urmat dis___ _____
cuțiile
intre participanți, prilej cu
care s-a putut reține că și in alte
colective muncitorești există reali
zări deosebit de importante. Fie
care dintre participanți au apelat,
în cuvintul lor, pentru susținerea
propriilor idei și soluții, la forța
argumentelor tehnice șl economice,
cu ajutorul unor planșe sau diapo
zitive. Astfel, am reținut că : la
ÎNTREPRINDEREA UE REPARAȚII
AUTO DIN TIMIȘOARA se prac
tică în mod curent operații de re
condiționate a arborilor cotiți, a
blocului motor, a altor piese de
schimb după tehnologii originale ; la
ÎNTREPRINDEREA DE TRACTOA
RE DIN BRAȘOV au fost găsite
soluții pentru înlocuirea unor mărci
de oțeluri aliate cu altele de oțel
carbon, asigurîndu-se calitatea co
respunzătoare pieselor fabricate, pre
recondiționarea
cum și
pentru
S.D.V.-urilor uzate ; in mai multe
unități din industria ușoară se
aplică procedee moderne de fabrica
ție care permit utilizarea într-o
proporție sporită a resturilor textile
ia fabricarea produselor noi.
Am reținut cîteva asemenea îdel
și soluții asupra cărora ne propunem
să revenim în materiale viitoare.
Care a fost eficiența acestei ac
țiuni ? Discutăm cu cîțiva participanți :
— M-a impresionat In mod deosebit propaganda vizuală în sprijinul
producției, în general, și în legătură cu valorificarea materialelor
refolosibile, îndeosebi, pe care au
realizat-o tovarășii de la .,23 August" — ne-a spus tovarășul Lucian
Șulea, membru în Biroul executiv
al Consiliului județean al sindicate
lor Timiș. Rețin ideea, pentru a o
promova și in unitățile industriale
din județul nostru, de a organiza
un sistem concret de urmărire ope
rativă a rezultatelor obținute de

fiecare formație de lucru în acțiu
nea de colectare a metalelor.
— Considerăm binevenită organi
zarea unor asemenea acțiuni care
aU meritul principal de a face cu
noscută experiența diferitelor co
lective in domeniul de importanță
națională al reciclării materialelor —
a adăugat ing. Sorin Buligescu, di
rector tehnic al Centralei pentru
recuperarea și valorificarea mate
rialelor refolosibile. O serie de
propuneri făcute cu acest prilej vor
sta in atenția noastră pentru a per
fecționa sistemul de colectare și
reintroducere in circuitul economic
a materialelor refolosibile.
Care este opinia organizatorilor ?
— Acțiunea de fată face parte dintr-un program mai amplu de mă
suri al Consiliului Centrai al
U.G.S.R. ce iși propune ca in acest
an să sporească aportul sindicatelor
la antrenarea tuluror oamenilor
muncii la recuperarea și valorifica
rea materialelor refolosibile, redu
cerea consumurilor materiale, înlă
turarea oricărei risipe — ne-a spus
tovarășa Elena Ene, secretar al Con
siliului Central al U.G.S.R. Ne
propunem ca, in perioada imediat ur
mătoare, să organizăm în fiecara
județ asemenea acțiuni.
De fapt,
dezbaterile de la „23 August" s-au
concretizat intr-un program de măsuri tehnico-organizatorice și pqli- ■
tico-educative care vor constitui
temeiul acțiunilor noastre viitoare.
Urmărim in mod deosebit ca aceste
acțiuni să se soldeze cu rezultate
practice, regăsite in cantități cit mai
mari de materiale readuse in circui
tul economic. Bunăoară, am reținut
o serie de propuneri vizind efectua
rea in mai bune condiții a trans
portului materialelor recuperate, in
special al metalelor de la haldele de
zgură, creșterea aportului comisiilor
inginerilor și tehnicienilor la elabo
rarea unor noi tehnologii de recu
perare a metalelor și, mai ales, a
celor aliate, cerința perfecționării
pregătirii profesionale a personalu
lui muncitor pentru a aplica cu buna
rezultate tehnologiile moderne, or
ganizarea unor săptămîni și zile
dedicate în mod special acțiunilor da
recuperare și valorificare a mate
rialelor.
...Fără îndoială, schimbul de expe
riență organizat la întreprinderea
„23 August" din Capitală s-a dovedit util. Desigur, ar fi fost necesară,
in dezbateri, o mai riguroasă sistematizare tematică a intervențiilor
pentru că uneori, in cadrul lor, s-au
abordat și domenii ale activității
tehnice sau politico-educative mai
puțin axate pe problematica pro
pusă. Opinăm, de asemenea, că pen
tru spnrirea eficienței unor asemenea schimburi de experiență ar fi
util ca in viitor tematica acțiunilor să urmărească obiective mai
precis delimitate. care să vizeze o
ramură sau un anumit domeniu de
activitate, la care să participe ex
clusiv cel interesați. Așa, de exem
plu, ar putea figura ca teme pen
tru dezbateri : „Procedee de recondiționare a pieselor de schimb pen
tru utilaje de transport auto".
„Instalații pentru recuperarea ener
giei refolosibile în unitățile meta
lurgice" sau „Soluții pentru re
utilizarea ca atare a materialelor
metalice rezultate din debitare".

Comellu CARLAN

mașinilor agricole
răspundere față de calitatea reparațiilor I

este simplitatea cu care au fost gindite aceste agregate, ceea ce dă ga
ranție aplicabilității lor practice. Este
adevărat, multe din aceste lucruri
bune aveam să le intîlnim și la sec
țiile de mecanizare din Beștepe, Babadag, Telița, Nalbant, Cataloi și Ju
ri lovea.
Privită pe
ansamblul județului,
pregătirea tractoarelor și mașinilor
pentru campania agricolă de prirnâvară ridică totuși unele semne de
întrebare, mai ales in privința certi
tudinii funcționării acestora in în
treaga perioadă de exploatare. Con
statările noastre prin unele secții de
mecanizare și centre de reparații din
județ, deși nu pot ține loc unei con
cluzii generale
privind adevărata
stare de funcționalitate a mijloace
lor mecanice care urmează să . fie
folosite la executarea lucrărilor agricole, . trebuie să constituie obiectul unei analize exigente din
partea celor direct răspunzători de
bunul mers al activității in acest
sector. Dar nu numai din partea lor.
In timpul documentării prin sec
țiile de mecanizare am adunat nu
meroase fapte și date care nu ne dau
dreptul să scriem că, la această dată,
in județul Tulcea toate mașinile și
utilajele sînt pregătite pentru a in
tra în brazdă. Din situațiile statis
tice întocmite la nivelul județului,

al consiliului agroindustrial și al sta
țiunii pentru mecanizarea agricultu
rii rezultă că la secția de mecani
zare din localitatea. 6 Martie repara
țiile tractoarelor și utilajelor sint în
cheiate incă de la jumătatea lunii
februarie. Ce-i drept, cine dorește
să se convingă despre aceasta la fața
locului, la prima vedere rămîne

JUDEȚUL TULCEA
chiar plăcut impresionat văzind spo
iala verde aplicată pe „fața" utilaje
lor. Șeful secției de mecanizare,
Gheorghe Manea, ține chiar să ne
convingă și crede că măiestria vop
sitorilor ar fi o dovadă a seriozității
cu care au fost executate in această
unitate reparațiile. Cind, la o veri
ficare, dealtfel sumară, a modului în
care au fost reparate și reglate or
ganele active ale utilajelor, a văzut,
că la o semănătoare pentru plante
prăsitoare unele piese se desprindeau
pur și simplu de corpul mașinii pen
tru că nu etaj nici măcar prinse in
șuruburi, din acea clipă șeful sec
ției și-a încheiat pledoaria. Acest
exemplu nu este unic. La secția ds

mecanizare din Iazurile unor utilaje
le lipseau unele organe active, iar al
tele erau pregătite superficial. în mai
multe secții pentru mecanizare am
solicitat să fie pornite, prin sondaj,
cite 2—3 tractoare din cele aliniate
la gard. O asemenea demonstrație nu
a fost posibilă pentru că, după cum
ni s-a spus, tractoarele nu au in re
zervoare carburanți. Explicație înte
meiată dacă avem in vedere exigența
cu care trebuie gospodărit fiecare
kilogram de carburant, dar deloc nor
mală dacă ținem seama că in multe
cazuri această probă finală, „la cald",
nu s-a făcut nici măcar atunci cind
tractoarele au fost supuse la așazisa recepție. Exemplul de la I.A.S.
Kogălniceanu, unde peste 70 la sută
din tractoare au trecut probele re
cepțiilor fără a li se face măcar ro
dajul, este concludent in acest sens.
Ce înseamnă și ce presupune re
cepția unei mașini agricole nu este
necesar să explicăm noi, pentru că
orice mecanizator cunoaște aceasta
bine. Este insă datoria noastră să
semnalăm aici modul defectuos in
care au fost organizate in județul
Tulcea controalele tehnice de cali
tate în unele stațiuni și secții pen
tru mecanizare. Potrivit normelor in
vigoare, starea de funcționare a
celor circa 100 tractoare reparate in
această campanie Ia S.M.A. Ceamur-

lia de Jos trebuia certificată de cel
puțin trei comisii de recepție : pri
ma, constituită în cadrul stațiunii
pentru mecanizare și care trebuia să
fie condusă de directorul și inginerul-șef al stațiunii ; a doua, organi
zată ia nivelul consiliului agroindus
trial; iar cea de-a treia trebuia să fie
comisia județeană de suprareceptie. Mergind pe urmele acestor comi
sii am constatat o situație incredi
bilă : singurii oameni care și-au pus
semnătura pe procesele-verbale ’de
recepție sint... doi mecanici : șeful și
maistrul de atelier. Cit de bine sint
reparate tractoarele trimise unități
lor beneficiare însoțite de apostila
„Tractorul s-a reparat de bună cali
tate, in urma probelor practice co
respunde normelor de exploatare"
este greu de.spus. Din cele arătate
mai sus. din ceea ce i s-a intimplat
recent unuia din tractoarele trimise
in „misiune de lucru" la cooperativa
agricolă din 6 Martie, care s-a defec
tat înainte de a intra in brazdă, or
ganele agricole din județul Tulcea au
datoria de a trage concluziile ce se
impun și să ia neintirziat măsuri
ferme pentru a asigura funcționarea
ireproșabilă a tuturor tractoarelor și
mașinilor agricole in prima campanie
agricolă a acestui an.

Iosif POP
Neculal AMIHULESEI
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FEMEILOR PATRIEI A PATRIEI CINSTIRE'1
„Un aport de cea mai mare importanță la progresul multilateral al țării aduc milioanele de femei - peste jumătate din populația
țării - care reprezintă, o puternică forță socială a orînduirii noastre. Partidul dă o înaltă apreciere spiritului de abnegație al femeilor,
contribuției lor la realizarea sarcinilor din domeniul producției materiale și al vieții spirituale, la educarea tinerei generații,
la conducerea întregii societăți"
NSCpLAE CEAUȘESCU

PREZENȚA PERMANENTA, RODNICA |
® toate domeniile de activitate economicii și socială !
@ Femeile participă activ la viața
politică a tării : DUN TOTALUL DEPUTAȚiLOR CONSILIILOR POPULARE
— județene, municipale, orășenești
si comunale — peste 38 LA SUTĂ
SÎNT FEMEI, iar în MAREA ADUNARE
NAȚIONALĂ 122 din cei 369 deputați
sînt, de asemenea, femei.

de abnegație al femeilor: ÎN AGR!CULTURĂ ELE REPREZINTĂ 58,5 LA
SUTĂ DIN ÎNTREAGA FORȚĂ DE
MUNCĂ, în domeniul OCROTIRII SĂNĂTĂTII 75 LA SUTĂ (40 la sută din
totalul medicilor) ; 42 LA SUTĂ DIN
CERCETĂTORII ȘTIINȚIFICI sînt, de
asemenea, femei.
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© APROAPE 30 LA SUTĂ DIN TO
TALUL MEMBRILOR DE PARTID îl
reprezintă femeile.

® 50 LA SUTĂ DIN PERSONALUL
MUNCITOR CU STUDII MEDII Șl 30
LA SUTĂ DIN CEL CU STUDII SUPERBOARE SÎNT FEMEI ; 3 200 de femei
sînt deținătoare ale titlurilor de doctor docent și doctor în științe.

)
I
)
)
)
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® Mii și mii de femei ocupă funcții
de conducere în întreprinderi, centrale industriale, în instituții științifice,
de învățămînt, de ocrotire a sănătății,
de comerț, telecomunicații, în ministere. Un mare număr de femei sînt
alese în organele de conducere coleciivă.

>

© A crescut PONDEREA FEMEI
LOR OCUPATE ÎN INDUSTRIE, numă
rul lor atingînd 41,6 LA SUTĂ din to
talul oamenilor muncii ; în industria
electrotehnică, electronică și de auto
matizări ele reprezintă 50 la sută din
personal, în industria chimică peste
39 la sută, în industria construcțiilor
de mașini peste 27,5 la sută.
© Și alte sectoare ale economiei
naționale beneficiază de aportul plin

Mamă și gospodină, stimată
și prețuită de obștea satului
în vara lui ’81 consemnam la ru
brica noastră „Picătura de cerneală1*
un moment de neuitat dirț viața,
sătencei Voica Lupu, mamă eroină
din comuna Bertea, județul Praho
va: intrarea în rindurile membrilor
de partid. Comuniștii satului o re
comandaseră atunci cu multă căldu
ră. Votul lor de primire în partid
a fost unanim. A trecut de atunci
mai bine de un an. Deci:
— Ce mai face tovarășa Voica
Lupu ?
— Ce să facă? — ne spune primarul
comunei, Mihai Paraschiv. Deși a
trecut de 50 de ani, are o putere
zdravănă de muncă, o mare dorință
de viață. Vă amintiți ? La primirea
ei în partid a spus : ..îmi voi da toată
silința să fiu un om de nădejde,
pentru familia, comuna, organizația
de partid**. Nu s-a dezmințit. Anga
jamentul acesta și-l îndeplinește
neabătut.
Dar numai primarul are vorbe
bune despre Voica Lupu ? Nicidecum.
Tot satul. E lăudată mai ales pentru
hărnicia și rolul ei de organizator —
ca să zicem așa — în familie. Căci
nu-i deloc ușor să meargă totul șnur
într-o familie de 10 persoane. (Doi
din copii sînt acum căsătoriți, așezați
la casele lor).
Ni s-a spus de la primărie că fa
milia Lupu nu cumpără nimic de-ale
mîncării de Ia Slănic sau Ploiești, ca
alții. Dar cum se asigură hrana atîtor
guri ? Am văzut la fața locului. în
grajd — trei vaci cu lapte ; mai în
colo, într-un coteț, doi porci dolofani;
iată și vreo șase oi cu miei, zeci de
păsări. Am aflat și cum. se asigură
animalelor furajele. Are familia
Lupu o grădină. De aici — pentru că
o lucrează bine — scoate lucerna,

sfecla de zahăr, cartofii de trebuință.
A venit mai acum un an Voica la
consiliul popular :,
— Tovarășe primar, mai dă-ne o
bucată din prundul ăla de la gîrlă. Să
cultivăm ceva legume.
— Nu-i loc bun pentru așa ceva,
Voico.
— îl facem noi bun — a răspuns
hotărîtă femeia.
Si l-au făcut. L-au îngrășat, l-au
lucrat cu dragoste, cu toate brațele
familiei. Acum, de pe 400 metri pătrați de grădină se asigură roșiile,
ardeii, varza, celelalte legume nece
sare gospodinei la gătit.
Această femeie, cu atîtea griji în
gospodăria ei, nu uită insă nici de
obște. Băieții și fetele participă la
activitatea căminului cultural. Pe
bărbat il trimite duminica pe la pri
mărie :
— ...Ia mai vezi și tu ce nevoi mai
sînt pe acolo. Muncești la fabrică, e
drept, dar de trăit, trăiești aici.
Iar in timpul săptâminii iși face
și ea timp o oră-două și trece pe la
organizația de partid. „Sint atîtea
îndatoriri la care trebuie să punem
umărul, atîtea lucruri noi de aflat'*.
Ce mai face tovarășa Voica Lupu
din Bertea ? Face politică. Prin fap
tele ei. Ca mamă eroină, contrasem
nează. prin viețile dăruite, „certifica
tul" de dăinuire a ființei naționale.
Ca păzitoare a brazdei roditoare. în
tărește politica de progres și prospe
ritate a familiei ei și a larg cuprin
zătoarei'familii a poporului din care
face parte.

C. CĂPRARU

ele. desființează, in chip fericit, ca
noanele bine cunoscute despre atuurile pe care le conferă o experien
ță profesională îndelungată. „Va
loarea nu aș teaptă nu mărul anilor",
așa că in „topul" fruntașilor pe în
treprindere s-a impus și se men
ține cu autoritate o „veterană" în
virstă de... 25 de ani, șefa de echipă Marioara Diaconescu. Locul I
în 1981, locul II anul trecut sint
printre cele mai recente performan
te din palmaresul acestei tinere, la
care nu știi, ce anume să apreciezi
mai întii : modestia față de proprii
le merite sau spiritul de colegiali
tate.
„Sintem un colectiv foarte unit",
a fost, dealtfel, laitmotivul aprecie
rilor celorlalte fete cu care am dis
cutat. Florica Achim, Georgeta Constantinescu sau Liliana Ștefan. Fie
care dintre ele recomandată de o so
lidă autoritate profesională. Aparent
banală, afirmația conține „secretul"
forței și reușitelor acestor tinere fe
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Eroina muncii socialiste povestește
Ieșise din tură. Abia apucase să
ajungă acasă. A sunat telefonul.
Raicu Chirachița, secretara comite
tului de partid : ..Eugenia, miine te
îmbraci cu ce ai mai frumos și te
prezinți la Comitetul Central al
partidului. Nu știu pentru ce. las'că
afli acolo**. A urmat o seară plină
de întrebări și o noapte de nesomn.
„De ce ?“ Băieții — Anton. Vasile,
Ion — căutaseră să-i ..mute** gîndurile. N-au reușit. Bărbatul ei lucra
în schimbul trei. Tot la țesătorie.
acolo unde se cunoscuseră. întreba
rea nu-i dădea pace : „Pentru ce ?
De ce tocmai eu ?“.
A fost prima noapte cînd și-a su
dat cap la cap toate intimplârile
vieții ei de simplă muncitoare la
Industria bumbacului B. „De ce ?“
Se vedea mică, pe Colentina. Patru
clase de școală primară. Pantofi
scâlciați. Rochițe totdeauna curate
dar totdeauna mari pe trupu-i firav
— „să țină mai mult**. O sobă care
nu izbutea foarte des să-i încălzeas
că. Sfîrșitul războiului. Tatăl — fost
mecanic de motoare diesel la Mala
xa — pierise pe front. Mama — țe
sătoare tot la Industria bumbacului
— iși tot innoda baticurile durerii,
nu mai avea pe cine-și rezema tris
tețea ; dintr-o singură leafă ținea și
casa soră-si, tot- femeie singură și
cu doi copii, și fratele bolnav, și
propria-i copilă. Necazurile începu
seră să le prisosească. „Hai la fa
brică**. Era în noiembrie 1944. Avea
14 ani. Au primit-o la bobinat. Fa
brica era a patronului. „Se folosea
de noi acolo unde era nevoie, inclu
siv la mătură*'. Primirea in U.T.M.
„Te duci și lipești afișe" ; „Te duci
și răspîndești «Scînteia»...**, „Bine,
dar eu sînt fată, noaptea, pe Colen
tina. e imposibil...“. „Află că impo
sibil e un cuvînt numai pentru nevolnici...*'. Au urmat alegerile, pri
mele. libere. „Am lipit pe garduri și
pe case semnul soarelui.
Patronul a vrut să provoace o
grevă, nu le-a mai dat materie pri
mă. Și-au procurat-o singuri. Au
muncit în schimburi de cite 12 ore,

ca să suplinească pe cei mușcați
de lene. Foametea........E imposibil să
mai scăpăm...". „Nu există imposi
bil**. 11 iunie 1948 : „Nu avem nici o
experiență, cum să conducem noi,
muncitorii fabrica ? !“. „Totul e po
sibil, cind vrei**. „Trebuie să înveți
mai departe, patru clase sint puți
ne...“. (Jumătate dintre fetele din
fabrică erau analfabete).
Se căsătorise. Apăruse primul
copil. Fabrica înființase prima creșă.
Fusese primită în partid. „Trebuie
să lucrăm mai mult ! Uite, Maria
Cincă și Andrei Maria lucrează la
50 de războaie, tu, Eugenia, de ce nu
faci Ia fel ?“ „E greu, e foarte
greu...**. „Pentru noi. comuniștii, nu

înaltă calificare la nivelul unei industrii înalte

Există suficiente motive să ne în
clinăm cu respect în fața efortului
cotidian depus de cele 1 200 de fe
mei din întreprinderea „Electroteh
nica". Tovarășii lor de muncă sint
unanim de acord in a aprecia ca
hotăritor aportul femeilor la reali
zarea fiecărui produs, la obținerea
fiecăruia dintre numeroasele succe
se 'ale acestei unități. Că nu este
vorba la mijloc de o
simplă
curtoazie o demonstrează grăitor
însăși realitatea. Locul întii in între
cerea socialistă pe întreprindere este
deținut de atelierul de blocuri elec
tronice. în care activează 125 de fe
mei. Altfel spus, in acest atelier,
unde munca cere in mod imperativ
răbdare migăloasă. îndemînare, dar
și temeinice cunoștințe de speciali
tate, prezența lor este importantă.
O precizare : media de virstă a fe
telor din atelier nu depășește 23 de
ani. Tinerețea cu entuziasmul ei, du
blate de un plenar spirit de răs
pundere în tot ceea ce întreprind

i

mei. explicația transferului de cu
noștințe și experiență, in sinul unui
colectiv, care realizează 99 la sută
din produsele sale pentru export.
Imaginea participării și implicării
femeilor in activitatea întreprinde
rii de care se simt legate este încă
incompletă. Lipsește un amănunt
poate, dar un amănunt plin de sem
nificații. Iată-1 : fiecare loc de mun
că este „acoperit" de femei, prac
tic nici o meserie nu se află în
„stăpinirea" exclusivă a bărbaților.
Nimic neobișnuit, așadar, că printre
ele pot fi întilnite strungărite. frezoare. bobinatoare, vopsitoare, lă
cătuși. mecanici, electricieni și — mai
cu seamă — electroniști. Semn lim
pede al competenței și dăruirii pro
fesionale. dar și al egalității reale
cu bărbații sub aspectul puterii de
muncă și. bineînțeles, al răsplatei.

C. ANTONESCU

există cuvîntul greu**. A fost greu,
intr-adevăr, dar a reușit. Zi de zi.
ani in șir la schimb, in fața războa
ielor...
10/11 iunie 1972 a fost o noapte
plină de ginduri...
Dimineața era frumoasă. N-a fost
în stare să mănince nimic. Pină la
Universitate a mers eu troleibuzul
84. Apoi pe Academiei, spre Comi
tetul Central. „Tovarășa Nicolescu.
să fiți calmă...**. Apoi, ca prin vis:
„Pentru merite deosebite in con
strucția socialismului se conferă
titlul de Erou al Muncii Socialiste
tovarășei Eugenia Nicolescu...**. „Am
mulțumit printre lacrimi, mă cople
șise emoția.Ce a urmat ? Aceeași
aspră solemnitate a muncii. Aceleași
argumente ale efortului vecin cu
eroismul : „Nu există lucruri impo
sibile !“ Fabrica s-a mărit. Utilajele
s-au schimbat. „Mașinile astea nu
pot scoate decit pinză de o singură
culoare**. „Ba e posibil** (De astă
dată cea care îndemna cu vorba și
cu fapta era tocmai Eugenia Nico
lescu). Mașinile au început să scoată
chiar și modele și culori fel de fel.
deodată... Le-a învățat ne tovarășele
ei de murică tot ceea ce știa : „Aflați
că insuccesele — cind sînt — nu au
motive, ci numai justificări". Unele
au început chiar să o întreacă :
Ștefania Sava, Felicia Dinu, Maria-,
na Stoiță, Szabo Elisabcta, Ilinca
Bordici, Victoria Tănase, Alexandri
na Safta... Sint multe, dar niciodată
nu le-a privit prin ochelarii invi
diei. Dimpotrivă, le-a ajutat cit a
putut și cum a nutut în calitate de
instructor, de deputat... Majoritatea
timpului liber și-1 consacră activi
tății obștești...
Stau de vorbă cu o femeie feri
cită. Are 54 de ani. un bărbat și trei
copii pe care-i iubește și patru nepotei pe care-i adoră. în aer plu
tește un miros suav și gingaș. „Nu.
despre parfumul meu nici un cuvint.
vă rog, nu uitati că sint femeie...**.

M. BUNEA

Pictură de Cornelia lonescu

Pentru progresul țării,
pentru o viață demnă
Cine vorbește despre orașul Motru
se gindește cel mai adesea la bravii
mineri din această zonă a țării. Dar
oare numai ei, minerii, au adus
orașului nostru renumele de moder
nă „citadelă a cărbunelui'* ? Acest
lucru era, poate, adevărat, cu 10 ani
în urma, cind soțiile și fiicele mi
nerilor aveau, in cea mai mare parte,
ocupația de „casnică". Ce sint azi fe
meile tinărului oraș din Valea Motrului ? Schimbările mari ce s-au
produs in munca și viața femeilor
din țara noastră in ultimul deceniu
pot fi regăsite aici, in această așezare
minerească la dimensiuni deosebite.
Voi aminti, intre altele, că peste 1 800
de femei au devenit, in acești ani,
muncitoare in diferite unități ale ba
zinului carbonifer.
Ce înseamnă pentru o femeie să fie
„muncitor de mină** ? Să luăm
exemplul Eugeniei Tofcc. De mai
mulți ani, tinăra femeie lucrează ca
excavatorist la întreprinderea minie
ră Lupoaia. Adică, pe timpul unui
schimb, ea asigură comanda — co
mandă electronică — a unei adevă
rate „uzine pe șenile", care numai
pe durata unui schimb extrage pes
te 7 000 mc masă minieră. Eugenia
este fruntașă in producție, ciștigă...
minerește și se mindrește cu mese
ria sa.
Nu este vorba de un caz izolat, ci
de o muncă pe care o îmbrățișează
multe tinere, cu tot mai mult inte
res. De pildă, la grupul nostru șco
lar, cu profil minier, învață peste 700
de fete care se pregătesc in mese
riile de lăcătuș, electrician, mecanic
sau excavatorist, iar circa 150, iși în
dreaptă anual pașii spre diferite
puncte de lucru din zona minieră.

Anica Tomcscu este fiică de
miner. A învățat in orașul in care a
crescut, a urmat facultatea și s-a în
tors intre mineri ca economist. Azi
este directorul fabricii de tricotalje
din Motru. Da, este de reținut, la
Motru ființează de 3 ani și o fabrică
cu asemenea profil, unde muncesc
soțiile și fiiceie minerilor — peste
600 la număr.
Ați auzit de cenaclul „Flori de
mină"? El ființează la noi. la Mo
tru, iar in rindurile sale activează
tot mai multe femei. Ioana Savin ește
muncitoare la atelierul mecanic. Ma
riana Cuci’, muncitoare la mina Rpșiuța, Mariana Gheurgiie, muncitoare
la mina Leurda. Aceste fete, care
știu să prețuiască salopeta de miner,
creează versuri, interpretează muzi
că, recită poezii, aducind plusuri de
frumos și sensibilitate in viața așe
zării minerești.
Femeile Motrului știu să întîmpine
cum se cuvine primăvara. în acest
sezon le regăsim, pe multe dintre
ele, lucrind terenurile asociației le
gumicole, îngrijind spațiile verzi
dintre blocuri, plantind arbuști și
pomi. Ați aflat cumva că Motrul can
didează la titlul de „oraș al flori
lor" ? Da, și pe deplin justificat.
Avind ca deviză „pentru fiecare ce
tățean a! țării — o floare", femeile,
toți cetățenii Motrului se intrec in a
gospodări și a face cit mai frumos
chipul orașului in care trăiesc și
muncesc.

Elena IĂZARESCU

președinta Comitetului orășenesc
al femeilor, Motru

Exploratoare tenace în universul științei
— Vi se întîmplă des să rămineti in laborator după pro
gram ?
— Cam... de cite ori e nevoie.
Răspunsul vine de la o femeie
tinâră. Se numește Alexandra
Mihail și este medic specialist
in bacteriologie și virusologie,
autoare a citorva brevete de
invenție. Activitatea de cerceta
re o desfășoară la Institutul de
virusologie „Ștefan S. Nicolau".
Aplicabilitatea practică a re
zultatelor muncii sale ? E des
tul să amintim contribuția la
obținerea unui vaccin antigripal inactivat, administrabil pe
cale nazală. „Nivgrip", produs
original românesc ce va apărea
in farmacii in cursul acestui an.
Aplicat pină in prezent unui
număr de 500 000 de persoane,
acest vaccin a dovedit un indice
de protecție de 70—80 la sută.

— Eu nu sint decit . una din
numeroasele femei autoare de
invenții. Am colege cu rezulta
te mult mai bogate. într-un in
stitut ca al nostru, unde pre
ponderente ca număr sint fe
meile, nici nu este de mirare.
Dealtfel, „tradiția feminină" în
școala românească de virusolo
gie și-a ciștigat recunoaștere in
ternațională. Există țări, chiar
dezvoltate, in care femeile se
remarcă puțin in cercetare, in
general, inclusiv în virusologie.
— De ce ?
— Cred că de vină este mai
ales prejudecata ce dăinuie incă
in acele țări, potrivit căreia fe
meia nu poate să aspire in cer
cetare la rolul de „vioara întii".
Meticulozitate, ambiție, tenaci
tate. conștiinciozitate. Iată citeva din calitățile cu care

miile de femei cercetătoare
contribuie la progresul știin
ței românești, al patriei dragi.
Activitatea lor cunoaște un stră
lucit exemplu de competentă, de
slujire neabătută a telurilor
umaniste ale științei, de imoletire a lor cu interesele supreme
ale patriei, ale Poporului, in ac
tivitatea tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu.
militant de frunte al partidului,
savant de largă reputație inter
națională. Acest luminos exem
plu adaugă in cununa de lauri
a științei românești dovada pil
duitoare a relației inseparabile
care există, care trebuie să
existe, între calitatea de om de
știință și marile, alesele calități
de om, de comunist, de cetățean.

Ioana DABU

Creatoarele de frumos
Inginera Torjai Terez, conduce de mai
bine de 14 ani de
zile
compartimentul
de creație al întreprin
derii de tricotaje din
Miercurea Ciuc. din
care fac parte 32 de
creatori. în majorita
te covirșitoare femei.
Despre
felul
cum
funcționează
această
„inimă vie" a proce
sului de fabricație am
auzit numai cuvinte
de laudă. Nu întîmplă-

tor. încorporînd ta
lentul, capacitatea no
vatoare și hărnicia
creatorilor de modele,
produsele întreprinde
rii de tricotaje din orașul reședință a • ju
dețului Harghita se
bucură de apreciere și
căutare in toate con
tinentele lumii. Pro
centul de export, de
peste 86 la sută din
volumul total al pro
ducției realizate, in

țări cu vechi tradiții
in materie — Anglia,
Franța. R.F.G.. Cana
da. Austria ș.a. — spu
ne mult despre felul
cum este răsplătită
marea investiție de
pasiune a inginerei
Torjai Terez și a to
varășelor ei de muncă.
— Fiecare model
nou creat — ne spu
ne inginera — înseam
nă pentru noi un se
ver examen.

— Cite asemenea examene aveți de pro
movat intr-un an ?
— 550. după cifrele
de plan. însă nu ne
mulțumim doar cu atil. Creăm anual pes
te 900 de noi modele,
oferind astfel partene
rilor noștri posibilita
tea de a alege dintr-o
largă și variată gamă
de modele ceea ce le
place. Este aceasta o
ambiție a noastră, a
femeilor.

— Cum se împacă
această ambiție cu gri
jile gospodărești, de
familie ?
— Se împacă bine,
în sensul că soțul meu
și cu mine ne aflăm
alături, ca într-o ade
vărată familie, atit la
bucurii, cit și la insa
tisfacții. Soțul meu
este inginer, lucrează
tot aici în întreprinde
re. Copiii, un băiat și
o fetită, sînt acum și
ei mai mărișori, ne a-

jută foarte mult in
treburile casei.
•— Ce „flori de gînd“
v-ati dori de 8 Mar
tie, ziua dumneavoas
tră, a femeilor ?
— Sănătate, putere
de muncă și fapte cit
mai multe, fapte dem
ne de lauda tovarăși
lor noștri de muncă și
de viață.

I. D. KISS
rologra.ii
'
de Eugen Dich’seami
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„Spectator"
- doar poștașul
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Există vreun sport fără spec
tatori ? Există I Și, ca in orice
sport, iși are si el... campionii
lui, adeseori necunoscuți și mai
ales nevăzuți de marele public.
Augustin Biro, din Sighetu Marmației, participă la concursuri
internaționale de șah prin co
respondență. De curînd. Biro a
învins, intr-un concurs interțări,
șahiști de renume din Austria și
Franța. In momentul de față, el
participă la campionatul mon
dial și face parte dintr-o grupă
în care sint prezenți concurenți
din Argentina, Elveția. Italia,
Olanda, R.D. Germană. R. F.
Germania și Statele Unite ale
America. Cel mai statornic
„spectator" al șahistului este
poștașul, care îi aduce nenu
mărate... mutări in plic.

Valoarea
| zambilei de apă

!
I

I

Un experiment cu totul origi
nal a efectuat conf. univ. An
gliei Richițeanu, de la Institutul
de invățămint superior din Pi
tești. El a cultivat in decantoarele de epurare a apelor _ din
municipiu planta cunoscută sub
numele „zambila de apă". Con
cluziile la care a ajuns prezintă
un mare interes. Pe lingă fap
tul că zambila și-a pus in va
loare însușirile sale de dezvol
tare rapidă, se dovedește și ex
trem de utilă la epurarea mai
rapidă a apelor uzate. In același
timp, ea poate fi folosită si ca
furaj consistent in hrana anima
lelor. Ba, mai mult : zam
bila de apă este și o mare fur
nizoare de biogaz.
Ca să vezi !

Mistrețul
n-a cedat...

i

I

Gazeta vilceană „Orizont" in
serează o intîmplare petrecută
la o vinătoare. Unul dintre puș
cași s-a trezit, față-n fată, cu
un mistref pe cit de mare, pe
atit de furios. Omul a apăsat pe
trăgaci și a slobozit in el doua
focuri de armă, doborindu-l la
pămint. Dar in timp ce vinatorul batea in retragere, spre a-și
admira prada, colțosul s-a ridi
cat și a executat un „salt înain
te". Ochitorul s-a împiedicat și
a executat un „culcat", după
care a inceput o luptă corp la
corp. De data aceasta însă Vinătorul era cel... vinat. Și a fost
atit de rănit, incit medicii Mihai
Șerbănescu si Traian Mureș, ca
și anestezista Ludea Marcu de
la spitalul județean Vilcea au
trebuit să-și pună la contribuție
toată priceperea pină l-au cu
sut. Nu se știe încă dacă mis
trețul care l-a expediat in spi
tal o fi nimerit în bătaia altei
puști, nici dacă vlnățorul o
sărși mai ia curînd flinta la
spinare.

La timp
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Patru bărbați în toată firea
Gneorghe Rusu, Dumitru lopa
tă. Mitică Prepeliță și Alecu
Babec (primii doi din Birlad,
ce.iuiși am c.rasna) — s-au adu
nat intr-o zi acasa la lopată. Au
inceput-o ușurel cu cile un...
păhărel de vorbă. Au mai_ spo
rovăit de una, de alta, pmă cind
cineva a venit cu ideea să-și
omoare timpul la un joc de
cărți. La inceput, joc calm,
nevmovat. npoi, s-a „încins" din
ce in ce mai tare și au lost aruncați pe masă bani cu sutele.
In momentul in care Prepeliță
avea vreo 3 000 de lei ciștig, a
izbucnit scandalul. Cu injurii,
cu amenințări, cu lovituri, care
au trezit vecinii din somn. Care
vecini au chemat miliția. Cel mai
„ciștigat" a fost Prepeliță, pen
tru că dacă nu sosea miliția la
timp, ceilalți îl și apucaseră ca
pe un sac să-l arunce de la etaj.
Pmă la urmi, scandalagiii au
fost potoliți... după toate rigori
le legii.

Sub cheie
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Mica publicitate

i
«

® Găsit de către șoferul M. D.
Mierlușcă, in autobuzul pe
care-l conducea pe ruta Bacău—
Tg. Ocna, una geantă cu 20 000
lei plus două librete C.E.C. cu
10 000 lei. Păgubașul mulțumește.
Are și de ce !
ffl Pierdut permis de condu
cere auto pe numele C. Nicolae
din Cimpulung, găsit in stare de
ebrietate la volanul autobuzului
care transporta 40 de călători.
11 declar nul. (Precizare.: per
misul anulat, posesorul arestat).

Rubrica realizată de

PeSre POPA.

cu sprijinul
corespondenților „Scinteii"

mîne, cel puțin pină acum, modelul
de referință pentru aprecierea calită
ții și eficienței preocupărilor din
acest domeniu al muncii de partid.
Inițiativa organizării acestor „săptămîni“ la nivelul fiecărui consiliu
agroindustrial in perioada lunilor de
iarnă datează incă din anul trecut.
S-a avut în vedere de la inceput ca
prin această formă nouă de activi
tate. cu un program ce acoperă cele
7 zile ale săptăminii, să se ofere con
siliului agroindustrial, în ansamblu,
și fiecărei localități componente, în

în activitatea politico-ideologică și
cultural-educativă desfășurată in
această perioadă în comunele jude
țului Vrancea se pune un accent
deosebit pe folosirea unor forme
care să asigure o cit mai mare au
diență în rîndul oamenilor muncii de
la sate. Programul unitar de muncă
din acest domeniu, de realizarea că
ruia răspunde nemijlocit secția de
propagandă a comitetului județean
de partid, asigură desfășurarea în
fiecare localitate a unor largi acțiuni
ce acoperă cerințe generale ale mun
cii politice, cît și a unor manifestări
ce făspund comandamentelor speci
fice ale locuitorilor comunelor și sa
telor județului. Așa, de exemplu,
pornind de la documentele Confe
rinței Naționale a partidului, de la
tezele și obiectivele formulate în
Raportul prezentat la Conferința Na
țională de către secretarul general
al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, au fost elaborate expu
neri, s-au organizat simpozioane și
dezbateri, consultații, răspunsuri la
întrebări. în mai mare măsură s-au
practicat dialogurile intre activiștii
de partid și de stat, propagandiști ai
comitetului județean de partid cu ce
tățenii. Punctele de documentare po
litico-ideologică ale comitetelor co
munale de partid în marea lor ma
joritate au devenit cadrul eficient
de desfășurare a acțiunilor de cu
noaștere și înțelegere a politicii
partidului și statului nostru, a obiec
tivelor politice, economico-sociale ce
revin în această perioadă localități
lor respective. Propaganda vizuală,
aflată intr-un proces de înnoire, se
integrează, de asemenea, mai temei
nic activității din acest domeniu.
în cadrul multiplelor forme și mo
dalități concrete ale muncii politicoideologice utilizate in această perioa
dă în comunele județului, „săptămîna activității ideologice și politicoeducative in consiliile unice agroin
dustriale, de stat și cooperatiste" ră-

însemnări din județul
Vrancea
parte, un „ghid" pentru organizarea
propriilor activități, pentru asigura
rea unei cit mai bune calități și efi
ciente a acțiunilor întreprinse. Mai
mult chiar, s-a avut în vedere găsi
rea acelor forme care să conducă la
lărgirea participării oamenilor mun
cii de la sate la acțiunile politicoeducative ce se întreprind, la impri
marea caracterului de permanență,
de continuitate în această activitate.
Asemenea „săptămîni" ale activită
ții ideologice și politico-educative au
fost organizate pină acum în consi
liile agroindustriale Mărășești, Adjud, Sihlea, Cimpineanca și Ciorăști.
Iată, de exemplu, citeva dintre
manifestările cuprinse în programul
„săptăminii" consacrat consiliului
agroindustrial Adjud. în prima zi a
săptăminii a avut loc simpozionul
intitulat „Documentele Conferinței
Naționale a partidului — expresie
strălucită a contribuției creatoare a
tovarășului Nicolae Ceaușescu la dez
voltarea teoriei și practicii construi
rii socialismului", simpozion după
care a urmat un program cultural-

CRONICA PLASTICĂ;

OMAGIU FEMEII

Sint in lume tot felul de co
lecționari : de insigne, de cea
suri, ilustrate, pipe, brelocuri,
scoici, lame de ras — și cite și
mai cite. Marea „pasiune" a lui
Constantin Reliu din Birlad o
constituiau cheile. Chei de toate
formele și mărimile : de Iacale,
de gale, de clanțe, de sertare...
Iși sporise colecția la citeva sute
de chel. Dar nu pentru a le eta
la vizitatorilor, ci pentru a le
Jolosi, împreună cu o trusă de
scule și mănuși, la deschiderea
unor restaurante, de unde fura
ce găsea : bani, băuturi, țigări.
A fost insă arestat și colecția i
s-a confiscat. O „carieră" pe care
și-o încheie... sub cheie !

9 Prestări servicii. Bufetul
expres din apropierea gării Ni
cotină din lași oferă delicioase
pi epurate culinare asortate cu
atita fum de țigară, incit onor
clienții nu mai pot intra înăun
tru decit dacă-l taie cu cuțitul.
De unde atilea... cuțite ?

Diversitate și calitate—condiții necesare
pentru creșterea eficienței
muncii politico-educative ia sate

i
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Nu este, fără îndo
ială. un omagiu de cir
cumstanță acela pe
care pictorul Tanasis
Fappas 11 aduce femeii,
deși, in mod fericit,
organizarea expoziției
sale de pictură și gra
fică în sălile Muzeu
lui dc artă din Ploiești
coincide cu frumoasa
zi a începutului de
primăvară
închinată
pe plan internațional
femeii. De multi ani
încoace, de cind picto
rul. stabilit in am
bianta artistică a Ca
pitalei
noastre.
a
inceput -să-și prezinte
lucrările publicului ro
mânesc. imaginea fe
meii (mai ales in pic
tură, dar și in desen)
a fost și rămîne o
constantă a creației
sale, prilej de a pune
în valoare armonii de
gest și suflet. Cele aproximativ 75 de ta
blouri în ulei și 75 de
sene colorate și in
alb-negru. lucrări ex
puse acum pentru pri
ma dată, departe de a
sugera monotonie, dau
vizitatorului
expozi
ției impresia de ine
puizabilă inventivita
te. Căci, atent obser
vator al lumii încon
jurătoare și pe deplin
stăpin pe mijloacele
artei
sale, Tanasis
Fappas este un artist
care, în fiecare nouă
lucrare, știe să stabi
lească corelații inge
nioase între forme, in
tre atitudinile, gestu
rile personajelor sale
și stările subiective pe
care le sugerează cu
ajutorul culorii. Mode
lul. acest unic subiect
al artei sale, este fe
mela înfățișată in ati
tudini meditative, in
timpul lecturii, mingiind cu gesturi len
te. unduioase, arhaice
instrumente muzicale,
ocrotindu-și cu afec
țiune copiii sau simbolizind- idei de mare
generozitate și forță
de cuprindere, cum
este, de exemplu, ideea
păcii, sugerată discret
într-o lucrare prin
prezenta crenguței de
măslin pe care o
poartă, ca pe o ofran
dă. personajul feminin
înfățișat.
Un lirism fără fal
se sensiblerii încon
joară aceste imagini
de o noblețe a stili
zării. în care moderna
tratare a culorii se
îmbină cu ecouri ale
rafinamentului bizan
tin sau ale artei ar
haice grecești. Dealt
fel. sugestii de frescă
veche folosite ca fun

artistic susținut de formații eviden
țiate in etapa de masă a actualei
ediții a Festivalului național „Cintarea României". în aceeași zi, in
toate localitățile componente ale
consiliului agroindustrial, la punctele
de documentare politico-ideologică,
la căminele culturale și biblioteci au
fost deschise expoziții de carte social-politicâ și cu lucrări din dome
niul agriculturii ; au fost realizate
ediții speciale ale gazetelor de perete
și panouri cu fruntașii in munca
ogoarelor și gospodărirea comu
nelor. Vizitarea gospodăriilor-anexă
ale unităților uniunii județene a
cooperativelor de producție, achi
ziții și desfacere a mărfurilor
a însemnat in același timp te
renul desprinderii unor concluzii
in ce privește necesitatea intensifi
cării acțiunilor pentru realizarea
autogospodăririi localităților în con
diții mai bune, iar schimburile de
experiență organizate in comune pe
tema creșterii animalelor și păsări
lor s-au dovedit propice stabilirii
unor măsuri practice. De interes
s-au bucurat și dezbaterile or
ganizate la punctele de documen
tare politico-ideologică pe tema
folosirii fondului funciar și a creș
terii producțiilor agricole, consfă
tuirea consacrată creșterii calității
și eficienței în activitatea economică.
Din program am mai reținut sim
pozionul intitulat „Cunoașterea isto
riei milenare a poporului român —
fundament al activității ideologice a
partidului, al educației patriotice,
socialiste a maselor", expunerile și
dezbaterile pe tema infăptuirii Unirii
Principatelor Române, a politicii ex
terne a partidului și statului nostru,
a contribuției și luptei revoluționare
a secretarului general al partidului
nostru, tovară.șul Nicolae Ceaușescu,
pentru edificarea patriei socialiste,
pentru infăptuirea idealurilor de pace
și progres ale popoarelor lumii.
în însemnările de față am consem
nat doar unele, din acțiunile cuprin
se în programul manifestărilor din
cadrul „săptăminii activității ideolo
gice și politico-educative" in consi
liul agroindustrial Adjud. Desigur,
acțiunile inscrise în program au fost
mult mai numeroase, la nivelul fie
cărei localități inițiativa avînd un
cadru larg de manifestare și acțiune.
Ceea ce dorim să subliniem în fina
lul însemnărilor de față este faptul
că, atunci cind acțiunile politicoideologice și cultural-educative sint
temeinic gindite, pornind de la
preocupările majore ale oamenilor
muncii de la sate, se asigură larga
lor participare la desfășurarea aces
tora, o receptivitate sporită și o în
țelegere temeinică a mesajelor transmise.
.

Dan DRĂGULESCU
corespondentul

„Scinteii"
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EDITURA ACADEMIEI
O ISTORIA PARLAMENTULUI
Șl A VIEȚII PARLAMENTARE
DIN ROMÂNIA PINĂ LA 1918
(autori: Nichita Adăniloaie, Paraschiva Câncea, Anastasie lordache, Mircea losa, Nicolae
Isar, Anicuța Popescu, Apostol
Stan, Valeriu Stan).
® IZVOARELE RĂSCOALEI LUI
HOREA (sub redacția acad. Ște
fan Pascu). Seria B. Izvoare na
rative. VOL. I. 1773-1785. (Pu
blicate de: Nicolae Edroiu, Ilea
na Bozac, Ladislau Gyemânt,
Volker
Wollmann,
Alexandru
Neamțu, Costin Feneșan).
O Valter Roman: REVOLUȚII
Șl GLOBALITATE.

EDITURA POLITICA

dal pe care sînt pro
iectate siluete contem
porane constituie pen
tru artist modalitatea
de a exprima medita
ții grave asupra isto
riei. Un întreg ciclu
de asemenea lucrări,
intitulat de Tanasis
Fappas
„Monumente
care nu s-au făcut",
folosesc această simbo
lică alăturare a ace
lorași siluete feminine
conturată pe fundalul
unor pagini din isto
rie care nu trebuie
uitate, cum ar fi evo
carea eroismului sau
a atrocităților războiu
lui. a suferinței copii
lor în timpul ocupa
ției. Ca și acestea, o
altă categorie de lu
crări compuse în fri
ză aduc, de aseme
nea, în atenție, cu in
teligență
și
finețe,
ansambluri care arti
culează. in unduiri ar
monice, o lentă mișca
re de înaintare a ace
lorași trupuri drapate
amplu, ca într-o so
lemnă procesiune a
Panateneelor.
Aceeași
simplitate
intens evocatoare o
regăsim în ciclul de
desene prezentat a-

Buzău. La Casa de cultură a
sindicatelor din municipiul Buzău
și la căminele culturale din comunele-reședință ale consiliilor unice
agroindustriale de stat și coope
ratiste se desfășoară cea de-a
XIII-a ediție a „Lunii culturii buzoiene", complex de manifestări po
li tico-ideologice, cultural-educative
și artistice de masă organizate in
cadrul Festivalului național „Cîntarea României". în fața unui nume
ros public, interpreți și formații
artistice fruntașe din municipiul și
județul Buzău au prezentat specta
colul „Un cintec pentru țara mea".
(Stelian Chiper).
Ialomița. în organizarea co
mitetului județean de cultură

și

cum în expoziție. Sint
imagini dense, con
centrate. care, fără să
reia întocmai modele
le picturii, indică din
perspectiva unei con
cepții stilistice unita
re preferința pentru
aceeași tematică. Și.
pentru a nu restrînge
aria preocupărilor pic
torului, vom spune,
pentru privitorul de
acum al
lucrărilor
sale, că Tanasis Fap
pas este un artist pen
tru care literatura în
general, și poezia în
special, au rezonanțe
adinei, după cum o
dovedesc volumele pe
care le-a ilustrat pină
acum.
Egal cu sine. în fie
care din ipostazele sub
care ni s-a prezentat.
Tanasis Fappas este
artistul unei vîrste
mature, un
creator
care și în această ex
poziție aduce în mod
declamat un omagiu fe
meii — ocrotitoare a
căminului, simbol, dintotdeauna. al perpe
tuării vieții și al
ideilor unui generos
umanism.

Marina PREUTU

educație socialistă, în județul Ialo
mița a avut loc „Săptămina brigă
zilor științifice". Cu acest prilej, in
toate localitățile ialomițene au
avut loc intilniri cu brigăzi com
plexe de specialiști in diferite do
menii. în comunele Manasia și Făcăeni, localnicii au avut posibili
tatea să participe la un viu dialog
cu brigada științifică a revistei
„Magazin". (Mihai Vișoiu).
Bacău 1° cadru’ manifestă
rilor educative și cultural-artistice
organizate in noua ediție a Festi
valului național „Cintarea Româ
niei", in orașul petroliștilor de pe
Valea Tazlăului a fost deschisă o
expoziție
fotografică
intitulată
„Moineștiul ieri și azi — un pas

9 M. C. Stănescu, M. Silvian:
LUPENI, IERI Șl AZI.
O Nicolae Popescu: ILIE PINTILIE - STUDIU BIOGRAFIC Șl
ANTOLOGIE.
® Paul Dobrescu: TEHNO
CRAȚIE Șl PUTERE POLITICA.
© M. C. Demetrescu: MECA
NISMELE DECIZIONALE IN MAR
KETING.
© Romulus Neagu: O.N.U. ADAPTARE LA CERINȚELE LUMII
CONTEMPORANE.

„Carpica ’82“
„Carpica ’82“ — este o cu
legere științifică care inmănunchează rezultatele cercetărilor
arheologice, istorice și filozofice
efectuate de specialiștii Muzeu
lui județean de istorie și artă
Bacău și din. alte localități din
Moldova. Volumul 14, apărut de
curind, cuprinde, intre altele, ar
ticole de arheologie privitoare
la civilizația traco-gețo-dacică și
încheierea procesului de forma
re a poporului român, file din
istoria medievală a Bacăului,
pagini din istoria mișcării mun
citorești din bazinul carbonifer
Comănești. Sînt prezentate, de
asemenea, unele monumente
istorice din zonă, precum și ul
timele apariții editoriale din
domeniul istoriei și filozofiei.
(Gh. Baltă).
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loan ALEXANDRU

„Pămînt transfigurat"
Reîntilnirea cu poezia
lui loan Alexandru in
tr-un volum selectiv in
colecția „Biblioteca pen
tru toți" a editurii „Miner
va" este o adevărată bucu
rie spirituală. Poetul atit
de prețuit al „Imnelor"
s-a decis să ne ofere in
anii deplinei maturități o
imagine personală asupra
propriei sale poezii prin
acest „Pămînt transfigu
rat". selecție masivă din
întreaga sa creație de aproape două decenii, be
neficiind de o substanția
lă, erudită prefață sem
nată de Zoe DumitrescuBușulenga.
Act critic prin definiție
subiectiv, această cule
gere este înainte de orice
imaginea poetului proiec
tată asupra operei. Ea di
feră de o altă selecție apă
rută în „Cele mai frumoa
se poezii" din 1977, nu nu
mai pentru că în acest in
terval poetul a adăugat
noi volume de poezie ope
rei sale, ci și printr-o ree
valuare
a
ansamblului.
Autorul a renunțat în car
tea de față la cea mai
mare parte a poeziei de
început pentru a face loc,
masiv, liricii de după „Imnele bucuriei" și, mai cu
seamă, celei cuprinse in
trilogia imnică dedicată
celor trei părți ale țării.
Această alcătuire nu cre
dem să însemne o dimi
nuare, cu atit mai puțin o
repudiere a creației sale
de inceput, oricum viabilă
estetic în cea mai mare
parte, cit să ne ofere chi
pul pe care poetul și-l
consideră actual, vîrsta
prezentă a
poeziei sale.
Avantajele și riscurile unor
asemenea/ selecții de au
tor sînt deopotrivă sesiza
bile și acceptabile. Impor
tant rămine faptul că luăm
cunoștință de o virstă liri
că pe care autorul și-o
consideră cea mai apropia
tă de realitate și asupra ei
se cade să medităm.
Poezia lui loan Alexan
dru, așa cum ne apare din
acest volum, se naște din
citeva nuclee în jurul că
rora gravitează perpetuu.
Puțini sînt poeții atit de
consecvenți cu propria lor
creație și capabili, evoluînd
pe aceleași orbite, s-o
mențină la o înaltă tensiu

ne ideatică și la o viabilă
împlinire artistică. Aceas
tă capacitate, slujită de o
forță creatoare aparte, re
zultă din miza înaltă a
poeziei, din chiar izvoarele
ce-o hrănesc. Iubirea, în
sensul larg, și iubirea de
patrie cu deosebire, pre
țuirea istoriei noastre și a
eroilor jertfiți pentru apărarea ei, bucuria de a
găsi in universul familiei
și al căminului o justifi
care a înseși rosturilor
vieții, sentimentul de a
aparține unui popor cu o
spiritualitate atit de bo
gată, cultul pentru natura
ocrotitoare conferă poe
ziei nu numai o complexi
tate de excepție, ci și o
încărcătură de sentimente,
de învățături și pilde
aproape unice. Deși nu
cleele unei existențe isto
rice tragice nu lipsesc, un
personaj-simbol al poeziei
fiind
Brincoveanu, se
produce o continuă conver
tire a durerii în iubire,
prin
acceptarea
jertfei
eroice ca izvor al deveni
rii. O dialectică aparte
produce transferul tragi
cului in izbîndă, pentru că
numai în acest fel, numai
învingătorilor le poți înăl
ța imnuri. Imnografia li
rică a lui loan Alexandru
rămine un proces de su
blimare a stărilor umane
caracteristice unei lumi de
ev mijlociu cu puternice
infuzii spirituale bizanti
ne. In mare, poezia propu
ne un topos unde istoria
se spiritualizează prinlr-un
ceremonial ce nu este
străin de imaginea spațiu
lui mioritic.
Nucleul fundamental al
poeziei rămine patria, pen
tru că „în patrie mă simt
eu pe pămint / Precum
stejarul unui loc anume /
Să fiu mișcat in taină de
un vint / Și să mă cheme
pe un singur nume", in
tr-un fel aparte semnul
identității care-l obligă să
rămină el însuși : „Să nu
închidem zarea peste noi. /
Să nu intrăm Ia nimeni in
robie / Oricît am fi dc
hăituiți și goi / Ținem de-o
biruință ce ne știe". Din
această conștiință a omu
lui ce ține „de-o biruință"
se nasc imnele, adică cin
stirea, „cuvintul insâmînțat" care va rodi peste

rul rănii scoica se-nfășoară / Și din acest plins in
terior / Precum icoana
Mirelui din ceară / Transpare-n perlă foc mistui
tor". Nașterea perlei din
„scoica rănită" devine un
sinonim al creației, lucrul
in „transfigurare" se aso
ciază cu durerea și sufe
rința, in accepțiunea blagiană. Arta sa presupune,
deci, nu limpede și deta
șată contemplație, ci adincă și permanentă impli
care, cu toate stările ine
rente zămislirii, aidoma
proceselor prin care tot ce
este viu se naște in du
rere. De aici și frecventa
dezbatere a locului poetu
lui și a poeziei in alcătui
rea lumii. Dacă „poeții
sint ai limbii mai mult de
cit ai lor" deoarece „Pe
limba dulce a neamului
meu blind / Sint vorbele
ca turma pe-o cîmpie /
Și-n acrostih păstoru-i la
cuvint / Pe foaia albă-n
bundă purpurie", atunci,
poetul, ca ins, ca om al
lumii, se relevă numai pos
tum : „despre poeți nu
mai moartea poate vorbi 1
singură moartea știe des
pre ei cite ceva", intr-o
ipostază mioritică : „Și se
va face liniște deplină 7
Să trec de-aici / De-a binele-n lumină".
Poezia lui loan Alexan
dru, în ipostaza imnică
sau baladescă, aparține cintecului domol, abia șoptit,
psalmodiat după un ritual
străvechi șl rostit intr-un
limbaj cu puternice in
flexiuni arhaice, alcătuit
din cuvinte îndelung șle
fuite, din simboluri deve
nite adesea mituri încăr
cate cu multiple semnifi
cații. Un puternic simț
moral, o responsabilitate
civică născută dintr-o pro
fundă prețuire a valorilor
istoriei noastre fac din
scriitor un autentic lirozof
capabil să exprime stări
și viziuni cu acea limpe
zime specifică autentice
lor talente pentru care
iluminarea interioară răspindește asupra lumii un
halou de iubire și înfrățire
între oameni, fâcind din
poet mesagerul îndreptă
țit să cultive aceste mari
sentimente.

Emil VASILESCU

O MARE FORȚĂ A PROGRESULUI
(Urmare din pag. I)
Activitatea economică — în indus
trie, ca și in agricultură — este tot
mai dependentă de știință, de cerce
tare. Constituie o deosebită onoare,
un motiv de justificată mindrie,
pentru toate femeile, faptul că in
fruntea științei românești se află to
varășa academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, savant de renume
mondial, care, cu înaltă competență,
cu nemărginit devotament, iși cdnsacră eforturile înfloririi științei,
sporirii aportului miilor de cercetă
tori, dintre care o mare parte sint
femei, la soluționarea complexelor
probleme ale construcției socialiste
in țara noastră. Datorită contribuției
sale directe — prin lucrări ce se
bucură de o largă apreciere, de no
torietate, in țară și peste hotare —
cit și îndrumărilor și sprijinului acor
dat instituțiilor de profil, știința ro
mânească se bucură astăzi de pres
tigiu pe plan internaționaL
Rezultatele obținute de agricul
tura tării noastre în anul trecut
au la bază munca neobosită, hărnicia
și dragostea pentru pămînt a mili
oanelor de femei de la sate. Spiritul
gospodăresc specific femeilor, dorința
lor de a face să rodească fiecare
palmă de pămînt, grija lor pentru
sporirea numărului de animale, atit
in averea obștească, cit și in gospo
dăriile populației, sint mari rezerve
de progres ale agriculturii noastre.
Firește, înfăptuirea noii revoluții
agrare, aplicarea principiilor autoaprovizionării teritoriale se află incă
în plină desfășurare, există încă mari
posibilități pe care femeile de la sate
sint chemate să le descopere și să
le valorifice, cu convingerea că vor
contribui astfel la o mai bună sa
tisfacere a propriilor nevoi de con
sum, cît și la aprovizionarea cu pro
duse agroalimentare a populației
orașelor și centrelor muncitorești.
Comitetele și comisiile de femei de
la sate, sub conducerea organelor și
organizațiilor de partid, trebuie să
acționeze și mai energic în acest sens.
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PROGRAMUL 1

11,00 Profesiunile cincinalului. Meserii
pentru fete
11,30 Desene animate
11,50 Panoramic economic
12,15 Roman foileton „Investigația" —
episodul 2
12,45 Muzică populară
13,00 închiderea programului

Teleorman. La clubu1'Intre’

clului literar „Gala Galaction" și
formațiile artistice ale liceului in
dustrial din localitate © La Casa
de cultură a sindicatelor din Ale
xandria a fost vernisată o expozi
ție de pictură. Costel Lupu, altist
plastic amator din localitate, expu
ne lucrări în ulei și
acuarelă.
(Stan Ștefan).

prinderii mecanice de material ru
lant Roșiori de Vede a avut Ioc un
spectacol de muzică și poezie de
dicat fruntașilor în producție.
Și-au dat concursul membrii cena

Sălaj Programate în cadrul
Lunii culturii și educației socialis
te „Silvania ’83", Zilele editurii
„Dacia" au prilejuit o reîntilnire a

spre viitor". Realizată de artiști
amatori, oameni ai muncii din lo
calitate, expoziția redă în imagini
sugestive istoria orașului, precum
și marile transformări care
au
avut loc in anii socialismului pe
aceste meleaguri. (Gh. Baltă).

veacuri. Sensul adevărat
al poeziei rămine deveni
rea omului printr-un în
delungat și, uneori, obscur
proces istoric. Ctitoriile
sint semnele succesiunii,
dar și ale permanenței,
prin ele se fixează timpul.
Și mai ales ctitorii se află
în mare cinstire, de la Nicodim la Brincoveanu, de
la Voroneț la Cimpia Li
bertății și mai aproape de
noi prin toți oamenii de
seamă ce au lăsat în me
moria țării semne de ne
uitat.
Ciclul istoric atit de relevant în trilogia imnică a
provinciilor surori se în
tregește armonios cu liri
ca satului, într-o descen
dență atit de prestigioasă
de la Coșbuc la St. O. Io
sif, Goga sau Blaga. în
această familie loan Ale
xandru cultivă o poezie a
ceremonialului rural, cu
note specific transilvane
din care nu lipsesc acele
coșbuciene
evocări
ale
casei părintești : „Poartă
străveche în satul româ
nesc / Simbol curat fără
zăvor / De-o parte te ve
ghează țintirimul / De alta
șoptește un izvor. / / Acolo-i
casa noastră din lemn și
din pămint / Clădită ane
voie in sudoare / Pe dea
lul molcom transilvan /
Sărac in dobitoace și grinare". Amintirea părinți
lor tutelează acest spațiu
mitic, in care chipul ma
mei se aureolează : „Măi
cuță scumpă-aș vrea în
jurul tău / Să fac un țarc
de milă și lumină / Să bat
in aur palid chipul tău /
Ca în Ardeal de-a pururi
să rămină". Lor li se ală
tură alți oameni ai satului
cu datini și obiceiuri, cu
lumea animală și vegetală
specifică. Curios, în acest
filon transilvan al liricii
descoperim, pe
alocuri,
atmosfera pastelurilor alecnostalgia
sandrine sau
eminesciană a infinitului
transpare
marin. , Poezia
prin simboluri, ea însăși
o creațiune zămislită în
adîncuri ca și perla ce se
naște in scoică : „Perla se
naște în pintecele mării /
într-o scoică-n care a pă
truns / Pe lingă vuietele
legănării / Și jungherul
plinsului ascuns. / / în ju

în fruntea multor localități din
tară — comune, orașe, municipii —
se află, in calitate de primari, un
mare număr de femei, ale căror ca
lități de buni gospodari ai treburilor
obștești confirmă justețea alegerii lor
în aceste funcții de mare însemnă
tate pentru progresul și înflorirea
tuturor așezărilor patriei. Recenta
Conferință pe țară a președinților
consiliilor populare, de la a cărei
înaltă tribună s-a auzit glasul a nu
meroase femei, a deschis noi orizon
turi de afirmare a calităților specifice
femeilor în cadrul aplicării tot mai
largi a principiilor autoconducerii,
autofinanțării,’ autogospodăririi teri
toriale. Ele sint chemate să stimu
leze inițiativa cetățenilor, să creeze
condiții favorabile pentru ca propu
nerile acestora — indreptate spre pu
nerea in valoare a tuturor resurselor
materiale și umane, spre propășirea
localităților respective — să gă
sească un teren fertil, receptivitate,
promptitudine.
Astăzi, odată cu florile pe care fe
meile le primesc din partea tovarăși
lor de muncă, a familiilor lor, din
mîinile copiilor, este momentul să
reflectăm și la marea răspundere ce
ne revine in educarea patriotică a
tinerei generații, a pregătirii ei pen
tru muncă și viață. Printre factorii
ce se ocupă de educație, mama ocupă
primul loc. Dragostea maternă, do
rința de a croi tinărului vlăstar un
viitor fericit trebuie să includă și
sădirea sentimentului apartenenței
la această țară, pentru a cărei dem
nitate și independență s-au jertfit
înaintașii noștri, la poporul printre
ai cărui fii se numără, a atașamen
tului față de partid și conducătorul
său iubit, față de cauza socialismu
lui și comunismului. De la mamă
trebuie să învețe copilul că nimic nu
se dobîndește fără muncă, fără
efort, că fiecărui drept îi corespunde
și o îndatorire, în primul rînd aceea
de a munci, de a fi util societății, de
a ridica mereu mai sus construcția
edificiului început de înaintași.

8 Martie este și ziua solidarității
femeilor de pretutindeni in aspirația
lor comună, fierbinte, spre o lume
a păcii și înțelegerii intre popoare,
o lume fără arme și războaie nimici
toare. Mai mult decit oricind, femei
le iși fac auzit glasul lor de protest
împotriva sporirii producției de
arme ucigătoare. Printre cele 18 mi
lioane de semnături puse pe Apelul
păcii și plecate din România la Or
ganizația Națiunilor Unite, jumătate
aparțineau femeilor. Constituirea,
din inițiativa tovarășei academician
doctor inginer Elena Ceaușescu, a
Comitetului național român „Oame
nii de știință și pacea" reprezintă o
contribuție importantă la intârirea
colaborării între slujitorii științei din
toate țările lumii, in interesul elimi
nării pericolului nuclear, al dezar
mării și păcii. în spiritul acestor
idei, al principiilor ce călăuzesc În
treaga politică externă a României
militează și Consiliul Na'țional al
Femeilor, ca reprezentant al mișcă
rii de femei din țara noastră, dezvoltind trainice legături de prietenie
și solidaritate cu organizațiile femei
lor din lumea întreagă.
în această zi, in care primesc
omagiul întregului nostru popor, fe
meile iși îndreaptă gîndurile, cu
deosebită stimă și vie recunoștință,
către partid, către secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
pentru condițiile minunate de afir
mare ce le sînt asigurate, pentru
grija permanentă ce o poartă înflo
ririi patriei noastre, bunăstării și
prosperității familiei, a întregului
popor, pentru efortul neîntrerupt și
neobosit de a asigura pacea lumii,
în această zi ele iși reînnoiesc anga
jamentul ferm de a urma neabătut
și a milita cu fierbinte atașament
pentru cauza partidului, muncind cu
și mai multă dăruire, cu și mai mult
devotament pentru a da viață Pro
gramului partidului de construire a
socialismului multilateral dezvoltat
in România, de înaintare spre co
munism.

Telex
Viața școlii
Clubul tineretului
Cabinet profesional
1001 de seri
închiderea programului
Telejurnal
Femeile — importantă forță a pro
gresului ecopomic și social al tării
— documentar
20.35 Toate florile lumii, astăzi vi le
oferim. Spectacol prezentat la
adunarea festivă dedicată Zilei in
ternaționale a femeii
21,15 Teatru TV „Freziile nu înfloresc
in iulie" de Dorina Bădescu. Pre
mieră pe țară

22,15 Telejurnal
22,25 Clntec de bucurie — program muzical-coregraflc dedicat femeilor.

16,00
16,05
16.35
17.20
17,51)
13,00
20,00
20.20

publicului sălăjean cu acad. prof.
Ștefan Pascu și scriitorii clujeni
Alexandru Căprariu și Constantin
Cubleșan. Cu acest prilej, la Casa
municipală de cultură din Zalău,
în orașele JibGU și Cehu Silvaniei
a fost lansată cartea „Ce este
Transilvania ?“ de acad. prof. Ște
fan Pascu, apărută recent la edi
tura „Dacia". (Eugen Teglaș).

Mureș
organizarea Casei
de cultură din Tîrnăveni, în între
prinderile și instituțiile din locali
tate au avut loc dezbateri, simpo
zioane și mese rotunde cu tema
„Misticismul și obscurantismul —
în contradicție cu concepția materialist-științifică despre .lume
și
viață", la care membrii celor 13 bri

PROGRAMUL 2

20,00
20.20
20,35
21,10
21,40

Telejurnal
Buletinul rutier ai Capitalei
Salonul TV al artelor plastice
Tezaur folcloric
Mic dicționar de operă si balet
Femeia și arta sunetelor
22,15 Telejurnal
22,25 Cintec de bucurie. Program muzlcal-coregraflc dedicat femeilor

găzi științifice de pe raza orașului
au utilizat diapozitive, filme docu
mentare și experiențe științifice.
Asemenea acțiuni au fost organiza
te în toate orașele și in numeroase
comune ale județului Mureș.
(Ghcorghe Giurgiu).
Q|ț La Casa de cultură a sin
dicatelor din municipiul Slatina
s-a desfășurat spectacolul intitulat
„Bogată holdă, cinste cui te creș
te !“, dedicat mecanizatorilor frun
tași din I.A.S. și S.M.A. din județ.
Manifestarea, organizată sub egida
Consiliului județean al sindicate
lor Olt, s-a bucurat de participa
rea unor formații de prestigiu ale
județului. (Iancu Voicu).
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Excelenței Sale Domnului ABDOU DIOUF
, Președintele Republicii Senegal
DAKAR

preșcâtalai Republicii Socialiste România,
TOVARĂȘUL'NIC0EAE CEAUȘESCU,
adresat celei de-a Vll-a Conferințe la nivel
înalt a țărilor nealiniate de Ia New Deliii
(Urmare din pag. I)

1

grității independenței și suveranității acestui stat. în
același timp, trebuie să se treacă la organizarea unei
conferințe internaționale, în cadrul O.N.U., cu parti
ciparea tuturor statelor' interesate, precum și a Or
ganizației pentru Eliberarea Palestinei, în vederea so
luționării globale a conflictului din Orientul Mijlociu,
pe baza retragerii trupelor israeliene din teritoriile
arabe ocupate in urma războiului din 1967, a recu
noașterii dreptului poporului palestinian la autode
terminare — inclusiv de a-și constitui un stat pro
priu, independent —, a asigurării securității și inde
pendenței tuturor statelor din această regiune. Po
porului palestinian trebuie să l se creeze condițiile
pentru a-și organiza viața așa cum dorește el! în
Orientul Mijlociu există ioc atît pentru un stat pa
lestinian independent, cit și pentru Israel — și tre
buie să se pornească de la recunoașterea acestei rea
lități, de la necesitatea conviețuirii pașnice, a tutu
ror țărilor din această zonă.
Apreciem, de asemenea, că trebuie să se ajungă
neintirziat la încetarea confruntării militare dintre
Iran și Irak și să se treacă la rezolvarea pe calea
negocierilor a problemelor dintre aceste două state,
pornindu-se de la interesele acestor țări și ale tu
turor popoarelor din regiune de a se dezvolta in
condiții de liniște și bună vecinătate, de securitate și
pace.
România sprijină activ lupta popoarelor Împotriva
colonialismului și neocolonialismului, pentru cucerirea
și consolidarea independentei naționale, pentru afir
marea deplină a dreptului lor Ia dezvoltare liberă, de
sine stătătoare. In acest spirit, sprijinim activ lupta
poporului namibiăn, sub conducerea S.W.A.P.O., pen
tru înfăptuirea aspirațiilor sale de a avea o patrie
liberă, independentă și unitară ; milităm ferm pentru
a se pune capăt politicii de apartheid și practicilor de
discriminare rasială din Africa de Sud.
Una din problemele fundamentale ale epocii noastre
— care trebuie să-și afle cit mai curînd rezolvarea prin
acțiunea unită a tuturor țărilor și popoarelor — o
constituie lichidarea subdezvoltării, a, marilor decalaje
dintre țările bogate și sărace. Trebuie făcut totul pen
tru instaurarea unei noi ordini economice internațio
nale, bazate pe echitate și egalitate, care să asigure
progresul mai rapid al tuturor țărilor, și in mod deo
sebit al celor rămase în urmă, stabilitatea economică și
politică mondială. Este o realitate că agravarea crizei
economice mondiale, politica financiară, și în special
practica dobînzilor înalte, lipsa de progrese reale în
negocierile dintre țările dezvoltate și țările in curs de
dezvoltare au dus la inrăutățirea considerabilă a situa
ției economice a țărilor in curs de dezvoltare. Con
siderăm că ar avea o mare însemnătate ca actuala
conferință a statelor nealiniate să ducă la intensifica
rea eforturilor și preocupărilor pentru impulsionarea
activității, pentru găsirea unor soluții realiste în
vederea lichidării subdezvoltării și realizării noii ordini
economice internaționale, pentru acordarea unui sprijin
mai substanțial țărilor in curs de dezvoltare în lupta
pentru propășirea lor economică și socială — toate
acestea constituind o necesitate obiectivă pentru depă
șirea crizei economice mondiale, pentru asigurarea sta
bilității economice și politi'ce in lume.
Pornind de la situația economică grea în-care se află
marea majoritate a țărilor in curs de dezvoltare. Româ
nia a propus anularea datoriilor pentru țările cele mai
sărace și reducerea acestor datorii pentru celelalte țări

in curs de dezvoltare, precum și stabilirea unei limite
maxime a dobinzilor, spre a se pune capăt nivelului
exagerat de mare al acestora, care a agravat, de fapt,
situația acestor țări. Considerăm, de asemenea, că sint
necesare măsuri hotărîte în ce privește raportul dintre
preturile la materii prime și produsele industrializate,
accesul la tehnologii, înlăturarea practicilor protecționiste și a oricăror îngrădiri și bariere artificiale, a
condiționărilor politice și a presiunilor economice de
orice fel — și pentru realizarea unor relații echitabile,
în spiritul egalității și avantajului reciproc, intre țările
bogate și țările sărace, între toate statele lumii. Aceas
ta presupune ca țările în curs de dezvoltare să acțio
neze cit mai unite pentru afirmarea intereselor lor de
progres, de independență, bunăstare și pace. în acest
scop. România consideră că este necesar să se treacă
la organizarea unei reuniuni la nivel înalt a țărilor
in curs de dezvoltare, în cadrul căreia să se elaboreze
o strategie comună a acestor state, atit în ce privește
conlucrarea lor viitoare in vederea asigurării dezvol
tării economico-sociale, cit și pentru stabilirea unor
puncte de vedere și poziții unitare in negocierile cu
țările dezvoltate.
La soluționarea tuturor marilor probleme ale vieții
internaționale actuale trebuie să participe activ, in de
plină egalitate, toate statele, fără deosebire de mărime
sau orinduire socială, un rol deosebit avind, după con
vingerea noastră, țările nealiniate, in curs de dezvol
tare. țările mici și mijlocii, care constituie marea ma
joritate a lumii și sint nemijlocit interesate într-o
politică de respect al independenței naționale, de co
laborare și pace. în acest spirit, trebuie să crească
rolul și contribuția O.N.U., a celorlalte organisme
internaționale în soluționarea, cu participarea tuturor
popoarelor, a marilor probleme ale epocii noastre, in
afirmarea politicii de pace, dezarmare, colaborare și
instaurare a noii ordini economice în lume.
In incheiere. doresc să-mi exprim, încă o dată, spe
ranța că actuala conferință la nivel înalt va constitui
o puternică manifestare a unității și voinței de acțiune
a țărilor nealiniate, a hotărîrii lor de a-și întări con
tinuu colaborarea și solidaritatea în problemele de in
teres comun. Trebuie făcut totul pentru ca mișcarea
țărilor nealiniate să aibă un rol tot mai activ în pro
blemele dezarmării și asigurării păcii, in instaurarea
noii ordini economice. în soluționarea problemelor liti-.
gioase pe calea tratativelor, în asigurarea independen
ței popoarelor, a progresului lor economic și social.
Mai mult ca oricind, capacitatea țărilor nealiniate de
a influenta pozitiv cursul evenimentelor depinde astăzi
de întărirea unității și colaborării lor. Indiferent de
deosebirile care mai pot exista in abordarea unei pro
bleme sau alteia, ele trebuie să găsească calea spre
unitate, spre colaborare, spre o conlucrare cit mai
activă în direcția unei politici noi. de deplină egali
tate. de independentă, de pace și înțelegere între na
țiuni.
Avind convingerea că înaltul forum al țărilor neali
niate întrunit lă New Delhi se va înscrie ca o nouă
contribuție importantă a țărilor nealiniate la promo
varea încrederii, păcii și colaborării între popoare. Ia
eforturile consacrate făuririi unei lumi mai bune și
mai drepte pe planeta noastră, urez succes deplin lu
crărilor conferinței.
Adresez poporului indian prieten — care găzduiește
această importantă reuniune — precum și tuturor po
poarelor țărilor care participă Ia conferință cele mai
bune urări de progres, prosperitate și pace.

Adunarea festivă din Capitală cu
□rilejul „Zilei internaționale a femeii"
Ziua internațională a femeii. 8
Mi.tie, a fost marcată în întreaga
țară prin manifestări omagiale — adunări festive, simpozioane, expu
neri, intilniri ale femeilor cu acti
viști de partid și de stat, cadre de
conducere, oameni de știință, cultură
și artă, prin mese rotunde, sesiuni
de comunicări, seri cultural-artistice,
șezători, acțiuni dedicate femeilor
fruntașe in muncă și în activitatea
social-obștească.
La Opera Română din București a
avut loc luni adunarea festivă orga
nizată de Consiliul Național al Fe
meilor, Consiliul Culturii și Educației
Socialiste, Consiliul Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din
România, Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist, Consiliul
Național al Organizației Pionierilor și
Comitetul municipal al femeilor
București. La adunare au participat
muncitoare, țărănci, intelectuale, ac
tiviste de partid, de stat și ale miș
cării de femei, ale organizațiilor de
masă și obștești.
Au luat parte Alexandrina Găinușe,
Gheorghe Pană, Petru Enache,
Suzana Gâdea, Elena Nae, Pantelimon Găvănescu, prim-secrgtar al
C.C. al U.T.C., Mihai Hirjău, pre
ședintele Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor, Elena Ene,
secretar al Consiliului Central al
U.G.S.R., membre ale Biroului Exe
cutiv al C.N.F., reprezentanți ai con
ducerii unor instituții centrale și
obștești.
Au participat soții ale șefilor mi
siunilor diplomatice acreditați în
România.
Despre semnificația Zilei interna
ționale a femeii a vorbit Ana Mureșan, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., președinta Consiliului Na
țional al Femeilor.
în încheierea adunărilor ce au
avut Ioc în întreaga țară, participan
tele au adresat telegrame CONDU
CERII DE PARTID, TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România.
în telegrama adoptată, într-o at
mosferă însuflețită, de participantele
la adunarea festivă din București se
spune :
„Cu prilejul zilei de 8 Martie, Ziua
internațională a femeii, sărbătorită
in acest an de către femeile Româ
niei socialiste sub semnul vibrantelor
manifestări de fierbinte dragoste,
înaltă stimă și aleasă prețuire ale intregului popor prilejuite de oma
gierea împlinirii de către dumnea
voastră a 50 de ani de glorioasă ac
tivitate revoluționară, gindurile mili
oanelor de femei din patria noastră,
fără deosebire de naționalitate, se
îndreaptă cu nemărginit respect și
profundă recunoștință spre dumnea
voastră, fiul cel mai iubit al națiunii,
eminentul conducător al partidului
și statului nostru, patriot înflăcărat,
suflet din sufletul neamului, care
v-ați închinat eroica și pilduitoarea
dumneavoastră viață libertății si
independenței țării, triumfului cauzei
nobile a socialismului și comunismu
lui pe pămintul străbun, ridicării pa
triei ne noi culmi de progres și ci
vilizație. în această zi de sărbătoare,
este pentru noi o îndatorire de
onoare să vă adresăm cele mai calde
mulțumiri pentru rolul dumneavoas

tră fundamental în elaborarea și în
făptuirea orientărilor partidului pri
vind creșterea necontenită a participă
rii femeilor la opera de construcție
socialistă. Consecvența cu care mili
tați pentru sporirea rolului și locu
lui femeii in toate domeniile de ac
tivitate, îndemnurile și aprecierile
piine de căldură pe care le-ați ex
primat in repetate rînduri cu privire
la capacitatea femeilor constituie
pentru noi puternice imbolduri dc a
ne înzeci eforturile, dc a munci cu
mai multă abnegație, spirit revolu
ționar și responsabilitate comunistă
pentru progresul și înflorirea patriei,
pentru a fi la înălțimea încrederii pe
care ne-o acordați, a cerințelor și
exigențelor actualei etape de dezvol
tare a patriei.
Ziua de 8 Martie, subliniază tele
grama, reprezintă pentru noi un fe
ricit prilej de a ne îndeplini o înda
torire de cinste și onoare pentru a
aduce un cald omagiu, expresia simțămintelor de fierbinte dragoste,
aleasă stimă, admirație și recunoș
tință pe care femeile României so
cialiste, fără deosebire de naționali
tate, le nutresc față de tovarășa
Elena Ceaușescu, pentru contribuția
sa remarcabilă în conducerea parti
dului și statului, la elaborarea și în
făptuirea politicii de construcție so
cialistă, pentru prodigioasa sa activi
tate științifică, ce se bucură de
deosebita prețuire și considerație ale
întregului popor, de o largă recu
noaștere internațională.
Vă rugăm să ne permiteți să ne
reafirmăm și cu acest prilej, în de
plină unitate cu întregul popor, ade
ziunea noastră deplină și devota
mentul nețărmurit față de înțeleaptă
politică internă și internațională a
partidului și statului, al cărei genial
strateg și principal exponent sînteți

Cronica

dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu — relevă in
continuare telegrama. Ziua interna
țională a femeii reprezintă un nou
prilej de manifestare a adeziunii de
pline, a sprijinului activ al milioa
nelor de femei din țara noastră față
de politica externă a partidului și
statului nostru, al cărei promotor
sinteți dumneavoastră, mult stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, proemi
nentă personalitate a lumii contem
porane, înflăcărat și consecvent mi
litant pentru promovarea nobilelor
idealuri ale păcii, colaborării și pri
eteniei intre popoare, luptător neo
bosit pentru destindere și securitate
internaționa’ă, pentru cauza liber
tății și independenței popoarelor,
pentru soluționarea constructivă a
prob’emelor complexe ale epocii
noastre. în această zi consacrată
luntei și solidarității femeilor din
întreaga lume pentru pace, drepturi
și libertăți democratice, vă .asigurăm
că femeile din țara noastră, împre
ună cu întregul popor, mai unite ca
oricind în jurul partidului, al dum
neavoastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceausescu, vor munci cu în
treaga lor pricepere, energie și pa
siune revoluționară, îsi vor spori
contribuția pentru îndeplinirea cu
înaltă răspundere patriotică a anga
jamentelor asumate pe anul 1983 și
pe întregul cincinal, a istoricelor
obiective ale Congresului al XH-Iea
și Conferinței Naționale ale partidu
lui, pentru ridicarea scumpei noas
tre patrii pe noi t’rente de progres,
demnitate și civilizație".
■k

în încheierea adunării a avut loc
un frumos și bogat snectacol artis
tic, care va fi transmis marți, 8
Martie, la posturile noastre de radio
și televiziune.
(Agerpres)

Alegerea dumneavoastră ca președinte al Republicii Senegal imi oferă
plăcutul prilej de a vă transmite calde felicitări și cele mai bune urări de
succes in îndeplinirea înaltei misiuni cu care ați fost investit.
îmi exprim convingerea că in perioada noului dumneavoastră mandat
prezidențial bunele relații de prietenie și colaborare dintre țările noastre
se vor dezvolta tot mai mult, spre binele popoarelor român și senegalez,
al păcii, independenței naționale, al instaurării unei noi ordini economice
mondiale și înțelegerii in întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România

SIRIA

Aniversarea „Zilei Revoluției™
La 8 martie, poporul sirian săr
bătorește „Ziua Revoluției", aniversind cu acest prilej Împlinirea a
20 de ani de la memorabilele eve
nimente care au dus la preluarea
puterii de către forțele populare,
sub conducerea Partidului Baas
Arab Socialist și au deschis o etapă
nouă, de adinei prefaceri economi
co-sociale, in viața Siriei. Aceste
schimbări structurale au luat o
deosebită amploare după mișcarea
de redresare din noiembrie 1970,
inițiată de președintele Hafez AlAssad, care a imprimat un puternic
avint acțiunii de valorificare a re
surselor materiale și umane, in in
teresul dezvoltării țării. Măsura
progreselor înregistrate o dă însăși
înfățișarea de azi a Siriei.
De-a lungul unor vaste întinderi
între Eufrat și Mediterana, locali
tăți intregi au renăscut la o nouă
viață ca urmare a intrării in func
țiune a sute de întreprinderi indus
triale, a intensificării operațiunii de
electrificare a satelor și de irigare
a pămînturilor aride. în perioada
1970—1980, suprafața terenurilor
cultivate a crescut de circa două
ori, o contribuție importantă aducind-o construirea marelui baraj de
pe Eufrat, care va permite irigarea
a 640 000 hectare de păminturi
semideșertice. Acest efort construc
tiv urmează să continue in cadrul
planului de dezvoltare economică
pe perioada 1981—1985, cate pre
vede un volum de investiții cu
aproape 21 la sută superior celui
din cincinalul precedent.
In spiritul sentimentelor de caldă
prietenie pe care le nutrește față
de popoarele arabe, față de toate
popoarele care au pășit pe calea

dezvoltării de sine stătătoare, po
porul român urmărește cu interes
realizările poporului sirian pe ca
lea făuririi unei vieți noi. între
Republica Socialistă România și
Republica Arabă Siriană s-au sta
tornicit ample și profunde relații
prietenești, întemeiate pe stimă
și respect reciproc, care cuposc un curs mereu ascendent.
Un rol determinant in realizarea acestei evoluții pozitive l-au
avut frecventele intilniri dintre
președinții Nicolae Ceaușescu și
Hafez Al-Assad, care prin acor
durile și înțelegerile convenite
au dat, de fiecare dată, un puter
nic impuls conlucrării bilatera
le, extinderii și diversificării ei.
Rod al conlucrării dintre spe
cialiștii români și sirieni, pe
harta țării prietene au apărut
o serie de obiective impor
tante, ca marea rafinărie de la
Banias, uzina de triplusuperfosfați
de la Homs, fabrica de ciment de
la Sheik Said, amenajările funciare
din valea Eufratului, care joacă un
rol de frunte in valorificarea re
surselor naturale ale Siriei.
Poziția consecventă a președinte
lui Nicolae Ceaușescu, a Româ
niei socialiste de sprijin și solidari
tate cu cauza popoarelor arabe și,
in acest cadru, de realizare a unei
soluții globale, dreote și trainice a
situației din Orientul Mijlociu se
bucură de uretuirea poporului si
rian, a conducerii sale.
Fără îndoială, intensificarea pe
mai departe a colaborării multila
terale româno-siriene corespunde
pe deplin intereselor celor două
țări, constituind, totodată, o impor
tantă contribuție la cauza păcii și
înțelegerii internaționale.

TELEGRAME

EXTERNE

KHARTUM

Convorbiri româno-sudaneze
KHARTUM 7 (Agerpres). — Dele
gația Partidului Comunist Român Ia
lucrările celui de-al IV-iea Congres
Național al Uniunii Socialiste Suda
nez?. condusă de tovarășul Nicolae
Constantin, membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a
avut noi întrevederi cu factori de
conducere din Sudan.
Pornindu-se de Ia convorbirile Ia
cel mai înalt nivel și documentele
convenite, in cadrul întrevederii cu
Badr El Din Suleiman, prim-secretar al C.C. al U.S.S., au fost anali
zate unele aspecte privind relațiile

dintre Partidul Comunist Român si
Uniunea Socialistă Sudaneză, fiind
exprimată satisfacția deplină in ceea
ce privește colaborarea pe plan
politic.
în'cddrul întrevederilor cu dr. Sha
rif El-Tuhami, ministrul energiei și
minelor, au fost abordate problemele
privind cooperarea economică.
De ambele părți s-a exprimat do
rința sinceră pentru continua dez
voltare a relațiilor de prietenie și de
colaborare, în interesul celor două
țări și popoare.

Lucrările reuniunii de la Madrid
Intervenția reprezentantului român
MADRID 7 (Agerpres). Luni a avut
loc o intiLnire neoficială a șefilor de
delegații, consacrată evaluării stadiu
lui lucrărilor reuniunii general-europene de la Madrid, după reluarea lor,
la 8 februarie, a progreselor înregis
trate iri procesul de negocieri și de
redactare din ultima lună și, îndeo
sebi, a sarcinilor care stau în fața
delegațiilor participante in săptăminile următoare.
Luind cuvintul in acest cadru, șe
ful delegației române, ambasadorul
Vasile Șandru, a remarcat cu satis
facție schimbare? pozitivă produsă
in climatul reuniunii, ceea ce a per
mis delegațiilor să se concentreze
asupra muncii de redactare, animate
de dorința de a găsi problemelor încă
deschise soluții de compromis, care
să țină seama de interesele tuturor
țărilor participante. Săptăminilfe care
s-au scurs, a subliniat reprezentantul
țârii noastre, au confirmat o dată in
plus că numai intr-un climat de lu
cru, de responsabilitate și respect re
ciproc pot progresa lucrările reuni
unii de la Madrid pentru indeplinirea
mandatului stabilit. Referindu-se Ia
rezultatele negocierilor din ultimele
săptămini, șeful delegației române a
apreciat, asemenea altor reprezen
tanți, că ele sint, desigur, pozitive și
încurajatoare, dar incă modeste ;
deși s-a reușit o anumită apropiere
a pozițiilor in legătură cu problemele
militare și de securitate, nu s-a ajuns
încă la un acord complet asupra
mandatului conferinței pentru încre
dere și dezarmare ip Europa, care
continuă să rămină problema-cheie a
reuniunii de la Madrid. De aseme
nea, persistă unele dificultăți și in
calea ajungerii la un acord asupra
altor probleme din capitolele docu
mentului final.

De aceea — a arătat reprezentan
tul țării noastre — delegația Româ
niei consideră că pentru consolidarea
a ceea ce s-a obținut și realizarea
de progrese semnificative, de natură
să permită încheierea cit mai curind
posibil a lucrărilor reuniunii general-europene de la Madrid, fiecare
stat participant trebuie să dea do
vadă de un plus de disponibilitate,
de înțelegere și respect față de po
zițiile celorlalte țări participante.
Este, de asemenea, necesară sporirea
eforturilor pentru ajungerea, in cel
mai scurt timp posibil, la un docu
ment final pozitiv,
substanțial și
echilibrat.
Referindu-se Ia metodele de lucru
ale reuniunii in săotăminile urmă
toare, reprezentantul româa a evi
dențiat că delegația
țării noastre
est? deschisă folosirii celor mai bune
și eficace metode, care să permită
obținerea mai rapidă de progrese.
Este esențial insă, a subliniat amba
sadorul român, ca orice cadru de
negocieri, în diversitatea sa^ să res
pecte normele democratică care stau
la baza reuniunilor C.S.C.E., pentru
a asigura accesul liber al tuturor de
legațiilor la toate formele de lucru.
Pronunțîndu-se în favoarea unei
abordări pragmatice, concrete, a pro
blemelor ce rămin a fi soluționate
pentru finalizarea documentului reu
niunii de la Madrid, șeful delegației
române a insistat asupra necesității
ca orice asemenea abordare să ia în
considerație interesele tuturor state
lor participante și să țină seama de
normele și regulile democratice la
care au subscris toate țările repre
zentate la reuniunea general-europeană.
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Sala „Dalles" din Capitală găz
duiește, incepînd de luni, expoziția
„Istoria fotografiei franceze de la
origini și pină în prezent".
Deschisă sub egida Consiliului
Culturii și Educației Socialiste, ex
poziția constituie o amplă retrospec
tivă a artei fotografice din Franța,
cu etapele, tendințele și aspectele
principale ale evoluției sale. între
cele peste 350 de fotografii prezentate
publicului bucureștean se află lucrări
realizate in urmă cu aproape un se
col și jumătate — importante puncte
de referință pentru însăși istoria ge
nerală a artei fotografice — alături
de creații ce ilustrează, de la o etapă
la alta, progresul continuu al posibi
lităților de investigare și redare a
realității prin intermediul peliculei și
aparatului de fotografiat.

Semnificația organizării acestei
manifestări expoziționale, în contex
tul bogatelor relații cultural-artistice
româno-franceze, a fost relevată la
vernisaj in alocuțiunile rostite de
Silviu Comănescu, secretarul Asocia
ției artiștilor fotografi, și Marcel
Beaux, ambasadorul Franței la
București.
Au participat Ion Găleteanu. secre
tar de stat la Consiliul Culturii și
Educației Socialiste, Radu Beligan.
președintele Asociației de prietenie
România—Franța, reprezentanți ai
Ministerului Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultură, numeroși iu
bitori ai artei fotografice.
Au fost prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră,
membri ai corpului diplomatic.
(Agerpres)

Timpul probabil pentru intervalul 8
martie, ora 20 — 11 martie, ora 20. In
țară : Vremea va fi schimbătoare, cu
cerul temporar noros. Vor cădea pre
cipitații locale sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare In nordul, centrul și
estul țării. In rest, ploile vor fi izolate.

vint moderat cu Intensificări (ocale
îndeosebi in estul țării și zona de mun
te. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre minus 4 și plus 6 grade,
iar maximele vor oscila intre 2 și 12
grade, ipcal mal ridicate. In București :
Vremea va fi schimbătoare, cu ceru)
temporar noros, favorabil ploii slabe.
Vintul va sufla moderat. Temperaturile
minime vor oscila intre 2 și 5 grade,
iar maximele între 7 și 10 grade. (Mar
gareta Struțu, meteorolog de -serviciu).
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România — Chile 5—0 in „Cupa Davis"
După ce, cu o zi înainte, cali
ficarea jucătorilor noștri fusese con
sfințită de succesul realizat în proba
de dublu de perechea Ilie Năstase,
Florin Segărceanu in fața cuplului
Hans Gildemeister, Belus Prajoux, in
numai trei seturi (6—3, 8—6, 6—4),
ultimele două partide de simplu
s-au disputat (tot in sala „Olimpia"
din Timișoara) după sistemul „cel
mai bun din 3 seturi", în urma
acordului celor doi căpitani neju
cători. Florin Segărceanu a dispus
cu 6—1, 7—5 de Ricardo Acuna, ree-

Atleta Maria Radu
La campionatele europene de
atletism pe teren acoperit, găzduite
de Palatul sporturilor din Budapesta,
sportiva româncă Maria Radu a cu
cerit medalia de argint in proba de
1 500 m, confirmind clasa semifondului feminin românesc pe plan in
ternațional. într-o companie deose
bit de puternică, Maria Radu a so-

ditînd victoria de anul trecut, de Ia
Santiago de Chile, iar Ilie Năstase
a ciștigat cu 2—6, 6—4, 6—2 in fața
lui Hans Gildemeister. Așadar :
România — Chile 5—0 în „Cupa
Davis".
în sferturile de finală. România va
întilni, in perioada 8—10 iulie, in
deplasare, formația Australiei, care,
pe teren propriu, a cucerit victoria in
fața Marii Britanii. Celelalte intilniri
din sferturi : Franța — Paraguay ;
Noua Zeelandă — Suedia ; Argenti
na — Italia.

argint la Budapesta
sit pe locul 2, cu timpul de 4T7”18/1CO.
precedată de Brigitte Kraus (R.F.G.)
— 4T6’T4/100. Pe locul 3 s-a situat
■Ivana Kleinova (Cehoslovacia) —
4T7’‘21/100, urmată la rindul său de
italianca Gabriella Dorio — 4T7”
42/100, belgia nea Annie-M.arie van
Nuffel — 4’20"73/100 și sovietica Ele
na Sipatova — 4’24”19/100.

Congresul ol XVMea ai Panaiihii
. Cubei Italian
Raportul prezentat de tovarășul
Enrico Berlinguer
La începutul raportului, secretarul
general al P.C. Italian evidențiază că
tema centrală a congresului o consti.tuie găsirea căilor pentru ca Italia
să poată ieși din grava criză in care
se află. Totodată, P.C.I. — date fiind
ideile ce-i inspiră activitatea, rolul
său atît in Italia, cit și in Europa —
este chemat să-și aducă contribuția
la lupta peâtru pace.
Referindu-se la situația politică și
economică internațională criza des
tinderii și la necesitatea salvgardării
păcii, raportul subliniază că, in pre
zent, avind în vedere existența ar
melor nucleare și termonucleare, a
altor arme de exterminare, natura
războiului s-a schimbat, astfel incit
acesta ar putea dure la distrugerea
întregii civilizații umane. Pericolul
este și mai serios datorită faptului că
procesul de destindere s-a oprit, criza
economică mondială s-a agravat,
s-au extins și ascuțit aproape toate
conflictele locale și regionale în legă
tură cu care influența O.N.U. s-a do
vedit insuficientă. Această situație
impune intregii omeniri, tuturor po
poarelor, tuturor statelor să urmă
rească unele obiective comune de su
praviețuire și de dezvoltare, incepînd
cu salvgardarea păcii. In acest con
text, vorbitorul a condamnat politica
promovată de administrația S.U.A.,
politica imperialistă de amenințare a
independenței popoarelor.
Referindu-se Ia unele evoluții de
pe scena internațională, vorbitorul a
arătat că și intre țâri cu regimuri
sociale de tip socialist s-au înre
gistrat cazuri de apariție a unor con
flicte și tensiuni acute. în acest sens,
a spus E. Berlinguer, ne bucurăm de
semnele pozitive apărute in relațiile
dintre U.R.S.S. și China și dorim ca
ele să dea roade mai consistente în
interesul păcii și socialismului. După
cum ne exprimăm speranța în re
luarea unui dialog constructiv între
China și Vietnam.
în continuare in raport se arată că
P.C.I. respinge identificarea luptei
pentru pace eu situarea pro sau con
tra față de una din cele două tabere
politico-ideologice sau blocuri mili
tare. P. C. Italian consideră că un rol
esențial in salvgardarea păcii revine
acelor forțe care, atit în afara, cit
și in interiorul
blocurilor, nu ac
ceptă logica contrapunerii siste
matice intre gru
pări politico-ideo
logice opuse.
In legătură cu mișcările populare
pentru pace in raport se subliniază că
ceva s-a înfăptuit pina acum și cu o
anumită pondere, dac nu suficient
pentru a opri cursa înarmărilor, pen
tru a reduce tensiunea dintre cele
două mari puteri și intre cele două
blocuri și pentru a impune soluția
negociată a conflictelor existente.
Deci este indispensabilă continuarea
luptei pentru pace, luarea de noi
inițiative, care să determine intrarea
pe cimpul de luptă a noi energii.
Referindu-se apoi la cursa înar
mărilor și la pozițiile din cadrul
N.A.T.O. privind instalarea de ra
chete cu rază medie de acțiune, vor
bitorul și-a exprimat nedumerirea de
ce Statele Unite, Franța sau Italia
resping teza U.R.S.S. care propune
să se includă in calcul și rachetele
strategice cu rază medie de acțiune
de care dispun Franța și Anglia.
P.C.I. a apreciat ca un act pozitiv
recentele propuneri sovietice, consi
derate o bază pentru tratative utile
de către forțele politice europene de
diferite orientări. în orice caz, în li
nii generale, nu înțelegem cum este
posibil să se urmărească echilibrul in
sus (adică construind și amplasind
mereu noi arme), ceea ce de fapt în
seamnă nu echilibru, ci superiorita
te. Dacă se urmează această linie,
se merge pe un drum care duce in
mod inevitabil intr-un punct de unde
nu mai există cale de întoarcere.
De aceea trebuie să se treacă la
inversarea direcției — de la cursa
înarmărilor la competiția pentru
dezarmare — prin respectarea ri
guroasă a securității recinrooe și a
echilibrului prin intermediul
unui
proces treptat, mergînd pină la în
lăturarea tuturor dispozitivelor nu
cleare și lă distrugerea lor.
Intre timp este imperios necesară
luarea unei decizii în ceea ce țîriveste
scadența anului 1983, in care ar tre
bui să fie amolasate eurorachete în
Eurooa occidentală și în Italia — la
Comiso. Noi cerem ca guver
nul italian să declare că insta
larea rachetelor „Pershing-U" si
..Cruise" în cursul anului 19’3 la
Comiso și în Europa occidentală nu
trebuie să aibă un caracter automat,
si să exprime voința consecventă a
Italiei de a amina orice decizie în
acest sens.
Menținindu-ne cu fermitate pe po
ziția că obiectivul nostru nu este ie
șirea unilaterală din blocuri, ci depă
șirea treptată a blocurilor pină la
desființarea lor, subliniem că adevă
rata problemă o reprezintă poziția
pe care trebuie să o adoptăm in Pac
tul atlantic și ce politică trebuie să
ducă Pactul atlantic. Considerăm că,
indeplinindu-și indatoririle ce decurg
din apartenența la Pactul atlantic.
Italia trebuie să desfășoare pe deplin
și in mod autonom o inițiativă pro
prie, menită să favorizeze reducerea
armamentelor și soluționarea -con
flictelor pe calea negocierilor și să
promoveze relații intense de colabo
rare politică și de cooperare econo
mică cu toate țările lumii, in special
cu cele in curs de dezvoltare.
în raport se evidențiază eșecul în
cercărilor capitalismului in S.U.A.,
Anglia și alte state de a ieși din
grava criză economică. Cea mai dra
matică și exolozivă dintre nedreotățile care afectează lumea actuală,
subliniază raportul,' este cu siguran
ță decalajul în dezvoltare și în con
dițiile de viață dintre regiunile din
Nord și cele din Sud ale planetei:
un decalaj care este consecința și
expresia exploatării seculare și care
continuă in noi forme chiar după
prăbușirea sistemului colonial. Dez
voltarea țărilor lumii a treia, mai
intii intîrziată sau anihilată de do
minația colonialistă, riscă acum să
fie blocată din nou de uriașele re
surse deviate „spre cursa înarmări
lor, de conflictul dintre marile pu
teri și de tensiunea Est-Vest. Agra
varea acestei tensiuni a și dus la
trecerea pe al doilea olan și anroape Ia înghețarea dezbaterii proble
mei Nord-Sud. Avem astfel confir
marea faptului că exacerbarea po
liticii de bloc este nefastă pentru
reconstruirea unei ordini economice
internaționale noi și unitare.
Din prezentarea generală a epocii
actuale — se subliniază in raport —
iese in evidență necesitatea promo
vării luptei pentru socialism la sca

ră mondială și in fiecare țară în
parte. Totodată, iese in evidență
necesitatea unei mari reinnoiri a so
cialismului. De asemenea, trebuie
înfăptuită o reînnoire și in rapor
turile dintre partidele și mișcările
muncitorești și comuniste. Nici un
fel de partid sau stat-călăuză, nici
un fel de centru conducător sau ju
decător, nici un fel de raporturi pri
vilegiate, nici un fel de dependență
organizatorică sau de disciplină, ci
deplină egalitate și autonomie pen
tru orice organizație politică ce se
declară atașată socialismului și co
munismului; libertate de judecată și
căutare liberă a acelor convergențe
și forme de colaborare care cores
pund sau pot duce la poziții și
obiective comune. Pe baza acestor
principii vom continua să intensifi
căm relațiile constructive cu parti
dele comuniste, socialiste, social-democrate, cu mișcările de eliberare
națională, cu toate curentele care
afirmă în lume aspirații de pace și
progres. Pentru lărgirea activității
noastre internaționale, de o deose
bită importanță a fost restabilirea
relațiilor cu Partidul Comunist Chi
nez, și ele continuă să se dezvolte,
spre satisfacția reciprocă.
Este general acceptat adevărul că
modelele societăților din Est nu sint
jmitabile in Occident, se arată în ra
port, subliniindu-se insă că este tot
mai clar și mai evident că nu pot fi
parcurse nici tradiționalele linii po
litice social-democrate. în esență,
în Europa occidentală se discută
și se caută ceva nou în direcția a
ceea ce noi am numit „calea a treia".
Intre direcțiile de cercetare care tre
buie să călăuzească efortul de reîn
noire de care are nevoie mișcarea
muncitorească din Europa occiden
tală se numără în primul rind aceea
a lărgirii bazelor sociale ale mișcă
rii pentru o transformare socialistă.
Raportul prezintă apoi pe' larg
situația economică, socială și po
litică a Italiei, care s-a agravat
foarte mult. După alegerile poli
tice din 1979 — a arătat secreta
rul general al P.C.I. — a început
etapa așa-zisei „capacități de guver
nare", bazată pe axa D.C.—P.S.L
Aceasta a fost in esență o încercare
de a demonstra
că Italia poate fi
condusă și poate
promova dezvol
tarea ei economi
ca și civilă fără
Partidul Comu
nist Italian și chiar împotriva
acestuia ; linia directoare a fost aceea de a slăbi substanțial forța
noastră, de a ne îndepărta din punct
de vedere politic. Dar este clar că
încercarea a eșuat.
P.C.L a rezistat atît în cadrul po
zițiilor sale electorale, cit și în pri
vința relațiilor cu masele populare.
Interesul ..larg . manifestat în jurul
congresului nostru este, o dovadă că
ia amploare conștiința faptului că
Italia r>u poate fi scoasă din criză fără
noi. S-a dovedit încă o dată că tocmai
forța noastră constituie o garanție
absolut de r !nl< cuit pentru intere
sele clasei m. .ic. >are și ale mișcării
muncitorești, pc ru apărarea demo
crației impotrii . oricăror veleități
autoritare și pe.itru a menține des
chisă posibilitatea de a salva tara și
de a promova renașterea ei. In vede
rea redresării situației economice și
financiare a țării, se spune in raport,
sint necesare măsuri drastice, orien
tate spre dezvoltare, precum și gu
verne alternative la cel actual.
în continuare, raportul prezintă
concepția P.C.I. despre alternativa
democratică, care este o alterna
tivă la democrația creștină și la
sistemul ei de conducere, chiar dacă
nu exclude posibilitatea unor conver
gențe în ce privește anumite obiecti
ve și necesitatea unei mai mari soli
darități în probleme majore, ca apăra
rea și salvgardarea păcii și modul
de funcționare a instituțiilor demo
crate. Ne-am gindit întotdeauna șl ne
gindim la o colaborare in cadrul că
reia fiecare partid să-și păstreze au
tonomia și specificul său și să-și
aducă contribuția specifică in mod
egal cu celelalte partide la dezvolta
rea de care țara are nevoie.
Partidul Socialist Italian — princi
palul interlocutor al propunerii cu
privire la alternativa democratică —
h-a luat încă nici o hotărâre. După
cit se pare, nu a făcut încă o opți
une. în ce ne privește, noi nu con
testăm nici legitima aspirație a
P.S.I. de a-și dezvolta forța, nici
autonomia lui și nici rolul lui spe
cific. Deși relațiile dintre P.C.I. și
P.S.I. sint deseori încordate, este
fundamental ca ele să se dezvolte și
să se mențină in cadrul sindicatelor,
organizațiilor de masă, al adminis
trațiilor locale. Atît noi, cit și tova
rășii socialiști ar trebui să fim în
totdeauna conștienți de faptul că vii
torul oamenilor muncii depinde în
mare măsură tocmai de dezvoltarea
colaborării dintre comuniști și so
cialiști.
După ce se referă la problemele
sudului subdezvoltat al Italiei, ale
sindicatelor și femeilor, raportul
abordează problema necesității reîn
noirii partidului sub semnul demo
crației largi și in scopul unei unități
sporite. Forța noastră este și trebuie
să fie in continuare clasa muncitoare,
păturile de oameni ai muncii. Dezvol
tarea caracterului de masă al parti
dului, arată în aceeași ordine rapor
tul, trebuie realizată prin extinderea
participării femeilor și capacității de
atragere a tineretului de partea po
liticii și militantismului comunist,
ceea ce reprezintă o problemă cru
cială. Partid de masă înseamnă
astăzi nu numai extinderea ba
zelor sale sociale, dar și des
fășurarea deolină a vieții democra
tice, înfruntarea unui complex de
probleme care privesc organizarea,
metodele de muncă, legătura dintre
partid in ansamblul lui și organele
de conducere.
Relevind că în cadrul pregătirii
congresului problema centralismu
lui democratic și a democrației in
terne de partid a stârnit cele mai vii
dezbateri, raportul subliniază că cen
tralismul democratic nu este o tră
sătură ideologică specifică a partidu
lui, ci reorezintă metoda sa de
viață internă. Dar nici un partid
muncitoresc nu rezistă, nu înaintea
ză și nu reușește să-și îndeplinească
rolul real dacă nu știe să fie unit,
dacă nu are în interiorul său o via
ță democratică intensă.
în incheiere, secretarul general al
P.C.I. și-a exprimat speranța că dez
baterile și hotăririle congresului vor
fi la înălțimea momentului pe care
îl traversează Italia și lumea, a res-ponsabilităților pe care le are parti
dul și a așteptărilor și speranțelor
cu care oamenii muncii italieni
privesc spre comuniști.
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UN IMPORTANT EVENIMENT AL VIEȚII POLITICE INTERNAȚIONALE încheierea Congresului P.C.I.
Tovarășul Enrico Berlinguer — reales secretar general

de ia New DeiM a țărilor nealiniate
Conferințe la nivel înalt a țărilor nealiniate, la care participă delegații
reprezentmd 100 de state membre, state cu statut de observator și state
cu statut de invitat, precum și reprezentanți ai unor mișcări de eliberare
națională și organizații internaționale. Țara noastră, care participă la
activitatea mișcării de nealiniere cu statut de invitat, este reprezentată
de o delegație condusă de tovarășul Ștefan Andrei, ministrul afacerilor
ex terne.
Actuala reuniune, care se desfă
șoară intr-un moment de deteriorare
a climatului internațional și de adincire a crizei economice, se așteaptă
să dea un nou impuls cooperării
dintre țările nealiniate ca state in
curs de dezvoltare, să-și aducă o con
tribuție importantă la eforturile vizind stăvilirea cursei înarmărilor,
edificarea unei lumi a păcii și coo
perării.
Deschiderea oficială a reuniunii a
fost făcută de primul ministru fl
țării-gazdă. Indira Gandhi, care a
rostit un amplu discurs. Au luat apoi
cuvintul Fidel Castro, președintele
mișcării de nealiniere de la prece
denta reuniune la nivel înalt, de la
Havanei, și pină in prezent, precum
și reprezentanții grupurilor geogra
fice ale țărilor nealiniate — Ahmed

Sekou Toură, regele Hussein, Spyros
Kyprianou, Forbes Burnham. Sam
Nujoma.
In ședința de după-amiază, Indira
Gandhi a fost aleasă să prezideze
cea de-a VII-a Conferință la nivel
înalt și mișcarea de nealiniere in ur
mătorii trei ani. Participanții au
adoptat apoi, în unanimitate, reco
mandarea reuniunii ministeriale a
statelor nealiniate cu privire la ale
gerea a 22 de vicepreședinți. Tot la
propunerea reuniunii ministeriale,
plenul conferinței șefilor de stat ți
de guvern a ales in unanimitate pa
tru noi membri ai mișcării de neali
niere — Bahamas, Barbados, Colum
bia și Vanuatu.
Luni după-amiază au început dez
baterile generale.

Cuvintul de salut al premierului Indiei
Salutînd delegațiile participante la
conferința la nivel inalt de la Delhi
a țărilor nealiniate, Indira Gandhi
a subliniat că insuși numărul țărilor
membre ale mișcării de nealiniere,
care de Ia Conferința de la Belgrad
pină in prezent a crescut de la 25
la 100, demonstrează clar că neali
nierea a devenit o necesitate pentru
un număr imens de popoare de pe
toate continentele. Importanța miș
cării, a declarat ea, nu se măsoară
în forța diviziilor sau în megatonele
forței de distrugere, ci prin intensi
tatea cu care militează pentru pace
și libertate, pentru dezvoltare și
dreptate.
Indira Gandhi a subliniat că poli
tica de nealiniere presunune inde
pendență națională și libertate, să
militezi ferm pentru pace și să te
situezi împotriva confruntărilor. Po
litica de nealiniere înseamnă, tot
odată, situarea în afara blocurilor
militare, presupune egalitate in
drepturi între popoare, democrati
zarea relațiilor internaționale pe
plan politic și economic. Țările nea
liniate militează pentru o colaborare
globală pe baza avantajului reciproc,
a adăugat Indira Gandhi.
Exprimind îngrijorarea profundă
față de înrăutățirea situației politice
și economice internaționale, premie
rul indian a subliniat că problemele
păcii, independenței, dezarmării și
ale dezvoltării sînt strîns legate în
tre ele, deoarece nu exîstă dezvol
tare fără pace.
Dorința de pace trebuie să fie uni
versală — a declarat Indira Gandhi —
subliniind că „nimeni dintre noi,
mare sau mic, bogat sau sărac, din
Nord sau din Sud, din Occident sau
din Răsărit, nu va fi cruțat de con
secințele unei eventuale tragedii".
Neamestecul în treburile interne
ale altor țări și preîntrmpinarea in
tervențiilor trebuie să devină norme
fundamentale de conduită in relațiile
internaționalei Nu există justificări
pentru imixtiuni sau intervenții, a
avertizat vorbitoarea, subliniind că
soluțiile pentru toate problemele tre
buie căutate pe căi politice și pașnice.
O mare parte din cuvîntarea Indirei Gandhi a fost consacrată situa
ției economice complexe și dificile
din lume, care s-a înrăutățit serios
in perioada dintre cele două confe
rințe la nivel inalt ale statelor neali
niate. Ea a menționat. între altele,
faptul că datoriile țărilor în curs de
dezvoltare au depășit suma de 600
miliarde dolari.
Indira Gandhi și-a exprimat regre
tul in legătură cu faptul că nu a în
ceput încă dialogul dintre țările in
dustriale dezvoltate și cele in curs de
dezvoltare, in pofida reuniunilor de
la Ottawa. Cancun și Versailles. Explicind necesitatea începerii cît mai

urgente a dialogului Nord-Sud, în
vederea unor reforme radicale in re
lațiile internaționale economice exis

® „Neamestocul în treburile interne și neintervenția trebuie să de
vină norme fundamentale în retoțiiie dintre toate țările".
® „Pentru o nouă ordine economică, bazată pe dreptate și egali
tate în drepturi".
& „Răspunderea pentru viitorul omenirii revine tuturor statelor".
tente, premierul indian a declarat că
țările nealiniate nu cerșesc milă, ci
doresc instaurarea unei noi ordini
economice internaționale, bazată pe
dreptate și egalitate in drepturi.
Vorbitoarea a relevat faptul că se
fac presiuni politice și economice cu
scopul de a schimba orientarea poli
tică a mișcării și de „a ne orienta in
tr-o direcție opusă intereselor noas
tre". Ea a adresat un apel statelor
participante de a-și concentra aten
ția asupra problemelor care unesc
mișcarea de nealiniere.
Indira Gandhi a adresat Iranului și
'Irakului un apel la încetarea războ
iului tragic, a dat o înaltă apreciere
luptei eroice a ponorului palestinian,
exprimind
sprijinul ferm față de
drepturile sale naționale legitime și a
condamnat regimul rasist de la Pre
toria. care împiedică proclamarea in
dependenței Namibiei.
Premierul Indiei s-a pronunțat, tot
odată, pentru .lichidarea cit mai
grabnică a altor focare de criză din
lume, menționînd in acest sens Afga
nistanul și Oceanul Indian Ea a sub
liniat în mod deosebit importanta
creșterii rolului O.N.U. în soluționa
rea problemelor politice și econo
mice internaționale, necesitatea în
treprinderii de pași concrcți în di
recția democratizării relațiilor inter
naționale și a edificării unei noi or
dini economice internaționale. Ea s-a
pronunțat pentru convocarea unei
conferințe internaționale consacrate
problemelor monetare și 'finanțării
dezvoltării, îndeosebi in domenii cri
tice cum ar fi cel alimentar, energe
tic. industrial ș.a. Indira Gandhi a
subliniat totodată necesitatea conso
lidării conceptului cu privire la bi
zuirea colectivă pe forțe proprii.
'„Lumea noastră este mică, dar în ea
există totuși loc pentru noi toți să
trăim în pace, să ne Îmbunătățim ni
velul de trai al popoarelor noastre",
a declarat in încheiere Indira Gandhi.

cinile cele mal urgente ale mișcării
este să pună în serviciul păcii forța
pe care țările membre o reprezintă
pe arena internațională. Relevind că
pericolul
declanșării
unui nou

SUB POVARA
DISCRIMINĂRILOR

de forță de muncă

cea mai dezavantajată
„Femeile — scria recent ziarul
francez -LE FIGARO» — sint con
siderate încă o rezervă profitabilă
de mină de lucru". De multe ori
cind patronii vor să-și extindă acti
vitatea întreprinderilor, să creeze
secții sau ateliere noi, ei re
curg la „armata de rezervă",
formată din soțiile sau fiicele
salariaților lor. Angajate tempo
rar, amenințate să fie oricind și
sub orice pretext concediate, feme
ile muncitoare au reușit cu timpul
să dobindească o calificare, cu ni
mic inferioară bărbaților alături de

care lucrează. S-att obținut după
campanii publice îndelungate și
unele ameliorări in legislația ce re
glementează statutul femeilor. Și to
tuși, mult rîvnita și pe drept me
ritata egalitate intre ambele sexe rămine încă un deziderat greu de
atins. într-un raport publicat recent,
experții ORGANIZAȚIEI INTERNA
ȚIONALE A MUNCII apreciază că
în unele ramuri economice „fe
meile ciștlgă aproape de două ori
mal puțin decit colegii lor care efec
tuează aceeași muncă". Evident, evo
luția forței de muncă feminine, si
tuația si statutul femeii salariate
prezintă particularități specifice de
la o țară la alta. Dar, peste tot in
țările capitaliste dezvoltate, femeile
suportă in general aceleași forme de
discriminare, generate de esența
orinduirii bazate pe exploatare.

REDACȚIA

și

răspundă intereselor diferitelor gru
puri și categorii de state.
Apreciind că lumea parcurge una
din cele mai grave crize economice
din intreaga sa istorie, vorbitorul a
subliniat că este necesar să tic în
tărite unitatea țărilor membre ale
mișcării, ca și unitatea țărilor sub
dezvoltate.
în continuare, vorbitorul a abor
dat unele aspecte' ale realității ac
tuale din America Centrală. El s-a
pronunțat pentru solutionarea foca
relor de conflict din zonă, pornindu-se de la dorința popoarelor de a
trăi in pace, independență și demo
crație.
Referindu-se la importanța, locul,
rolul și răspunderea mișcării de
nealiniere,
președintele
Guineei,
Ahmed Sekou Totire, care a vorbit
ca reprezentant al grupului țărilor
africane, a subliniat că mișcarea de
nealiniere trebuie să-și consolideze
unitatea in lupta pentru pace și
prosperitate, deoarece numai puter
nică și eliberată de presiuni ea va
putea să-și aducă contribuția la crea
rea condițiilor pentru o dezvoltare
mai armonioasă, pentru edificarea
unei noi ordini economice, politice și
sociale mai juste și mai echitabile.
Luînd cuvintul pentru grupul ță
rilor asiatice, regele Hussein al Ior
daniei a subliniat rolul important ce
revine mișcării de nealiniere în salv
gardarea păcii și securității in lume.
El a declarat că principiile care stau
la baza politicii de nealiniere și co
laborare reciprocă intre țările neali
niate reprezintă principalul factor
de consolidare a mișcării. Pe baza
acestor principii trebuie soluționate
și problemele și conflictele recipro
ce. a subliniat el.
Pentru țările nealiniate din Euro
pa a luat cuvintul Spyros Kypria
nou. președintele Ciprului. El a ex
primat satisfacția față de modul in
care India, in calitate de țară-gazdă, a pregătit cu succes această con
ferință — cea mai reprezentativă a
țărilor nealiniate din istoria miș
cării.
Reunite Ia Delhi, statele nealinia
te iși vor continua activitatea per
severentă in direcția înfăptuirii țe
lurilor mișcării — a spus președin
tele Kyprianou. Confruntate cu si
tuația mondială care s-a agravat cu
crize noi și vechi, cu cursa Înarmă

coopereze cu ..Grupul celor șapte"
al țărilor arabe in vederea găsirii
unei soluții globale, juste și durabile
a situației din Orientul Mijlociu.
După intervenția sa. la propunerea
premierului Indiei, participanții la
conferință au adoptat un document
în care este reafirmat sprijinul lor
deplin pentru cauza poporului pa
lestinian. pentru dreptul său inalie
nabil. inclusiv de a-și constitui un
stat propriu, independent. Totodată,
este exprimat sprijinul față de lupta
de eliberare a poporului namibian,
sub conducerea S.W.A.P.O.. pentru
realizarea aspirațiilor sale de a avea
o patrie liberă.
Subliniind situația explozivă din
sudul Africii, președintele Zambiei,
Kenneth Kaunda, a menționat că po
litica de apartheid promovată de re
gimul rasist sud-african este forma
cea mai acută a degradării și exploa
tării omului. în context, el a acuzat
S.U.A. pentru sprijinul pe care îl
acordă Africii de Sud.
Referindu-se la problema namibiană, șeful statului zambian a eviden
țiat faptul că rezoluția O.N.U. asu
pra Namibiei trebuie să fie singura
bază a materializării accesului la in
dependență ai acestui teritoriu. Pro
blema namibiană — a spus vorbito
rul — este folosită de regimul rasist
de la Pretoria pentru destabilizarea
statelor africane vecine prin agre
siuni militare, sabotaje economice și
presiuni politice.
în legătură cu situația din Orientul
Mijlociu, vorbitorul a subliniat că
nu poate fi găsită o soluție justă și
durabilă fără participarea la nego
cieri a Organizației pentru Elibera
rea Palestinei și fără recunoașterea
dreptului palestinienilor la autode
terminare. \
Kenneth "Kaunda a sprijinit pro
punerea privind convocarea unei
conferințe
internaționale
asupra
Oceanului Indian și propunerea In
diei ca actuala conferință să adrese
ze marilor puteri un apel în care
să-și exprime îngrijorarea in legătu
ră cu situația internațională încor
dată.
Președintele zambian s-a pronun
țat pentru dezvoltarea cooperării economice intre țările nealiniate, sub
liniind' in același timo importanta
viitoarei reuniuni a U.N.C.T.A.D. de
la Belgrad, din luna iunie.

în cuvîntarea sa, Petar Stambolici,
președintele Prezidiului R.S.F. Iu
goslavia, s-a referit la „gravitatea
situației mondiale și la pericolul care
planează asupra omenirii", subliniind
că relațiile politice și economice
internaționale au fost afectate de o
criză serioasă. „Prin amploarea și
complexitatea ei, această criză, este
fără precedent în istoria contempo
rană a lumii — a spus vorbitorul.
Sint in pericol interesele vitale ale
țărilor și popoarelor — pacea, inde
pendența și dezvoltarea". După ce a
relevat rolul de seamă pe care tre
buie să-l joace mișcarea de neali
niere in soluționarea problemelor
cardinale ale lumii, vorbitorul a
spus :
în lume sint astăzi mai necesare ca
oricind schimbări radicale pentru a
se putea trăi in pace și securitate.
Ieșirea din actuala criză trebuie
căutată in democratizarea reală a
relațiilor internaționale. Aceasta pre
supune angajarea noastră deplină in
lupta împotriva politicii de forță și
dominație, promovată in scopul men
ținerii privilegiilor dobindite și a
relațiilor inechitabile din lume.
Relevind faptul incontestabil că
marile puteri joacă un rol extrem de
important in problemele păcii și
securității, vorbitorul a arătat că
răspunderea pentru viitorul omenirii
nu poate fi lăsată totuși numai in
seama unui cerc restrins de țări,
indiferent de mărimea sau forța
acestora. Dialogul și colaborarea pe
baza egalității in drepturi nu au
alternative.
Pacea este indisolubil legată de
libertate și dezvoltare de sine stă
tătoare — a continuat P. Stambolici
în condițiile confruntării și rivali
tății intre blocuri, ale cursei înfrico
șătoare a înarmărilor, ale adîncirii
deosebirilor sociale și economice, in
condițiile intensificării exploatării
țărilor în curs de dezvoltare nu
poate exista o pace stabilă. Aceasta
înseamnă că lupta pentru pace tre
buie să se desfășoare pe un front
larg.
în mompntul actual, primul pas
trebuie să se facă in direcția destin
derii încordării internaționale. Am
subliniat dintotdeauna că destinderea
trebuie să fie generală, să Cu
prindă toate regiunile lumii și toate
aspectele activității internaționale.
Acest proces presupune renunțarea
la amenințarea cu forța și folosirea
forței, la intervenții și imixtiuni,
încetarea tuturor formelor de agre
siune, retragerea trupelor străine de
pe teritoriile ocupate și eradicarea
definitivă a colonialismului și rasis
mului. Toate acestea sint țelurile
mișcării noastre și in aceasta constă
sensul istoric al nealinierii ca forță
de sine stătătoare, globală și din
afara blocurilor.
Vorbitorul a subliniat apoi necesi
tatea întăririi colaborării dintre ță
rile nealiniate, dintre țările in curs
de dezvoltare în general, pentru
realizarea unei abordări unitare , de
către acestea a marilor probleme ac
tuale, relevind : Situația din econo
mia mondială și. poziția critică a ma
jorității țărilor in curs de dezvoltare
necesită din partea noastră, a tuturor,
o mai mare bizuire pe forțele proprii
și pe colaborarea reciprocă. în acest
sens este necesară o coordonare mai
strinsă între programele de colabo
rare reciprocă ale țărilor nealiniate
și cele ale „Grupului celor 77".
In momentul actual, inițierea pro
cesului de dezarmare are o impor
tanță primordială — a declarat apoi
vorbitorul. Niciodată in decursul is
toriei sale omenirea nu a fost expu
să pericolului reprezentat acum de
cursa înarmărilor, in care sint anga
jate marile puteri și blocuri. în ulti
mul timp, pericolul unui cataclism
nuclear este agravat și mai mult
prin apariția doctrinei cu privire la
posibilitatea desfășurării unui răz
boi nuclear limitat. în umbra aces
tui pericol continuă cursa înarmă
rilor cu arme convenționale. Pacea
în lume și independența multor
țări sint tot mai mult amenințate
tocmai de folosirea armelor conven
ționale în numeroase războaie lo
cale și intervenții armate.
De aceea la această reuniune este
necesar nu numai să analizăm cau
zele și consecințele cursei Înarmări
lor, dar să stabilim și măsurile con
crete menite să oprească această
cursă.

ziile prezentate de secretarul gene
ral al P.C.I., modificările aduse sta
tutului partidului. Totodată, au fost,
aleși membrii noului Comitet Central
și ai Comisiei Centrale de Control.
în funcția de secretar general al
P.C.I. a fost reales tovarășul Enrico
Berlinguer.

întrevederea secretarului general al P.C.I.
co conducătorul delegației P.C.R.
Tovarășul Gheorghe Rădulescu.
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. conducătorul
delegației Partidului Comunist Ro
mân la cel de-al XVI-lea Congres
național al Partidului Comunist ita
lian. a avut o convorbire cu tova
rășul Enrico Berlinguer. secretar
general al P.C.I.
Din partea tovarășului, Nicolae
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, au fost
transmise un călduros salut șl cele
mai bune urări de sănătate și suc
ces in intreaga sa activitate secre
tarului general al P.C.I.
Mulțumind, secretarul general al
P.C.I. a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu. din
partea sa și a Direcțiunii P.C.I., a
tuturor comuniștilor italieni, un cald
și cordial salut, împreună cu cele
mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, de noi succese in
neobosita sa activitate in fruntea
partidului și statului, de progrds și
prosperitate pentru poporul român.
Evocind cu plăcere întilnirile și con
vorbirile deosebit de fructuoase avu
te cu tovarășul Nicolae Ceausescu,
secretarul general al P.C.I. a evi
dențiat cu satisfacție bunele rapor
turi de prietenie și colaborare exis
tente intre cele două partide comu
niste, care cunosc o evoluție pozi
tivă. Enrico Berlinguer a dat o înal
tă apreciere contribuției de- seamă a
secretarului general al P.C.R.. a
Partidului
Comunist
Român, a
României socialiste Ia cauza păcii,
destinderii, colaborării în Europa și
in întreaga lume.

Cu prilejul convorbirii a fost ex
primată dorința reciprocă de a dez
volta și amplifica raporturile dintre
P.C.R. și P.C.I., bazate pe stimă și
respect reciproc, ăpreciindu-se că
aceasta contribuie la întărirea prie
teniei dintre cele două țări și po
poare. la cauza păcii, securității, in
dependenței naționale, a înțelegerii
internaționale.
Abordindu-S’ unele aspecte ac
tuale ale vieții internaționale, s-a
relevat caracterul deosebit de com
plex al situației politice mondiale,
subliniindu-se necesitatea de a se
pune capăt încordării și a se relua
cursul destinderii, de a se acționa
de către toate statele, toate forțele
politice democratice și progresiste,
de masele populare in direcția opri
rii cursei înarmărilor, pentru reali
zarea dezarmării. în primul rind a
celei nucleare, pentru soluționarea
stărilor conflictuale pe cale politică,
prin tratative. De asemenea, s-a
evidențiat
necesitatea instaurai J
unei noi ordini economice și politii
internaționale. relevîndu-se rol-,?t
pe care il are colaborarea dintre
partidele comuniste și muncitorești,
partidele socialiste, social-democrate. alte forțe politice progresiste,
democratice,
antiimperialiste
in
lupta pentru progres, pace, indepen
dentă națională.
Convorbirea s-a desfășurat într-o
atmosferă
cordială, tovărășească,
caracteristică
raporturilor
dintre
Partidul Comunist Român șl Parti
dul Comunist Italian.

Cancelarul Austriei l-a primit pe vicepreședintele
Consiliului de Stat al României
VIENA 7 (Agerpres). — Tovarășul
Manea Mănescu, vicepreședinte al
Consiliului de Stat, aflat la Viena
cu ocazia participării la reuniunea
privind cooperarea și dezvoltarea
internațională, a fost primit, luni,
de cancelarul federal al Republicii
Austria, Bruno Kreisky.
Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. președintele
Republicii Socialiste România, a fost
transmis șefului guvernului austriac
un cordial salut de prietenie. Mul

țumind, cancelarul federal Bruno
Kreisky a transmis tovarășului
Nicolae Ceaușescu urări de sănătate
și fericire personală, de progres și
prosperitate poporului român.
In cursul întrevederii a fost abor
dat stadiul relațiilor bilaterale, evidențiindu-se evoluția lor ascenden
tă, in spiritul înțelegerilor convenite
cu prilejul vizitei in Austria a
președintelui Republicii Socialiste
România. Au fost, de asemenea, abor
date unele probleme ale situației in
ternaționale actuale.

R. F. GERMANIA

Coaliția U.C.D. - U.C.S. învingătoare în alegeri
BONN 7 (Agerpres). — Potrivit re
zultatelor oficiale ale alegerilor par
lamentare anticipate desfășurate, du
minică, în R. F. Germania, coaliția
Uniunea Creștin Democrată/Uniunea Creștin Socială a ieșit învingă
toare, întrunind 48,8 la sută din su
fragii, ceea ce îi asigură 244 de man
date in Bundestag. Partidul Liber
Democrat, care s-a aflat in coaliția
guvernamentală cu U.C.D./U.C.S., a
primit 6,9 la sută din yoturi, obținind 34 de mandate. Principala

formațiune politică a opoziției —
Partidul Social Democrat — a Reunit
38.2 la sută din preferințele electo
ratului, fiind reprezentată în noua
componență a parlamentului de 191
de deputați.
;
în urma scrutinului de dumin. -â,
în Bundestag își face apariția o nodă
formațiune politică — Partidul ecologiștilor, care, cu 5,6 Ia sută din
voturi, obține 27 de mandate; Față
de numărul de mandate in vechiul
Bundestag, P.S.D. pierde 25 de man
date și P.L.D. — 19 mandate.

Scrutinul municipal din Franța
PARIS 7 (Agerpres), — Ministerul
de Interne al Franței a anunțat re
zultatele oficiale ale primului tur
de scrutin al alegerilor municipale,
desfășurate duminică. După cum
relatează agenția France Presse,
datele centralizate pentru Franța
metropolitană — in condițiile parti
cipării la vot a 78,36 la sută din cei
aproximativ 37 milioane de alegă
tori — arată că partidele coaliției
guvernamentale de stingă (socialist
și comunist) au obținut 10 093 304

voturi (39,74 la sută din totalul vo
turilor exprimate), în timp ce parti
dele de opoziție. între care Adu
narea pentru Republică, au întrunit
12 922 282 voturi, respectiv 50,78 la
sută. Restul voturilor au fost împăr
țite între diverse formațiuni poli
tice mai mici, de diferite orientări.
Rezultatele definitive ale alegeri
lor vor fi decise de cel de-al doilea
tur de scrutin, programat pentru
duminica viitoare.

Nedreptăți flagrante în condiția
femeii din țările ta^italisțe

Femeile reprezintă peste jumătate din populația globului - o uriașă
forță a contemporaneității, aptă să aducă o contribuție tot mai impor
tantă la rezolvarea marilor probleme cu care este confruntată omenirea.
Și totuși, in lumea capitalului, imensa forță pe care o reprezintă femeile
rămîne încătușată,. supusă unor multiple practici și măsuri discriminatorii,
unor servituți profund anacronice. Este o situație cu care milioanele și
milioanele de femei din țările capitaliste nu se împacă, ele ridicindu-se
cu energie la lupta pentru egalitate în drepturi, pentru eliminarea oricăror
discriminări și practici restrictive.
In același timp, femeile se afirmă ca una din forțele cele mai impor
tante ale uriașelor acțiuni în sprijinul păcii și dezarmării care se desfă
șoară astăzi pretutindeni pe glob, ele se află în primele rînduri ale marelui
front mondial care se pronunță pentru înlăturarea primejdiei nucleare,
pentru o lume senină, fără arme și războaie, în care să-și poată crește și
educa în liniște copiii, in care toți oamenii să se bucure din plin de bine
facerile civilizației.

Rezerva

rilor, cu folosirea forței, statele
nealiniate, devotate principiilor fun
damentale ale nealinierii, vor trebui
să se pronunțe cu curaj, in mod ferm
pentru depășirea dificultăților exis
tente.
Președintele
Guyanei,
Forbes
Burnham, reprezentind țările Ame
rica Latine, a subliniat creșterea im
portantă a numărului statelor mem
bre ale mișcării de nealiniere de pe
acest continent. El a apreciat că în
America Latină există încă un mare
potențial pentru mișcarea de neali
niere. Burnham a exprimat gratitu
dinea fată de Tito. Nehru și alții —
fondatorii mișcării de nealiniere,
care a devenit un factor internațio
nal deosebit de important, inițiatoarea unor acțiuni de importanță esen
țială pe plan mondial.
Liderul S.W.A.P.O., Sam Nujoma.
care a vorbit pentru mișcările de
eliberare, a declarat că principala
preocupare a acestor mișcări o con
stituie lupta pentru eliberare națio
nală și autodeterminare. El a expri
mat mulțumiri tuturor statelor mem
bre ale mișcării pentru sprijinul po
litic. moral și material acordat aces
tor mișcări.
Președintele Comitetului Executiv
al Organizației pentru Eliberarea
Palestinei, Yasser Arafat, a sugerat
crearea unui comitet special al miș
cării de nealiniere, condus de primul
ministru -Indira Gandhi, președintele
în exercițiu al mișcării, care sâ

Luări de poziție în cadrul conferinței:

începerea dezbaterilor generale
Tn alocuțiunea rostită în ședința
de dimineață, Fidel Castro Ruz,
președintele Consiliului de Stat și
Consiliului de Miniștri ale Republi
cii Cuba, a subliniat că una din sar-

război mondial s-a amplificat, vorbi
torul a remarcat faptul că fonduri
imense sint irosite, la nivel mon
dial. pentru alimentarea cursei
înarmărilor.
, Refcrindu-se apoi
Ia activitatea
mișcării de nealiniere, vorbitorul a
relevat că, în cei 22 de ani care au
trecut de la crearea sa, aceasta a
devenit un instrument eficace al pă
cii, cooperării, al luptei pentru eli
berare națională și dezvoltare eco
nomică a popoarelor.
Exprimindu-și încrederea că, după
transferarea către India a președin
ției mișcării de nealiniere, aceasta
își va intări in continuare coeziunea,
unitatea și va fi un bastion al păcii,
independenței naționale și dezvoltă
rii, vorbitorul a subliniat că este
necesar ca țările membre să facă
totul pentru a evita producerea unui
holocaust universal.
Pacea — a spus el — este imposibil
de realizat fără dezvoltare. Politica
militaristă face ca bogățiile și resur
sele țărilor nealiniate să fie consi
derate o „rezervă strategică".
Abordind apoi aspecte ale actualei
situații economice, Fidel Castro Ruz
a lansat un apel la intensificarea
luptei pentru
anularea datoriei
externe a unui mare număr de
națiuni subdezvoltate, care nu mai
dispun de posibilități de a o și resti
tui. în context, el s-a pronunțat
pentru stabilirea unui nou sistem
valutar-financiar international, echi
tabil, stabil și universal, care să

ROMA 7. — Trimisul Agerpres
Leonard Mehedinți transmite : Du
minică s-au încheiat, la Milano, lu
crările celui de-al XVI-lea Congres
al Partidului Comunist Italian.
Delegații au aprobat, cu o semnifi
cativă majoritate, documentul su
pus dezbaterii, raportul și conclu

„Majoritatea femeilor salariate —
nota cotidianul francez
menționat
mai sys;— se află cantonate in pro
fesiuni sociale și în sectoare supuse
regresului, adică pe treapta cea mai
de jos a ierarhiei profesionale".
Salarizarea constituie acel aspect
dureros care concentrează ca într-un
focar ansamblul discriminărilor Ia
care sint supuse femeile. Potrivit
datelor furnizate de organizațiile sin
dicale din FRANȚA, diferențele în
tre salariile bărbaților și ale femei
lor se amplifică rapid de la an la
an, atingînd in medie 30 la sută, in
ce privește atit pe muncitoare, cit
și pe specialiste. în S.U.A., de fie
care dolar primit de un bărbat pen
tru o anumită unitate de muncă
prestată, revin unei femei numai
59 de cenți. în R.F.G. inegalitatea
la salarii prin atitudinea discrimina
torie față de femei s-a concretizat
in 1980 printr-un surplus de profi
turi pentru patroni evaluat, la 40 mi
liarde mărci. Din datele centralizate
de O.N.U. rezultă că femeile, deși
acoperă prin truda lor două treimi
din totalitatea orelor de muncă
prestate in lume, nu obțin decit a
zecea parte din venituri și dețin
doar o sutime din avuția mondială.

Ultimele angajate -

primele concediate
Criza economică cu tot cortegiu] ei
de repercusiuni asupra nivelului de
trai al oamenilor muncii, afectați grav

Cind maternitatea
devine motiv
de concediere
Discriminarea față de femei
îmbracă forme din cele mai
bizare, intrucit nimeni nu-1 poa
te opri pe patron să concedieze
după bunul plac salariatele care
s-ar putea afla la un moment
dat in situația de a nu realiza
randamentul scontat. Un motiv
frecvent de concediere este...
maternitatea. Dorința și meni
rea firească a femeilor de a avea
copii este in unele cazuri sanc
ționată — 1 — prompt cu anu
larea contractului de muncă. Pa
tronul dorește să fie asigurat că
în procesul de producție nu va
apărea nici o piedică. Acum
cîțiva ani, concernul chimic
„American Cyanamid" a cerut
angajatelor sale din Willow Is
land certificate medicale de ste
rilitate sau care să garanteze că
nu mai pot avea copii din cau
za vîrstei. ca o condiție pen
tru menținerea lor în întreprin
dere I

de proporțiile șomajului și inflației,
accentuează si înăsprește discrimina
rea față de femei. în țările Pieței co
mune. din cei 5 900 000 șomeri înregis

trați in 1977, circa 3 600 000 erau fe
mei. O tendință care a continuat să
se adîncească în toți anii care au
urmat de la publicarea acestei statis
tici dramatice. în Franța, 60 la sută
din persoanele in căutare de lucru
sint la ora actuală femei. „Sintem
in criză — declara Sandra Porter, di
rector adjunct al Comisiei Naționale
a Femeilor Salariate din S.U.A. Fe
meile sint .atit de îngrozite că iși vor
pierde slujbele, incit nu mai îndrăz
nesc să vorbească despre probleme,
cum ar fi remunerația sau promo
varea ierarhică in condiții de egali
tate".
Considerate adeseori, in practica so
cială, „cetățeni de categoria a doua",
femeile sint împiedicate sistematic in
lumea capitalului să-și ocupe locul
meritat in societate, in toate dome
niile de activitate, să participe la via
ța socială și politică a țărilor lor.
„Perspectivele de promovare și sala
rizare a femeilor — sublinia ziarul
-TIMES» — se reduc concomitent
cu înrăutățirea situației economice.
Numai 1 la sută din cele 44 milioane
de femei salariate americane au reu
șit să ocupe posturi de conducere și
se pare că acum, din cauza recesiu
nii, numărul lor se va reduce și mai
mult". în 1981. in Franța Ia un nu
măr total de 281 000 ingineri numai
17 000 erau femei. Dar situația dobindește aspecte aproape incredibile
pentru epoca noastră cind se avan
sează pe ierarhia organelor puterii
de stat. Ponderea femeilor în Con
gresul S.U.A. nu a depășit, in ulti
mii 25 de ani, 4 la sută ; in Belgia

Cu o hotărire mereu mai mare, femeile de pretutindeni participă activ
la lupta pentru viața liniștită a copiilor, pentru o lume a păcii, egalității
și dreptății. Fotografia înfățișează un aspect de la o demonstrație pentru
pace la Haga

din 39-1 membri ai parlamentului nu
mai 37 sint femei.
în S.U.A. — „țara tuturor posibili
tăților" — femeile sint confruntate
cu existența a aproximativ 800 de
legi federale care consfințesc inega
litatea și discriminările. După aproa
pe 60 de ani de la obținerea drep
tului de vot pentru femei, un amen
dament privind egalitatea in drep
turi a cetățenilor de ambele sexe
(Equal Rights Amendment — E.R.A.)
nu a reușit nici în 1982 să în
trunească adeziunea a trei pătrimi
din statele federale pentru a dobindi
valoarea deplină de lege. Chestiunea

a declanșat o adevărată bătălie po
litică intre militantele organizației
feministe „National Organisation for
Women" (N.O.W.) și adversarii eman
cipării femeilor. Apărătorii vechilor
stări de lucruri desuete, anacronice,
profund nedrepte, au primit un aju
tor din partea... sectei mormonilor,
căre s-a grăbit să proclame nici
mai mult nici mai puțin că... „Dum
nezeu a creat bărbatul și nu femeia
după chipul său", perorind in con
tinuare că egalitatea între sexe con
travine „voinței divine" 1

Petre STĂNCESCU
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