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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele părții americane in Consiliul economic româno-americanPreședintele Republicii . Socialiste România. tovarășul.Nicolae Ceaușescu, a primit, marți după-amiază, pe Milton F. Rosenthal, președintele părții americane. în Consiliul economic româno-american, care face o vizită în țara noastră.In cadrul întrevederii au fost e-

xaminate- aspecte ale relațiilor ro- mâno-americane și îndeosebi ale colaborării și cooperării economice. A fost reliefată contribuția importantă a Consiliului economic româno-american în amplificarea și aprofundarea legăturilor economice, în lărgirea ariei de cooperare, in in

tensificarea și diversificarea schimburilor comerciale.De ambele părți, s-a apreciat că dezvoltarea multilaterală a relațiilor româno-americane este în folosul celor două țări, slujește la o mai bună cunoaștere și conlucrare între statele și popoarele noastre, cauzei generale a destinderii și păcii în lume.
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Ambasadorul Republicii Populare Chineze
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

RECENTELE DECRETE ALE CONSILIULUI DE SLAT - REGLEMENTĂRI DEOSEBIT DE IMPORTANTE PENTRU
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit, la 29 martie, pe tovarășul Li Zewang, care și-a prezentat scrisorile de acreditare in calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în țara noastră. (Continuare in pagina a V-a).Stimularea creșterii animalelor, întărirea ordinii și disciplinei în comercializarea produselor agroalimentareîn presa de ieri s-au publicat o serie de decrete ale Consiliului de Stat care, în esență, stabilesc reglementări de o deosebită importantă pentru stimularea creșterii animalelor, pentru întărirea ordinii și disciplinei în tăierea și vînzarea animalelor. în comercializarea produselor agroalimentare. Măsurile prevăzute de aceste decrete se înscriu în ansamblul preocupărilor constante ale conducerii partidului și statului, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru dezvoltarea agriculturii în actualul cincinal, pentru creșterea substanțială a producției agricole și a livrărilor la fondul de stat, spre a se , i asigura buna aprovizionare a popu- , îației cu produse agroalimentare și ‘ satisfacerea celorlalte necesități ale economiei naționale.După cum se știe. începînd de la 1 ianuarie 1982 a intrat în vigoare Decretul Consiliului de Stat privind contractările și achizițiile de animale, păsări și produse animale.Noile măsuri prevăzute de Decretul pentru modificarea și completarea Decretului Consiliului de Stat nr. 395/1981 privind contractările și achizițiile de animale, păsări și produse animale, după cum se subliniază în cuvîntul rostit de tovarășul Nicolae Ceaușescu în ședința Consiliului de Stat, urmăresc îmbunătățirea sistemului de premiere și de încurajare a creșterii animalelor de

către unitățile agricole socialiste șl de către producătorii particulari, precum și a cointeresării îngrijitorilor. Ele vor avea o influență pozitivă și vor determina o preocupare mai intensă din partea tuturor unităților agricole, inclusiv a producătorilor individuali, pentru dezvoltarea creșterii animalelor — îndeosebi a bovinelor — asigurîndu-se astfel condiții pentru realizarea integrală a sarcinilor stabilite în domeniul zootehniei, a măsurilor prevăzute prin programele de autoconducere și autoa- provizionare.în ce constau practic noile măsuri de cointeresare a producătorilor agricoli? în primul rînd, în acordarea unor sporuri de preț pentru animalele livrate în perioada 1 decembrie — 30 aprilie, la greutăți de peste 400 kg. în afara. acestor sporuri de preț, crescătorii de animale de toate categoriile beneficiază de prime de producție, acordarea lor fiind condiționată, bineînțeles, de realizarea anumitor indici de natalitate. Ceea ce este nou, deosebit de stimulativ, în prevederile acestui decret este, faptul că o parte însemnată din primele acordate unităților agricole pentru creșterea vițeilor revin direct îngrijitorilor și celor care contribuie la asigurarea unei rate înalte de natalitate. Așa după cum exemplifica secretarul general al partidului în cuvîntul rostit în cadrul ședinței

Consiliului de Stat, pe această cale, un îngrijitor dintr-o cooperativă sau o unitate de stat poate obține venituri suplimentare anuale de la 2 000 la 4 000—5 000 lei, în raport cu numărul de vaci și juninci pe care le va îngriji. De cîștiguri suplimentare va beneficia și personalul care are o activitate directă în realizarea unei natalități sporite, inclusiv medicii veterinari și șefii de fermă.în cadrul ședinței Consiliului de Stat a fost adoptat și Decretul cu privire la declararea animalelor, înstrăinarea și tăierea bovinelor și cabalinelor. Acest act normativ cuprinde măsuri ferme, menite să asigure păstrarea integrității șeptelului, Isă instaureze ordinea și disciplina în regimul de tăiere și vînzare a animalelor. Adoptarea acestui act normativ a fost impusă — așa cum sublinia secretarul general al partidului — de cerința de a reactualiza și preciza mai bine obligațiile ce revin crescătorilor de animale, sancțiunile ce se impun în cazul tăierilor ilegale de animale sau înstrăinării acestora fără aprobările legale necesare. Trebuie limpede înțeles că nicidecum nu este vorba de interzicerea vînză- rilor de animale, ci de a pune ordine în activitatea de comercializare a animalelor, care trebuie să se desfășoare în condițiile și cu aprobările prevăzute de lege, de a introduce o evidență riguroasă a acestora prin
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STADIUL ÎNSĂMÎNȚĂRII CULTURILOR DE PRIMĂVARĂ. Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, in procente pe 
județe, suprafețele însămînțate cu total culturi pînă în seara Zilei de 28 martie

înscrierea în registrul agricol a efectivelor de animale pe care le dețin unitățile agricole și persoanele fizice și a oricăror modificări intervenite în aceste efective. Scopul acestor măsuri este de a apăra nu numai integritatea șeptelului, ci și sănătatea populației prin supunerea regimului de tăiere a Animalelor unui control sanitar-veterinar foarte sever.O deosebită semnificație economică și socială au și reglementările cuprinse în Decretul privind vînzarea produselor agricole de către producătorii individuali, precum și unele măsuri pentru asigurarea respectării prețurilor maximale de mercurial. Adoptarea acestui act normativ a fost impusă nu numai de necesitatea de a se asigura un curs normal și controlat al prețurilor pe piață, dar și de cerința de a pune capăt unor fenomene de speculă cu produse agroalimentare ce au început să apară pe piața țărănească, speculă determinată mai ales de apariția unor intermediari între producători și consumatori. Comerțul cu produse agroalimentare este permis numaj producătorilor care vin să-și vîndă produse în piață, obligația lor fiind de a respecta prețurile maximale de mercurial afișate în piețe. Potrivit prevederilor decretului, cumpărarea în scop de vînzare a produselor agroalimentare de către persoane fizice este interzisă. Este o măsură binevenită, care urmărește eliminarea intermediarilor între producători și consumatori și are o importantă deosebită pentru a pune capăt oricărui fel de speculă. Aceasta pentru a nu afecta cu nimic nivelul de trai al oamenilor muncii, pentru a asigura desfacerea produselor agroalimentare la prețurile stabilite.Pornind de la esența și sensul noilor reglementări legale, de la rațiunile care au stat la baza adoptării lor. este de cea mai mare importanță ca ele să facă obiectul unor largi dezbateri cu întreaga țărănime, cu toți oamenii muncii din agricultură. Este necesar ca organizațiile de partid de la sate, consiliile populare comunale să explice producătorilor agricoli — folosind calcule concrete, convingătoare — că rostul acestor măsuri este de a stimula dezvoltarea creșterii animalelor, de a întări răspunderea, ordinea și disciplina în tăierăa și vînzarea animalelor. în comercializarea produselor agroalimentare, ceea ce este în interesul oamenilor muncii de la sate și orașe.

Șeful biroului din Viena al Agenției de presă vest-germane D.P.A.Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, marți, pe Alexander Wachsmuth, șeful biroului din Viena al Agenției de presă vest- germane D.P.A.La primire a participat tovarășul Eugen Florescu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R. Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat un interviu pentru agenția de presă vest-germană.
i Documente adoptate de Plenara Comitetului Central 
j al P.C.R. din 23-24 martie 1983
i HOTĂRÎREA
j Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 23-24 martie 1983 
j cu privire la politica internațională a partidului și statului nostru
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90 DE ANI DE LA FĂURIREA PARTIDULUI POLITIC

Cine seamănă la timp și de calitate 
obține producții mai mari și de calitate 
O concluzie, verificata de practică, după care să se acționeze 

în acest an pe toată durata campaniei agricoleNe aflăm la sfirșitul lunii martie, moment ce marchează încheierea unei etape importante a lucrărilor din campania agricolă de primăvară, și anume însă- mințarea culturilor din prima epocă. Este firească deci întrebarea : care este bilanțul acestei luni ? Pînă in seara zilei de 28 martie, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, au fost însămînțate în total 1 395 600 hectare, ceea ce reprezintă 28 la sută din suprafața planificată pe întreaga campanie. De menționat că realizările în ce privește suprafețele insă- mînțate sînt superioare mediei pe țară în județele Olt, Teleorman, Buzău, Prahova, Dîmbovița, Neamț, Brașov, Covasna și Suceava.Consemnînd aceste rezultate bune tn 'ansamblu, trebuie să menționăm totuși că nu peste tot însămîn- țările s-au desfășurat și se desfășoară în ritmul cerut. Ca urmare, au apărut decalaje însemnate între județe situate în aceleași zone pedoclimatice, decalaje care reflectă întîrzierea însămînțării unor culturi. Tocmai de aceea, în următoarele citeva zile este imperios necesar ca în toate județele și în toate unitățile agricole care mai au de semănat culturi din prima epocă să se acționeze pe un front larg, cu toate forțele, pentru încheierea grabnică a însămînțării acestor culturi.Ce a mai rămas de făcut ? Mai sînt de însămînțat 9 000 hectare cu orzoaică de primăvară în județele Harghita și Covasna ; sfeclă de zahăr — 27 000 hectare — în județele Covasna, Harghita, Suceava, Brașov și altele. Floarea-soarelui a fost însămînțată pe 363 450 hectare, reprezentind 78 la sută din prevederi. Mai multe județe din zona întii au încheiat semănatul acestei culturi, iar în altele această lucrare se apropie de final. Mai sînt de semănat suprafețe mai mari cu floarea-soarelui în județele Constanța, Tulcea, Brăila, Vaslui, Iași și Botoșani. De asemenea, mai sint de insămințat 37 000 hectare cu in pentru fibră, suprafețe mai mari fiind localizate în județele Bihor, Bacău, Neamț, Botoșani, Suceava, Covasna, Harghita, Maramureș și altele. Ploile din ultimele zile, care au cuprins o bună parte a țării, au umezit solul, ceea ce ajută semănăturilor să răsară, și permit mai buna pregătire a patului germinativ. Acest avantaj trebuie folosit pentru a se executa, în continuare, lucrări de cea mai bună calitate, condiție esențială pentru realizarea de recolte sporite în acest an.

Cu atît mai mult se impune ca toate culturile din epoca întîi, inclusiv floarea-soarelui, să fie semănate într-un timp cit mai scurt și de cea mai bună calitate, cu cit începutul lunii aprilie marchează trecerea la o nouă etapă a lucrărilor agricole de primăvară, de fapt cea mai importantă : însămînțarea culturilor din epoca a doua. Dintre acestea, porumbul se detașează prin ponderea ce o deține și importanța ce o prezintă pentru economia națională. De fapt, știrile sosite Ia redacție anunță că însămînțarea porumbului a început, pentru moment cu forțe mai reduse, într-un șir de județe din Cîmpia Dunării — Olt, Dolj, Teleorman și Ialomița și sectorul agricol Ilfov. Semănatul acestei culturi se va extinde pe măsură ce va crește temperatura solului.întrucît semănatul culturilor din epoca a doua va trebui să se execute in termene foarte scurte — al porumbului în cel mult 8—10 zile bune de lucru — toate pregătirile se cer încheiate cît mai repede și cu cea mai mare răspundere. în primul rînd este nevoie să fie utilizate, din prima zi, toate semănătorile disponibile. Pentru aceasta, este necesar ca, în cel mai scurt timp, în fiecare secție de mecanizare semănătorile care au fost folosite la sfecla de zahăr și floarea-soarelui să fie modificate și echipate pentru însămînțarea porumbului. Desigur, pretutindeni trebuie să se manifeste grijă și răspundere maximă pentru reglarea corespunzătoare a semănătorilor, astfel încît să se realizeze de la semănat densitatea de plante stabilită la fiecare hibrid și pe fiecare solă.Lucrătorii ogoarelor — mecanizatori, cooperatori și specialiști — se află în fața unei perioade decisive a lucrărilor agricole de primăvară, care trebuie să constituie problema fundamentală, centrală, a întregii activități de partid la sate. Datoria organelor județene de partid, a organizațiilor de partid din comune și unitățile agricole, a consiliilor populare este de a asigura, în continuare, o mobilizare generală a tuturor forțelor mecanice și umane din agricultură, astfel incit și culturile din epoca a doua să fie însămînțate într-un timp cît mai scurt și la. un nivel calitativ ridicat, acestea condiționînd direct obținerea unor recolte mari în acest an.
Aurel PAPADIUC

REVOLUȚIONAR AL CLASEI NOASTRE MUNCITOARE 

O istorie eroică și glorioasă, 
de slujire devotată a poporului 

«>

„Anul 1893 este anul nașterii detașamentului revoluționar, de 
avangardă, al clasei muncitoare din România, lată de ce putem 
spune, cu deplin temei, că adevăratele începuturi ale Partidului 
Comunist Român - care continuă cele mai înalte tradiții de luptă 
ale poporului și își are rădăcinile împlîntate adînc în mișcarea 
muncitorească, socialistă, din a doua jumătate a secolului trecut - 
coincid cu începutul activității partidului muncitoresc călăuzit 
de teoria revoluționară marxistă”.

NICOLAE CEAUȘESCUIn aceste zile, clasa muncitoare, întregul nostru popor sărbătoresc, cu sentimente de aleasă cinstire și puternică mîndrie patriotică, împlinirea a 90 de ani de la un eveniment de relief al istoriei modeme a țării : făurirea partidului politic revoluționar al proletariatului român — Partidul Social-Democrat al Muncitorilor din România. O Aniversare înscrisă firesc în inimi și conștiințe cu litera de aur a marilor

sărbători naționale, deoarece ea stă mărturie peste vreme adevărului, subliniat în repetate rînduri de tovarășul Nicolae Ceaușescu, că partidul nostru comunist are adinei rădăcini în istoria țării, că el s-a născut și a crescut odată cu proletariatul român, fiind depozitarul celor mai înalte aspirații ale clasei muncitoare, ale poporului român. O aniversare care ilustrează, deopotrivă, atașamentul nestrămutat al munci
CAPITALA PATRIEI- 

EROU AL MUNCII SOCIALISTE

torimii noastre față de idealul socialist, faptul că ideile . socialiste sînt adînc și trainic implantate, de multe decenii, în conștiința poporului român.Făurirea partidului politic muncitoresc a fost rezultatul unei îndelungi lucrări a clasei noastre muncitoare asupra ei însăși, concluzia firească a zeci și zeci de ani de lupte, de eforturi și căutări, în decursul cărora proletariatul român a înțeles tot mai limpede că emanciparea sa social-economică și politică trebuie să fie opera sa proprie, rodul luptei sale, că organizarea, unitatea rândurilor sale constituie un uriaș izvor de tărie și încredere. Marele congres socialist spre care se îndreptau, în urmă cu 90 de ani. speranțele României muncitoare a răspuns nevoii acut resimțite a creării unui stat major marxist al proletariatului român, a unei forțe politice capabile să organizeze și să conducă la scară națională lupta clasei muncitoare, a celorlalți oameni ai muncii pentru libertate și dreptate socială, pentru o lume lipsită de asuprire și exploatare. O lume în care, cum s-a scris în epocă, munca să nu mai fie „izvor de sărăcie, de apăsare, de nesiguranță, de înjosire'1, ci „un izvor de bunăstare și dezvoltare armonioasă in toate privințele".Din perspectiva timpului se poate afirma cu îndreptățit temei că partidul revoluționar al clasei noastre muncitoare a împlinit marile speranțe legate de el, asumîndu-și cu înaltă responsabilitate sarcina istorică de a organiza puterile proletariatului, ale poporului muncitor in vederea înlăturării orânduirii capitaliste și „întemeierii societății socialiste". Sub roșul steag înălțat acum nouă decenii — steag pe care avea să-l preia într-o altă primăvară, in urmă cu 62 de ani. partidul comunist — clasa muncitoare, ceilalți oameni ai muncii din țara noastră au purtat dîrze bătălii împotriva exploatării și asupririi, pentru apărarea intereselor naționale fundamentale, spre a clădi un viitor de prosperitate și demnitate pentru țară și oamenii ei. Sub conducerea partidului comuniștilor au fost duse spre împlinire mărețele idealuri înscrise în programul adoptat la istoricul congres socialist din primăvara anului 1893, pe pămîntul românesc fiind înlăturate, în anii ce au urmat istoricului act revoluțio-
Silviu ACHIM

de stup.
o muncă de zi si

Pentru o muncă
Pentru
noapte în trei schimburi. 
Uneori pentru munca fără 
duminici. Pentru munca 
fără pauză a celor care în
trețin focul viu, focul ve- 

vară, sub bombardamente--- trelor de metal, focul elec- 
le aviației cu zvastică. Dar 
orașul a renăscut brusc, in
tr-o altă primăvară. Am 
aflat apoi de cite ori a 
fost ars și călcat Bucu
reștiul, care a renăscut, 
prin secole, de fiecare dată. 
De aici s-au lansat marile 
chemări ale nației și aici 
s-au întors ecourile din

Mi-e drag acest oraș, care 
e capitala României. Am 
intrat in el cu spaimă, in
tr-o primăvară, în 1944, sub 
bombardamentele anglo- 
americane. M-am întors in 
el cu spaimă, in aceeași trie, și, de ce să n-o spu

nem, focul inteligenței. Și 
acesta arde, chiar cind nu 
se vede cu ochiul liber, so-

nor mentalități și metehne 
nefaste, intre care putem 
numi si lipsa spiritului gos
podăresc, și acel lasă-mă 
să te las care întoarce spa
tele la bine si la rău, si 
tăierea frunzelor la clini, si 
mica ciupeală, si. mica 
chiverniseală, si mitocănia, 
Si risipa. Din toate avem 
cite puțin, dar pînă la urmă 
covîrșește spiritul civic, cel

Paul ANGHEL

toate zările românești. Cind 
am aliat că „Soarele la 
București răsare". cum 
spuneau transilvănenii care 
rivneau să se unească cu 
Tara, mi-am spus că aceas
tă chemare și constatare de 
astronomie națională a fost 
spusă pentru mine. Mai 
târziu, hăt încoace, cind am 
aflat, ba și am scris-o, că 
Bucureștiul a dat cel mai 
mare număr de eroi in Răz
boiul Independenței, mi-am 
spus că acest oraș este 
predestinat să aibă un 
mare destin și o epocă de 
veritabilă Renaștere.

Și are. Aflu din presă că 
orașul nostru a primit 
titlul de Erou. Nu pentru 
vitejiile de odinioară, ci 
pentru munca sa de azi.

licitindu-țl niște ochelari 
care de obicei se pun la 
razele Roentgen sau la fla
căra pentru sudură auto
genă. Și inteligența taie, și 
ea arde, și ea sudează. O 
sudură, iată, s-a făcut între 
inteligență și muncă, între 
muncă și ordine, intre da
torie și responsabilitate, 
fiindcă altfel un mare oraș, 
cum e al nostru, n-ar pu
tea respira și lucra. Bucu- 
reștiul respiră și lucrează, 
Bucureștiul rezistă încercă
rilor de tot felul și relelor. 
Rezistă soarelui de Bără
gan și crivățului aspru. Re
zistă asediului unor cala
mități care, din cind în 
cind, dar energic, nu-l 
cruță. Rezistă presiunii u-

care a făcut și face faima 
Bucureștiului, astfel incit 
azi, eu unul ■ nu mai pot 
concepe Capitala altcumva, 
nici altundeva, in 'alt loc 
decit e azi. Încă o dată, 
orașul nostru își merită 
titlul de Erou.

Dar. zic eu, bucureștea- 
nul care e zeflemist de fe
lul lui, deși om de nădejde, 
ar trebui să știe mai mult 
despre acest oraș in care 
trăiește, cu care se con
fundă. Se confundă pină 
acolo incit uneori nu mai 
vede de ici și pînă colo sau 
uită ce s-a mai construit 
intr-o singură zi in Bucu
rești. Asemenea rememo
rări sint utile, fiindcă ne

arată cum a crescut și cum 
crește orașul nostru de la 
o zi la alta. Ciți bucu- 
reșteni s-au plimbat cu me
troul, in afară de cei care 
călătoresc regulat cu acest 
vehicul nevisat cindva ? Dar e utilă și o asemenea 
călătorie! Ciți bucureșteni 
s-au plimbat pe noua Cale 
a Moșilor, in afara celor 
care locuiesc pe această 
splendidă magistrală ? E 
util s-o vedem, fiindcă odi
nioară cartierul mizer ne 
dădea o firească repulsie. 
Ciți au fost prin Vitan, Ti
tan, Drumul Taberei, Mili
tari, Pantelimon, Ghica- 
Tei și-n alte cartiere, care 
sint adevărate orașe ? Dar 
pe șantierul noului centru 
civic? Dar pe locurile unde 
se va trasa noul port, care 
va lega Bucureștiul cu Du
nărea? De aici încolo in
trăm în viitor, nu insă și in 

'utopie. Ceea ce era uto
pie ieri,, e realitate azi, 
in București. E util să 
parcurgem asemenea tra
see și pentru a vedea cine 
e constructorul Bucureștiu
lui de azi : chiar bucureș- 
teanul !

De aceea, în replică la un 
vechi șlagăr, i-aș spune azi 
bucureșteanului: „Hai.să-ți 
arăt Bucureștiul ziua 
Merită.

Despre succesele dobîndite în întrecere de oamenii muncii din Capitală, încunu
nată acum cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste1"

a 111-a
”, un reportaj în pag.
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(Continuare în pag. a V-a)
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Noua imagine a cartierului bucureștean Băneasa
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DOCUMENTE ADOPTATE DE PLENARA COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R. DIN 23-24 MARTIE 1983

HOTĂRÎREAPlenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român din 23-24 martie 1983 cu privire la politica internațională a partidului și statului nostru
IPlenara a dezbătut și aprobat Raportul privind activitatea internațională a partidului și statului nostru în 1982 și principalele orientări în politica externă a țării în anul 1983.Comitetul Central a dat o înaltă apreciere activității deosebit de intense pe care au desfășurat-o, în 1982, pe arena mondială Partidul Comunist Român și Republica Socialistă România și a subliniat că ea a avut loc în conformitate cu obiectivele stabilite de Congresul al XII-lea și plenarele C.C. al P.C.R., cu orientările și indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii. Acțiunile de politică externă ale țării noastre au fost călăuzite de preocuparea statornică de a dezvolta continuu relațiile internaționale ale României, de a contribui nemijlocit la salvgardarea păcii în lume, la reducerea încordării și reglementarea situațiilor con- flictuale, la oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, la reluarea politicii de destindere, independență națională și colaborare, de instaurare a unei noi ordini economice internaționale, la afirmarea socialismului în lume.Plenara a relevat contribuția determinantă a tovarășului Nicolae Ceaușescu la elaborarea și înfăptuirea politicii externe a României socialiste, evidențiind cu profundă satisfacție largul ecou și puternica în- rîurire pe care au avut-o — și în anul 1982, pe plan internațional — prodigioasa activitate și inițiativele conducătorului partidului și statului nostru, pildă inestimabilă de răspundere exemplară față de interesele naționale, progresul și fericirea poporului român, față de destinele lumii contemporane, întreaga evoluție a evenimentelor a confirmat pe deplin realismul obiectivelor și justețea orientărilor stabilite de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceea ce a ridicat tot mai mult prestigiul și autoritatea sa pe plan mondial, a consolidat poziția României socialiste în lume.La baza activității externe a României au fost așezate ferm principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța, dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn pe propriile destine, de a se dezvolta liber și independent, acționîn- du-se cu consecvență pentru afirmarea lor în ansamblul raporturilor internaționale.Plenara relevă că un rol hotărîtor în înfăptuirea politicii internaționale a partidului și statului nostru l-a avut continuarea dialogului la cel mai înalt nivel, care, în anul 1982, s-a concretizat în noi în- tîlniri și convorbiri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu cu șefi de state din Europa, Asia, Africă și America, în contactele și schimburile de păreri purtate cu președinți și secretari generali de partide, cu conducători ai mișcărilor de eliberare națională, în primirea unor personalități politice, reprezentanți ai vieții economice și social- culturale din diferite țări. Acest dialog, materializat prin semnarea a 18 declarații și comunicate comune, prin încheierea altor numeroase acorduri și înțelegeri de colaborare în diverse domenii, a lărgit cadrul politic și juridic favorabil dezvoltării și di

versificării relațiilor bilaterale și conlucrării pe plan internațional.Plenara evidențiază că. în 1982. România a întreținut raporturi diplomatice cu 139 state și a realizat schimburi economice și comerciale cu 150 țări de pe toate continentele. în același timp. Comitetul Central menționează că Partidul Comunist Român a acționat constant pentru amplificarea și adîncirea legăturilor sale internaționale. partidul nostru avînd, în prezent, relații de colaborare cu circa 200 partide comuniste și muncitorești, partide socialiste și social-democrate, alte forțe democratice și partide de guvernămînt, organizații politice și mișcări de eliberare națională.Comitetul Central apreciază în mod deosebit faptul că partidul și statul nostru au situat, și in acest an, pe prim-plan a- profundarea și consolidarea colaborării reciproc avantajoase și a solidarității cu toate țările socialiste, și în primul rînd cu cele vecine. Noi momente de referință au marcat, în acest sens. întîlnirile și convorbirile pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a avut, în 1982, cu conducători de partid și de stat ai acestor țări.A fost urmărită cu perseverență extinderea schimburilor comerciale, a cooperării economice și tehnico-științifice cu țările membre ale C.A.E.R., cu celelalte state socialiste. S-a acționat pentru pregătirea și organizarea temeinică a Consfătuirii la nivel înalt a țărilor membre ale C.A.E.R., în spiritul inițiativei și al propunerilor tovarășului Nicolae Ceaușescu. A fost promovată activ poziția principială a României în favoarea consolidării unității și coeziunii țârilor socialiste, a întăririi solidarității și conlucrării lor — condiție fundamentală pentru triumful cauzei generale a socialismului, păcii și progresului.Plenara reliefează, totodată, că au continuat să se dezvolte și să se diversifice relațiile de prietenie și colaborare ale României cu țările în curs de dezvoltare și nealiniate. Prin transpunerea în viață a însemnatelor înțelegeri convenite la nivel înalt s-au deschis noi perspective raporturilor bilaterale pe plan politic și e- conomic, a fost asigurată intensificarea schimburilor comefciale și cooperării în producție, în condiții reciproc avantajoase. s-a întărit sprijinul pe care România îl acordă, pe această cale, țărilor in curs de dezvoltare și nealiniate, consolidării independenței lor naționale. A fost aprofundată. de asemenea, participarea României la activitățile „Grupului celor 77“ și la mișcarea de nealiniere, acționîndu-se pentru întărirea conlucrării și solidarității țărilor în curs de dezvoltare, pentru impulsionarea negocierilor cu țările dezvoltate.Raporturile României cu țările capitaliste au evoluat în spiritul principiilor coexistenței pașnice, al interesului mutual pentru promovarea schimburilor economice avantajoase și a dialogului politic a- supra problemelor majore ale contemporaneității.Subliniind contribuția hotărîtoare, determinantă. a dialogului la cel mai înalt nivel la dezvoltarea susținută a relațiilor, internaționale ale României socialiste, plena

ra relevă. în același timp, amplificarea raporturilor externe ale țării noastre pe linie guvernamentală și parlamentară, a Frontului Democrației și Unității Socialiste, a organizațiilor de masă și obștești.Plenara reliefează că activitatea de propagandă externă a fost orientată spre popularizarea documentelor Congresului al XII- lea și .Conferinței Naționale ale P.C.R., a trecutului glorios al poporului român, a marilor realizări în construcția societății socialiste multilateral dezvoltate în România, a concepției tovarășului Nicolae Ceaușescu privind dezvoltarea internă a țării noastre și problemele majore ale lumii contemporane.în cursul anului 1982 a continuat difuzarea largă peste hotare a operelor tovarășului Nicolae Ceaușescu, publicate în limbi de circulație internațională, iar în edituri de prestigiu din străinătate au apărut 19 noi volume consacrate gîndirii, activității și personalității președintelui României.în semn de omagiu pentru contribuția sa remarcabilă la cauza păcii și progresului în lume, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-a fost decernată înalta distincție „Om al anului 1981", atribuită de Adunarea pentru integrare națională-din India.Plenara evidențiază că eforturile organelor de partid șl de stat au fost concentrate în 1982 asupra îndeplinirii prevederilor planului de comerț exterior și cooperare economică internațională și creșterii eficienței schimburilor, ținîndu-se seama de consecințele grave ale crizei economice mondiale pentru toate țările, îndeosebi pentru cele în curs de dezvoltare. Măsurile luate pentru impulsionarea exportului și reducerea importurilor au condus la obținerea unui excedent în balanța comercială.S-a acționat, în continuare, cu intensitate pentru amplificarea relațiilor comerciale cu țările socialiste, pentru promovarea unor forme superioare de colaborare economică și tehnico-științifică, pentru creșterea participării României la activitatea de specializare și cooperare industrială în cadrul C.A.E.R. Au fost extinse, în interesul reciproc, relațiile economice cu țările în curs de dezvoltare și s-au explorat noi modalități pentru evoluția lor durabilă și stabilă, pentru întărirea conlucrării cu aceste state în înfăptuirea telurilor comune de restructurare, pe baze echitabile, a raporturilor economice internaționale. Totodată, au fost intensificate schimburile cu statele capitaliste dezvoltate, urmărindu-se crearea condițiilor favorabile pentru creșterea exportului produselor românești și aplicarea nediscriminatorie a acordurilor încheiate cu Piața comună și cu alte țări occidentale.O amplă dezvoltare a cunoscut activitatea de cooperare economică internațională care asigură realizarea a circa 25 la sută din totalul exportului, a sporit rolul comisiilor mixte guvernamentale și al celorlalte foruri de negociere economică in reglementarea raporturilor bilaterale pe termen lung și în menținerea unui . echilibru judicios al schimburilor. S-a acționat pentru lărgirea și consolidarea cadrului juridic care să favorizeze dezvoltarea schimburilor comerciale și cooperării economice, încheindu-se peste o sută de acorduri, convenții și înțelegeri în aceste domenii.

Plenara apreciază că activitatea internațională a partidului și statului s-a desfășurat, în 1982, în condițiile unei evoluții complexe a vieții internaționale. Acțiunile de politică externă ale României pe plan bilateral și în cadrul organismelor internaționale au fost dedicate statornic cauzei destinderii, dezarmării, securității și păcii, transpunerii în viață a pozițiilor și inițiativelor partidului și statului, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu.Pornindu-se de la pericolul fără precedent pe care îl constituie escaladarea înarmărilor, s-a acționat pentru începerea de negocieri efective care să ducă la încetarea cursei înarmărilor și realizarea de progrese în domeniul dezarmării, în primul rind nucleare. Pe baza mandatului încredințat de Marea Adunare Națională și a voinței exprimate prin cele 18 milioane de semnături, care au însoțit Apelul poporului român adresat sesiunii speciale a Adunării Generale O.N.U. consacrate dezarmării, țara noastră a prezentat numeroase inițiative și propuneri vizînd sporirea contribuției acestui organism la dezbaterea și adoptarea programului global de dezarmare, la convenirea de măsuri pentru reducerea cheltuielilor militare și a tuturor categoriilor de armament din arsenalele existente. .Salutind începerea negocierilor de la Geneva dintre Uniunea Sovietică și S.U.A., partidul și statul nostru s-au pronunțat pentru realizarea de urgentă a unor acorduri în problemele reducerii armelor nucleare strategice, opririi amplasării de noi arme nucleare cu rază medie de acțiune în Europa, pentru reducerea și retragerea celor existente.în centrul activității tării noastre la reuniunea de la Madrid a stat obiectivul finalizării cu succes a lucrărilor sale, care să ducă la convocarea unei conferințe a statelor participante pentru întărirea încrederii și dezarmare în Europa, să asigure continuitatea procesului făuririi securității și dezvoltării colaborării pe continent. România a militat, de asemenea, pentru accelerarea negocierilor și 'încheierea unui acord de reducere a trupelor și armamentelor, în cadrul tratativelor de la Viena, pentru adîncirea raporturilor pe diverse planuri între țările balcanice și trecerea la organizarea unei conferințe la nivel înalt, consacrată transformării Balcanilor într-o zonă a colaborării pașnice, fără arme nucleare.O atenție de prim ordin a fost acordată promovării active a poziției României și a inițiativelor tovarășului Nicolae Ceaușescu privind prevenirea și încetarea conflictelor militare, eliminarea stărilor de tensiune și soluționarea exclusiv pe cale politică a problemelor litigioase dintre state. Ca urmare a eforturilor constante ale țării noastre, a fost adoptată Declarația O.N.U. privind reglementarea pașnică a diferendelor ; de asemenea, au fost adoptate rezoluții în legătură cu înghețarea și reducerea bugetelor militare ;• .consecințele economice și sociale ale cursei. înarmărilor.; Anul internațional al tineretului ; dezvoltarea și consolidarea bunei . vecinătăți între state ; combaterea racolării de cadre calificate din țările în curs de dezvoltare ; asigurarea universală a dreptului la educație și s-au creat premisele promovării în viitor 

a altor propuneri românești, identificării de noi căi pentru sporirea rolului organizației în viata internațională.în cadrul acțiunilor .consecvente ale țării noastre consacrate lichidării subdezvoltării și edificării unei noi ordini economice în lume, un accent deosebit s-a pus pe sprijinirea măsurilor vizînd înlăturarea fenomenelor negative din schimburile internaționale. abolirea practicilor imperialiste in domeniul creditelor, al dobînzilor. ceea ce corespunde imperativelor dezvoltării mai accelerate a țărilor rămase în urmă și ale stabilității economice generale. România a militat, împreună cu celelalte țări din „Grupul celor 77“, pentru lansarea negocierilor în problemele colaborării economice pentru dezvoltare și a acționat pentru promovarea inițiativei tovarășului Nicolae Ceaușescu privind organizarea unei conferințe la nivel înalt a țărilor in curs de dezvoltare.
IIPlenara subliniază că, în anul 1983, partidul și statul nostru se vor călăuzi neabătut în activitatea internațională după hotă- rîrile Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale P.C.R., după orientările și indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu consacrate făuririi condițiilor de pace, independență și colaborare, favorabile edificării cu succes a socialismului în România.In spiritul aprecierilor Conferinței Naționale a partidului, potrivit cărora problema fundamentală a epocii noastre este cea a preîntîmpinării războiului și asigurării păcii, se va acționa cu hotărîre pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare sub un strict control intefnațional, pentru reducerea încordării și a focarelor de conflict, pentru soluționarea politică a diferendelor dintre state.în activitatea pe plan internațional vor fi larg promovate pozițiile principiale și propunerile prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ al Tratatului de la Varșovia, care pun în evidență rolul și răspunderea țărilor participante la tratat față de soarta păcii și lupta pentru preîntîrhpina- rea unui război nuclear, pentru menținerea și consolidarea destinderii, înfăptuirea dezarmării, dezvoltarea colaborării pe continentul european și în întreaga lume.Partidul Comunist Român va promova larg relațiile cu partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste și social-democrate, cu alte formațiuni politice de guvernămint și mișcări de eliberare națională, cu forțele democratice și'anti- imperialiste de pretutindeni și va conlucra cu acestea pentru a bara — prin frontul unit al maselor populare și al opiniei publice mondiale — calea războiului, pentru a determina un curs nou în viața internațională spre destindere, colaborare și progres economico-social.Tara noastră va milita pentru adîncirea raporturilor cu toate statele socialiste, și. îndeosebi cu cele vecine, va extinde colaborarea cu țările în curs de dezvoltare și nealiniate, va lărgi relațiile cu țările capitaliste dezvoltate pe baza egalității, respectului independenței și avantajului reciproc.Vor fi sporite eforturile pentru diversi

ficarea relațiilor în domeniul economic, tehnico-științific și cultural cu toate țările lumii, pentru așezarea întregii activități de comerț exterior și cooperarea economică internațională pe principiile noului mecanism economico-financiar. Se va acționa intens pentru creșterea susținută a exportului, diminuarea efectelor crizei economice mondiale, asigurarea echilibrului balanței comerciale.Pe baza pozițiilor și propunerilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, a Raportului la Conferința Națională a P.C.R., partidul și statul nostru vor milita neabătut pentru obținerea de progrese reale pe calea opririi cursei înarmărilor și trecerii la dezarmare, în primul rînd nucleară, în Europa și în întreaga lume. în cadrul forurilor de dezbatere și negociere ale O.N.U., precum și în ansamblul activității de politică externă se va acționa, în mod prioritar, pentru oprirea amplasării de rachete nucleare cu rază medie de acțiune în Europa, pentru retragerea celor existente și începerea ,de tratative directe între Tratatul de la Varșovia și N.A.T.O. cu privire la reducerea bugetelor militare, a efectivelor armate și a armamentelor, adoptarea de măsuri eficiente de dezarmare nucleară și înlăturarea pericolului de război.La reuniunea general-europeană de la Madrid, România va acționa cu hotărîre pentru încheierea grabnică și cu rez’jîtkte pozitive a lucrărilor sale, astfel incit “să ’se convină convocarea unei conferințe pentru întărirea încrederii și dezarmare pe continent, noi măsuri pentru impulsionarea înfăptuirii prevederilor Actului final și a- sigurarea continuității procesului de edificare a securității și de dezvoltare a colaborării între statele participante.Țara noastră va milita activ și va sprijini eforturile îndreptate spre lichidarea subdezvoltării, pentru instaurarea noii ordini economice în lume, va contribui nemijlocit la acțiunile vizînd începerea, sub egida O.N.U., a negocierilor în problemele colaborării internaționale pentru dezvoltare, întărirea solidarității și unității de acțiune a țărilor în curs de dezvoltare și nealiniate, pentru organizarea unei întîlniri la nivel de șefi de state și guverne a țărilor în curs de dezvoltare.Totodată, partidul și statul nostru se vor afirma ca factor activ pentru lărgirea dialogului dintre state — fără deosebire de mărime sau orînduire socială — pentru sporirea rolului O.N.U. in dezbaterea și soluționarea problemelor majore ale păcii, securității și progresului, pentru stingerea focarelor de tensiune și conflict, pentru promovarea unor raporturi de tip nou, democratice, în lume.Plenara relevă că politica externă a partidului și statului, in anul 1983, va da expresie orientărilor stabilite de Conferința Națională, hotărîrii nestrămutate a poporului român de a acționa cu toată consecvența în direcția dezvoltării relațiilor dintre state, reducerii încordării internaționale, soluționării pe cale politică a tuturor stărilor conflictuale dintre state, pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, pentru triumful politicii de colaborare și pace, de respect al independenței naționale, pentru socialism.
— :.

Reglementări deosebit de importante pentru stimularea creșterii animalelor, 
întărirea ordinii și disciplinei în comercializarea produselor agroalimentare
„Stimulente puternice pentru sporirea natalității, 

pentru buna îngrijire a animalelor"
Am luat cunoștință cu multă 

bucurie de recentul decret al Con
siliului de Stat care, printr-o serie 
de prevederi, ne stimulează pe noi, 
îngrijitorii, să sporim numărul a- 
nimalelor, să obținem producții 
mai mari. Muncesc de 22 de ani ca 
îngrijitoare la C.A.P. Coteana, ju
dețul Olt, adică de la înființarea 
unității noastre și am în îngrijire 
un lot de 17 vaci, toate la prima 
fătare. De la începutul anului și 
pină acum ne-au fătat toate 17. 
Toți vițeii trăiesc. Deci procentul 
de natalitate în grupa mea de vaci 
este de 100 la sută. Deocamdată 
mulg în medie pe zi cite 12 litri 
de lapte de la fiecare vacă.

Anul trecut, sporul de natalitate 
realizat la ferma de vaci a coope
rativei noastre a fost de 82 la sută. 
Pentru acest an ne-am propus să 
realizăm 85 la sută. Dacă vom 
ajunge la acest procent și vom în
griji bine vițeii obținuți pe o peri
oadă de cel puțin 6 luni, ne vom 
bucura din plin de noile reglemen
tări cuprinse in decretul Consiliu
lui de Stat. Eu am făcut un mic

„Avantaje care îndeamnă să creștem 
și să contractăm mai multe animale 

la fondul de stat"
Comuna Buceș din județul Hune

doara este o localitate mai mică, 
de deal, așezată pe versantele văii 
Crișului Alb, unde locuitorii cresc 
și contractează cu statul multe ani
male și produse animale. Iată 
de ce, cetățenii din comuna noastră 
au primit cu interes prevederile 
recentului Decret al Consiliului de 
Stat care modifică șl completează 
Decretul din 1981 privind contractă
rile și achizițiile de animale, păsări 
și produse animale. Și voi de
monstra de ce. în cele 7 sate ale 
comunei sint numeroși crescători 
care dețin un număr mare de bo
vine, oi și porci. Romulus Buda, 
Romei Bucur, Nicodim Ciocan, Tra
ian Mateș și Ioan Jorja, ca să nu
mesc doar cîțiva dintre ei, cresc 
între 5 și 7 bovine, 10—30 de ovine, 
au porci și păsări. Bineînțeles, ei 
sint și printre primii contractant! 
cu statul. Aplicarea noilor regle
mentări va stimula și mai mult pe 
producătorii agricoli in sporirea nu
mărului de animale și a contractă
rilor cu statul. Din discuțiile pe 
care le-am avut cu cîțiva dintre 
cei mai harnici crescători de ani
male din comuna noastră am des-

V_______________________________

calcul din care reiese că numai de 
la grupa mea de vaci cooperativa 
noastră va beneficia de o primă 
de 6 800 lei, iar noi, îngrijitorii, 
vom primi sporuri importante de 
venituri. ' ,

Statul ne creează noi avantaje, 
noi trebuie să le valorificăm cit 
mai bine. De aceea, toți cei ce 
muncim la ferma zootehnică a 
C.A.P. Coteana sîntem hotăriți să 
răspundem la noile măsuri luate 
de stat prin eforturi susținute care 
să ducă la creșterea efectivelor de 
animale și a producției animale, 
ceea ce se va răsfringe și asupra 
bugetului familiilor noastre. .Mul
țumim conducerii partidului și sta
tului nostru, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru necontenita gri
jă pe care o poartă oamenilor 
muncii din agricultură.

Arltica GHIȚA
îngrijitor-mulgător,
C.A.P. Coteana, județul Olt

prins faptul că sporurile de preț și 
primele sint deosebit de stimula
toare și îmbucurătoare pentru ei.

Gospodarul Viorel Jorja. din sa
tul Grohoțele, crește 7 bovine, 20 
oi, 2 porci, multe păsări. El a con
tractat cu statul un vițel, un porc, 
însemnate cantități de lapte, ouă și 
păsări. Din cele 7 bovine, două sint 
vaci cu lapte. Noile prevederi din 
decret îl îndeamnă nu numai să 
mențină un număr mare de anima
le in gospodăria sa, ci să și spo
rească numărul vițeilor ce-i va ob
ține și-t va contracta cu statul. De 
fapt, in acest an, cetățenii comunei 
noastre au și încheiat contracte cu 
statul pentru livrarea a 310 bovine, 
500 oi și miei, 1 600 hl lapte de 
vacă, 150 hl lapte de oaie, 4 000 kg 
lină, 120 000 ouă și alte produse.

Avantajele create de măsurile 
stabilite de decretul amintit în
deamnă pe locuitorii comunei 
noastre să crească și să contracteze 
mai multe animale la fondul de 
stat. Aceasta ne obligă și pe noi, 
organele locale de stat, și în primul 
rind consiliul popular comunal, să 
luăm toate măsurile pentru a aplica 
întocmai în viață și prevederile De

cretului cu privire la declararea 
animalelor, înstrăinarea și tăierea 
bovinelor și cabalinelor. Numai 
prin respectarea întocmai a preve
derilor legale, crescătorii de ani
male vor fi stimulați în creșterea 
numărului de animale și a produc-

„Sîntem interesați 
la greutăți 1

Cu mult interes am aflat din zia
rele de marți despre modificările și 
completările aduse Decretului Con
siliului de Stat privind contractări
le și achizițiile de animale, păsări 
și produse animale. Sint măsuri 
foarte binevenite și deosebit de 
încurajatoare pentru fiecare cres
cător de animale, care încheie con
tracte de livrare la fondul de stat. 
Eu am in gospodăria mea două 
vaci, trei viței, doi cai, trei porci, 
20 de oi. Este adevărat; pentru a 
le îngriji e nevoie de multă muncă. 
Dar creșterea animalelor îmi aduce 
și ciștiguri frumoase. Anul trecut 
am contractat doi tăurași, un porc 
și lapte. Numai pentru cei doi 
tăurași am obținut 9 940 lei și 294 
kg porumb. O sumă frumoasă ! 
Dar puteam obține mai mult. Unul 
dintre tăurași a cîntărit 365 kg, re- 
venindu-mi 5 931 lei și 157 kg po
rumb boabe. Celălalt a fost mai 
ușor cu 40 kg și, de aceea, la preț 
am pierdut 2 500 lei. Nu-i păcat 7 
Ba da.

Pentru acest an am contractat 
trei tăurași și un porc. Sint insă 
hotărit să livrez tăurașii doar cind

„Să cumperi la prețuri stabilite de stat 
și să vinzi la prețurile bunului plac ?"

Am citit cu deosebită satis
facție cuvintul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rostit la ședința Consi
liului de Stat și Decretul privind 
vînzarea produselor agricole de 
către producătorii individuali, pre
cum și unele măsuri pentru asigu
rarea respectării prețurilor maxi
male de mercurial.

Eu sint cooperatoare și, an de an, 
am avut cel puțin 200 de norme. 
Dar imi lucrez și lotul dat în folo
sință personală. Din surplusul de 
produse realizate de pe acest lot, 
o parte le predau la stat, dar tot 
imi mai rămin. Pe acestea le duc 
direct la piață. Și nu o dată am 
văzut cu ochii mei inși vinzind la 
prețuri de speculă. Pe unii i-am și 
întrebat cum de nu se sfiesc să 
ceară atît de mult. Le-am spus că, 
după părerea mea, nu e cinstit să-i 
jecmănească pe cei de la oraș, oa
meni care-și cîștigă banii muncind 
în întreprinderi, pentru ca și noi, 

ției acestora, t>pm putea să ne rea
lizăm cum se cuvine obligațiile ce 
le avem față de stat.

Simian CHIFOR 
primarul comunei Buceș, 
județul Hunedoara

să livrăm animalele
ît mai mari"

vor avea peste 400 kg. Dacă voi 
reuși să fie și de calitatea I, voi 
primi 7 418 lei pentru fiecare și 176 
kg porumb boabe. Un salt mare nu ? 
Am citit că decretul prevede acor
darea a 400 lei drept primă pentru 
creșterea fiecărui vițel obținut și 
îngrijit pe o perioadă de cel puțin 
6 luni, contractat la fondul de stat. 
Asta este foarte bine. Dar revin și 
adaug că ar fi fost și mai avanta
jos dacă m-aș fi străduit din vre
me ca măcar un tăuraș să-l pot 
livra statului la cel puțin 401 kg 
pină la sfirșituf lui aprilie. înca
sam, la calitatea 1 peste 7 600 lei și 
primeam 176 kg porumb boabe.

De bună seamă, noile completări 
aduse decretului amintit ne în
deamnă pe toți producătorii să fim 
și mai buni gospodari, să creștem 
mai multe animale in gospodăria 
proprie, sporindu-ne astfel venitu
rile, bunăstarea.

Gherasim GHERLEA
țăran cu gospodărie individuală, 
comuna Roșia, județul Bihor

cei de la sate, să avem produsele 
industriale necesare. Și nu numai 
dintre cele pentru casă, îmbrăcă
minte, încălțăminte, unelte agricole 
sau altele de acest fel, ci chiar pro
duse alimentare. Pentru zonele de 
munte, unde nu se produc cereale, 
statul asigură circa 180 kg cereale 
pe locuitor anual. Zahărul, uleiul, 
pastele făinoase, dulciurile și cele
lalte produse ale industriei alimen
tare le cumpărăm la prețuri stabi
lite de stat. De ce, atunci, noi să 
ne vindem produsele de două sau 
trei ori mai scump? Nu este drept 
să gindești că ceea ce primești să 
fie cit mai ieftin, iar ceea ce vinzi, 
să cauți să fie cit mai scump. Era 
o judecată strîmbă, care se cam 
răspindise și e bine că decretul ii 
va pune capăt.

Marla GEORGESCU
țărancă cooperatoare, 
comuna Riureni, județul Vîlcea

Bătălia pentru mai mult cărbune,

bătălia pentru asigurarea independenței energetice a tarii

A

In săptămîna
21-27 martie

Convorbire cu tovarășul 
Ion LÂZÂRESCU 

ministrul minelor

— De la începutul lunii martie, 
producția medie zilnică de cărbu
ne a crescut constant, săptămână 
de săptămînă, ajungind in perioa
da 21—27 martie la 153 200 tone, 
cel mai bun rezultat obținut pină 
acum. Fiind deci aproape de în
cheierea lunii, vă rugăm, tovarășe 
ministru, să faceți o apreciere mai 
generală asupra factorilor care au 
contribuit la sporirea producției de 
cărbune.— Putem spune că încă din luna februarie, de cind la indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, în industria extractivă s-a trecut la noul program de lucru, rezultatele obținute de unitățile miniere au cunoscut o îmbunătățire substanțială. Avantajele noului program de lucru se concretizează in folosirea mai bună a bazei tehnice din dotare. a forței de muncă și a timpului de producție, in creșterea indicilor intensivi și extensivi de utilizare a complexelor mecanizate și excavatoarelor cu rotor, in asigurarea unui cadru organizatoric adecvat muncii în minerit. Ca urmare a măsurilor luate, un număr important de ingineri și muncitori din personalul tehnic, de administrație și de deservire au fost trecuți la locuri de muncă direct productive, iar acțiunea continuă. Pină în prezent, numai în unitățile miniere din Valea Jiului, de exemplu, peste 1 000 persoane din activitatea auxiliară au fost repartizate la locuri de muncă direct productive. Rezultatele obținute în lunile februarie și martie confirmă pe deplin superioritatea noului mod de organizare a producției si a muncii în industria extractivă. Astfel, în luna februarie s-au recuperat restanțele înregistrate în luna ianuarie Ia producția de cărbune, iar pină la 28 martie s-au extras suplimentar 41 200 tone cărbune față de sarcinile de plan la zi. Există, așadar, toate ^condițiile ca planul pe primul trimestru să fie îndeplinit și depășit. Practic, toate marile combinate și întreprinderi miniere din subordinea directă a ministerului își vor realiza și depăși planul pe primul trimestru, excepție făcînd numai Combinatul minier Rovinari, unde nu au fost încă recuperate rămî- nerile în urmă din prima parte a anului, dar unde în luna martie

Producția medie zilnicâ de cărbune 
a crescut la 153200 tune

PRODUCȚIILE OBȚINUTE ÎN SĂPTĂMÎNA 
21—27 MARTIE

Unitatea

Combinatul minier 
Combinatul minier 
Combinatul minier 
Combinatul minier 
întreprinderea 
întreprinderea 
întreprinderea 
întreprinderea 
întreprinderea

minieră 
minieră 
minieră 
minieră 
minieră

Horezu 
Sălaj 
Mehedinți 
Comănești 
Voivozi

Notă : Pentru prima oară în acest an, toate între
prinderile din subordinea ministerului și combinatele 
miniere au îndeplinit și depășit prevederile planului 
sâptâmînalproducția a crescut simțitor/ Dealtfel, in săptămîna recent încheiată cele două combinate miniere din bazinul Gorjului au realizat permanent o producție totală de peste 90 000 tone lignit pe zi. Totodată, după trecerea la noul program de lucru, în minele din Valea Jiului producția brută zilnică de cărbune a crescut cu 2 725 tone. Sint rezultate care demonstrează hotărirea minerilor, a tuturor oamenilor muncii din industria extractivă de a acționa cu fermitate pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite de conducerea partidului cu privire la sporirea mai rapidă a producției de cărbune. Semnificativ în acest sens este faptul că, pină la 28 martie, producția de cărbune a crescut față de aceeași perioadă a anului trecut cu 2,4 milioane tone, iar cantitatea de steril excavată și transportată a sporit cu peste 7,9 milioane metri cubi. Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R., sînt asigurate toate condițiile pentru a încheia acest an cu o producție de circa 200 000 tone cărbune pe zi.

— Ce măsuri se iau în conti
nuare pentru a atinge nivelurile de 
producție prevăzute pentru perioa
dele următoare ?— In minerit. orice creștere a producției se pregătește cu mult

Rovinari 
Motru 
Ploiești 
Valea Jiului

Față de plan
— în tone —

+ 23 200
+ 15100
+ 10 200
+ 4 280
+ 2 971
+ 1 641
+ 747
+ 624
+ 477

carbonifer depășirea de lignit

timp înainte prin executarea unui mare volum de lucrări de desco- pertă, deschideri de noi fronturi de lucru, puneri în funcțiune de noi capacități de producție. în acest context este pozitiv faptul că, săptămîna trecută, în cele două combinate din bazinul al Gorjului, odată cu planului la producția s-au excavat și transportat suplimentar 322 400 mc de steril. Totuși, consider necesar ca atît factorii de răspundere din cadrul ministerului, cit și conducerile întreprinderilor miniere să acorde mai multă atenție respectării tehnologiilor de lucru, efectuării la timp și în ritmul prevăzut a lucrărilor de descoper- tare și pregătire a noilor fronturi de lucru.Mobilizați de Îndrumările și indicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta plenară a C.C. al P.C.R., oamenii muncii din industria extractivă se angajează să muncească fără preget, cu abnegație pentru sporirea producției de cărbune, să-și aducă din plin contribuția la dezvoltarea bazei energetice și asigurarea independenței energetice a țării.
Convorbire realizată do
Ion TEODOR

I
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CEAUȘESCUNICOLAE

•X.
noastră

îndrie. satisfacție, încredere, profundă angajare muncitorească. revoluționară. A- cestea sint sentimentele ce vibrează, acum cu putere în inimile și în conștiința oamenilor muncii din capitala țării, inima mereu tinără a patriei, ma- ‘, rea citadelă a muncii creatoare. distinsă cu înaltul titlu de ;,Erou al Muncii Socialiste" pentru rezultatele de prestigiu înscrise în cronica întrecerii socialiste.Conferirea Înaltei dis- • tincții marchează un moment cu ample rezonanțe în viața Capitalei, a oamenilor săi. care, așa cum îi știm dintotdeauna, harnici și mereu preocupați să dea, prin fapte, sensuri tot mai profunde muncii lor de zix cu zi. își aduc o remarcabilă contribuție la realizarea cu succes a sarcinilor actualului cincinal, la dezvoltarea generală a patriei noastre. Este un moment care încununează firesc rezultatele din ultimii patru ani. de-a lungul cărora Capitala s-a situat pe locul ' I în marea competiție a muncii, a luptei pentru o calitate nouă, superioară în toate domeniile de ta te.mai ______care se bucură în societatea noastră munca rodnică, dedicată înfloririi patriei, stima și considerația cu care sint Înconjurați creatorii de valori materiale și spirituale, fruntașii în întrecere,Este unul din acele momente ce, punînd pregnant în lumină vocația constructivă a celui mai mare oraș al țării, configurează în noi dimensiuni istoria sa de azi și de mîine. a cărei evoluție, mereu ascendentă, se identifică cu preocuparea permanentă a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii din Capitală de a da viață orientărilor și indicațiilor secretarului general al partidului, de a fi mereu la înălțimea îndrumării permanente și a sprijinului multilateral acordate organizației de partid a Capitalei de tovarășul Nicolae Ceaușescu, in hotărirea de a acționa fără preget. în spiritul cerințelor izvorîte din concepția sa profund novatoare ce stă .la baza întregii opere de dezvoltare economică, socială și urbanistică a municipiului București in deplin consens cu marile

___________ _ activi-E1 definește, o dată mult, prețuirea de

în valoare de aproape trei miliarde lei. Iar aceste miliarde își au izvorul în munca mereu mai eficientă a oamenilor, in strădania lor de a pune mai bine în valoare resursele existente, anul 1982 marcînd un important progres în bătălia pentru o nouă calitate, desfășurată pe fronturi largi și convergente în același timp de comuniști, de organizația municipală de partid, De- rulînd secvențele cele mai semnificative din această amplă angajare de forțe, pretutindeni apar în prim plan comuniștii, faptele și acțiunile lor, menite să dinamizeze energiile tuturor oamenilor muncii, să orienteze preocupările fiecărui colectiv spre performanțe

să înregistreze unteană număr sporit de premiere industriale, îndeosebi pe tărimurile electronicii, elec- ■ trotehnicii, opticii, mecanicii și chimiei fine ; numai așa au putut intra în circuitul productiv cu mult înainte de termen numeroase capacități de producție și au putut fi date in folosință peste 56 000 de apartamente, al doilea tronson al metroului, noul pod Grant și multe alte importante obiective social-cul- turale.Numai așa s-au putut menține la panoul de onoare colective de muncă, precum cele de la „Electro- aparataj". întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie", întreprinderea chimică- Dudești. institutele

Rezultat firesc al contribuției sporite a fiecărui colectiv de muncă, drumul Capitalei spre titlul de „Erou al Muncii Socialiste" se înfățișează astfel ca o amplă concentrare de eforturi spre direcțiile prioritare de acțiune caracteristice procesului actualei dezvoltări intensive a întregii economii naționale. I

Distincții ale Republicii conferite pentru rezultate deosebite

obținute in muncă

1980

V 
î

*
*
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I
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î 
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MODERNIZARE
• Ponderea produselor noi și moderni

zate în valoarea totală a producției-marfă 
a fost la finele anului 1982 de aproape 
31 la sută față de 22,7 la sută cît s-a 
prevăzut în plan.
• S-au asimilat și introdus în fabricație, 

in primii doi ani ai cincinalului, aproape 
1 600 noi tipuri de mașini, utilaje și apa
rate, 200 noi materiale și peste 250 bunuri 
de consum.
• Ău fost aplicate, în perioada 1981 — 

1982, aproape 400 noi tehnologii de fabri
cație, s-au extins peste 370 tehnologii 
avansate și s-au aplicat 17 automatizări ale 
proceselor de producție și 49 sisteme de 
mecanizare.
• Ponderea produselor industriei con

structoare de mașini și industriei chimice 
în volumul total al exportului a fost în anul 
1982 de aproape 44 la sută.

tot mai înalte, să identifice căile și soluțiile optime de realizare a sarcinilor mereu sporite ce au revenit Capitalei.„Aceasta a conferit valențe noi rolului conducător al organizațiilor de . partid — ne spune tovarășul Ion Popa, secretar al comitetului municipal de partid. în viața fiecărui colectiv de muncă, datorită comuniștilor, s-au cristalizat strategii clare de acțiune, ale căror elemente comune s-au impus în toa-
DINAMISM
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25 martie se conferă Organizației 
de partid a municipiului București 
Ordinul „Steaua Republicii Socialiste 
România" clasa I.

de partid a municipiului București 
„Ordinul muncii" clasa I.

Prin Decretul prezidențial nr. 62 din 
28 martie se conferă Organizației 
de partid a municipiului București 
„Ordinul muncii” clasa I.

Dotarea tehnică 
actuală poate să dea 
o altă dimensiune 
producției dacă Pretu- tindeni se caută soluții de a o folosi mai bine. Iată un adevăr nu o dată demonstrat de bucureșteanul care astăzi realizează o producție de aproape două ori mai mare decît numai cu 7—8 ani în urmă, un adevăr care nu încetează să-și sporească mereu valabilitatea, punind, totodată, cel mai bine în lumină faptul că factorul hotărîtor în folosirea tehnicii ii reprezintă oamenii, perfecționarea- pregătirii lor politice și/profesionale. La „Electroaparataj", productivitatea muncii a fost în 1982 cu 24 la sută mai mare decît în 1980, iar la „23 August" s-a înregistrat. în aceeași perioadă, o creștere de 16,6 la sută. Pe ansamblul Capitalei, anul trecut planul productivității muncii a fost depășit cu 5,6 la sută. Deviza : să produci mereu mai mult și mai bine a îmbrăcat caracterul unei acțiuni coordonate de comitetul municipal de partid : în unități s-au constituit colective care au analizat amănunțit soluțiile de reducere a ponderii muncii manuale în locurile unde se cer eforturi fizice grele sau pe liniile fabricației de serie, posibilitățile existente de extindere a lucrului simultan la mai multe mașini, •de diversificare a gamei de scule și dispozitive multifuncționale ; pe această bază s-au elaborat programe de mecanizare și automatizare însumînd peste 700 de măsuri, la finalizarea celor mai importante dintre ele — cum a fost realizarea liniei automate de turnare de la „23 August" — aducindu-și o prețioasă contribuție cadrele de specialiști din unitățile de învățămînt, cercetare și proiectare. Acțiunea „mecanizare automatizare" a contribuit la sporirea considerabilă a productivității în sectoarele calde, a dus la îmbunătățirea fluxurilor de montaj, la sistematizarea în multe locuri a transporturilor uzinale, confirmînd că investiția de inteligentă poate schimba nu numai înfățișarea locurilor de muncă, ci însăși natura muncii, sporindu-i

1983

1981
Prin Decretul prezidențial nr. 55 din

randamentul în beneficiul omului și al societății.
Creșterea expor

tului și diminuarea 
importului au devenit, în primii doi ani ai cincinalului, etalonul bătăliei pentru
î

I

1982
Prin Decretul prezidențial nr. 82 din

31 martie se conferă Organizației

Prin Decretul prezidențial nr. 80 din 
25 martie se conferă Organizației 
de partid a municipiului București 
titlul de „Erou al Muncii Socialiste".

ori, „23 August", Întreprinderea de calculatoare electronice sau ICEMENERG — de peste 2 ori. în asemenea unități s-au creat linii speciale pentru export. s-au stabilit programe speciale de devansare a asimilării noilor produse. de modernizare a ce-
EFICIENTĂ

Unul din trei pro
duse — nou sau mo
dernizat. ° cifră semni- ficativă : ponderea produselor noi și modernizate în valoarea totală a producției marfă a fosț la finele anului trecut de aproape 31 la sută, cu aproape 8 procente peste prevederile planului. Practic, nu există întreprindere din Capitală, mai mare sau mai mică, în care să nu poată fi notate acțiuni cu domeniul dernizării fel. gradul producției a ajuns la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" la peste 62 la sută, la „Automatica" — la 50 la sută, la Fabrica de elemente de automatizare — Ia 39 la sută, la „Vulcan" — la 40 la sută, iar Ia „Tînăra gardă" și „Dîmbovița" — la .82 la sută și, respectiv, la 92 la sută. S-au asimilat numeroase noi tipuri de mașini, utilaje, aparate, materiale și bunuri de consum absolut necesare economiei na- ■ ționale, iar soluțiile constructive și tehnologiile adoptate au urmărit stăruitor realizarea unor produse cu inalți parametri tehni- co-calitativi și care. în același timp, să asigure reducerea consumurilor materiale și energetice, valorificarea superioară a acestora. Valoarea produselor obținute dintr-o tonă de metal, bunăoară, a crescut în 1982, față de 1981, peste 3 500 Iei.Rezultatele obținute domeniul înnoirii producției sint, desigur, rodul u- nor acțiuni sistematice întreprinse pentru încorporarea in producție a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane, dar înainte de toate al preocupărilor susținute pentru perfecționarea continuă a pregătirii profesio-

nale a personalului muncitor. Aceasta demonstrează că, punînd accentul pe acest element hotărîtor al producției moderne, organizațiile de partid au înțeles că, pentru a ridica calitatea produselor la nivel mondial, sint necesare, in primul rînd, un înalt nivel de măiestrie profesională, o înaltă calitate a muncii.

cate tehnologiile necesare a fi înlocuite sau modernizate, au fost stabilite măsuri pentru creșterea randamentelor de utilizare a energiei la cuptoare, re- proiectarea și modernizarea unor produse energo- intensive, contorizarea secțiilor și a marilor consumatori, optimizarea rețelelor electrice și de aer comprimat, încărcarea judicioasă a mașinilor și utilajelor. O contribuție remarcabilă și-au adus în această privință și cele 80 de echipe de specialiști, organizate din inițiativa comitetului municipal' de partid, care au acționat direct în unitățile economice, sprijinindu-le în elaborarea și îmbunătățirea bilanțurilor energetice, in stabilirea și aplicarea celor mai eficiente soluții de econo-

Reducerea mai ac
centuată a consumu
rilor materiale și 
energetice, creșterea susținută a eficienței economice au constituit, cu . certitudine, obiectivul căruia oamenii muncii din Capitală i-au subordonat în cel mai înalt grad capacitatea creatoare, inițiativa

efecte certe în înnoirii și mo- productiei. Aside înnoire al© întregul spor de producție netă reali
zat peste plan în primii doi ani ai cincina
lului a fost obținut pe seama creșterii 
productivității muncii ; in anul 1982 produc
tivitatea muncii a fost cu 5,6 la sută mai 
mare decît prevederile de plan.

® Cheltuielile materiale la 1 000 lei 
producție-marfă au fost reduse în anul 
1982, suplimentar față de plan, cu 13,7 lei.

© Prin reducerea consumurilor specifice 
față de cele normate, în perioada 1981— 
1982 s-au economisit 39 mii tone metal, 417 
mii tone combustibil convențional și 320 mii 
MWh energie electrică.

© Beneficiile planificate au fost depășite 
în primii doi ani ai cincinalului cu 5,7 mili
arde lei.
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® în perioada 1981—1982 au fost date în 
folosință 56 700 noi locuințe, 90 100 mp 
spații comerciale, 600 noi locuri în creșe, 
2 000 locuri în grădinițe, peste 200 săli de 
clasă și 870 locuri în ateliere-școală.

/ ® în 1982 a fost pus în funcțiune cel
' de-al doilea tronson al metroului, cu o lun- 

de 9,2 km.

ICECHIM, I.C.S.I.T., „Titan" sau I.C.E.M., în viața cărora autodepășirea a fost statuată la rang de lege ; numai așa au putut apărea intre fruntași, învingind greutăți ce păreau uneori insurmontabile. colective puternice, precum cel al întreprinderii „23 August", „Policolor" sau „Timpuri noi" ; numai așa au putut să-și înscrie opțiunea in rindul celor mai buni colectivele mai tinere ale unor unități ca întreprinderea de echipamente periferice sau întreprinderea de aparate și utilaje pentru cercetare, fiecare in felul său și toate la un loc de- monstrînd că, prin perseverență ' și îndrăzneală, prin menținerea unui spirit de permanentă emulație, oricine poate deveni virtual cîștigător al pasionantei competiții.

calitate, urmărită zilnic pină la nivelul fiecărui loc de muncă. Rezultatul : în 1982. Capitala a exportat cu 20 la suta mai mult de- cît în 1980. ponderea produselor industriei constructoare de mașini și ale industriei chimice in volumul total al exportului ajun- gînd la 44 la sută. Nivelul calitativ al produselor realizate a făcut ca o serie de unități să devină firme cu renume, tot mai mult solicitate. în ultimii doi ani, întreprinderea de mașini grele și-a sporit de aproape 6 ori producția pentru export, „Electrotehnica" de 3

lor existente, în funcție de cerințele pieței externe, programe urmărite la nivelul municipiului de colective de specialiști.Concomitent. încă de la începutul anului, a fost demarată acțiunea „Progres tehnic — eficiență" prin organizarea tradiționalei expoziții cu piesele și echipamentele procurate de fiecare unitate din import,, în intenția de a găsi soluții pentru a le realiza cu forțe proprii. în 1982, la nivelul Capitalei, pe această cale, importurile au fost reduse cu un miliard Iei.

cuîn
gime

© La desfacerile de mărfuri prin unitățile 
comerțului socialist în 1982 prevederile de 
plan au fost depășite cu 1,3 la sută.

© Prestările de servicii către populație 
au fost în 1982 cu 9,7 la sută mai mari față 
de sarcinile planificate.

și spiritul lor novator. Practic, in acest scop s-a dus o luptă pe toate fronturile, în care au fost antrenați, deopotrivă, muncitorii, tehnicienii și inginerii din unitățile productive, specialiști din învă- țămîntul superior și din institutele de cercetare și inginerie tehnologică. Așa se explică integrarea intr-o tot mai mare măsură a cercetării cu producția, prezența in întreprinderile Capitalei a unui mare număr de colective mixte integrate, formate din specialiști din producție și cercetare, care au analizat critic produs cu produs, punîndu-le față în față cu cele mai bune realizări din. țară și de peste hotare. Bunăoară, în anul 1982 au fost analizate peste 10 000 produse, stabilindu-se măsuri operative de reproiec- tare sau de înlocuire a celor ce se realizau cu mari consumuri materiale. Ca urmare a acestor acțiuni — intr-un șir de întreprinderi ca „Vulcan", „Policolor", „23 August", ' întreprinderea de mașini grele, „Grivița roșie", întreprinderea de articole de sticlă, „Prodin" ș.a. — greutatea unor produse s-a redus cu 7 pînă la 30 la sută, obți- nîndu-se însemnate, economii de materii prime și materiale.Pentru economisirea e- nergiei electrice, comisia energetică a municipiului București a elaborat încă din primele luni ale anului trecut un program prioritar în cadrul căruia au fost analizate, pe baza unui model energetic general, consumul energetic și structura acestuia în 62 de întreprinderi. Cu această ocazie au fost identifi-

misire a energiei electrice și a combustibilului.Din perspectiva unor a- semenea zările cii din zate în murilor materiale și energetice, a cheltuielilor de producție, în creșterea beneficiilor și a rentabilității, a eficienței economice in general, apar firești. Dar în fiecare din aceste realizări distingem dimensiunile- eforturilor, calitatea muncii, înălțimea conștiinței, tuturor celor ce se numără pe drept cuvint printre făuritorii marilor succese care au situat Capitala patru ani consecutiv pe primul loc în întrecere — izbîndă încununată a- cum cu înaltul titlu de „Erou al Muncii Socialiste"....S-au scurs deja cîteva zile de cînd oamenii muncii bucureșteni poartă cu mîndrie titlul de fruntași ai întrecerii, de' „eroi" ai muncii. în scurtele noastre popasuri printre ei am putut să ne dăm seama limpede cit de conștienți sint cu toții de faptul că distincția ce-i onorează, în același timp îi obligă. Ho- tărît să dea, prin remarcabile fapte de muncă, o nouă strălucire distincției primite, puternicul detașament muncitoresc al Capitalei acționează în aceste zile cu întreaga sa capacitate creatoare, cu înalt spirit revoluționar pentru a încheia acest an — an hotărîtor al actualului cincinal — cu rezultate cit mai bune în toate domeniile, avînd convingerea fermă că astfel își va spori contribuția la înflorirea necontenită a patriei și creșterea bunăstării poporului.

@ Planul la producția netâ industrială 
pe anul 1982 a fost depășit cu 7,2 la sută.
• Producția-marfă industrială realizată 

în primii doi ani ai cincinalului peste pre
vederile planului însumează 5,1 miliarde lei.
• Volumul total al exportului a crescut 

în anul 1982, față de 1980, cu 20 la 
sută ; în cel de-al doilea an al cincinalului 
sarcinile de plan la export au fost depășite 
cu 8,2 la sută.
• In anul 1982 au fost puse integral în 

funcțiune 69 noi capacități de producție 
importante, din care 66 în avans față de 
termenele planificate

I 
I

transformări socialiste noitoare pe care le cunoaște întreaga țară.Aureolat cu o asemenea semnificație. un astfel de eveniment, cu incărcătura-i specifică de tonică satisfacție, se înscrie în inimile celor peste 1 100 000 de oameni ai muncii, autori ai succeselor răsplătite de inalta distincție, întărește conștiința ■ răspunderii și datoriei lor de a-și mobiliza forțele pentru înfăptuirea unor proiecte mai îndrăznețe, mai cutezătoare.
Drumul spre locul 

de frunte în între
cere, ocupat timp de 
patru ani consecu
tiv desigur, nu a fost deloc ușor, cărui an pregnant în adevăr ce muncii, iarinegalabilă satisfacție. Rezultatele obținute în 1982, exprimate sintetic prlntr-o singură cifră, sint argumentele cele mai concludente în acest sens. în cel de-al doilea an al cincinalului, pe ansamblul economiei Capitalei, au fost obținute beneficii suplimentare

Bilanțul fie- pune astfel evidentă acest dă strălucire oamenilor o

te unitățile ca adevărate cuvinte de ordine : mereu în mijlocul oamenilor, acolo unde se hotărăște soarta producției, nici o problemă nerezolvată pînă la capăt — prin întărirea controlului îndeplinirii ho- tărîrilor și antrenarea plenară a activului de partid — înaltă exigență față de ■ calitatea muncii fiecăruia, ofensivă hotărîtă împotriva justificărilor și a resemnării în fața greutăților, încredere deplină în forțele proprii, in capacitatea de autodepășire a oamenilor".Iar ca un corolar al unor asemenea exigențe, a reverberat o nouă stare de spirit, fiecare comunist, fiecare om al muncii sim- țindu-se direct implicat și răspunzător de bunul mers al producției, de creșterea eficientei acesteia — implicare măsurabilă în zeci și zeci de inițiative muncitorești. soluții tehnice și organizatorice noi, de deosebită valoare, în rezultatele care ilustrează convingător forța mobilizatoare a celor 375 000 de gănelor și partid din mice, a partid a Capitalei, așa a fost posibil ca în 1981 și 1982 industria bucureș-
comuniști, a or- organizațiilor de unitățile econo- organizației de Numai

I
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PANOU DE ONOARE PENTRU LOCUI
Titlul de „Erou al Muncii Socialiste” „Ordinul Muncii" clasa I

preocupări, reali- oamenilor mun- Capitală concreti- reducerea consu-
@ Organizației de partid a muni

cipiului București.
• Institutului de cercetări chimice.
• Institutului 

fiCă și inginerie 
mașini-unelte și
• Institutului 

logică și proiectări de întreprinderi 
constructoare de mașini.
• întreprinderii de mobilier și de- 

corațiuni „Heliade".

de cercetare științi- 
tehnologică pentru 

agregate „Titan".
-de inginerie tehno-

• întreprinderii 
„Grivița roșie".

© întreprinderii
@ întreprinderii
• întreprinderii 

conserve din carne.
• Trustului de construcții indus

triale și agrozootehnice.
© întreprinderii de cooperare eco

nomică cu străinătatea în domeniul 
petrolului și gazelor „Rompetrol".
• întreprinderii economice de odih

nă Snagov.

„Electroaparataj", 
chimice Dudești.

de preparate și

® întreprinderii de turism, hoteluri 
și restaurante.

® întreprinderii de construcții, re
parații și administrarea fondului loca
tiv „Foișor".

Ordinul „Meritul Agricol" clasa I

© Organizației de partid a Secto 
rului agricol Ilfov, din subordinea mu
nicipiului București.

Ordinul „Meritul Științific" clasa I

® Institutului de cercetări meta
lurgice.

Imagine de la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" - una dintre unitățile fruntașe ale industriei bucureșteneFoto : S. Cristian
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DIVERS Mina și minerii în creația 
cineamatorilor din Baia BorșaI
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Tot prima 
pasiune...

Unul din cei mai buni îngri
jitori de la ferma de oi a co
operativei agricole din comuna 
Ovidiu, județul Constanța, era 
considerat — și era mândru de 
acest lucru — Mihai Lalu. Pină 
într-o bună zi (numai „bună" 
n-a fost), cînd Mihai Lalu a 
plecat din sat pentru a se ca
lifica intr-o altă meserie. Aflăm 
din ziarul „Dobrogea nouă" că 
Mihai Lalu, cu toate că e om 
harnic și ambițios din fire, ori- 
cît a încercat, cițiva ani la rînd, 
să-și însușească o altă meserie, 
tot n-a reușit să și-o transfor
me într-o a doua pasiune. 
„Inima mă trage tot spre prima 
mea dragoste" — spune el. Și 
iată că, într-o bună zi (de data 
aceasta chiar bună pentru toată 
lumea), Mihai Lalu s-a reîntors 
la cooperativa agricolă, la fer
ma de oi care-i dăduse atâtea 
satisfacții. Vorba ceea : „decit 
codaș in oraș, mai bine-n satul 
tău fruntaș...".

Colecție de sigilii
Sigiliul, ca mijloc de validare 

a unui act și de garantare a se
cretului, a apărut și s-a folosit 
din timpuri străvechi.

O interesantă și valoroasă co
lecție de sigilii există și la Fi
liala Harghita a Arhivelor Sta
tului. Profesorul Liviu Boar 
prezintă în ziarul județean „In
formația Harghitei" citeva din 
piesele cele mai valoroase ale 
colecției. Intre sigiliile aparți- 
nlnd unor domnitori, adminis
trații și altele se află și cele 
ale orașelor Baia Mare, datând 
din anul 1483, Bistrița — 1540 
Și 1545, Sibiu — 1587. Alte două 
sigilii prezintă o deosebită în
semnătate prin raritatea lor. 
Este vorba de un sigiliu al Cra- 
iovei din anul 1736 și altul al 
fostului județ Romanați din 
anul 1727. Ultimul are în cen
trul său un snop de griu, sim
bol al îndeletnicirii principale 
de odinioară a 
această

dinlocuitorilor 
țării.parte a

Nici un semn
Citim

biului"I Si-

I

I
I

in ziarul „Tribuna
. .......... o întâmplare petrecută 
intr-o seară in blocul 34 de pe 
strada Rahovei din Sibiu. Un 
tânăr de vreo 18—20 de ani a 
spart citeva geamuri de pe ho
lul blocului și apoi ușa unui 
apartament. La auzirea zgomo
telor, locatarii au întredeschis 
ușile și au scos capetele afară, 
să vadă ce se întâmplă. Apoi, 
au sărit să-l imobilizeze pe in
trus. Unul dintre locatari, mai 
autoritar, i-a cerut tânărului să 
se legitimeze, dar acesta n-avea 
nici un act asupra lui. Atunci, 
tot el a avut ideea să-l dezbrace 
de palton, reținindu-i-l. 
vine să achite paguba și 
recunoască fapta.

Pină 
să-și
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„Râmîn 
la bunica"

In sala Judecătoriei din Ca
racal, o fetiță stă cuminte și 
ascultă spusele procurorului. La 
ora aceea ar fi trebuit să fie la 
școală, împreună cu colegele 
sale din clasa a Vil-a. Avind 
însă peste zece ani, a fost che
mată pentru a-și exprima op
țiunea și a-și da consimțămân
tul pentru viitorul ei domiciliu, 
intr-un proces intentat de tatăl 
său (Decebal Ștefan din Dioști- 
Dolj). Proces prin care acesta 
cerea fetița să i se încredințeze 
spre creștere. -

Nu, nu din dragoste de tată 
făcea acest lucru, ci — după 
cum aflăm din gazeta „Oltul" 
— Decebal Ștefan nu vrea să-i 

' plătească pensia alimentară cu
venită. Și înainte, și după 
moartea mamei, fetița a fost 
crescută de bunica, iar pe ,,tă- 
ticu“ nu l-a văzut decît. la pro
cesele pe care le-a tot înscenat. 
Pină acum. Acum, cînd cuvîn
tul fiicei este luat în seamă, ea 
n-a ezitat să declare, calmă și 
hotărîtă, oamenilor legii: „Orice 
s-ar întâmpla, eu rămîn la bu
nica".

bu-
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I Cînd s-a uitat 
în oglinda...

Posesorul autoturismului
HD—1646 din Uricani — Hune
doara s-a prezentat la miliție, 
reclamând că mașina ii fusese 
lovită.

— Unde 2
— Chiar în fața blocului 

care locuiesc.
— Bănuiți pe cineva. ?
— Habar n-am, dar tare 

vrea să-l cunosc și eu pe 
civilizatul ăsta...

Deplasindu-se la fața locului, 
oamenii legii au constatat că 
mașina nu-i fusese lovită de 
nimeni. Ba, mai mult, mașina 
lui A. C. lovise o căruță. Asta 
se întâmplase cu o zi înainte, 
dar A. C. fugise de la locul 
faptei.

Cum A. C. își exprimase do
rința expresă de a-l 
pe „necivilizatul 
sfătuit să se uite

cunoaște 
ăsta" a fost 
in... oglindă.
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Legea nu iartă
După ce au băut cit au băut, 

lui Radu Aurel și Radu Ulmea- 
nu, amândoi fără ocupație, le-a 
venit ideea să se ducă la o 
nuntă intr-un sat apropiat, Do- 
robanțu, tot din județul Călă
rași. Ca să ajungă mai repede 
la nuntă, au intrat in secția 
S.M.A. din comuna Ulmu și au 
luat un tractor de care erau 
prinse două pompe pentru erbi- 
cidat. Cu pompe cu tot, chefliii 
s-au dus la nuntă. După nuntă 
s-au urcat din nou pe tractor și 
au plecat la o... mătușă, ca să 
continue cheful. Acum, pe tre
zie, vor da seamă în fața legii. 
Pentru că legea nu iartă pe 
certați cu ordinea.

Rubrică realizată
Petre POPA
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în sala de spectacole a clubului „Minerul" din Baia Borșa se aflau în jur de 1 000 de oameni — atîția cîți n-a adunat aici nici un alt spectacol — care urmăreau imaginile de pe ecran. Aveai impresia că spectatorii nu mai respiră, într-atit erau de cufundați în lumea surprinsă, în acele imagini în care recunoșteau nu numai pe protagoniști — aflați de data aceasta alături de ei, în sală — ci și pe eroi, care erau ortaci de-ai lor din orizonturile subterane, soțiile și copiii lor. Avea loc premiera celor mai recente două creații — „Flori pentru Ramona" și „Mai avea un an" ale cineclubului de la întreprinderea minieră din Baia Borșa. Ca și alte pelicule realizate de acești entuziaști cineamatori, acestea de acum recompun cu mijloacele celei de-a șaptea arte un crîmpei din viața unei familii de mineri ajunsă în- tr-un moment crucial, realizatorii pornind de la faptele reale petrecute și cunoscute de spectatori, neocolind dramatismul unor situații.Așa se întîmplă mereu de vreo 7 ani încoace la premierele cineclubului, filmele acestuia — unele foarte apropiate de genul „cine- verite" — lăsînd urme adinei in conștiința spectatorului, căruia ii aduc aminte, într-un fel aparte, implicațiile și responsabilitățile umane și sociale pe care și le asumă această importantă profesie a adîncurilor care este mineritul. Din acest punct de vedere, membrii cineclubului fac în primul rînd un real serviciu muncii cultural-educative și clifnatului în care se formează acest important detașament al clasei muncitoare.Fie că este vorba despre un film- poem închinat eroismului și frumuseții morale a biruitorilor muntelui și adincurilor, fie că este vorba despre un reportaj de actualitate ori de filmul cu subiect din sfera protecției muncii, cineaștii de aici pun întreaga lor pricepere și dăruire în ceea ce fac, fapt recunoscut și răsplătit cu numeroase premii la diverse competiții organizate în țară. „Eroii adîncurilor" cucerea la Lupeni premiul I, premiul pentru regie și recunoașterea că e cel mai bun film cu specific mineresc al amatorilor. „Tragediile neatenției" cîștiga primul loc la Festivalul național al filmului de protecție a muncii de la Galați.Dar filmele acestea nu conving doar prin meșteșug, ci mai ales prin sensibilitate. „Jurămînt de
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Mărturii grăitoare ale pasiunii 
și talentuluiCine vizitează in aceste zile expoziția județeană de artă plastică a artiștilor amatori deschisă la galeriile muzeului din Bacău râmîne plăcut impresionat de frumusețea și acuratețea, de diversitatea de stiluri și de tehnica în care sint realizate cele peste 260 de lucrări de pictură, sculptură, grafică și artă decorativă. Ele au fost selecționate de un juriu competent și exigent la faza comunală a actualei .ediții a Festivalului național „Cîntarea României" dintr-un număr impresionant de mare de lucrări. Semnatarii lor nu sint alții decit oameni ai muncii de diverse
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Nu este vorba de un film „atrăgător", nici de ampla orchestrare în major a unei teme mărețe. La capătul liniei nu are în centru ceea ce numim eroi tipici, reprezentativi pentru categoriile de conflict ce pot fi întilnite frecvent în viață ; aspecte pe care, categoric, dorim să le vedem cît mai des pe ecran. Dar La capătul liniei nu gravitează nici in jurul unei teme minore sau oarecare. Căci personajele sale — „cazuri", e adevărat — aduc pe ecran o căutare, o zbatere tulburătoare, cu trimiteri mai largi. Filmul pledează în chip superior pentru o atitudine diferențiată in cîntărirea oamenilor, arătînd că tipurile și gradele de vinovăție sînt foarte diferite dacă privim lucrurile nuanțat, că la aprecierea acesteia trebuie să luăm în considerație și nivelul conștiinței și circumstanțele, mai ales cele atenuante. Filmul aduce in discuție (pe fundalul unei emoționante prietenii) aspecte ținînd de felul în care ne putem detașa de un trecut amar, aspecte ținînd de adaptare și integrare socială și poate mai ales de încredere umană.Eroii din „La capătul liniei" se simt responsabili in grade diferite pentru faptele pe care le-au comis. Bărbatul se consideră în parte victima unei nedreptăți (semnalase anomaliile!), iar pe de altă parte are conștiința că are o vină de neiertat. Stînje- nit, îmbătrînit parcă înainte de vreme, fragil sufletește, în ciuda masivității, bărbatul; Crișan (jucat de Mircea Albulescu) este ponderat, chiar supravegheat, precaut și grav în gesturi și mișcări, de o tristețe evidentă. Tînărul (Dan Condurache) disimulează histrionic. E pozeur, zgomotos, provocator și chiar agresiv, face nu numai pe clovnul, ci și pe nebunul, părînd la un moment dat chiar nebun. Fondul de violență latentă din ambele personaje, disperarea lor sînt expresia unei crize sufletești, a unui conflict interior, căci cei doi nu fac figura unor „certați" cu lumea, ci sint în căutarea 

credință", „Castanii îndepărtați" ori „Rodul lăstarului" — despre care un juriu spunea că e făcut de profesioniști — se disting atit prin- tr-o izbutită alegere a metaforei, cit și prin robustețea construcției, astfel îneît elogiul muncii și omagiul adus celui ce-și închină puterea mai binelui țării să vină din partea celor ce au argumentul faptei s-o facă.Au înțeles această esențială cerință pentru ceea ce fac cineama- torii din Baia Borșa, care și ei sint oameni ai muncii în majoritate din stibteran: lăcătușul Gheorghe Albu, după cum spun cei de aici, inițiatorul și creierul cineclubului, minerul Vasile Roman, tehnicianul electromecanic Niculai Cajvan, președintele comitetului sindicatului, preparatorul Vasile Goja, inginerul loan Vodnar, învățătorul Ilie Vasile Pop, profesoara Viorica Dan, educatoarea Dorina Hoțea, desenatorul loan Ștețcu — echipă care găsește un real sprijin în colaborarea cu inginerul-șef al întreprinderii, Andrei Sallak, și cu șeful sectorului Toroioaga, Gheorghe Lemneanu.Deși dispune de mijloace tehnice modeste (aparatele de laborator au fost confecționate cu mijloace proprii — de exemplu mașina de developat, instalația de copiat etc.) cineclubul din Baia Borșa a realizat pină acum .14 filme, unele cu o durată de pină la 27 de minute, făcîndu-se cunoscut în țară cu prilejul diverselor competiții din cadrul Festivalului național „Cîn- tarea României". în prezent, în programul de lucru al acestor cineamatori se află un film-reportaj despre Borșa anului 1983, unul folcloric dedicat obiceiurilor tradiționale locale, altul echipei de salvare din mină. Ar urma un film-anchetă consacrat educației tineretului, precum și alte citeva pelicule avînd în obiectiv aspecte ale protecției muncii din subteran. „Noi nu facem filme pentru premii — ne spunea Niculai Cajvan — ci pentru propriile nevoi ale întreprinderii miniere, ale orașului nostru, pentru educația noastră, a tuturor". Dacă răspund unor cerințe concrete ale muncii cultural-educative de masă din oraș înseamnă că aceste filme, care se proiectează și în sălile de apel de la gura minei, realizează foarte mult. Și asta e bine.
Gheorghe SUSA
corespondentul „Scînteii"

profesii, tineri și vîrstnici. din centrele muncitorești de pe văile Tro- tușului și Tazlăului, din satele și orașele județului. Am reținut între altele numele maistrului Ion Mărie de la Combinatul de prelucrare a lemnului din Bacău, prezent în expoziție cu o suită de 16 lucrări de pictură înmănuncheate sub genericul „De la lume adunate", pe cel al gospodinei Catinca Popescu, alături de pictura naivă intitulată „Lumea satului", al medicului Gheorghe Munteanu. Inginerului Aurel Țenț, al electricianului Constantin Roșu, toți laureați ai edițiilor precedente ale festivalului. 
CRONICA FILMULUI

echilibrului interior. Amîn- doi trebuie să găsească mai întîi o cale .de acces și de comunicare cu ei înșiși, cu propria lor conștiință vinovată. Sint, în chip tulburător, niște ființe vulnerabile, capabile de sentimente adinei, de o mare gingășie și tandrețe. Nu sînt suflete pervertite, ci, din contră, resimt dramatic dezechilibrul interior provocat de întîmplările ale căror victime au fost. în asta constă și șansa de a se regăsi pe ei înșiși. Orășelul pe care-1. aleg cei doi pentru a se stabili, după expirarea condamnării, se află „la capă-

maturg de finețe psihologică, propune doar aparent un scenariu de simplă notație. El are vocație de a- nalist, evidențiind prin elemente de tip comporta- mentist stări. El selectează și adîncește cu talent trăiri ce exprimă nesiguranța, neîncrederea, suspiciunea, singurătatea. Mă gindesc, de pildă, rememorând traseul străbătut de eroi, la Bătrînă (Livia Baba), care nu are nevoie de nimic, dar se gindește totuși cu ce o să rămînă fiică-sa după divorț, dar și la frumusețea dramatică a acestui personaj care nu este, în
„La capâtul 

liniei“
tul liniei". Să observăm că, pe de o parte, pentru rezolvarea dramei pe care o trăiesc nu există, în reali-, tate, nici un „capăt de linie": nicăieri ei nu se vor putea ascunde de propria conștiință, de propriul trecut, pe care-1 poartă cu ei oriunde s-ar duce și de care încearcă să fugă. Să observăm, pe de altă parte, că „la capătul liniei" nu este, de asemenea, nici o fundătură din care nu se poate ieși. Semnificativă pentru ieșirea din labirintul crizei îmi pare o replică a femeii ce îi spune lui Crișan că nu mai are nici un tren... pină dimineața. Pentru a depăși un moment greu, pentru a lăsa în urmă un trecut dramatic este nevoie de așteptare, de răbdare, de timp...Scenariul filmului este semnat de Radu F. Alexandru. îl zărim chiar în imagine, filmat din profil, in planul doi (într-o scenă din restaurant) și apoi, înspre final, în prim-plan (la fereastra unui tren ce pleacă). O prezență care conține probabil sugestia calității de martor, a obiectivitătii celui ce consemnează. Doar atît ? Radu F. A- lexandru, consacrat ca dra-

fond, singur, care se simte legată de toți ai ei prin sentimentul solidarității cu morții, cu familia sa indestructibilă (e aici ceva din Sadoveanu, din filozofia lui izvorită din cunoașterea celor simpli și „necăjiți"). Și mă mai gindesc la unda de căldură sufletească și de iubire pe care fata (interpretată de Ioana Crăciunescu) o introduce in crispata criză de conștiință a celor doi.în fața aparatului, nevăzut, dar făcîndu-șl simțite talentul, prezența probabil autoritară, cert competentă, ori atenția distributivă se află în „La capătul liniei" regizorul Dinu Tănase. El reinterpretează estetic, în chip original, narațiunea de tip realist, punîndu-i accente de un patetism sobru și mai ales de un pronunțat grotesc. Unele din aceste accente sînt extrem de reușite, mai ales cînd este vorba de recrearea atmosferei, mediilor — succes la care contribuie și decorurile lui Mihai lonescu ori, în parte, costumele Doinei Costache. Cred că putem vorbi de un proces de subiectivizare a imaginii. Aparatul traduce felul în care personajele percep lumea — atunci cînd prezintă

Alături de acestea au apărut nume noi cum sînt al operatorului chimist Dan Palade din Borzești, al învățătorului Vasile Troian din comuna Poduri, ale muncitorilor Constantin Tizu din Comănești și Vasile Zaharia din Bacău și ale multor altor muncitori, ingineri, tehnicieni, țărani cooperatori, mecanizatori, ostași care, cu pasiune și talent, folosesc timpul lor liber pentru a transpune pe pînză, pe carton sau în lemn gîndurile și simțămintele lor artistice. Profesorul Sever Bodron, instructor de specialitate la comitetul județean de cultură și educație socialistă, ne-a informat că la faza comunală a actualei ediții a festivalului au luat parte peste 600 de artiști plastici amatori, adică de două ori mai mult decît în ediția precedentă. Cit privește tematica abordată, aceasta este foarte diversă : trecutul istoric al poporului și partidului nostru, realitățile contemporane, transformările mărețe care au avut loc în anii socialismului pe meleagurile cuprinse între Bistrița, Șiret și Trotuș, munca avîntată de pe ogoare și din uzine, datinile și obiceiurile din diferite zone etnofol- clorice ale județului. Multe dintre aceste lucrări au fost realizate in taberele de creație de la Berzunți și Tescani, precum și în atelierele proprii ale plasticienilor băcăuani.
„Un cîntec țării, oamenilor ei“Sub genericul „Un cîntec țârii, oamenilor ei" s-a desfășurat în municipiul Miercurea- Ciuc întîlnirea celor mai bune formații corale din județul Harghita într-un spec- tacol-concurs contînd pentru faza județeană a actualei ediții a Festivalului național „Cîntarea României". Anticipările care se făceau înainte de ase da „startul" în acest maraton coral, care a durat mai bine de 6 ore, s-au dovedit a fi întemeiate: mișcarea corală în această parte a țării înregistrează noi și îmbucurătoare valențe progresive atît sub aspectul cantitativ, cît și. mai ales, calitativ.— La temelia avîn- tuiui pe multiple planuri al mișcării corale harghitene — ne-a spus tovarășul Nico- lae Bucur, vicepreședintele comitetului județean de cultură și educație socialistă — stau bogatele tradiții existente. Nevoia de muzică și frumos și-a spus aici întotdeauna cuvîntul. Avem formații corale, cum sînt bunăoară cele aparți- nînd caselor de cultură din municipiile Miercurea-Ciuc și Odorheiu Secuiesc, din orașele Toplița, Vlă- hița și Borsec, precum și căminelor culturale din Ditrău, Mugeni și Sîntimbru. care, în decursul existenței lor de mai multe decenii, s-au constituit în adevărate modele de pasiune șl coeziune între cîntec și frumos. Datorită cadrului generos oferit de Festivalul național „Cînta

rea României" lor li s-au alăturat, în ultimii ani, numeroase formații nou constituite atît în mediul urban, cît și în cel rural. La ora actuală județul Harghita dispune de peste 80 de coruri în care activează aproape 1 000 de iubitori ai genului: tineri și vîrstnici, oameni de profesii dintre cele mai diferite. Există deci o reală posibilitate de promovare în fazele superioare ale marii competiții naționale „Cîntarea României" a celor mai bune formații. Ele abordează un repertoriu nou, cînte- ce patriotice, revoluționare, piese corale dedicate muncii eroice a poporului, dorinței lui de pace și colaborare.Reporterul a putut constata că cele 15 formații care au urcat pe scenă în cadrul fazei județene a concursului coral au dovedit fiecare o elevată ținută artistică în interpretarea mesajului de bine și frumos desprins dintr-un e- vantai repertorial larg, cuprinzînd cîntece revoluționare și muncitorești, piese clasice și moderne ale creației românești și universale, din nesecata comoară a folclorului românesc și al naționalităților conlocuitoare. Ni s-a părut, de asemenea, fericită a- legerea cai deschiderea acestui mare spectacol coral să fie făcută de formațiile școlilor generale din Miercurea- Ciuc și Ditrău, de- monstrîndu-se și în acest fel interesul tot mai mare de care se

o ambiantă zgomotoasă, cînd sugerează stări de dezordine, de curgere, de hăituiala, de fugă (in „La capătul liniei" fug trenuri, fuge prin fabrică funcționarul de la cadre, ca și inginerul care apare și dispare, fug protagoniștii stri- gîndu-și replici peste un gard despărțitor etc.).Imaginile (Doru Mitran), realizate cu simț artistic și dramatic, în adîncime. pe mai multe planuri, sînt bogate in mișcare, dense ca sonorități.între scenariu și regie — intermediari, dar cit de străluciți și originali : actorii, care, fiecare în felul lui, propune un joc paroxistic ca intensitate a trăirii și chiar a exteriorizării. Ceea ce face aici Dan Condurache este o performanță, performanță ce include- registrele rostirii (intre firesc și falset), dar mai ales o rară inventivitate a gestului, o rară fantezie a mișcării și atitudinii, o execuție de mare aplomb împinsă pină la curajul lipsei de măsură. Urmărind jocul tînărului actor, m-am gîn- dit că o mai mare supraveghere și o oarecare surdină n-ar fi stricat. Ulterior, mi-am spus, că poate nu am dreptate — pentru că oamenii cu „probleme" sînt, devin diferiți de cei obișnuiți ; ei nu sînt doar niște originali, ci oferă imagini ale insolenței și agresivității. Regăsim în „La capătul liniei" talentul Ioanei Crăciunescu, actrița scoțînd subtil masca vulgarității de pe chipul chelne- riței, dînd contur ferm, pregnanță, originalitate, naturalețe și discret patetism dramatic eroinei. în ceea ce-1 privește pe interpretul lui Crișan, Mircea Albulescu, acest mare actor, este, aici, în cel mai bun rol al său de film din ultima vreme, prin aproape totala lipsă de teatralitate, prin greutatea și adîncimea pe care o dă personajului fără a recurge la artificii, prin bogăția nuanțelor, expresivitate.„La capătul liniei" are a- devăr, gravitate, forță de inducție reflexivă și rezonanță emoțională.
Natalia STANCU 

Oricum, fiecare dintre aceste lucrări constituie o oglindă vie, o mărturie grăitoare a pasiunii și talentului fiecărui artist amator, om al muncii, care, pe lingă truda ce o depune în producție pentru a realiza tot mai multe bunuri materiale. omagiază prin aceste mijloace artistice patria, partidul Si poporul.Pictorul Hie Boca. președintele juriului județean, a ținut să ne spună : „Afirm cu mina pe inimă că nicicînd nu am văzut la Bacău o manifestare plastică de o asemenea amploare și ținută artistică ridicată. Sînt abordate cu destulă reușită diverse genuri : compoziții, peisaje, natură moartă, portretul — lucrări de amploare de o deosebită valoare culturală și artistică. Remarc, totodată, saltul calitativ, tendința de autodepășire a fiecărui plastician amator față de edițiile precedente. Mărturisesc că membrilor juriului le-a fost greu să treacă prin sita exigenței și să aleagă cele mai reprezentative lucrări pentru expoziția județeană. Dintre acestea cele distinse cu premiul I vor fi prezentate juriului republican pentru faza superioară a festivalului".
Gheorghe BALTA
corespondentul „Scînteii"

bucură în acest județ perpetuarea mișcării corale, asigurarea viitorului acesteia. Semnele înnoirii mișcării corale din județul Harghita sint, așadar, încurajatoare. Pe lingă formațiile consolidate sînt în curs de înființare altele noi, pe marile platforme industriale. Oameni care doresc să-și reunească vocile pentru a face să răsune neîntrerupt acordurile încrederii în capacitatea umană de a făuri o viată mai bună. o lume a păcii, dreptății și frăției există pretutindeni, în fiecare întreprindere și instituție din județ. Vădită este și ambiția unor dirijori, profesori de muzică și instructori cum sint de pildă Petres Lajos din Ditrău, Elisabeta Bog'oș din Toplița, Sinka Ignac șl Mesza- ros Ildiko din Odorheiu Secuiesc, Kacso Marta și Kovacs Mar- git din Miercurea- Ciuc, Herczeg Mihaly din Vlăhița și mulți alții ca ei de a imprima mișcării corale harghitene valențe novatoare, demne de epoca în care trăiesc și muncesc în strînsă unitate și frăție oamenii muncii români și maghiari pe aceste meleaguri ale României înfloritoare de azi. Manifestarea corală intitulată sugestiv „Un cîntec țării, oamenilor ei" constituie un exemplu cît se poate de edificator în acest sens.
I. D. KISS 
corespondentul 
„Scînteii"

Amintirea marilor înaintașiLa editura „Scrisul românesc" a apărut cel de-al doilea volum de amintiri al poetului Virgil Caria- nopol, intitulat Scriitori care au devenit amintiri. Volumul cuprinde remarcabile evocări despre diverse personalități ale artei și literaturii noastre.Scrise sub forma unor evocări- lnterviu. Amintirile lui Virgil Ca- rianopol pot servi deopotrivă istoricilor șl criticilor literari, cît și celor interesați să cunoască noi date despre scriitori ca : O. Goga, Ionel Teodoreanu, V. Eftimiu, VI. Streinu. Z. Stancu, N. Tăutu, Tr. Lalescu și alții care, mergînd pe drumul mare al literaturii noastre, au adus remarcabile contribuții la dezvoltarea culturii românești.Chiar și atunci cînd faptele relatate despre aceste personalități nu au calitatea unor revelații absolute. plăcerea de a le regăsi ră- mîne totuși vie. plină de emoții, pentru că așa după curii mărturisește autorul, deși „amintirile nu sînt istorie", ele „sînt totuși înși-
Virgil Carianopol: „Scriitori care 

au devenit amintiri", vol. II, edi
tura „Scrisul românesc".
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O sugestie care ruginește...

în apăLocuim pe străzile Bucegi, Lenau, Theodor Aman, Salcîmilor — toate in cartierul „Locul Tirgului" — din orașul Jimbolia și, de ani de zile, in acest cartier nivelul apei freatice se ridică la suprafață, iarna și primăvara, retrăgindu-se doar vara. Mulți dintre noi nu putem folosi decît foarte anevoie grădina din jurul casei, instalațiile sanitare, depozitele de lemne, garajele și alte dependințe. Sîntem nevoiți să evacuăm chiar și animalele din adăposturi. întrucît casele — majoritatea noi — stau perioade mari de timp cu fundațiile în apă. multe au început să prindă igrasie și să se deterioreze.Deoarece există posibilitatea de evacuare a apelor și de coborire a apei freatice la un metru sub nivelul terenului (canalul de centură este în imediata apropiere), ne-am adresat membrilor biroului executiv al consiliului popular al orașului pentru acordarea unui ajutor in rezolvarea acestei probleme. Reprezentanții consiliului popular
Costisitoarea „buturugă mică"In luna octombrie 1982, unitatea noastră — atelierul de transport local Huși, județul Vaslui — a primit în dotare un autobuz U.D. 117, articulat. Cetățenii orașului Huși s-au bucurat, considerind că prin dotarea cu acest tip de autobuz condițiile de transport in comun se vor îmbunătăți. Dar imediat după sosire, autobuzului (31-VS-2167) i s-a defectat cutia de viteze. Conform indicațiilor uzinei constructoare, la data de 12 octombrie 1982 ne-am prezentat cu cutia de viteze pentru remediere la I-A.T.S. Bacău. Au trecut de atunci citeva luni de zile, dar cei de la respectiva uni

PE SCURT, DIN SCRISORI• Cînd lipsesc piesele de schimb. In blocul 182 A.B.C. din strada Aleea Ciucului nr. 3 Ploiești-Vest se produce o mare risipă de apă potabilă. Apa se scurge pe la robinetele din apartamentele locatarilor. Cauza : nu se găsesc in comerț armăturile necesare robinetelor. Întrucît acest bloc este proprietatea statului, ne-am adresat șefului serviciului termoficare de la I.C.R.A.L. Ploiești. Ne-a răspuns că... nu ne poate ajuta cu nimic. Nu și-au procurat din timp piese de schimb. Este posibil oare ca însuși pro- ■ prietarul să nu se fi îngrijit de procurarea pieselor de schimb, preferind să risipească zilnic sute de metri cubi de apă ? în această privință ar fi bine să aflăm și răspunsul consiliului popular. (Comitetul asociației de locatari). • Recuperare. Revalorificare. Recondiționare. Pentru a nu arunca la groapa cu gunoaie chiuveta din fontă pe care o am cu smalțul uzat și bateria sau bacul de acumulatori a mașinii, propun întreprinderilor care se ocupă de recondiționarea acestora să stabilească comerțului un preț estimativ la care cetățeanul să'-și poată procura un produs nou, după predarea în prealabil a celui uZat. (Nicolae Seftu, bd. Metalurgiei nr. 33. București). • Inițiativă. La întreprinderea județeană de construc- ții-montaj Brăila s-a realizat în ultimul timp, prin autodotare, un număr de circa 20 de mașini și instalații menite să sporească gradul de mecanizare și un plus de calitate a lucrărilor. Deși valoric ele au costat circa 50 mii lei, beneficiul se ridică la peste 1,2 milioane lei pe an. Dintre acestea amintim : instalația pentru confecționat tuburi de canalizare cu diametrul de 150—500 mm, pompa cu 2 pistoane pentru tencuit, mașina de tăiat marmură, malaxorul de ipsos etc. (Profir Dascălu, corespondent voluntar. Brăila). • Cu planul depășit. Printr-o mai bună organizare a activității, cît și prin folosirea mai eficientă a mașiniloș și utilajelor, întreprinderea mecanică „Ceahlăul" din Piatra Neamț a reușit să-și depășească planul la producția fizică cu 35 tone piese turnate din fontă, Z 20 grape cu discuri și 200 semănători. Prin aceleași metode și întreprinderea „8 Martie" a realizat o depășire de 37 000 mp țesături mătase și , 2 000 bucăți tricotaje, adică o producție-marfă mai mare cu 500 000 lei ( față de cea planificată. (Gh. Irimia, corespondent voluntar, Neamț). j

NOTE DE LECTURA

ruiri de fapte care oglindesc veacuri, oameni, caractere...".Priceperea și iscusința gazetărească ale poetului au știut să transforme amintirile în emoționante incursiuni biografice, succinte și la obiect. în care mărturisirea privind procesul creației se împletește cu detaliul pitoresc, ceea ce dă savoare dialogului. în acest sens, volumul depășește sfera amintirilor, cuprinzînd și pagini de roman senzațional, care se citesc cu o deosebită plăcere.Convins că ml poate exista o epocă literară în afara vieții, izolată de ea. autorul realizează, prin această carte, și o interesantă cronică a atmosferei noastre social- politice și literare din preajma izbucnirii celui de-al doilea război mondial. Astfel, pentru O. Goga „Războiul este cea mai mare calamitate a lumii noastre. De la inundații mai scapi ceva, de la foc, de asemeni, dar de la război nimic 1“ (De vorbă cu Octavian Goga). Pentru N. Tăutu poezia patriotică este „poezia timpului nostru. Cine nu scrie poezie patriotică, nu trăiește în acest timp" (Nicolae Tăutu), iar pentru Maria Tănase folclorul românesc reprezintă „duhul neamu

freaticăorășenesc s-au deplasat la fața locului, stabilindu-se săparea unui canal principal (pe strada Grănicerilor) și a unui șanț de scurgere a apelor (in strada Bucegi). Șanțul a fost săpat de către cetățeni la dimensiunile indicate de specialiștii consiliului popular, dar canalul principal din strada Grănicerilor nu a fost executat nici pină în prezent. Ne-am adresat in cursul verii trecute de mai multe ori consiliului popular pentru a ne pune la înde- mină mijloacele necesare construirii canalului, dar fără rezultat. Noi, cetățenii, sîntem hotăriți să contribuim cu munca noastră, dar ne trebuie și anumite utilaje.Așteptăm mai mult sprijin pentru rezolvarea, cu forțe unite, a acestei probleme, incit să nu se mâi repete neplăcerile din anii precedent.
Dumitru TARCUTĂ 
cartierul „Locul Tirgului", 
orașul Jimbolia

tate. nu au remediat defecțiunea. Am discutat de nenumărate ori cu reprezentanții I.A.T.S. Brașov -r-,. forul tutelar al I.A.T.S. Bacău '— dar am rămas doar cu... promisiunile.Zilele trec, dar autobuzul staționează in continuare. E ca în zicala cu „buturuga mică și carul mare". Numai că ia noi „carul mare" —. autobuzul — nu numai că nu se răstoarnă, dar nici măcar nu se urnește din loc.
Colectivul unității 
de transport Huși, 
județul Vaslui

„ATENEU"în centrul municipiului Bacău a fost dată in folosință o sală modernă pentru audiții muzicale denumită „Ateneu". Realizată de constructorii din localitate după un proiect 'original al institutului județean de profil, noua construcție constitiiie o adevărată podoabă arhitecturală a orașului Iui Bacovia. Sala, în formă octogonală, are o capacitate de 340 locuri, o scenă pentru orchestră de circa 80 de instrumentiști și o lojă pentru cor. în spatele scenei, la etaj, se află sălile de studii și anexele tehnice.Cu prilejul inaugurării, noua sală a găzduit o suită de concerte extraordinare susținute de orchestra simfonică din localitate dirijată de Ovidiu Bălan, Igor Ciornei și Robert Dunand din Elveția. (Gheor- 

lui nostru. Este acela care ne-a dat puteri in vremuri de restriște, cel care ne-a făcut să ne înveselim la petreceri, să sperăm în bine la necazuri" (Interviu tardiv cu Maria Tănase).Prin intermediul Amintirilor, Virgil Carianopol face ca acești „mî- nuitori" ai unei dulci limbi literare românești să se afle permanent printre noi. aducînd, totodată, un cald omagiu realismului in literatură și- artă, valorilor spirituale create, de mari înaintași.Amintirile lui Virgil Carianopol, străbătute de un lirism dens, de o contaminantă melancolie și. totodată. însoțite de o reală prospețime, constituie o contribuție la cunoașterea unor „scriitori care au devenit amintiri", dar care, prin tot ce au creat valoros, vor continua să existe in conștiințele noastre și ale generațiilor viitoare. Așadar, nu dorința de a reînvia un gen literar vechi l-a determinat pe poet să-și scrie Amintirile, ci datoria sa față de cultura noastră și mai ales față de unii scriitori prestigioși pe care i-a cunoscut și a voit să-i cheme spre aducere aminte.
Dumitru LAZAR ____________________________ >
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului 

Republicii Populare Chineze
(Urmare din pag. I)Inmînînd scrisorile de acreditare. AMBASADORUL LI ZEWANG a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, Partidului Comunist Român, guvernului și poporului român un călduros salut frățesc, împreună cu înalte sentimente de considerație din partea Partidului Comunist Chinez, guvernului și poporului chinez, a tovarășului Ye Jianying, președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R.P. Chineze.în cuvîntarea prezentată cu acest prilej de ambasador se spune : „între partidele și țările noastre, între popoarele Chinei și României există o mare prietenie revoluționară și solidaritate militantă. Ele iși manifestă încrederea reciprocă, se respectă și se sprijină reciproc. în relațiile noastre de prietenie și colaborare sînt respectate cu strictețe principiile egalității depline, independenței și suveranității. Aceste relații s-au călit în îndelungate încercări. Anul trecut, președintele Nicolae Ceaușescu a efectuat o nouă vizită în țara noastră, aducînd o nouă și importantă contribuție la dezvoltarea raporturilor chino-ro- mâne“.„Poporul frate român — se arată în cuvîntare — sub conducerea Partidului Comunist Român, in frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, își apără cu vitejie suveranitatea de stat și independența națională, înaintează cu fermitate pe calea socialismului, obținînd realizări strălucite Irt opera de construire a socialismului. în activitatea internațională, România promovează o politică de independență și dezvoltare de sine

stătătoare, se opune politicii de forță, apără pacea lumii și cauza progresului omenirii, bucurîndu-se de admirație și aprecieri elogioase din partea țărilor și popoarelor iubitoare de pace din lume".Ambasadorul chinez a exprimat hotărîrea sa de a nu precupeți nici un efort pentru a contribui la dezvoltarea continuă a raporturilor de prietenie și colaborare româno-chi- neze.PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU, primind scrisorile de acreditare, a mulțumit pentru urările adresate și a transmis Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Guvernului Republicii Populare Chineze și poporului chinez prieten, tovarășului Ye Jianying un cald salut tovărășesc și cele mai bune urări.în cuvîntarea de răspuns a șefului statului român se spune : „Rela- țiije trainice de prietenie și colaborare dintre partidele, țările și popoarele noastre, întemeiate pe principiile deplinei egalități în drepturi, independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc și solidarității internaționale, cunosc o dezvoltare continuă, în toate domeniile, întîlnirile la nivel înalt, înțelegerile convenite cu aceste prilejuri au impulsionat puternic, de fiecare dată, colaborarea dintre țările noastre.Sîntem convinși —. se subliniază In cuvîntare — că prietenia și colaborarea multilaterală dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Chinez, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză, cooperarea economică reciproc avantajoasă, conlucrarea noastră în viața internațio

nală se vor dezvolta și mai puternic, în interesul popoarelor român și chinez, al cauzei generale a socialismului și păcii.Comuniștii, oamenii muncii din țara noastră se bucură sincer de marile realizări obținute de poporul chinez și-i urează ca. sub conducerea Partidului Comunist Chinez, să dobîndească noi și noi succese în dezvoltarea sa economico-socială, în construcția , socialistă a țării".După ce se relevă activitatea poporului român consacrată înfăptuirii hotărîrilor Congresului al XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, in cuvîntare se arată că „țara noastră militează consecvent pentru o politică de pace și colaborare, de destindere, pentru oprirea cursului periculos al evenimentelor spre confruntare și război, pentru eliminarea politicii de forță și dictat, de reîmpărțire a lumii în zone de influență, pentru încetarea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmare nucleară, pentru soluționarea tuturor conflictelor dintre state exclusiv pe cale pașnică".în încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a urat ambasadorului chinez succes deplin in activitatea sa și l-a asigurat de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului și al său personal.După solemnitatea înmînării scrisorilor de acreditare, tovarășul-Nicolae Ceaușescu s-a întreținut,într-o atmosferă cordială, cu ambasadorul Li Zewang.La solemnitate și convorbire au luat parte Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, și Dumitru Apos- toiu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.

COMITETULUI CENTRAU
AU PARTIDULUI COMUNIST DIN GUADELUPAAniversarea a 25 de ani de la crearea Partidului Comunist din Guadelupa ne oferă plăcutul prilej de a vă adresa cele mai sincere felicitări și urări de noi succese în activitatea dumneavoastră consacrată apărării intereselor vitale ale oamenilor muncii guadelupezi.Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și solidaritate frățească existente între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Guadelupa vor continua să se dezvolte în interesul celor două partide, al cauzei păcii și securității internaționale.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

A apărut, în broșură, în limbile maghiară 
și germană:

NICOLAE CEAUSESCU
9

Cuvîntare la Conferința pe țară 
a președinților consiliilor populare 

17-19 februarie 1983
EDITURA POLITICĂ

Convorbiri la Consiliul Central al U.G.S.R.Marți au început la București convorbirile între o delegație a Uniunii Generale a Sindicatelor din România, condusă de tovarășul Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R., și o delegație a Confederației Internaționale a Sindicatelor Arabe (C.I.S.A.), condusă de Ehmeid Abu Bakr Jalud, secretar general al confederației, care efectuează o vizită de prietenie

în țara noastră, la invitația Consiliului Central al U.G.S.R.Cu acest prilej s-a' efectuat un larg schimb de opinii și informații cu privire la activitatea și preocupările sindicatelor din România și ale Confederației Internaționale a Sindicatelor Arabe, precum și în legătură cu unele aspecte ale situației din mișcarea sindicală mondială.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

U.R.S.S.: Amplu program de hidroameliorații
Programul alimentar al Uniunii 

Sovietice, adoptat de plenara din 
mai 1982 a C.C. al P.C.U.S., care 
prevede înfăptuirea unui șir de mă
suri menite să ducă la sporirea in 
ritmuri mai rapide a producției 
vegetale și animale, stabilește, intre 
altele, extinderea in continuare a 
lucrărilor de hidroameliorații.

In prezent, suprafața terenurilor 
irigate sau desecate este de aproxi
mativ 35 milioane de hectare, de 
pe care s-a obținut anul trecut o 
treime a întregii producții vegetale 
a țării. Importante lucrări de iriga
ții se desfășoară în republicile Asiei 
Centrale, pe cursul inferior al 
Volgăi, în Crimeea, in regiunile 
Iaroslav și Brest și în numeroase 
alte zone. Numai în Turkmenia, 
transferarea apei din fluviul Amu- 
daria in Canalul Karakum a re

adus^ la viață mii de hectare de 
pământuri altădată pustii. Pe teri
toriul acestei republici au apărut 
noi oaze, ca, de pildă, cea de la 
Uauzhan, din zona celui mai mare 
lac de acumulare din Turkmenia, 
sau cea de la Ghiaur, din apropiere 
de Așhabad. Acolo unde mai înain
te stăpin era deșertul, se întind 
acum culturi de bumbac, vii și li
vezi. Lucrările de săpare a canalu
lui continuă, urmind ca în viitor el 
sâ ajungă la Marea Caspică.

Cele mai vaste lucrări de desecări 
se desfășoară in Bielorusia, unde pe 
milioane de hectare smulse mlaști
nilor cresc acum cereale, cartofi, 
sfeclă de zahăr, plante furajere. Au 
fost corectate albiile a zeci de 
riuri, au fost amenajate lacuri ar
tificiale care au devenit, la rindul 
lor, crescătorii moderne de pește.

R. P. BULGARIA: Microprocesoare

in controlul producției

O istorie eroică și glorioasă
(Urmare din pag. I)

PROGRAMUL 1

Cronica zilei

nar de la 23 August 1944, rînduie- lile întemeiate pe exploatare și inegalitate socială, înălțîndu-se societatea socialistă. în noua Românie, poporul este unicul stăpin al bogățiilor naționale, singurul beneficiar al roadelor muncii sale, forța uriașă care, prin puterea minții și brațelor sale, sporește necontenit avuția națională, așezînd noi și trainice temeiuri existenței libere și suverane a patriei.Cu îndreptățire s-a spus că în acest lung răstimp, tot ceea ce a . fost țel inalt ori vis cutezător în inimi și în cugete, tot ceea ce ne-a dat tărie spre a birui greutățile pe care vremea le-a ridicat în calea mersului nostru înainte nu poate fi despărțit de cuvîntul, de gîndul, de fapta și jertfa partidului revoluționar al clasei noastre muncitoare. Istoria de nouă decenii a partidului politic proletar arată, cu forța de netăgăduit a faptelor, statornicul său atașament față de pămîntul românesc, față de marile idealuri și aspirații ale națiunii, faptul că în întreaga activitate partidul a pornit neabătut de la realitățile concrete, social-is- torice ale poporului din mijlocul căruia s-a înălțat, aplicind creator la condițiile specifice ale țării adevărurile general-valabile ale socialismului științific. Altfel spus — faptul că el a fost și este ființă din ființa patriei, un partid al acestui Tiămint românesc, al acestui popor. Cu dreptate sublinia tovarășul N'colae Ceaușescu că în România n a existat niciodată un alt partid, cu o istorie atît de-bogată și glorioasă,1 care să fi realizat atît pentru fericirea poporului român, pentru gloria și măreția națiunii noastre.Un adevăr căruia îi conferă o nouă strălucire perioada inaugurată de Congresul al IX-lea, de cind la cirma partidului și statului nostru se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiunii noastre, în acești ani, intrați în conștiința națiunii ca anii-lumină ai epocii Ceaușescu, partidul a devenit cu adevărat centrul vital al națiunii, forța politică de la care emană întreaga linie politică de edificare socialistă a patriei. în acești ani, partidul a inițiat și pus în lucrare grandioase programe de dezvoltare economico-socială a patriei, programe care au deschis un vast cîmp de afirmare uriașelor energii și talente creatoare care sălășluiesc în rîndurile poporului român, programe prin a căror înfăptuire țara

noastră a comprimat efectiv timpul, a străbătut mai multe etape de dezvoltare, a urcat noi și noi trepte, înaintînd cu pași mari pe calea progresului și a civilizației. în toți a- cești ani, partidul a fost autorul unei vaste și statornice ofensive a modernizării economiei naționale și a racordării ei la cele mai înalte cuceriri. ale revoluției tehnico-știin- țifice contemporane, promotorul uriașei activități constructive ce a înnoit din temelii chipul orașelor și satelor noastre, strategul operei de modelare a conștiinței noi, socialiste. în toți acești ani, partidul a gîndit și înfăptuit un larg cadru democratic, asigurînd participarea tuturor fiilor patriei, fără deosebire de naționalitate, la conducerea treburilor țării. în toți acești ani, partidul a fost forța care a unit ca un singur om toate puterile națiunii, spre a fi biruite greutățile ce s-au ivit în. cale. în toți acești ani, partidul a fost promotorul consecvent și realist al unei politici internaționale, larg apreciate pe toate meridianele globului pentru contribuția constructivă adusă la soluționarea marilor probleme ale lumii contemporane, pentru slujirea devotată a idealurilor de pace, prietenie, înțelegere și colaborare între popoare.Sînt izbînzi pe care partidul, poporul întreg le asociază cu numele celui mai ales dintre fiii săi — tovarășul Nicolae Ceaușescu. Omul căruia întreaga suflare românească i-a adus înalt omagiu, la începutul acestui an, pentru viața sa de dirz militant revoluționar închinată clădirii unui partid puternic, strîns legat de poporul din landurile căruia s-a ivit, capabil să-și îndeplinească cu strălucire misiunea istorică pe care și-a asumat-o. Omul a căi-ui gîndire cutezătoare și pilduitoare activitate au făcut să se întărească necontenit unitatea de monolit a tuturor fiilor patriei — chezășie a însăși împlinirii tuturor obiectivelor ce ni le propunem, oricît de îndrăznețe, de înaripate ar fi acestea.Istoria de nouă decenii a partidului clasei muncitoare, mărețele împliniri ale anilor socialismului sînt suportul trainic al dragostei și încrederii cu care întregul popor urmează partidul, al convingerii sale nestrămutate că, sub înțeleaptă conducere a secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vor fi obținute noi și strălucite izbînzi, că în marele hronic al țării se vor înscrie noi și mărețe victorii în necontenitul nostru urcuș spre piscurile luminoase ale civilizației socialiste și comuniste.

15,30 Fotbal: dubla înttlnlre dintre re
prezentativele A și olimpice ale 
României și Iugoslaviei. Transmi
siuni directe alternative de Ia Ti
mișoara șl Belgrad

17.45 1 001 de seri
20,00 Telejurnal
20.15 Actualitatea economică
20,25 Melodii și Interprețl
20.45 Occident ’83. Businesul activită

ții sectelor. Emisiune din ciclul 
„Obscurantismul mistic — instru
ment al alienării". Documentar

21,00 Film artistic: „Vacanță tragică". 
O producție a Casei de filme Trei.

22.15 Telejurnal
PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20.15 Scena și ecranul
20,45 Din țările socialiste — R.P. Mon

golă 0 Corespondențe de la Tele
viziunea din Ulan Bator 0 Estrada 
tinereții

21.15 Dominantele culturii muzicale ro
mânești. Mari idealuri patriotice 
oglindite în creația compozitorilor 
români

22.15 Telejurnal

țr

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 30 

martie, ora 20 — 2 aprilie, ora 20. In 
țară: Vremea va fi caldă. Cerul va fi 
variabil, cu înnorări mai accentuate 
ta sud-vestul țării, unde vor cădea 
ploi locale, care vor avea și caracter 
de aversă. în celelalte regiuni ploile 
vor fi cu totul izolate. Vîntul va sufla 
moderat, cu intensificări temporare, 
predomintad din sectorul sudic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre zero șl 10 grade, cele maxime vor 
oscila între 13 și 23 grade, local mai ri
dicate. în București: Vremea va fi 
caldă, cu cerul variabil. Vînt moderat, 
cu intensificări de scurtă durată. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 3 șt 7 grade, cele maxime vor osci
la Intre 20 și 24 de grade. (Corneliu 
Pop, meteorolog de serviciu).

cinema
• Septembrie: CENTRAL (14 12 24) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
® Canarul șl viscolul: STUDIO
(59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17; 19.
@ Duminică la ora fi: VICTORIA
(10 28 79) — 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30.
® Haiducii: BUCUREȘTI (15 61 54) — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 17,45; 20.
0 Profetul, aurul și ardelenii: FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11; 13,15; 15,30; 
17,45; 20.
® La capătul liniei: GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
O Zile fierbinți: BUZEȘTI (50 43 58) 
— 15,30; 17,30; 19,30.
Q B. D. intră ta acțiune: DACIA 
(50 35 94) — 9; 31,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Trei zile și trei nopți: LIRA 
(317171) — 15,30; 17,30; 19,30.

• Omul care ne trebuie: COTROCENL 
(49 48 48) — 15; 17,30; 20.
• Vacanță tragică: PACEA (60 30 85) 
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Buletin de București: FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20, 
TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Grăbește-te Încet: VIITORUL
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
O Fiul munților — 9; 11; 13,15; Copiii 
bătrlnei Vera — 15,30; 17,45; 20:
TIMPURI NOI (15 6110).
• Potopul (seriile III—IV): LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9,30; 12,30; 16; 19.
• Vraciul: SALA MICĂ A PALATU
LUI — 16,45; 20.
• Cafe Express: SALA MARE A PA
LATULUI — 17,15; 20, SCALA
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, CAPITOL (16 29 17) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Micul lord: PATRIA (11 86 25) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;

La București au început, marți, convorbirile între o delegație condusă de .Gheorghe Petrescu, viceprim-mi- nistru al Guvernului Republicii Socialiste România, și o delegație condusă de Abdul Jabbar Abdul Rahim al Assadi, ministrul transporturilor și comunicațiilor din. Republica Irak.în spiritul înțelegerilor convenite la nivel înalt, cele două delegații analizează posibilitățile dezvoltării relațiilor de cooperare româno-ira-

kiene în domeniile transporturilor feroviare, rutiere și navale, al poștelor și telecomunicațiilor, construirii în comun a unor obiective de interes reciproc.La convorbiri participă Vasile Bulucea, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor.A fost prezent Dhiab A. Al-Algawi,' ambasadorul Republicii Irak la București. (Agerpres)

în numeroase întreprinderi de producție din R.P. Bulgaria au fost introduse monitoare de control privind evoluția, în diferite stadii, a proceselor de producție. Anterior, acest control era efectuat de un numeros personal de înaltă calificare, care trebuia să se deplaseze în secții, să verifice calitatea anumitor lucrări, să stabilească cauzele care îngreunează unele activități. Sistemele actuale dotate cu microprocesoare realizează aceste operațiuni în cîteva secunde. Elaborate și realizate la Institutul central de automatizare complexă din Sofia, aceste „creiere" electronice sînt plasate în punctele „fierbinți" ale uzinelor, preluînd controlul asupra producției.Semnificativ este faptul că mi- nicomputerele au o utilizare foarte largă, între care : dirijarea producției agricole intr-un mare complex agroindustrial, furnizarea de informații urgente privind insufi

ciența unor materii prime, calcularea volumului producției finite.Realizările Institutului central de automatizare din Sofia se înscriu in preocupările existente la nivelul întregii țări de automatizare a proceselor de producție. în prezent, potrivit statisticilor oficiale, în numeroase fabrici și uzine din Bulgaria funcționează peste 250 de sisteme automate de dirijare a producției. Una dintre direcțiile de bază ale cincinalului 1981—1985 constă în dotarea economiei naționale cu peste 20 de sisteme complexe și aproximativ 1 000 de sisteme de automatizare și automate de dirijare a proceselor tehnologice. Aceasta va atrage după sine o extindere a industriei electronice bulgare. Se prevede ca pină la sfîrșitul acestui cincinal producția mijloacelor de automatizare pentru industria bulgară constructoare de mașini să crească de 3 ori.
R. P. UNGARĂ: Economisirea de materii

prime și materiale — un obiectiv prioritar

ROMÂNIA—FILM prezintă
în perioada 28 martie — 3 aprilie, la cinematografele STUDIO, 

VICTORIA, BUZEȘTI, LIRA și PACEA din Capitală

Spectacole speciale cu prilejul împlinirii a 90 de
ani de la înființarea Partidului Social-Democrat al Mun
citorilor din România.

Vor rula filme inspirate din lupta clasei muncitoare și a Partidului 
Comunist Român pentru libertate socială și națională, pentru construirea 
socialismului în România.

Manifestări similare vor fi organizate în perioada menționată în toate 
j'udețele țăriiv

In atenția depunătorilor la C.E.C.Casa de Economii și Consemna- țiuni informează depunătorii că joi 31 martie a.c., la orele 16,30 vor avea loc în Capitală, în sala Casei de cultură din str. Zalomit nr. 6, tragerile la sorți în vederea atribuirii ciștigurilor pentru trim. I 1983, la libretele de economii cu dobindă și cîștiguri și libretele de

economii cu cîștiguri, precum și tragerea la sorti pentru luna martie a.c. a obligațiunilor C.E.C. cu ciștiguri.Cu acest prilej, Casa de Economii și Consemnațiuni acordă numeroase cîștiguri în bani și obiecte.Tragerile la sorți fiind publice,
toți cei interesați sînt invitați să participe la efectuarea acestora.Listele oficiale cu rezultatele tragerilor la sorți din 31 martie a.c. vor fi publicate în presa centrală.De asemenea, depunătorii pot consulta listele oficiale cu rezultatele tragerilor la sorți anunțate, la oricare’ unitate C.E.C. din țară.

în R.P. Ungară a fost elaborat un amplu program de perspectivă privind economisirea de materii prime și materiale. Potrivit prevederilor, menționează agenția M.T.I., pentru următorii trei ani se preconizează să fie economisite materiale în valoare de 17 miliarde forinți.Noul program își fixează drept obiectiv imediat economisirea de’ metale, materiale plastice, de produse de bază din industriile textilă, pielăriei, hirtiei, cauciucului și cimentului. Un accent deosebit este pus pe reciclarea, într-o măsură mai mare decît pină acum, a deșeurilor — zgura și cenușa — din uzinele metalurgice și din termocentrale, deșeuri ce pot fi utili

zate drept lianți în fabricile de ciment. Potrivit estimărilor, cantitatea de zgură și cenușă, ce constituie un adaos la ciment, poate fi dublată, avînd drept rezultat o creștere de pînă la 200 la sută a cantității de ciment obținut pe această cale. Pornind de la faptul că în prezent în R.P. Ungară se folosesc anual cinci milioane tone de ciment, se preconizează o reducere a consumului cu zece la sută pe an — adică 500 000 de tone.Potrivit planului de perspectivă, în domeniul construcțiilor se vor economisi anual 2 800 tone de aluminiu, 40 000 tone de oțel — utilizat la panourile prefabricate — și 40 000 tone de fontă.
© SPORT © SPORT © SPORT @ SPORT

• WOLFRAM IN 
MARE Zăcăminte de wolfram iau naștere în urma depunerilor aluvionare în mare. Aceasta este concluzia la care a ajuns un grup de cercetători sovietici după ce au analizat probe de sol luate de pe fundul Mării Negre. O tonă de material testat conținea 100 g wolfram. Metalul ajunge în mare prin riu- rile care se varsă in ea. Apa acestora „spală" zăcămintele de wolfram întilnite în cale, dizol- vind minereurile respective. Particulele rezultate din acest proces sint transportate în mare, care devine, astfel, un rezervor de wolfram. Se preconizează ca pe viitor să se poată extrage wolframul și din zăcămintele marine.

• PREVIZIUNI SEIS- 
MOLOGICE. Un teribil cutremur de pămînt este prezis, de către cercetătorii Observatorului geologic al Universității Columbia din S.U.A., în cursul următoarelor decenii, în Alaska. El va avea o forță de peste 8 grade pe scara Richter, iar epicentrul lui se va afla în apropierea micii localități Iakataga, pe țărmul Pacificului. Undele seismice se vor răspîndi pe o zonă întinsă de 30 000 de mile pătrate. în afara Alaskăi, printre zonele unor cutremure probabile se numără, după părerea seismologilor, țărmul peruan al Pacificului și zona nordică a statului Chile, ‘

20,13, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, FLAMURA
(85 77 12) — 8,45; 11; 13,15: 15,30; 17,45; 
20.
• Călărețul fără cap: EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• AI șaselea: FERENTARI (80 49 85) 
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Agonia: VOLGA (79 71 26) — 9; 12; 
16; 19, POPULAR (35 15 17) — 10; 13; 
16; 19.
• în fața ușii Închise: FLACĂRA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19.30.
• Izvorul: PROGRESUL (23 94 10) —
16; 18; 20.
• Trei oameni periculoși: FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
O Heidi In oraș — 9,15; 11,30; 13,30; 
15,45; Pe căi nelegale — 17,45; 19,45: 
DOINA (16 35 38).
• Clinele: UNION (13 49 04) — 9,30; 
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Piedone Africanul: DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 13,30; 16; 19.
• Abba: GIULEȘTI (17 55 46) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Tunurile din Navarone: AURORA

(35 04 66) — 9; 12; 16; 19, CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 12; 16; 19.
@ Competiția: MIORIȚA (14 27 14) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
a Marea evadare: MUNCA (21 50 97) 
— 10; 13; 16; 19.
• Despărțire temporară: COSMOS 
(27 54 95) — 9,30; 12.30; 16; 19, ARTA 
(213186) — 9; 12; 15; 18,30.

teatre
9 Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică): Ploșnița — 19,30; (sala Ate
lier) : între patru ochi — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, la Muzeul de artă al Repu
blicii Socialiste România): Recitalul 
violonistei Cornelia Bronzetti. La 
pian: Marina Schmidt — 18; (Ate
neul Român): Bijuterii muzicale —19.
• Opera Română (13 18 57): Boema 
— 18.

® Teatrul de operetă (14 80 11): 
Mam’zelle Nitouche — 19.
9 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46): 
Menajeria de sticlă — 19; (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16): Barbul Văcă- 
rescul și Occisio Gregorli — 19.
9 Teatrul Mic (14 70 81): Un pahar 
cu sifon — 19,30.
9 Teatrul Foarte Mic (14 09 05):
Politica — 20.
9 Teatrul de comedie (16 64 60):
Există nervi — 19,30.
9 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru): Jocul vieții șl al morții 
in deșertul de cenușă — 19,30; (sala 
Studio): Scoica de lemn — 19.
9 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34): Ordinatorul — 19.
9 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78): Vorba Iul 
Tănase — 19,30.
9 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00): La izvor de dor și cîntec 
— 18,30.
0 Teatrul „ion Vasllescu" (12 27 45): 
Piatră la rinichi — 19,30.
0 Circul București (11 01 20): Muppets 
la... circ — 19,30.

Azi, dubla întîl
România -Pe stadionul „1 Mai" din Timișoara se va desfășura astăzi meciul amical de fotbal dintre reprezentativele României și Iugoslaviei. Partida va fi arbitrată de M. Mrktian (U.R.S.S.).Din lotul țării noastre fac parte următorii jucători : Moraru, Lung (portari) ; Rednic, Negrilă, Iorgules- cu, Ștefănescu, Andone, Ungureanu, Munteanu II (fundași) ; Augustin, Balint, Țicleanu, Boloni, Klein, Bălăci, Coraș (mijlocași) și Geolgău, Gabor, Turcu, Cîrțu (atacanți). Că- mătaru este indisponibil. Selecționata iugoslavă cuprinde, printre alții, pe cunoscuții internaționali Svilar, Zajec, Hagibeghici, Musemici, Trifu- novici, Milianovici și Măriei.

Hotărîri ale ComitetuluiDELHI 29 (Agerpres). — Cea de-a 86-a sesiune a Comitetului Internațional Olimpic, de la Delhi, s-a încheiat cu o serie de hotărîri importante. Astfel, regula eligibilității (regula nr. 26), referitoare la participarea sportivilor la Jocurile Olimpice, a fost acceptată în redactarea prezentată de federațiile sportive internaționale membre ale C.I.O., cu excepția statutului sportivului amator olimpic prezentat de federațiile de hochei pe gheață și fotbal, redactări ce vor fi examinate din nou, la Lausanne, în ziua de 18 aprilie. în cazurile respective, la turneele preliminare pentru calificarea la Olimpiadă vor putea participa jucători
în cîteva

0 în localitatea cehoslovacă Tren- cin s-au desfășurat întrecerile competiției internaționale de haltere „Cupa Dunării" rezervată juniorilor.Printre învingătorii concursului s-au numărat și sportivii români Constantin Urdaș (categoria mijlocie) — 350 kg (155 kg plus 195) și Nicu Vlad (categoria semigrea) — 360 kg (160 kg plus 200 kg). Dintre ceilalți concurenți români s-au mai evidențiat Petre Axinte (muscă), Dorel Mateeș (cocoș). Li viu Munteanu (pană) și Andrei Socaci (ușoară), clasați pe locul doi la categoriile

nire de fotbal 
IugoslaviaPosturile noastre de radio vor transmite acest joc cu începere de la ora 16,00 pe programul I.

★Tot astăzi, la Belgrad, se va disputa meciul tur dintre selecționatele Iugoslaviei și României, contînd pentru preliminariile turneului olimpic de fotbal (grupa C). Din această grupă mai fac parte echipele Italiei și Olandei. Printre cei care au făcut deplasarea se numără Cavai, Speriatu, Cazan, C. Solomon. Stre- die, Donose, Irimescu, Pană, Șoi- man, Radu II, Iordache și Grosu.Posturile noastre de televiziune vor transmite alternativ meciurile de la Timișoara și Belgrad.
Internațional Olimpic profesioniști (conform regulilor stabilite de F.I.F.A.), dar nu se știe încă dacă aceiași sportivi vor putea fi acceptați și la turneul final.în altă ordine de idei, s-a decis crearea, la Lausanne, a unei Curți sportive de arbitraj, adoptîndu-se statutul acestui organism, care urmează să discute eventualele contestații sportive, ce nu sînt de competența exclusivă a C.I.O. Tribunalul sportiv va fi format din 40 de membri — 10 ai C.I.O., 10 din partea federațiilor internaționale, 10 reprezentanți ai comitetelor naționale olimpice și alte 10 persoane ce urmează a fi desemnate.
rîndurirespective. în total, tinerii halterofili români au stabilit 9 noi recorduri naționale (8 de juniori și unul de seniori).
O Cea de-a 12-a ediție a Turului ciclist al Marocului se va desfășura, între 4 și 17 aprilie, în 12 etape, pe un traseu însumînd 1 570 km. Startul și sosirea vor avea loc la Casablanca.La cursă și-au anunțat participarea rutieri din 11 țări, printre care România, U.R.S.S., Algeria. Tunisia, Franța, Belgia și Olanda.

• ACCIDENTELE RU
TIERE IN FRANȚA.In anul 1982, în cadrul evenimentelor rutiere care au avut loc în Franța și-au pierdut viața peste 12 000 de persoane, iar alte 321 000 au fost rănite sau mutilate. Aceste date au fost comunicate în cadrul unei conferințe de presă organizate la Paris de reprezentanți ai poliției franceze. Aceștia au arătat că, in ultimii 10 ani. ca urmare a diferitelor măsuri adoptate pentru securitatea traficului, numărul cazurilor mortale in accidentele rutiere s-a redus cu 20 la sută. între cauzele principale ale accidentelor rutiere din Franța se situează excesul de

RETUTINDENIviteză, consumul de alcool și ne- respectarea regulilor de circulație.
® PROGRESE IN 

COMBATEREA CANCE
RULUI. într-o declarație făcută la San Diego. în California. președintele Societății americane pentru problemele cancerului. Willis Taylor, a arătat că numeroși oameni de știință din S.U.A. consideră că această maladie va putea fi învinsă pînă in anul 2000 — informează agenția France Presse. Apreciind

că in ultimul sfert de veac au fost realizate „progrese extraordinare" în diagnosticarea și tratarea bolii. Taylor a precizat că în prezent cel puțin 14 feluri de cancer sînt vindecabile, unul din factorii principali ai reușitei tratamentului fiind depistarea din timp a maladiei. Totodată. Taylor i-a avertizat pe fumători asupra riscului de a se îmbolnăvi de cancer la plă- mîni.
• VATRĂ PREISTORI

CĂ. între lacurile Turkana și Victoria, în Africa, au fost găsi

te aproape 100 de vetre cioplite în straturi de bazalt vechi de 1,4 milioane ani. Petele de ardere, măsurînd aproximativ 7 cm, erau înconjurate de oase de animale și unelte de piatră. Descoperirea este deosebit de valoroasă. deoarece astfel de vetre, mărturii ale vieții omului în epoca primitivă, sînt foarte rare, păstrindu-se numai in condiții ■deosebite.
® O CĂLĂTORIE 

PRIN „TUNELUL TIMPU
LUI" ar putea efectua vizitatorii localității Yorvik. din comitatul York (Marea Britanie). La bordul unor automobile electrice, ei vor ajunge... pe străzile localității Yorvik în anul 1 000 al erei noastre. Este

vorba de un important centru și port comercial al unui regat al vikingilor, de pe teritoriul britanic. din timpul domniei lui „Erik-secure însîngerată". Localitatea a fost reconstruită după datele culese în cursul unor îndelungate excavări și cercetări.
® UN NOU CRA

TER PE ETNA. Pe versantul sudic al vulcanului Etna s-a format, la circa 2 500 metri altitudine, un nou crater din care se revarsă .un adevărat riu de lavă. încă de la sfîrșitul săp- tămînii trecute, alte trei cratere, situate la 2 200—2 250 metri înălțime, emit mari cantități de lavă. Magma densă,- de culoare brună, avansează pe u.n fond de doi kilometri lățime, cu o viteză de doi metri pe oră. Mai

mulți piloni de susținere de la teleschi și de la funicular au fost smulși de torentul de lavă. Au fost distruse, de asemenea, o cabană și un post de carabinieri. Un sat turistic aflat la 1 800 metri altitudine a fost evacuat. Pentru moment, declară specialiștii vulcanologi din Catania, nu este amenințat nici un centru urban.
® TERMODIAGNO- 

ZA constituie o nouă metodă de diagnosticare a diferitelor boli pe baza înregistrării radiațiilor termice ale corpului uman. Focarele bolilor se determină cu ajutorul unor termograme speciale. în prezent, în 80 de orașe din Uniunea Sovietică funcționează aproximativ 150 de laboratoare de termodiagnoză.



Noi inițiative, acțiuni 
și luări de poziție in favoarea 

dezarmării și păcii
Simpozionul „Balcanii — zonă denuclearizată"SOFIA 29 (Agerpres). — La Sofia se desfășoară lucrările simpozionului „Balcanii — zonă denucleariza- tă“, la care participă oameni de știință din unele țări balcanice. Țara noastră este prezentă cu o delegație condusă de prof. dr. Marin Ivașcu, director general al Institutului central de fizică.în cadrul lucrărilor, delegația română a prezentat concepția țării noastre, a președintelui Nicolae Ceaușescu privind necesitatea transformării Balcanilor într-o zonă a păcii, colaborării și bunei

vecinătăți, lipsită de arme nucleare, precum și acțiunile și inițiativele României socialiste pentru realizarea acestui important obiectiv al întăririi securității, cooperării și înțelegerii între țările balcanice. De asemenea, șeful delegației române a subliniat importanța pe care țara noastră o acordă activității oamenilor de știință, rolului pe care aceștia îl au în înfăptuirea țelului șî voinței popoarelor din regiune de a trăi în pace și bună înțelegere, ferite de amenințarea nucleară.
în Marea Britanie se pregătesc 

ample demonstrații antinucleareLONDRA 29 (Agerpres). — Mișcarea antinucleară din Marea Britanie intenționează să organizeze la sfîrșitul acestei săptămîni ample manifestații de protest împotriva arsenalului nuclear britanic și a instalării de noi rachete americane pe teritoriul țării, a anunțat într-o conferință de presă, John Ruddock, lider al Campaniei pentru
Grecia se opune instalăriiOTTAWA 29 (Agerpres). — Primul ministru al Greciei, Andreas Papandreu, aflat în vizită oficială in Canada, a reafirmat, la Ottawa, opoziția guvernului elen față de instalarea de noi rachete pe continentul european, relatează agenția U.P.I. „Poziția noastră este ca rachetele „Pershing" și „Cruise" să nu fie aduse în Europa", a declarat premierul elen într-o cuvîntare

dezarmare nucleară din Marea Britanie. Manifestațiile, care vor avea loc în mai multe orașe și zone din Marea Britanie, vor culmina cu un „lanț uman" de 22,5 kilometri — format din circa 40 000 de oameni — între baza Green- ham Common, unde urmează să fie instalate rachetele americane „Cruise", și fabrica de focoase nucleare de la Burgfield.
de noi rachete în Europarostită în fața Comitetului pentru afaceri externe al parlamentului canadian. El a subliniat că în acest domeniu „nu există superioritate" și a adăugat că arsenalele nucleare actuale sînt suficiente pentru a distruge omenirea de zece ori. Șeful guvernului elen a declarat că țara sa se pronunță pentru transformarea Balcanilor într-o zonă denu- clearizată.

Opoziție față de sporirea masivă 
a cheltuielilor militareWASHINGTON 29 (Agerpres). — Un grup de foste oficialități guvernamentale americane au dat publicității o scrisoare adresată președintelui Ronald Reagan prin care își exprimă opoziția față de sporirea masivă a cheltuielilor militare și .a producției de armament a S.U.A., arătînd, în esență, că aceasta provoacă uriașe deficite bugetare și alte traume în economia americană, care vor periclita, în ultimă instanță, securitatea țării.

Semnatarii scrisorii — între care figurează Michael Blumental, John Connally, C. Douglas Dillon și William Simon — foști miniștri de finanțe — exprimă rezerve serioase în legătură cu proiectele de creștere a forței militare americane pe baza realizării unor sisteme anti- rachetă în spațiu, anunțate recent de președintele Reagan, apreciind că nu există suficiente temeiuri să se creadă că fondurile irosite în acest scop sînt justificate pe plan militar.
Propunere de întîlnire la nivel înalt între 

Nicaragua și Honduras 
® Dezbaterile din Consiliul de SecuritateNAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). — în Consiliul de Securitate al O.N.U. au continuat dezbaterile în legătură cu plîngerea Republicii Nicaragua privind acțiunile agresive comise împotriva teritoriului ei de elementele contrarevoluționare so- moziste infiltrate din afară.în discursul său, reprezentantul nicaraguan a propus o întîlnire la nivel înalt între țara sa și'Honduras, care să aibă loc la o dată cît mai apropiată, în prezența președintelui Mexicului și Venezuelei, pen

tru examinarea problemelor existente între cele două țări. De asemenea, reprezentantul nicaraguan a arătat că guvernul său este gata să înceapă imediat convorbiri directe cu S.U.A. asupra contenciosului existent, care să se desfășoare într-o țară terță, desemnată prin consens.Reprezentanții Boliviei, Iugoslaviei, Poloniei, Algeriei, Venezuelei și Braziliei au condamnat intervenția străină în treburile Republicii Nicaragua.

SCHIMB DE MESAJE INTRE PREȘEDINTELE ROMÂNIEI 
SI PRIMUL MINISTRU ITALIAN«ROMA 29 (Agerpres). — Un cordial schimb de mesaje între tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și Amintore Fanfani, președintele Consiliului de Miniștri al Italiei, a avut loc cu prilejul primirii de către primul ministru italian a tovarășului Aurel Duma, ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, care se află la Roma pentru a participa la lucrările Comisiei mixte guvernamentale româno-italiene de cooperare economică industrială și tehnică.Amintore Fanfani a evocat cu plăcere întîlnirea și convorbirile avute la București cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, apreciind în mod deosebit

rolul și contribuția șefului statului român la dezvoltarea prieteniei și colaborării pe multiple planuri între țările și popoarele noastre, la cauza păcii și securității în Europa și în întreaga lume.S-a subliniat cu satisfacție stadiul actual al raporturilor româno-italiene, exprimîndu-se convingerea că’ ele vor continua să aibă o evoluție ascendentă, că actuala sesiune a comisiei mixte va găsi noi căi și posibilități pentru amplificarea cooperării economice, atît pe plan bilateral, cît și pe terțe piețe.La primire a participat Ion Mărgi- neanu, ambasadorul țării noastre în Italia. '
maroc . întîlnire a reprezentantului P.C.R.RABAT 29 (Agerpres). — în cadrul vizitei pe care o întreprinde în Maroc, tovarășul Miu Dobrescu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., conducătorul delegației P.C.R. care a participat la cel de-al III-lea Congres național al Partidului Progresului și Socialismului din Maroc, s-a întîlnit, la Rabat, cu Abdelhaq Tazi, membru al Comitetului Executiv al Partidului Istiqlal, ministru secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.Cu această ocazie, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, au fost transmise secretarului general al Partidului Istiqlal, M’Hamed Boucetta, un cordial mesaj de salut, urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate poporului marocan prieten.Exprimînd deosebite mulțumiri pentru mesaj, Abdelhaq Tazi a rugat să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu, din partea lui

M’Hamed Boucetta, a conducerii partidului Istiqlal, călduroase urări de sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare poporului român.Evidențiindu-se bunele relații ro- mâno-marocane, de ambele părți s-a apreciat că raporturile dintre România și Maroc au cunoscut o evoluție pozitivă, în conformitate cu hotărî- rile și' înțelegerile adoptate cu ocazia întîlnirilor și convorbirilor dintre președintele României, Nicolae Ceaușescu, și suveranul marocan Hassan al II-lea, care au impulsionat raporturile prietenești de cooperare dintre cele două țări și popoare.Totodată, s-a exprimat hotărîrea de a se acționa și în viitor pentru adîncirea și diversificarea lor pe multiple planuri, spre binele celor două popoare, al cauzei păcii, independenței naționale, înțelegerii și colaborării în întreaga lume.La întîlnire a participat Gheorghe Gheorghiu, însărcinat cu afaceri a.i. al României în Maroc.
Țările sărace suportă în mod inechitabil 

cea mai mare parte a poverii actualei crize
Reuniunea de la Buenos Aires a „Grupului celor 77”BUENOS AIRES 29 (Agerpres). — Participanții la reuniunea de la Buenos Aires a „Grupului celor 77“ au luat în discuție un document referitor la actualele relații economice internaționale și la consecințele crizei economice mondiale.Criza ce se resimte în țările în curs de dezvoltare, se subliniază în document. își are originea în strategiile adoptate unilateral în statele industrializate din Occident. Aceste strategii blochează toate posibilitățile de depășire de către țările în curs de dezvoltare a efectelor crizei.

Referindu-se apoi la efectele concrete ale crizei, documentul relevă că acest fenomen a determinat apariția a aproximativ 500 milioane de șomeri în țările în curs de dezvoltare-și pierderi de zeci de miliarde de dolari. în opinia țărilor membre ale „Grupului celor 77", Fondul Monetar Internațional se ocupă de criza comerțului și finanțelor în mod asimetric, aruneînd povara numai asupra țărilor sărace și neimpunind vreo restricție celor bogate.
r.f.g. : Ședința de constituire a noului BundestagBONN 29 (Agerpres). — La Bonn a avut loc marți ședința de constituire a noului Bundestag, camera inferioară a parlamentului vest-ger- man. în componența rezultată in urma alegerilor de la 6 martie. Bun- destagul l-a învestit oficial pe Helmut Kohl, președintele Uniunii Creștin-Democrate, în funcția de cancelar federal al R.F.G. Din totalul de 486 voturi exprimate, Koh.1 a obținut 271 voturi pentru. 241 au votat împotrivă, iar unul s-a abținut. Cuvîntul inaugural al dezbate

rilor noului Bundestag a fost rostit de Willy Brandt, președintele Partidului Social-Democrat.
★în cadrul unei întîlnirl cu deputății reprezentînd partidele coaliției guvernamentale. Helmut Kohl a făcut cunoscută oficial lista noului cabinet. în care Uniunea Creștin- Democrată dispune de opt portofolii, Uniunea Creștin-Socia-lă — de cinci, iar Partidul Liber-Democrat — de trei.

===== (dÎN~ĂCTUĂlNĂȚEĂ ȚpLmCA) ...........0 puternică reafirmare a solidarității cu țările din „prima linie"
CONFERINȚA DE LA LISABONATimp de trei zile, între 25 și 27 martie, reprezentanți ai opiniei publice din zeci de țări ale lumii, printre care și România, și-au dat întîlnire la Lisabona, unde s-a desfășurat Conferința internațională de solidaritate cu țările din „prima linie" (Angola. Botswana, Mozambic, Tanzania, Zambia și Zimbabwe). Reuniunea, care nu întîmplător a avut loc în timpul „Săptămînii de solidaritate cu popoarele care luptă împotriva rasismului și discriminării rasiale", a marcat un nou pas înainte în intensificarea sprijinului internațional acordat statelor ce își apără independența în fața provocărilor armate ale regimului de la Pretoria. Ea a dat glas .îngrijorării deosebite pe plan mondial față de perpetuarea politicii agresive a R.S.A., cerînd încetarea neîntîrziată a amenințărilor regimului de la Pretoria la adresa statelor vecine și curmarea manevrelor obstrucționiste care împiedică accesul la independență al poporului namibian.Așa cum s-a arătat in timpul reuniunii, în prezent, ca urmare a politicii de forță promovate de’ R.S.A., în această zonă a lumii renumită prin imensele sale bogății naturale (aur, diamante, uraniu etc.) s-a creat unul dintre cele mai periculoase focare de tensiune de pe glob. Teritoriul Namibiei a fost transformat într-o imensă tabără militară, datorită prezenței celor 80 000 de militari sud-africani. Ținînd seama de faptul că populația Namibiei nu depășește 1 milion, aceasta înseamnă că la 12 locuitori revine un soldat sud-african. De pe teritoriul namibian, forțele rasiste declanșează periodic atacuri armate împotriva R.P. Angola, prbvocînd tînărului stat mari distrugeri și numeroase victime omenești.Potrivit datelor avansate. la reuniunea de la Lisabona, din noiembrie 1975 șl pînă la sfîrșitul anului 1982 numai pagubele provocate economiei angoleze se ridică la circa 10 000 de milioane dolari. în același timp, sub pretextul urmăririi unor lideri ai forțelor patriotice din R.S.A. aflați peste hotare, regimul de la Pretoria și-a înmulțit provocările împotriva celorlalte state din „prima linie", încercînd să le destabilizeze situația internă și să le răstoarne autoritățile legale. Astfel, R.S.A. a intervenit pe calea armelor în Mozambic, și Lesotho (ultima oară chiar în zilele desfășurării conferinței) și a încercat mereu să agite minoritatea albă din Zimbabwe după proclamarea independenței acestei țări în aprilie 1980.

îngrijorarea tinerelor state africane este cu atît mai îndreptățită cu cît, așa cum s-a dezvăluit la reuniune, în ultimele două decenii cheltuielile militare ale R.S.A. au • crescut de circa 47 de ori, trecînd de la 44 milioane de rarizi în 1960 la 2 074 milioane de ranzi în 1980. Armata sud-africană este dotată cu cele mai moderne arme, inclusiv arma nucleară. „De 
la detectarea in 1977 a locului unde 
se desfășoară experiențele nucleare 
sud-africane din deșertul Kalahari 
și a unei explozii nucleare în Atlan
ticul de sud, în 1979, comunitatea 
științifică și cea mai mare parte a

Pornind de la această stare de lucruri, numeroși participanți ău ținut să sublinieze că principalul obiectiv al conferinței, relevat dealtfel și în mesajul secretarului general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, îl constituie întărirea solidarității cu lupta popoarelor din sudul Africii pentru a le ajuta să-și apere independența în fața pericolului crescînd venit din partea regimului de la Pretoria. Ei au condamnat în modul cel mai ferm incursiunile R.S.A. și gravele prejudicii pe care acestea le-au adus tinerelor state independente. Astfel, reprezentantul uneia dintre
PENTRU LIBERTATEA PATRIOTILOR AFRICANI

și pentru eliberarea liderilor Congresului Național African (A.N.C.) care zac 
în închisori de mai mulți ani

țărilor lumii sînt conștiente că A- 
frica de Sud dispune de o impor
tantă capacitate de producere a ar
melor nucleare" — se spune într-un raport ale cărui constatări au fost aduse în atenția conferinței. în acțiunea sa de sporire a arsenalului militar, regimul de la Pretoria se bucură, de asemenea, de colaborarea unor țări occidentale care încalcă astfel rezoluțiile O.N.U. cu privire la instituirea unui embargo asupra livrărilor de armament către R.S.A. O deosebită îngrijorare în rindurile participanților au stîr- nit știrile potrivit cărora între S.U.A. și R.S.A. au fost deja stabilite condițiile unei eventuale amplasări pe teritoriul sud-african a armelor nucleare de tipul „Tomahawk".

țările victime ale agresiunii, ministrul de externe al Mozambicului, Joachim Alberto Chissana, a arătat că reuniunea de la Lisabona constituie o expresie elocventă a forței opiniei publice, a capacității ei de a stăvili planurile agresive ale R.S.A., apreciind că încercările rasiștilor sud-africani de a destabiliza situația din țările din sudul Africii și de a împiedica dezvoltarea lor social-eco- nomică sînt sortite eșecului. O poziție la fel de fermă a exprimat și președintele S.W.A.P.O., Sam Nujo- ma. Dată fiind agresivitatea militară sporită a regimului de la Pretoria, a spus el. „este insuficient să condamnăm barbariile săvîrșite de rasiști și trebuie să-i obligăm să plătească scump toate crimele lor îm

potriva umanității". Opiniile exprimate de participanți și-au găsit oglindirea în adoptarea unei Declarații și a unui larg Program de acțiuni în sprijinul luptei țărilor din „prima linie" pentru libertate, independență și suveranitate, documente care înfierează, totodată, ocuparea ilegală a Namibiei de către R.S.A.Prin cifrele și faptele prezentate, prin situațiile dezvăluite, Conferința de la Lisabona a pus încă o dată în evidență primejdia pe care o reprezintă focarul de tensiune din A- frica australă, necesitatea ca opinia publică, comunitatea internațională să ia măsuri hotărîte pentru a determina regimul de la Pretoria să pună capăt politicii sale agresive, să respecte rezoluțiile Consiliului de Securitate care cer ca poporul Namibiei să-și dobîndească fără întîr- ziere libertatea. Aceasta este o necesitate pe care o impun interesele păcii în Africa și în întreaga lume, lupta hotărîtă a poporului namibian pentru afirmarea drepturilor sale legitime, ca și rezistența fermă opusă de statele africane din „prima linie" în fața politicii agresive a R.S.A.. care se bucură, așa cum au arătat în ansamblul lor lucrările reuniunii, de solidaritatea cea mai largă a forțelor democratice și progresiste din întreaga lume.După cum este bine cunoscut, România socialistă, președintele Nicolae Ceaușescu au acordat și acordă un sprijin multilateral ferm — politic, moral și diplomatic — cauzei libertății popoarelor africane, inclusiv din Africa australă. Acest sprijin și-a găsit o înaltă expresie în multiplele întîlniri pe care președintele României le-a avut cu lideri ai S.W.A.P.O. și ai țărilor africane din „prima linie", s-a materializat în documentele bilaterale încheiate cu aceste prilejuri, ca și în inițiativele avansate și pozițiile susținute la O.N.U. și în alte organisme internaționale. In repetate rînduri, țara noastră a înfierat cu toată vigoarea politica agresivă a regimului de la Pretoria, pronunțîndu-se, așa cum a făcut și cu prilejul Conferinței de la Lisabona, pentru afirmarea dreptului imprescriptibil la dezvoltare de sine stătătoare a popoarelor din Africa australă. Este convingerea României că prin lupta popoarelor din această zonă, ca și prin acțiunile opiniei publice de pretutindeni, aspirațiile de libertate și neatîmare ale poporului namibian, de consolidare a independenței țărilor din prima linie își vor găsi împlinirea.
Nicolae N. EUPU
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Sesiunea Comisiei 
DunăriiBUDAPESTA 29 (Agerpres). — In perioada 22—29 martie 1983 a avut loc la Budapesta sesiunea a 41-a a Comisiei Dunării.La lucrări au participat delegațiile țărilor membre ale Comisiei Dunării : Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, Iugoslavia, România, Ungaria, U.R.S.S., precum și reprezentanți ai Ministerului Transporturilor din R.F. Germania, în calitate de invitați. De asemenea, au participat, în calitate de observatori, reprezentanți ai Comisiei Economice O.N.U. pentru Europa, ai Uniunii Internaționale de Comunicații și ai Comisiei Oderului.Delegația română a fost condusă de Victor Bolojan, ambasadorul României la Budapesta, reprezentantul țării noastre în Comisia Dunării.Sesiunea a dezbătut și aprobat documente privind asigurarea navigației pe Dunăre, probleme hidrotehnice, hidrometeorologice, de radioco- municații, statistice și financiar-bu- getare. S-a subliniat necesitatea ca toate țările dunărene să depună eforturi pentru salvarea și consolidarea păcii pe continentul european și de a colabora, într-un spirit de cooperare, pentru rezolvarea problemelor legate de navigația pe Dunăre.

tunis: Lucrările
Consiliului Ligii ArabeTUNIS 29 (Agerpres). — în capitala Tunisiei se desfășoară lucrările Consiliului Ligii Arabe, la care iau parte secretarul general al organizației, Chedli Klibi, și reprezentanții permanenți ai țărilor membre. Pe agenda dezbaterilor sînt înscrise, cu prioritate, implicațiile politicii creare a noi așezări israeliene în ritoriile arabe ocupate fugiaților palestinieni urmare a invaziei această țară. Vor fiasemenea, rezultatele recentei siuni a Comitetului permanent cooperare afro-arabă, relațiile Ligii Arabe cu o serie de organisme ale Națiunilor Unite, proiectul de creare a unui fond arab pentru reconstrucția Libanului, precum și unele chestiuni financiare și organizatorice.

și situația din Liban Israelului examinate.
de fereca în de se-de

Efectele grave ale crizei economice 
din țările capitaliste

ANGLIA: Veniturile oamenilor 
muncii în scădere, 

ale companiilor în creștereLONDRA. — Potrivit ziarului „Daily Mirror", in perioada 1979— 1982 puterea reală de cumpărare a lirei sterline pe piața internă s-a redus cu 47 la sută și, în aceeași perioadă, ponderea impozitelor în salariul mediu a crescut de la 38 la 42 la sută. Aproximativ 2,5 milioane de copii britanici trăiesc în familii cu venituri aflate sub nivelul oficial de sărăcie — relevă ziarul. în același timp, au crescut considerabil veniturile companiilor care au recurs la cele mai mari concedieri. Astfel, veniturile companiilor constructoare de automobile au crescut în anul trecut cu 84 la sută, ale celor de construcții cu 30 la sută și ale industriei energetice cu 28 la sută.Tot din Londra se anunță că Ian McGregor, specialistul american angajat cu trei ani în urmă de guvernul conservator britanic pentru a reorganiza „British Steel Corp.", va prelua acum președinția corpo

rației ce controlează minele de cărbune din Marea Britanie, a anunțat în parlament ministrul energiei, Nigel Lawson.„închiriat" de la banca de investiții „Lazard Freres" din New York în schimbul unui onorariu de 2,2 milioane dolari, McGregor a redus, din 1980 și pînă in prezent, numărul salariaților de la „British Steel" de la 166 000 la 85 000. Onorariul pentru perioada următoare este similar, iar liderii Partidului Laburist și președintele Uniunii Naționale a Sindicatelor Miniere, Arthur Scargill,; și-au exprimat convingerea că venirea lui în această funcție va însemna aruncarea pe drumuri a altor zeci de mii de mineri.
BONN: Concedieri în R.F.G.Administrația concernului de construcții navale „Howaldtswerke- Deutsche Werft AG", din Hamburg, a anunțat că a hotărît să concedieze 4 000 de lucrători de la cele două șantiere ale firmei din Hamburg și din Kiel. Prin această decizie, fiecare al treilea salariat al concernului își pierde locul de muncă.

S. U. A.: Cereri pentru noi locuri de muncă

Manifestație desfășurată in Statele Unite, în cursul căreia pârtieipanții au 
cerut reducerea cheltuielilor militare și alocarea fondurilor devenite astfel 

disponibile pentru crearea unor noi locuri de muncă

^GERITIILEDE PRESA
ția Reuter. Această sumă reprezintă 22 la sută din produsul național brut, față de 14 la. sută în anul 1981.

CONVORBIRI CHINO-AMERI- CANE. La Beijing, ministrul chinez al afacerilor externe, Wu Xueqian, s-a întîlnit cu delegația de congresmeni americani condusă de Thomas O’Neill, președintele Camerei Reprezentanților a Congresului S.U.A. Au fost abordate relațiile chino-americane. subliniin- du-se dorința părții chineze ca prin eforturi comune să fie obstacolele din calea raporturilor dintre cele eliminate dezvoltării două țări.DUPĂ reuniuneaDELHI. Gamani Corea, secretar general al Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), a declarat — într-un interviu acordat agenției Taniug — că, prin adoptarea unei declarații economice substanțiale. Conferința la nivel înalt a statelor nealiniate de la Delhi a dat un impuls puternic celei sesiuni a U.N.C.T.A.D., tă la Belgrad, în iunie

DE LA

de-a Vl-a programa- a.c.
plenaraULTIMA REUNIUNEA DELEGAȚIILOR U.R.S.S. ȘI S.U.A. din actuala rundă a negocierilor privind limitarea armamentelor nucleare în Europa a avut loc la Geneva la 29 martie, relatează agenția T.A.S.S. S-a convenit ca negocierile să fie reluate la 17 mai 1983.

Proiect de creare a unui
consiliu de cooperare 

regională -in Asia de sudDHAKA 29 (Agerpres). — Reprezentanții ministerelor afacerilor externe din șapte țări din Asia de sud au început la Dhaka o nouă rundă de convorbiri privind înființarea unui ..Consiliu de cooperare regional". din care ar urma să facă parte Bangladesh, India, Nepal, Maldive, Pakistan. Bhutan și Sri Lanka.Deschizînd lucrările reuniunii, ministrul de externe din Bangladesh, A. R. Shamsuddoha, a apreciat că în prezent există toate condițiile necesare pentru materializarea proiectului de creare a acestui organism regional de colaborare.Secretarii pentru afacerile externe ai celor șapte țări participante au hotărît în cadrul unei reuniuni cu ușile închise convocarea unei conferințe a miniștrilor de externe care ar urma să aibă loc la Delhi cel mai tîrziu în ultima săptămînă a lunii iulie sau în prima săptămînă a lunii august.
Reuniune la Tanger

Resursele alimentare — 
asigurate prin efort propriuRABAT 29 (Agerpres). — Un program alimentar regional pentru țările din nordul Africii, elaborat cu sprijinul Organizației pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.), face obiectul reuniunii de la Tanger a statelor din această zonă a continentului african, informează agenția marocană M.A.P. Planul face o analiză a situației și perspectivelor resurselor alimentare în Africa pină în anul 1990 și avansează o serie de propuneri la nivel național și regional. Pe plan național, programul recomandă guvernelor statelor africane să elaboreze și să pună în aplicare o politică menită să Ie asigure acoperirea necesităților alimentare într-o măsură cît mai mare din resurse proprii.

COLABORARE. La baza aeriană 
americană Vandenberg, din statul 
California, a. fost lansat, luni, un 
satelit — „Tiros" — în cadrul pro
gramului de reperare a avioanelor 
și navelor aflate în situații de ur
gență, a anunțat un purtător de 
cuvlnt al N.A.S.A. Satelitul, care 
se înscrie într-un program elaborat 
în colaborare de S.U.A., Canada, 
Franța și Uniunea Sovietică, poate 
detecta și localiza semnalele emise 
de avioanele, sau -navele in stare 
de urgență retransmițind datele 
respective în timp util pentru ca 
echipele de salvare să intervină.

ELECTORALA DINPreședintele Comisiei OrhanLEGEA 
TURCIA, constituționale din Turcia. Aldikacti. a declarat, la o conferință de presă, că proiectul legii electorale va fi prezentat Adunării consultative în decurs de 10—15 zile. El a precizat că noua lege va avea numai trei sau patru articole deosebite de cea veche. între care cel referitor la modificarea sistemului electoral.DATORIA EXTERNA A SUEDIEI s-a ridicat, la sfîrșitul anului 1982. la 138 miliarde de coroane, a anunțat Oficiul central de statistică de la Stockholm, citat de agen-

CAPTURA 
cursul unei 
efectuată în cursul nopții de luni 
spre marți pe întreg teritoriul Ita
liei, 23 de persoane au fost arestate 
și s-au confiscat 15 kilograme de 
heroină pură. Printre cei arestați, 
notează agenția France Presse, se 
află și Salvatore Miceli, nepotul 
defunctului șef mafiot Salvatore 
Zizzo, omul de legătură între Ma
fia siciliană și Cosa Nostra ameri
cană.

DE DROGURI. în 
operațiuni antidrog

„TINPEC". Principalele țări producătoare de cositor din lume au hotărît crearea unei asociații pentru apărarea intereselor lor, denumită prescurtat „Tinpec". Acordul a survenit în urma unei reuniuni de o zi desfășurate la Londra, la care au participat miniștrii de resort din Malayezia, Indonezia. Bolivia și Nigeria. Ai fost, de asemenea, prezente înajSț oficialități din Thailanda. Austr: p. lia și Zair. -SPREȘEDINTELE ZAMBIEI, Kenneth Kaunda, aflat în vizită oficială la Paris, a subliniat necesitatea acordării imediate a independenței Namibiei — aflată în prezent sub ocupația ilegală a Republicii Sud-Africane — și a cerut țărilor membre ale „grupului de contact" să depună toate eforturile în vederea aplicării rezoluțiilor O.N.U. referitoare la problema namibiană.
MARGINALII

ANALFABETISMUL IN EPOCA 
„EXPLOZIEI

O constatare intr-adevăr plină de 
amărăciune : în preajma anului 
2000 există riscul foarte real, a- 
proape certitudinea, ca numărul 
global al analfabeților să depă
șească 900 milioane, confirmind 
previziunile in ce privește tendin- . 
țele de evoluție ale unuia din fe
nomenele cele mai dramatice ale 
epocii noastre.

Se naște firesc întrebarea : cum 
a fost posibil ca, in pofida efortu
rilor — pe plan național și inter
național — să se ajungă astăzi la 
824 milioane de analfabeți de la 
760 milioane în 1970 ? Așa cum sub
linia Amadou Mahtar M’Bow, di
rectorul general al UNESCO, anal
fabetismul este un flagel cumplit, 
mai ales pentru țările lumii a treia, 
unde, în medie, „patruzeci de per
soane dintr-o sută nu știu\ nici să 
scrie, nici să citească". Asia, de pil
dă, numără 604 milioane de anal
fabeți, devansînd cu mult in aceas
tă tristă privință — ca număr glo
bal al neștiutorilor de carte — orice 
altă regiune a lumii. Situația se 
prezintă și mai grav în țările Afri
cii, unde neștiutorii de carte — ra
portați la populația adultă — re
prezintă peste 60 la sută. Femeile 
sînt — și in această privință — în
tr-o situație și mai tragică, procen
tajul de analfabetism in 
lor fiind mai mare decit 
ansamblul populației.

Directorul general al 
sublinia că. în lupta pentru lichida
rea analfabetismului, omenirea dis
pune de posibilități reale, care se 
cer însă valorificate prin concerta
rea eforturilor la nivel național și 
internațional. Lansînd un apel in 
sensul folosirii formelor celor mai 
eficace, el a propus „asocierea fo
rurilor de învățămînt din țările in
dustrializate și a celor din țările in 
curs de dezvoltare, in vederea par
ticipării unite la o campanie mon
dială de alfabetizare". concomitent

rindurile 
media pe

UNESCO

ȘTIINȚIFICE"
.> jcu intensificarea strădaniilor în
treprinse de organismele și institu
țiile specializate din diferite țări 
ale lumii.

Este însă limpede că o asemenea 
campanie necesită resurse finan
ciare pe care, la ora actuală, comu
nitatea internațională nu este în 
măsură să le asigure — și aceasta 
în timp ce in lume se irosesc in 
scopuri distructive, pe înarmări. 650 
miliarde dolari, adică aproape 2 
milioane de dolari pe minut. Or, 
s-a calculat că analfabetismul ar 
putea fi eradicat cu numai o parte 
infimă, din această sumă — respec
tiv c.u numai 7 miliarde de dolari. 
Și din acest punct de vedere — pen
tru a nu mai vorbi de uriașele pri
mejdii care pîndesc omenirea da
torită acumulării arsenalelor mor- 
ții — oprirea cursei înarmărilor, 
folosirea spre binele oamenilor a 
fondurilor astfel economisite 
evidențiază ca o arzătoare 
rință.

Analfabetismul nu reprezintă 
nu poate reprezenta o calamitate 
inevitabilă. Cu condiția ca rațiunea 
să prevaleze și statele — toate sta
tele lumii, dar în primul rînd ace
lea angrenate cel mai puternic in 
competiția armamentelor — să pună 
stavilă acestei absurde risipe de re
surse, canalizîndu-le spre rezolva
rea problemelor celor mai presante 
cu care se confruntă omenirea — 
probleme in rîndul cărora analfa
betismul, ca una din consecințele 
cele mai izbitoare ale subdezvoltă
rii, ocupă un loc de frunte.

Și avînd în vedere marile cuce
riri ale mintii umane — care a pă
truns in tainele atomului și a por
nit la sondarea adincurilor Uni- \ 
versului — ar fi păcat ca in anul ' 
2 000 să mai existe oameni care să 
nu se bucure de una din cele mai 
minunate din aceste cuceriri — lu
mina științei de carte.

Elena POP
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ce-
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