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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
A PLECAT IERI LA MOSCOVA

pentru a participa la întîinirea conducătorilor de partid 
și de stat din unele țări socialiste europene

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a plecat- luni 
după-amiază la Moscova pentru a 
participa la. întîinirea conducătorilor 
de partid și de stat din unele tari 
socialiste europene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
însoțit de tovarășii Constantin 
Dăscălescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, Constantin 
Olteanu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul apărării naționale, Miu Do- 
brescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
secretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, a fost salutat de 
tovarășa Elena Ceaușescu, de tova
rășii Iosif Banc, Emil Bobu, Nicolae 
Constantin, Ion Dincă, Ludovic 
Fazekas, Alexandrina Găinușe, Petre 
Lupu, Manea Mănescu, Paul Nicules- 
cu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Gheorghe Radulescu. Ilie 
Verdeț, Ștefan Voitec, Ștefan Birlea, 
Petru Enache, Mihai Gere, Nicolae 
Giosan, Suzana Gâdca, Ștefan 
Mocuța, Ana Mureșan, Elena Nae, 
Ion Ursu, Richard Winter. Gheorghe 
Stoica, precum și de membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
guvernului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești.

Erau de față E. M. Tiajelnikov, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Un grup de pionieri și șoimi ai pa
triei au oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

*
In aceeași zi, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a sosit 
la Moscova.

In întîmpinare, pe aeroportul Vnu
kovo, au venit A. A. Gromiko, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul aface- 

lor externe al U.R.S.S., G. I. Mar- 
c <, membru al C.C. al P.C.U.S., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comitetului de 
Slut al U.R.S.S. pentru Știință și 
Tehnică, O. B. Rahmanin, prim
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S.

A fost prezent Traian Dudaș, am
basadorul României la Moscova.

In aceasta samamma: SECERIȘUL CEREALELOR
— ------------------------------------- <J

- pe un front cit mai larg, cu viteze zilnice sporite I
© ORZUL : pînă în seara zi

lei de 26 iunie a fost strîns de 
pe 549 720 hectare, ceea ce re
prezintă 86 la sută din supra
fața cultivată. Sînt necesare 
eforturi mai mari, o mai bună 
organizare a muncii pentru 
încheierea grabnică a acestei 
lucrări și în județele din cen
trul și nordul țării.

• GRÎUL : la aceeași dată a 
fost adunat de pe 193 702 hec
tare, adică 9 la sută din 
suprafața aflată în cultură. 
Extinderea ariei recoltării 
peste tot unde lanurile s-au 
copt și creșterea în continuare 
a vitezei de lucru constituie în 
aceste zile obiectivele cen
trale ale activității din agri
cultură.

© Din zori și pînă în noapte
- așa trebuie să se lucreze
acum pentru ca întreaga re
coltă să fie strînsă cît mai

repede și depozitată în bune 
condiții, pînă la ultimul bob, 
spre a se evita orice pierderi.

© Mai multă atenție strînge-

rii paielor de pe miriști pentru 
a se putea trece imediat după 
seceriș la însămînțarea cultu- 
rilor duble.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Ambasadorul Austriei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a primit, luni dimineața, pe 
ambasadorul Austriei la București,

Andreas Somogyi, în vizită de rămas 
bun, cu ocazia încheierii misiunii 
sale în țara noastră.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Ambasadorul Republicii Democratice Sudan
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni, pe ambasadorul Re
publicii Democratice Sudan la Bucu

rești, Isam El Din Hassan, în vizită 
de rămas bun, cu ocazia încheierii 
misiunii sale in țara noastră.

Convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ
ÎȘI REIA LUCRĂRILE ÎN PLEN

Biroul Marii Adunări Naționale a hotărît ca lucrările in plen ale sesiunii a șaptea a celei 
de-a opta legislaturi a Marii Adunări Naționale să fie reluate vineri, 1 iulie 1983, ora 9,30.

INTERVIUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

acordat ziarului „Aftonbladet" și revistei „Etc" din Suedia
După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președin

tele Republicii Socialiste România, a primit, la 19 mai a.c., pe publicis
tul suedez Peter Johnsson, trimis special al ziarului „Aftonbladet" și al 
revistei „Etc" din Suedia, căruia i-a acordat următorul interviu :

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, deseori, in Occident, se 
scrie despre caracterul specific 
al României și al politicii sale in 
comparație cu alte țări ale Euro
pei răsăritene. Există un ase
menea caracter specific și, dacă 
da, in ce privințe ?

RĂSPUNS : România a realizat 
revoluția de eliberare națională și 
socială antiimperialistă și antifascistă 
în condițiile celui de-al doilea război 
mondial și aceasta a avut, de
sigur, o anumită influență in întrea
ga dezvoltare ulterioară a societății 
românești. Dealtfel, aș dori să men
ționez că România a cunoscut multă 
vreme — cîteva sute de ani — do
minația străină și aceasta a deter
minat întotdeauna organizarea lup
tei împotriva dominației străine și 
punerea unui accent deosebit pe asi
gurarea independenței naționale. Da 
aceea și în construcția societății so
cialiste, pornind de la principiile 
generale ale socialismului științific, 
de la necesitatea realizării unei so
cietăți în care clasa muncitoare, cele
lalte categorii de oameni ai muncii 
— țărănimea, intelectualitatea — să 
fie stăpîne pe bogățiile naționale, 
pe destinele țării, s-a avut, totodată, 
în vedere că trebuie să se asigura 
o asemenea dezvoltare care să con
solideze și să întărească independen
ța și suveranitatea țării.

Nu aș putea spune însă că în ce 
privește principiile de bază ale so
cialismului sint deosebiri fundamen
tale între felul cum se aplică ele 
în România sau în alte țări socia
liste. Desigur, noi pornim de la fap
tul că fiecare țară realizează con
strucția socialistă finind seafaia de 
condițiile concrete istorice, naționa
le, sociale — inclusiv de nivelul de 
dezvoltare a forțelor de producție, a 
științei, culturii, care, toate împreu
nă, au un rol important în edifica
rea noii societăți.

în același timp, avem în vedere 
că trebuie să se găsească forme noi 
care să asigure participarea largă, 
în forme democratice, a maselor 
populare, a poporului, la întreaga 
construcție a noii orinduiri sociale.

Avem, totodată, în vedere necesi
tatea conlucrării active cu țările 
socialiste. Dealtfel, după cum vă 
este cunoscut, România este mem
bră a C.A.E.R. și consideră că dez
voltarea conlucrării în acest cadru 
este în interesul fiecărei țări socia
liste, al realizării cu succes de către 
fiecare țară a programului de dez
voltare economico-socială, dar și de 
întărire, pe ansamblu, a forței socia
lismului.

Cred că multe lucruri sînt prea 
mult exagerate de unele ziare dor
nice de senzații, că nu se înțelege 
esențialul, și anume că indiferent de 
unele forme specifice, datorită con
dițiilor din fiecare țară, socialismul 
trebuie să se bazeze pe principiile 
socialismului științific, să realizeze 
o societate fără exploatare, fără 
asuprire, o societate în care tot ceea 
ce se produce să aparțină maselor 
populare, să servească bunăstării și 
fericirii poporului.

ÎNTREBARE : Excelență, este 
cunoscută poziția României de a 
nu permite efectuarea de mane
vre militare pe teritoriul său. 
Care este rațiunea unei aseme
nea poziții ?

RĂSPUNS : în general, România 
consideră că efectuarea de manevre 
militare în actualele condiții inter
naționale, dar chiar din punct de 
vedere al pregătirii militare, nu sînt 
o necesitate. Dimpotrivă, considerăm 
că manevrele care au loc constituie, 
în fond, o demonstrație de forță care 
nu contribuie în nici un fel la po
litica de destindere, de mărire a 
încrederii și colaborării. De aceea 
am adoptat hotărîrea de a nu ac
cepta realizarea de manevre milita
re — desigur, este vorba de mane
vre cu participarea trupelor — și 
nici participarea României cu trupe 
la manevre pe teritoriul altor sta
te. Sîntem pentru alte forme de 
conlucrare și de pregătire în comun 
cu țările aliate — și realizăm a- 
semenea aplicații în forme diferite 
de pregătire. Repet însă, noi consi
derăm că, mai cu seamă în actuale
le împrejurări, este necesar să se 
renunțe la manevrele militare pe te
ritoriile altor, state — în general la 
demonstrații de forță — și să se ac
ționeze în direcția sporirii încrede
rii, a conlucrării, pentru dezarmare 
și în primul rînd pentru dezarma
rea nucleară.

ÎNTREBARE : Problema prin
cipală care preocupă pe toți eu- 

. ropenii o constituie, astăzi, creș
terea puterii militare, atit în 
Vest, cit și în Est, in special a 
puterii nucleare. Domnule pre
ședinte, ne-ați putea spune care 
este politica externă a României 
în acest context și, de aseme
nea, să comentați propunerea 
suedeză privind o zonă denu- 
clearizată in Europa centrală ?

RĂSPUNS : într-adevăr, în situa
ția internațională s-a ajuns la o 
nouă încordare și la multe manifes
tări care reamintesc de perioada 
războiului rece. S-au acumulat în Eu
ropa uriașe cantități de armament, și

în primul rînd de armament nuclear, 
ceea ce a dus la creșterea pericolului 
de război, inclusiv ai unui război nu
clear, care ar distruge întreaga Euro
pă, însăși viața oamenilor, va pune 
in pericol existența întregii omeniri. 
De aceea, România se pronunță ferm 
pentru oprirea, cursei înarmărilor, 
pentru trecerea la dezarmare, și în 
primul rind la dezarmare nucleară.

în acest context, doresc să mențio
nez preocuparea deosebită pentru 
oprirea amplasării în Europa a ra
chetelor nucleare cu rază medie de 
acțiune și trecerea la retragerea și 
distrugerea celor existente. Conside
răm că pentru Europa oprirea am
plasării rachetelor cu rază medie de 
acțiune constituie problema funda
mentală in momentul de față. Tre
buie să facem totul pentru a opri în
ceperea amplasării acestora în 
acest an I

In acest sens, apreciem în mod deo
sebit propunerea Suediei privind 
realizarea unei largi zone denuclea- 
rizate în Europa centrală.

In același timp, România se pro
nunță pentru realizarea unei aseme
nea zone în Balcani. Susținem, de 
asemenea, realizarea unor astfel de 
zone și în nordul Europei, conside- 
rînd că ele au o mare importanță în 
diminuarea pericolului de război și 
creează condițiile necesare pentru 
realizarea obiectivului fundamental, 
dorit de toate popoarele europene, de 
a se elimina complet de pe continen
tul nostru orice arme nucleare, de a 
se trece la o dezarmare generală.

ÎNTREBARE : Guvernul , ro
mân a hotărit să înghețe, timp 
de trei ani, cheltuielile sale mi
litare, V-am ruga, domnule pre
ședinte, să prezentați cititorilor 
noștri motivele care au stat in 
spatele acestei decizii luate uni
lateral de către România și in
tențiile care sînt legate de ea. 
Credeți că ar fi de dorit ca toa
te statele Tratatului de la Var
șovia, și nu numai ele, să pro
cedeze in același, fel — respec
tiv să-și inghețe unilateral bu
getele militare ?

RĂSPUNS : România a redus, timp 
de trei ani consecutiv, nivelul chel
tuielilor militare, iar la sfîrșitul anu
lui 1982 a hotărît ca pînă în 1985 
să nu mai crească aceste cheltuieli. 
Am făcut aceasta pornind de la con
vingerea pe care o avem că nivelul 
cheltuielilor militare în lume a ajuns 
la un nivel exagerat de mare, că, 
pentru toate popoarele, aceste chel
tuieli militare apasă greu asupra 
dezvoltării economico-sociale, con
stituie una din cauzele agravării cri
zei economice mondiale, cu toate 
consecințele sale. Dealtfel, în cîteva 
rînduri, inclusiv la sesiunea Organi-
(Continuare în pag. a V-a)

j Din întreaga țară, calde felicitări, unanimă j 

j satisfacție pentru înalta distincție acordată } 
j tovarășului Nicolae Ceaușescu ! 
' de Comitetul pentru Unitate Națională i 

' pe întreaga Indie I

j Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu ! 
j PAGINA A III-A !
i_________________ ___________________________________________ j

AU ÎNDEPLINIT PLANUL PE PRIMUL SEMESTRU
Industria județului Alba

în ampla întrecere socialistă 
care se desfășoară in întreaga țară 
pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de dezvoltare economică 
și socială, oamenii muncii din in
dustria județului Alba înscriu un 
succes de prestigiu : îndeplinirea 
cu 5 zile mai devreme a planului 
semestrial la producția marfă. 
Factorii hotărîtori ai acestui suc
ces îi constituie valorificarea tot 
mai eficientă a potențialului pro
ductiv, creșterea productivității 
muncii, organizarea superioară a 
producției. Pe această bază, colec
tivele muncitorești din industria 
județului s-au angajat să realizeze 
în primul semestru o producție 
marfă suplimentară în valoare de 
261 milioane Iei. în primele 'rîn
duri ale hărniciei se situează oa
menii muncii de la Combinatul de 
produse sodice Ocna Mureș, 
I.M.M.N. Zlatna,' întreprinderea 
minieră Baia de Arieș, Porțelanul 
— Alba Iulia, întreprinderea me
canică din Cugir. (Ștefan Dinică, 
corespondentul „Scînteii").

62 unități economice 
din județul Argeș

Colectivele de oameni ai muncii 
din 62 de unități economice din 
județul Argeș au raportat înde
plinirea planului la producția mar
fă industrială pe primul semestru.

între acestea figurează în
treprinderea de bioproteine din 
Curtea de Argeș, întreprinderea 
de rețele electrice Pitești și între
prinderea electrocentrale Curtea 
de Argeș, întreprinderea minieră 
și întreprinderea de bolțuri și su
pape Topoloveni, Combinatul de fi
bre sintetice Cîmpulung și Combi
natul de articole tehnice din Pi
tești. Se estimează că, pînă la finele 
lunii iunie, colectivele fruntașe ale 
județului vor obține suplimentar 
importante cantități de cărbune, 
țiței, motoare electrice, mobilă, 
parchet, cherestea, fire din bum
bac și fibre sintetice etc. (Gh. Cîrs- 
tea, corespondentul „Scînteii").

33 de unități economice 
din județul Sibiu

Angajați plenar în rodnica între
cere socialistă, oamenii muncii — 
români, germani, maghiari, — din 
33 de unități aie industriei jude
țului Sibiu au raportat îndeplini
rea sarcinilor de plan la produc
ția marfă pe primul semestru. 
Printre întreprinderile cu cele 
mai bune rezultate cităm între
prinderea mecanică Mîrșa, între
prinderea mecanică de metale ne
feroase și „Carbosin" din Copșa 
Mică, „Automecanica" și „Tîrnava" 
din Mediaș, „7 Noiembrie" din Si
biu, „Textila" din Cisnădie ș.a. 
Prin avansul cîștigat de aceste în
treprinderi au fost create condiții 
ca pînă la finele semestrului I să 
fie realizate suplimentar autobas
culante, remorci și semiremorci, 
mașini de prelucrare a metalelor 
prin așchiere, mașini și utilaje pen
tru industria alimentară, produse 
macromoleculare de bază, țesături, 
confecții textile si altele în valoa
re de peste 300 milioane lei. 
(Nicolae Brujan, corespondentul 
„Scînteii").
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în această șăpțămțnfc SECERIȘUL GRIULUI
pe un front cit mai larg, cu viteze zilnice sporite!

Discuția cu tovarășul Dumitru An- 
ghelina, directorul general al direc
ției agricole județene Constanța, pe 
tema secerișului are Ioc la o oră 
tirzie de seară. Adică atunci cînd, 
după o zi în care a străbătut o bună 
parte din cîmpia de sud a Dobrogei, 
se retrage la „statul major" al cam
paniei de vară pentru a rezolva ce
lelalte probleme urgente care condi
ționează buna desfășurare a lucrări
lor agricole pe ansamblul județului.

— Am dori să ne spuneți mai întîi 
cu ce rezultate ați încheiat secerișul 
orzului ?

— Noi, care știm cîte eforturi au 
trebuit depuse în acest an pentru a 
salva recolta de efectele secetei, zi
cem că o producție medie la hectar 
de 3 800 kg nu este puțin. Cu atît 
mai mult cu cît pe o parte din su
prafața cultivată cu orz, situată în 
afara perimetrelor irigabile, recolta 
a fost atît de afectată de secetă, In
cit aproape că nici nu se poate conta 
pe ea. Ceea ce trebuie reținut este 
faptul că în Dobrogea, unde can
titățile totale de precipitații căzute 
în acest an pînă la începerea seceri
șului abia au totalizat 30 litri pe 
metrul pătrat, sînt un număr mare de 
unități agricole care au obținut peste 
5 000 kg de orz la hectar, adică tot 
atît cît se realizează intr-un an cu 
condiții climatice normale.

— Acum, tovarășe director general, 
e rîndul griului. Cum credeți că 
va fi 7

— Nu poate fi decît pe măsura 
eforturilor noastre. Un lucru pot să 
vă spun cert, acum, la vremea schim
burilor de campanie în Dobrogea : 
și la grîu, județul Constanța va ob
ține o producție bună și sîntem pre
gătiți și hotărîți să o strîngem repede 
șl fără pierderi. Pînă in seara zilei 
de 26 iunie, grîul a fost strîns de pe 
primele 3 500 hectare.

Explicația unor producții 
superioare

Cît de mult poate să rodească pă- 
mîntul în Dobrogea bîntuită de o se
cetă îndelungată aveam să ne con
vingem în aceste zile la cooperativa 
agricolă din Corbu de Sus. Adică 
tocmai în acea parte a județului 
Constanța unde, din septembrie anul 
trecut și pînă la începerea secerișu
lui, nu a căzut strop de ploaie. La 
orz s-au obținut, în medie la hectar, 
peste 6 000 kg, iar la grîu, cantitățile 
recoltate în primele două zile de se
ceriș confirmă ceea ce au evaluat 
specialiștii la începutul campaniei : 
4 300 kg la hectar. Abia aici, privind 
lanul de grîu ce se desfășoară în fața 
privirilor, aveam să înțelegem ce în
seamnă irigațiile pentru Dobrogea. 
Aici aveam să ne dăm seama ce pot 
face oamenii care se dăruiesc cu în
treaga lor ființă pentru recolta țării. 
Cine sînt acești oameni ? „Toți cei 
30 de mecanizatori din secție, fără 
excepție — ne răspunde directorul 
S.M.A.-ulul, tovarășul Dumitru Un- 
gureanu. Alături de ei, și la muncă 
și ca hărnicie — cooperatorii". I-am 
reîntîlnit acum, pe toți, la secerișul 
griului. Intr-un lan înalt în pai și cu 
spicele aplecate la pămînt, înaintau, 
lntr-o ordine dinainte stabilită, patru 
formații de combine. Pe lîngă fiecare 

grupă de combine era repartizat un 
anumit număr de autocamioane care 
asigurau transportul griului. Strînsul 
paielor se făcea și. cu mașinile, dar 
și cu furcile. Frontul de lucru asigu
rat formațiilor de la pregătirea te
renului era suficient, dovadă că a 
doua zi au intrat în brazdă toate 
cele trei semănători, care au lucrate 
pînă seara. Ne-am despărțit de cei

OAMENII PREȚUIESC RECOLTA 
SI LUCREAZĂ FĂRĂ PREGET 

în unități agricole ale județului Constanța
de la Corbu de Sus în momentul în 
care primele aripi de ploaie au reîn
ceput să stropească pămîntul în care 
abia s-a pus sămînța pentru a doua 
recoltă de porumb. în aceste condiții 
se va obține sigur și a dopa recoltă 
normală de porumb, pentru că și 
pregătirile, pentru realizarea ei sînt 
absolut identice celor care se fac în- 
tr-o campanie obișnuită de însămîn- 
țări.

Da, așa trebuie înțeleasă 
întrajutorarea !

„Radiografia" unei zile de muncă 
în consiliul agroindustrial Sibioara 
aveam să o întregim pînă seara cu 
secvențe de muncă din alte unități 
reprezentative : I.A.S. Mihail Kogăl- 
niceanu și C.A.P. Sibioara. în lanul 
cu orzoaică al I.A.S.-ului recolta doar 
o singură formație, aceea condusă de 
Treser Hanes. Combinele înaintau 
anevoios nu ntimai din cauza lanu
lui care „scutura" în buncărul ma
șinii cîte 5 000 kg de orzoaică de pe 
fiecare hectar, ci și pentru că se re
colta orzoaica pentru sămînță, lu
crare care cere mare atenție. Cele
lalte combine și mașini agicole lu
crau în formații complexe la coopera
tivele agricole din cadrul consiliului 
unde a început recoltarea griului. în- 
tilnim aici un caz concret de mate
rializare a amplei acțiuni de întraju
torare inițiată și coordonată direct de 
comandamentul județean pentru agri
cultură. Ținîndu-se seama de sta
diul diferit de coacere a lanurilor, s-a 
stabilit ca acum, în prima etapă de 
recoltare a griului, redistribuirea 
combinelor, a celorlalte mijloace 
mecanice să se facă numai între uni
tățile agricole vecine, urmînd Ca 
spre sfîrșitul recoltării să se facă o 
redistribuire a acestora între consi
liile agroindustriale, astfel încît, în 
cel mult opt zile bune de lucru, se
cerișul griului să fie încheiat în ju
deț pe întreaga suprafață cultivată. 
Potrivit datelor furnizate de organele 
agricole județene, în acțiunea de în
trajutorare între unitățile agricole 
sînt cuprinse, în aceste zile de 
început la recoltarea griului, peste 60 
de formații complexe, dotate cu toate 
mijloacele mecanice prin care se 

asigură un flux neîntrerupt de lucru 
— combine, prese, discuri și semă
nători.

La fața locului, în lanurile de grîu 
ale I.A.S. Poarta Albă — ne-am con
vins de modul în care este organi
zată acum întrajutorarea la recoltare 
între unitățile agricole vecine. în 
sprijinul mecanizatorilor de aici au 
fost trimise patru formații complexe 

de la cooperativele agricole din Cas- 
telu, Cuza Vodă, Siminoc și Poarta 
Albă. Cu ztoate că mecanizatorii au 
fost trimiși; să-i ajute pe tovarășii lor 
de la I.A.S., fiecare formație avea 
stabilite norme de lucru precise, 
respectiv, cantitățile de grîu pe care 
trebuie să le recolteze și să le trans
porte la baza de recepție, suprafața 
pe care urmează să o pregătească și 
să o însămînțeze în ziua respectivă. 
Erau stabilite, totodată, cadrele care 
răspund de organizarea și desfășu
rarea lucrărilor, care asigură asisten

La recoltarea griului, pe terenurile C.A.P. lonca, județul Olt Foto : E. Dichiseanu

ța tehnică șl aprovizionarea cu car
buranți.

Cîmpia nu cunoaște 
liniștea nici noaptea

La prima oră a dimineții ajun
gem în zona consiliului agroindustrial 
Castelu. Numeroase fișii de pămînt 

proaspăt brăzdate, dar mai ales am
pla desfășurare a tractoarelor pe 
cîmpul cufundat încă în întuneric sînt 
o dovadă că nici peste noapte cîm
pia n-a cunoscut liniștea. Schimbu
rile II de noapte, care cuprind aici 
36 de mecanizatori, au pregătit pînă 
în zori 230 hectare. La operativa de 
a doua zi aflăm că, pe ansamblul ju
dețului, schimburile care au lucrat 
în timpul nopții au arat sau discuit 
circa 1 580 hectare, care apoi, în 
cursul zilei au și fost semănate cu 
porumb pentru boabe. Aceasta este 

dealtfel una din măsurile Importante 
stabilite de comandamentul județean 
în vederea accelerării ritmului însă- 
mînțării culturilor duble. Tot aici, în 
zona Castelu aveam să aflăm că 
odată cu oprirea ploilor specialiștii 
direcției agricole au indicat renun
țarea la tehnologia însămințării po
rumbului direct in miriște. Această 
măsură a fost determinată de „ex
plozia" de buruieni ce s-a produs în 
miriști în ultimele zile. Dincolo de 
efectele ei pozitive asupra calității 
pregătirii patului germinativ, această 
măsură nu a dus la încetinirea rit
mului însămînțărilor, ci, dimpotrivă, 
a făcut ca în ultimele zile să se atin
gă pe ansamblul județului cea mai 
mare viteză de lucru.

Desigur, secerișul griului în jude
țul Constanța este abia la inceput și 
nu se poate trage încă o concluzie 
generală asupra modului în care con
ducerile și specialiștii din unitățile 
agricole, cadrele trimise în sprijinul 
unităților agricole acționează pentru 
respectarea întocmai a programului 
de desfășurare a campaniei agricole 
de vară stabilit de comandamentul 
județean. Răspunderea și hotărîrea cu 
care se lucrează acum la secerișul 
griului și însămînțarea culturilor du
ble sînt tot atîtea dovezi că în acest 
județ campania de vară se va desfă
șura în cele mai bune condiții și se 
va încheia într-un timp cit mai scurt.

Florea CEAUȘESCU 
. losii POP

George MIHĂIESCU

CĂLĂRAȘI: Duminică și luni, griul a fost strins 
de pe 11000 hectare

Cele peste 11 000 hectare cu grîu 
recoltate duminică și luni în jude
țul Călărași dovedesc că această im
portantă lucrare se desfășoară din 
plin. Duminică, prin mobilizarea pu
ternică a forțelor umane și mecani
ce s-a intrat în ritmul normal de lu
cru. Pe terenurile cu umiditate ridi
cată sau imburuienate, unde combi
nele nu au putut lucra, au intrat, 
echipele de secerători. In toate uni
tățile agricole se lucrează numai in 
formații complexe, astfel încît, oda
tă cu recoltarea, terenul este elibe
rat de resturi vegetale și semănat. 
Iată cîteva constatări prilejuite de 
un raid întreprins duminică prin 
mai multe unități agricole din județ.

La ferma nr. 2 a cooperativei 
agricole din comuna Ștefan Vodă 
s-a lucrat din plin, cu cele 13 com
bine, din zori și pînă seara tîrziu, 
singurul răgaz fiind atunci cînd me
canizatorii servesc masa de prinz in 
cîmp.

Pină la ora 15,30, formația de com
bine de Ia ferma nr. 6 a C.A.P. Mo- 
delu recoltase griul de pe 150 hec
tare. Inginerul Mircea Mierlan, șeful 
fermei, se afla în cîmp, alături de 
mecanizatori. Aici, remarcăm orga
nizarea temeinică a activității. Mij

VASLUI, Multe lucruri bune, dar și „pene 
in funcționarea combinelor

<•

din plin a combinelor, de care de
pinde realizarea vitezelor de lucru 
stabilite. în una din zilele săptămî- 
nii trecute, in consiliul agroindus
trial Zorleni am găsit două situații 
diametral opuse. La C.A.P. Zorleni, 
toate cele 16 combine au funcționat 
aproape fără întrerupere, reușind să 
strîngă orzul în scurt timp de pe 
întreaga suprafață. Altfel stăteau 
insă lucrurile la C.A.P. Alexandru 
Vlahuță. Aici, in ziua raidului 
nostru, din nouă combine funcționau 
doar trei. Președinta cooperativei 
agricole, Mitrița Dulgheru, era în 
concediu, iar primarul n-a fost 
deloc curios să vadă pînă atunci cum 
se desfășoară secerișul. Așa s-au 
pierdut ore prețioase de lucru pînă 
ce conducerea consiliului agroindus
trial, aflînd de această situație, a tri- 

' mis o echipă de intervenție. Se pune 
însă întrebarea : ce fel de reparații 
s-au făcut la combine, din moment 
ce după primele brazde multe din ele 
s-au poticnit din cauza defecțiunilor? 

Este o situație, dealtfel nu unică, 
ce impune o concluzie cu caracter 
imediat : necesitatea ca „din mers", 
acolo unde s-au semnalat defecțiuni 

desfășoare în ritm intens, este nece- la combine' și alte utilaje, acestea să 
sar să se evite cu desăvîrșire neajun- să fie remediate cu operativitate. 

. șurile care s-au manifestat în unele 
unități la secerișul orzului. Ne re
ferim în primul rînd la funcționarea

toate combinele exis- 
activitatea fiind or- 
formații complexe, 
transportată opera- 

din cîmp la 
în flux se

bazele 
execu-

După ce duminică toate forțele me
canice și umane din județul Vaslui 
au fost mobilizate șl au lucrat din 
plin la recoltarea orzului, și în con
siliile agroindustriale din nordul ju
dețului — Codăiești, Negrești, Tătă- 
rani și Ștefan cel Mare — luni aceas
tă cultură a fost strînsă de pe ultima 
mie de hectare. în același timp, în 
multe unități agricole a început ■ și 
secerișul griului. Sînt folosite la a- 
ceastă lucrare 
tente în județ, 
ganizată în 
Recolta este 
tiv direct 
de recepție.
tă eliberarea de paie a terenului, 
aratul și însămînțarea culturilor du
ble. Pînă luni seara, în unitățile 
agricole de stat și cooperatiste din 
consiliile agroindustriale Bîrlad, Zor- 
leni, Banca, Huși, Fălciu, Crasna, 
Murgeni și Ivănești au fost recoltate 
primele 4 500 hectare cu grîu, ceea 
ce reprezintă 5 la sută din suprafe
țele în cultură. Vremea ameliorin- 
du-se simțitor, recoltarea se va ex
tinde, în scurt timp, în aproape toate 
consiliile agroindustriale din județ.

Pentru ca recoltarea griului să se 

loacele de transport preiau grîul din 
mers, direct din buncărele combine
lor, întreaga producție fiind adusă 
la baza de recepție în același ritm 
cu secerișul. Nici un bob nu este 
depozitat temporar pe jos. „Cu 
oameni harnici ca ai noștri — preci
zează șeful fermei — o campanie, 
oricît de dificilă ar fi, nu se poate 
să nu o încheiem cu o reușită".

Ținîndu-se seama că această cam
panie este cu adevărat dificilă, pen
tru că in multe locuri pămintul este 
încă umed, iar lanurile nu s-au 
copt în mod uniform, în toate unită
țile agricole mecanizatorii au hotărît 
să lucreze efectiv la seceriș de di
mineață pînă seara tîrziu, viteza de 
lucru fiind depășită în multe uni
tăți agricole. Cele mai bune rezul
tate au fost obținute in consiliile a- 
groindustriale Mînăstirea, Oltenița. 
Ciocănești și Călărași. „Rezultatele 
din primele două zile la secerișul 
griului — ne spune tovarășul Nicolae 
Horia, director cu producția vegetală 
la direcția agricolă județeană — per
mit să apreciem că in 6—7 zile vom 
încheia recoltarea acestei culturi". ■

Rodica SIMIONESCU 
corespondentul „Scînteil”

Petru NECULA 
corespondentul „Scinteii

PRIN BUNA ORGANIZARE ȘI FOLOSIREA JUDICIOASĂ A UTILAJELOR - PRODUCȚII SPORITE DE CĂRBUNE
Sporirea producției de cărbune se înscrie printre acțiunile prioritare 

întreprinse pentru dezvoltarea în ritm susținut a economiei naționale. Așa 
cum sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. și la ședința comună a 
forumurilor democratice ale oamenilor muncii din industrie și agricultură, 
nu există nici o limită. în ce privește depășirea planului la producția de 
cărbune, minereuri sau petrol. Prin urmare, aportul oamenilor muncii 
din industria extractivă a cărbunelui la obținerea pînă la încheierea 
anului a unei producții industriale suplimentare de 12 miliarde lei poate 
și trebuie să fie cît mai mare.

în acest context, este pozitiv faptul că în cinci luni <1in acest an s-au 
extras cu peste 3,8 milioane tone mai mult cărbune decît în aceeași pe
rioadă a anului trecut, ceea ce reprezintă o creștere de 24,6 la sută. 
Prin rezultatele obținute se remarcă unitățile din cadrul Combinatului 
minier Ploiești, care au realizat peste plan 118,6 mii tone cărbune. De 
asemenea, planul Ia producția de cărbune pe cinci luni a fost îndeplinit 
și depășit de Combinatul minier Motru, întreprinderea minieră Horezu 
ș.a. Cu realizări de prestigiu se înscriu în întrecerea socialistă și colecti
vele de muncă de la întreprinderea minieră Rovinari și microcarierele 
din cadrul întreprinderii miniere Motru.

Așa cum demonstrează experiența acestor unități și a altora, există 
toate condițiile pentru îndeplinirea și depășirea planului pe acest an 
la producția de cărbune. Azi prezentăm experiența colectivului între
prinderii miniere Rovinari.

„La Rovinari, mineritul a ajuns 
într-un stadiu în care se cere să 
fim, pe drept cuvînt, pasionați ai 
profesiei, să manifestăm spirit no
vator, să venim permanent cu idei, 
cu soluții constructive noi pentru 
îmbunătățirea tehnologiei de extrac
ție. Sîntem într-un moment cînd nu 
ne mai putem mulțumi cu ceea ce 
ne oferă utilajele. Trebuie să inter
venim cu gîndirea noastră pentru a 
le spori neîncetat randamentul pro
ductiv. Și cred, în acest sens, că 
există loc pentru toți, de la fiecare 
miner în parte, pînă la director".

Susținînd aceste idei, într-adevăr 
generoase, inginerul Alexandru Clun- 
gulescu, director cu probleme de 
producție în cadrul întreprinderii 
miniere Rovinari, apelează la cîteva 
date. în anul 1981, din carierele uni
tății s-au extras 5 000 000 tone de 
lignit, în timp ce numai in primul 
semestru din 1983 s-au obținut 
aproape 4 000 000 tone. Față de ace
eași perioadă a anului trecut s-a 
extras mai mult cu 1 112 000 tone căr
bune și cu aproape 2 000 000 mc ste
ril. La zi, se înregistrează o pro
ducție suplimentară de 215 000 tone 
cărbune. Un bilanț prestigios, prin 
care colectivul de mineri din Rovi
nari se înscrie, în cel de-al treilea 
an al actualului cincinal, în fruntea 
efortului pentru dobîndirea indepen
denței energetice a țării. „Rezulta
tele bune din această primă parte 
a anului, conchide inginerul Ale
xandru Ciungulescu, obținute prac
tic cu aceleași capacități productive, 
fac dovada marilor posibilități ce 
ne stau la îndemînă pentru crește

rea neîncetată a producției de căr
bune. Așa cum sublinia secretarul 
general al partidului la Consfătuirea 
de lucru de la C'.C. al P.C.R. și la

DIN EXPERIENȚA ÎNTREPRINDERII MINIERE ROVINARI
ședința comună a forumurilor demo
cratice ale oamenilor muncii din in
dustrie și agricultură, este imperios 
necesar să asigurăm depășirea pla
nului, îndeosebi în ramurile energe
tice, astfel încît și noi, minerii, să 
contribuim la obținerea în acest an 
a unei producții industriale supli
mentare de cel , puțin 12 miliarde 
lei. Calea esențială pentru continua 
sporire a eficienței extracției de 
lignit o constituie punerea cît mai 
deplină în valoare a importantului 
potențial tehnic și uman de care 
dispunem".

Iată deci domeniul de bază în 
care minerii de la Rovinari sînt 
chemați să se afirme, cum menționa 
Interlocutorul nostru, ca „pasionați 
ai profesiei" : sporirea neîncetată a 
randamentului complexelor de ca
rieră.

Nu cu mult timp tn urmă sa fă
ceau auzite păreri despre așa-zisa 
„oboseală" a utilajelor, justificîn- 
du-se astfel nerealizarea planului 
de producție. în realitate era vorba 
despre neefectuarea la timp a revi
ziilor și reparațiilor, de nerespecta- 
rea și neadaptarea tehnologiilor de 
lucru la condițiile zăcămîntulul de 

lignit, de o atitudine superficială în 
întreținerea și exploatarea circuite
lor de transport. Numai din cauza 
ruperilor covoarelor de cauciuc, în 
anul 1982 s-a pierdut o producție 
de un milion tone cărbune. în acest 
an nu s-a mai tolerat nici un act 
de indisciplină, astfel că numărul 
defecțiunilor accidentale s-a redus 
simțitor. Cu sprijinul birourilor or
ganizațiilor de partid, al maiștrilor 
și conducătorilor formațiilor de lu
cru s-au făcut calcule economice 
concrete pe baza cărora s-a ex
plicat oamenilor importanța întreți
nerii corecte a circuitelor de benzi 
transportoare. Această acțiune a fost 
conjugată cu diferite măsuri pen
tru îmbunătățirea condițiilor de exe
cutare a vulcanizărilor, finalizate 
prin : montarea pe fiecare transpor
tor, într-un punct fix, a unei coper
tine protectoare și închiderea spa
țiului destinat lucrărilor de vulca
nizare ; apropierea sursei de ener
gie electrică ; amenajarea drumuri
lor definitive de acces. în acest fel, 
în primele cinci luni ale anului, tim
pul destinat vulcanizărilor a fost 

redus cu 20 la sută. Timpul astfel 
cîștigat a permis excavarea supli
mentară a unei mase miniere de 
peste un milion metri cubi.

Inițiativele muncitorești își spun 
cuvîntul. La cariera Gîrla s-a trecut 
la acțiunea de secționare a benzilor 
magistrale. S-a început cu banda 6 C 
și acum se continuă cu circuitul 
T-21. Efectul ? Se elimină aproape 
în totalitate ruperile benzilor ds 
cauciuc pe aceste transportoare. Tot 
aici, la unul din excavatoare se 
aplică cu bune rezultate sistemul 
haldării directe. La cariera Tismana 
II s-a introdus, pe treapta de lucru 
a excavatorului 1 300, o bandă ma
nevrabilă care preia fluxul de pro
ducție în perioadele de ripare a li
niei de front. Se cîștigă în acest fel 
,4—5 zile de lucru pe lună, ceea ce 
echivalează cu un plus de masă 
minieră excavată și transportată de 
peste 50 000 mc. Maistrul Nicolae 
Diaconu, de la cariera Rovinari Est, 
este autorul» unei inovații care s-a 
bucurat de un deosebit interes : este 
vorba de realizarea unui dispozitiv 
prin care se reglează intrarea sau 
ieșirea din funcțiune a motoarelor 
cu acționare electrică, în funcție de 

gradul de Încărcare a benzilor trans
portoare.

însumate, asemenea soluții tehnice 
și inițiative — rezultat al capacității 
de gîndire și acțiune a minerilor — 
determină o mai bună funcționare 
a utilajelor, o folosire mai efi
cientă a timpului destinat pro
ducției. Așa de pildă, in luna 
mai a anului 1982 s-a înregistrat 
un timp de funcționare a ex
cavatoarelor de 3 974 ore și un in
dice mediu intensiv orar de 596 mc. 
In luna mai din acest an, aceiași 
indicatori se cifrează la 4 695 ore și, 
respectiv, 676 mc pe oră. „Aceste 
importante progrese, multe din ele 
pregătite încă din cursul anului tre
cut, ne explică tovarășul Dumitru 
Danciu, președintele comitetului sin
dicatului, au la bază creșterea res
ponsabilității colectivelor de mineri. 
Aplicarea fermă a măsurilor inițiate 
de conducerea partidului privind ge
neralizarea programului de lucru 
continuu, extinderea acordului global, 
perfecționarea pregătirii profesio
nale au determinat o îmbunătă
țire de fond a activității în 
minerit. în prezent, întregul per
sonal din întreprindere muncește 
și este retribuit în acord glo
bal. Totodată, toți cei peste 3 090 
de muncitori, maiștri, tehnicieni' 
participă la o formă de pregătire sau 
perfecționare profesională".

Care sînt obiectivele de imediată 
perspectivă ce stau în fața acestui 
harnic colectiv 7 — îl întrebăm, la 
încheierea anchetei de față, pe in
ginerul Nicolae Bercea, directorul în
treprinderii miniere Rovinari. In 
esență, interlocutorul ne-a spus :

— Recent, am organizat o serioa
să dezbatere pe această temă și am 
ajuns la concluzia că mai avem mul
te de făcut. Ne-am propus ca in 
trimestrele III și IV să producem în 
atelierele proprii o parte din 
repere și piese de schimb cărora 
noi le aducem îmbunătățiri. Pu
nem un accent deosebit pe în
treținerea și exploatarea judici
oasă a complexelor de carieră, creș
terea răspunderii față de fondu
rile fixe, îmbunătățirea activității 
economico-financiare, pe întărirea 
ordinii și disciplinei in producție, 
pentru că numai pe aceste căi putem 
realiza, in condiții de eficiență spo
rită, trecerea la o nouă calitate in 
domeniul extracției miniere.

Ion TEODOR 
Dumitru PRUNA

Promptitudine, calitate, eficientă 
în realizarea exportului!

0 COMANDĂ URGENTĂ EXECUTATĂ 
ÎNTR-UN TIMP RECORD

Practica a demonstrat nu o dată că 
obținerea de comenzi externe și, mai 
ales, păstrarea piețelor în care s-a 
pătruns sint determinate de răspun
derea și exigența cu care sînt onora
te contractele încheiate cu partenerii 
externi, de receptivitatea manifesta
tă față de solicitările acestora.

...Cu mai bine de o lună în urmă, 
reprezentantul unei importante fir
me străine a lansat întreprinderii 
„Electroprecizia“ din Săcele o co
mandă specială de motoare electrice 
și piese de schimb. Condiția pusă era 
ca întreaga comandă să fie onorată 
intr-un termen de 30 de zile. Con
ducerea întreprinderii a analizat cu 
simț de răspundere oferta parteneru
lui extern care, la drept vorbind, nu 
era de ignorat. A doua zi, după ce 
s-a informat la unitățile colaboratoa
re asupra posibilităților de aprovizio
nare în termen util cu materiale și 
semifabricate, ca și asupra posibili
tăților proprii de execuție, conduce
rea întreprinderii a acceptat coman
da, cu toate clauzele ei.

Din acel moment Ia întreprinderea 
din Săcele, ca și la principalii furni
zori — ICEN Zalău, întreprinderea 
de fler Vlăhița, întreprinderea de 
piese turnate Gheorgheni și I.F.E.T. 
Brașov — a început o bătălie contra- 
cronometru, „Lăudabil în acest caz 
a fost spiritul de solidaritate și 
colaborare just înțeles de toți furni
zorii noștri — ne relata ing. Vasiie 
Lața, directorul comercial al între
prinderii. Ei au văzut în sarcina asu
mată de uzina „Electroprecizia" nu o 
problemă strictă a acesteia, ci una 
de interes general al economiei na
ționale. Ca atare, s-au aliniat fără 
ezitare Ia exigențele puse de coman
da respectivă, trecînd, fără întîrzie- 
re, la executarea și livrarea materia
lelor și semifabricatelor necesare".

Odată rezolvată problema asigură
rii bazei materiale, totul depindea 
de colectivul secției de motoare elec
trice a întreprinderii din Săcele. Așa 
cum ne spunea Ioau Caloinescu, șe
ful secției respective, pentru onora
rea comenzii la termenul stabilit și 
în condiții calitative ireproșabile se 

impunea rezolvată in primul rînd 
problema asigurării forței de muncă 
necesare ritmului înalt de lucru care 
trebuia atins. Ce-i drept, dotarea teh
nică era corespunzătoare, dar la une
le dintre liniile de fabricație lipsea 
un important număr de muncitori de 
anumite specialități. După o analiză 
chibzuită s-au stabilit două soluții : 
întîi, să se recurgă la o reconsidera
re a organizării muncii și în primul 
rînd la redistribuirea personalului 
muncitor din secție; apoi, să fie aduși 
un număr de muncitori și cadre teh-

La întreprinderea 
„Electroprecizia" 

din Săcele

nice din alte sectoare ale întreprin
derii.

Evident, problema a fost dezbătută 
în primul rînd cu colectivul secției. 
Așa, de la om Ia om, de la suflet la 
suflet, cum spunea cineva. Tuturor 
muncitorilor și specialiștilor li s-a 
explicat care este semnificația exe
cutării comenzii respective pentru 
uzină, pentru economia națională. Șl 
oamenii au înțeles, așa cum au înțe
les de fiecare dată cînd s-a stat de 
vorbă cu ei, cînd 11 s-a cerut păre
rea, sprijinul. Și nu numai că s-au 
declarat pe deplin de acord cu fap
tul că trebuie să depună un oarecare 
efort în plus, dar ei Înșiși au pro
pus o serie de soluții practice me
nite să garanteze onorarea exemplară 
a comenzii. S-a propus astfel ca la 
unele operații șl locuri de muncă în
guste să se lucreze în schimburi pre
lungite, ca acei care trebuiau să 
plece în concediu de odihnă in a- 
ceastă perioadă să renunțe și să fie 
reprogramați după închiderea comen
zii, ca de ziua liberă din luna mai să 
se beneficieze după executarea aces
tei comenzi. Maiștrii șl reglorii s-au 

angajat și el să lucreze direct la ma
șini, fără să-și neglijeze însă obliga
țiile pe care le aveau înainte de a 
supraveghea funcționarea riguroasă a 
întregii capacități de producție.

— N-am avut probleme cu mobili
zarea oamenilor, ne spunea șeful 
secției,, cum n-am avut nici ocazia 
să facem vreo observație cuiva. Tot 
timpul a existat o strînsă coeziune 
sufletească între toți cei implicați în 
această acțiune. S-a muncit cu o 
dăruire cum rar se poate vedea. Au 
fost chiar cazuri cînd unii munci
tori sau specialiști din secție, an
trenați peste măsură în muncă, au 
uitat că mai trebuie să plece și a- 
casă, să se odihnească.

O contribuție valoroasă a adus-o șl 
personalul din compartimentele teh
nice și funcționale, repartizat să lu
creze în acest timp in secție la mon
tajul, ambalarea si expedierea pro
duselor. Modul exemplar în care a 
muncit colectivul întreprinderii din 
Săcele, sprijinit de furnizorii de ma
teriale și semifabricate, a permis 
ca la data stabilită comanda să fie 
onorată, produsele fiind încărcate 
fără intîrziere în vasul care ancora
se în portul Constanța. în toată a- 
ceastă acțiune este greu de eviden
țiat un om anume, deoarece întregul 
colectiv a muncit exemplar.

Ce s-a mai întîmplat apoi 7 Iată, 
nu s-a încheiat bine acțiunea d» 
care am vorbit că un nou partener 
extern a încredințat întreprinderii 
din Săcele executarea unei comenzi 
asemănătoare, dar mult mai impor
tantă. în aceleași condiții de timp. 
Valorificînd experiența dobîndită ia 
comanda anterioară, beneficiind de 
organizarea asigurată cu prilejul 
precedent, colectivul secției s-a an
gajat să-și onoreze obligațiile asuma
te cu 45 de zile mai devreme decit 
se prevede în contract. Și garanții în 
acest sens există : zilele trecute a 
fost expediat deja primul lot din 
comandă, care fusese prevăzut a fi 
livrat abia la sfirșitul acestei luni.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scinteii*
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Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceausescu
Comuniștii, toți oamenii muncii din 

Capitală, însuflețiți de simțămintele 
de fierbinte dragoste, profund respect 
și nețărmurită recunoștință cu care 
vă înconjoară pe dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al po
porului român, personalitate proemi
nentă a vieții politice internaționale, 
vă adresează cele mai calde felici
tări cu prilejul înmînării înaltei dis
tincții conferite de Comitetul pentru 
Unitate Națională pe întreaga Indie
— nouă și elocventă expresie a una
nimei aprecieri de care vă bucurați 
pe toate meridianele globului pen
tru contribuția inestimabilă pe care 
ați adus-o și o aduceți, prin prodi
gioasa și neobosita activitate ce o 
desfășurați in fruntea partidului și 
statului, la împlinirea celor mai 
scumpe idealuri de libertate, inde
pendență, pace, progres și colabo
rare între popoare, la făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră — se arată în telegrama 
trimisă de COMITETUL MUNICI
PAL BUCUREȘTI AL P.C.R.

în telegrama trimisă de COMI
TETUL JUDEȚEAN ALBA AL P.C.R. 
se arată : Comuniștii, toți, oamenii 
muncii din cuprinsul județului Alba, 
români, maghiari și germani, au luat 
cunoștință cu deplină satisfacție, cu 
justificată mîndrie patriotică despre 
înmînarea înaltei distincții. Cu pro
fundă stimă și prețuire pentru tot 
ceea ce faceți spre binele poporului 
și al înfloririi națiunii noastre socia- 

.. liste, pentru triumful păcii și cola
borării între popoare, vă încredințăm 
și cu acest prilej, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
acționa cu toată energia și fermita
tea revoluționară pentru transpune
rea în viață a hotărîrilor Conferin
ței Naționale a partidului.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Arad — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — a- 
semenea întregului nostru popor, au 
primit cu vie satisfacție și profundă 
mîndrie patriotică vestea conferirii 
înaltei distincții a Comitetului. pentru 
Unitate Națională pe întreaga Indie
— se arată în telegrama trimisă de 
COMITETUL JUDEȚEAN ARAD AL 
P.C.R. Ne exprimăm, și cu acest mi-- 
nunat prilej, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, admi
rația și recunoștința față de politica 
umanistă a partidului și statului

. nostru, care poartă în mod strălucit 
amprenta gîndirii dumneavoastră 
creatoare șl consecvent științifice, a- 
sigurîndu-vă, totodată, că ne vom 
dărui întreaga noastră energie și ca
pacitate de muncă pentru traducerea 
exemplară în viață a hotărîrilor Con
gresului al XII-lea și ale Conferinței 
Naționale ale partidului.

într-un glas cu întreaga țară — se 
arată in telegrama trimisă de COMI
TETUL JUDEȚEAN ARGEȘ AL 
P.C.R. — cu nemărginită dragoste, 
recunoștință și admirație, vă adre
săm, în numele tuturor celor ce mun
cesc în această străveche vatră de 
tară, cele mai calde și respectuoase 
elicitări pentru înalta distincție ce 
z-a fost decernată. Această nouă și 
Înaltă distincție —■ ce se alătură altora 
conferite în semn de profund omagiu 
de prestigioase organizații politice, 
culturale și științifice din întreaga 
lume —■ exprimă încă o dată aleasa 
prețuire a celor mai diverse cercuri 
internaționale de care se bucură con
tribuția dumneavoastră deosebită, re
zultat al viziunii înțelepte și al unei 
munci neobosite, pe care ați adus-o 
și o aduceți permanent la împlinirea 
marilor aspirații ale lumii contempo
rane, la asigurarea păcii, progresului 
și prosperității tuturor popoarelor,

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BIHOR AL P.C.R. se ara
tă : Cu deosebită satisfacție și mîn
drie patriotică, comuniștii, toți oa
menii muncii din județul Bihor, ro
mâni, maghiari și de alte naționali
tăți, au luat cunoștință de Înalta 
distincție ce v-a fost acordată, nouă 
și semnificativă ilustrare a stimei și 
prețuirii de care se bucură pe toate 
meridianele lumii politica înțeleaptă 
și plină de umanism a partidului și 
statului nostru, neobosita dumnea
voastră activitate pusă în slujba pă
cii, înțelegerii și cooperării interna
ționale. Ne angajăm în fața dum
neavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe secretar general, ca prin 
faptele noastre de muncă și viață, 
prin întreaga activitate pe care o vom 
desfășura să contribuim la prospe
ritatea și înflorirea continuă a Româ
niei socialiste.

în telegrama trimisă de COMITE
TUL JUDEȚEAN BOTOȘANI AL 
P.C.R. se arată : Cu adine respect și 
aleasă prețuire, vă rugăm să primiți, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, din partea comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii botoșăneni, 
cele mai sincere felicitări cu prilejul 
conferirii înaltei distincții —- expre
sie nouă și elocventă a neobositei ac
tivități ce o desfășurați, a contribuției 
strălucite ce o aduceți la înfăptuirea 
celor mai nobile aspirații ale ome
nirii. Puternic animați de ideile, 
orientările și indicațiile dumnea
voastră, vă asigurăm și cu acest pri
lej, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de angajarea 
noastră fermă pentru îndeplinirea 
tuturor sarcinilor ce ne revin din 
hotărîrile Conferinței Naționale a 
partidului.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Brașov — români, ma
ghiari, germani — însuflețiți de cele 
mai alese sentimente de mîndrie pa
triotică, de fierbinte dragoste și a- 
dîncă recunoștință față de dum
neavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vă adresează cele 
mai calde și respectuoase felicitări 
cil prilejul înmînării înaltei distinc
ții ce v-a fost conferită — se spune 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BRAȘOV AL P.C.R. Hotă- 
rîrea prestigiosului comitet indian 
reprezintă un nou și expresiv oma
giu adus proeminentei dum
neavoastră personalități, activității 
neobosite pe care o desfășurați ca 

om politic, conducător de stat, stră
lucit exponent al aspirațiilor de 
pace, independență, libertate, pro
gres și bună înțelegere între po
poarele lumii.

Dînd glas înălțătorului sentiment 
de mîndrie patriotică, CONSILIUL 
CENTRAL AL UNIUNII GENERALE 
A SINDICATELOR DIN ROMÂNIA, 
în numele tuturor oamenilor muncii 
membri ai sindicatelor din țara noas
tră, vă adresează cele mai sincere și 
calde felicitări cu prilejul conferirii 
înaltei distincții. Cu mîndria de a vâ 
avea în fruntea partidului și a țării, 
dorim să exprimăm, și cu acest pri
lej, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, recunoștința 
noastră fierbinte pentru tot ceea ce 
ați făcut și faceți spre gloria și feri
cirea poporului român, pentru activi
tatea pe care o desfășurați, cu uriașă 
putere de muncă și înțelepciune, în 
Organizarea și conducerea întregii 
opere de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate și înain
tare a țării spre comunism, în pro
movarea fermă a nobilelor idealuri 
ale păcii și înțelegerii între națiuni, 
activitate ce i-a adus și-i aduce 
României prețuire, respect și prieteni 
pe toate meridianele globului.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Brăila, alături de întregul 
nostru popor, își exprimă profunda 
mîndrie patriotică cu prilejul înmi- 
nării înaltei distincții indiene, 
simbol al respectului și al prețuirii 
pentru excepționala dumneavoastră 
contribuție la promovarea cauzei 
păcii și înțelegerii între popoare, la 
dezvoltarea continuă a prieteniei ro- 
mâno-indiene — se subliniază în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
BRĂILA AL P.C.R. Afirmîndu-și, 
încă o dată, totala adeziune la poli
tica partidului și statului nostru, co
muniștii, toți oamenii de pe me
leagurile brăilene se angajează să nu 
precupețească nici un efort pentru 
a asigura înfăptuirea neabătută a. 
mărețelor obiective stabilite de 
Congresul al XII-lea și Conferința 
Națională ale partidului, realizarea 
exemplară a sarcinilor și angaja
mentelor asumate pe acest an și pe 
întregul cincinal.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BUZĂU AL P.C.R. se 
spune : Alături de întreaga țară, co
muniștii, toți locuitorii județului 
Buzău au primit cu nețărmurită 
bucurie vestea înmînării unei înalte 
distincții, văzînd în aceasta o nouă 
și semnificativă dovadă a prețuirii 
de care se bucură prodigioasa dum
neavoastră activitate, pusă în slujba 
cauzei păcii, a soluționării proble
melor cardinale, deosebit de com
plexe ale vieții internaționale. 
Făcîndu-ne ecoul sentimentelor în
cercate de locuitorii înfloritoarelor 
meleaguri buzoiene, vă exprimăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, profunda recu
noștință pentru contribuția determi
nantă pe care o aduceți la elabo
rarea și înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru, consacrată binelui și ferici
rii poporului român, triumfului idea
lurilor nobile ale umanității.

In telegrama trimisă de COMITE
TUL JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI AL 
P.C.R. se arată : Această nouă expre
sie, de semnificație internațională, a 
aprecierii politicii României socialis
te, de colaborare și pace cu toate po
poarele lumii, vine să întărească în
crederea de neclintit în politica ex
ternă a partidului și a țării, politică 
al cărei înțelept arhitect și neobosit 
militant sînteți dumneavoastră. Fo
losim acest prilej pentru a reafirma 
hotărîrea oamenilor muncii din ju
dețul Călărași de a nu-și cruța for
țele în lupta și munca lor pentru dez
voltarea și înflorirea patriei noastre 
socialiste, pentru creșterea prestigiu
lui său în lume, pentru afirmarea tot 
mai puternică a ciivîntului său pe 
arena mondială, cuvînt întotdeauna și 
în toate împrejurările contopit cu 
idealurile umanității de pace, liber
tate, independență și progres.

Comuniștii, toți oamenii muncii — 
români, maghiari și de altă naționa
litate — de pe aceste străvechi me
leaguri clujene au primit cu vie sa
tisfacție și aleasă mîndrie patriotică 
conferirea de către Comitetul pentru 
Unitate Națională pe întreaga Indie 
a înaltei distincții — Statueta de fil
deș a lui Shiva — pentru contribu
ția dumneavoastră excepțională la 
pace și bună înțelegere în lume, la 
promovarea prieteniei fomâno-indie- 
ne — se evidențiază in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN CLUJ 
AL P.C.R. Această înaltă distincție 
constituie o nouă și strălucită con
firmare a activității dumneavoastră 
magistrale, teoretică și practică, des
fășurată pe arena internațională, a 
stimei și respectului deosebit de care 
vă bucurați pe plan mondial.

Ne exprimăm deplina aprobare față 
de modul strălucit în care dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, acționați cu 
tenacitate și clarviziune pentru 
dezarmare și pace, astfel ca prin 
eforturile comune ale tuturor națiu
nilor lumii omenirea să fie ferită de 
pericolul războiului nuclear, de pe
ricolul oricăror războaie — se arată 
în telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN CONSTANȚA AL P.C.R. Fo
losim și acest prilej pentru a vă 
asigura încă o dată de ferma și 
neclintita noastră adeziune față de 
înțeleaptă politică internă și interna
țională a partidului și statului nos
tru, la a cărei elaborare și înfăptuire 
vă aduceți o inestimabilă contribuție 
și vă asigurăm că, alături de întregul 
popor român, ne dedicăm toată ener
gia și talentul nostru construcției 
pașnice, pentru a realiza vasta operă 
consacrată progresului continuu al 
României.

In telegrama trimisă de CO
MITETUL JUDEȚEAN COVASNA 
AL P.C.R. se arată : Cu senti
mente de profundă mîndrie pa
triotică, oamenii muncii — ro
mâni șl »maghiari — din jude
țul Covasna, asemeni întregului 

nostru popor au luat cunoștință 
cu cea mai vie satisfacție de înmî
narea, în semn de profund omagiu 
și aleasă prețuire pentru contribuția 
remarcabilă la cauza păcii în lume, 
a înaltei distincții a Comitetului 
pentru Unitate Națională pe întrea
ga Indie. înaltele idealuri de pace, 
neatîrnare și bună înțelegere între 
națiuni, de care a fost animat po
porul nostru in întreaga sa existen
ță milenară, ce și-au găsit în dum
neavoastră cel mai prestigios ex
ponent, sînt strălucit confirmate 
prin noua distincție.

In telegrama trimisă de CONSI
LIUL NAȚIONAL AL FEMEILOR se 
arată : Cu deosebită satisfacție și pu
ternice sentimente de mîndrie pa
triotică, milioanele de femei din pa
tria noastră, fără deosebire de națio
nalitate, au luat cunoștință de decer
narea înaltei distincții. Este pentru 
noi, pentru toate femeile patriei, un 
izvor de nețărmurită mîndrie faptul 
că în această nobilă luptă pentru 
cauza dezarmării și păcii se află per
manent, alături de dumneavoastră, 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, strălucit om de ști
ință, prim viceprim-ministru al gu
vernului, președinte al Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnologie, 
militant de seamă al partidului și 
statului. Adresîndu-vă încă o dată 
calde felicitări pentru înalta distinc
ție pe care ați primit-o, vă asigu
răm, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că femeile de pe 
întreg cuprinsul țârii nu își precupe- 

• 0 nouă și semnificativă dovadă a prețuirii 
conducătorului partidului și statului nostru pentru 
contribuția remarcabilă la înfăptuirea idealurilor 
de pace, libertate și progres ale tuturor popoarelor.

• Omagiu profund adus președintelui României 
socialiste, personalitate proeminentă a epocii noas
tre, luptător neobosit pentru aspirațiile cele mai 
fierbinți ale lumii contemporane.

țese eforturile pentru înfăptuirea ho
tărârilor Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului.

In telegrama trimisă de COMITE
TUL JUDEȚEAN DÎMBOVIȚA AL 
P.C.R. se evidențiază : Inițiativele de 
pace ale României socialiste, al căror 
promotor sînteți dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, au avut un puter
nic răsunet internațional, întrunind 
larga adeziune și aprecierea oame
nilor iubitori de pace de pretutindeni, 
pentru care numele dumneavoastră 
reprezintă simbolul păcii, al rațiunii 
și speranței într-o lume neamenința
tă de arme și războaie. Vă încredin
țăm că vom susține cu toată hotă- 
rirea, împreună cu întregul nostru 
popor, însuflețiți de înflăcăratele 
dumneavoastră chemări și îndemnuri, 
acțiunile de pace ale României și vă 
urăm, cu toată puterea dragostei și 
prețuirii ce vi le purtăm, multă să
nătate, putere de muncă și fericire, 
pentru împlinirea mărețelor idealuri 
cărora vă dedicați cu neasemuită 
abnegație și pasiune revoluționară.

In telegrama trimisă de COMITE
TUL JUDEȚEAN DOLJ AL P.C.R. 
se arată : Omagiind aportul dumnea
voastră remarcabil la promovarea 
cauzei nobile a păcii și prieteniei în
tre țări și popoare, la întărirea încre
derii și dezvoltarea conlucrării 
rodnice între națiuni, înalta distincție 
ce v-a fost acordată constituie un eve
niment de largă rezonanță interna
țională. Aceste momente solemne ne 
oferă nouă, tuturor cetățenilor jude
țului Dolj, asemenea întregii țări, un 
nou și minunat prilej de a ne mani
festa adeziunea deplină la politica 
internă și externă a partidului și sta
tului, la tot ce gîndiți și înfăptuiți 
pentru prosperitatea și afirmarea na
țiunii noastre în arena internaționa
lă. Vă încredințăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom acționa cu întreaga noastră pri
cepere și energie creatoare pentru 
sporirea continuă a contribuției Dol
jului la dezvoltarea economico-socia- 
lă a patriei.

Pentru noi, gălățenii, ca pentru 
întregul popor român, această nouă 
dovadă a ecoului larg de care se 
bucură activitatea dumneavoastră 
desfășurată pe marele front al păcii, 
în lupta pentru oprirea cursei înar
mărilor și înfăptuirea dezarmării, 
pentru edificarea unei lumi fără 
arme șl războaie reprezintă o măr
turie elocventă a faptului că glasul 
de pace al României este auzit as
tăzi pe toate meridianele planetei, 
avînd efectul unui răsunător apei 
la conștiință și la rațiune. Felicitîn- 
du-vă din adîncul inimii pentru dis
tincția primită, mulțumindu-vă 
fierbinte pentru excepționala activi
tate pe .care o desfășurați, ne anga
jăm să facem totul pentru ca în 
România socialistă să înflorească 
cel mai fertil ogor al păcii și feri
cirii — se spune în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN GALATI 
AL P.C.R.

Atribuirea înaltei distincții repre
zintă o expresie a profundului oma
giu, a stimei și prețuirii pentru con
tribuția deosebită adusă de dum

neavoastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, la împli-. 
nirea marilor aspirații ale lumii 
contemporane, la promovarea cauzei 
păcii, colaborării și înțelegerii în
tre toate popoarele lumii, la dezvol
tarea și adîncirea continuă a prie
teniei româno-indiene — se spune 
în telegrama C.C. AL U.T.C., CON
SILIULUI U.A.S.C.R. și a CONSI
LIULUI NATIONAL AL ORGANI
ZAȚIEI PIONIERILOR. Exprimînd 
și cu acest prilej atașamentul de
plin la politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, ur- 
mînd strălucitul exemplu pe care 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, îl 
oferiți in fiecare zi, generațiile de 
tineri ale României socialiste vor 
acționa neabătut cu. spirit revoluțio
nar pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XII-lea și ale Con
ferinței Naționale ale partidului.

In telegrama trimisă de COMITE
TUL JUDEȚEAN GIURGIU AL 
P.C.R. se arată : Acordarea acestei 
înalte distincții constituie o nouă 
dovadă a înaltei aprecieri a activi
tății dv. dedicată soluționării în 
interesul popoarelor a problemelor 
majore ale vieții contemporane, 
salvgardării și consolidării păcii, 
înfăptuirii dezarmării și, in primul 
rind, a dezarmării nucleare, instau
rării unei noi ordini economice in
ternaționale, edificării unor rapor
turi noi intre state, bazate pe res
pectarea dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî în mod liber soarta, 

fără nici un amestec din afară. în
soțim caldele felicitări pe care vi le 
adresăm cu angajamentul nostru so
lemn de a ne consacra întreaga 
energie pentru transpunerea in via
ță a sarcinilor ce ne revin din docu
mentele Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului.

Trăim din plin alături de între
gul nostru popor — se arată în te
legrama trimisă de COMITETUL 
JUDEȚEAN) HARGHITA AL P.C.R. 
— sentimentul bucuriei și gratitudi
nii pentru modul magistral în care 
acționați pentru înfăptuirea celor 
mai scumpe idealuri și aspirații ale 
națiunii, pentru faptul că ați in
trat în conștiința contemporaneității 
ca o personalitate marcantă a vie
ții internaționale, ca un înflăcărat 
promotor al idealurilor nobile ale 
păcii, colaborării și prieteniei între 
popoare, ca un luptător neobosit 
pentru cauza libertății și indepen
denței popoarelor. Vă asigurăm, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți nici 
un efort, că vom folosi întreaga e- 
nergie și capacitate creatoare pen
tru traducerea exemplară în viață a 
hotărîrilor Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale Partidului 
Comunist Român.

In telegrama trimisă de COMI
TETUL JUDEȚEAN HUNEDOARA 
AL P.C.R. se arată : Exprimînd gîn- 
durile și simțămintele tuturor celor 
ce trăiesc și muncesc în acest stră
vechi și atît de întinerit ținut româ
nesc, îngăduiți-ne, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, să vă 
adresăm cele mai calde felicitări cu 
prilejul înmînării înaltei distincții. 
Noua distincție conferită în semn 
de profund omagiu și aleasă prețui
re pentru contribuția deosebită adu
să la împlinirea marilor aspirații ale 
contemporaneității, la asigurarea 
păcii, progresului și prosperității tu
turor popoarelor, la dezvoltarea con
tinuă a prieteniei româno-indiene, 
constituie o elocventă expresie a 
înaltelor aprecieri de care vă bucu
rați în întreaga lume.

înmînarea înaltei distincții va 
contribui la dezvoltarea și mai pu
ternică a relațiilor de prietenie 
româno-indiene, demonstrând că țări 
aflate la mari distanțe geografice 
pot fi apropiate de aceleași țeluri : 
colaborare, liniște pe întreaga pla
netă, conlucrare fructuoasă în toa
te problemele ce privesc destinele 
omenirii — se menționează în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
IALOMIȚA AL P.C.R. Exprimîn- 
du-ne încă o dată întreaga noastră 
gratitudine și totala adeziune la po
litica internă și externă promovată 
de partidul și statul nostru, față de 
tot ceea ce întreprindeți spre binele 
și fericirea poporului, vă asigurăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că noi, toți cei 
ce trăim și muncim în mănoasa 
cîmpie a Bărăganului ialomițean, nu 
vom precupeți nici un efort pentru 
îndeplinirea • exemplară a sarcinilor 
ce ne revin.

In telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN IAȘI AL P.C.R. 
se arată : Comuniștii, toți locuitorii 

județului Iași, asemenea Întregului 
nostru popor, au ti'ăit cu vie emo
ție și mindrie patriotică momentul 
solemn al înmînării înaltei distincții. 
Aceasta reprezintă pentru noi toți o 
nouă și grăitoare dovadă a stimei și 
respectului de care vă bucurați în 
rindul tuturor națiunilor lumii, apre
cierea internațională a politicii clar
văzătoare a partidului și statului 
nostru, al cărei ctitor sînteți dum
neavoastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, personali
tate proeminentă a lumii contempo
rane, care prin neobosita activitate 
ce o desfășurați oferiți un remarca
bil exemplu de dăruire revoluționară 
în slujba celor mai nobile idealuri 
ale omenirii.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R. 
se spune : Conferirea acestei înalte 
distincții constituie o nouă dovadă 
a recunoașterii meritelor dumnea
voastră deosebite de luptător ne
înfricat pentru apărarea păcii și 
securității popoarelor, pentru promo
varea consecventă a unor noi relații 
de colaborare și înțelegere între toate 
națiunile lumii. Aducîndu-vă un 
fierbinte omagiu pentru inestimabila 
dumneavoastră contribuție la elabo
rarea și înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru, pentru valoroasele dumnea
voastră inițiative consacrate soluțio
nării pe cale pașnică, a complexelor 
probleme ale contemporaneității, în
făptuirii securității in Europa și în 
lume, eliminării pericolului unui nou 

război, vă asigurăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom munci cu abnegație și dăruire 
revoluționară în vederea transpunerii 
neabătute în viață a sarcinilor ce ne 
revin.

Alături de întregul nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Mureș, vedem în conferirea 
acestei înalte distincții o nouă și 
elocventă expresie a aprecierilor 
deosebite de care vă bucurați în în
treaga lume pentru contribuția adusă 
la apărarea cauzei păcii, înțelegerii 
și colaborării în întreaga lume — se 
arată în telegrama trimisă de COMI
TETUL JUDEȚEAN MUREȘ AL 
P.C.R. Cu cele mai alese sentimente 
de stimă și respect, vă adresăm, cu 
toată căldura și dragostea inimilor 
noastre, cele mai calde urări de să
nătate, viață lungă și putere de mun
că, spre binele și înălțarea națiunii 
noastre socialiste pe culmi tot mai 
înalte de civilizație și progres, an- 
gajîndu-ne să muncim cu abnegație, 
fără a precupeți nici un efort, pen
tru a traduce în fapte mărețele sar
cini ale Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului.

In telegrama trimisă de COMITE
TUL JUDEȚEAN NEAMȚ AL P.C.R. 
se arată : Exprimîndu-ne din adîn
cul inimilor cele mai alese sentimen
te de satisfacție și mîndrie pentru 
înalta distincție ce v-a fost acor
dată, de totală admirație pentru 
munca și lupta dumneavoastră e- 
roică în folosul idealurilor de pace, 
dezarmare și colaborare rodnică în
tre națiunile din întreaga lume, ne 
angajăm și cu acest prilej, în mo
dul cel mai ferm, că vom face to
tul pentru înfăptuirea înțeleptei po
litici interne și externe a partidu
lui și statului nostru, pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor de plan 
pe 1983 și pe întregul cincinal, pen
tru edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate in scumpa 
noastră patrie liberă și indepen
dentă, Republica Socialistă Româ
nia.

Alături de întregul popor, comu
niștii, toți oamenii muncii din ju
dețul Olt, animați de cele mai pro
funde ș> înflăcărate sentimente de 
mindrie patriotică, de aleasă stimă și 
prețuire, au primit cu interes și de
plină satisfacție înmînarea înaltei 
distincții — se arată în telegrama 
adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN OLT AL P.C.R.. Noi, toți oa
menii muncii județului Olt, ne an
gajăm în fața dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general, să sporim prin munca 
noastră avuția națională, să con
tribuim cu toată capacitatea la rea
lizarea exemplară a sarcinilor de 
dezvoltare economico-socială a ju
dețului nostru, participînd la efortul 
general al poporului român pentru 
dezvoltarea schimburilor internațio
nale de valori, să facem totul pentru 
a da viață hotărîrilor Congresului al 
XII-lea și Conferinței Naționale ale 
Partidului Comunist Român.

Oamenii muncii din județul Praho
va au luat cunoștință cu multă bucu
rie și mîndrie patriotică despre 
înmînarea înaltei distincții ce v-a 
fost conferită dumneavoastră, fiul cel 

mal iubit și stimat al poporului ro
mân, personalitate proeminentă a lu
mii contemporane — se arată in tele
grama trimisă de COMITETUL JU
DEȚEAN PRAHOVA AL P.C.R. Fo
losim acest prilej pentru a ne expri
ma deplina adeziune la politica in
ternă, și externă a partidului și sta
tului nostru, politică ce poartă am
prenta gîndirii dumneavoastră nova
toare, a spiritului militant, revoluțio
nar ce caracterizează întreaga noastră 
viață politică și socială, îndeosebi 
după Congresul al IX-lea al parti
dului, de cînd vă .aflați în fruntea 
partidului și statului nostru.

înalta distincție — se arată în tele
grama trimisă de COMITETUL JU
DEȚEAN SATU MARE AL P.C.R. — 
vine să confirme o dată mai mult, in 
succesiunea numeroaselor distincții 
ce v-au fost conferite de-a lungul 
anilor, aleasa considerație și stimă 
de care vă bucurați în opinia publică 
internațională, în conștiința căreia 
v-ați înscris ca un militant strălucit 
și neobosit pentru salvgardarea păcii. 
Folosim și acest emoționant prilej 
pentru a da expresie voinței noastre 
neabătute de a acționa fără preget, 
înzeci ndu-ne eforturile creatoare in 
munca de zi cu zi in înfăptuirea sar
cinilor ce ne revin din hotărîrile 
Congresului al XII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului pentru edi
ficarea societății socialiste multilate
ral dezvoltate in scumpa noastră pa
trie, pentru triumful comunismului 
pe pămîntul României.

Cu emoție și bucurie, cu sentimen
te de aleasă recunoștință față de 
dumneavoastră, făuritor al prestigiu
lui fără precedent al României in 
lume, cei ce muncim pe tărâmul ști
inței și tehnologiei am participat la 
evenimentul .înmînării înaltei dis
tincții pe care v-a conferit-o, în 
numele poporului indian prieten, 
Comitetul pentru Unitate Naționa
lă pe întreaga Indie, se subliniază în 
telegrama BIROULUI EXECUTIV 
AL CONSILIULUI NATIONAL PEN
TRU ȘTIINȚĂ ȘI TEHNOLOGIE. 
Am trăit astfel cu intensitate, încă 
o dată, conștiința înălțătoare a fap
tului că sîntem părtașii unei epoci 
istorice privilegiate în îndelungata 
istorie a încercatului nostru popor, 
ce a gășit in strălucita dumneavoas
tră personalitate conducătorul clar
văzător, cutezător și înțelept care, 
dînd o expresie neegalată celor mai 
profunde năzuințe de demnitate și 
bunăstare, de pace, înțelegere și con
lucrare rodnică, în spiritul dreptății 
și’ egalității cu toate popoarele, se 

’afirmă prin însăși autoritatea mari
lor sale înfăptuiri ca unul din cei 
mai stimați, admirați și prețuiți eroi 
ai lumii contemporane.

Cu profunde și vibrante sentimen
te de mindrie patriotică, animați de 
fierbinte dragoste și înaltă stimă 
față de dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Sibiu — români, 
germani, maghiari — își exprimă 
deplina bucurie și satisfacție și vă 
roagă să primiți cele mai alese feli
citări pentru înalta distincție ce v-a 
fost înmînată — se arată în telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN SI
BIU AL P.C.R. Această nouă și 
elocventă dovadă a prestigiului in
ternațional de conducător și om po
litic, înțelept și clarvăzător, de pa
triot și revoluționar înflăcărat se 
constituie intr-un semn de profund 
omagiu și aleasă prețuire pentru 
contribuția deosebită adusă de dum
neavoastră la împlinirea marilor as
pirații ale lumii contemporane.

Cu legitimă mîndrie patriotică și 
profundă satisfacție, comuniștii, toți 
oamenii muncii din Teleorman au 
luat cunoștință de conferirea de că
tre Comitetul pentru Unitate Națio
nală pe întreaga Indie a înaltei dis
tincții, care se adaugă marelui nu
măr de mărturii de respect șl pre
țuire de care vă bucurați pe arena 
mondială — se arată în telegrama 
trimisă de COMITETUL JUDEȚEAN 
TELEORMAN AL P.C.R. Animați de 
sentimente de profundă recunoștin
ță, ne reafirmăm și cu acest prilej 
totala adeziune la politica internă și 
externă a partidului' și statului nos
tru și ne angajăm să nu precupețim 
nici un efort, să folosim întreaga 
energie și capacitate creatoare pen
tru traducerea exemplară în viață a 
hotărârilor Congresului al XII-lea al 
P.C.R. și Conferinței Naționale ale 
partidului.

Oamenii muncii din județul Timiș 
— români, germani, maghiari, sjrbi 
și de alte naționalități — au primit 
cu vie satisfacție și profundă mîn
drie patriotică vestea că, in semn 
de profund omagiu și aleasă prețui
re, vi s-a înmînat dumneavoastră, 

Ca o expresie a profundei satisfacții și mîndriei patriotice pentru pre
țuirea deosebită de care se bucură pe toate meridianele lumii gindirea 
și activitatea politică a președintelui României, proeminenta sa perso
nalitate, tovarășului Nicolae Ceaușescu i-au fost adresate, de asemenea, 
numeroase telegrame de felicitare de către organe și organizații de 
partid, organizații de masă și obștești, ministere și alte instituții cen
trale, consilii populare, consilii ale F.D.U.S., colective de muncă din mari 
unități industriale și agricole, institute de cercetări și proiectare, insti
tuții de înyățămînt, știință și cultură, unități pentru ocrotirea sănătății, 
unități militare, de colective de oameni ai muncii din alte sectoare eeo- nomico-sociale.

_ Semnatarii acestor mesaje subliniază că împreună cu toți fiii patriei 
văd în înalta distincție, conferită conducătorului partidului și statului 
nostru de Comitetul pentru Unitate Națională pe întreaga Indie, o ex
presie a aprecierii deosebite a contribuției de excepțională însemnătate 
Pe care președintele României socialiste o aduce Ia împlinirea noilor 
aspirații ale lumii contemporane, la soluționarea constructivă, pe cale 
pașnică, în conformitate cu năzuințele tuturor popoarelor, a marilor pro
bleme care confruntă omenirea, înfăptuirii dezarmării generale și în
deosebi a celei nucleare, opririi aberantei curse a înarmărilor, edificării 
unor noi raporturi democratice între state, respectării independenței și 
suveranității fiecărui popor, la înfăptuirea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

Reafirmindu-și și cu acest prilej totala adeziune la politica internă și 
externă a partidului și statului nostru, semnatarii telegramelor se anga
jează, în numele oamenilor muncii de pe întreg cuprinsul țării, fără deo
sebire de naționalitate, ca prin faptele lor de muncă și viață, prin întreaga 
activitate pe care o vor desfășura să asigure înfăptuirea neabătută a 
mărețelor obiective stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința 
Națională ale partidului, contribuind, astfel, la înflorirea și prosperitatea 
scumpei noastre patrii libere și independente — România socialistă.

mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, o înaltă distinc
ție acordată de Comitetul pentru 
Unitate Națională pe întreaga In
die — se arată în telegrama adresa
tă de COMITETUL JUDEȚEAN TI
MIȘ AL P.C.R. Asemenea întregu
lui nostru popor, și noi, comuniștii, 
toți cei care trăim și muncim in acest 
înfloritor colț de țară, vedem in 
acordarea acestei distincții un semn 
al prețuirii pentru contribuția pe 
care dumneavoastră, mult iubite to
varășe secretar general, o aduceți la 
împlinirea marilor aspirații ale lumii 
contemporane, la asigurarea păcii, 
progresului și prosperității tuturor 
popoarelor, la înfăptuirea unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

In telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN VASLUI AL 
P.C.R. se evidențiază : Comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul nos
tru apreciază că distincția acordată 
reprezintă o nouă și pregnantă 
mărturie a deosebitei stime și admi
rații, a înaltei prețuiri manifestate 
în lume față de personalitatea dum
neavoastră, ca o recunoaștere a rolu
lui pe care România, dumneavoastră 
personal, îl aveți pentru afirmarea 
unei politici noi in viața internațio
nală. Toți locuitorii județului Vaslui 
vă asigură încă o dată, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vor face tot ce depinde de ei pen
tru a da viață istoricelor hotărâri ale 
Congresului al XII-lea al partidului 
și ale Conferinței Naționale din de
cembrie 1982, a importantelor indica
ții date cu prilejul vizitei efectuate 
în județul nostru, pentru îndeplinirea 
sarcinilor de plan din acest an, con
tribuind pe această cale la creșterea 
bunăstării întregului nostru popor, 
la înflorirea scumpei noastre patrii.

In telegrama CONSILIULUI DE 
CONDUCERE AL MINISTERULUI 
APĂRĂRII NAȚIONALE se arată : 
întregul personal al armatei vede in 
această distincție, care se adaugă al
tor numeroase mărturii de stimă și 
prețuire, o nouă dovadă a aprecierii 
de care se bucură în lumea întreagă 
spiritul vizionar și gîndirea dum
neavoastră novatoare, activitatea 
rodnică, permanentă pe care o de
dicați în mod statornic soluționării 
în interesul popoarelor a probleme
lor majore ale vieții contemporane. 
Militarii de toate gradele — animați 
de luminoasa pildă de ' eroism |și 
patos comunist, pe care o oferiți cu 
neasemuită generozitate, vă rapor
tează, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
își vor consacra toate forțele înfăp
tuirii politicii interne și externe ■ a 
Partidului Comunist Român, vor 
munci cu răspundere pentru perfec
ționarea procesului instructiv-educa- 
tiv, în spiritul doctrinei noastre mi
litare, al cărei strălucit fondator 
sînteți.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Vilcea, asemenea întregului 
nostru popor, trăind sentimente de 
înălțătoare mîndrie. patriotică, își ex
primă,’ din adîncul inimii, marea 
bucurie pentru înalta distincție 
conferită dumneavoastră, care con
stituie o nouă și semnificativă do
vadă a prețuirii de care vă bucu
rați în lume, de larga necunoaște
re internațională ca militant neobo
sit pentru pace, pentru triumful ce
lor mai nobile idealuri care animă 
omenirea contemporană. Prin dum
neavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, simbolul celor 
mai înalte idealuri și aspirații ale 
națiunii noastre, glasul României 
răsună distinct în concertul po
poarelor lumii iubitoare de pace, 
progres și civilizație — se arată in 
telegrama trimisă de COMITETUL 
JUDEȚEAN VILCEA AL P.C.R.

In telegrama trimisă de COMITE
TUL JUDEȚEAN VRANCEA AL 
P.C.R. se arată : Cu cele mai vii 
sentimente de bucurie și mîndrie 
patriotică, de profundă dragoste și 
recunoștință, comuniștii, toți locuito
rii străvechilor rpeleaguri ale Vran- 
cei vă adresează, cu prilejul înmi- 
nării înaltei distincții, cele mai calde 
felicitări, urările pornite din adîncul 
conștiinței și inimilor noastre de 
sănătate, viață îndelungată, pentru 
binele și prosperitatea poporului ro
mân, pentru progresul neîntrerupt 
și multilateral al României socialis
te. Conferirea prestigioasei distincții 
se adaugă altor numeroase înalte 
recunoașteri internaționale, pentru 
contribuția remarcabilă adusă la 
Îndeplinirea marilor aspirații ale 
omenirii contemporane, la asigura
rea păcii și dezvoltării tuturor po
poarelor, la înfăptuirea unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră.
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PRIMIREA IN PARTID 
act de înaltă răspundere comunistă, 

de educație revoluționară
Premianfiî 
din Albești

O veste primită ieri pe adresa 
rubricii : la concursul interna
țional de desene „Pinocchio — 
azi", desfășurat in Italia, au 
participat copii între 6 și 10 ani 
din numeroase țări ale. lumii, 
tre care și România. Juriul 
ternațional a acordat medalii de 
bronz lucrărilor semnate de opt 
elevi de la Școala generală din 
comuna Albești, județul Argeș. 
Tot cu medalie de bronz a fost 
distinsă și profesoara lor, Elena 
Stoica. Este de menționat că ti
nerii artiști plasticieni din Al
bești sînt foarte buni la învăță
tură și sînt și laureați la con
cursurile școlare din cadrul Fes
tivalului național „Cintarea 
României". Numele lor : Bianca 
Chiriloiu, Bogdan Constantines- 
cu, Alexandru Blcheru, Constan
tin Iatagan, Virginia Marina, 
Armand Chiriloiu, Elena Hulea, 
Loredana Sterea.

Bravo, copii !

Cu bărbăție
După ce a ieșit din schimb și 

a ajuns acasă, în comuna Cos- 
mești, județul Galați, muncitorul 
Gheorghe Birlădeanu și-a luat 
sapa la spinare și a plecat la 
prășit pe una din tarlalele coo
perativei agricole. După o vre
me, zărește un mistreț rătăcit 
sau hăituit, care se îndrepta, ca 
un bolid, asupra lui. A încercat 
să se dea la o parte, să se apere 
cu sapa. L-a lovit o dată, de 
două ori, dar colțosul nici vorbă 
să cedeze. A mai lovit o dată, 
cu sete, dar coada sapei s-a 
rupt și omul s-a văzut aproape 
dezarmat, dar nu a... dezarmat. 
După o încleștare epuizantă a 
reușit să doboare mistrețul. Apoi 
a anunțat forurile de resort și 
l-a predat... ca pe tavă.

Se zice că toată lumea s-a 
bucurat, mai puțin vînătorii, 
care-i puseseră și ei gind 
colțosului, dar cică n-au 
noroc, că dacă le venea in 
taia flintei...

au
în- 
in-

rau 
avut 

bă-

Pia-

Promenadă 
nocturnă

La miliția municipiului
tra Neamț s-a prezentat Vasile 
Pavel :

— Vă rog să mă ajutați să-mi 
găsesc mașina, care mi s-a furat.

Au început imediat investiga
țiile. Autoturismul reclamantului 
a fost găsit răsturnat, avariat și 
abandonat pe drumul ce duce 
spre ștrandul orașului.

Spre marea sa uimire, recla
mantul a aflat că isprava cu 

'■ 'î,furtul" mașinii n-o făcuse alt- 
I cineva decit însuși fiul său, in 

virstă de 16 ani. împreună cu 
cițiva prieteni de seama lui por- , 
niseră intr-o escapadă nocturnă.

I

I
I
i
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Scumpa distracție
' Voinic berbecul lui Aurel P. 
din Cimpulung Moldovenesc. 
Voinic și cu coarne mari. Mari 
și ascuțite. Ascuțișul acestora 
devenise o amenințare pen
tru cei din jur. Stăptnul berbe
cului știa asta și își supraveghea 
atent patrupedul. Pină intr-o zi, 
cină s-a năpustit asupra unei 
trecătoare. A lovii-o atit de rău, 
incit i-a rupt un picior și i-a 
produs mai multe leziuni. Doua 
luni de zile i-au fost necesare 
femeii pentru îngrijiri medicale. 
Cerînd despăgubiri stăpînului 
berbecului, acesta a început s-o 
„împungă" pe femeie cu cu
vinte injurioase, fapt pentru 
care instanța de judecată l-a 
scos btin de plată. O amendă 
penală de citeva mți de lei.

Cam scumpă... distracția 
becului.

ber-
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cinciîn anul trecut și In primele 
luni din acest an, în județul Vîlcea 
au fost primiți în rîndurile partidu
lui 4 318 dintre cei mai buni oameni 
ai muncii — muncitori, tehnicieni, 
ingineri, țărani, intelectuali etc. Ce 
gîndesc despre acest moment cei mai 
noi membri de partid acum, după ce 
au trecut acest mare examen al vie
ții lor 7

„Pentru mine, ca și pentru toți cei 
82 de uteciști primiți anul trecut în 
partid — ne spunea Cornelia Grigore, 
șlefuitoare la atelierul de mobilier 
al Combinatului de prelucrare a lem-\ 
nului din Rm. Vilcea — perioada de 
pregătire a fost o adevărată școală. 
Comuniști cu experiență s-au ocupat 
de . pregătirea noastră pentru a ne 
.însuși prevederile statutului, docu
mentele partidului, pentru a ne 
corecta, în această perioadă, anumi
te carențe de comportament, de dis
ciplină". „Drumul spre primirea în 
partid mi l-a călăuzit, ca un adevă
rat părinte — ne spune și Leontina 
Goran, lăcătuș In cadrul întreprin
derii de utilaj chimic și forjă din 
Rm. Vîlcea — maistrul Nicolae Popa. 
De la încredințarea sarcinilor de 
muncă și pină la discuțiile despre 
ce citesc, ce filme văd, ce ginduri 
de viitor am, comunistul Popa m-a 
ajutat să privesc munca și viața ca 
un comunist înainte de a fi primită 
în partid". „în perioada de pregătire 
pentru a fi primit în partid — ne 
spune și inginerul Florin Croitoru, 
șef al fermei viticole a C.A.P. Ște- 
fănești — am înțeles, prin ceea ce 
mi-a cerut organizația de bază, un 
lucru esențial : comunistul iși înde
plinește îndatoririle de comunist nu 
numai prin ce face el, ci și prin mo
dul în care ajută pe alții să mun
cească mai bine".

— Ne bucură asemenea opinii și 
aprecieri ale celor mai noi comu
niști — ne spune tovarășul Ion 
Deaconu, secretar al comitetului 
județean de partid. Pe de o parte, 
pentru că ele arată o matură și res
ponsabilă înțelegere de către aceștia 
a menirii înaltului titlu de membru 
al partidului. Pe de alta, pentru că 
subliniază faptul că organele și orga
nizațiile de partid din județul nos
tru își îmbogățesc permanent expe
riența, caracterizată prin preocupări 
sistematice și acțiuni educative tot 
mai diverse, în conducerea și desfă
șurarea activității de primire în 
partid.

...Ne-am propus, pornind de Ia 
această succintă apreciere, să inves
tigăm pe teren, în organizațiile de 
bază, în ce constă, practic, experien
ța existentă aici în domeniul primi
rii în partid. Ce concluzii concrete 
am desprins ?

Modul temeinic, profund, tn care 
sînt traduse în viață orientările ge
nerale privind conducerea de către 
organele și organizațiile de partid a 
activității de creștere a rindurilor 
partidului se reflectă în atenția care 
se acordă elaborării studiilor vizînd 
perspectiva primirii în partid. Aces
tea se fac pe baza unor analize te
meinice atit a posibilităților existen
te în cadrul fiecărei organizații de 
bază, cit și a unor analize cuprinză
toare/ de sinteză, pe domenii de ac
tivitate și categorii socio-profesiona- ■ 
le. Comitetul județean de partid a 
efectuat anul trecut, ca și in acest an 
asemenea analize in organizațiile de 
partid din minerit, petrol și construc
ții, în organizațiile de bază din intre- 

x prinderile agricole de stat și coope-

unice agroindustriale — între mem
brii biroului comitetului județean de 
partid și membrii de partid primiți 
în anul respectiv in partid, precum 
și cu cei aflați în perioada de pre
gătire pentru a fi primiți în partid.

Asupra acestei practici, de dată 
mai recentă, vom insista mai mult. 
Pentru că viața arată că ea repre
zintă una din modalitățile eficiente 
de a-i cunoaște mai bine atît pe 
cei nou primiți în partid, cît și pe 
cei care solicită acest lucru, de a 
afla preocupările lor, de a-i informa 
asupra problemelor aflate în atenția 
județului, de a găsi, în urma acestui 
dialog, forme cît mai adecvate de 
educare revoluționară a acestora, de 
antrenare a lor la rezolvarea sarci
nilor importante ale unităților din

rativele agricole de producție și 
in cele din satele aflate în zonele ne- 
cooperativizate. Sau, mai recent — tot 
pe bază de studiu — au fost analizate 
posibilitățile de creștere a număru
lui de femei ce urmează a fi pri
mite în partid Ia nivelul ponderii 
stabilite a fi atinse pină la Con
gresul al XIII-lea. O atenție deose
bită se acordă, de asemenea, atît la 
nivelul ' comitetului județean de 
partid, cit șl al fiecărei organizații de 
bază, întocmirii planurilor anuale ile 
educare politico-ideologică a tuturor 
oamenilor muncii cuprinși în stu
diile de primire în partid. Aceste 
planuri prevăd încadrarea celor care 
solicită primirea în partid în forme 
ale învățămîntului politico-ideologic, 
organizarea de' expuneri periodice 
despre politica internă și externă a 
partidului, de întilniri cu membri de 
partid cu stagiu de activitate înde
lungat, cu cadrele de conducere ale 
unităților unde își desfășoară activi
tatea, in care le sint prezentate prin
cipalele sarcini economice ale aces
tora, participarea la adunările de 
partid deschise, antrenarea lor în di
verse colective care analizează dife
rite probleme legate de creșterea efi
cienței economice — practic, o gamă 
de modalități prin care se urmă
rește educarea și formarea încă din 
această perioadă a trăsăturilor poli
tice, profesionale și morale proprii 
comuniștilor. Corolarul acestor pre
ocupări îl constituie organizarea în 
fiecare au a unor întilniri — pe ora
șe, mari unități economice, consilii

NOTE CETĂȚENEȘTI

care fac parte. în ultimii doi ani, de 
pildă, prin astfel de întilniri orga
nizate în municipiul Rm. Vîlcea, 
orașele Drăgășani și Horezu, în ma
joritatea consiliilor unice agroindus
triale, secretariatul și membrii bi
roului comitetului județean de partid 
au dialogat cu peste 80 la sută din 
oamenii muncii primiți în partid in 
această perioadă. Chiar, dacă aceste 
întilniri pot fi și mai bine organi
zate, spre a promova un dialog mai 
deschis, mai concret, înilăturînd și 
cea mai mică tentă de festivism, ele 
și-au dovedit din plin eficiența. Sem
nificativ în această privință este 
faptul că in 1982, la nivelul întregu
lui județ, deși au fost primiți în 
partid peste 3 000 de oameni ai mun
cii, au existat numai 17 cazuri de 
infirmare, în condițiile în care s-a 
manifestat o exigență crescută, în 
spiritul hotărîrilor Conferinței Na
ționale, față de acordarea calității de 
membru al partidului.

. Să vedem — tocmai spre a releva 
pină la capăt caracterul eficient și 
educativ al acestei experiențe — cum 
se desfășoară asemenea întilniri, 
cum sînt ele, practic, organizate. în 
ziua de 15 aprilie a.c. s-a desfășu
rat o astfel de întîlnire cu comuniștii 
primiți în partid în anul 1982 în mu
nicipiul Rm. Vîlcea. întîlnirea a de
butat cu un moment emoționant : cei 
aproape 300 de participant au reas- 

' cultat. imprimat pe bandă de magne
tofon, angajamentul solemn pe care-1 
rostesc comuniștii la intrarea în rîn- 
durile partidului. După Care a urmat 
un adevărat dialog-schimb de expe
riență despre modul cum muncesc 
și cum pot munci mai bine organiza
țiile de bază pentru a-i integra'mai 
rapid in viața de organizație, în acti-

vltatea economico-socială pe noii 
comuniști.' Un dialog prefațat de o 
expunere a primului secretar al co
mitetului municipal de partid, care 
a înfățișat 
ce le revin 
ducerea in 
greșului al XÎI-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, și care s-a 
amplificat apoi, pe bază de fapte, 
prin schimbul de opinii angajat in
tre secretarii de partid ai unor 
importante unități economice, pre
cum Combinatul pentru prelucrarea 
lemnului, întreprinderea de piele și 
încălțăminte „Vîlceana", întreprin
derea județeană de construcții- 
montaj, privind modul în care se 
ocupă organizațiile de partid de in
tegrarea comuniștilor nou primiți în 
partid în viața de organizație, de 
repartizarea de sarcini concrete, de 
antrenarea lor la soluționarea pro
blemelor majore ale unităților din 
care fac parte. Un dialog care a 
conturat concluzii deosebit de utile 
pentru activitatea viitoare, atît pen
tru comitetul municipal de partid, 
pentru organizațiile de bază, cît și 
pentru noii membri de partid.

„Sîntem conștienți că ansamblul 
preocupărilor noastre privind edu
carea și pregătirea politică și pro
fesională a viitorilor sau noilor 
membri de partid este perfectibil — 
ne spunea, în finalul acestei inves
tigații, tovarășul Ion Deaconu. Avînd 
în vedere indicațiile și orientările de 
inestimabilă valoare teoretică și 
practică ale secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, date la Plenara C.C. al 
P.C.R. din luna martie a.c., în 
perspectiva imediată ne vom direc- 
ționa preocupările spre îmbunătăți
rea în continuare a structurii de 
partid în toate sectoarele economico- 
sociale, acordind o atenție mai 
mare creșterii numerice și calitative 
a organizațiilor de partid din unită
țile petroliere, de minerit, construc
țiilor de mașini și construcțiilor hi
droenergetice — ramuri cu pondere 
însemnată în economia județului 
nostru și în care capacitatea politică 
și organizatorică a . organizațiilor de 
partid, a .tuturor comuniștilor, tre
buie să se manifeste și mai puternic, 
în primul rind prin îndeplinirea 
exemplară a însemnatelor sarcini 
trasate de partid acestor importante 
domenii de activitate. Aceste preo- 

. cupări vor fi traduse în viață pe 
fondul aprofundării și perfecționării 
experienței de pină acum, prin in
tensificarea muncii de pregătire șl 
educare politică . a viitorilor comu
niști, a noilor membri de partid, în 
toate organizațiile de partid din ju
dețul Vîlcea, și în cave accentul prin
cipal va fi pus pe. calitățile profe
sionale, moral-pblitice și cetățenești 
ale celor care solicită să devină 
membri ai partidului".

c. paiEscu 
Ion STANCIU

sarcinile și îndatoririle 
comuniștilor pentru tra- 
viață a hotărîrilor Con-

Așa arată azi vechea stradă a Unirii din Focșani
Foto : N. Moldovcanu
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Si-au bătut•>
cu/e-n...

O întâmplare pe cit de 
trușnică, pe atit de nedorită s-a 
petrecut pe raza localității Bog- 
dănești din județul Iași. In lip
să. de altă... distracție, cițiva ti
neri au luat o bucată de tablă și 
au început să bată în ea zeci de 
cuie. Apoi au luat tabla și au 
așezat-o in mijlocul drumului, 
pe unde urma să treacă autobu
zul care venea de la Iași. A ve
nit autobuzul și... pană de cau
ciuc. Călătorii au pierdut timp 
prețios pină la remedierea de
fecțiunii.

Dar de la bătutul cuielor in ta
blă pină la cele in... talpă nu-i 
decit un pas, la capătul căruia 
li așteaptă amenda și sancțiunea 
după faptă. I

La redacție
un colet — bere îmbu- 

: teliată întir-o sticlă pe 
’care era gravat : „Lin- 
davet-15, produs, to
xic". alături de bine- 
știutul îndemn de a- 
vertizare. Sticla fusese 
cumpărată de un citi
tor din Tutova. de la 
un motel din județul 
Galați.

Pentru 
sesizării, 
adresat
de toxicologie al Insti
tutului de medicină le
gală. solicitind a se 
analiza conținutul sti
clei. Cităm din buleti
nul de analiză nr. 98/.n, 
semnat de șeful labo
ratorului. dr. loan 
Droc, și cercetător ști
ințific, farm. Clara 
Perju : „In proba de 
bere, cercetarea sub
stanțelor toxice, inclu
siv a insecticidelor or- 
ganoclorurate care in
tră în compoziția pro
dusului „Lindavet" (de 
uz veterinar — n.n.) a 
dat rezultate negati
ve". Așadar, berea nu 
era periculoasă pentru 
consum. Dar cine s-ar 
fi încumetat să con
sume băutura dintr-o 
sticlă cu o asemenea

„atrăgătoare" emble
mă ? . . .

Am dus sticla mai 
departe, la Departa
mentul industriei ali
mentare. Din capul 
locului, specialiști cu 
răspundere de aici 
ne-au făcut o preciza
re : sistemele auto
mate de spălare a sti
clelor, existente la ora 
actuală în toate fabri
cile de băuturi din 
țară, asigură o curăți
re și dezinfectare co
respunzătoare a fiecă
rui recipient. Dar — 
tot în opinia lor — a- 
ceasta nu înseamnă că 
e bine ca produsele 
alimentare să fie îm
buteliate — chiar și 
întimplător — în sticle 
destinate soluțiilor to
xice. Departamentul a 
preluat cercetarea ca
zului sesizat, pentru 
a verifica neglijența 
în sine, chiar dacă 
n-a produs conse
cințe.

Socotim că din 
.coastă întîmplare 
desprind citeva 
trebări de 
mai larg : 
de sticle aduc 
spre valorificare cetă
țenii și cum sint ele

a- 
sc 

in- 
interes

Ce fel 
uneori

triate de către lucrăto
rii din comerț ? Cu 
cită grijă și spirit de 
răspundere se face se
lecția lor în fabrici, 
inainte de a intra pe 
benzile de umplere ? 
Cum își fac datoria 
controlorii de la capă
tul benzilor, cărora le 
trece prin fată fiecare 
sticlă ?

Tocmai pe temeiul 
unor asemenea între
bări și la indicația 
Departamentului in
dustriei alimentare. 
Centrala bere, spirt, 
amidon, ape minerale 
a analizat cu exigentă 
cazul semnalat de ziar 
si, pentru a se evi
ta repetarea oricăror 
riscuri, a luat măsuri 
severe in toate între
prinderile.

Și. in sfirșit. încă o 
concluzie : substanțele 
toxice, larg răspîndite 
și folosite astăzi in 
diferite domenii, in
clusiv în gospodă
rie, și ambalajele 
în care au fost ți
nute trebuie să fie 
păstrate si manipulate 
separat de oricare cir
cuit al produselor aii-, 
mentare. (Maria Ba- 
boian).

■
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Pe cînd pasajul peste bariera... hîrtiilor ?
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în studioul de con
certe din strada Nu
ferilor a avut loc cu 
cită va vreme în urmă 
un emoționant concert 
al corului de copii al 
Radioteleviziunii. Di
rijor, Eugenia Văcă- 
rescu-Necula. A doua 
zi după concert schim
bam impresii cu cole
gii din Biroul de mu
zică corală al Uniunii 
compozitorilor — im
presii favorabile din 
toate părțile — cînd 
unul dintre colegi 
spune : „A renăscut 
corul de copii Radio“. 
I-am răspuns atunci : 
„Nu poate să fie vor
ba de o renaștere a 
ceea ce a fost cîndva. 
Acesta este un alt cor". 
Și nu aș vrea ca prin 
aceste cuvinte să di
minuez cu ceva impor
tanța și realizările de 
altădată ale corului și 
nici valoarea dirijori
lor ce au trecut prin 
fața lui, mai ales dacă 
ne amintim de fru
moasele succese, din 
țară șt din străinăta
te, obținute la timpul 
lor. Dar realmente ne 
aflăm în fața unei 
formații de o factură 
nouă : alt repertoriu, 
altă sonoritate, altă 
concepție interpreta
tivă. Voi încerca o 
scurtă analiză.

Repertoriul a fost 
frumos, bogat, dificil, 
nu peste tot prea in
teresant. Prea multe 
„aranjamente" in dau
na cintului coral a 
căppella, cu toate că 
unele dintre ele s-au 
situat la un nivel ar
tistic înalt. Compozi
torii români — bine 
reprezentați, cu ex
cepția ultimelor două 
piese din prima parte 
a programului, prea 
mult cîntate. Nu mă 
îndoiesc că Eugenia 
Văcărescu se va gindi 
și la al ți compozitori, 
ca Livlu Glodeanu, 
Mihai Moldovan, Li- 
viu Comes, Sigismund

de D. D. BOTEZ

Toduța, Alexandru 
Pașcanu, Dan Voicu- 
lescu și alții, ale căror 
creații sînt dintre cele 
mai realizate, și nu 
prea multe coruri din 
țara noastră, afară de 
cele foarte bine selec
ționate, cum este și 
acesta, le pot intet- 
preta. Partea a doua 
a programului a fost 
cam lungă și nu toc
mai reprezentativă.

Sonoritatea corului 
se apropie de perfec-

însemnuri 
despre Corul 

de copii 
ol Radioîeîevizl- 

unii Române

țiune. Omogenizarea, 
foarte bună și la fel 
intonația și acordajul, 
cu excepția cîtorva 
puține momente, ce se 
pot ivi în orice con
cert coral. Dicțiunea 
destul de bună, dar 
mai este de luerat la 
ea. Selecționarea co
piilor a fost foarte 
bine gîndită. Se știe 
că în corurile de copii, 
melanjul dintre vocile 
de fete și cele de 
băieți trebuie realizat 
în proporții asupra 
cărora nu se pot face 
recomandări. El tre
buie ascultat de diri
jor și proporționat 
după un rafinat bun 
gust, cum este cazul 
fericit și aici. Vocile 
băieților sînt consis
tente, penetrante, îm
plinesc sonoritatea. 
Vocile fetelor sînt 
moi, dulci, fac ca su
netul colectiv să de
vină catifelat.

Concepția interpre
tativă a Eugenei Vă

cărescu este deosebi
tă. Eugenia Văcărescu 
se bucură de o foarte 
frumoasă muzicalitate 
— fapt remarcat încă 
de pe cind era stu
dentă a Conservatoru
lui nostru — ceea ce-i 
conferă mari posibili
tăți interpretative : 
frazare corectă, artis
tică, utilizarea dinami
cii șl agogicii pe <\. 
scară largă, intuit^ 
tempo-urilor, o remar
cabilă tehnică a bra
țelor etc.
. în linii mari, concer
tul a fost bine apre
ciat și aplaudat înde
lung. S-au remarcat, 
de asemenea, justul 
echilibru realizat de 
Martha Joja între cor 
și pian, discreția 
și sonoritățile diafa
ne ale acompaniamen
telor sale. Meritorie a 
fost și contribuția 
cvintetului de suflă
tori Concordia, condus 
de Miltiade Nenoiu ; 
a harpei, Elena Gon- 
țolea, a percuției, Eu
genia Șerbăneșcu1 și 
Cristina Văleahu ; a 
celestei, Sandu Con
stantin. Cele cinci so
liste : Mihaela Căpri- 
ță-Gioroc, care ne-|a 
prezentat delicatul 
cîntec de leagăn al lui 
Nicolae Lungu, intr-o 
Excelentă interpretare, 
precum și fetele din 
cor — Ivonne Gliița, 
Mihaela Dănilă, Ga
briela Dobre și Ga
briela Zaharia — au ă- 
tras atenția publicului 
cu precizia lor ritmi
că și cu voci promiță
toare. Foarte budă 
disciplina corului,,-

Concertul a J 5șt 
prezentat de ai.i ița 
Adela Mărculescu, cu 
binecunoscutul -„au 
nar. Numele său vor
bește de la sine. Urez 
corului de copii al Ra- 
dioteleviziunii Româ
ne și dirijorului lui, 
Eugenia Văcărescu- 
Necula, continuă as
censiune.

Mica publicitate
PreȘtări servicii. Se caută de 

urgență un... specialist in repa
rarea de valize. Candidații se pot 
adresa mai marilor cooperației 
meșteșugarilor din Arad, unde 
un astfel de serviciu încă nu se... 
servește.

Schimbări de domiciliu. Gheor
ghe Ciobotea din Crasria — Gorj 
anunță că, după alungarea în 
repetate rînduri a soției și co
piilor din casă, i s-a schimbat și 
lui domiciliul pentru trei luni. 
Regrete tardive. I

Meditații. Fiind găsit cotro
băind prin dulapurile școlii nr. 9 
din Rm. Vilcea, subsemnatul Eu
gen Iacobescu am declarat că 
am venit să-mi completez stu
diile. Acum plătesc meditații la 

I obiectul Cod penal.
Record absolut in materie sta-

I bilit de bucureșteanul Cristian 
I Vladimir. Pentru diferite infrac

țiuni — furt, trafic de influență, 
I luare de mită, fals și uz de fals 

etc, etc — a „colecționat" con
damnări una după alta insu-

I mind... 52 de ani. Cifră care 
chivalează propria-i virstă :

I de ani.

I
I I
I I

I
I

I I
I
I

e-
52

I Rubrică realizată de •
Petre POPA .
cu sprijinul |
corespondenților „Scinteil" I

De ani de zile, trans
portul călătorilor din 
municipiul .Vaslui spre 
zona industrială și 
înapoi se făcea greoi, 
datorită unei bariere 
la traversarea căii fe
rate Tecuci-Iași, linie 
cu un trafic deosebit. 
Zilnic — aglomerație, 
întirzleri de la lucru, 
consecințe negative in
clusiv asupra pro
ducției.

In cunoștință de 
cauză, organele locale 
de partid și de stat au 
studiat posibilitatea 
înlăturării acestor in
conveniente și au pro
pus construirea unui 
pasaj aerian și a unei 
șosele peste calea fe-

a 
a

rată, în partea de sud 
a orașului. Ceea ce s-a 
șl înfăptuit, de vreun 
an de zile. S-a creat 
astfel posibilitatea eli
minării complete 
stagnărilor, deci 
timpului irosit.

Fină aici, toate bune. 
Numai că posibilitatea 
b-a fost incă transfor
mată în realitate. De 
ce ? Conducerea între
prinderii de trans
porturi locale, care 
motiva și justifica 
pină acum neregulile 
din transport prin 
existența barierei, nu 
a luat nici o măsură 
pentru desfășurarea 
curselor pe noul 
seu, cu toate că

tra- 
aces-

ta ar fi și mai sigur și 
mai scurt, deci șl mai 
economic. Circulația 
se desfășoară tot pe 
vechea rută.

întrebați cind vor 
circula autobuzele 
noul traseu, tovarășii 
din conducerea între
prinderii spun că se 
studiază temeinic pro
blema. că se elaborea
ză un plan. că... Să fie 
oare mai greu de făcut 
un nou program, un 
grafic de circulație 
decit a fost executarea 
propriu-zisă a unui 
pasaj și a unei șosele 
de milioane de lei ? I 
(Petru Necula, co
respondentul „Scîn- 
teii").

pe

Bilete la odihnă 
și tratament

Oficiile județene de turism 
din întreaga țară și întreprinde
rea de turism, hoteluri și res
taurante București pun in a- 
ceste zile la dispoziția celor in
teresați locuri pentru petrecerea 
concediilor de odihnă sau pen
tru cură balneară în stațiunile 
Poiana Brașov, Predeal, Sinaia, 
Herculane, Căciulata, Vatra 
Dornei, Tușnad, Sovata, Durau, 
Basna.

Informații suplimentare și 
procurarea de bilete — la filia
lele și agențiile I.T.H.R. Bucu
rești sau direct de la dispece
ratele din stațiunile respective. 
Cei care procură bilete prin ofi
ciile județene de turism și prin 
I.T.H.R. București beneficiază 
de o reducere de 25 la sută la 
transportul pe C.F.R.
In fotografie : Vedere din Sinaia

Performanțele distracției"w

pe
La Intrarea dinspre 

București în munici
piul Alexandria pri
virea este atrasă 
de blocurile frumoase 
care străjuiesc aceas
tă arteră principală. 
Zvelte, înalte, in to
nuri colorate, potrivit 
specificului arhitecturii 
zonei teleormănene, u- 
nele clădiri se înfăți
șează, totuși, cu un 
cusur. Unul de care nu 
sînt vinovați construc
torii... Despre ce este 
vorba ?

Unii copil din cartier 
au descoperit o „j 
că" ce vizează în mod 
direct fațadele. După 
ploaie, cînd pămintul 
este moale, ei apucă tn 
căușul palmelor pă-

fațada blocurilor

,Joa-

mint cleios, îl rotun
jesc ca pe bulgării de 
zăpadă, după care „iau 
linia de ochire" și- 
stropșesc zidurile.

Am urmărit eîteva 
minute această „dis
tracție". Nu știm cite 
„performanțe" au în
registrat „ochitorii", 
dar știm, mai bine-zis 
am. văzut cu ochii noș
tri, cum mulți locatari 
au trecut De lîngă „po
ligon", dar... nici unul 
n-a luat atitudine ! 
Poate nu aș fi așter
nut aceste 
dacă ar fi fost 
de un caz izolat, de o 
întîmplare nedorită, 
dintr-o anumită zi ; 
din păcate însă, am 
putut constata că „jo-

rînduri 
vorba

cul“ are un caracter 
sistematic, se repetă 
mereu, pătînd fațadele 
blocurilor, dar și „fața 
orașului".
Urmările acestui „joc" 

nu sînt deloc 
Ne întrebăm _ 
trebăm și pe părinții 
acestor mici 
tivi" : oare nu-i păcat 
să împroști cu noroi 
munca altora ? Ne re
ferim la efortul depus 
de harnicii constructori 
teleormăneni, care au 
construit intr-un timp 
scurt un oraș foarte 
frumos. Ca să nu mai 

.vorbim de 
tadină a 
lor noului
(Gheorghe

plăcute, 
și-i în-

„spor-

mîndria ci- 
locuitori- 

municipiu. 
loniță).

Expoziție 
la Rotonda
Muzeului 
literaturii 
române

,O epocă văzută de trei con- 
■ sub acest generic, 
literaturii române 
o expoziție ce-și 
sublinieze 

Vlahuță, 
șt Duiliu 

implicat 
atitudine 

istorice

»> 
temporanl" — 
la Muzeul i 
s-a deschis 
propune să 
în care Al. 
Delavrancea 
firescu s-au 
creație sau 
evenimentelor 
le-au fost 
bogat material documentar (ma
nuscrise, corespondență, presa 
epocii, fotografii), expoziția res
tituie epoca așa cum au văzut-o 
cei trei contemporani.

La deschiderea expoziției, al 
cărei vernisaj a avut loc luni, 
27 iunie, In Rotonda Muzeului 
literaturii române, a luat cuvîn- 
tul acad. Șerban Cioculescu, 
după care violonista Liliana 
Ciulei a ilustrat preferințele 
muzicale ale scriitorilor orna- 
giați.

modul
Barbu
Zaih- 

prin 
civică 
cărora 

martori. Printr-un

Cine urmărește produc
ția de filme documen
tare pe teme de circula
ție își dă seama că prin
cipala preocupare a reali
zatorilor o constituie, cum 
e și normal, eficiența. Do
rința de a preveni 
dentele prezidează 
ția și echilibrul 
alese cu prioritate. Dorin
ța de a desfășura o ac
țiune educativă cît mai 
amplă cere ca filmele să 
se adreseze nu numai șo
ferilor amatori, ci și pro
fesioniștilor, nu numai a- 
dulților, ci și copiilor (de 

. unde inițiativa studioului 
,Animafilm“ de a realiza 
un serial cu „Roboțel și 
Creionai"), nu numai con
ducătorilor auto, ci și pie
tonilor, tuturor acelora ce 
influențează 
unui om la 
și armonia 
tiere. în 
cienței, al 
salvarea unor vieți ome
nești, realizatorii de fil
me nu s-au sfiit, 
pină nu de mult, să pro
cedeze la ilustrarea regu
lamentelor. Urmărind .o 
influență modelatoare și 
mai hotărîtoare, ei au tre
cut în ultimii ani la re
flectarea și influențarea 
unor aspecte umane mâi 
concludente. Cineaștii nu 
ezită să aducă înaintea 
ochilor imaginile unor ac
cidente cumplite — grăi
toare de la sine ; să ape
leze la actori și cascadori 
— care să refacă erorile 
unor oameni ce nu mai 
pot fi aduși înaintea noas
tră. Să ’ ’ '
gorile 
care să 
cu care 
mai adesea 
rutiere. Să dubleze sfatu
rile cu demonstrații teh
nice riguroase, mai con
vingătoare pentru .unii de
cit simplele interdicții.

Unele dintre aceste fil
me au o adresă restrînsă,

la o anumită categorie 
auto. („Circulația în pan
tă și în rampă"). Altele 
privesc un număr mult 
mai larg de beneficiari.

In fond, toată lumea 
știe că este riscant să 
conduci sub influența al
coolului, să te angajezi in

aed-
selec- . . _ .

temelor depășiri incorecte etc. De 
~ la noțiunea de risc la

pierderea vieții e o dis
tanță... Filmele pe teme 
de circulație își propun să 
conștientizeze aceste pe
ricole (totuși minimali
zate, așa cum o arată cea

dent, cum este cel evocat 
în ,,S-a intîmplat pe șo
seaua Basarab-Conslanța", 
este făcută de cineaști 
fără insistență gratuită pe 
imaginile terifiante ale 
catastrofelor, dar, în ace
lași timp, fără a se evita 
forța de 
mașinilor 
cendiate, 
suflețite, 
rerate.

Un aspect la fel de re
velator (și mai puțin 
bordat) : ce înseamnă 
vrei . să conduci corect

șoc a imaginilor 
răsturnate, in- 
trupurilor neîn- 
familiilor îndu-

a- 
să 
și

Pe teme de circulație
comportarea 

volan, liniștea 
circulației ru- 
numele 
eficientei

statistică 
acciden- 
într-ade- 
de noci- 

atunci

inventeze, sub ri- 
tipicității, situații 
amintească de cele 
ne confruntă cel 

evenimentele

mai elementară 
privind cauzele 
teloi' !). Și ești • 
văr mai convins 
vitatea băuturilor
cind urmărești drama unui 
tînăr șofer din Galați, 
care, după citeva căni de 
vin nou și o răsturnare 
aparent ușoară intr-un 
șanț șl după luni de spi
talizare rămîne fără un 
picior („Nici măcar o pi
cătură"). Sub semnul ace
leiași obsesii de care a- 
minteam mai sus, a virtu
ților profilactice, sint 
dincite aspecte 
gice mai subtil conectate 
unor gesturi de 
ranță și eroare, unor mo
mente fatale. Iată, de 
pildă, nervozitatea, iras- 
cibilitatea cea de toate zi
lele, manifestate șl la 
serviciu și acasă. O ase
menea stare a îndemnat 
la o depășire nepermisă 
ce a stat la baza unui ac
cident căruia i-au fost vic
time mortale și 
rul-șofer amator 
vele pe care, cu 
voință, se oferise 
ducă pină la școală. Evo
carea unui atare acci-

a-
psiholo-
nesi-gu-

ingine- 
și ele- 

bună- 
să le

să te simți mereu jignit 
de impulsivitatea (și ires
ponsabilitatea) celorlalți ?
Ce înseamnă acest lu
cru — mai ales atunci cînd 
ești femeie ? Adică atunci 
cînd ești mereu ironizată 
și trimisă „la cratiță" 
diverși 
bărbați 
pectul 
gulilor 
tribut al slăbiciunii și in
feriorității feminine și 
din încălcarea lor încă un 
argument al superiorității 
sexului puternic. („Aș vrea 
să conduc corect").

Filmele documentare pe 
teme de circulație se men
țin de cițiva ani la un ri
dicat nivel calitativ — fapt 
la care au contribuit și 
serviciile prestate de ci
neaști profesioniști consa
crat! sau de oameni de ta
lent aparținînd tinerei ge
nerații. Vizionarea produc
ției pe 1982 ne-a atras cu 
deosebire atenția asupra a 
două pelicule realizate de 
tineri cineaști. „Minute 
hotărîtoare" (regia : Ștefan 
Saijdu) are ca principală 
valoare informația utili
tară. Nu însă o informație

de 
parteneri de drum, 
care fac din res- 
riguros al re

de circulație un a-

emisă de o voce anonimă, 
ci una realizată prin apelul 
la autoritatea unei perso
nalități medicale. Cu’ con
cizie și simplitate, doctorul 
Andrei Firică, director al 
Spitalului de urgență, care 
a văzut și a operat in via
ța sa atîtea cazuri grave, 
ne vorbește in acest film 
despre măsurile de sigu
ranță la volan și ne învață 
cum să acordăm, fără să 
facem erori grave, un prim 
ajutor.

„Buletin rutier" (regia : 
Adrian Sîrbu) ne plimbă 
pe serpentinele ce duc spre 
Poiana Brașov intr-o zi de 
toamnă ploioasă și cețoasă, 
cind șoseaua este acoperită 
cu mizga. Imaginile cine
matografice creează at
mosferă, au forța de suges
tie a secvențelor unui lung 
metraj artistic. Sfaturile de 
comportare rutieră pe o a- 
semenea vreme, cunoscute
le sfaturi, sînt formulate 
pe fundalul a două realități 
contrastante. Urmărim, pe 
de o parte. înregistrate in 
priză directă, vocile unor 
conducători auto ce-și ex
primă certitudinea că ei nu 
pot comite nici un accident. 
Oare? se întreabă cineaștii, 
montind aceste declarații 
alternativ cu procesele 
verbale care atestă prezen
ta accidentelor și cauzele 
lor. Morala implicită : pen
tru ca ultimele realități să 
nu se mai producă, este ne
cesar ca certitudinile să 
aibă fundamente solide... O 
lecție făcută cu dramatism 
și cu subtilitate !

Luindu-și argumente din 
viață și făcind o pedagogie 
cînd mai directă, cind mai 
subtilă, dublînd argumen
tele raționale cu unele de 
natură emotivă, filmele pe 
teme de circulație aduc o 
nobilă contribuție la salva
rea vieților. omenești, la 
prevenirea accidentelor ru
tiere.

Nâtalla STANCU
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INTERVIUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

acordat ziarului „Aftonbladet" și revistei „Etc“ din Suedia

Excelenței Sale
Domnului HASSAN GOULED APTIDON

Președintele Republicii Djibouti
Cu prilejul celei de-a Vî-a aniversări a proclamării independenței Repu

blicii Djibouti, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate, 
fericire personală, de progres și prosperitate poporului dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

SĂRBĂTORIREA „ZILEI GRĂNICERILOR"

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

• (Urmare din pag. I)

zației Națiunilor Unite pentru dezar
mare din 1982, am propus reducerea 
cheltuielilor militare și înghețarea 
lor la un anumit nivel. Măsurile pe 
care le-am luat sint, de fapt, in con
cordanță cu propunerile și orientările 
României. Am făcut aceasta ținind 
seama de nivelul prea ridicat al chel
tuielilor, dar și din dorința de a ară
ta un exemplu, de a demonstra că 
nu ne mulțumim numai să formulăm 
propuneri, dar că, realmente, sîntem 
gata să luăm — și am și luat — 
măsuri de a aplica aceste propuneri. 
Desigur, ne dăm seama că aceste 
măsuri ale României nu schimbă, pe 
plan mondial, problemele cheltuieli
lor militare ; dar sperăm cel puțin 
că ele vor fi tot mai bine înțelese 
de toate popoarele și că, pină la 
urmă, se va trece la reducerea chel
tuielilor militare, la înghețarea lor 
pentru un anumit număr de ani, ceea 
ce ar corespunde intereselor fiecărui 
popor, intereselor păcii și colaborării 
internaționale.

Desigur, noi am dori ca toate sta
tele Pactului de la Varșovia, toate 
statele din N.A.T.O. și alte state 
— dar mă refer îndeosebi la aceste 
state care dețin ponderea cea mai 
mare a cheltuielilor militare — să 
procedeze în același fel. Aceasta este 
o contribuție reală la dezarmare, la 
întărirea încrederii, la dezvoltarea 
colaborării — și sperăm că se va 
ajunge aici.

ÎNTREBARE : România a 
menținut și menține în conti
nuare relații prietenești atit cu 
China, cit și cu Uniunea Sovie
tică, acționînd, in unele ocazii, 
ca intermediar in contactele din
tre cele două puteri. Astăzi au 
loc negocieri directe intre China 
și Uniunea Sovietică. In calitate 
de cunoscător al ambelor țări, 
care este opinia dumneavoastră 
privind posibilitățile de destin
dere intre Uniunea Sovietică și 
China in viitorul apropiat ?

RĂSPUNS : România a acționat 
-'•■''tdeauna pentru dezvoltarea re- 

n „dor de colaborare și prietenie cu 
toate țările socialiste și, în acest ca
dru, a dezvoltat relațiile șl cu Uniu
nea Sovietică, și cu Republica Popu
lară Chineză. Am pornit întot
deauna de la faptul că existența 
unor deosebiri de păreri sau a unor 
divergențe nu trebuie să afecteze re
lațiile de colaborare și prietenie, ci 
trebuie să se facă totul pentru de
pășirea acestora, pentru întărirea 
conlucrării atît bilaterale, cît și pe 
plan internațional. Nu aș putea spu
ne că am acționat ca intermediar, 
dar am făcut întotdeauna totul pen
tru a se ajunge la depășirea diver
gențelor dintre Uniunea Sovietică și 
Republica Populară Chineză, pentru 
soluționarea problemelor pe calea 
tratativelor, pentru dezvoltarea co
laborării lor.

Am salutat șl considerăm ca foar
te importantă începerea negocierilor 
dintre Uniunea Sovietică și China. 
Consider că, în ultimii ani, s-au ob
ținut anumiți pași, mai cu seamă în 
dezvoltarea relațiilor economice, ca 
există perspective bune pentru a se 
ajunge la normalizarea relațiilor șî 
dezvoltarea colaborării între cele 
două state. Aceasta corespunde nă
zuințelor celor două popoare, dar șl 
intereselor mai largi ale tuturor ță
rilor socialiste, ale tuturor popoare
lor, ținind seama de rolul pe care 
îl au aceste țări în politica mondială, 
deci în realizarea unei politici de 
pace, de dezarmare, de colaborare 
ii ’rnațlonală.

ÎNTREBARE : Care este pozi- 
a dumneavoastră, domnule 

.reședințe, in problema Afga
nistanului ?

RĂSPUNS : România S-a pronunțat 
de la început pentru soluționarea 
problemelor din Afganistan pe calea 
negocierilor, pentru retragerea trupe
lor străine șl asigurarea independen
ței și suveranității Afganistanului. 
Considerăm că, în acest spirit, tre
buie să se acționeze în continuare 
pentru a se putea asigura soluțio
narea problemelor Afganistanului, 
respectîndu-se dreptul poporului af
gan de a-și hotărî calea dezvoltării 
«ale, fără nici un amestec din afară.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, avind in vedere situa
ția creată de criza mondială, 
care se răsfringe asupra tuturor 
statelor, considerați că pentru a 
face față urmărilor ei va fi ne
cesar ca România să-și integreze 
în viitor, intr-o măsură mai 
mare, economia cu cea a parte
nerilor săi din cadrul C.A.E.R. ?

RĂSPUNS : Doresc să menționez, 
în primul rind, că in economia mon
dială s-au produs mutații foarte im
portante, că, în urma crizei econo

programul 1
11,00 Telex
11,03 Almanahul familiei
11.35 Album coral românesc
11,55 Roman foileton „Marile speranțe" 

— ■episodul 11
12,20 Actualitatea economică
13.35 Ecran de vacantă — Desene ani

mate : „Povestiri din Pădurea 
Verde"

13,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,03 România pitorească
16,25 Clubul tineretului
17,00 Amfiteatru studențesc
17,50 1001 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal 

mice mondiale, s-a accentuat deca
lajul extrem de mare dintre țările 
bogate și sărace. S-a demonstrat că 
actualul sistem de relații mondiale, 
inclusiv sistemul financiar mondial, 
nu mai corespunde intereselor dez-, 
voltării echilibrate și egale a 
economiei mondiale, a economiei 
tuturor statelor. Dealtfel, aceste 
probleme sint astăzi în atenția 
întregii lumi, a tuturor statelor ; au 
loc destul de multe reuniuni și dis
cuții, fără însă a se fi ajuns la con
cluziile necesare depășirii actualei 
situații din viața economică mon
dială.

în mod deosebit noi sîntem preocu
pați de faptul că în tratativele între 
țările dezvoltate și cele. în curs de 
dezvoltare nu s-au realizat nici un 
fel de progrese — ceea ce creează o 
situație deosebit de gravă și poate 
avea repercusiuni importante asupra 
vieții politice mondiale în general. 
De aceea, acordăm o mare atenție 
și sîntem preocupați de. soluționarea 
acestor probleme, de realizarea unei 
noi ordini economice mondiale, a 
unul nou sistem financiar și altor 
măsuri care să asigure reluarea ac
tivității economice, dezvoltarea echi
librată a economiei tuturor statelor, 
precum și schimburi economice echi
tabile, pe baza egalității și avantaju
lui reciproc.

Și România a fost afectată într-o 
anumită măsură de situația gravă 
economică din viața internațională, 
în ce privește orientarea spre viitor 
— ca și în trecut — acordăm o mare 
însemnătate — așa cum am mențio
nat mai înainte — colaborării cu 
țările din C.A.E.R., cu țările socia
liste. Nu avem însă în vedere de a 
restrînge activitatea noastră cu alte 
state. Pronunțîndu-ne și acționînd 
pentru dezvoltarea colaborării în ca
drul C.A.E.R., pentru soluționarea în 
comun a unor probleme privind 
aprovizionarea cu materii prime, cu 
surse de energie, specializarea în 
producție, acționăm totodată pentru 
lărgirea colaborării și cu alte state, 
atît cu țările în curs de dezvoltare, 
cît și cu țările capitaliste dezvoltate, 
pe baza principiilor coexistenței paș
nice, ale egalității și avantajului re
ciproc.

Dorim ca relațiile internaționale în 
domeniul economic să nu se compar- 
timenteze, să nu se ajungă la o res- 
trîngere a colaborării între diferite 
grupări de state, ci, dimpotrivă, să se 
lărgească, să se dezvolte această co
laborare, deoarece depășirea crizei 
economice mondiale, a altor proble
me din viața economică nu se pot 
realiza decît cu participarea largă a 
tuturor statelor, prin intensificarea 
colaborării economice și in alte do
menii.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, in locul tezei tradițio
nale despre „dictatura proleta
riatului" ați lansat o nouă for
mulă, „statul democrației munci
torești revoluționare" pentru a 
caracteriza societatea prezentă a 
României. Ați dori să explicați 
de ce ați găsit că expresia tra
dițională este inadecvată, pre
cum și ideea și importanța aces
tei noi formule ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, la plena
ra Comitetului Central din 1982 și la 
Conferința Națională am pus proble
ma renunțării la teza „dictaturii pro
letariatului" și adoptării unei teze 
care să oglindească mai bine stadiul 
actual de dezvoltare a societății 
socialiste românești, și anume teza 
„statului democrației muncitorești 
revoluționare". în general am men
ționat, cu acest prilej, că de 
fapt întotdeauna socialismul a avut 
în vedere realizarea unei socie
tăți democratice ; clasa muncitoare a 
avut in vedere ca, o dată cu înlătu
rarea claselor exploatatoare, a bur
gheziei, să realizeze o societate in 
care masele populare, poporul însuși 
să participe activ la conducerea tutu
ror sectoarelor de activitate. Deci, 
noțiunea de dictatură a proletariatu
lui nu a fost niciodată înțeleasă ca o 
formă de' a reduce în vreun fel 
drepturile și libertățile maselor popu
lare. Ea s-a referit — în formularea 
luiMarx și, mai tîrziu, chiar și a lui 
Lenin — la o perioadă scurtă și, mai 
cu seamă, la perioada luptei pentru 
cucerirea puterii politice, pentru că, 
după cum spune Engels, odată cu 
cucerirea puterii politice, de fapt, 
proletariatul se desființează pe sine 
însuși ; el devine stăpin al mijloa
celor de producție, devine proprietar 
și se transformă într-o clasă munci
toare nouă.

în acest spirit, dealtfel, noi am și 
luat, în decursul anilor, o serie de 
măsuri de organizare a unor forme 
noi, democratice, incepînd cu for
marea consiliilor oamenilor muncii, 
cu insțituționalizarea adunărilor ge
nerale ca forme de conducere a acti
vității economico-sociale și crearea
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20.30 Videoteca internațională
21,00 Civica ® Legile țării, legile noas
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21.15 Teatru TV : „Totu-1 bipe cind sfir- 

șește bine" de William Shakes
peare. Premieră TV. Interpretea
ză : Celia Johnson, Jan Charleson, 
Michael Hordern, Angela Down, 
Peter Jeffrey, Donald Sinden. Re
gia artistică : Elijah Moshlnsky. 
Traducerea : Ion Frunzetti. Par- 
tpa I
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20,00 Telejurnal
20.15 Buletinul rutier al Capitalei
20.30 Salonul TV al artelor plastice. Iti

nerarul expozițiilor lunii
21.15 Pagini celebre din muzica româ

nească. In cuprins, lucrări de Paul 
Constantlnescu

22,05 Discorama
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unor organisme naționale ale munci
torilor, țăranilor, intelectualilor, care 
să asigure participarea organizată a 
poporului la conducerea societății. 
Pornind de la aceasta, precum și de 
Ia faptul că noțiunea de dictatură în
săși a fost foarte mult compromisă și 
nu exprimă forme reale, democratice 
ale societății socialiste, am adoptat 
această hotărîre pe care o conside
răm ca deosebit de importantă pen
tru dezvoltarea democratică viitoare 
a societății socialiste în țara noastră.

ÎNTREBARE : In unele ziare 
occidentale se publică, de pe po
ziții diverse, unele articole refe
ritoare la politica României față 
de naționalitățile conlocuitoare, 
îndeosebi față de cea maghiară. 
V-am ruga, domnule președinte, 
să ne spuneți care este atitudi
nea României față de cetățenii 
de alte naționalități decît cea 
română ?

RĂSPUNS : Aș dori să menționez 
că, odată cu înfăptuirea revoluției 
de eliberare națională și socială și 
trecerea la construcția socialistă în 
România, problema națională a fost 
rezolvată în spiritul principiilor de
plinei egalități în drepturi între toți 
cetățenii, fără deosebire de naționa
litate. în România locuiesc cetățeni 
de diferite naționalități, in proporție 
de circa 10,5 la sută. Am pornit și por
nim de la faptul că existența aces
tor naționalități pe teritoriul Româ
niei este un rezultat al dezvoltării 
istorice, al conlucrării îndelungate 
între români și alte naționalități, și, 
deci, toți cetățenii țării, indiferent 
de naționalitate, trebuie să se bucu
re de aceleași drepturi în toate do
meniile, să participe activ la întrea
ga viață politică, socială și culturală 
a țării, la dezvoltarea generală a 
societății. Am asigurat și asigurăm 
in practică condițiile realizării aces
tor drepturi, incepînd cu preocupa
rea privind dezvoltarea economico- 
socială a tuturor zonelor țării. Am
plasarea industriei și altor activități 
economice . în toate județele și zo
nele țării creează condiții reale ca 
oamenii să se poată bucura din plin 
de toate drepturile prevăzute in 
Constituție și în primul rind de 
dreptul la muncă, la învățătură și 
cultură.

Avem școli în limbile naționalită
ților. Nu aș dori acum să mă refer 
la cifre. Dar, practic, toți cetățenii 
care doresc să învețe în limba na
ționalității proprii pot face acest 
lucru.

Avem teatre în limba naționalită
ților — și este un lucru cunoscut, 
de exemplu, că teatrul de limbă 
maghiară, din Cluj este de multe ori 
considerat mai bun chiar decit cel 
din Budapesta.

Avem presă, literatură în limbile 
naționalităților. Chiar acei ce criti
că, răuvoitori, politica României în 
problema naționalităților sint nevoiți 
să recunoască că literatura realizată 
de scriitorii de naționalitate ma
ghiară, de exemplu, este la un nivel 
foarte .ridicat, inclusiv din punct de 
vedere al limbii.

De aceea, trebuie să spun, că felul 
în care unele ziare occidentale vor
besc despre problema națională din 
România dovedește necunoaștere, dar, 
citeodată, rea-credință — ceea ce nu 
poate face deloc cinste presei și zia
riștilor respectivi. Oricine vizitează 
România — și sint mulți aceștia — 
poate constata că și în politica na
țională România socialistă se poate 
mîridri cu ceea ce a realizat, cu o 
adevărată egalitate pentru toți cetă
țenii țării. De aceea am și mențio
nat în mai multe rînduri că am dori 
ca și în alte țări problema națională 
să fi fost rezolvată așa cum a fost 
rezolvată ea în România.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, care considerați că sint, 
după părerea dumneavoastră, 
perspectivele relațiilor economi
ce dintre România și Suedia ?

RĂSPUNS : Considerăm, în gene
ral, că relațiile dintre România și 
Suedia sint bune. Am realizat o largă 
colaborare — și economică, și tehnico- 
științificâ, și culturală — și conlu
crăm activ pe plan internațional în 
soluționarea multor probleme com
plexe, îndeosebi în problemele 
dezarmării, ale păcii, independenței 
naționale. Considerăm că nivelul eco
nomiilor celor două țări, ale Româ
niei și Suediei, permite o dezvoltare 
mai puternică a colaborării econo
mice și am convingerea că, în urmă
torii ani, vom realiza progrese im
portante în acest domeniu. în ce ne 
privește, sintem hotăriți să facem to
tul în această direcție.

In încheiere, aș dori ca, prin inter
mediul ziarului dumneavoastră, să 
adresez cititorilor și poporului prieten 
suedez cele mai bune urări de prospe
ritate și bunăstare.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul Cu

prins intre 28 iunie, ora 21 — 1 iulie, 
ora 21. în tară : Vremea va fi caldă, 
îndeosebi In sud-estul țării. Cerul va fi 
variabil, cu înnorări mai accentuate în 
vestul, centrul și nordul tării, precum 
și în zonele de deal și de munte, unde 
pe alocuri vor cădea ploi sub formă 
de averse și se vor semnala descărcări 
electrice. Tn rest, aversele și descărcă
rile vor fi izolate. Vîntul va sufla slab, 
pînă la moderat' cu intensificări locale 
de scurtă durată, predominînd din sec
torul sudic. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 10 și 20 de grade, iar 
cele maxime între 24 șl 34 de grade. 
Izolat, condiții de grindină. (Otilia 
Diaconu, meteorolog de serviciu).

Au fost încheiate amenajările pentru extinderea 
irigațiilor în cadrul sistemului Ialomița -Călmățui

Telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Intr-o telegramă adresată Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, Comi
tetul județean Brăila al P.C.R. ra
portează că la 25 iunie 1983 au fost 
încheiate amenajările pentru extin
derea irigațiilor pe o suprafață ,de 
25 661 hectare din cadrul sistemului 
Ialomița — Călmățui, cu cinci luni 
și jumătate mai înainte de ter
menul stabilit.

Această importantă realizare, se 
spune în telegramă, este rezultatul 
ajutorului primit din partea dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, a conducerii 
partidului și statului, al eforturilor 
susținute depuse de oamenii muncii 
din unitățile de construcții, din in
dustrie și agricultură.

Raportindu-vă acest nou succes al 
oamenilor muncii de pe meleaguri
le brăilene, este un fericit prilej pen

Județele Bacău, Brăila, Dîmbovița, Galați 
și Vaslui au încheiat recoltarea orzului

Acționînd cu hotărîre și răspunde
re, lucrătorii ogoarelor din județele 
Bacău, Brăila, Dîmbovița, Galați și 
Vaslui au încheiat recoltarea orzului 
de pe întreaga suprafață ocupată cu 
această cultură.

în prezent, toate forțele sint con
centrate la strîngerea în bune condi
ții a producției de grîu, la îhsămîn- 
țarea culturilor succesive, executarea 
arăturilor de vară, întreținerea cultu
rilor prășitoare, recoltarea și valori
ficarea legumelor și fructelor, precum 
și la celelalte lucrări din actuala 
campanie agricolă.

Cronica zilei
Ministrul finanțelor, Petre Gigea, a 

avut luni după-amiază o întrevedere 
cu Leopold Ler, ministrul finanțelor 
din Republica Socialistă Cehoslovacă.

în cadrul convorbirii au fost apre
ciate bunele relații de colaborare 
economică și financiară existente în
tre cele două țări și s-au abordat noi 
căi de dezvoltare în continuate a 
acestor raporturi.

A participat Cornel îuga, adjunct 
al ministrului finanțelor.

ir
Luni dimineața au început la Su

ceava lucrările celui de-al 8-lea

ȘTIRI SPORTIVE
® La Izmir a luat sfîrșit cea de-a 

42-a ediție a Jocurilor balcanice de 
atletism. Concursul feminin a fost 
cîștigat de echipa României, cu 170 
puncte, urmată în clasamentul final 
de Iugoslavia — 160 puncte, Bulga
ria — 149 puncte, Grecia — 91 puncte 
și Turcia — 47 puncte.

în clasamentul general masculin, 
primul loc a fost ocupat de Grecia
— 235 puncte, urmată de Iugoslavia
— 200 puncte, Bulgaria — 184 punc
te, România — 151 puncte și Turcia
— 96 puncte.

© Principala protagonistă a con
cursului internațional de natație de 
Ia Bratislava, a fost tînăra înotătoare 
româncă Anca Pătrășcoiu, care, con- 
firmind forma bună manifestată în 
acest sezon, a ciștigat patru probe : 
400 m liber — 4’19”26/100 ; 100 m spa
te — 1’ 04” 98/100 ; 200 m spate — 
2T9”24/100 și 400 m mixt — 
4’56”74/100. Cea de-a cincea victorie 
românească a fost realizată de Eniko 
Palencsar, clasată pe primul loc în 
proba de 800 m liber cu timpul de 
8’56”64/100.

O Meciurile disputate tn ultima zi 
a competiției internaționale feminine 
de handbal „Trofeul Iugoslavia" s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
U.R.S.S. — Iugoslavia 30—17 (15—9) 
Bulgaria — România 29—16 (11—7) ; 
Norvegia — Olanda 17—14 (7—5) ;

cinema
© Revanșa ; BUCUREȘTI (15 61 54) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FERO
VIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30-; 15,45; 
18; 20,15.
© Cuibul Salamandrelor ; CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Program de desene animate : DOI
NA (16 35 38) — 9; 10,45; 12,15.
© Vrăjitorul din Oz : DOINA (16 35 38)
— 13,45; 17,45.
© Pintea : DOINA (16 35 38) — 15,30;
19.30, DACIA (50 35 94) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
© Viraj periculos : BUZEȘTI (50 43 58)
— 15,30; 17,45; 20. v
© Sfirșitul nopții s LIRA (317171) * *-  
16; 18,15; 20,30.

• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital de 
pian Jeno Jando — R.P. Ungară — 19; 
(sala Studio) : Seară de sonate cu Ion 
Marius Lăceanu — vioară. La plan : 
Raluca Ioana Gander — 18.
® Opera Română (ÎS 18 57) : Rigoletts 
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Prin
țesa circului — 19.
® Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Pon
tica — 20.
O Teatrul Giuleștl (sala Majestic. 
14 72 34) : Dragă mincinosule — 19,30. 
0 Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" 
(15 56 78, Grădina Boema) : Fotbal la 
Boema — 19,30; (sala Savoy) : Va
canță la București — 19,30.
® Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și etatea 
— 18,30.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, Ia 
Școala generală nr. 121): Tigrul purpu
riu căruia-i plăceau clătitele — 17.

© Anna celor 1.000 de zile : COSMOS 
(27 54 95) — 9,30; 12; 16; 19.
® Mult mai de preț e iubirea ! FE
RENTARI (80 49 85) — 15,S0; 17,30;
19.30.
© Tatăl reginei î PACEA (60 30 85) — 
15,30-; 17,30. 

tru noi, mult stimate tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu, să vă 
adresăm din toată inima cele mai 
respectuoase mulțumiri pentru preo
cuparea constantă ce o acordați dez
voltării continue a agriculturii jude
țului nostru, care-și găsește o nouă 
și elocventă expresie în hotărirea pe 
care ați luat-o recent ca și județul 
Brăila să fie cuprins in programul 
prioritar de înoheiere a lucrărilor de 
irigații pe întreaga suprafață agrico
lă încă în acest cincinal. Această 
măsură, care poartă pecetea înaltu
lui discernămint și spirit practic, ști
ințific, cu care acționați în funcție 
de realitatea concretă și care se va 
regăsi în sporirea rodniciei ogoare
lor brăilene, constituie pentru noi 
toți un nou prilej de a ne angaja în 
fața dumneavoastră, mult iubite to
varășe secretar general, de a acțio
na cu toate forțele și priceperea pen
tru obținerea unor recolte sporite, 
pentru creșterea eficienței acestor 
investiții.

în telegramele adresate cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al partidului, comitetele ju
dețene de partid respective se an
gajează, în numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din agri
cultura acestor județe, de a face totul 
pentru realizarea sarcinilor de plan și 
angajamentelor asumate, a programe
lor de autoconducere și autoaprovi- 
zionare, Contribuind astfel la crește
rea bunăstării întregului popor, la 
ridicarea patriei pe noi culmi de ci
vilizație și progres. (Agerpres) 

simpozion național cu tema „Sigu
ranța în funcționare a instalațiilor 
energetice", organizat de Consiliul 
național al inginerilor și tehnicie
nilor și Ministerul Energiei Electrice, 
sub egida Festivalului național 
„Cîntareă României", mareînd etapa 
finală pe ramuri și domenii a ac
țiunii de creație științifică și tehni
că. Iau parte cercetători din insti
tutele de profil, cadre universitare, 
numeroși specialiști din întreprinde
rile de rețele electrice din țară.

(Agerpres)

Cehoslovacia — Iugoslavia (B) 20—19 
(10—6).

în clasamentul final, pe primul lob 
s-a situat echipa U.R.S.S., urmată de 
formațiile Iugoslaviei, Bulgariei, 
României, Cehoslovaciei, Iugoslaviei 
(B), Norvegiei și Olandei.

0 Rezultate înregistrate în penul
tima etapă a campionatului diviziei 
B la fotbal : seria I : Dunărea Că
lărași — Gloria Buzău 1—2 ; C.S.M. 
Suceava — I.M,U. Medgidia 3—1 ; 
C. S. Botoșani — Dunărea C.S.U. 
Galați 2—1 ; Prahova Ploiești — 
C.S.M. Sf. Gheorghe 1—1 ; în clasa
ment conduce Dunărea C.S.U. Galați
— 46 puncte, urmată de Gloria Bu
zău — 40 puncte ; seria a Il-a : Me
canică fină Steaua-București — Chi
mica Tîrnăveni 3—2 ; Rapid — 
C.S.M. Drobeta-Tr. Severin 4—1 ; 
Pandurii Tg. Jiu — Dinamo Victoria 
București 1—2 ; în clasament se men
ține lideră Rapid — 56 puncte, ur
mată de Dinamo Victoria 40 p șl 
I. P. Aluminiu Slatina — 39 p ; seria 
a IlI-a : Metalurgistul Cugir — 
F. C. Baia Mare 2—0 ; Armătura Za
lău — U. T. Arad 2—1 ; Universitatea 
Cluj-Napoca — C.I.L. Sighet 7—1 ; 
în clasament conduce F. C. Bala 
Mare — 45 puncte, urmată de Uni
versitatea Cluj-Napoca șl U. T. Arad
— cu cite 41 puncte.

© Omul șl umbra : PACEA (60 30 85)
— 19,30.
9 Brigada diverse in alertă : MUN
CA (21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
© Martorul de pe „Cap Arcona*  s 
PROGRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
© Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni în Rusia : SCALA (11 03 72) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FAVO
RIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15. MODERN (23 71 01) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, la grădină — 21. 
© Dragostea mea Cu Jakub : UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20.
© Descendență directă : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
© Fata care vinde flori : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
© Vraciul ! DRUMUL SĂRII (31 28 13)
— 15; 17,30; 20, POPULAR (35 15 17)
— 10; 13; 16; 19.
© șatra : GIULEȘTI (17 55 46) — 13,30; 
15,45; 18; 20,15, AURORA (35 04 66) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Dosarul „Lina de aur*  : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Adio, dar rămîn cu tine : PATRIA

„Ziua grănicerilor Republicii So
cialiste România" a fost sărbătorită 
și în acest an print.r-o amplă suită 
de manifestări politico-educative și 
cultural-artistice. în unitățile și sub
unitățile de grăniceri, la casele ar
matei, precum și la casele de cultură.1" 
și căminele culturale din localitățile 
de frontieră au avut Ioc adunări ur
mate de programe artistice, la care 
și-au dat concursul formații și 
interpreți ce s-au distins în ca
drul Festivalului național „Cîntarea 
României".

Organizației U.T.C. dintr-o unitate 
de frontieră — unitate care a obținut 
rezultate remarcabile în toate dome
niile, fiind deținătoare a titlului de 
frunte — i s-a acordat Drapelul Co
mitetului Central al Uniunii Tine
retului Comunist. A avut loc, de ase
menea, festivitatea încheierii celei

„Sărbătorind Ziua grănicerilor Republicii Socialiste Romania, toți cei 
ce străjuiesc cu responsabilitate și vigilență revoluționară, dăruire și 
abnegație frontierele patriei își exprimă sentimentele de nețărmurită 
dragoste, profund respect față de dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cutezător conducător de partid și de stat, strălucit 
ctitor a] mărețelor înfăptuiri de pe străbuna vatră a țării, remarcabilă 
personalitate a lumii contemporane, consecvent promotor al extinderii și 
dezvoltării relațiilor noi, democratice, de înțelegere, cooperare și prietenie 
între popoare, de statornicire a unei păci trainice pe toate meridianele 
globului pămintesc.

Ne angajăm in mod solemn să ne consacrăm toate eforturile Înfăptui
rii sarcinilor ce ne revin din istoricele hotărîri ale Congresului al XII-lea 
și Conferinței Naționale ale partidului, din magistrala dumneavoastră 
cuvintare la convocarea-bilanf a activului cadrelor de bază, din Directiva 
privind pregătirea militară și politică, pentru a obține rezultate de presti
giu în dobîndirea unei calități noi, superioare în toate domeniile activi
tății ostășești, materializind cerința ca fiecare militar să fie, în același 
timp, un activist de bază al partidului, ca întregul personal al trupelor 
noastre să participe activ la viața politică și socială a țării.

Acționînd în spiritul doctrinei militare naționale, ai cărei strălucit 
fondator sînteți, grănicerii României socialiste, devotați fără margini 
patriei, partidului și poporului, vă asigură, mult stimate tovarășe coman
dant suprem, că își vor perfecționa necontenit pregătirea militară, politică 
și de specialitate pentru executarea ireproșabilă a misiunilor de pază a 
hotarelor țării, vor dezvolta larg conlucrarea cu' membrii gărzilor patrio
tice și ai detașamentelor de pregătire militară a tineretului, cu intreaga 
populație din zona dc frontieră, fiind gata în orice moment să apere cu 
fermitate, împreună cu celelalte arme, cu întregul popor, cuceririle revo
luționare, munca pașnică a națiunii, independența, suveranitatea și inte
gritatea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România".

ADUNĂRI FESTIVE CU PRILEJUL „ZILEI ÎNVĂȚĂTORULUI"
Duminică, odată cu festivitățile de 

încheiere a anului școlar și sărbăto
rirea „Zilei pionierilor", în întreaga 
țară a fost marcată „Ziua învăță
torului", prilej de evidențiere a suc
ceselor obținute de slujitorii școlii în 
înfăptuirea sarcinilor complexe în
credințate de societate, de educare 
comunistă, revoluționară a tinerei 
generații, de cinstire a celor care, 
prin munca lor, contribuie la forma
rea și pregătirea pentru viață a ti
neretului patriei. Cu acest prilej au 
foșt organizate adunări festive în 
municipii, orașe și centre de comună. 
Asemenea adunări au avut loc și la 
nivelul centrelor universitare. La 
festivități au luat parte cadre didac
tice, reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, ai organi
zațiilor sindicale, de copii și tineret, 
părinți, membri ai Consiliului Supe
rior al Educației și învățămintului, ai 
consiliilor județene ale educației și 
învățămintului, conducători de între
prinderi și instituții. în cadrul adu-< 
nărilor au fost prezentate rezultatele 
obținute în îndeplinirea sarcinilor ce 
revin școlii din documentele Congre
sului al XII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, din opera se
cretarului general al partidului, to- 
varășul Nicolae. Ceaușescu, din lu
crările Congresului Educației Poli
tice și Culturii Socialiste din iunie 
1982.

A fost adresat, totodată, salutul Mi
nisterului Educației și învățămîntu- 
lui și Uniunii sindicatelor din lnvă- 
țămînt, știință și cultură. De „Ziua 
învățătorului", Ministerul Educației și 
învățămintului a conferit persona
lului didactic titluri de „evidențiat", 
în semn de omagiu pentru rezulta
tele deosebite obținute in activitatea 
instructiv-educativă șl social-obșteas- 
că.

Participanții la adunările festive au

250 de ani de la înființarea școlii generale 
din comuna Mărișelu — Bistrița-Năsăud

In comuna Mărișelu, județul Bis
trița-Năsăud, a avut loc o adunare 
consacrată sărbătoririi a 250 de ani 
de la înființarea învățămintului ro
mânesc din localitate.

Cu acest prilej, participanții la 
adunare au adresat o telegramă to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, în care se spune : 
Dină glas celor mai calde și alese 
sentimente de dragoste și profundă 
recunoștință față de conducerea

(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, GLORIA (47 46 75) — 9; U-,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Cei trei mușchetari : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
© Zilele filmului suedez : Charlotte 
Lowenskbld : STUDIO (59 53 15) — 10; 
12,30; 15; 17,30; 20.
© Mașina timpului; CAPITOL (16 29 17)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 21.
© Madona păglnă î COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
© împușcat în spate : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30. FERO
VIAR (50 51 40) la grădină - 21.
© Aventură în Arabia : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30;-11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20. MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; UU 20,15
© Un american la Paris : MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,45; 
14,30; 17,15; 20.
© Iubire fără soare ; VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, SALA 
MICA A PALATULUI — 17,15; 20, 
ARTA (213186) — 9; 11,15; 13,15; 15,30; 
17,45; 20. la grădină — 21. 

de-a 5-a ediții a ștafetei „Alături de 
grăniceri — de strajă patriei", care 
și-a început itinerarul în toamna 
anului trecut, cu prilejul „Zilei ar
matei Republicii Socialiste Româ
nia". La ștafetă, care a făcut încon
jurul întregii țări, au participat zeci 
de mii de pionieri — prieteni ai gră
nicerilor în așezările urbane și ru
rale situate în apropierea frontierei.

In București, la Casa centrală a 
armatei, s-a desfășurat o adunare 
festivă, la care au luat parte cadre 
militare active și în rezervă, perso
nal muncitor civil, membri ai fami
liilor acestora.

Cu acest prilej a fost adresată o 
telegramă tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandant suprem al forțelor 
armate, în care se spune :

adresat C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, telegrame în care se ex
primă sentimentele de înaltă stimă 
și profundă recunoștință față de cel 
mai iubit fiu al poporului, conducă
tor încercat al națiunii noastre, per
sonalitate de prestigiu a vieții poli
tice internaționale, luptător neînfricat 
pentru măreața cauză a păcii și pro
gresului în lumea întreagă. Sub con
ducerea și îndrumarea nemijlocită a 
secretarului general al partidului — 
se arată în telegrame — invățămintul 
românesc cunoaște o dezvoltare fără 
precedent, fiind asigurate cele mai 
bune condiții de muncă și viață pen
tru oamenii de la catedră, pentru 
pregătirea la cel mai înalt nivel a 
tinerelor generații.

Cadrele didactice subliniază, tot
odată, în cuprinsul telegramelor pro
funda gratitudine, alese sentiments 
de stimă și respect față de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, strălucit om de știință și 
activist politic, savant de renume 
mondial, pentru rolul deosebit în așe
zarea învățămintului pe baze știin
țifice.

Oamenii muncii din învățămint își 
reafirmă cu acest prilej sărbătoresc 
hotărirea de a acționa în continuare 
pentru Îndeplinirea exemplară a sar
cinilor ce le revin în creșterea și edu
carea tineretului studios, de a-și 
aduce contribuția Ia formarea omu
lui nou, cu o temeinică pregătiră 
profesională și un larg orizont știin
țific și cultural, cu o conștiință înain
tată, revoluționară, de a-și pune în
treaga lor putere de muncă în slujba 
înfloririi continue a patriei.
. In încheierea adunărilor festive 
prilejuite de „Ziua învățătorului" au 
avut loc programe artistice. (Ager
pres).

Partidului Comunist Român, față de 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel 
mai apropiat prieten al tinerei gene
rații, ctitor al învățămintului româ
nesc modern, vă adresăm din adincul 
inimilor noastre călduroase și sincere 
mulțumiri pentru minunatele condiții 
asigurate învățămintului contempo
ran, pentru grija părintească cu care 
vegheați Ia creșterea și formarea ti
nerei generații ca viitori constructori 
de nădejde ai socialismului și comu
nismului în patria noastră.

teatre

• CREȘTEREA PLAN
TELOR ÎN COSMOS. 
Experiențele de studiere a influ
enței zborului cosmic asupra 
plantelor au început în Uniunea 
Sovietică încă în anul 1960. De 
atunci a fost acumulat un bogat 
volum de cunoștințe științifice, 
dar au fost intîmpinate și unele 
greutăți. Astfel, s-a dovedit că 
o serie de plante, incepînd cu 
algele șl terminînd cu griul sau 
mazărea, pot crește și în con
dițiile imponderabilității, dar, 
de-a lungul mai multor expe
riențe succesive, nu s-a reușit să 
se obțină ca plantele superioare 
să și înflorească și să dea rod 
la ■ bordul stațiilor orbitale. 
Acest insucces nu i-a descurajat 
însă nici pe oamenii de știință, 
nici pe cosmonauți, și iată că a

fost obținut primul succes : la 
bordul stației „SaIiut-7“, într-o 
cameră ermetică, cosmonauții A. 
Berezovoi și V. Lebedev au se
mănat o plantă — arabidopsis 
— al cărei ciclu de dezvoltare 
este de numai circa 30 de zile. 
La 2 august 1982 planta a înflo
rit, iar apoi a rodit. Prima „re
coltă" cosmică — 200 de se
mințe. A fost astfel infirmată 
părerea că ar fi imposibil ca 
plantele să se poată dezvolta în 
condiții de imponderabilitate pe 
parcursul întregului lor ciclu de 
viață, de la sămînță la semințe.

® IZOTOPII ÎN AJU
TORUL ARHEOLOGIEI. 
Oamenii de știință ai Universi
tății Oxford (Anglia) au reali
zat o nouă metodă de determi
nare a originii geografice a me

talelor din perioadele istorice 
timpurii. Prin acest procedeu se 
măsoară fizic proporția cantita
tivă a diferiților izotopi ai 
plumbului. Deoarece această 
proporție nu este peste tot 
aceeași și rămîne neâfectată de 
prelucrarea metalurgică, arheo
logii pot intra în posesia „am
prentelor" diferitelor mine de 
metal din care a fost exploa
tat plumbul sau alte metale cu 
conținut de plumb. Cercetările 
efectuate astfel pe obiecte de 
argint din partea de est a Me- 
diteranei, care păstrau urme de 
plumb, au dus la concluzia că 
încă din sec. 2 și 3 î.e.n. minele 
de argint din Laureion (la est 
de Atena) erau principalele fur
nizoare ale acestui metal, fapt 
necunoscut pînă acum de is
torici.

® UN NOU MODEL 
DE AVION cu aripă de for
ma unei săgeți întoarse a fost 
proiectat de către o companie 
americană de aviație. Privin- 
du-1. :ai impresia că zboară cu 
coada înainte. Avantajele aero
dinamice ale unei astfel de a- 
ripi erau cunoscute de către 
constructori de multă vreme, 
dar ele erau anihilate de ten
siunile foarte puternice pe care 
le provoca în corpul avionului 
Ia viteze mari. In al doilea rind. 
o aripă metalică suficient de re

zistentă de forma unei săgeți 
întoarse era mult prea grea. In 
prezent o astfel de aripă de
vine o posibilitate reală dato
rită apariției așa-numitelor ma
teriale compozite, alcătuite din 
mase plastice armate cu fibre 
de grafit sau de sticlă, care nu 
numai că sint mai ușoare de
cît metalul, dar au și rezistență 
mai mare.

® BICICLETĂ CU 
PORTBAGAJ. Din motive 
de economie, multi iubitori ai 
automobilului din Occident fo

losesc mai mult bicicleta, care 
însă prezintă un considerabil 
dezavantaj : are prea puțin loc 
pentru bagaj. Pentru a realiza 
o îmbunătățire din acest punct 
de vedere, constructorii vest- 
germani de biciclete au pre
zentat la o expoziție din Koln 
modelul de bicicletă înfățișat 
în fotografia de mai jos.

• DICȚIONAR LITE
RAR. Spre a marca cea de-a 
80-a aniversare a lui Georges 
Simenon, părintele celebrului 
comisar Maigret, scriitorul bel
gian Maurice Piron a publicat 
recent o carte intitulată „Uni
versul Iui Simenon". Pe par
cursul a 490 de pagini, cartea 
se constituie intr-un ghid-dic- 
ționar al celor 193 de romane și 
nuvele publicate de Simenon în
tre 1931 și 1972, an în care pro
lificul scriitor a renunțat să 
mai scrie romane, pentru a cul
tiva genul memorialistic. Citi
torul regăsește, rind pe rind, 
„fișa de identitate" a fiecărei 
opere, atmosfera, locurile în 
care trăiesc eroii, învăluiți de 
mister, ai lui Simenon.

® ZIUA ABOLIRII 
SCLAVIEI, DECLARATĂ 
SĂRBĂTOARE. Adunarea 
Națională franceză a proclamat 
ziua de 27 aprilie drept sărbă
toare națională ce va marca, 
anual, aniversarea abolirii scla
viei de către Franța. Se reamin
tește, în acest fel, că la 27 a- 
prilie 1848 autoritățile franceze 
au adoptat o declarație în baza 
căreia cei 249 000 de sclavi exis- 
tenți în coloniile de atunci ale 
țării au fost eliberați. Rezoluția 
adoptată de Aduparea Naționa
lă prevede, de asemenea, ca In 
fiecare an, in aprilie, in toate 
școlile țării să fie consacrată o 
oră de studiu abolirii sclaviei.



Adunarea Mondială pentru pace și viața, 

împotriva războiului nuclear, desfășurată la Praga, a relevat:

Necesitatea stringentă a edificării unei Europe 
fără arme nucleare

LUCRĂRILE SESIUNII U.N.C.T.A.D.
Ample consultări între țările în curs de dezvoltare și țările 

avansate economic

PRAGA — Trimisul Agerpres, Paul 
Diaconu, transmite : La Palatul Cul
turii din Praga au luat sfirșit, dumi
nică, lucrările Adunării Mondiale 
pentru pace și viață, împotriva răz
boiului nuclear. în cursul ședinței 
plenare au fost prezentate rapoartele 
finale privind concluziile dezbaterilor 
din comisii, din grupurile socio-pro- 
fesionale și ale celorlalte întilniri, 
subliniindu-șe aprecierea că lupta 
pentru pace’ constituie o problemă 
fundamentală a zilelor noastre. La 
dezbateri, care au durat (5 zile, au 
participat aproximativ 2 500 de dele
gați, reprezentînd organizații de 
luptă pentru pace, mișcări progresis
te și democratice din 140 de țări, pre
cum și organizații internaționale. Din 
România a fost prezentă o delegație 
condusă de tovarășa Tamara Dobrin, 
membru al C.C. al P.C.R., președinte 
executiv al Consiliului Național al 
F.D.U.S., membru al Consiliului de 
Stat.

In cursul lucrărilor s-a relevat ne
cesitatea stringentă a abandonării 
planurilor de instalare de noi rachete 
pe continentul european, a retrage
rii și distrugerii celor existente, a 
adoptării de măsuri în direcția 
denuclearizării complete a Euro

Ample acțiuni și luări de poziție 
împotriva cursei înarmărilor

DELHI 27 (Agerpres). — Cu pri
lejul Zilei Cartei O.N.U., la Delhi 
s-a desfășurat simpozionul „Rolul 
Națiunilor Unite pentru dezvoltare 
și dezarmare", organizat de Federa
ția Asociațiilor Națiunilor Unite 
din India (I.F.U.N.A.).

Poziția României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, cu privire la 
problematica dezvoltării și a dezar
mării, la necesitatea întăririi rolu- 
lui O.N.U. in soluționarea proble
melor mondiale, îndeosebi a celor 
privind pacea și securitatea inter
națională, a fost prezentată de în
sărcinatul cu afaceri a.i. al țării 
noastre, Constantin Rădoi. Au fost 
subliniate măsurile ce se impun a 
fi adoptate de către toate statele 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
reducerea bugetelor militare, lichi
darea crizei economice și a subdez
voltării, înfăptuirea noii ordini eco
nomice și politice internaționale.

MOSCOVA 27 (Agerpres). — La 
fabrica „Comuna din Paris" din 
Moscova a avut loc un miting con
sacrat problemelor apărării păcii și 
dezarmării. In intervențiile lor, vor-' 
bitorii au subliniat pericolul pe care 
il reprezintă cursa înarmărilor, și 
îndeosebi instalarea unor noi rache
te nucleare americane cu rază me
die de acțiune pe teritoriul Europei.

BONN (Agerpres). — O manifes
tație de masă împotriva proiectelor 
N.A.T.O. de amplasare a noi rache
te nucleare cu rază medie de ac
țiune a avut loc la Krefeld, in 
R.F.G., localitate de al cărei nume 
este legat Apelul pentru pace, im-
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pei, a scoaterii totale și defi
nitive in afara legii a armelor nu
cleare. S-a subliniat, totodată, nece
sitatea recuperării resurselor imense 
irosite în iraționala cursă a înarmă
rilor și a utilizării lor în scopurile 
progresului economic și ale realizării 
unor programe sociale, în special in 
țările în curs de dezvoltare. O atenție 
deosebită a fost acordată evidențierii 
importanței mobilizării tuturor po
poarelor, a forțelor progresiste și de
mocratice în lupta pentru apărarea 
dreptului suprem al oamenilor, al 
popoarelor, la viață, la existență li
beră și demnă.

în încheierea lucrărilor, participan- 
ții au adresat un apel la lupta pen
tru pace, pentru încetarea înarmări
lor nucleare, pentru utilizarea resur
selor lumii în slujba păcii și a vieții, 
pentru libertate, independență și 
prosperitatea tuturor națiunilor.

La rîndul lor, participanții la satul 
tineretului și studenților pentru pace, 
din cadrul Adunării mondiale pentru 
pace și viață, împotriva războiului 
nuclear, reprezentînd peste 230 or
ganizații naționale, regionale și in
ternaționale de tineret și studenți, au 
adresat tinerei generații de pretutin
deni apelul la intensificarea luptei 

potriva rachetelor nucleare, pe care 
și-au pus semnătura pină în pre
zent peste 4 milioane de vest-ger- 
mani. Participanții au subliniat, în 
intervențiile la mitingul care a avut 
loc cu acest prilej, că amplasarea 
rachetelor „Pershing—2" și „Cruise" 
pe teritoriul Europei occidentale ar 
însemna, in afara pericolului pe 
care il reprezintă pentru pacea și 
securitatea continentului, alocarea 
unor sume uriașe pentru accelera
rea cursei înarmărilor, în vreme ce 
în țările respective, precum și in 
S.U.A., se intensifică fenomenul 
pauperitățit.

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
Peste 5 000 de persoane au luat 
parte la o demonstrație împotriva 
armelor nucleare și a pericolului de 
război, organizată în fața marilor 
laboratoare militare de la Liver
more, statul California, unde sint 
puse la punct cele mai moderne ti
puri de arme nucleare americane. 
Participanții la demonstrație au ex
primat un protest hotărît împotriva 
cursei înarmărilor, în special a în
armărilor nucleare.

TOKIO 27 (Agerpres). — „Hiro
shima nu trebuie să se repete !“ — 
este genericul sub care la. Muzeul 
păcii din acest oraș. s-a deschis o 
expoziție de fotografii, scrisori, 
opere de artă și alte mărturii ale 
supraviețuitorilor coșmarului nu
clear, care vorbesc despre ororile 
bombardamentului atomic. Expozi
ția a fost organizată in scopul mo
bilizării opiniei publice în lupta 
împotriva pericolului nuclear. 

pentru pace și dezarmare, în primul 
rind pentru dezarmare nucleară. S-a 
subliniat hotărîrea tineretului și stu
denților, a organizațiilor acestora de 
a participa activ la pregătirea și 
marcarea în 1985 a Anului Internațio
nal al Tineretului, sporindu-și con
tribuția la edificarea unei lumi mai 
bune și mai drepte.

★
în cadrul Adunării Mondiale pen

tru pace și viață, împotriva războiu
lui nuclear a fost organizat un fo
rum de solidaritate cu popoarele 
Africii, Asiei și Amerlcii Latine. In 
cuvîntul rostit cu acest prilej, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, Yasser Arafat, și-a exprimat 
acordul cu rezoluțiile O.N.U., cu po
ziția adoptată de reuniunea arabă la 
ni-vel înalt de la Fes și a salutat pro
punerile privind convocarea unei 
conferințe internaționale pentru so
luționarea situației din Orientul Mij
lociu. Stabilirea unei păci juste și 
durabile în Orientul Mijlociu, a spus 
Yasser Arafat, nu poate constitui nu
mai o problemă a poporului palesti
nian, Ci ea interesează toate statele 
și națiunile.

Congresul Partidului African 
al Independenței 

din Republica Capului Verde
PRAIA 27 (Agerpres). — în cadrul 

lucrărilor celui de-al II-lea Congres 
al Partidului African al Independen
ței din Republica Capului Verde 
(P.A.R.C.V.) — care se desfășoară la 
Praia — delegații au examinat și 
aprobat raportul de activitate prezen
tat congresului de Aristides Pereira, 
secretar general al P.A.R.C.V. Au 
fost, de asemenea, examinate și 
adoptate noul statut și programul 
partidului, alte documente importan
te privind impulsionarea eforturilor 
de dezvoltare economică, socială si 
culturală a țârii. în cadrul dezbateri
lor pe marginea acestor documente o 
atenție deosebită s-a acordat perfec
ționării activității organizațiilor de 
partid la toate nivelurile. A fost 
subliniată, totodată, importanța con
solidării sectorului de stat in econo
mia națională.

Plenara C.C.
al P. C. din Vietnam
HANOI 27 (Agerpres). — La Hanoi 

s-au desfășurat lucrările plenarei 
C.C. al P. C. din Vietnam, care a 
dezbătut probleme ale activității 
ideologice și organizatorice a partidu
lui in lumina sarcinilor de dezvoltare 
economică și socială a țării pentru 
anii următori. Plenara a pus in fața 
organizațiilor de partid sarcina spo
ririi disciplinei pe linie de partid și 
de stat, a întăririi muncii politico- 
educative în cadrul partidului și în 
rîndul maselor.

Vizita delegației Academiei
„Ștefan Gheorghiu'*  în B.P. Chineză
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BEIJING 27 (Agerpres). — în 
cursul vizitei efectuate în R. P. Chi
neză, delegația Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", condusă de tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., rectorul academiei, s-a întîl- 
nit cu tovarășul An Bisheng, prim- 
secretar al Comitetului provinciei 
Yunnan al P.C.C., și cu tovarășul 
Zhong Zhai, președintele Comitetului 
Consultativ al Reprezentanților Popu

Manifestări culturale românești în Elveția
BERNA 27 (Agerpres). — In Elve

ția a început un amplu ciclu de ma
nifestări culturale românești. In sta
țiunea Laax au fost deschise săptă
mânile culturii românești, prin pre
zentarea unui spectacol la care și-au 
dat concursul formații artistice 
elvețiene. De asemenea, a avut loc 
vernisajul unei cuprinzătoare expo
ziții de pictură și sculptură româ
nească contemporană și al unei ex
poziții de arhitectură rurală româ
nească.

Au luat cuvîntul dr. George Ar- 
pagaus, președintele Consiliului de 
administrație al complexului turistic 
din Laax, prof. dr. Augustin Maissen, 
cunoscut romanist de talie interna
țională, a cărui alocuțiune a fost ți

Primele rezultate ale alegerilor din Italia
ROMA 27 (Agerpres). — Duminică 

și luni in Italia s-au desfășurat ale
geri legislative anticipate, la care au 
participat 81 la sută din cei 44 mili
oane de alegători. Un comunicat al 
Ministerului de Interne dat publici
tății, după despuierea a 25 la sută 
din urne, informează că Partidul De- 
mocrat-Creștin a întrunit 32,3 la sută
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I ' LA BRATISLAVA a avut loc 
deschiderea celei de-a 15-a ediții a 

| Tirgului internațional de chimie 
„Incheba ’83", la care participă 499 
firme și întreprinderi din 22 de 

. țări, între care și țara noastră. In 
pavilionul României, întreprinde-

I rile de comerț exterior „Chimint- 
portexporl" și „Danubiana" expun 
o gamă variată de produse. în ziua

I deschiderii, pavilionul românesc a 
fost vizitat de Peter Colotka, mem-

I bru al Prezidiului C.C. al ,P.C. din 
Cehoslovacia, președintele' Guver-

1 nului R. S. Slovace, Miloslav 
Hruskovic, membru supleant al 
Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho-

I slovacia, secretar al C.C. al P.C. 
din Slovacia, de alte persoane ofi
ciale, care au apreciat calitatea ex-

I ponatelor.
. NUMĂRUL MEMBRILOR P. C.

CHINEZ este acum de peste 40 mi-
1 lioane — transmite agenția China 

Nouă, citind un comunicat al Sec
ției organizatorice a C.C. al P. C. 
Chinez. în cursul anului trecut au 

lari din provincia Shanxi. Delegația 
a purtat discuții cu membrii secreta
riatelor Comitetelor de partid ale pro
vinciilor vizitate, precum și cu recto
rii și cadrele didactice ale școlilor de 
partid provinciale. Au avut loc con
tacte cu diferite categorii de oameni 
ai muncii din municipiile și localită
țile rurale. Delegația a vizitat institu
ții sociale, ideologice și culturale, 
precum și monumente istorice.

nută în parte în limba română, și 
ambasadorul țării noastre la Berna, 
Ion Datcu. Vorbitorii au subliniat la
tinitatea limbii și culturii române, 
relațiile tradiționale de prietenie ro- 
mâno-elvețiene, rădăcinile istorice și 
lingvistice comune poporului român 
și naționalității retoromane din Elve
ția. Au fost reliefate eforturile 
României, ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru reducerea încordă
rii internaționale, pentru pace și în
țelegere între popoare.

Au participat reprezentanți ai gu
vernului federal elvețian, E. Han- 
gartner, primarul orașului Laax, F. 
Berter, ministrul justiției din canto
nul Graubunden, ziariști, un numeros 
public.

din voturile exprimate, Partidul 
Comunist — 32,9 la sută, Partidul 
Socialist — 11,1 la sută, Partidul So
cialist Democratic — 3.6 la sută, Par
tidul Republican — 4,1 la sută, Par
tidul Liberal — 2,3 Ia sută și Partidul 
Radical — 1,5 la sută.

Rezultatele definitive vor fi date 
publicității marți.

devenit membri ai partidului apro
ximativ 50 la sută din fruntașii 
in producție din intreaga țară, pre
cum și oameni ai muncii din di
verse domenii de activitate. Numă
rul intelectualilor primiți în partid 
se află in creștere — menționează 
comunicatul.

REZULTATELE SCRUTINULUI 
IMN JAPONIA. Potrivit rezultate
lor, încă incomplete, ale alegerilor 
pentru Senat desfășurate duminică 
în Japonia, Partidul Liberal-Demo
crat (de guvernămînt) a obținut 63 
de mandate, cîștigind un plus de 
trei mandate. După cum s-a mai 
anunțat, s-au desfășurat alegeri 
doar pentru jumătate din cele 252 
de locuri ale Senatului. Adăugind și 
pe cele 69 pe care le deține din scru
tinul anterior, majoritatea P.L.D. 
se cifrează in prezent la 137 de 
mandate. Partidul Comunist Japo
nez a obținut un spor de două 
locuri, urmînd să dețină în total 
14 mandate în camera superioară 
a Dietei. In favoarea candidaților

BELGRAD 27 — Trimisul Ager
pres, Ilie Șerbănescu, transmite : In- 
cepind din această săptămînă, lu- . 
crările celei de-a Vl-a sesiuni a Con
ferinței Națiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare au intrat în faza 
finală. Activitatea de consultări in 
cadrul comisiilor și al diferitelor 
grupuri de lucru s-a intensificat 
pentru găsirea, în răstimpul scurt 
rămas, a Unor puncte de contact în
tre pozițiile îndepărtate ale țărilor 
in curs de dezvoltare și, respectiv, 
ale statelor occidentale dezvoltate a- 
supra problemelor de substanță. Do
vedind lipsă de voință politică in 
vederea trecerii la acțiuni practice, 
eficiente, aceste din urmă țări au 
opus propunerilor realiste și con
structive ale țărilor in curs de dez
voltare o serie de abordări care nu 
încearcă să se desprindă, în confor

ȘEDINȚA COMISIEI C. A. E. R. 
pentru colaborare în domeniul folosirii energiei atomice 

în scopuri pașnice
BUDAPESTA 27 (Agerpres). — în 

orașul Pecs, din R. P. Ungară, au 
avut loc lucrările celei de-a 44-a șe
dințe a Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru colaborare in dome
niul folosirii energiei atomice în sco
puri pașnice, la care au participat 
delegații din țările membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F.I. Delegația română 
a fost condusă de Cornel Mihulecea, 
președintele Comitetului de Stat pen
tru Energia Nucleară.

Comisia a examinat problemele 
care-i revin din protocoalele ședin
țelor Comitetului Executiv al Consi
liului, stadiul desfășurării colaborării 
in cadrul convenției de specializare 
și cooperare internațională în pro
ducția de izotopi radioactivi și al con
vențiilor privind asimilarea și per
fecționarea reactorilor de tip VVER- 
1 000 MWe și reactorilor de mare pu
tere cu neutroni rapizi.

comuniști au votat 4 163 877 de ale
gători japonezi.

CONGRESUL NATIONAL AL 
ȘOMERILOR DIN S.U.A. se va 
desfășura la 2 și 3 iulie la Chica- . 
go — reprezentînd prima acțiune 
de acest gen din anii ’30 încoace. La I 
congres vor participa delegații ale 
celor lipsiți de posibilitatea exerci- I 
tării unuia din drepturile funda- | 
mentale ale omului — dreptul la 
muncă — din numeroase state ame- i 
ricane. Comitetele de organizare a 
congresului au precizat că dezbate- 
rile se vor referi cu prioritate la 
cauzele care au generat creșterea 
șomajului in S.U.A. și la căile de I 
luptă pentru apărarea intereselor 
maselor largi muncitoare. i

UN AVION DE LUPTA FRAN- I 
CEZ de tip „Mirage-3“ s-a ciocnit, 
luni, în timp ce efectua un zbor I 
de rutină, cu un aparat de turism. | 
Ambele aparate s-au prăbușit in- 
tr-un cartier al orașului vest-ger- i 
man Biberach. Patru persoane 
aflate la bordul avionului francez, ' 
inclusiv pilotul, și-au pierdut via
ța. Există numeroși răniți sub dă- 
rimăturile clădirilor distruse.

APROAPE 8<j0 DE PERSOANE . 
au pierit sau au fost date dispăru
te în urma inundațiilor provoca- ' 
te de ploile musonice care s-au 
abătut asupra statului Gujarat, din 
nord-vestul Indiei. 

mitate cu realitățile șl cerințele In 
schimbare, de vechile viziuni anco
rate in conservarea pozițiilor și pri
vilegiilor dobîndite pe plan econo
mic internațional.

Fată de asemenea abordări, țările 
în curs de dezvoltare au luat po
ziție publică in mai multe rinduri 
pe parcursul lucrărilor sesiunii, sub
liniind responsabilitatea statelor oc
cidentale dezvoltate in obținerea, in 
cele din urmă, a unor rezultate con
crete in cadrul U.N.C.T.A.D.-VI. Re
zultatele sesiunii depind, în ultimă 
instanță, de gradul de înțelegere, de 
către țările occidentale dezvoltate, a 
faptului că in cerințele formulate de 
țările in curs de dezvoltare se re
găsesc nu doar interesele legitime 
ale acestor din urmă țări, ci și cele 
comune, alb progresului general și 
menținerii păcii in lume.

S-au examinat, de asemenea, re
zultatele colaborării in domeniul re- 
tratării și. neutralizării materialelor 
radioactive, inclusiv problemele pri
vind transportul elementelor com
bustibile utilizațe, metodele de con
trol și comandă de la distanță a pro
ceselor tehnologice, mijloacele de 
dezactivare a utilajelor și deșeurilor 
radioactive, dezvoltarea colaborării 
in domeniul acceleratorilor de parti
cule și perspectivele folosirii acesto
ra in economiile naționale ale țări
lor. Au fost stabilite direcțiile dez
voltării colaborării in domeniile 
menționate.

Comisia a examinat și alte pro
bleme ale colaborării și a adoptat ra
portul său de activitate pe anul 1982.Declarația primnhiiminislru al Republicii Zimbabwe U

HARARE 27 (Agerpres). —" Aiînd 
cuvîntul la deschiderea Colegiului 
pedagogie Chittungviza, din subur
bia capitalei statului Zimbabwe, 
primul ministru, Robert Mugabe, a 
arătat că socialismul asigură nu nu
mai posibilități egale de instruire 
pentru toți cetățenii țării, ci garan
tează, totodată, la terminarea stu
diilor, retribuție egală la muncă 
egală. Cheia pentru construirea in 
Zimbabwe a noii societăți de egali
tate și dreptate se află in introdu
cerea in intreaga țară a invăl.tămin- 
tului general — a subliniat primul 
ministru.

U.R.S.S.: Lansarea navei 
cosmice „Soiuz T-9"

MOSCOVA 27 (Agerpres). — La 27 
iunie, in Uniunea Sovietică d fost 
lansată nava cosmică „Sbluz T-9", 
avind la bord pe pilotul-cosmonaut 
Vladimir Liahov, comandantul I echi
pajului, și pe inginerul de bord Alek
sandr Aleksandrov. După cum rela
tează agenția T.A.S.S., programul de 
zbor al navei prevede cuplarea ei cu 
complexul orbital „Saliut-7" —I „Cos- 
mos-1 443“. In cadrul acestui complex, 
echipajul urmează să efectueze cer
cetări și experimente tehnlco-științi- 
fice și medico-blologice.

ÎN

ti 'PRIORITATE PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA, NI PROGRAMELOR DE
„în locul programelor de înarmare să se inițieze programe 

de dezvoltare economico-socială, de lichidare a șomajului, a 
subdezvoltării, a împărțirii lumii în țări bogate și sărace ! Să se 
aloce mijloacele financiare, umane, științifice necesare ridicării 
bunăstării materiale și spirituale a popoarelor, redueîndu-se 
substanțial și continuu cheltuielile militare!”

NICOLAE CEAUȘESCU
în repetate rînduri, și cu deose

bire în cuvintarea rostită la recenta 
ședință comună a Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii din Indus
trie și a Consiliului Național al Agri
culturii, referindu-se la problema 
fundamentală a epocii noastre — 
oprirea cursei înarmărilor și trecerea 
la dezarmare, în primul rind la 
dezarmare nucleară — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat nece
sitatea înlocuirii programelor de 
înarmare cu programe de dezvoltare 
economico-socială, care să servească 
bunăstării materiale și spirituale a 
popoarelor, libertății și independen
ței lor naționale. Reconversiunea 
cheltuielilor militare este o proble
mă în abordarea căreia secretarul 
general al partidului nostru pornește 
consecvent de la considerentul că 
intre cursa înarmărilor și progresul 
popoarelor există un raport invers 
proporțional, ce-șl găsește expresia 
în faptul că sporirea cheltuielilor 
militare frînează puternic dezvolta
rea economică și socială a statelor, 
reprezintă unul din cele mai impor
tante obstacole în calea lichidării 
subdezvoltării, a marilor decalaje 
care despart țările bogate de cele 
sărace ; și dimpotrivă, reducerea bu
getelor militare este de natură să 
impulsioneze procesul dezvoltării în 
toate țările, îndeosebi în cele rămase 
în urmă, să asigure propășirea ge
nerală.

Cheltuielile militare, o po
vară tot mai grea pe umerii 
tuturor popoarelor, In opinia 
țării noastre, a președintelui ei, în
locuirea programelor de înarma
re cu programe de dezvoltare 
economico-sofcială se pune în pre
zent cu o acuitate maî mare 
ca orieînd. Căci nicicînd nu au 

fost irosiți în lume atîția bani in 
scopuri de exterminare și distrugere. 
Nicicînd nu au fost la ordinea zilei 
atîtea proiecte vizînd producerea și 
amplasarea a noi și noi arme tot 
mai sofisticate și ucigătoare — in
clusiv noile rachete nucleare cu rază 
medie de acțiune — a căror fabri
care să implice umflarea în conti
nuare a bugetelor militare, ca să nu 
mai vorbim de faptul că prin simpla 
lor existență aceste arme atirnă ca 
o permanentă sabie a lui Damocles 
asupra întregii omeniri. Pe de altă 
parte, niciodată n-au existat atîtea 
nevoi de fonduri pentru dezvoltarea 
economico-socială a popoarelor, pen
tru soluționarea unor probleme atît 
de grave ca acelea cu care se con
fruntă acum economia mondială sau 
pe care le ridică adîncirea decala
jelor, a subdezvoltării și sărăciei pe 
planeta noastră.

în acest sens, datele statistice vor
besc de la sine despre realismul șl 
caracterul profund constructiv al 
poziției României. Costul arsenale
lor mondiale se ridică, în prezent, 
la fabuloasa sumă de 700—750 mi
liarde de dolari, egală ori depășind 
valoarea producției de cereale a lu
mii sau datoria externă a țărilor în 
curs de dezvoltare. In timp ce pro
ducția mondială crește într-un ritm 
anual de 1,2 la sută, cheltuielile mi
litare sporesc cu 3,2 la sută. Cu alte 
cuvinte, sporul de avuție pe glob, 
care ar trebui să asigure ridicarea 
bunăstării popoarelor, se irosește, ca 
în „butoiul fără fund al Danaidelor", 
pentru fabricarea uneltelor morții și 
distrugerii, în vreme ce zonele bin- 
tuite de sărăcie și foamete se extind 
tot mai mult.

Este o crudă realitate, evidențiată 
cu toată limpezimea de secretarul ge
neral al partidului nostru : cursa 
înarmărilor și expresia ei bănească 
— cheltuielile militare — au devenit 

o povară tot mai grea, de-a dreptul 
insuportabilă, pe umerii tuturor po
poarelor. Costul unui singur port
avion nuclear este mai mare decît 
produsul național brut a 53 de state!

Fiecare ban în plus pen
tru bugetele militare — un 
ban în minus pentru progre-

O URIAȘĂ IROSIRE DE RESURSE...
• în ultimele trei decenii au fost absorbite, anual, 

de cursa înarmărilor, 6 la sută din resursele disponi
bile ale lumii. Cheltuielile militare anuale (în prezent 
700-750 miliarde dolari) echivalează cu produsul națio
nal brut al țârilor în curs de dezvoltare din Asia și Africa.

• Pentru' diferite activități militare se folosește, 
anual, o cantitate de petrol egală cu jumătate din con
sumul a 125 de țări în curs de dezvoltare.

® Tot în scopuri militare este irosită o suprafață 
de teren agricol egală cu cea a Franței, Marocului, Pa
raguayului, Suediei și Thailandei.

• 500 000 de oameni de știință, angajați în acti
vități cu caracter militar, sînt sustrași de la nevoile de 
cercetare în folosul dezvoltării națiunilor.

• Pentru fiecare soldat aflat sub arme se cheltu
iesc 20 000 de dolari, în timp ce pentru pregătirea șco
lară a unui tînăr revin doar 380 de dolari.

ÎNARMĂRI!
sul economico-social. In orice 
țară, chiar și în cele mai dezvoltate 
pe plan economic, fiecare ban în 
plus în bugetul militar este un ban 
in minus pentru progresul economic 
și social. De aceea, așa cum subli
niază tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
creșterea cheltuielilor militare con
stituie unul din factorii principali care 
au contribuit la declanșarea actualei 
crize economice mondiale, ca și la 
.agravarea și cronicizarea ei. în ulti
mele două decenii, transferul de re
surse materiale și tehnico-științifice 
din sectorul civil în cel militar a 
sporit, în țările capitaliste dezvoltate, 
cu 8—10 la sută pe an, fapt care a 
contribuit la reducerea continuă a 
volumului investițiilor și a gradului 
de folosire a capacităților de pro
ducție în economia de pace, la slă
birea simțitoare a pulsului activită
ții productive In ansamblu. Ca una 
din consecințele cele mai grave ale 

actualei crize economice, direct le
gată de sporirea cheltuielilor mili
tare, șomajul a luat proporții gigan
tice, provocînd grave suferințe în 
rindul oamenilor muncii aruncați pe 
drumuri și contribuind la înrăutăți
rea condițiilor de viață ale clasei 
muncitoare, ale tuturor celor ce 
muncesc. S-a calculat că, la actualul 
nivel al cheltuielilor militare mon
diale, înarmările privează omenirea 
de 30,6 milioane locuri de muncă — 
cifră egală cu aceea a totalului șo
merilor din țările capitaliste dez
voltate.

Consecințe dintre cele mai nefavo
rabile are creșterea cheltuielilor mi
litare asupra țărilor în curs de dez
voltare. Este nu numai o nedreptate 
strigătoare la cer, dar și o evi
dentă lipsă de rațiune politică 
faptul că suma destinată anual înar
mărilor este de 20 de ori mai 
mare decît ajutorul acordat pentru 
dezvoltarea țărilor rămase în urmă, 

...Șl CE S-AR PUTEA REALIZA PRIN REDUCEREA 
PARȚIALĂ A CHELTUIELILOR MILITARE

• Reducerea cu 10 la sută, în viitorii cinci ani, a 
bugetelor militare ar duce la economisirea a peste 350 
de miliarde dolari.

• Cu numai 200 de miliarde dolari astfel econo
misiți s-ar putea construi cite un spital modern în toate 
colectivitățile cu peste 10 000 de locuitori din lume; sau 
250 000 școli elementare ; sau 250 000 biblioteci ; sau 
10 milioane locuințe moderne.

• Numai 5 la sută din acești bani, respectiv 10 
miliarde dolari, ar fi suficienți pentru eradicarea mala
riei, febrei tifoide și leprei,

• O dezarmare parțială, în cursul anilor ’80 de 
25 la sută și de 15 la sută în anii '90, ar duce la creș
terea consumului și a venitului național, în medie, cu 
21,3 la sută în țările Americii Latine, 47,6 la sută în ță
rile cele mai puțin dezvoltate din Asia și 166,7 la sută 
in statele sărace din Africa.

în condițiile in care sărăcia, foa
metea și bolile fac ravagii în rîndul 
a două treimi din populația globu
lui.

Deși bugetele militare ale țărilor 
sărace sint relativ modeste, ele 
sporesc rapid, iar atragerea acestor 
state într-o măsură crescîndă în 
cursa înarmărilor reduce tot mai 
mult posibilitățile lor — și așa 
limitate — de a investi în scopuri 
productive. Pentru țările în curs de 
dezvoltare, fiecare dolar investit în 
scopuri militare înseamnă scăderea 
investițiilor în economie cu circa 25 
de cenți. Practic, politica imperia
listă de antrenare a țărilor rămase 
în urmă în viitoarea înarmărilor 
constituie unul din factorii impor
tanți ai menținerii și adincirii de
calajelor economice — cu consecințe 
serioase asupra întregii omeniri.

Toate acestea demonstrează preg
nant că nu există țară care să nu 
sufere efectele cursei înarmărilor și, 
ca atare, să nu fie profund intere
sată in reducerea bugetelor militare. 
Viața însăși relevă realismul și ca
racterul umanist al concepției tova
rășului Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la necesitatea înlocuirii progra
melor de înarmare cu programe de 
dezvoltare economico-socială.

Propuneri realiste, con
structive, în consens cu in

teresele tuturor popoarelor. 
Poziția consecventă în favoarea a- 
cestei reconversiuni și-a găsit ex
presie practică și in propunerile 
României prezentate la ultima se
siune specială a O.N.U. consacrată 
dezarmării. In mod concret, aceste 
propuneri preconizează înghețarea 
cheltuielilor militare la nivelul anu
lui 1982 și trecerea Ia reducerea lor, 
pină în 1985, cu 10—15 la sută. Fon
durile astfel eliberate ar urma să 
fie folosite în proporție de 30—50 la 
sută pentru sprijinirea eforturilor 
țărilor in curs de dezvoltare, iar 
restul pentru crearea de noi locuri 
de muncă și realizarea altor măsuri 
de ordin economic și social în țările 
care efectuează această reducere, 
însoțind vorba cu fapta, trăsătură 
caracteristică a întregii politici ro
mânești, țara noastră a hotărit, cum 
se știe, menținerea pînă in 1985 a 
cheltuielilor militare la nivelul anu
lui 1982.

Ce efecte binefăcătoare ar avea 
aplicarea propunerilor românești se 
poate judeca avindu-se în vedere că 
o reducere cu 10 la sută a totalului 
cheltuielilor militare ar fi suficientă 
pentru a se asigura in decurs de 7—8 
ani locuri de muncă pentru toți șo
merii din țările capitaliste dezvolta
te. Iar cu numai 5 la sută s-ar pu
tea eradica, în următorii zece ani, 
unul dintre cele mai cumplite fla
geluri care bintuie în lume — foa
metea. Se estimează, de asemenea, 
că in condițiile in care dezarmarea 
ar fi înfăptuită integral, fondurile 
irosite azi in scopuri militare ar 
permite dublarea, intr-un deceniu, a 
produsului mondial, ceea ce ar de
termina o puternică creștere a nive
lului de viață al tuturor popoarelor.

Desigur, realizarea unor acorduri 
privind Înghețarea și reducerea 
cheltuielilor militare nu este o sar
cină ușoară. Dar ea este pe deplin 
realizabilă dacă se va manifesta în
țelegerea caracterului ei stringent, 
dacă se va da dovadă de voința po
litică de a o duce la bun sfirșit, 
dacă opinia publică, popoarele iși 
vor face mai puternic auzit glasul 
in favoarea trecerii la măsuri efec
tive de dezarmare și înaintarea spre 
obiectivul fundamental : făurirea 
unei lumi fără arme și fără războaie, 
a bunăstării și progresului. In ce o 
privește, România va acționa și de 
aici înainte, cu toată hotărîrea, in 
această direcție,•• deoarece, așa 
cum subliniază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cum demonstrează însăși 
viața, numai asemenea inițiative 
sint in interesul popoarelor, servesc 
acestora, servesc libertății, indepen
denței naționale, servesc omenirii.

V. PĂUNESCU 
Gh. CEKCEEESCU


