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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

la Consfătuirea de lucru pe problemele muncii
organizatorice și politico-educative

Stimați tovarăși,în consfătuirea de lucru -'T. pe problemele muncii' or- ganizatorice și politico- . educative s-a analizat pe S larg activitatea organelor și organizațiilor de partid în vederea realizării istorice- ® lor hotărîri ale Congresu- lui al XII-lea și ale Confe- S|| ripței Naționale ale parti- dului. Se poate spune că Mg tovarășii care au luat cu- , vîntul în aceste două zile m au prezentat pe larg atît re- zultatele bune din activitatea oTganizațmor ele partid, cit și unele stări de lucruri | '' negative și lipsuri care se mai manifestă în diferite sectoare de activitate.Așa cum am subliniat și în alte împrejurări, în aprecierea muncii organelor și organizațiilor de partid trebuie să pornim întotdeauna de la felul cum se îndeplinesc programele de dezvoltare economico- sockdă și de ricUcare a bunăstării materiale și spirituale a poporului. Munca organizațiilor de partid, a comuniștilor trebuie să fie judecată după felul în care știu să unească eforturile întregului popor, să repartizeze just forțele și să asigure mersul ferm înainte al patriei-nomitre. -Pe baza faptelor, a realităților, putem afirma cu îndreptățită mîndrie că Partidul Comunist Român își îndeplinește cu cinste misiunea istorică de a conduce întreaga națiune română pe calea edificării socialismului și comunismului, a bunăstării și fericirii poporului. (Aplauze puternice, 
îndelungate).Sînt cunoscute remarcabilele realizări din anii socialismului, care au transformat România într-o țară industrial-agrară în plină dezvoltare. Și în ce privește realizarea celui de-al 7-lea cincinal, am obținut importante împliniri, iar în prima jumătate a acestui an, producția industrială a fost realizată cu un plus de peste 6 miliarde Iei. Deși în condiții grele, avem o serie de rezultate importante și în agricultură,obținut, de asemenea, realizări însemnate și în celelalte ramuri economice, precum și în domeniul investițiilor. Succese de mare însemnătate avem în activitatea științifică, învățămînt, în activitatea culturală — factori de importantă fundamentală în edificarea societății socialiste, în ridicarea gradului de civilizație al poporului.Toate' aceste realizări sînt nemijlocit determinate de munca organelor și organizațiilor de partid, a tuturor comuniștilor, care desfășoară o intensă activitate, de unire a eforturilor tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, în vederea înfăptuirii în cele mai bune condiții a planului de dezvoltare economico- socială. Munca partidului, a comuniștilor se reflectă în activitatea minunatei noastre clase muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, a întregului popor, care, în deplină unitate, înfăptuiesc neabătut politica internă și externă a partidului și' statului nostru, politică ce corespunde pe deplin năzuințelor întregii națiuni. (Aplauze 
puternice, prelungite).în lupta și munca revoluționară de transformare socială a întregii țări și de edificare a noii orîn- duiri — orînduirea socialistă — partidul nostru s-a întărit continuu, devenind un partid tot mai puternic, unit, un adevărat partid de masă, stimat și urmat cu încredere de întregul popor. (Aplauze puter
nice, îndelungate). Aceasta se reflectă în faptul că numărul membrilor de partid este astăzi de peste 3 300 000. din care muncitorii reprezintă peste 55 la sută. Avem puternice organizații de bază în toate unitățile și sectoarele activității economico-sociale. In_pele 69 . de mii de organizații de bază sînt cuprinși toți membrii partidului — și ele asigură unirea tuturor oamenilor muncii, a întregului popor în înfăptuirea politicii parti-

S-au dului. Trebuie să spunem că acest număr important de organizații de bază ne dă garanția că partidul este prezent în toate sectoarele de activitate, că în .felul acesta poate îndeplini rolul de organizator, de conducător al tuturor sectoarelor de activitate.Avem, de asemenea, un puternic activ de partid, care cuprinde peste-580_de mii de persoane,, activiști care — în jurul organelor de partid — contribuie nemijlocit la înfăptuirea politicii generale a partidului.în același timp, se desfășoară o puternică activitate politico-educa- tivă. Se poate spune că, odată cu creșterea partidului, cu dezvoltarea generală a țării, a crescut continuu și nivelul politico-ideologic al comuniștilor. Am dezvoltat puternic învățămîntul âe partid, care a asigurat înarmarea cadrelor de bază cu cunoștințele necesare conducerii tuturor sectoarelor de activitate. Peste 200 de mii de membri ai partiduluLau" absolvit—diferite școli de partid. Se desfășoară, de asemenea, o activitate intensă de ridicare a conștiinței revoluționare, prin cursuri politico-ideologice, care cuprind peste 3 100 000 de membri de partid. Toate " acestea au avut o influență directă asupra creșterii nivelului conștiinței revoluționare a partidului, au contribuit la îndeplinirea de către partid a rolului său de forță politică conducătoare în toate domeniile de activitate.în același timp, se desfășoară o intensă activitate de formare a conștiinței socialiste a maselor largi populare. în diferite cercuri și cursuri politico-educative, organizate de organizațiile de masă, participă circa 7 300 000 persoane, în același timp, se desfășoară o largă activitate cultural-artistică de masă. Un rol de mare însemnătate în această direcție îl are Festivalul național „Cîntarea României".

Putem deci spune, cu îndreptățită mîndrie, că în anii construcției socialiste — odată cu transformarea revoluționară a societății noastre — partidul nostru s-a transformat într-o puternică forță politică, care își îndeplinește cu cinste înalta sa misiune istorică, răspunde pe deplin năzuințelor națiunii noastre socialiste, asigură făurirea cu succes a socialismului și comunismului în România. 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Stimați tovarăși,Plenara Comitetului Central din iunie 1982 și Conferința Națională ale partidului au analizat stadiul actual al societății socialiste românești și au adoptat un vast program de muncă pentru activitatea viitoare. Totodată, Conferința Națională a adoptat o serie de programe privind înfăptuirea neabătută a hotărîrilor Congresului al XII-lea, a prevederilor celui de-al VII-lea plan cincinal.în centrul activității tuturor organelor și organizațiilor de partid trebuie să stea deci realizarea în cele mai bune condiții a acestor programe și hotărîri, a planului pe 1983 și pe următorii doi ani ai cincinalului.Așa cum a stabilit Conferința Națională, în centrul preocupărilor trebuie situată activitatea pentru dezvoltarea mai puternică a bazei energetice și de materii prime. De asemenea, s-a stabilit să se acorde o atenție mai puternică producției agricole și realizării noii revoluții agrare, cuprinzînd aici programul adoptat'de recenta plenară a Comitetului Central al partidului cu privire la agricultură.în general, trebuie să acționăm pentru realizarea obiectivului fundamental stabilit de Congresul al XII-lea privind realizarea unei noi calități a muncii și vieții și trecerea la un nou stadiu de dezvoltare a societății românești.O atenție deosebită trebuie acor-

dată ridicării pe o treaptă superioară a nivelului tehnic și îmbunătățirii substanțiale a calității producției. în mod deosebit, organele și organizațiile de partid trebuie să acorde o atenție sporită creșterii mai puternice a productivității muncii — aceasta constituind una din problemele esențiale pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea. în același timp, este necesar să se acționeze cu și mai multă hotărîre în direcția reducerii cheltuielilor materiale, a cheltuielilor de producție în general și pentru creșterea mai puternică a eficienței economice.Este, de asemenea, nece- sar să se desfășoare o activitate intensă în domeniul cercetării științifice, al învățămîntului, al ridicării nivelului de pregătire profesională și tehnică.Pornind de la rolul important pe care îl are comerțul exterior în întreaga noastră activitate economică, este necesar să se înfăptuiască neabătut prevederile Congresului al XII- lea, ale planului ‘ privind dezvoltarea țnai puternică aț. colfdfu-ăjrt, ■,> cooperării internaționale,extinderea schimburilor comerciale cu toate stâtele lumii, fără deosebire de orînduire socială, și, îndeosebi, creșterea exportului.Nu doresc să mă opresc pe larg asupra acestor probleme. Le-am dezbătut în cursul acestui an de cîte- va ori. Am vorbit despre ele și la recenta plenară a Comitetului Central. Le-am menționat numai pentru a sublinia încă o dată că, în munca organizatorică și politico-educativă, în munca partidului, problemele înfăptuirii programelor de dezvoltare economico-so- cială trebuie să stea în centrul întregii activități. Cprganele și organizațiile de partid trebuie să desfășoare o muncă susținută în vederea unirii eforturilor tuturor oamenilor muncii, întăririi ordinii și disciplinei, creșterii spiritului de răspundere în toate sectoarele de activitate. în același timp, comitetele județene de partid, consiliile populare trebuie să acționeze cu mai mare exigență în vederea realizării în cele mai bune condiții a programului de autocon- ducere și autoaprovizionare, a tuturor măsurilor privind ridicarea continuă a nivelului de trai material și spiritual al poporului — țelul suprem al politicii partidului, esența societății socialiste multilateral dezvoltate pe care o edificărn în România. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi după-amiază, 
în stațiunea Neptun, pe Shintaro Abe, 
ministrul afacerilor externe al Japo
niei, care efectuează o vizită oficială 
în țara, noastră.

La primire a participat tovarășul' 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe.

A fost prezent Moriyuki Motono, 
adjunct al ministrului japonez al afa
cerilor externe.

Au luat parte, de asemenea, am
basadorul României la Tokio, Radu 
Bogdan, și ambasadorul Japoniei la 
București, Takaaki Hasegawa.

Ministrul japonez a exprimat în
treaga gratitudine pentru întrevede
rea acordată și a arătat că are plă
cuta misiune de a transmite pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un cor
dial salut, urări de sănătate și feri
cire din partea primului ministru 
Yasuhiro Nakasone, împreună cu 
urări de bunăstare și prosperitate 
poporului român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se trans
mită primului ministru al Japoniei 
salutul său călduros și cele mai bune 
urări de sănătate, precum și urări 
de succese și prosperitate poporu
lui japonez.

în timpul întrevederii a fost ex
primată satisfacția față de evoluția 
ascendentă a relațiilor de prietenie 
și colaborare româno-japoneze, în
deosebi după vizita pe care șeful 
statului român a efectuat-o în Ja
ponia și vizita prințului moștenitor 
in România, . ca»iii au Aiontrihuit-Ja. o 
mai bună cunoaștere și au impulsio
nat raporturile dintre țările noas
tre.

în acest context, s-a reliefat sem
nificația actualei vizite, cînd pentru 
prima oară un ministru japonez al

afacerilor externe se află în Româ
nia, și s-a exprimat dorința ca aceas
ta să ducă la impulsionarea relațiilor 
româno-japoneze, la extinderea con
lucrării dintre cele două țări pe arena 
internațională.

în cadrul convorbirii s-a apreciat 
că există largi posibilități de extin
dere a raporturilor dintre cele două 
țări pe multiple planuri, că este ne
cesar să se ajungă la un echilibru al 
balanței comerciale, al balanței de 
plăți, care constituie o bază sigură 
pentru relații economice reciproc 
avantajoase.

De ambele părți a fost exprimată 
dorința de a acționa în vederea dez
voltării relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre țările și popoarele 
noastre, în interesul reciproc, al cau
zei păcii, destinderii și cooperării în
tre toate popoarele lumii.

S-a efectuat, de asemenea, un 
schimb de păreri cu privire la pro
bleme actuale ale situației interna
ționale.

în acest cadru s-a evidențiat că în 
viața politică există o serie de pro
bleme grave ce creează serioase pe
ricole la adresa păcii și independen
ței popoarelor. S-a apreciat că în 
aceste condiții complexe este necesar 
de a se depune toate eforturile pen
tru oprirea agravării climatului poli
tic mondial, pentru soluționarea pro
blemelor dintre state, a stărilor con- 
flictuale din diferite zone ale glo
bului numai pe cale pașnică, prin 
tratative, excluzîndu-se forța sau 
amenințarea cu forța în relațiile in
ternaționale. .

S-a apreciat că în momentul de 
față problema centrală o constituie 
lupta pentru stăvilirea .cursei înar
mărilor, pentru trecerea la dezarma
re, și în primul rînd la dezarmare 
nucleară, pentru stabilirea unui echi

libru militar la un nivel cît mai scă
zut prin oprirea amplasării de noi 
rachete cu rază medie de acțiune în 
Europa, pentru retragerea și distru
gerea celor existente, pentru crearea 
de zone denuclearizate pe continentul 
european și în alte regiuni ale lumii, 
pentru reducerea cheltuielilor mili
tare. în acest context, s-a reliefat 
însemnătatea pe care ar avea-o asu
pra climatului politic mondial edi
ficarea securității și cooperării eu
ropene.

S-a relevat că există o strînsă le
gătură între problemele economice 
și politice, între dezarmare și lichi
darea subdezvoltării, între proble
mele subdezvoltării și asigurarea 
unei, stabilități politice și economice, 
a unei păci trainice în lume. S-a 
subliniat necesitatea soluționării pe 
calea negocierilor între țările bogate 
și țările sărace a problemelor dobîn- 
zilor înalte, datoriilor țărilor în curs 
de dezvoltare, prețurilor materiilor 
prime, accesului la tehnologii, de re
zolvarea cărora depind lichidarea 
subdezvoltării, instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, a 
unui climat de încredere între toate 
popoarele lumii.

Ținînd seama de faptul că în viața 
internațională există numeroase pro
bleme economice și militare care 
impun o colaborare activă între toa
te statele, indiferent de orînduire 
socială, s-a relevat necesitatea de a 
se acționa pentru soluționarea ac
ceptabilă pentru toate popoarele a 
acestor probleme și continuarea po
liticii de destindere, de asigurare a 
unei păci trainice în lume. Ih acfc*- 
cadru, a fost manifestată dorința co
mună de a intensifica conlucrarea pe 
arena internațională între România 
și Japonia.

întrevederea s-a desfășurat în ;-o 
atmosferă cordială.

Stimați tovarăși,Avem programe și hotărîri clare, avem o linie generală justă pentru activitatea în toate domeniile ; acum hotărîtoare sînt măsurile organizatorice, politice și educative pentru realizarea lor. Oricît de justă ar fi o linie generală, oricît de juste ar fi programele și planurile pe care le avem, ele rămîn numai simple planuri, documente, dacă nu se acționează cu întreaga răspundere și dacă nu se iau măsurile necesare în vederea realizării lor în viață. Este un adevăr bine cunoscut; am discutat nu o dată despre aceasta. Din păcate, trebuie să spunem că tocmai în acest domeniu avem încă lipsuri foarte serioase.Dacă toate organele și organizațiile de partid, toate organele de stat, conducerile colective ale tuturor unităților ar fi acționat așa cum trebuie, cu întreaga răspundere, ar fi asigurat buna repartizare și organizare a activității, puteam obține rezultate mult mai bune atît în primii doi ani ai acestui cincinal, cît și în această primă jumătate a anului 1983. Deși avem rezultate bune, ele puteau să fie și mai bune. Posibilitățile, capacitățile de producție, forța de
(Continuare în pag. a Xl-a)

ÎN ÎNTÎMPINAREA

MARII NOASTRE 
SĂRBĂTORI 

NAȚIONALE
CARAȘ-SEVERIN :

Producție fizică 
peste plan

Minerii, siderurgiștii, construc
torii de mașini, ceilalți oameni ai 
muncii din unitățile industriale 
ale județului Caraș-Severin întim- 
pină ziua de 23 August cu noi și 
prestigioase succese în activitatea 
productivă. Astfel, de la începutul 
anului și pînă acum, ei au dat eco
nomiei naționale, peste prevederile 
planului, 4 500 tone huilă netă, 
3 510 tone cărbune brun, 6 845 tone 
cocs pentru furnale, 21782 tone 
fontă, 10 990 tone profile grele și 
laminate mijlocii și ușoare, 1 800 
tone table și benzi groase, _ 1 000 
tone șină grea de cale ferată, mai 
bine de 800 tone utilaje pentru in
dustriile minieră, chimică și me
talurgică, 1 100 mc cherestea și 
774 000 mp plăci din lemn înnobi
late, produse ale industriei electro
tehnice în valoare de 14,8 milioa
ne lei, confecții textile în valoare 
de peste 36 milioane lei, precum 
și alte produse. (Nicolae Cătană, 
corespondentul „Scînteii").

SUCEAVA:

Succese ale minerilor
Minerii suceveni, angajați cu 

toate forțele în ampla întrecere pa
triotică pentru a da țării cît mai 
multe minereuri, au obținut impor
tante sporuri de producție pe care 
le dedică marii noastre sărbători 
naționale de la 23 August a „Zilei 
minerului". Astfel, prin folosirea și 
extinderea în subteran a unor 
metode de exploatare de mare 
productivitate ei au realizat o 
producție marfă suplimentară în 
valoare de 14,5 milioane lei, ceea 
ce în expresie fizică reprezintă 
3 400 tone pirită, 200 tone metale 
în concentrate, 12 400 tone mine
reu mangan marfă, 700 tone fier 
în minereu etc. (Sava Bejinariu, 
corespondentul „Scînteii").

Semnătura de prestigiu 
a autorilor 

„rulmenților de Alexandria"
Rulmenții fabricați 

la Alexandria îi întâl
nim ■pretutindeni in 
țară : pe autocamioa
ne, autoturisme Dacia 
1 300 și ARO, pe trac
toare și locomotive e- 
lectrice, în industria 
aeronautică, în side
rurgie și minerit, in 
alte sectoare ale eco
nomiei naționale. Ex
portat în cele mai di
ferite colțuri ale lu
mii, j,rulmentul te- 
leormanean" străbate 
distanțe întinse pen
tru a poposi în S.U.A., 
Japonia, R.F.G., Aus
tralia, Filipine și alte, 
zeci de țări. Cu fie
care an, „bilele argin
tii" fabricate în mo
derna întreprindere 
din Alexandria sînt 
din ce în ce mai so
licitate de alți și alți 
beneficiari, în prezent 
aproape 60 la sută din 
întreaga producție fi
ind destinată expor
tului.

Creație de prestigiu 
a industriei românești, 
întreprinderea de rul
menți din Alexandria 
se înscrie ca apariție 
în anii bogați in 
mari realizări ai „E- 
pocii Ceaușescu". De 
la punerea în funcți
une a primei capaci
tăți de producție — 
în primăvara anului 
1974 — secretarul ge
neral al partidului s-a 
aflat de trei ori în

mijlocul oamenilor 
muncii de aici. Dialo
gul viu, fructuos a 
cuprins, de fiecare 
dată, probleme legate 
de organizarea mai 
bună a fluxului teh
nologic, creșterea și 
diversificarea produc
ției) ridicarea perfor
manțelor tehnico-con- 
structive ale rulmen
ților. Și, de fiecare 
dată, tot ce s-a dis
cutat a prins viață in 
scurt timp.

In acest an urmează 
să se realizeze aici o 
producție de 4,6 ori 
mai mare decît cea 
obținută în 1974.

O preocupare con
stantă a colectivului 
întreprinderii o con
stituie înnoirea și mo
dernizarea producției, 
ridicarea gradului de 
competitivitate. „Cine 
vrea să se mențină 
în competiție — ne 
spune inginerul Flo- 
rea Marin, directorul 
întreprinderii — tre
buie să manifeste foar
te multă receptivitate 

■nu numai față de nou
tățile și tendințele care 
apar pe piața mondi
ală, dar și față de ce
rerile partenerilor ex
terni". Acționind în 
acest sens, în perioa
da ce a trecut din 
acest an au fost asi
milate în fabricație noi 
produse, în prezent

realizîndu-se circa 150 
tipuri de rulmenți în 
peste 500 de variante 
constructive.

Aceste zile premer
gătoare marii sărbă
tori naționale de la 
23 August sînt mar
cate aici, la Între
prinderea de rulmenți 
din Alexandria, de o 
puternică efervescență 
creatoare, de noi și 
importante izbînzi, a- 
devărate efigii ale 
muncii și hărniciei. 
Din inițiativa comite
tului de partid se des
fășoară zile și săptă- 
mini record în pro
ducție, comuniștii și 
ceilalți oameni ai 
muncii angajindu-se 
să onoreze exemplar 
contractele încheiate, 
să devanseze livrările 
de rulmenți solicitate 
de partenerii de pes
te hotare.

Altfel spus, lupta 
cu timpul"capătă sen
sul unei frumoase în
treceri muncitorești. 
Intre roadele ei se în
scrie depășirea sarci
nilor de plan „la zi" 
la export cu aproape 
6 milioane lei și la 
producția-marfă cu 
2,3 milioane lei, în 
condițiile reducerii 
cheltuielilor materiale 
cu 1,6 milioane lei.

Stan ȘTEFAN 
corespondentul 
„Scînteii"
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la Consfătuirea de lucru pe problemele muncii organizatorice și politico-educative
(Urmare din pag. I)care dispunem — tehnică și umană — ne asigură condiții să obținem rezultate mult mai însemnate. Iată de ce este necesar să tragem toate concluziile din lipsurile care s-au manifestat și să luăm măsuri hotărîte în vederea perfecționării și ridicării la un nivel superior a activității organizatorice și de conducere a tuturor organelor '.de partid și de stat.Pentru o bună conducere sînt necesare cunoașterea și aplicarea cu toată fermitatea a hotărîrilor de partid și a legilor țării. Avem hotărîri și legi bune. Trebuie să spunem însă deschis că nu toate organele noastre de partid și de stat studiază temeinic șl mai cu seamă înțeleg și acționează cu toată fermitatea pentru aplicarea legilor. Trebuie să fie bine înțeles, .tovarăși, că democrația revoluționară, statul democrației muncitorești revoluționare presupun o disciplină și o ordine desăvîrșite! Socialismul nu se poate realiza prin nesocotirea legilor, prin încălcarea lor, prin anarhie ! Aceasta reprezintă o mentalitate și. un spirit burghez, mic burghez, străin concepției revoluționare, străin clasei muncitoare, care, prin esența ei, este clasă disciplinată, revoluționară.Trebuie să asigurăm funcționarea statului democrației muncitorești în spiritul celei mai severe discipline, ordini și răspunderi din partea tuturor organelor și organizațiilor de partid și de stat. 
(Aplauze puternice).Este necesar să se aplice cu fermitate măsurile stabilite pentru studierea temeinică și însușirea de către toate organele de partid și de stat — de sus și pînă Jos — a tuturor hotărîrilor și legilor țării. • Nimeni nu poate, sub nici un motiv, să nesocotească sau să încalce hotărîrile și legile țării. Insist asupra acestei probleme pentru că atunci cînd vorbim de creșterea rolului conducător al partidului trebuie să pornim de la faptul că , toți membrii săi, comuniștii din toate sectoarele, oriunde s-ar afla, trebuie să lupte cu cea mai mare fermitate pentru respectarea hotă- ririlor și legilor țării !Este necesar ca organele și organizațiile de partid să asigure organizarea temeinică și în detaliu a muncii pentru realizarea în cele mai bune condiții a hotărîrilor, a legilor, a tuturor planurilor și programelor de activitate.Munca de organizare, de repartizare a forțelor și de cuprindere a tuturor sectoarelor de activitate este esențială pentru o bună conducere de partid și de stat Din păcate, avem nu puține cazuri cînd unii tovarăși, unele organe de partid și de stat încep o activitate, o desfășoară un timp, dar, intervenind alte probleme, ei lasă la o parte vechile probleme, nu le mai urmăresc. De fapt, se creează astfel o stare de lucruri care face să se perpetueze problemele începute și neduse pînă la capăt. Aceasta este valabil pentru toate sectoarele de activitate, atît de partid, cit și de stat — și nu doresc acum să mă opresc la amănunte. Dar. este necesar să înțelegem bine că, față de rolul mare pe care îl 
au comitetele județene de partid în conducerea întregii activi- tați din județe — și economice, și politice, din toate punctele de vedere — se impun asemenea măsuri, o asemenea organizare a muncii încît să nu rămină nici un sector și nici o problemă care să nu fie în atenție, cărora să nu li se asigure condițiile înfăptuirii în viață și să nu se urmărească pînă la capăt îndeplinirea în întregime a sarcinilor. Aceasta presupune o îmbunătățire foarte serioasă a sistemului de control al activității în toate sectoarele. Este vorba de a 1 acționa în direcția îmbunătățirii generale a stilului și metodelor de muncă ale organelor și organizațiilor de partid.Pornind de la răspunderea pe care comitetele județene și orășenești de partid, organizațiile de partid o poartă pentru activitatea din toate unitățile de pe teritoriul lor sau în care își desfășoară munca,.este necesar să se stabilească pentru fiecare activist și membru de partid sarcini concrete. Să se realizeze prevederile statutului, după care fiecare activist și fiecare membru de partid trebuie să raporteze periodic, dar în mod permanent, în fața organizațiilor de partid sau a organului de partid, despre activitatea pe care o desfășoară./Noi am mai discutat despre a- ceste probleme. Trebuie să spunem însă deschis că nu peste tot se aplică cu fermitate prevederile statutului ca activiștii, cadrele, comuniștii, in general, să raporteze și să dea seama de felul în care își îndeplinesc îndatoririle, sarcinile încredințate. S-a ajuns chiar 

că unii tovarăși se simt jigniți, se simt oarecum ofensați dacă li se cere socoteală de felul cum acționează în sectorul lor de activitate, considerînd — unii — că e un sector de care nu trebuie să se atingă nimeni ! Or, tovarăși, fiecare e trimis de partid sau,de stat să îndeplinească o activitate în- tr-un domeniu sau altul pentru a asigura înfăptuirea politicii partidului. A raporta în fața partidului, a raporta, în general, în fața poporului, a maselor populare de felul cum își îndeplinesc îndatoririle este o cerință pentru buna conducere, o cerință elementară a democrației muncitorești, revoluționare. (Aplauze puternice).Sînt necesare măsuri și mai hotărîte pentru întărirea răspunderii în muncă, pentru o disciplină și o ordine desăvîrșite în activitatea comuniștilor, a organizațiilor și organelor de partid, a organelor de stat, a conducerilor colective, ale tuturor unităților. Se pare că succesele importante pe care le-am obținut în diferite domenii, în dezvoltarea impetuoasă a patriei noastre au dat loc la unele manifestări de automulțumire și de slăbire a exigenței. Se încearcă, totodată, să se aducă tot felul de justificări pentru nerealizarea în viață a sarcinilor, a programelor de dezvoltare economico-socială. Consider că o asemenea stare de lucruri este foarte periculoasă. Trebuie să combatem cu toată fermitatea asemenea manifestări și să acționăm cu și mai multă fermitate pentru creșterea spiritului de răspundere în muncă.înfăptuirea Programului partidului, făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea spre comunism cer ca fiecare comunist să muncească, să lupte și să trăiască în spirit revoluționar ! Trebuie să înțelegem că lupta revoluționară nu s-a încheiat odată cu răsturnarea claselor asupritoare și cucerirea puterii. A- ceasta a constituit numai o etapă — e drept, foarte importantă — dar numai o etapă a luptei revoluționare. Se poate afirma că etapele care au urmat nu au fost mai ușoare ; dimpotrivă, unele au fost chiar mai grele decît lupta pentru cucerirea puterii, pentru că acestea au cerut <•> înaltă pregătire, înfăptuirea unor mari transformări revoluționare în întreaga societate. Or, aceasta a pus în fața partidului, a clasei muncitoare, a poporului nostru sarcini de mare răspundere. Este adevărat, partidul nostru a răspuns acestor sarcini, a știut să desfășoare lupta revoluționară în noile etape ale procesului de făurire a socialismului și de ridicare a patriei pe o treaptă superioară de dezvoltare. Clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, întregul popor și-au format și au demonstrat înalte calități organizatorice, politice, tehnice și profesionale, științifice, dovedind prin fapte, în realitate, că poporul, stăpîn pe destinele sale, avînd drept conducător un partid revoluționar, poate să conducă mai bine și conduce mai bine decît fostele clase exploatatoare ! (Aplauze 
puternice, prelungite).Acum ne găsim într-o etapă superioară a construcției socialiste, în care avem de rezolvat probleme hotărîtoare pentru destinul patriei noastre socialiste. Pornind de la aceasta, este necesar ca și activitatea partidului, a membrilor de partid să se ridice la un nivel nou, să fie pătrunsă de un spirit revoluționar militant, necesar înfăptuirii neabătute a Programului partidului, ridicării patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație, întăririi suveranității și independenței sale. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).Trebuie deci să avem permanent în vedere că procesul, revoluționar,-.lupta revoluționară nu s-au încheiat — ci ele continuă în noile condiții istorice. Partidului nostru îi revine — repet — marea răspundere de a ridica spiritul revoluționar de luptă al întregului popor, de a conduce națiunea noastră în noile condiții istorice, de a asigura triumful comunismului în România ! (Aplauze puter
nice, prelungite).îndeplinind rolul de centru vital al întregii națiuni, partidul trebuie să asigure funcționarea armonioasă a tuturor sectoarelor de activitate. De la partid trebuie să radieze lumina și căldura care să dinamizeze întreaga societate românească. Dacă într-un sector, cît de mic, cît de îndepărtat, se produce o defecțiune, aceasta se răsfrânge asupra întregului organism social. Legile sociale, ca și legile naturii, ca și legile Universului, în general, cer să se asigure funcționarea în cele mai bune condiții a tuturor sectoarelor sociale, a întregii activități, pentru a asigura evitarea apariției de contradicții, de greutăți care pot 

să creeze obstacole în bunul mers înainte al societății.Aceasta impune să facem totul pentru întărirea partidului, a unității și forței sale politice și organizatorice. Este necesar să acordăm mai multă atenție justei repartizări a forțelor și cadrelor în toate sectoarele, acordînd întotdeauna atenția necesară domeniilor hotărîtoare. Numai în acest fel vom asigura buna conducere a procesului revoluționar, realizarea tuturor programelor și planurilor de dezvoltare a patriei noastre.în această direcție este necesar să folosim cu mai multă pricepere puternicul activ de partid pentru cuprinderea tuturor sectoarelor de activitate. în statutul partidului, în diferite hotărîri ale Comitetului Central avem prevăzute o serie de comisii, de colective, de organisme — ce cuprind sute și sute de mii de activiști de partid — și care trebuie să ajute comitetele județene, celelalte organe de partid, organizații de bază în cuprinderea și în urmărirea îndeplinirii în cele mai bune condiții a tuturor sarcinilor.Să acționăm pentru îmbinarea mai bună a răspunderii colective cu răspunderea personală în muncă ! Fără nici o îndoială, una din cerințele bunei conduceri este» funcționarea organelor colective de partid și de stat, dezbaterea și adoptarea hotărîrilor cu participarea largă a cadrelor, a tuturor membrilor acestor organisme, a activului de partid. Dar, odată cu aceasta, trebuie să crească și mai puternic — repet — răspunderea personală în muncă a fiecărui activist, a fiecărui membru al partidului. Munca și răspunderea colectivă nu presupun, în nici un fel, diminuarea răspunderii personale în muncă. Dimpotrivă, cu cît sînt mai puternice conducerea și răspunderea colectivă, cu atît trebuie să crească și mai mult răspunderea fiecăruia pentru felul în care își îndeplinește însărcinările încredințate de colectivul în care-și desfășoară activitatea. Așa cum răspunderea personală nu diminuează, ci, dimpotrivă, trebuie să ducă la întărirea muncii și a răspunderii colective !Este necesar să avem în vedere că și activitatea de conducere, a partidului, a tuturor organelor de stat trebuie să se desfășoare pe baza unui plan bine stabilit, care să asigure soluționarea la timp a tuturor problemelor și dezvoltarea armonioasă a întregii societăți.Pornind de la faptul că în dezvoltarea societății noastre au apărut și apar contradicții — dealtfel, trebuie să avem permanent în vedere că dialectica vieții sociale demonstrează cu puterea faptelor că și în societatea socialistă contradicțiile nu dispar de la sine, ele apar, se dezvoltă și pot să capete chiar forme foarte grave — rolul organelor de partid, al partidului, al organelor de stat, al statului nostru este de a acționa în mod conștient pentru înlăturarea lor. Trebuie deci să studiem temeinic dezvoltarea socială, să înțelegem legile obiective, să sesizăm la timp contradicțiile și să acționăm în mod organizat, conștient, pentru soluționarea lor, asigurînd astfel baza necesară mersului nostru înainte.Acordînd atenția necesară pregătirii profesionale, tehnice și economice, doresc să atrag atenția asupra unor manifestări de tehnicism, care reprezintă un mare pericol pentru un partid revoluționar. Vreau să fiu bine înțeles, tovarăși; trebuie să aplicăm cu fermitate măsurile stabilite privind ridicarea continuă a cunoștințelor profesionale, tehnice, economice, a cunoștințelor științifice, pentru însușirea calităților de conducere a societății noastre socialiste. Ridicarea cunoștințelor profesionale, tehnice și științifice constituie, fără îndoială, o cerință de însem- nătate deosebită pentru membrii de partid și mai ales pentru activiștii și cadrele de partid și de stat. în același timp este însă necesar să dezvoltăm și mai puternic spiritul revoluționar de luptă, să înarmăm comuniștii, activul și cadrele cu știința revoluționară, ma- terialist-dialectică. Cadrele de partid și de stat trebuie să fie buni specialiști, dar, în același timp, să fie buni revoluționari, să îmbine cele două laturi ale cunoașterii cu spiritul de luptă pentru transformarea revoluționară a lumii. Pentru o bună conducere trebuie să îmbinăm în mod corespunzător aceste două laturi ale activității. Or, întîlnim, din păcate, la o serie de activiști de partid, cadre de conducere atitudini de diminuare a spiritului revoluționar, de lipsă de spirit de luptă revoluționară. Cum se poate caracteriza faptul că unii activiști încep să discute dacă să îndeplinească o misiune sau nu, dacă să plece dintr-un județ sau 

nu ! Ca și cum munca într-un organ de partid și de stat ar fi devenit un fel de proprietate sau un fel de feudă de care nu vrea să se despartă. Ce fel de luptător revoluționar, ce fel de activist comunist este acela care dorește să-și aleagă un loc — dacă se poate — cît mai călduț de muncă ?! Nu în acest fel au crescut cadrele partidului nostru ! Comuniștii au răspuns întotdeauna însărcinărilor pe care le-a dat partidul, în orice domeniu, chiar cînd le era în pericol viața. Și și-au dat și viața pentru partid !A fi revoluționar, a fi conducător revoluționar nu este suficient să fii un bun inginer, un bun muncitor, un bun economist sau chiar să fii un ministru bun, tovarăși! A fi revoluționar înseamnă să pui mai presus de toate interesele partidului, ale poporului și să lași la o parte orice interese de ordin personal. Asemenea revoluționari a crescut partidul nostru, de asemenea revoluționari avem nevoie și 
astăzi ! (Aplauze puternice, înde
lungate).Pentru buna conducere se impun dezvoltarea și mai puternică a spiritului critic și autocritic, analiza temeinică a stărilor negative, a felului cum s-au îndeplinit, într-un domeniu sau altul, sarcinile, recunoașterea deschisă a lipsurilor — acestea constituind garanția înțelegerii juste a stărilor de lucruri și a stabilirii măsurilor necesare pentru înlăturarea lipsurilor, pentru desfășurarea în bune condiții a întregii activități.După cum este bine cunoscut, la baza activității partidului se află centralismul democratic, care asigură buna funcționare a activității de sus pînă jos. •Fiind centrul vital al națiunii noastre socialiste, partidul trebuie să fie puternic, unit și sănătos din punct de vedere ideologic și să poată să-și îndeplinească, în orice condiții, rolul său în conducerea tuturor sectoarelor, a întregului nostru popor.Principiul centralismului democratic presupune o largă democrație de partid. întreaga activitate a organelor și organizațiilor de partid se bazează pe participarea largă, democratică a membrilor de partid la luarea tutori holărîrilor. Avem, iii această privință,. prevederi ml-' nunate în Statutul partidului, în alte hotărîri ale Comitetului Central. Este necesar să acționăm cu toată fermitatea în direcția înfăptuirii neabătute în viață a acestor hotărîri. Să înțelegem bine că forța partidului nostru constă în participarea largă a comuniștilor la dezbaterea și adoptarea tuturor hotărârilor, la activitatea practică pentru realizarea lor.Partidul nostru a crescut mult. Avem un puternic activ ; în organele de partid lucrează zeci și zeci de mii de activiști și membri de partid. Aceasta impune o preocupare deosebită pentru alegerea și promovarea în activul și în organele de pârtiei a celor mai buni și mai activi membri ai partidului. Totodată, trebuie să asigurăm o îmbinare mai bună a experienței cadrelor mai în vîrstă cu experiența, elanul și energia cadrelor tinere, promovarea cu mai mult curaj a tineretului în diferite domenii de activitate. Și în această privință încep să apară unele prejudecăți, după care e bine ca tinerii să mai aștepte, să rnai capete experiență. Unii tovarăși uită însă că și în ilegalitate, și în primii ani de după 23 August, chiar unii dintre ei au primit sarcini de mare răspundere în partid cînd nu împliniseră încă 30 de ani, și alții chiar mai puțin. Deci nu vîrsta dă neapărat experiența, ci spiritul revoluționar, educația pe care trebuie s-o facem cadrelor. împletirea justă a activității cadrelor mai în vîrstă cu cea a cadrelor tinere constituie o necesitate pentru forța și spiritul revoluționar ale partidului. (Aplau
ze puternice, prelungite).în același timp, întîlnim și unele manifestări — de asemenea ne- juste — după care ar trebui îndepărtate unele cadre mai în vîrstă, cu experiență, o anumită nerăbdare la unele cadre tinere. Or, trebuie să înțelegem că, și în natură, și în societate, legile care guvernează cer să se asigure permanent o bună împletire a experienței, a vîrstei, a chibzuinței cîteodată, cu elanul tineresc, revoluționar. Și unele, și altele sînt însă necesare pentru o bună conducere a societății, pentru un spirit revoluționar cutezător. (Aplau
ze prelungite).Noi trebuie, să facem în așa fel încît partidul nostru să rămină permanent tinâr, să fie purtătorul celor mai înaintate năzuințe ale națiunii, să acționeze întotdeauna împotriva a tot ce este vechi și perimat, pentru promovarea noului, pentru asigurarea mersului ferm înainte 

spre comunism al națiunii noastre! 
(Aplauze puternice, prelungite).îndeplinind rolul de forță politică conducătoare, de centru vital al întregii națiuni, partidul are marea răspundere de a asigura buna funcționare a întregului sistem al democrației noastre muncitorești, revoluționare. Incepînd de la organele de stat, congresele și organismele naționale, la consiliile oamenilor muncii și adunările generale — care tyate trebuie să se afle sub îndrumarea partidului — să se asigure funcționarea armonioasă a tuturor acestor organe ale democrației muncitorești ! Nu se poate vorbi de o bună democrație în partid fără o largă democrație revoluționară, muncitorească, fără participarea activă a maselor de oameni ai muncii, a întregului popor la conducerea și făurirea conștientă a propriului său viitor, viitorul comunist. (A- 
plauze puternice).Este necesar, în același timp, ca partidul să asigure conducerea tuturor organizațiilor de masă și obștești, repartizarea bună a tuturor acestor forțe ale societății noastre socialiste, pentru desfășurarea în cele mai bune condiții a activității generale a poporului nostru. Trebuie să întărim continuu legăturile cu masele largi de oameni ai muncii, cu întregul popor ! Să întărim unitatea întregului popor în cadrul Frontului Democrației și Unității Socialiste, sub conducerea politică a Partidului Comunist Român ! Asigurarea întăririi continue a acestei unități constituie cerința de importanță fundamentală pentru o' bună conducere științifică, revoluționară, pentru înfăptuirea Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare spre comunism. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,în conformitate cu hotărîrile Plenarei Comitetului Central din iunie 1982 și ale Conferinței Naționale, trebuie să intensificăm și să perfecționăm activitatea politică, educativă. în primul rind, este necesar să acordăm o și mai mare atenție, ridicării nivelului’ politico-ideologic al rneilibrilor de partid, al activului, al tuturor cadrelor. Aceasta impune îmbunătățirea activității școliloi- de partid pentru formarea cadrelor de conducători, de revoluționari de profesie. Insist asupra acestui lucru, tovarăși, deși poate s-ar părea că nu mai corespunde etapei actuale. Am menționat anterior că noi avem nevoie, și în actualele împrejurări, de revoluționari de profesie, de activiști cu temeinice cunoștințe în toate domeniile. Dealtfel, orice comunist trebuie să stăpînească în bune condiții cele mai înalte cunoștințe tehnico-ști- ințifice, profesionale, în toate domeniile. Dar el trebuie să aibă o calitate în plus — să fie gata să îndeplinească orice însărcinare din partea partidului, în orice domeniu, să fie revoluționar de profesie. Nu profesionist, un tehnician îngust care lucrează într-un loc sau altul, ci un revoluționar care merge acolo unde o cer dezvoltarea socială a țării, făurirea comunismului în patria noastră 1 (Aplauze 
puternice).Voi da un exemplu. Am adoptat acest program larg de irigații, de îmbunătățiri funciare, de transformare a naturii — un program revoluționar. Va trebui să trimitem mulți activiști de partid să meargă în județe, să meargă pe teren, să meargă în Delta Dunării, să muncească, să lucreze, să realizeze transformarea naturii. Aceasta nu se realizează nici cu circulare, nici din birou, nu din București, ci numai acolo, în activitatea concretă. Am luat acest exemplu, dar nu este unicul. Avem nevoie de revoluționari în conducerea unui județ, unei comune, unei întreprinderi, acolo unde o cer interesele generale ale construcției socialiste, unde partidul consideră că este necesar să meargă să lucreze.Iată de ce, în activitatea școlilor noastre de partid trebuie să punem accentul pe spiritul revoluționar, să creăm adevărați luptători revoluționari, revoluționari de profesie. Din păcate, însuși învățămîntul nostru de partid a alunecat puțin pe panta profesionalismului îngust; să primească o diplomă, să fie echivalată și să o primească, dacă e posibil, cît mai ușor. Or, nu de asemenea învățămînt de partid avem nevoie, ci de un învățămînt care să creeze revoluționari. Să vină aici cu facultatea de litere, de filozofie, cu facultăți tehnice, de matematică — și să învețe să devină revoluționari, conducători de partid și de stat ! (Aplauze puter
nice, prelungite).E necesar să îmbunătățim activitatea cercurilor și a cursurilor în- 

vățămîntului de partid în direcția ridicării nivelului politic, ideologic al comuniștilor, a creșterii spiritului revoluționar în muncă, în viață și luptă.Se poate spune că, față de marile realizări în dezvoltarea patriei noastre socialiste, are loc o anumită rămînere în urmă a conștiinței revoluționare, socialiste. Am vorbit, dealtfel, despre aceasta și la plenara de acum un an și la Conferința Națională. Această constatare impune însă să luăm măsurile corespunzătoare, să desfășurăm o activitate politico-edu- cativă, în primul rînd în partid, dar și cu întregul popor, pentru formarea conștiinței omului nou, constructor conștient al noii orînduiri sociale. Fiind stăpîn pe destinele sale, întregul nostru popor trebuie să acționeze în mod conștient pentru făurirea propriului său viitor. Propaganda noastră trebuie să a- rate cu toată claritatea că socialismul nu este un marș triumfător, ci un drum de muncă și luptă revoluționară ! (Aplauze puter
nice).în societate, în conștiința oamenilor au rămas unele maladii ale trecutului. De aceea, activitatea politico-educativă trebuie să combată cu fermitate toate concepțiile burgheze, mistice, tendința de a trăi fără muncă, diferite mentalități înapoiate în muncă și via- ță-, S-a vorbit despre unele aici ; nu doresc acum să mă opresc a- supra acestor probleme. Este însă necesar să înțelegem că făurirea omului nou presupune o luptă hotărâtă, exigentă, împotriva tuturor acestor concepții și mentalități înapoiate.în același timp, din afară, pe diferite căi, are loc o activitate susținută din partea cercurilor imperialiste, de poluare morală și intelectuală. Propaganda noastră de partid, activitatea politico-educativă trebuie să dea răspuns și să înarmeze pe toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, în- , tregul popor în vederea înțelegerii juste și a delimitării de vechile concepții și' mentalități înapoiate, de activitatea contrarevoluționară, de poluare morală și intelectuală desfășurată din afară. Să punem cu putere ' în evidență? superioritatea orîriduirii noastre," pe bază fapte-' lor, a realităților materiale și spirituale, să înarmăm întregul popor cu concepția nouă despre viață, despre comportarea în muncă, in societate, eu o concepție revoluționară în activitatea de ridicare a patriei noastre pe o nouă treaptă superioară de dezvoltare ! (Vii 
aplauze).O atenție deosebită trebuie să acordăm combaterii oricăror forme de naționalism, rasism, antisemitism, de învrăjbire a oamenilor muncii, a popoarelor. Este bine cunoscut că toate acestea au constituit și constituie și astăzi o armă în mina cercurilor reacționare, imperialiste, a acelora care doresc să mențină dominația și asuprirea altor popoare. Trebuie să desfășurăm 
o activitate susținută de combatere și demascare, zi de zi, concret a oricăror asemenea manifestări.Să punpm cu putere în evidență rezolvarea justă a problemei naționale în România, asigurarea deplinei egalități în drepturi între toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate. Avem asemenea realizări, avem asemenea realități care produc mîndrie partidului și poporului nostru, care sînt cunoscute și admirate de prietenii noștri și recunoscute — chiar dacă nu le plac — de dușmanii noștri. Trebuie să acționăm în așa fel încît fiecare cetățean al patriei noastre să înțeleagă că numai și numai unindu-și forțele, indiferent de naționalitate — în uzină, în sat, în unitatea în care-și desfășoară activitatea — înfăptuim neabătut politica partidului, asigurăm dezvoltarea și ridicarea bunăstării generale a poporului. Fiecare să înțeleagă că viitorul său se află aici, în România, că viitorul ni-1 construim noi, oamenii muncii, întregul popor, fără deosebire de naționalitate, aici și nicăieri în altă țară, că nimeni nu poate și nu se va putea amesteca vreodată în problemele României ! Noi vom hotărî și vom asigura victoria comunismului în patria noastră ! (Aplauze puternice. 
Se scandează „Ceaușescu și po
porul !“).Punînd la baza întregii activități teoria revoluționară, materialist- dialectică și istorică, trebuie să înarmăm partidul, întregul popor cu o concepție clară, cu o perspectivă luminoasă care vor da forța și puterea necesare învingerii oricăror greutăți și înfăptuirii neabătute a Programului partidului. în același timp, trebuie să dezvoltăm puternic spiritul de dragoste față de țară, față de partid, față de popor. Să împletim educarea generală cu spiritul patriotic, al dragostei față de trecutul glorios de luptă al po

porului nostru, care în cele mai grele timpuri a știut să înfrângă orice greutăți, să-și asigure existența, dezvoltarea economică și socială, formarea statului național, trecerea la făurirea socialismului și să înainteze ferm spre comunism. 
(Aplauze puternice, prelungite).O atenție deosebită trebuie să acordăm formării tinerei generații pentru muncă, pentru luptă, educării ei în spirit revoluționar. în această privință trebuie să se acorde o atenție mai mare, în toate formele de învățămînt — începînd din grădiniță pînă la cursurile postuniversitare — formării și educării patriotice, revoluționare a tineretului, a tuturor cetățenilor patriei noastre.Sarcini de răspundere revin Consiliului Culturii și Educației Socialiste, multiplelor forme de activitate cultural-artistică de masă, zecilor de mii de unități cultural- artistice, de toate felurile, care trebuie să devină, fiecare — începînd de la Teatrul Național, de la Opera Română, pînă la ultimul cămin cultural din cea mai îndepărtată comună sau din cel mai îndepărtat sat — un centru al educației revoluționare, patriotice, de formare a omului nou. Toate acestea trebuie să acționeze, într-o strînsă unitate, pentru formarea și educarea poporului, a tineretului în spiritul concepției revoluționare a partidului nostru despre lume și viață — singura care asigură progresul general al întregii omeniri, deci și al națiunii noastre. (Aplauze puter
nice).

țin rol important revine, în această direcție, Festivalului național „ființarea României", devenit, într-adevăr, o mișcare cultural-artistică de masă, dar care trebuie îmbunătățită și îmbogățită, astfel ca, prin toate manifestările sale, să servească educării revoluționare, formării omului nou. Să cultivăm sentimentul dragostei de patrie, de popor. Să dezvoltăm muzic», pan- sul românesc, tot ceea ce este crea- ția poporului nostru ! Nu trebuie să se alerge după nu știu ce muzică sau dansuri importate din altă parte! Fiecare popor își are muzica, își are creația sa — și noi avem o creație minunată a poporului nostru și trebuie s-o cultivăm, s-o dbzvoltăm, s-o ridicăm la un nivel nou, superior, s-o așezăm pe o bază și mai temeinică, pe baza concepției revoluționare despre lume. 
(Aplauze puternice, prelungite).Radioul și televiziunea au, în această privință, sarcini mari — și trebuie să-și îmbunătățească emisiunile, să înțeleagă că aceste mijloace sînt instrumente ale partidului de educare și formare a omului nou, de răspîndire a științei, culturii, bazate pe concepția revoluționară materialist-dialectică și istorică. Nici la televiziune nu trebuie să alergăm după cîntece din cele mai diverse țări, care nu oglindesc, nici ele, cel puțin, spiritul poporului respectiv, ci să căutăm să promovăm ceea ce am spus la „Cîntarea României" — tot ceea ce este bun, sentimentul și spiritul poporului nostru în muzică, în artă, în toate domeniile de activitate.Sarcini importante are cinematografia. Avem nevoie de filme bune, revoluționare, care să prezinte mărețele realizări ale poporului nostru, să mobilizeze și să înfățișeze eroi care să constituie un model de muncă și de viață. Or, tovarăși, am văzut cîteva filme care nu numai că nu prezintă modele de eroi în viață și în muncă, ci, dimpotrivă, prezintă niște elemente care se mai întîlnesc poate undeva, la periferia societății ; dar nu pe aceștia, trebuie să-i prezinte scenariștii și regizorii noștri sau cei care conduc și organizează producția de filme. Trebuie să lichidăm cu desăvârșire această stare de lucruri. Am văzut nu de mult un film prezentînd un tînăr muncitor la Marea Neagră. Dar eroul acestui film nu are nimic cu tînă- rul muncitor de astăzi. Cum arată și ce reprezintă tînărul muncitor din patria noastră ? Mă întîlnesc, știți bine, permanent, cu milioane de tineri. Discut cu ei, îi cunosc. Vezi la ei dragoste față de muncă, față de partid și de patrie, față de socialism ; vezi hotărîre de a face totul pentru a asigura îndeplinirea sarcinilor de mare răspundere ce le au. Iată, la Canalul Dunăre — Marea Neagră, care va intra în curînd în funcțiune, zeci de mii de tineri au dat dovadă de eroism fără seamăn. Și asemenea exemple le întîlnim pe sute și mii de șantiere și unități economico-sociale. Dar scenaristul și regizorul care au realizat filmul, precum și cei care l-au aprobat nu cunosc, se vede, tineretul patriei noastre.Nu se poate să mai admitem să se producă asemenea filme. Unde este Consiliul Culturii, unde este Secția de propagan-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
la Consfătuirea de lucru pe problemele muncii organizatorice și politico-educative
(Urmare din pag. a II-a) dă, unde este Comisia ideologică a Comitetului Central, care trebuie să vadă toate aceste filme ? De ce punem în scenă și lansăm pe piață asemenea filme care prezintă denaturat realitatea societății noastre, oamenii muncii, tineretul sau alte categorii de oameni ai muncii din țara noastră ? Nu de asemenea filme și de asemenea piese de teatru avem nevoie ! Avem nevoie de o artă, de o cinematografie, de un teatru care să prezinte esența, modelul omului pe care trebuie să-1 făurim ! Chiar dacă cîteodată trebuie să înfrumusețăm un erou, 
e bine ca el să devină model, ca tineretul să știe, să înțeleagă că așa trebuie să fie !Am văzut, în trecut, filme în care eroii principali constituiau un model, care îndemnau: uite, așa revoluționari trebuie să fim ! Acum unii spun că nu este necesar să se prezinte asemenea modele, că trebuie să se evite înfrumusețarea lucrurilor. Desigur, nu este nevoie să înfrumusețăm, deoarece societatea noastră a obținut asemenea rezultate mărețe încît nu este nevoie decît să fie redate așa cum sînt. Să redăm realitatea, dar să găsim nu neghina, nu putregaiul din pădure, ci să găsim copacii tineri, să găsim tot ceea ce este bun și demn în societatea noastră, în munca și viața constructorilor socialismului. Poporul — în care tineretul are un rol de seamă — oamenii muncii sînt cei care au realizat tot ceea ce am obținut în dezvoltarea socialistă a patriei noastre. Ei sînt eroii care trebuie să-și aibă locul în film, în teatru, în poezie, în artă, în literatură, în pictură, în toate domeniile creației artistice ! 

Pe ei trebuie să-i prezentăm. 
(Aplauze puternice, prelungite).Este necesar ca presa noastră să țină seama de aceasta, să fie mai activă. Literatura, arta noastră să răspundă acestei cerințe ! Să înțelegem. că munca de formare a omului nou, de creare a unui spirit revoluționar în muncă, în viață, în toate domeniile presupune ca toate organele și organismele de partid și de stat din cadrul propagandei și culturii — dar și întregul partid — să considere problema activității politico-educative ca o sarcină centrală în momentul de față.Trebuie să tragem toate învățămintele din activitatea de pînă acum, să acționăm cu toată răspunderea pentru înlăturarea a tot ceea ce este negativ și să generalizăm tot ceea ce este pozitiv, tot ceea ce s-a subliniat și în cadrul acestei consfătuiri. Să acționăm în așa fel încît să întărim și mai puternic rolul partidului, de conducător în toate domeniile de activitate ! Și — insist, tovarăși — aceasta nu privește numai economia sau construcțiile, industria sau agricultura, ci privește poate mai mult și în primul rînd arta, cultura, învățămîntul, sectoarele esențiale pentru formarea și educarea poporului nostru, ca un popor liber, constructor conștient al socialismului și comunismului. 
(Aplauze puternice, îndelungate).Am ferma convingere că se va ține seama de tot ceea ce am realizat pînă acum — atît de ceea ce e bun, cît și de ceea ce e rău — că, pornind de la noua etapă de dezvoltare, vom lua toate măsurile în direcția îmbunătățirii activității noastre organizatorice, politice, a ridicării activității de partid la cerințele etapei actuale, astfel încît partidul nostru să răspundă în condiții tot mai bune 

încrederii maselor populare, întregului popor, să-și îndeplinească înalta misiune istorică de a conduce națiunea noastră socialistă pe calea socialismului și comunismului, de a asigura României un loc demn în lume, liber și independent. (Aplauze puternice. Se 
scandează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. „Stima noastră și mîn- 
dria, Ceaușescu — România !“).

Stimați tovarăși,Mă voi referi pe scurt la unele probleme internaționale, care constituie o parte inseparabilă a activității de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Cunoașteți bine activitatea internațională a partidului și statului nostru. Considerăm că trebuie să facem totul pentru întărirea continuă a relațiilor cu țările socialiste, pentru perfecționarea activității în C.A.E.R., pentru depășirea divergențelor și întărirea unității țărilor socialiste — ca o condiție a afirmării forței și superiorității socialismului, a creșterii rolului țărilor socialiste în viața internațională, în lupta pentru dezarmare și pentru pace. (Aplauze puternice, 
îndelungate).Acționăm larg pentru dezvoltarea relațiilor cu țările în curs de dezvoltare. însăși vizita pe care am efectuat-o în luna iulie în 5 țări africane constituie o expresie a acestei activități, a preocupării țării noastre de a găsi căile întăririi solidarității și colaborării cu aceste state în lupta împotriva subdezvoltării, a politicii imperialiste și colonialiste, pentru o nouă ordine economică internațională.De asemenea, extindem relațiile și cu țările capitaliste dezvoltate, pornind de la principiile coexistenței pașnice, de la necesitatea participării active la diviziunea inter

națională a muncii. Punem în mod constant la baza tuturor relațiilor noastre internaționale principiile egalității, respectului independenței și suveranității, neamestecului în treburile interne și avantajului rebiproc, renunțării la forță și la amenințarea cu forța.în actualele împrejurări internaționale, problema fundamentală o constituie oprirea cursei înarmărilor, trecerea la dezarmare, și în primul rînd la dezarmare nucleară, apărarea păcii întregii lumi. Este necesar să facem totul pentru a opri amplasarea rachetelor cu rază medie de acțiune în Europa și a determina trecerea la retragerea celor existente. Noi considerăm că nu există nici o justificare pentru acceptarea ca un fapt împlinit a amplasării noilor rachete nucleare. Statele, guvernele care vor face a- cest lucru își asumă o mare răspundere în fața propriilor popoare, în fața întregii omeniri.în ce ne privește, considerăm că mai este timp și trebuie să facem totul pentru a opri amplasarea acestor rachete, pentru trecerea la reducerea armamentelor nucleare, a armamentelor generale, pentru o Europă fără arme nucleare, o Europă a colaborării și păcii, o Europă unită a tuturor națiunilor! 
(Aplauze puternice, prelungite).Sîntem pentru încheierea cît mai grabnică a reuniunii de la Madrid și convocarea Conferinței pentru dezarmare și încredere în Europa. S-a ajuns, în general, la un acord acceptabil ; mai sînt unele observații ale Maltei. Noi considerăm că nu ne putem alătura acelor tendințe care ar dori să ocolească principiul consensului stabilit la Helsinki și să se adopte documentele de la Madrid pe o altă bază. Chiar dacă este necesar să se mai depună eforturi pentru a convinge 

Malta să se alăture consensului, considerăm că trebuie să se acționeze în această direcție. Trebuie să păstrăm principiul consensului, al unanimității, să facem ca statele europene să / acționeze într-o deplină unitate pentru a-și asigura viața lor, a popoarelor lor, pacea și libertatea. (Aplauze puternice, 
prelungite).Ne pronunțăm ferm pentru încetarea conflictelor militare și soluționarea lor numai prin tratative. Considerăm că este necesar să se întărească și mai mult colaborarea tuturor forțelor antiimperialiste și progresiste, a popoarelor de pretutindeni, să dăm un nou imbold puternicei mișcări pentru pace din Europa și de pe alte continente. Avem fefma. convingere că forțele păcii, popoarele dispun de capacitatea necesară pentru a putea impune dezarmarea, a impune pacea, pentru asigurarea dreptului vital al oamenilor la existență, la viață, la pace. (Aplauze puternice, pre
lungite).în ce ne privește, în spiritul ho- tărîrilor Congresului al XII-lea, ale Conferinței Naționale, vom acționa cu toată fermitatea pentru a contribui la realizarea dorinței arzătoare a popoarelor — de pace, de libertate, de independență, de o viață mai dreaptă și mai bună 1 
(Aplauze îndelungate, prelungite; se 
scandează puternic „Ceaușescu — 
pace !“).

Stimați tovarăși,După cum ați observat, în cuvîn- tul meu nu m-am referit decît succint la programele și planurile de dezvoltare economico-socială pe care le avem, considerînd ‘ că ele sînt bine cunoscute și că este necesar să discutăm cum să acționăm, cum să organizăm activitatea partidului, a organelor de stat. 

a organizațiilor de masă, în vederea realizării tuturor acestor obiective. De aceea, în încheiere, doresc să atrag foarte pe scurt atenția asupra unor probleme privind activitatea pentru realizarea planului pe acest an.Trebuie să facem totul ca să îndeplinim planul cu o depășire de cel puțin 12 miliarde lei, să realizăm producția de export și să pregătim temeinic trecerea la realizarea planului pe 1984—1985. Este necesar, de asemenea, să luăm toate 'măsurile pentru încheierea tuturor lucrărilor agricole de vară. Să asigurăm fondul de stat, șă trecem la strîngerea recoltei de toamnă ; deja în luna aceasta, în august, trebuie să începem recoltarea florii-soarelui. Trebuie să terminăm recoltatul fasolei și în anumite zone să începem, către sfîrșitul lunii, și strîngerea porumbului. Trebuie =ă pregătim deci temeinic și să luăm toate măsurile în vederea strângerii la timp și fără nici o. pierdere a recoltei. De asemenea, să luăm toate măsurile pentru a pregăti temeinic campania însămînțărilor de toamnă. Vom avea însă în această privință o consfătuire specială la începutul lui septembrie ; de aceea, nu insist asupra ei. Dar fiecare comitet județean trebuie să nu aștepte consfătuirea, ci să ia toate măsurile pentru a face pregătirile necesare. Situația din acest an a demonstrat cu deplină claritate pentru toți că, acolo unde s-a lucrat bine, unde s-au făcut lucrările la timp și în conformitate cu normele stabilite, s-au obținut, chiar în condiții grele de climă, recolte bune.Este necesar să acționăm, cu toată hotărârea în vederpa trecerii la realizarea programului stabilit de plenara din iunie. Să luăm toate măsurile pentru realizarea 

producției de cărbune, de petrol, a producției energetice, pentru a evita anul viitor greutățile pe care le-am avut, din păcate, și în iarnă aceasta.Nu mai insist, tovarăși. Fiecare cunoașteți bine problemele, programele pe care le avem. Eu vă rog ca, întorși acasă, să treceți cu toată hotărîrea la stabilirea măsurilor privind aplicarea în viață a ceea ce am discutat în consfătuire, legat însă de realizarea programelor de activitate din toate sectoarele. Să acționăm în așa fel încît fiecare organizație, fiecare comitet orășenesc, municipal și județean de partid să-și îndeplinească în cît mai bune condiții sarcinile încredințate de partid !Am ferma convingere că această consfătuire va determina o îmbunătățire a activității generale a partidului, a conducerii în toate domeniile, că toate organele și organizațiile de partid, comitetele județene își vor îndeplini cu și mai mare hotărîre sarcinile puse de partid, vor răspunde încrederii maselor populare, vor acționa în așa fel încît să asigurăm îndeplinirea în bune condiții a întregului plan în acest cincinal.Cu această convingere, vă urez tuturor, organelor și organizațiilor de partid, întregului nostru popor succese tot mai mari în întreaga activitate 1 Multă sănătate și fericire ! (Aplauze puternice, 
prelungite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu 
și poporul 1"). într-o atmosferă de 
puternică însuflețire și de mare 
entuziasm, toți cei prezenți în sală 
se ridică în picioare și ovaționea
ză îndelung pentru Partidul Co
munist Român — forța politică 
conducătoare a națiunii noastre 
— pentru secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

URGENTELE ACESTOR ZILE ÎN AGRICULTURĂ

întreținerea si irigarea culturilor Mie
călărași : Cu utilaje, dar și cu mai multe forje umane

intensificarea arăturilor tie vară—__-------- ------ ------- :——
bacău : Exemplele bune, îndemn pentru toți

In județul Călărași au fost însă- 
mințate culturi duble pe 80 590 
hectare, depășindu-se cu peste 500 
hectare suprafața prevăzută. Este un 
luoru bun, de natură să asigure obți
nerea unor recolte suplimentare de 
porumb boabe și furaje. Dar pentru 
ca a doua cultură să rodească din 
plin se impune să fie executate la 
timp și de bună calitate atît lucrările 
de întreținere, cît și irigarea plante
lor. Care este stadiul executării lor ?

Pînă la 2 august, din cele 51 000 
hectare cu porumb au fost prășite 
mecanic 43 000 hectare, iar manual 
numai 22 000 hectare. De ce a întâr
ziat această lucrare ? La direcția a- 
gricolă se afirmă că, în acest an, po
rumbul în cultură dublă prezintă 
unele particularități în ce privește 
dezvoltarea plantelor. Pe suprafețele 
insămînțate după orz, în prima ju
mătate a lunii iunie, porumbul este 
bine dezvoltat, incit nu se prea deo
sebește de cel cultivat în ogor pro
priu. Dar porumbul amplasat pe 
terenurile eliberate mai târziu, pe la 
mijlocul lunii iulie, are talia mică. 
Indiferent însă cit de dezvoltate sînt 
plantele, principala cerință se impu
ne acum de la sine : peste tot tre
buie executate fără întârziere lucră
rile de întreținere a culturilor.

în numeroase unități agricole unde 
munca a fost bine organizată, prima 
prașilă la porumb s-a încheiat și 
acum se execută cea de-a doua. între 
acestea sînt și cele din consiliul a- 
groindustrial Valea Argovei, unde 
s-a trecut și la prașila a doua. 
Suprafețe mari — peste 80 la 
sută din cele cultivate — au fost 

prășite manual și în consiliile agro
industriale Minăstirea și Fundulea. 
Ca urmare, lanurile sînt curate și 
plantele bine dezvoltate. In unitățile 
din alte consilii agroindustriale — 
Călărași, Cuza Vodă și Vlad Țepeș 
— prima prașilă manuală a fost la
cună doar pe 20—30 la sută din su
prafețe. Ba mai mult : în unele coo
perative agricole din consiliul agro
industrial Vlad Țepeș, prășitul po
rumbului din cultura a doua a în
ceput abia la 23 iulie. Dar nici in 
această ultimă perioadă nu s-a lu
crat în ritm corespunzător ; în zece 
zile, cele șase cooperative au prășit 
numai 840 de hectare. La interven
ția comandamentului județean, in 
ultimele zile au fost antrenați la 
muncă mai mulți cooperatori, ceea 
ce a făcut ca ritmul de lucru să se 
intensifice. Acum, in fiecare unitate 
agricolă se prășesc zilnic 100—120 de 
hectare. Dacă de la început s-ar fi 
lucrat intens, în momentul de față 
prima prașilă putea fi încheiată pe 
întreaga suprafață, iar plantele s-ar 
fi dezvoltat mult mai bine.

Deficitul de apă din sol, ca și tem
peraturile ridicate din această pe
rioadă fac necesară irigarea intensă 
a culturilor. în județul Călărași, o 
bună parte din porumbul în cultura 
a doua a fost amplasat pe terenuri 
amenajate pentru irigat. Cum se 
desfășoară irigațiile ? La sediul 
I.E.E.L.I.F. Călărași, inginerul Eugen 
Marinescu, directorul întreprinderii, 
ne spune : „Comandamentul jude
țean pentru agricultură a stabilit să 
aplicăm udări in raport cu rezerva 
de apă din sol. Pentru a asigura dez

voltarea corespunzătoare a culturilor 
duble, acum, cînd consumul de apă 
e maxim, aplicăm udările în mod 
diferențiat. Sînt zone sau unități, ba 
chiar și ferme, unde irigăm conti
nuu, zi și noapte1*. într-adevăr, în 
unitățile agricole din sistemul de iri
gații Ciocănești irigarea cultu
rilor se desfășoară fără întrerupere, 
Din cele 4 632 hectare cu porumb 
pentru boabe în cultura a doua, 
pînă la 2 august au fost irigate 2 580 
de hectare. Sînt insă și unități agri
cole unde nu se îndeplinește pro
gramul de udări. în săptâmina pre
cedentă, C.A.P. „Unirea" nu-și rea
liza programul la udări. Acum se 
lucrează din plin. în lanurile de po
rumb sînt montate 40 aripi de ploaie 
și zilnic se irigă 42 de hectare, de
pășindu-se prevederile.

Se irigă de zor și în multe uni
tăți agricole din zona sistemului de 
irigații Jegălia. Lucrătorii din acest 
sistem au confecționat, din deșeuri 
de aluminiu, seturi de sifoane mo
bile cu care se pot aplica zilnic 
udări pe 200 hectare, apa fiind di
rijată pe brazde. în unele coopera
tive se folosesc și roțile hidraulice, 
realizate de stațiunile pentru meca
nizarea agriculturii. Sînt măsuri efi
ciente pentru reducerea consumului 
de carburanți.

Așadar, în județul Călărași se im
pune mobilizarea mult mai susținu
tă a tuturor mijloacelor mecanice și 
oamenilor muncii de la sate la exe
cutarea prășitului și irigarea cultu
rilor.

Rodica SIMIONESCU 
Lucian CIUBOTARU

In unitățile agricole cooperatiste 
și de stat din județul Bacău se lu
crează cu forțe sporite la arăturile 
de yară. In ultimele zile numărul 
de tractoare repartizate la executa
rea acestei lucrări a sporit cu aproa
pe 100. Ca urmare, ritmul de lucru 
a crescut, pînă joi, 4 august, fiind 
arate mai mult de 19 000 hectare.

In consiliile agroindustriale Fili- 
pești, Dealu Morii, Răcăciuni și 
Podul Turcului, această lucrare se 
apropie de sfîrșit. Pentru prima dată 
în acest an, arăturile de vară s-au 
efectuat în consiliile respective în 
mai puțin de o lună de zile. Este

bihor : Pe mari suprafețe, paiele împiedică intrarea tractoarelor
Am urmărit cum se desfășoară 

arăturile de vară in cîteva unități 
agricole din consiliul agroindustrial 
Bale, județul Bihor. întâi de toate 
ne-a reținut atenția numărul mic de 
tractoare concentrate la executarea 
acestei lucrări. Bunăoară, la C.A.P. 
Suplacul de Barcău se aflau în 
brazdă doar șase tractoare, la C.A.P. 
Bale — cinci, la C.A.P. Abram — 12. 
Drept rezultat, suprafețele arate zil
nic sînt inferioare celor stabilite 
prin grafic. Dealtfel, pină joi dimi
neața, pe ansamblul acestui consiliu 
agroindustrial ogoarele de vară au 
fost efectuate numai pe 450 hectare 
din cele 3 010 programate. Similar 
stau lucrurile și în alte consilii agro
industriale. In consiliul agroindus
trial Ținea, din 6 217 hectare au fost 
arate numai 350 ; la Beiuș, din 3 033 

rezultatul activității rodnice a coo
peratorilor și mecanizatorilor, care 
au muncit zi și noapte la eliberarea 
de paie a terenurilor și efectuarea 
arăturilor. La Răchitoasa, bunăoară, 
unitate din consiliul agroindustrial 
Podul Turcului, mecanizatorii au 
arat cele 650 de hectare în numai 
două săptămini. Acum ei ajută pe 
cei din Burdusaci și Buda să încheie 
și ei cît mai repede arăturile.

Bine este organizată munca la arat 
și în unitățile din consiliul agroin
dustrial Izvoru Berheciului. Cu toate 
că se lucrează pe terenuri -in pantă, 
aici cu cele 70 de tractoare se ară 

hectare — doar 250, la Aleșd, din 
3 500 hectare — nici 200. Cum se ex
plică aceste restanțe mari?

— în județul Bihor au fost execu
tate arături de vară doar pe 13 580 
hectare din cele 62 704 hectare pre
văzute în program — ne-a spus to
varășul Ioan Seracin, directorul trus
tului județean S.M.A. Pentru a ob
ține recolte mari în anul viitor, 
vrem să încheiem această lucrare în 
cel mult o săptămînă. Am stabilit 
un ritm zilnic de 9 080 hectare. Din 
păcate, se realizează doar 2 100 hec
tare pe zi. Aceasta se datorează, în 
parte, aprovizionării cu cantități in
suficiente de motorină. Dar aceasta 
nu constituie singura cauză.

Intr-adevăr, întârzierea arăturilor 
este generată, în nu puține unități, 
de faptul că mari suprafețe sînt încă 

zilnic 230—250 de hectare. Inginerul 
Emil Slătinaru, directorul S.M.A. 
Izvoru Berheciului, ne-a spus că din 
cele aproape 4 000 de hectare au fost 
arate pină acum 2 500 și, în cel mult 
4—5 zile, lucrarea se va încheia pe 
întreaga suprafață.

Există însă in județ și unități 
unde această lucrare este întîrziată. 
Bunăoară, în timp ce în unitățile 
cooperatiste din consiliul agroindus
trial Filipești această lucrare s-a 
efectuat pe 85 la sută din suprafața 
prevăzută, în cele din consiliul agro
industrial Traian s-a arat doar 44 
la sută din suprafața planificată.

ocupate cu paie și, de aceea, nume
roase tractoare ■ sînt concentrate la 
balotarea și transportul lor. De fapt, 
în județ, resturile vegetale trebuiau 
strînse de pe toate terenurile pină 
la 1 august. Or, și la această dată 
există încă paie pe 17 000 hectare, 
cele mai mari restanțe la strângerea 
lor înregistrîndu-se în consiliile 
agroindustriale Ceica, Ținea și Beiuș. 
Silnic, pentru această lucrare se 
consumă 22 tone motorină. Și aceas
ta din cota repartizată pentru ară
turi, cantitate cu care s-ar putea ara 
zilnic aproape 1 200 hectare.

Ce se întreprinde pentru intensifi
carea ritmului la arăturile de vară ? 
La direcția agricolă se afirmă că vor 
fi folosite la capacitate maximă cele 
120 tractoare A-l 800, iar munca me
canizatorilor va fi organizată în două 

Suprafețe mari mai sînt de arat și 
în diferite unități din consiliile agro
industriale Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Helegiu și Momești, precum} și 
în întreprinderile agricole de stat 
Sascut, Traian și Bacău. Esțe absdlut 
necesar ca specialiștii și cadrele i de 
conducere din aceste unități să ia 
măsuri energice și operative pentru 
ca ritmul zilnic de lucru să crească, 
astfel încît arăturile să se încheie 
cit mai repede.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii"

schimburi. De asemenea, vor fi mo
bilizați mai mulți oameni și vor fi 
folosite mai multe atelaje la elibe
rarea de paie a terenurilor. Rezul
tatele obținute de unitățile din con
siliul agroindustrial Salonta, care 
mai au de executat arături pe mai 
puțin de 200 hectare, dovedesc că 
efortul propriu și buna organizare 
sînt hotărîtoare.

Concluzia care se desprinde este 
că și în unitățile din alte consilii 
agroindustriale să se ia măsuri ime
diate pentru ca strîngerea paielor să 
se facă manual, iar transportul — 
cu ajutorul atelajelor. Pe această 
cale se economisesc însemnate can
tități de combustibil ce pot fi folo
site de tractoare la arat.

Ioan LAZA 
corespondentul „Scînteii"

A'

DIN ALBUMUL ÎMPLINIRILOR SOCIALISTE

Oi#

partidului, de cînd în fruntea parti
dului și statului nostru se află cel 
mai iubit și stimat fiu al poporu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
județul lași a cunoscut, asemenea 
întregii țări, cea mai dinamică și 
complexă dezvoltare economico-so
cială din istoria sa milenară, rod

levate insă și în mai noua zonă in
dustrială 
greu, în partea 
șului. Această 
nomică, intrată 
1978, cuprinde

al politicii științifice, clarvăzătoare 
pe care secretarul general al parti
dului o promovează cu consecven
ță, al entuziasmului ;evoluționar și 
hărniciei oamenilor muncii ieșeni.

După anul 1965, de cînd jude
țului lași i-au fost asigurate inves
tiții de circa 55 miliarde lei, în

zona industrială ieșeană s-au for
mat unități din aproape toate ra
murile economiei naționale. Peste 
40 de unități economice noi, mo
derne au intrat în funcțiune în a- 
cest răstimp. Dinamismul dezvoltă
rii industriei, ritmul înalt de creș
tere economică a lașiului sînt re

lașiul, meleag de istorie, de spi
ritualitate și cultură românească, 
și-a împlinit în anii socialismului 
personalitatea prin dobîndirea unei 
dimensiuni economice majore : a- 
ceea de centru industrial. Mai a- 
les după Congresul al IX-lea al

Combinatul de utilaj 
de sud-vest a ora- 
mare unitate eco- 

în producție în anul 
secții de mecano- 

sudură și metalurgică, turnătorie de 
fontă, forjă grea, o oțelărie elec-

trică și o turnătorie de oțel, o mo
dernă secție de sculărie și, din ul
timii doi ani, secții de vîrf de uti
laj tehnologic complex greu și de 
mecanică. Numai combinatul de uti
laj greu, un „Ceahlău al siderur
giei", va realiza, în final, aproape

de două ori producția de oțel a 
României din anul 1938.

lașiul contemporan reflectă an
gajarea plenară a tuturor locuito
rilor săi pentru înfăptuirea operei 
de edificare socialistă și comunistă 
a patriei. (Manole Corcaci, cores
pondentul „Scînteii").
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r[faptul]
!DIVERS
I Ostășească

I
I
I
I
I
I
I
I

O după-amiază obișnuită. 
Sună telefonul. De la celălalt 
capăt al firului, o voce de băr
bat a''dat alarma :

— Arde ! Incendiu la l.A.S. 
Dunărea !

Imediat, constituiți în subuni
tate de intervenție, tinerii mili
tari, în frunte cu locotenentul 
Mihai Ghiba, se deplasează la 
locul incendiului. Sînt amenința
te clădirile din preajmă, 
posturile pentru animale, 
rajele.

După aproape ‘Zece ore 
eforturi intense în luptă cu 
cările mistuitoare, focul a 
stins. Au fost salvate însemnate 
valori materiale.

Întrebați despre fapta lor, ca
poralul Victor Ioniță, soldații 
Tonei Hagiu, Iosif Șuba și cei
lalți colegi ai lor au răspuns 
simplu, ostășește : „Ne-am făcut 
datoria !“

adă- 
fu-
de 

flă- 
fost

I
I
I

I
I
I

Delta cu... 
trestie albă

ln apropierea localității Mă
line, specialiștii de la Institutul 
de studii si cercetări pentru 
Delta Dunării au înființat un 
punct de cercetări pentru plan
te care pot fi cultivate în miri
fica împărăție de ape si stuf, nu
feri si păsări.

Printre plantele neobișnuite 
pentru Delta Dunării intîlnim 
aici, în loturi experimentale, 
arahide, migdali si smochini. Ba, 
mai mult, au fost înființate și 
plantații de napi și. de trestie 
albă. Noutatea constă în faptul 
că trestia albă și napii cultivați 
în Deltă se pot folosi ca materii 
prime pentru producerea... al
coolului. Alcool ce va fi folosit 
drept combustibil!

I Intr-o singură zi!

I la o intre-

caute oa-
de lucru ? 

„delegatul"

I
I

I
I
I

— Cine-i aista, bădie 1
— E un delegat de

prindere agricolă.
— Si ce vrea ?
— Cică a venit să

meni la lucru.
— Da’ la noi nu-i 
Pînă uha-alta,

Ochean Tănase promitea marea 
cu harea. A început să întocmeas
că tabele, iar cei care doreau 
să-și cumpere și porumb — că și 
porumb le promitea — au achitat 
dinainte cite două și trei mii de 
lei. După ce a. strîns intr-o 
singură zi 26 000 lei, delegatul s-a 
dus să doarmă la un sătean. In 
timpul nopții a cotrobăit prin 
casa gospodarului, a găsit. 27 000 
lei și, împreună cu toată suma 

. de 53 000 lei, a încercat să se 
facă nevăzut. A fost însă prins 
și dus în fața instanței. A „înca
sat" 3 ani și 6 luni închisoare.
Sătenii au fbit’desjfățru'biți‘--:ăâr ' 
cică s-au lecuit de-astfel de chi
lipiruri.

Era și cazul.

Paznic contra &

I
I

I
I
I
I

paznic
împreună cu- alți indivizi, Va

sile Micu, șeful unei grupe de 
pază din Curtea de Argeș, a 
ticluit o „lovitură" care să nu 
lase nici un fel de urmă. La 
adăpostul întunericului, ei au 
pătruns în incinta complexului 
avicol din Băiculești; apoi în 
hala de găini. Moțate,le au
început să cotcodăcească de-ți 
asurzeau urechile. Găinarii au 
răsucit giturile celor mai cintă- 
rețe dintre ele și le-au băgat 
în saci. Cind să plece, au fost 
somați de paznicul Vasile Tolu. 
Ajutat de electricianul Ion Vasi- 
lescu, paznicul a început urmă
rirea făptașilor, care abandona
seră sacii și o rupseseră la fugă. 
Primul dintre fugari care a fost 
ajuns era însuși paznicul, necin
stit, inițiatorul „..............
a fost pus sub o. 
pînă la venirea oamenilor

.loviturii", care 
... pază severă, 

legii.

alți 
din

urce

Rămășag cu... 
viața ?

Aflindu-se împreună cu 
tineri de vîrsta lui, N. S. 
Tirei-Mureș i-a întrebat. :

— Cine are curajul să se 
pe stâlpul de colo?

Era un stâlp de înaltă tensiune.
Cei din jur n-au scos un cu- 

vînt, iar N. S. a continuat :
— Facem, pariu că eu mă urc 

pină în vîrful stîlpulu-i și-mi 
agăț acolo pălăria ?

Cei din jur nu i-au răspuns, 
dar nici nu l-au oprit, cum ar 
fi. fost firesc s-o facă. S-au mul
țumit doar să-l urmărească 
încordați cu privirea cum se în
dreaptă spre stâlpul cu pricina, 
pe care N. S. a început 
cațere.

Deodată, a izbucnit o 
puternică și N. S. a fost 
violent la pământ.

■A fost dus urgent la 
dar zadarnic.

Avea doar 23 de ani...

să se
flamă 
trintit
spital,

l-a pierit pofta
Ca să fie sigur că-i vor veni 

toți invitații la aniversarea zilei 
sale de naștere, Petre Curea din 
Malovăț (Mehedinți) i-a anunțat 
din timp, precizîndu-le ziua și 
ora cind 
mai cind 
le pună 
P. C. a 
cinului toată

să se întilnească. Toc- 
se gindea cam ce o să 
musafirilor pe masă, 
zărit în curtea ve- 

o vițică de 
frumusețea. Im miezul nopții 
a sărit pîrleazul și i-a- furat 
vițica omului, a sacrificat-o pe 
loc și a doua zi a început chiol
hanul.

Dar tocmai cînd petrecerea 
era in toi, au apărut doi musa
firi nepoftiți. Sărbătoritului 
pierit insă brusc pofta.

Următoarea aniversare o 
petreacă in altă parte.

i-a I
s-o I

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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RAPORT COMUNIST
în fața adunării generale

CONTROLUL SISTEMATIC, EXIGENT - MIJLOC EFICACE DE EDUCARE REVOLUȚIONARĂ,
DE ÎNTĂRIRE A RĂSPUNDERII Șl DISCIPLINEI DE PARTID

In prima adunare generală din 
acest an a organizației de bază nr. 2 
din secția placaj a Combinatului de 
prelucrare a lemnului din Blaj a 
■fost adoptat un plan de măsuri in 
cuprinsul căruia era menționată și 
îmbunătățirea calității reparațiilor 
și reviziilor la mașini și utilaje. Mă
sura a revenit drept sarcină concre
tă maistrului Nicolae Roșea. După 
citeva luni, înaintea adunării ge
nerale consacrate întreținerii uti
lajelor și recuperării materialelor 
rel'olosibile, secretarul biroului orga
nizației de bază, tovarășul Emil Sa- 
vonca, l-a anunțat pe maistrul 
Roșea să se pregătească pentru a 
raporta comuniștilor felul . în care 
și-a dus la îndeplinire sarcina de 
partid încredințată. In cadrul adună
rii, maistrul a prezentat pe scurt 
realizările și greutățile pe care le-a 
întîmpinat pentru ca sarcina privind 
eliminarea întreruperilor accidentale 
în funcționarea mașinilor și utila
jelor să fie integral îndeplinită.

„Consider că 
principala înda
torire a biroului 
organizației de 
bază o reprezintă 
activitatea de zi 
cu zi pentru ca 
măsurile adopta
te de adunările 
generale sau acțiunile înscrise în 
planurile de muncă să capete, punct 
cu punct, consistența faptelor, ne 
spune secretarul biroului organizației 
de bază. Acest lucru nu este posibil 
decît în măsura în care fiecare mem-' 
bru de partid din organizația noastră 
se străduiește să-și îndeplinească în
datoririle care i-au revenit, an
gajamentele, asumate. De aceea, or
ganizația, membrii biroului trebuie să 
exercite un control permanent asu
pra stadiului îndeplinirii 'sarcinilor 
de către fiecare membru de partid ; 
aceasta, în primul rînd pentru a 
ajuta membrii de partid să depă
șească unele greutăți care apar. 
Iată, astăzi, de pildă, mi-am propus 
să aflu cum își respectă maistrul Si- 
mion Muntean sarcina de a veghea 
asupra respectării normelor de cali
tate pentru produsele destinate ex
portului, „Muntene, cum stăm cu ex
portul ?“, l-am întrebat., „Am respins 
zece foi de placaj", m-a informat el. 
Firește,.nu m-am mulțumit numai 
cu atit, ci le-am atras atenția foarte 
serios celor vinovați și, împreună 
cu șefii de echipă, am luat măsuri 
ca pe viitor să nu se repete aseme
nea situații".

Am desprins din cuvintele acestui 
comunist cu o bogată experiență 
politică o înțelegere clară a rolu
lui de conducător politic al organ!* 1 
zației die partid in cadrul colectivu
lui de muncă de aici. O înțelegere 
în spiritul cerinței pe care secreta
rul general al partidului nostru, to
varășul Nicolae Ceauș eseu, o releva 
la Consfătuirea de lucru de la C.C. 
al P.C.R. din luna mai a acestui an : 
„Să facem ca acest rol conducător să 
se afirme prin activitatea practică și 
prin felul în care organele și orga
nizațiile de partid. comuniștii își 
îndeplinesc sarcinile la locul de 
muncă, in sectoarele lor de activi
tate..."

Acum, cînd desfășurarea Festiva
lului filmului se încheie, merită ca, 
subliniind continuitatea și semnifi
cația manifestărilor găzduite la Cos- 
tinești, să evocăm o alta, in a că
rei prelungire se înscrie acest 
festival. E vorba de „Gala tînăru- 
Jui actor", aflată la cea dinții edi
ție in acest an, care a transformat, 
cu citeva săptămîni în urmă, Cos- 
tineștiul — cel mai mare centru de 
vacanță, odihnă și recreare pentru 
tineret — intr-o capitală estivală a 
teatrului.

Prin recitaluri de poezie indi
viduale și de grup, monoloa'ge, frag
mente de spectacole, citeva zeci de 
tineri actori (studenți, absolvenți de 
anul acesta ai institutelor de învă
țământ . superior ori beneficiari ai 
unei ‘experiențe ceva mai îndelungi, 
iar alături de ei amatori din Timi
șoara ori București) s-au adresat 
generațiilor lor (în fond — celor care 
de fapt formează azi, în toate ano
timpurile, marea majoritate a spec
tatorilor). Odată cu abordări mai 
directe, aș zice chiar mai persona
le ale publicului, am asistat la a- 
nimarea unor noi locuri, transfor
mate ad-lloc în spații de joc. Ceea 
ce — atît din punctul de vedere al 
interpreților, cît și al spectatorilor 
— a constituit un interesant experi
ment. Cel mai greu de stăpînit s-a 
dovedit a fi zona Radiorvacanței, in 
care actorii, de la înălțimea unei te
rase inalte ce domina împrejurimi
le, se adresau mulțimii de pe plajă 
și din apă, avînd drept unic și or
bitor reflector lumina amețitoa
re a unui soare nemilos, iar . drept . 
acompaniament ritmurile valurilor
unei mări Hmști'te, bruiate de Șlă-" 
gărele casetofoanelor. Cel mai in
teresant loc de joc a rămas elegan
ta sală „Forum" — ce solicita im
plicarea și permitea un dialog apro
piat, direct, incitant cu publicul 
(concomitent cu o diversă modelare 
a spațiului reprezentațiilor). Iar cel 
mai popular a rămas, desigur. 
Teatrul de vară, . umplut la refuz, 
pină la ore tîrzii ■către și după mie
zul nopții.

Gala a concurat atracția apei și 
soarelui, a terenurilor sportive și a 
discotecilor. Mii de tineri au lăr
git circuitul acesta tradițional sus- 
ținînd un act de cultură teatrală net 
superior obișnuitelor divertismente.

Manifestarea de la Costinești a' a- 
dăugat o verigă nouă și necesară 
lanțului de festivaluri teatrale. Ea 
a oferit un admirabil prilej tineri
lor actori de a dialoga, a se con
frunta unii cu ceilalți, cu publicul 
larg.

Pietrele de încercare pentru actori 
și prilejurile de comună trăire es
tetică au fost, rînd pe rînd, poezii 
de Shakespeare, Eminescu și Blaga, 
Prevert ori Nicanor Para, Marin So- 
rescu. A. E. Bakonski, Nichita Stă- 
nescu, Geo Dumitrescu, Valeriu A- 
nania, Mircea Micu. monoloage de 
proză satirică (Cornel Udrea) sau 
filozofică (Augustin Buzura) ; frag
mente de drame și comedii ori pie
se întregi scrise de Cehov, Strind
berg, Pinter, Wesker, dar' mai ales

în' acest sens, dialogul medicină- 
producție consemnează și alte re
zultate. Astl'el, pe planul aprecierii 
mai realiste, într-o optică mai com
plexă. a stării de morbiditate din- 
tr-o unitate sau alta, se apreciază 
mai corect condițiile în care se acor
dă concediile medicale. Efecte di

recte se obțin și asupra modului de 
acordare a asistenței medicale ; in 
urma vizitelor, numeroase dispensa
re medicale de întreprindere și-au 
asigurat o dotare tehnică mai bine 
adaptată specificului, ' cu aparaturi 
de explorări funcționale, aparate 
dentare, mobilier medical — din bu
getele întreprinderilor ; pentru asigu
rarea asistenței medicale la gurile 
de exploatare forestieră de pe Vaser, 
s-a amenajat o drezină-salvare, cu 
care personalul medical se va putea 
deplasa pentru asistență medicală și 
tratamente pină in cel mai îndepăr
tat parchet forestier. Și în sectorul 
de industrializare a lemnului de la 
Tăuții de Sus a fost amenajat un

O modalitate de raportare a înde
plinirii sarcinilor de către membrii 
de partid, încetățenită in majorita
tea organizațiilor de bază, o consti
tuie prezentarea de informări in fața
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BOTOȘANI : Atractive 
locuri de popas

Intr-o pitorească zonă împădurită, 
în localitatea Baisa. la numai 8 ki
lometri de Botoșani, pe șoseaua 
națională spre Suceava. CABANA 
STEJARUL oferă turiștilor condiții 
bune de popas. Cabana dispune de 
locuri de cazare (in camere cu con
fort modern și încălzire centrală 
sau in căsuțe), precum și de un 
restaurant spațios, cu terasă și 
laboratoare proprii de carmangerie 
și cofetărie. Amplasarea unității, nu 
departe de centrul județului, o re
comandă ca un punct de plecare in 
excursii pentru vizitarea unor obiec
tive istorice și de artă, între care : 
Muzeul „Nicolae Iorga" din Boto
șani, Casa memorială „Mihai Emi- 
nescu“ de la Ipotești, . Muzeul 
„George Enescu" amenajat în casa 
compozitorului de la Dorohoi.
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în urmă cu doi ani, într-o ședință 
a biroului Comitetului județean de' 
partid Maramureș, la o analiză a 
muncii desfășurată de unitățile me
dicale din județ, s-a stabilit — ca 
sarcină prioritară, in lumina indica
țiilor conducerii partidului — accen
tuarea laturii preventive și educati
ve a activității sanitare. Printre alte 
măsuri concrete, s-a conturat și un 
experiment foarte interesant și efi
cient, avind ca inițiatpr colectivul 
Spitalului județean din Baia Mare. 
„Rezultatele experimentului au între
cut așteptările și credem că merită a 
fi mai pe larg cunoscute", preciza 
doctorul Laurcnțiu Mureșan, director 
adjunct al direcției sanitare județe-, 
ne. Despre ce este vorba ?

Pe baza unui program de lungă 
durată, conducerea spitalului jude
țean a organizat deplasarea periodi
că a unor colective de medici de 
toate specialitățile în unitățile in
dustriale. Acțiunile au fost pregătite 
în colaborare, cu conducerile unită
ților respective. Una dintre aceste 
acțiuni a avut loc la Exploa
tarea minieră Baia Sprie. Progra
mul de lucru al medicilor a început 
cu vizitarea locurilor de muncă din 
subteran, treeîndu-se apoi la flota- 
ție, la atelierele de la suprafață, la 
cămin, cantină și dispensarul medi
cal. Minerii din, abataj au primit 
astfel, chiar la locul lor de muncă, 
vizita unor cadre medicale cu înaltă 
pregătire de specialitate — interniști, 
chirurgi. cardiologi, dermatologi, 
neurologi, specialiști în boli pulmo
nare, de ochi, de nas, git și urechi, 
in medicina muncii.

Concluziile acestor vizite de lucru 
cu obiective foarte bine precizate au 
fost dezbătute pe larg cu condu
cerea unității, ele vizînd îmbunătă
țirea condițiilor de muncă și a stării 
de sănătate a minerilor, reducerea 
morbidității. Vizita a constituit tot
odată o modalitate concretă de con
lucrare în folosul sănătății oameni
lor. de educare sanitară și de gă

adunărilor generale. Cele mai multe 
birouri anunță cu citeva zile mai 
înainte 2—3 membri de partid să se 
pregătească pentru a prezenta co
muniștilor informări în strînsă le
gătură cu sarcinile lor concrete și 
cu tema supusă dezbaterilor: La 
secția montaj din întreprinderea de 
accesorii pentru mașini-unelte, 
secretarul biroului organizației de 
bază, tovarășul Wincze Zoltan, ne 
propune să stăm de vorbă cu lăcă
tușul Vasile Moldovan, care a doua 
zi urma să informeze adunarea ge
nerală asupra felului cum s-a preo
cupat de pregătirea a doi tovarăși 
de muncă pentru primirea lor 
în rindurile partidului. Cu respon
sabilitate comunistă, tî-nărul lăcătuș 
ne-a relatat că va raporta adunării 
atît despre lucrurile bune, cit și des
pre unele laturi cărora le-a acordat 
mai puțină atenție in îndeplinirea 
acestei sarcini.

Nu în toate organizațiile de bază 
din cele două unități s-a încetățenit 

CALITATEA DE COMUNIST Șl RĂSPUNDEREA 
pentru Îndeplinirea sarcinii de partid

procedeul ca membrii de partid să 
raporteze periodic in fața adunărilor 
generale despre felul in care își în
deplinesc îndatoririle, sarcinile ce 
le-au fost încredințate. In organiza
țiile de bază din schimburile B și C, 
din secția tapițerie, asemenea infor
mări se fac sporadic și, trebuie s-o 
spunem, atunci cind au loc, ele sint 
formale. Nu este de mirare că se în- 
timplă așa din moment ce și sarci
nile repartizate comuniștilor plutesc 
în termeni generali, cînd evidența 
lor se reduce la existența unor caiete 
în cuprinsul cărora sint caligrafiate 
doar numele membrilor de partid.

Numai existența unor repartizări 
de răspunderi concrete justifică o 
informare asupra îndeplinirii lor. 
poate capta interesul adunării co
muniștilor. Despre ce ar putea in
forma membrii de partid intr-o adu
nare generală a organizației de bază 
uzinaj 2 H de la întreprinderea de 
accesorii dacă mulți dintre ei nu au 
o sarcină concretă legată de speci
ficul locului de muncă. îl întrebăm 
pe secretarul biroului, Ioan Borza, ce 
probleme preocupă colectivul secției. 
Și aflăm că acestea sint.: valorifi
carea materialelor recuperabile,, eco
nomisirea de materii prime și ener
gie, încadrarea în consumurile spe
cifice în operațiunile de debitare, 
raționalizarea transportului intern 
etc. Deci, evident, nu poate fi vorba 
de nici o penurie de surse pentru 
sarcini concrete. Dimpotrivă. Lip
sește însă capacitatea biroului de a 
le insera printre preocupările sale 
prioritare.

Controlul îndeplinirii sarcinilor de 
partid cuprinde modalități mult mai 
diverse. De pildă, biroul organiza
ției de , bază de la secția montaj 
(combinatul de prelucrare a lemnu-, 
lui), ori de cite ori. ține o ședință, 
folosește acest prilej pentru a cere 
rapoarte despre activitatea lor unor 
comuniști, in așa. fel incit periodic, 
practic toți membrii organizației 
trebuie să informeze asupra îndepli
nirii sarcinilor de partid. La spitalul 
orășenesc, în decursul unui an, toți 

sire a unor Soluții concrete de în
dreptare a unor neajunsuri, de ge
neralizare a unor măsuri utile.

Au urmat alte 12 deplasări — la 
forestierii de pe Valea Vaserului. în 
creierii munților, la minerii din 
Baia Borșa, la metalurgiștii băimă- 
reni, la zootehniștii din Șeini, la 

Asistența sanitară — în corelație 
directă cu specificul activității 

productive
© Colective complexe de medici aflate în documentare la locurile de muncă — 
în mine, în fabrici, în sectoarele zootehnice • O experiență importantă atît pentru 

slujitorii sănătății, cît și pentru aceia pe care ei îi îngrijesc

constructorii de mașini și de mobilă 
din Sighetu Marmației și din reședin
ța de județ, precum și intr-o sea
mă de alte unități ale industriei 
ușoare și cooperației, unde lucrează 
un mare număr de femei. S-a între
prins astfel un larg „tur de orizont" 
în specificul de muncă al județului, 
care a permis cadrelor medicale să 
cunoască mai bine condițiile de 
muncă și de viață ale oamenilor, să 
depisteze situații esențiale pentru 
starea de sănătate.

S-au conturat atit măsuri profilac
tice de interes larg, cît și legate de 
un loc de muncă sau altul. Au putut 
fi corectate, prin cunoașterea nemij- 

medicii, avînd în vedere complexita
tea îndatoririlor și întrepătrunderea 
obligațiilor lor, prezintă referate pe 
probleme de care răspund ce depă
șesc cadrul unei informări indivi
duale. Secretarul biroului organiza
ției de bază din secția montaj (în
treprinderea de accesorii) își extrage 
din planuri de muncă in carnețelul 
de notițe sarcinile mai importante 
pentru mai multe zile care revin 
unor membri de partid, poartă 
discuții cu ei asupra stadiului de în
făptuire și convin împreună asupra 
a ceea ce mai trebuie făcut, așa c.um 
a fost cazul cu Nicolae Răcman, 
care a răspuns de rezolvarea pro
blemei zgomotului la capetele de 
frezat.

Revenim la .primul nostru interlo
cutor a cărui concepție asupra con
trolului îndeplinirii sarcinilor indi
viduale reprezintă o sinteză a pro
cedeelor amintite, demnă de reținut : 
și anume că toate aceste modalități 
— de raportare care contribuie 

direct la întărirea 
răspunderii în 
muncă, la întări
rea disciplinei și 
ordinii desăvirși- 
tc in activitatea 
comuniștilor, a 
organizațiilor lor 
de bază — nu tre

buie luate separat, schematic, ci 
îmbinate intre ele, desfășurate atit 
după o planificare riguroasă, cit 
și atunci cind situațiile concrete o 
impun. Tovarășul Emil Savonea este 
de părere că atunci cind u.n membru 
de partid nu și-a onorat sarcina, bi
roul are obligația să cunoască in 
profunzime motivele care l-au îm
piedicat s-o îndeplinească, inclusiv 
pe cele personale, pentru a-l ajuta 
în măsura posibilităților să le Înlă
ture și a-i stabili acea disponibili
tate care să-l determine să reacțio
neze cu entuziasm, cu abnegație, „cu 
poftă de muncă", pentru a fi la ihăl- 
țimea uneia din opțiunile fundamen
tale ale existenței sale — aceea de 
a fi comunist.

Este totuși regretabil că în cele 
două întreprinderi industriale din 
Blaj, alături de unele birouri ale or
ganizațiilor . de bază, care, atit în 
ceea ce privește urmărirea cu con
secvență a îndeplinirii sarcinilor re
venite comuniștilor, cit și a muncii 
politico-organizatorice în general, 
desfășoară o activitate la cote înalte 
de calitate, mai sint birouri ce nu 
răspund încă pe deplin cerințelor 
complexe actuale datorită, in prin
cipal. lipsei de exigență, fermitate 
sau de experiență. Astfel, pot fi în- 
tîlnite situații cind unele cadre de 
conducere ale unităților economice 
consideră că trebuie să dea seama 
asupra propriei activități numai in 
fața unor foruri superioare locale, 
și mai puțin în fața comuniștilor din 
organizația din care fac parte — co
muniști care, de fapt, le cunosc cel 
mai bine activitatea, rezultatele. în 
comitetul orășenesc de partid, în 
comitetele de partid din unitățile și 
instituțiile orașului activează cpmu- 
niș.ți, secretari temeinic pregătiți, cu 
remarcabile rezultate în muncă, cu 
o prețioasă exfteriertță politică, pe 
cru'e o pot — ca cit-mai repede, cu 
atit mai bine — valorifica în activi
tatea organelor de partid din care 
fac parte, ca și în aceea a organizații
lor de bază.

Constantin VARVARA

locită a tehnologiilor, unele indica
ții chiar practicate pină acum, dar 
care s-au dovedit, la fața locului, 
nepotrivite. Exemplu concludent este 
cazul unui încărcător de vagoane de 
la „Faimar"-Baia Mare, căruia me
dicul ii recomandase schimbarea lo
cului de muncă ; in timpul vizitei in 

fabrică. medicul și-a dat seama că 
cel in cauză nu făcea altceva decît 
să supravegheze o bandă automată 
încărcătoare, iar locul de muncă re
comandat ar fi fost, de fapt, mult 
mai greu.

Inițiativa nu a rămas la nivelul 
unui act sporadic. Prin participarea 
în mod frecvent la asemenea acțiuni, 
medicii sînt în măsură să aprecieze 
mai bine efortul oamenilor muncii 
din diferite sectoare economice, să 
sugereze măsuri ergonomice. acțiuni 
profilactice, teme, de cercetare. Vizi
tele acestea se înscriu întrf-un sistem 
închegat de perfecționare în „medi
cina omului sănătos", în medicina 
muncii.

Din noul peisaj al municipiului Tulcea

ACTORUL TlNĂR și cel mai exigent 
examinator - PUBLICUL

de Caragiale, George Ciprian, Horia 
Lovinescu, D. R. Popescu — reper
toriul românesc fiind cel predilect. 
N-au lipsit, cu titlu de excepție, nici 
manifestări ce onorau mai puțin car
tea de vizită a tînărulul actor, în
săilări de texte neomogenizate de 
temperatura unei idei și atitudini, 
demonstrații de mijloace mai pali
de, evoluții plate, lipsite de nerv și 
incapabile să învioreze. Marea ma
joritate a spectacolelor au vădit 
însă, odată cu un repertoriu de ca
litate. orizontul de cultură literară 
și, in general, artistică al interpre
ților. A fost vizibilă capacitatea a- 
cestora de a recita și transfigura 
personal opere poetice sau drama
tice selectate cu simț estetic, dar 
mai ales dorința de a face din ac
tul scenic un eveniment de acută 
actualitate.

Adîncind stări și procese de con
știință contemporane, tinerii actori 
au exprimat o benefică stare de 
veghe ' și luciditate, pentru apărarea 
calității morale a vieții. Dinamizînd 
idei și apelind la sensibilitate, ei au 
exprimat dorința de a reflecta la 
condiția individului ca și la cea a 
artistului (Răzvan Ionescu, actor al 
Teatrului „Bulandra", încununat cu 
un premiu). Apelul la sursele re
generatoare ale pămintului și spiri
tualității naționale a apărut ca o 
sursă de apă'vie a existenței și a 
alimentat momente de elevată trăi
re patriotică (Recitalul lui Marian 
Lepădatu de la Teatrul „Creangă", 
inspirat de folclorul maramureșean, 
și cel al lui Vasile Filipescu din Pi
tești. clir'e a valorificat versuri de 
Valeriu Ănania).

Tinerii au adus în gală, alter'iiind 
registrul grav cu cel distanțat iro
nie, un fermecător spirit tineresc, o 
atitudine ce s-a dovedit a fi un 
superior instrument al redescoperi
rii lumii, al inițierii in ea, al adîn- 
cirii emoționante a relației liberta- 
te-necesitate. De un mare succes 
s-a bucurat în acest sens „Ju
căria de vorbe", spectacolul Tea
trului Tineretului din Piatra Neamț 
după Arghezi, in regia lui Al. Dabija, 
în care dialogul a fost transfigurat 
cu admirabilă ingenuitate, dar $i sub
tilitate de Ana Ciontea (încu
nunată cu unul din cele cinci pre
mii de interpretare). Constantin 
Ghenescu și Gheorghe Dănilă.

O puternică bucurie a jocului fan
tezist și spiritual au demonstrat in- 
terpreții Teatrului Național din Cluj- 
Napoca cu un „Nu sînt turnul Eiffel" 
de Ecaterina Oproiu, pregătit în timp 
record pentru gală in regia unui 
absolvent de dată recentă, Andrei 
Mihalache. Acești actori au fost : 
Lucia Wanda Toma și Tudorel Fili- 
mon (încununați, de asemenea, cu 
premii de interpretare), Marius Bo- 
dochi și Catrinel Dumitrescu (diplo
ma „Vieții studențești").

Evantaiul modalităților stilistice a 
fost larg, pendulind intre realism și 
romantic, intre metaforă și teatru 
documentar, intre comedie și dramă. 
Bogate construcții baroce (cum a fost 
spectacolul susținut de Camelia Ma
xim, absolventă repartizată la Satu

cabinet medical mobil, capabil să 
străbată drumuri de munte greu ac
cesibile, pentru a se acorda asisten
ță la gurile de exploatare forestieră.

Așa cum se amintea, eficiența ac
țiunilor se răsl’ringe și asupra cer
cetării științifice medicale. în fața 
căreia apar, pe această cale, teme de 
real interes și stringentă actualitate. 
Practic, cadrele de specialitate de la 
spitalul județean s-au angajat, pe 
bază de contract, să efectueze lu
crări de cercetare spre a găsi solu
țiile necesare prevenirii unor îmbol
năviri și combaterii cauzelor ce le 
determină ; sint in curs asemenea 
cercetări in domeniul afecțiunilor 
cardiovasculare, digestive, neurolo
gice și altele. De asemenea, se află 
în pregătire o sesiune specială de 
comunicări a filialei din. Baia Mare 
a Uniunii societăților de științe me
dicale pe probleme de medicină a 
muncii — prilej de analiză a expe
rimentului amintit in aceste însem
nări. De asemenea, va fi dezbătută și 
experiența cadrelor medicale de la 
Exploatarea minieră Săsar, care asi
gură investigarea completă a bolna
vilor internați, spre a putea furniza 
unității, într-o perioadă dată, ele
mente complete cu privire la starea 
de sănătate a personalului încadrat.

Născut din nevoia practică a apro
pierii medicului de locul de muncă 
și viață al cetățeanului, experimen
tul medicilor maramureșeni se con
turează tot mai mult ca o metodă 
de lucru care permite cunoașterea 
directă a condițiilor de viață și, deci, 
de Sănătate ale oamenilor muncii, 
explorarea metodică a condițiilor de 
activitate profesională din diverse 
ramuri economice, asigurind o mai 
mare eficiență în folosirea mijloace
lor medicale și o înriurire educativă 
de largă cuprindere.

Gheorghe SUSA 
corespondentul „Scînteii" 

Mare, care a cucerit, de asemenea, 
un premiu de interpretare) au fost 
urmate de momente de teatralitate 
de extremă concizie și expresivitate.

Marele premiu și premiul special 
al juriului au revenit unor actori de 
talent dotați multiplu cu o mare sen
sibilitate, dar și cu acea inteligență 
pătrunzătoare și stăpinire lucidă a 
mijloacelor în slujba ideii — ce par 
a defini prin excelență arta actoru
lui modern. Jocul lor a impus prin 
originalitate și autenticitate, ca și 
prin actualitatea mesajului. Propu- 
nind din primul moment o stare de 
dramatică neliniște și căutare, adin- 
cind o meditație (care pendula in
tre etic și existențial) cu privire la 
condiția demnității și a afirmării va
lorii umane, Ioan Georgescu, actor 
al Teatrului din Brașov, a întruchipat 
cu precizie și mobilitate, cu exacti
tate, dar și cu plasticitate a gestului 
și forță de sugestie a cuvîntului un 
text de Augustin Buzura, dînd viață 
vocilor interioare ale personajului. 
Valentin Voicilă, actor al Teatrului 
din Baia: Mare, a făcut o adevărată 
demonstrație privind arta compozi
ției, capacitatea de a inventa,! pe o 
dominantă, zeci de detalii revelatoa
re. In sfîrșit, Miriam Cuibuș, actriță 
a Teatrului Național din Timișoara 
(încununată ex-aequo, cu actorul băi- 
mărean, cu marele premiu), s-a im
pus prin apariția ci expresivă! prin 
rafinata stăpinire a cîtorva registre 
ale rostirii, prin mobilitatea gesturi
lor, prin incandescența jocului ei 
modern, nervos. Cu asemenea cali
tăți ea a reușit să țipă timp de o 
Oră, cu respirația tăiată, ca sub o 
vrajă -T un amfiteatru înțesat de 
Iunie. Ea a transfigurat, invitind la 
o retrăire artistică comună, poezii da 
A. E. Bakonski („Corabia lui 
Sebastian").

Prin însăși desfășurarea sa, !„Gala 
tinerilor actori" a amintit că ținerii 
se inscriu cu succes in ducerea mai 
departe a prestigioasei activități a 
majorității teatrelor din țară ; că ei 
continuă, cu rezultate remarcabile 
strădania de a face din teatre! vetre 
de cultură. Gala a amintit căi mai 
ales cei aflați in jurul virstei! de 30 
de ani, sint preocupați să testeze noi 
formule de joc, ca și reacția publi
cului în cadrul unor variate spații 
de joc, că ei sînt cei aflați înj frun
tea procesului de activizare a stu
diourilor, cei care fac să răsune vo
cea poeziei și teatrului in foaiere, in 
muzee etc.

Prin ce a avut mai bun. „Gala" 
a arătat bogatul potențial de valori 
interpretative de care dispunem la 
ora actuală. Pe lista laureaților fi
gurină tineri slujitori ai scenei din 
Timișoara și Brașov, din Baia Mare 
și Piatra Neamț, din Cluj-Napoca și 
Satu Mare, alături de unii din Bucu
rești, ne-am putut da seama că fe
nomenul descentralizării, desprovin- 
cializării provinciei este și sub ra
port teatral una din cele mai convin
gătoare dovezi ale democratizării 
culturii românești.

Natalia STANCU

t V
PROGRAMUL 1

15,00 Telex
15,05 Să rezolvăm împreună... Probleme 

de matematică pentru elevii clase
lor a VIII-a

15.30 Emisiune in limba germană
17.25 Rezultatele tragerii Loto.
17.35 La volan. Emisiune pentru con

ducătorii auto
17.50 1004 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal. © Întrecerea, socialistă 

în cinstea marii sărbători
20.20 Actualitatea economică
20.35 Românie, țara mea — muzică 

populară
20.50 Cadran mondial
21,10 Film artistic. Contesita. Premieră 

TV,,
22.30 Telejurnal

PROGRAMUL 3
16,00 Telex
16,05 Blocnotes bucureștean. Informații 

utilitare
15.25 Videoteca internațională
15,55 Stadion. Emisiune de actualitate 

sportivă

16.20 Film artistic : „Trenul de Bena
res"

18,00 închiderea programului.

20,00 Telejurnal • întrecerea socialistă 
în cinstea marii sărbători

20.20 Dezbateri culturale. Romanul is
toric și educația patriotică a ti
neretului (1)

20,45 Generația deceniului IX O Viața 
organizației U.T.C. în viața uzinei

21,00 Estivala ’83. Concertul Filartubni- 
cii „George Enescu". Pagini de Mu
zică românească

22,30 Telejurnal
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Doresc să vă exprim profunda mea gratitudine pentru salutul tovără

șesc și ferma solidaritate pe care ați binevoit să mi le adresați în numele 
Partidului Comunist Român, al poporului român și al dumneavoastră perso
nal cu prilejul „Lunii de solidaritate internațională cu lupta poporului 
coreean".

Sprijinul dumneavoastră consecvent față de lupta poporului nostru pen
tru realizarea reunificării independente și pașnice a patriei, fără nici un 
amestec din afară, constituie un puternic stimulent pentru poporul nostru.

ConVins că relațiile de prietenie și cooperare frățească între Coreea și 
România vor continua să se consolideze și să se dezvolte și în viitor, vă 
urez sincer, dumneavoastră și poporului român, succese tot mai mari în 
lupta pentru dezvoltarea independentă și prosperitatea țării.

KIM IR SENSecretar general al Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele
Republicii Populare Democrate Coreene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu mare plăcere amabilul dumneavoastră mesaj pe care mi 
l-ați transmis cu ocazia survolării Turciei. La rindul meu, sînt convins că 
relațiile turco-române vor continua să se dezvolte în viitor, în folosul celor 
două țări.

Doresc să folosesc acest prilej pentru a adresa Excelenței Voastre sin
cerele mele mulțumiri împreună cu urările mele cele mai bune de prospe
ritate pentru poporul român prieten.

KENAN EVREN
Președintele Republicii Turcia

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Permiteți-mi ca în numele guvernului și poporului Republicii Seychelles 

să vă mulțumesc în modul cel mai sincer pentru cordialul mesaj de feli
citare și bune urări pe care mi le-ați adresat cu ocazia celei de-a Vil-a 
aniversări a independenței noastre.

Fie ca relațiile de prietenie existente între țările noastre să se întă
rească, în continuare, in interesul reciproc al celor două națiuni.

Cu cea mai înaltă considerație,

FRANCE ALBERT RENE
Președintele Republicii Seychelles

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele meu personal, al guvernului și al poporului Republicii Maldi- 
velor, adresez Excelenței Voastre și poporului Republicii Socialiste România 
■incere mulțumiri și înalte aprecieri pentru amabilul mesaj de felicitare 
' bune urări transmis cu ocazia Zilei independenței noastre.

Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea celei mai inalte considerațiuni.

MAUMOON ABDUL GAYOOM
Președintele Republicii Maldivelor

remea
pul probabil pentru intervalul 

just, ora 21 — 8 august, ora 21. In 
i: Vremea va fi răcoroasă în cea 

.1 mare parte a țării cu cerul tempo- 
. noros. Vor cădea ploi locale și izo- 
t burniță. Vlntul va sufla moderat

z_ _ _ _ _ _ _ _ _  VÂ
/ --------- ---

Dreptul de a împuternici 
alte persoane de a dispune 
de sumele păstrate Ia C.E.C.

Sumele depuse la C.E.C. pe libre
te de economii nominale; în conturi 
curente personale, pe obligațiuni 
C.E.C. cu cîștiguri depuse spre păs
trare se restituie titularilor, precum 
și persoanelor împuternicite în 
acest scop de aceștia.

Titularul unui instrument de 
economisire are oricînd posibilitatea 
să ceară înscrierea în acesta a unei 
clauze de împuternicire, prin care 
să acorde dreptul de a dispune de 
sumele economisite și altor persoa
ne (cel mult două) pe care le in
dică pe documentul de depunere. 
In instrumentul de economisire 
respectiv se înscriu de către unită
țile C.E.C. numele, prenumele și 
anul nașterii persoanelor împu
ternicite.

De clauza de împuternicire pot 
beneficia persoanele majore, ea 
acționînd numai pe timpul vieții 
titularului instrumentului de econo
misire. Această clauză poate fi mo
dificată sau anulată oricînd de că
tre titular.

Dacă la emiterea libretului nu a 
fost introdusă clauza de împuterni
cire. titularul instrumentului de 
economisire poate introduce clauză 
de împuternicire ulterior, cu ocazia 
unei operații de depunere. Persoa
nele care fac depuneri pe numele 
altor titulari pot cere la prima 
depunere introducerea clauzei de 
împuternicire în favoarea lor sau a 
altor persoane.

Minorii nu pot fi trecuți la clauza 
de împuternicire. Minorii care' efec
tuează depuneri pe numele lor pot 
introduce clauza de împuternicire 
numai dacă au împlinit vîrsta de 
14 ani.

în afara clauzei de împuternicire, 
valabilă numai pe timpul vieții, 
titularul unui instrument de eco
nomisire are dreptul să stabilească 
prin „dispoziție testamentară" un 
număr nelimitat de persoane fizice 
sau juridice care să dispună de 
sumele economisite la C.E.C. după 
decesul său. Dispoziția testamen
tară se înscrie în fișa de cont a 
instrumentului de economisire. Ea 
poate fi anulată sau modificată ori- 
cind de către titularul depunerilor.

Avantajele economisirii 
pe libretul de>economii 
cu dobîndă și cîștiguri 

în autoturisme
Cetățenii care doresc să-și păs

treze în siguranță economiile bă- 
; nești personale au la dispoziție 

cu intensificări din sectorul nordic in 
estul țării. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între a și 16 grade, cele ma
xime vor oscila între 17 și 27 de grade, 
în București: Vremea va continua să 
se răcească mai ales la începutul in
tervalului. Cerul va fi temporar noros. 
Va ploua. Vîntul va sufla moderat, cu 
unele intensificări din nord-est. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
13 și 16 grade, cele maxime vor oscila 
între 24 și 27 de grade. (Comeilu Pop, 
meteorolog de serviciu).

multiple forme și instrumente de 
economisire, printre care de o 
solicitare largă se bucură libretul 
dc economii cu dobîndă și cîștiguri 
in autoturisme.

Depunătorii pe acest libret bene
ficiază în primul rînd de avanta
jele sale specifice : dobîndă de 
5 la sută pe an, din care 2,5 la sută 
se acordă sub formă de cîștiguri în 
autoturisme, iar 2,5 la sută în nu
merar fiecărui titular prin înscriere 
în libret. Ciștigurile în autoturisme 
se acordă prin trageri la sorți tri
mestriale, organizate separat pen
tru municipiul București și pentru 
celelalte județe din țară.

Este important de reținut că la 
tragerile la sorți participă cu șanse 
egale de cîștig toate libretele de 
economii cu dobîndă și cîștiguri în 
autoturisme care au un sold de 
minimum 5 000 de lei, păstrat la 
C.E.C. în tot cursul trimestrului 
pentru care se efectuează tragerea 
la sorți, provenind din depuneri 
anterioare acestuia. In. valoarea cîș- 
tigului intră și soldul minim al 
libretului.

Libretul de economii cu dobîndă 
și cîștiguri în autoturisme se emite 
pentru o depunere de 5 000 de lei 
de toate unitățile C.E.C., precum și 
de unitățile poștale și cooperativele 
de credit autorizate.

Din cele de mai sus rezultă că 
libretul de economii cu dobîndă și 
cîștiguri în autoturisme constituie 
un instrument de economisire deo
sebit de avantajos, unitățile C.E.C. 
fiind permanent la dispoziția popu
lației din întreaga țară pentru emi
terea instrumentelor de economisire 
preferate, efectuarea de depuneri și 
restituiri și pentru efectuarea ce
lorlalte operații și servicii.

Procurarea obligațiunilor 
C.E.C. cu cîștiguri

Casa de Economii și Consemna- 
țiuni informează că pină la data de 
10 august a.c. inclusiv, obligațiu
nile C.E.C. cu cîștiguri se pot pro
cura la valoarea lor nominală, fără 
diferență de preț.

Cei interesați pot solicita obliga
țiuni C.E.C. cu cîștiguri cu valori 
de 200 de lei, 100 de lei, 50 de lei 
și de 25 de lei, în numărul dorit, la 
oricare unitate a Casei de Economii 
și Consemnațiuni și de lg< unitățile 
poștale autorizate.

Pentru sumele depuse pe obliga
țiuni C.E.C,, depunătorii beneficia
ză de importante cîștiguri cu valori 
cuprinse între 50 000 de Iei și 800 
de lei, care se atribuie prin trageri 
la sorți lunare.

Tragerea la sorți pentru luna în

COTIDIAN.
relatări ale reporterilor și corespondenților „Scînten"

■ Specialiștii de la noua rafi
nărie din Borzești au conceput și 
realizat o instalație de recuperare 
și valorificare a gazelor fierbinți de 
pe traseele tehnologice care, pină 
de curînd, se pierdeau în atmosferă. 
Prin intrarea în funcțiune a acestei 
instalații se realizează anual o e- 
conomie de peste 20 000 tone com
bustibil convențional.

■ Locuitorii din orașele și satele 
județului Timiș au prestat de la 
începutul anului și pînă în prezent 
peste 8 milioane ore de muncă pa
triotică. Printre lucrările de larg in
teres obștesc realizate figurează a- 
menajarea a 3 milioane metri pătrați 
spații verzi, plantarea a 500 000 
arbori și arbuști, repararea a 900 000 
metri patrați de străzi și trotuare, 
amenajarea unui număr de 300 te
renuri de sport și de joacă pentru 
copii.

B Așezată în apropierea unor 
izvoare de apă termală, stațiunea 
Băile Boghiș din Sălaj a găzduit 
în acest an peste 26 000 de turiști 
români și străini. Stațiunea fiind tot 
mai - solicitată, ar merita studiată 
posibilitatea extinderii și moderni
zării ei.

B In scopul îmbunătățirii' în 
continuare a calității și performan
țelor tractoarelor, la întreprinderea 
de profil din Brașov au fost execu
tate și montate pînă la această oră 
20 de standuri de probă realizate 
de compartimentul autoutilări. In
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Balcaniada de handbal
• în cadrul Balcaniadei masculi

ne de handbal (echipe de tineret), 
competiție ce se desfășoară în sala 
Rapid din Capitală, joi s-au înre
gistrat următoarele rezultate: Româ
nia A — România B 37—19 ; Turcia 
— Grecia 23—17 ; Iugoslavia — Bul
garia 19—14.

„Trofeul Tomis" la volei
• In ziua a doua a competiției 

internaționale feminine de volei 
„Trofeul Tomis", la Constanța echi
pa României a dispus cu scorul de 
3—0 (15—7, 15—13, 15—7) de forma
ția Poloniei, iar R. P. Chineză a cîș- 
tigat cu 3—0 (15—3, 15—6, 15—3) 
meciul cu selecționata Bulgariei. La

ras: 
curs va avea loc în Capitală la data 
de 31 august a.c., prilej cu care, 
Casa de Economii și Consemnațiuni 
va acorda .1.3 428 .de. cîștiguri în var. 
loare totală de 13 050 000 lei.

Ciștigurile care se acordă la fie
care tragere la sorți lunară, precum 
și faptul că obligațiunile C.E.C. se 
pot procura și restitui fără nici o 
formalitate constituie importante 
avantaje acordate de Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni posesorilor 
acestui instrument de economisire 
deosebit de practic și eficient.

Avantajele economisirii 
la C.E.C., pe bază 

de consimțămînt scris
Casa de Economii și Consemna- 

țiuni pune la dispoziția cetățenilor 
mai multe forme și instrumente de 
economisire, fiecare dintre ele pre- 
zentînd avantaje specifice.

Datorită multiplelor avantaje pe 
care le prezintă pentru depunători, 
Casa de Economii și Consemnațiuni 
recomandă celor care nu au folosit-o 
pînă în prezent forma de econo
misire pe bază de consimțămînt 
scris prin virament. Depunătorii 
care folosesc această formă de e- 
conomisire s-au convins de avan
tajele acesteia, printre care :

— scutirea de a se mai deplasa 
de fiecare dată la unitățile C.E.C. 
pentru efectuarea de depuneri, 
acestea efectuîndu-se la locul de 
muncă al depunătorului ;

— se asigură o continuitate și re
gularitate în acțiunea individuală 
de economisire ;

— depunătorul beneficiază de toa
te drepturile și avantajele generale 
ale economisirii la C.E.C., cît și de 
cele specifice instrumentului de 
economisire folosit.

Cetățenii care nu au devenit de
punători prin virament pe bază de 
consimțămînt scris se pot adresa 
ghișeelor C.E.C. din unitățile unde 
lucrează sau, în lipsa acestora, ser
viciilor financiare unde se depun 
formularele de consimțămint sau o 
cerere scrisă semnate de solicitant 
în care se trec sumele consimțite a 
fi depuse la C.E.C. lunar sau chen
zinal. Sumele stabilite inițial se pot 
modifica oricînd la cererea titula
rului. Țot la solicitarea depunăto
rului consimțămîntul poate fi ori
cînd anulat.

înscrierea în libretul de economii 
a sumelor depuse prin consimță
mînt scris se face la ghișeul C.E.C. 
de la locul de muncă sau la uni
tatea C.E.C. la care s-a virat de
punerea, iar restituiri se pot efec
tua oricînd după dorința depună
torului.
___________________y 

paralel, se proiectează și se execută 
un mare număr de aparate de mă
sură și control.

H In municipiul Sfîntu Gheorghe 
au fost terminate lucrările de mo
dernizare și reamenajare a casei 
de cultură. Edificiul, întinerit, se in
tegrează armonios în noua urba
nistică a așezării. Toate lucrările de 
modernizare au fost executate cu 
sprijinul oamenilor muncii, prin 
muncă patriotică.

B Căldură mare pe litoral și ce
rere mai mare de băuturi răcoritoa
re. Este și motivul pentru care în
treprinderea județeană de legume 
și fructe Constanța a realizat 5 noi 
sortimente de sucuri naturale.

H Peste 80 000 de uteciști din 
județul Iași participă la finali
zarea unor obiective industriale, la 
înălțarea de noi ansambluri de lo
cuințe, la lucrări de îmbunătățiri 
funciare și activități de înfrumuseța
re și bună gospodărire a localități
lor. Muncind cu hărnicie și dăruire, 
el au reușit să efectueze pînă în 
prezent lucrări în valoare de peste 
300'milioane lei.

B Conducerea întreprinderii mi
niere Lupoaia a trimis conducerii 
întreprinderii de transport auto Ar
geș o scrisoare prin care adresează 
mulțumiri pentru ajutorul muncito
resc substanțial pe care cei 180 de 
conducători auto argeșeni îl dau 
minerilor de aici în nobila lor mi
siune de a scoate la suprafață tot 
mai mult cărbune.

Medgidia, Cehoslovacia — Turcia 
3—0 (15—10, 15—7, 15—5).

FOTBAL : Azi, primele meciuri 
in „Cupa Steaua"

Astăzi, începe turneul pentru 
„Cupa Steaua", cel dintîi turneu 
amical din noul sezon fotbalistic pe 
care-1 găzduiește Bucureștiul.

Primul meci al cuplajului ,$e as
tăzi îl vor juca popularele echipe 
Rapid și F.C. Argeș (ora 16) ; în 
continuare, Steaua va întîlni forma
ția spaniolă Celta Vigo.

Partea finală a turneului se va 
desfășura duminică dimineața, cu 
începere de la 9, cînd se vor întîlni 
echipele învinse, partidă care va fi 
urmată de aceea dintre formațiile 
învingătoare.
/ Turneul va avea Ioc la stadionul 
Steaua.

Competiții internaționale 
de box la Constanța și Galați

e Competiția internațională de 
box „Mănușa Litoralului", se va des
fășura intre 27 august și 2 septem
brie la Constanța și Va reuni pugi- 
liști de valoare din Bulgaria, Finlan
da, R. D. Germană, Ungaria și 
U.R.S.S. Alături de aceștia vor. evo
lua în ring și unii dintre boxerii 
fruntași din țara noastră.

® în perioada 30 august — 4 sep
tembrie se va desfășura la ■ Galați 
competiția internațională de box

cinema

B Unitățile economice din județul 
Buzău dispun de 40 de cămine pen
tru tineret, cu o capacitate de circa 
10 000 de locuri. Se mai află în 
construcție încă două cămine. Prin 
numeroase acțiuni de muncă pa
triotică viitorii locatari s-au anga
jat să devanseze termenul de dare 
în folosință cu două luni.

B Plaja Brăilei de pe malul 
drept al Dunării a fost reamenaja- 
tă. Ea poate primi acum mii de iu
bitori de soare și apă.

HI In zona petroliferă Ghelința din 
județul Covasna au început lucră
rile de construire a unui nou bloc 
pentru nefamiliști și a unei cantine. 
Tot aici se află în stadiu final de 
execuție un ștrand cu apă încălzită 
printr-o instalație specială inclusă 
în construcția bazinului.

B Cu cele peste 300 de aparta
mente date în aceste zile în folo
sință în orașele județului Vaslui, 
lucrătorii șantierelor întreprinderii 
județene de construcții montaj 
și-au depășit planul perioadei, ofe
rind suplimentar beneficiarilor 120 
locuințe confortabile. De remarcat 
că acest lucru a fost posibil și dato
rită faptului că viitorii locatari au 
dat o mină de ajutor constructorilor.

B Incepînd cu viitorul an univer
sitar, studenții Facultății de electro
tehnică a Institutului politehnic din 
Cluj-Napoca vor avea la dispoziție 
o modernă bază de învățămînt. 
Compus din săli pentru proiectare, 
cercetare, laboratoare și alte spații 
pentru activități practice și micro- 
producție, noul obiectiv este situat 
pe strada Observatorului, în preaj
ma întreprinderii pentru electronică 
industrială și automatizări.

B In centrul civic al municipiului 
Tîrgoviște au fost date în folosință 
1 100 apartamente în blocuri pre
văzute cu magazine la parter. Fon
dul locativ al Tîrgoviștei a sporit 
astfel la peste 21 000 apartamente.

„Turneul Prietenia", rezervată junio
rilor. La turneu și-au anunțat parti
ciparea tineri pugiliști din Bulgaria, 
Cuba, Cehoslovacia, R. P. D. Co
reeană, R. D. Germană, Polonia, Un
garia, U.R.S.S. și România.

Din echipa română fac parte, prin
tre alții, Rudei Obreja, Ștefan Drișcu 
(categoria ușoară), Mihai Leu (semi- 
muscă) și Dorin Răcaru (grea).

★ ®
• în competiția masculină de 

handbal din cadrul finalelor Sparta- 
chiadei de vară a popoarelor din 
U.R.S.S., turneu cu participare inter
națională, echipa României a învins 
cu scorul de 30—22 (14—9) selecțio
nata R. S. S. Gruzine. Principalul 
realizator al formației române a fost 
Alexandru Folker, care a înscris 
șapte goluri.

9 Turneul internațional de șah de 
Ia Hamburg s-a încheiat cu victoria 
maestrului român Mihai Ghindă, 
care a totalizat 8,5 puncte din 11 po
sibile. Pe locurile următoare s-au 
clasat maeștrii vest-germani Werner 
Dimo — 7,5 puncte, Josef Treoner și 
Jahn Wagner — cu cîte 7 puncte.

Marele maestru român Mihai Șubă 
va participa la tradiționalul turneu 
internațional „Memorialul Cigorin", 
ce va începe la 16 august la Soci și 
va reuni șahiști valoroși dip U.R.S.S. 
și de peste hotare.

In aceeași perioadă, campionul re
publican Ovidiu Foișor va lua n«rte 
la un turneu internațional la Tbilisi.

(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18;
20.15.
• La est de Java: LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20-, 15.
O Nervi de oțel: CAPITOL (16 29 17) 
— 9; 1-1,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la gră
dină — 21. \
© Cascadorul Hooper: BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 13;
20.15, MELODIA (12 06 88) — 9: 11,15:
13,30; 15,45; ÎS; 20,15. MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18:
20,15, la grădină — 21.
© Adio, dar rămân cu tine: STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20.15. 
© Un american Ia Paris: VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,45; 14,30: 17,15; 20.
© Camionul de cursă lungă: EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15, FLAMURA (85 77 12) — 9; 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, GRĂDINA 
LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 21.
© Amnezia: LIRA (317171) — 15,30; 
18; 20,30; la grădină — 21.
© Iubire fără soare: FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Yeti, omul zăpezilor: GIULEȘTT 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13:
20,15, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, GRADINA FES
TIVAL (15 63 84) - 21.
0 Domn'ul miliard: MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
© Piedone africanul: FLACĂRA
(20 33 40) — 15; 17,15; 19.30.
© Cu mîinile curate: GRĂDINA
ARTA (21 31' 86) — 21.
0 Polițistul ghinionist: GRĂDINA
FEROVIAR (50 51 40) — 21.
© Sphinx: GRĂDINA GLORIA
(47 46 75) — 21.
© Războiul stelelor: PARC HOTEL 
(17 08 58) — 21.

teatre
© Teatrul Mic (14 70 81, rotonda scrii
torilor din Cișmigiu): „Patrie-pă- 
mînt străbun” (spectacol de sunet și 
lumină) — 21.
@ Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (15 56 78, grădina Boema): Fot
bal Ia Boema — 19,30; (grădina Batiș- 
tei) : Vacanță la București — 18,30.
0 Ansamblul , „Rapsodia Română” 
(13 13 00): La izvor de dor și cintec — 
18,30.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

R. D. GERMANĂ:

Noi măsuri
Reducerea consumu

lui de materii prime, 
combustibili și energie 
se numără printre o- 
biectivele prioritare 
aflate în fața oame
nilor muncii din in
dustria și agricultura 
R.D. Germane în ac
tualul cincinal. Des
pre realizarea cu suc
ces a acestor obiective 
vorbesc numeroase 
fapte. Una dintre ac
țiunile în curs de des
fășurare vizează redu
cerea la minimum a 
pierderilor de energie 
și căldură. La termo
centrala Boxberg, de 
exemplu, a fost intro
dusă o nouă instalație 
halogenică menită să 
depisteze pierderile

R. S, CEHOSLOVACĂ:

Praga își reînnoiește zestrea edilitară
în anii actualului 

cincinal (1981—1985) 
capitala cehoslovacă 
străbate o perioadă de 
dezvoltare susținută. 
Continuă intens con
strucția de locuințe. 
La cele peste 50 000 de 
apartamente date în 
folosință în cincinalul 
trecut se vor adăuga 
alte 50 000 amplasate 
în cartierele de la 
marginea orașului, sin 
principal în zona de 
sud. Dar schelele pot

R. S. F. IUGOSLAVIA:

Dezvoltarea industriei farmaceutice
întreprinderea de 

produse farmaceutice 
„Galenika" și Institu
tul de cercetări biolo
gice din Belgrad au 
înființat un centru de 
inginerie genetică și 
biotehnologie, care, 
paralel cu desfășura
rea de cercetări în a- 
ceste domenii, acțio
nează in direcția apli
cării în industria far
maceutică a rezultate
lor cercetărilor știin
țifice. Printre proble
mele prioritare aflate 
In atenția noului cen
tru se numără reali
zarea interferonului.

de vapori la cazanele 
de aburi și să asigure 
un regim optim de 
funcționare a agrega
telor. O altă soluție o 
constituie extinderea 
aplicațiilor microelec
tronicii. Prin introdu
cerea unor aparate 
electronice la termo
centrale s-au econo
misit, în anul 1982, 
2,2 milioane tone de 
huilă.

In vederea reducerii 
consumului de ener
gie electrică, în toate 
districtele țării au fost 
create organisme spe
cializate. La solici
tarea .întreprinderilor 
industriale și agricole,_ 
acestea analizează ne

fi văzute și în partea 
sa veche unde se re
pară și se moderni
zează integral fondul
edilitar de valoare ră
mas moștenire din
trecut. Pină în anul 
1985 urmează să fie
restaurate și reame- 
najate peste 5 000 de 
apartamente, care vor 
beneficia astfel de tot 
confortul modern.

Paralel cu construc
ția de locuințe, orașul 
își extinde și rețeaua

substanță medicamen
toasă de mare efica
citate, precum și apli
carea ingineriei gene
tice în biotehnologie, 
în producția de anti
biotice, vaccinuri etc.

An de ah este ex
tins nomenclatorul 
produselor farmaceu
tice realizate in Iu
goslavia. Se bucură, 
astfel, de o binemeri
tată reputație medi
camentul hipotenslv 
„Redergin", fabricat la 
întreprinderea de pro
duse farmaceutice și 
chimice „Lek", din o- 
rașul Liubliana, por- 
nindu-se de la cornul

La Tîrgoviște, , în luna noiembrie
• ■>« ’ ’• . L../J i;(>

Concursul de romanțe și cîntece 
de voie bună — creație și interpretare

în scopul stimulării creației 
originale în genul romanței și al 
cintecului de voie bună și al ridică
rii nivelului de interpretare în acest 
domeniu, Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, in colaborare cu 
Uniunea compozitorilor din Repu- 

’ blica Socialistă România și cu spri
jinul Comitetului de cultură și edu
cație socialistă al județului Dîmbo
vița, organizează, în luna noiembrie 
1983, Concursul de romanțe și cin
tece de voie bună — creație și in
terpretare.

Prin organizarea acestui concurs 
se urmărește realizarea unor ro
manțe și cîntece de voie bună va
loroase, de largă accesibilitate, care 
să exprime, prin mijloace specifice 
genului, sentimente ale oamenilor 
muncii, sensibilitatea aleasă și op
timismul ce caracterizează poporul 
nostru, constructor al socialismului, 
contribuindu-se astfel la îmbogă- 

' țirea permanentă și diversificarea 
patrimoniului muzical românesc în 
acest domeniu.

Concursul de creație de romanțe 
și cîntece de voie bună este des
chis tuturor compozitorilor, membri 
sau nemembri ai uniunii de crea
ție, fiecare puțind participa cu ma
ximum trei lucrări inedite.

Concursul își propune, de aseme
nea, să descopere noi valori inter
pretative in genul romanței și cîn- 
tecului de voie bună și să deter
mine o sensibilă înnoire a reperto
riului de acest gen al artiștilor 
amatori și profesioniști.

Lucrările vor fi depuse în 
2 exemplare, sub formă de aranja
ment pentru voce cu acompania
ment de pian, la Comitetul de cul
tură șl educație socialistă al jude
țului Dîmbovița, bd. Indepen
denței nr. 1, Tîrgoviște, cod 0200 
cu mențiunea „Pentru concursul 
de romanțe și cîntece de voie 
bună". Termenul de predare a lu
crărilor este 15 septembrie 1983.

Lucrările vor purta un motto și 
vor fi însoțite de un plic închis în 
care se vor indica numele și adre
sa autorilor. Se vor anexa, de ase

de economisire a energiei
cesitățile de energie 
electrică ale între
prinderii respective, 
recomandă măsuri pri
vind utilizarea cît mai 
economicoasă a ener
giei și, totodată, se 
ocupă de aplicarea in 
practică a recomandă
rilor. Ca urmare a 
aplicării unor astfel 
de recomandări, la 
Combinatul de sticlă 
din Bernsdorf, consu
mul de energie elec
trică pe tona de pro
duse s-a diminuat cu 
aproape 10 la sută, iar 
în ansamblul industri
ei sticlăriei consumu
rile de energie electri
că s-au redus cu 7 la 
sută.

liniilor de transport în 
comun. In această pe
rioadă vor fi termi
nate și date in ex
ploatare două noi linii 
de metrou. După in
trarea lor in funcțiu
ne, metroul va prelua 
d treime din transpor
turile urbane de pasa
geri.

Capitala Cehoslova
ciei își va îmbogăți, 
de asemenea, în anii 
următori, zestrea de 
edificii social-cultu- 
rale.

de secară. Pentru a se 
asigura materia pri
mă necesară se tratea
ză in mod special se
cara pe o suprafață ce 
depășește 3 600 hec
tare.

Fabrica de medica
mente „Pliva" din Za
greb utilizează pe 
larg ca materie primă 
plantele medicinale 
recoltate, în mare 
parte, din regiune. Pe 
această bază se reali
zează numeroase me
dicamente noi ca re
zultat al activității 
rodnice desfășurate de 
cercetători.

menea, textele lucrărilor dactilo
grafiate în 3 exemplare, indicîn- 
du-se totodată și interpretul prefe
rat de compozitor. Autorii vor pre
zenta odată cu partiturile și înre
gistrările lor pe casetă sau bandă 
magnetică.

Concursul de creație se va des
fășura în două etape :

— Etapa I va consta din selec
ționarea lucrărilor de către un ju
riu, a unui număr de pină la 30 de 
lucrări. Etapa a doua se va desfă-ț 
șura la Tîrgoviște în luna noiem
brie 1983, lucrările selecționate de 
juriu urmînd a fi interpretate de 
cei mai valoroși soliști ai genului. ,

Concursul de interpretare des
fășurat pe secțiuni distincte pentru 
amatori și profesioniști va avea 
două etape :

a) Etapa I de preselectie a soliș
tilor profesioniști, amatori și liber 
profesioniști care se va desfășura 
în două concerte publice și va con
sta din susținerea cu acompania
ment de pian a două romanțe (una 
la alegerea concurentului și cea de 
a doua la indicația juriului) din 
repertoriul personal al interpretu
lui.

b) Etapa a II-a (finală) va cu
prinde două concerte publice în 
luna noiembrie 1983 la Casa de cul
tură a municipiului Tîrgoviște și va 
consta din susținerea cu acompa
niament orchestral a două lucrări, 
din care una la alegerea interpre- j 
tului și una indicată de juriu.

La concursul de interpretare a 
romanței și cintecului de voie 
bună pot participa soliști profesio
niști, amatori și liber profesioniști 
care s-au afirmat în cadrul Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei".

Interprețli din județe și cei din 
municipiul București se pot înscrie 
la Comitetul de cultură și educație 
socialistă al județului Dîmbovița, 
bd. Independenței nr. 1, Tîrgoviște, 
cod. 0200.

Celor mai valoroase creații și ce
lor mai buni interpret li se vor 
acorda premii și mențiuni.

• SOL ARTIFICIAL. 
Specialiștii bulgari în dome
niul legumiculturii au sta
bilit că utilizarea în sere a so
lului mineral artificial „Baika- 
nin", în loc de pămint, permite 
sporirea recoltelor de legume și 
scurtarea duratei maturizării 
acestora. De pildă, in serele si
tuate în perimetrul orașului 
Sofia, pe unitatea de suprafață 
de seră unde s-a folosit sol mi
neral, recolta de legume a fost cu 
30—80 la sută mai mare decit 
pe aceeași unitate în serele 
obișnuite. Unul dintre marile 
avantaje pe care le prezintă 
această metodă este că în solul 
mineral nu cresc buruienile. Re
zultatele obținute în sere expe
rimentale i-au determinat pe 
specialiști să recomande sporirea 
producției de sol mineral artifi

cial pentru utilizarea lui pe 
scară largă în sere, mai ales că 
Bulgaria dispune de substanțele 
minerale necesare preparării lui.

• O PLATFORMĂ DE 
SIMULARE A CUTREMU
RELOR DE PĂMINT a fost 
realizată de curind la Institutul 
de inginerie seismică și seismo
logie din Skoplie (Iugoslavia). 
Echipamentul cu care este dota
tă platforma — prima de acest 
fel în lume — permite simula
rea oricărui cutremur care s-a 
produs, fiind de o mare utilitate 
in testarea proiectelor de con
strucții, ca și în realizarea dife
ritelor experimente care se fac 
în legătură cu măsurile de pre
venire și de acțiune a conse
cințelor provocate de seisme.

• ERUPȚIE VULCA
NICĂ începută la 17 iulie, 
erupția vulcanului Colo, de pe 
insula indoneziană Una-Una, 
din arhipelagul Sulawesi, a 
continuat și în această săptămî- 
nă. Erupția, însoțită de cutre
mure, a determinat evacuarea 
celor aproximativ 7 000 de lo
cuitori ai insulei. Cenușa a 
acoperit 90 la sută din suprafa
ța insulei cu un strat a cărui 
grosime ajunge la un metru. 
Vulcanologii care studiază fe
nomenul se tem că dacă explo
ziile actualei faze eruptive con
tinuă, insula ar putea începe 
să se dezintegreze.

• „OPERAȚIUNEA 
VIKING" Cunoscutul om de 
știință norvegian Ragnar Thor-

DEg Pretutindeni
set, care s-a aflat anul trecut în 
fruntea expediției norvegiene 
spre Polul Nord, pregătește în 
prezent o nouă călătorie, de a- 
ceastă dată în jurul lumii. El 
intenționează să o întreprindă la 
bordul unei corăbii care repre
zintă copia fidelă a unei ambar
cațiuni a vikingilor, expusă în- 
tr-un muzeu norvegian. Lungi
mea navei este de 16,5 metri, 
iar lățimea de 4,8 metri. După 
ce va fi întreprins în acest an o 
călătorie din Norvegia pină în 
Irlanda, Thorset va aduce îmbu
nătățiri corăbiei pentru a 
putea porni apoi, în anul 1984,

în periplul său în jurul lumii, 
care va dura doi ani. Thorset și 
tovarășii săi intenționează să 
demonstreze că vikingii puteau 
efectua călătorii pînă în Lumea 
Nouă și depune acolo coloniști 
din Europa. „Operațiunea Vi
king", cum îi spune inițiatorul 
ei, va costa peste un milion de 
dolari.

• FUMATUL, PO
LUAREA SI DEFICIEN
ȚELE GENETICE. Numârul 
copiilor născuti în S.U.A. cu

deficiențe fizice sau mentale 
s-a dublat in ultimii 25 de ani 
— relatează ziarul „New York 
Times". Potrivit unui studiu 
medical al Universității Califor
nia, pe care-1 prezintă ziarul, 
aceasta înseamnă că aproxima
tiv 140 000 de copii născuți în 
1983, în S.U.A., vor suferi de 
anomalii fizice, întîrziere men
tală sau vor întîmpina greutăți 
la învățătură. Studiul arată că 
majoritatea defectelor congeni
tale se datorează creșterii nu
mărului de femei ' fumătoare, 
expunerii sporite a acestora la 
poluare toxică în locurile de 
muncă.

• PE URMELE IN
CAȘILOR. Din 1918- de

cînd au fost descoperite, în 
Anzii peruvieni, ruinele orașu
lui sfint al incașilor, nimănui 
nu i-a trecut prin gînd pînă 
acum să extindă cercetările și 
in afara limitelor fortăreței. 
Acest lucru se dovedește a fi 
fost o greșeală. Recent, arheo
logii peruani au făcut în împre
jurimile zonei Machu Picchu 
descoperiri deosebit de impor
tante. Este vorba despre noi te
rase, după toate probabilitățile 
cu o destinație agricolă, precum 
și despre un complex ritual cu 
30 de morminte. Arheologii in
tenționează să deschidă primele 
dintre aceste morminte în sep
tembrie, sperînd că obiectele pe 
care incașii obișnuiau să le așe
ze alături de cei înmormîntați 
vor arunca o nouă lumină asu

pra „orașului de deasupra no
rilor".

• RAZELE GAMA ÎM
POTRIVA MICROORGA
NISMELOR. Cărțile rare, 
picturile și alte opere de artă de 
valoare din muzeele din Kiev 
sint tratate în prezent cu raze 
gama pentru a fi astfel proteja
te împotriva degradării cauzate 
de microorganisme. Este vorba 
de ciuperci microscopice care 
s-au adaptat chiar și la substan
țe antiseptice foarte puternice și 
care provoacă operelor de artă 
vechi daune uneori ireparabile. 
Razele gama s-au dovedit ex
trem de eficace în combaterea 
acestor microorganisme.

© Fata din poveste — 9; 11; 13; 15;
Probă de microfon — 17; 19: DOINA 
(16 35 38).
G Haiducii lui Șaptecai: FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15: 13,30; 15.45; 18:
20.15, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 
13.30; 15.45; 18: 20.
© Calculatorul mărturisește: BU-
ZEȘTI (50 43 58) — 15,30; 17,30; 19.30.
© Cuibul salamandrelor: DACIA 
(50 35 94) — 9< 1-1,15; 13.30: 15,45; 18: 20. 
0 Program qe vacanță: UNION — 
9,30; TIMPURI NOI — 9; 11; 13.15,
COSMOS — 9,30.
® Răzbunarea haiducilor: UNION 
(13 94 04) — 11,30; 13,30;-15,45; 18; 20, 
VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 10; 20.15.
0 Melodii la Costinești: FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11: 13; 15,30: 17,45: 20, 
AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20.
© Dacii: VIITORUL (11 48 03) — 15,30-; 
17,30; 19,30.
• Pintea: POPULAR (35 15 17) — 15; 
17,15; 19,30.
0 Am fost vecini: CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
0 întîmplări la filmare: TIMPURI 
NOI (15 61 10) — 15,30; 17,45; 20.
© Omul păianjen se întoarce: SALA 
MICA A PALATULUI — 14,30; 17,15; 
20.
© Dosarul „Lina de aur”: DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) - 15,30; 17,30; 19,30.
© Fii cu ochii-n patru: COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
© Viitoarea tinereții: PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17,30; 19,30.
© Fata care vinde flori: MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17,15; 19,30.
© Hotel Palace: COSMOS (27 54 95) — 
11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
© Incredibilele aventuri ale unor ita
lieni în Rusia: TOMIS (21 49 46) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădină
— 21.
© Madona păgînă: ARTA (213-186) .— 
9; 11; 13; 15,15; 17,15; 19,30.
0 Vraciul: PROGRESUL (23 94 10) — 
16; 19.
© Dublu delict: PATRIA (11 86 25) — 
9; 1-1,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FAVO
RIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 16; 20,15.
© Principiul dominoului: SCALA



Glasul ferm al popoarelor: „Să se asigure pacea,
1 . X

să fie oprită amplasarea noilor rachete nucleare!“

„România socialista acționeazâ ferm 
pentru realizarea aspirațiilor tuturor 

popoarelor la o viața liberă și demnă"
• Intervenția șefului delegației române la Conferința mondială de luptă 

contra rasismului și discriminării rasiale

MOSCOVA

Convorbiri economice româno-sovietice

TOKIO : Declarația Conferinței împotriva bombelor 
atomice și cu hidrogen

TOKIO 4 (Agerpres). — După 
cum s-a anunțat, lucrările etapei 
desfășurate în capitala niponă a 
Conferinței internaționale împotriva 
bombelor atomice și cu hidrogen 
s-au încheiat prin adoptarea „De
clarației de la Tokio", prin care se 
cere interzicerea completă a arme
lor nucleare. Documentul averti
zează asupra pericolului uriaș al 
actualei curse a înarmărilor nu
cleare, subliniind : „Niciodată în 
istoria sa specia umană nu a fost 
atit de aproape de pericolul anihi
lării cum este în prezent".

în declarație se atrage atenția 
asupra faptului că numărul armelor 
atomice deținute de toate puterile 
nubleare se ridică în prezent la 
peste, 50 000, în timp ce tot mai 
multe țări dispun de tehnologia 
necesară pentru fabricarea de ast- 

-fel de arme. Totodată, cheltuielile 
militare mondiale echivalează a-

Noi participanți la
NEW YORK 4 (Agerpres). — „Ca

ravana ciclistă Pacea — 1983“ a pă
răsit orașul Philadelphia (statul., 
Pennsylvania), îndreptîndu-se spre 
Baltimore, urmând ca de aici să 
străbată distanța, pină la Washing
ton. Ideile de pace, dezarmare ge
nerală .și nucleară, lupta împotriva 
escaladării cursei înarmărilor și a 
pericolului unui război nuclear care 
îi animă pe militanții pentru pace 
din Norvegia. Finlanda, Suedia, 
U.R.S.S. și S.U.A. — participanți la 
această manifestare internațională 
— au găsit im larg ecou in rindu- 
rile opiniei publice americane. Din 
primul moment al intrării pe te
ritoriul S.U.A. participanților li

Ideea zonelor 
denuclearizate cîstigă 

teren
LONDRA 4 (Agerpres). - „In 

timp ce N.A.T.O. se pregătește să 
amplaseze noi rachete nucleare în 
Europa, propunerile privind crearea 
de zone denuclearizate se înmul
țesc tot mai mult", relevă un co
mentariu al agenției Reuter. Liderii 
mai multor țări de mărime medie, 
incepind cu Suedia și terminind cu 
Australia, speră că încheierea de 
acorduri care prevăd interzicerea 
armelor nucleare în regiuni ale 
lumii delimitate clar ar reduce 
eventualitatea izbucnirii unui război 
nuclear, scrie agenția britanică de 
presă. Propunerile făcute sau reac
tualizate în ultimul timp au ca 
obiectiv interzicerea armelor nu
cleare în Europa centrală, Scandi
navia, Mprea Baltică, Balcani, sud- 
vestul Pacificului.

America Latină a fost deja decla
rată zonă liberă de arme nucleare 
de către majoritatea țărilor de pe 
continent, ca urmare a Tratatului de 
la Tlatelolco, din 1967, care pre
vede interzicerea achiziționării, sto
cării, utilizării, testării și desfășu
rării de armamente nucleare. 

proape cu cele 700 de. miliarde do
lari. cit reprezintă datoria externă 
totală a țărilor în curs de dezvol
tare. Documentul exprimă, în con
text, îngrijorarea participanților 
față de intensificarea cursei înar
mărilor pe fundalul deteriorării si- / 
tuației internaționale, persistenței 
vechilor focare de conflict și apari
ției altora nou

„Cerem fără echivoc conducăto
rilor politici și militari din toate . 
țările să aleagă calea spre preve
nirea, și nu spre pregătirea războiu
lui nuclear", se arată în declarație. 
Documentul cheamă, între altele, la 
desființarea blocurilor militare, la 
renunțarea amplasării de noi rache
te nucleare in Europa și în Asia, la 
interzicerea cercetărilor pentru pro
ducerea de noi arme nucleare, la 
stabilirea de zone fără arme 
nucleare, la interzicerea totală a 
tuturor armelor nucleare.

„Caravana păcii"
s-au alăturat noi reprezentanți ai 
luptei pentru pace din Statele 
Unite.

★
Fostul astronaut american John 

Glenn, în prezent senator și unul 
din candidați! la învestitura Parti
dului Democrat din S.U.A., pentru 
alegerile prezidențiale de anul vii
tor, a declarat, intr-un discurs ros
tit la Montreal, că se impun noi 
eforturi pentru realizarea unor mă
suri de reducere a înarmărilor nu
cleare. El s-a pronunțat pentru în
cheierea unui acord de înghețare a 
arsenalelor nucleare, care să ia în 
considerare interesele tuturor părți
lor și care să fie verificabil.

„Nu avem nevoie de rachete -Cruise» !". Sub această lozincă, în Anglia 
continuă să se desfășoare ample acțiuni împotriva proiectelor de instalare 
a...noilor rachete, nucleare americane. în imagine: o secvență din timpul 

unei recente manifestații de masă de la Londra

Trecerea la amplasarea 
noilor rachete - 

un obstacol în calea 
negocierilor de dezarmare

OTTAWA 4 (Agerpres). — Rache
tele de croazieră reprezintă o ame
nințare pentru existența întregii 
omeniri, iar Canada nu trebuie să 
participe la testarea rachetelor 
americane pe teritoriul ei — a de
clarat contraamiralul american în 
rezervă Gene de la Rocque, cunos
cut pentru criticile formulate în 
ultima perioadă la adresa politicii 
de înarmare supradimensionată a 
S.U.A. într-un discurs rostit la 
Montreal, el a apreciat că produ
cerea in serie a rachetelor de croa
zieră va genera noi obstacole în 
calea negocierilor vizînd reducerea 
arsenalelor nucleare și a subliniat 
că este necesar ca principalele pu
teri nucleare să încheie un acord 
care să interzică desfășurarea aces
tor rachete.

Pentru un viitor pașnic
BONN 4 (Agerpres). — „Populația 

Europei occidentale nu dorește noi 
rachete nucleare 1 Dorim un viitor 
pașnic !“ — se arată într-o declara
ție a P.C. German, dată publicității 
la Bonn, în cadrul acțiunilor pen
tru comemorarea bombardamente
lor atomice de la Hiroshima și 
Nagasaki. în declarație se exprimă 
îngrijorarea în legătură cu parame
trii gigantici atinși de cursa înar
mărilor și se subliniază necesitatea 
intensificării eforturilor opiniei pu
blice din R.F.G., din Europa și din 
întreaga lume pentru preîntâmpi
narea războiului, oprirea cursei 
înarmărilor și apărarea păcii.

GENEVA 4 (Agerpres). — Lucrările 
celei de-a doua Conferințe mondiale 
de luptă contra rasismului și discri
minării rasiale au continuat cu inter
venții ale șefilor delegațiilor partici
pante, care au expus pozițiile țărilor 
lor, precum și propuneri de măsuri 
concrete privind realizarea obiective
lor conferinței. Printre aceste propu
neri se numără și cea a delegației Su
danului care se referă la declararea 
de către Organizația Națiunilor Unite 
a unui al doilea deceniu de luptă 
contra rasismului.

In ședința de joi, delegația română 
a expus punctul de vedere și con
cepția politică ale României socialis
te și ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind combaterea fer
mă a politicilor și practicilor rasiste, 
de solidaritate permanentă și sprijin 
față de mișcările de eliberare națio
nală, pentru realizarea aspirațiilor 
tuturor popoarelor la o viață liberă 
și demnă.

O puternică reafirmare a acestor 
principii — a spus șeful delegației 
române, ambasadorul Ion Datcu — 
a reprezentat-o recenta vizită a 
președintelui României, Nicolae 
Ceaușescu, in unele state africane 
din prima linie. Această vizită s-a 
constituit într-o expresie a deplinei 
solidarități a României cu lupta con
tra imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, contra politicii 
rasiste și de apartheid, pentru drep
tul la libertate al poporului nami- 
bian, condus de reprezentantul său 
legitim — S.W.A.P.O., .precum și pen
tru respectul suveranității și inde
pendenței tuturor statelor africane 
din prima linie.

Noul guvern italian
ROMA 4 (Agerpres). — Președin

tele Republicii Italiene, Sandro 
Pertini, l-a primit joi pe primul mi
nistru desemnat, secretarul general 
al Partidului Socialist Italian, Bet- 
tino Craxi, care i-a prezentat lista 
guvernului său, alcătuit din repre
zentanții a cinci formațiuni politi
ce. Noul cabinet — al 44-lea din 
perioada postbelică — este primul 
din istoria Italiei care are în frun
tea sa un reprezentant al Partidu
lui socialist.

în cabinetul Craxi, 16 portofolii 
ministeriale le revin democrat-creș- 
tinilor, intre care funcția de vice- 
preșeSintc al guvernului (Arnaldo 
Forlani). Ministerul de Externe (Giu
lio Andreotti) și Ministerul de In

Apel al O.U.A. pentru încetarea ciocnirilor din Ciad
ADDIS ABEBA 4 (Agerpres). — 

Organizația Unității Africane (O.U.A.) 
a adresat un nou apel la încetarea 
imediată a ciocnirilor din Ciad — 
transmit agențiile A.P. și U.P.I., ci
tind agenția etiopiana de presă.

într-o declarație a Secretariatului 
general al O.U.A. se cere inițierea 
de convorbiri între părțile antrenate 
in conflict in vederea instaurării 
păcii. „Este imperios necesară ini
țierea unui ,cjialog_ constructiv" — a 
țirătăt secretarul general al O.U.A., 
Peter Onu, subliniind că escalada
rea violenței cauzează în acest mo
ment „serioase pagube materiale și 
umane ambelor părți".

★
NAȚIUNILE UNITE 4- (Agerpres).. 

— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit în ședință publică, in

A fost subliniat, în cuvîntul șefului 
delegației române, rolul ce revine 
Organizației Unității Africane, tutu
ror țărilor africane în rezolvarea pro
blemelor existente pe continent, pen
tru crearea condițiilor necesare ca a- 
ceste state să-și concentreze poten
țialul material și uman asupra reali
zării programelor lor de dezvoltare 
economică și socială.

Delegația română s-a pronunțat 
pentru adoptarea la nivel național de 
măsuri legislative, juridice și admi
nistrative de natură să asigure in
terzicerea discriminării rasiale, a di
fuzării de idei bazate pe superiorita
tea sau ura de rasă și șovinism.

România se pronunță în favoarea 
introducerii în documentul final al 
conferinței a unor recomandări con
form cărora statele să fie chemate să 
devină părți la Convenția internațio
nală de eliminare a oricăror forme 
de discriminare rasială, adoptată de 
O.N.U. în 1965.

O importantă deosebită, a subliniat 
vorbitorul, o are în acest domeniu 
aplicarea de către toate statele,' cu 
bună credință, a numeroaselor rezo
luții și a altor documente adoptate de 
O.N.U. în vederea eliminării discri
minării rasiale și apartheidului.

In încheierea intervenției sale, șe
ful delegației române a arătat că ac
tuala conferință trebuie să mobilizeze 
eforturile guvernelor, opiniei publice 
mondiale și Organizației Națiunilor 
Unite în favoarea unor măsuri efec
tive de eradicare a rasismului, de 
sprijinire substanțială a mișcărilor de 
eliberare națională.

terne (Oscar Luigi Scalfaro). în a- 
fară de funcția de premier, socia
liștii dețin cinci portofolii ministe
riale. Socialist-democraticilor le re
vin trei ministere, între care cel al 
bugetului, încredințat secretarului ge
neral al P.S.D.I., Pietro Longo. Tot 
trei ministere le-au fost repartizate 
și republicanilor, între ele cele ale 
finanțelor si apărării, avîndu-i ca ti
tulari pe Bruno Visentini, președin
tele P.R.I., și Giovanni Spadolini, 
secretarul general al P.R.I. în sfîr- 
șit, două ministere le revin libera
lilor, între care unul nou creat — 
pentru problemele mediului, pe care 
îl va conduce Alfredo Biondi, vi- 
cesecretar național al P.L.I.

cadrul procedurii de urgență, la ce
rerea Ciadului — relatează agențiile 
de presă. Reprezentantul Ciadului, 
Rămadane Barma, a solicitat consi
liul „să condamne Libia pentru. 
bombardamentele intensive asupra 
teritoriului ciadian și să-i ordone în
cetarea acestor bombardamente și 
retragerea forțelor de pe teritoriul 
Ciadului".

Reprezentantul Jamahiriei Libiene, 
Awad Burwin, a dezmințit orice 
amestec al țării sale in Ciad, decla- 
rînd că Libia „nu a intervenit în tre
burile Ciadului și nu a trimis avioane 
sau forțe in această țară".

Președintele în exercițiu al consi
liului. Luc de la Barre de Nanteuîl 
(Franța), a amînat sine die dezbate
rile pe această temă.

MOSCOVA 4. — Trimisul Agerpres, 
M. Fabian, transmite : Aflat in vizită 
la Moscova. Gheorghe Vlad, minis
trul petrolului, a avut convorbiri la 
conducerile ministerelor industriei 
gazelor și industriei petrolului din 
U.R.S.S. Ministrul român a vizitat,

Necesitatea reeșalonării datoriilor externe
evidențiată de reuniunea țărilor latino-americane

SANTO DOMINGO 4 (Agerpres).— 
în capitala Republicii Dominicane au 
luat sfirșit lucrările reuniunii repre
zentanților țărilor din America La
tină și zona caraibiană, reuniune 
consacrată adoptării unor măsuri 
comune pentru depășirea situației de 
criză social-economică cu care sînt 
confruntate țările din regiune — 
transmite agenția Prenșa Latina. Cu 
acest prilej au fost evidențiate, între 
altele, ritmurile economice de dez
voltare scăzute înregistrate în ultimii 
ani de aceste state, ratele inflaționis
te creseînde, precum și lipsa de re
surse financiare interne pentru re
lansarea economiilor naționale și 
problema datoriilor lor externe 
mări.

Participanții, reprezentând '25 de 
state din regiune, au convenit, între 
altele, să ceară băncilor creditoare, 
în special nord-americane și vest- 
europene, un tratament mai echitabil

Mgentiile de PRESA

LUCRĂRILE SESIUNII EX
TRAORDINARE A CONSILIULUI 
CENTRAL AL O.E.P. s-au deschis 
la Tunis. Sesiunea este prezidată 
de Khaled Al-Fahhoum, președin
tele Consiliului Național Palestinian 
(parlamentul), -și in prezența lui 
Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al O.E.P. — 
informează agenția W.A.F.A. Re
lațiile O.E.P. pe plan arab și in
ternațional, situația populației pa
lestiniene din teritoriile ocupate 
și din Liban se află intre princi
palele probleme de pe ordinea 
de zi a reuniunii.

DECLARAȚIE. La Santo Domin
go a 1'ost dată publicității o „De
clarație comună" a președintelui 
Republicii Dominicane, Salvador 
Jorge Blanco, , și președintelui 
Ecuadorului, Osvaldo Hurtado — 
care se pronunță împotriva re
curgerii la folosirea și amenințarea 
cu folosirea forței în relațiile in
ternaționale și în soluționarea 
problemelor controversate, reafir- 
mind, totodată, principiile inde
pendenței, inviolabilității integri
tății teritoriale și suveranității na
ționale a statelor, dreptul popoare
lor la autodeterminare, respinge
rea politicii de ingerințe în trebu
rile interne.

DOCUMENT. Organizațiile de 
opoziție chiliene, grupate în alian
ța „Proiectul pentru dezvoltare na
țională" (PRODEN), au dat pu
blicității un -document în care se 
pronunță , pentru instaurarea “-unui

totodată, unele institute de profil din 
această țară. i

în cadrul întâlnirilor au fost abor
date aspecte privind intensificarea 
colaborării româno-sovietice in do
meniul industriei petrolului și ga
zelor.

față de țările lor, care să țină seama 
de dificultățile cu care sint confrun
tate aceste state în prezent. S-a evi
dențiat, în acest context, necesitatea 
reeșalonării datoriilor externe ale 
țărilor latino-americane și carăibiene 
și a reducerii dobînzilor percepute la 
împrumuturi. Totodată, s-a c»nven!<. 
să fie elaborate mecanisme noi, efi
ciente, pentru intensificarea comer
țului și cooperării regionale și să se 
adopte programe comune de coope
rare in domenii prioritare cum sint 
sectoarele agroalimentar, energetic 
și al transporturilor.

Participanții au hotărît, de aseme
nea, convocarea unei conferințe eco
nomice la nivel înalt, latino-amo.ri- 
cane și caraibiene, precedată de o 
reuniune ministerială pe aceeași 
temă, care să pregătească o strate
gie .unitară a țărilor din regiune 
pentru combaterea efectelor crizei 
social-economice cu care sint con
fruntate aceste state.

regim civil în Chile — iran 
agențiile U.P.I. și France F 
Programul „Alternativa den 
tică" preconizează formarea. ,. Ț,“.J 
primă etapă, a unei Adunări C .JȚ' 
stituante, care să permită orp'/L 
zarea întregului proces de rc ‘ 
re a țării la un regim civil și 
viață politică parlamentară.

REMANIERE GUVERNAM 
TALA IN COLUMBIA. Preșec'i 
Columbiei, B'elisario Betanco» 
procedat la o reorganizare a g' 
nului, după ce 11 din cei 13 mii 
columbieni și-au prezentat, la 
ceputul săptămînii, demisia 
lectivă. Se precizează că noua e 
pă ministerială — în care au in 
opt noi titulari și alți cinci mi 
tri au fost reconfirmați în fur. 
— păstrează paritatea de șase p 
turi pentru Partidul conservato 
șase pentru Partidul liberal.

ZBORUL COMPLEXULUI SI 
ȚIAL SOVIETIC. Cosmonauta 
vietici Vladimir Liahov și Ale. 
sandr Aleksandrov și-au începi 
cea de-a șasea săptămână de acți 
vitate la bordul complexului spațial 
„Saliut-7“ — „Soiuz T-9“ — „Cos- 
mos-1 443“. Echipajul, transmite a- 
genția T.A.S.S., a început încărca
rea navei de întoarcere „Cosmos- 
1 443“, capabilă să aducă pe Pă
mânt o încărcătură de 300 kilogra
me. Vor, fi readuse întregul ma‘e 
rial fotografic folosit de cosmo- 
nauți, precum și unele aparate afla
te de mult timp la bordul stației 
orbitale. ....... ........

Concepție clarvăzătoare 
și acțiune perseverentă pentru 
făurirea une[ lurrn a echițățiț 

și progresului general
România, că țară socialistă și totodată ca țară în curs de dezvol

tare, se situează în mod ferm de partea țărilor care luptă pentru a 
lichida subdezvoltarea, precum și vechile relații care au generat-o, pen
tru instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale, care 
să asigure condiții pentru progresul mai rapid al tuturor popoarelor și 
- în primul rînd - al celor rămase în urmă, pentru accesul larg al tuturor 
națiunilor la cuceririle civilizației contemporane.

NICOLAE CEAUȘESCU
adică sistemul de relații dintre 
state și diviziunea internațională 
a muncii care îi dau conținu
tul — nu mai satisface două ce
rințe esențiale : de a fi un cadru 
stimulator pentru dezvoltarea multi
laterală a fiecărei națiuni și de a 
promova sistematic, pe bază de ega
litate și avantaj reciproc, colaborarea 
economică internațională. Sînt con
cluzii teoretice impuse de noile rea
lități izvorîte din practica relațiilor 
dintre state. Prăbușirea sistemului 
colonial și apariția pe scena po
litică mondială a zeci și zeci 
de tinere state independente, dezvol
tarea impetuoasă a forțelor de pro
ducție, ca urmare a revoluției tehni- 
co-științifice contemporane, au pus 
noi cerințe progresului în lume, care 
se lovesc tot mai mult de cadrul ac
tualelor relații internaționale.

Este meritul incontestabil al pre
ședintelui României de a fi dezvă
luit, pe baza unei riguroase analize 
a situației economice mondiale și a 
tendințelor ei de viitor, contradicția 
dintre grupul restrîns de țări dez
voltate și imensa majoritate a sta
telor menținute în stare de subdez
voltare, de sărăcie și mizerie, care, 

prin amploarea și caracterul ei, 
tinde să devină una din cele mai 
puternice contradicții ale epocii 
noastre. Ce poate fi mai edificator 
pentru actualele decalaje economice 
din lume decît faptul că un sfert din 
populația globului, aflată în vîrful 
piramidei veniturilor, dispune de 80 
la sută din produsul mondial, în timp 
ce jumătate din omenire, situată la 
baza ei — doar de 4 la sută ?

Partidul nostru apreciază că o ase
menea situație profund nedreaptă — 
care are la .originile sale politica im
perialistă, colonialistă și neocolonia- 
listă de dezvoltare și îmbogățire a 
unor state pe seama altora — repre
zintă. în fapt, o prelungire pe plan 
extern a ordinii interne capitaliste, o 
internaționalizare a practicilor me
nite să asigure dominația centrelor 
dezvoltate asupra periferiilor sub
dezvoltate, să perpetueze și să adîn- 
cească decalajele economice. De 
aceea, in concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu noua ordine eco
nomică presupune nu o schimbare 
formală a raporturilor internaționa
le, aplicarea unei alte etichete, oricît 
de atrăgătoare ar fi aceasta, ci o 
restructurare radicală a însuși con

ținutului acestor raporturi. Tocmai în 
acest sens, președintele României mi
litează pentru o ordine nouă, concomi
tent economică și politică — ambele 
laturi fiind într-o relație dialectică, 
de condiționare reciprocă, formînd 
un tot unitar. Pentru secretarul 
general al partidului nostru, princi
palul obiectiv al noii ordini .econo
mice este lichidarea subdezvoltării, 
a sărăciei și mizeriei în care trăiesc 
două treimi din omenire și edifica
rea unei lumi "de națiuni egale — 
ceea ce . conferă concepției sale 
un profund caracter umanist. Atin
gerea ■ acestui țel, ce implică schim
bări cu adevărat revoluționare, nu 
este — așa cum a relevat în repetate 
rînduri tovarășul Nicolae Ceaușescu
— un deziderat nobil, dar imposibil 
de realizat, ci expresia unor cerințe 
obiective, perceptibile pe multiple 
planuri. Pe plan economic, menține
rea și adîncirea subdezvoltării, a de
calajelor constituie un factor de în
gustare a pieței mondiale, afectează 
evoluția economică generală, creează
— așa cum o dovedesc actualele fe
nomene de recesiune, șomaj și infla
ție din lumea capitalistă — grave 
dezechilibre, adîncesc criza economi

că mondială, ale cărei răbufniri sînt 
tot mai frecvente și mai greu de de
pășit. Pe plan politic, perpetuarea 
actualei situații inechitabile consti
tuie o sursă de ascuțire a contradic
țiilor internaționale, de animozitate, 
tensiune și' conflicte intre state, de 
natură să pericliteze grav destinde
rea și securitatea pe planeta noastră.

în concepția președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu privire la înfăptuirea 
noii ordini economice un loc impor
tant il ocupă căile și mijloacele de 
realizare a acestui deziderat vital al 
contemporaneității. în abordarea a- 
cestor probleme, secretarul general 
al partidului a pus cu putere în e- 
vidență adevărul fundamental că 
pentru lichidarea stării de subdez
voltare factorul hotărîtor îl consti
tuie efortul propriu al statelor la 
cauză. Progresul fiecărei țări nu poa
te fi conceput fără angajarea ple
nară a întregului potențial material 
și uman național, însuși exemplul 
României constituind cea mai bună 
dovadă în acest sens.

Totodată, un rol important revine 
cooperării internaționale, care, des- 
fășurîndu-se în condiții de egalita
re, echitate și avantaj reciproc, este 
chemată să impulsioneze efortul 
propriu. Colaborarea internațională 
trebuie să sprijine țările subdezvol
tate să-și făurească o industrie pro
prie, să-și valorifice superior resur
sele, să participe activ la diviziu
nea internațională a muncii. Româ
nia consideră că hotărîtoare în a- 
ceastă privință sint renunțarea la 
măsurile protecționiste ; asigurarea 
comercializării materiilor prime la 
prețuri remuneratorii pentru produ
cători și echitabile pentru consuma
tori ; reducerea poverii datoriei ex
terne a țărilor în curs de dezvol
tare și stabilirea unor plafoane ra
ționale la dobinzile bancare ; asigu
rarea unui transfer substanțial de 
tehnologii moderne către aceste țări 
în condiții avantajoase și sprijinirea 
lor în formarea de cadre naționa
le, stimularea colaborării economice 
între statele rămase în urmă, con
comitent cu sporirea substanțială a 
fondurilor alocate pentru impulsio
narea progresului lor.

România socialistă, președintele ei, 
subliniază în permanență relația or
ganică, raportul direct dintre de
zarmare și dezvoltare. în timp ce 
cursa înarmărilor constituie un fac
tor de adîncire a decalajelor, redu
cerea progresivă a cheltuielilor mi
litare ar elibera, în cadrul fiecărei 
țări, sume care ar putea fi inves
tite cu folos in scopuri productive. 
Totodată, pe plan internațional, crea
rea unui fond de dezvoltare, sub e- 
gida O.N.U., alimentat chiar și cu 
o parte din mijloacele ce s-ar eli
bera prin dezarmare — așa cum a 
propus țara noastră — ar putea veni 
efectiv în sprijinul eforturilor în- <

Propuneri constructive, în consens 
cu interesele tuturor statelor și popoarelor

De-a lungul anilor România a avansat, prin glasul președintelui 
său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, numeroase propuneri constructive, 
care se înscriu ca tot atitea contribuții valoroase la soluționareâ pro
blemelor economiei mondiale, la instaurarea noii ordini economice 
internaționale.

In acest sens, România socialistă a propus :

® Eliminarea tendințelor protecționiste, desfășura
rea unor schimburi economice libere de orice îngrădiri 
și discriminări ;

• Statornicirea unor raporturi echilibrate între pre
țurile materiilor prime și cele ale produselor industriale;

© Elaborarea unor programe speciale de ajutorare 
a țărilor în curs de dezvoltare în domeniul agriculturii, 
industriei, transporturilor și în alte domenii ;

• Asigurarea unui transfer larg de tehnologii mo
derne către țările în curs de dezvoltare ;

• Sporirea apreciabilă a fondurilor alocate pentru 
sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare ;

® Soluționarea problemei datoriilor externe a aces
tor țări, adoptarea de măsuri practice pentru reducerea 
și stabilizarea dobînzilor Ia niveluri rezonabile ;

© Reducerea substanțială a cheltuielilor militare și 
folosirea sumelor astfel economisite pentru nevoile dez
voltării tuturor statelor, cu precădere a celor în curs de 
dezvoltare.

dreptate spre lichidarea subdezvol
tării.

Avînd în vedere agravarea conti
nuă a situației economice mondia
le, imobilismul, lipsa de rezultate 
concrete a reuniunilor internaționa
le pe această temă, inclusiv a re
centei sesiuni a U.N.C.T.A.D. de la 
Belgrad, România se pronunță pen
tru începerea cit mai grabnic posi
bil, în cadrul O.N.U., a negocierilor 
globale privind cele mai importan
te probleme economice care con
fruntă omenirea. Țara noastră con
sideră că orientarea într-o direcție 
pozitivă a cursului proceseloi’ eco
nomice internaționale actuale depin
de de capacitatea țărilor în curs de 
dezvoltare de a întări unitatea și 
colaborarea lor. în acest sens, pre
ședintele României se pronunță 
pentru realizarea unei reuniuni la 
nivelul cel mai înalt a țărilor, an

gajate să contribuie la eliminarea 
obstacolelor din calea negocierilor 
pentru edificarea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

Prin toate acestea, președintele 
României a adus o contribuție re
marcabilă la fundamentarea, crista
lizarea și promovarea conceptului de 
nouă ordine economică mondială. Da
torită acestui fapt, gîndirea și acti
vitatea politică a secretarului gene
ral al partidului nostru sînt larg cu
noscute în lume, se bucură de a- 
precieri elogioase din partea a nu
meroase personalități politice și ști
ințifice, formează obiectul unui mare 
număr de cărți și studii și chiar al 
activității unor institute de cerce
tări special create — toate acestea 
contribuind la creșterea prestigiului 
României în lume.

Gh. CERCELESCU
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Politica externă a României socia
liste a înscris ca una din orientările 
sale fundamentale lupta pentru edi
ficarea unei noi ordini economice și 
politice internaționale, menită să ducă 
la lichidarea subdezvoltării și a de
calajelor dintre state, la soluționarea 
problemelor acute ale economiei 
mondiale și asigurarea stabilității ei, 
la prosperitatea și înflorirea tuturor 
națiunilor, într-un climat de destin
dere, securitate și pace în lume. 
Obiectivul înfăptuirii noii ordini eco
nomice și politice ocupă un loc cen
tral în gîndirea teoretică și in acti
vitatea practică a secretarului gene
ral al partidului nostru, președin
tele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care are meritul de a fi 
elaborat o concepție originală, uni
tară și cuprinzătoare, cu o solidă 
fundamentare științifică, materialist- 
dialectică, cu un profund caracter 
umanist, de a fi definit un program 
concret de măsuri în vederea reali
zării acestui deziderat istoric.

încă înainte de a se manifesta ac
tualele fenomene de criză, secretarul 
general al partidului nostru a atras 
atenția asupra faptului că ordi
nea economică existentă astăzi —


