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Pentru îndeplinirea integrală a planului pe atest an

și realizarea sarcinilor economice din anul viitor

CAPACITATILE DE PRODUCȚIE
FOLOSITE CU MAXIMA EFICIENȚA!

Au îndeplinit 
planul anual

Industria 
municipiului Ploiești

Colectivele de oameni al mun
cii din intreprinderile munici
piului Ploiești au raportat înde
plinirea cu 15 zile mai devreme 
a planului anual la producția in
dustrială. Datorită acestui avans 
de timp ciștigat. muncitorii, maiș
trii si inginerii ploiesteni vor 
produce suplimentar, pină la 
finele anului. benzine, uleiuri 
minerale, utilaj tehnologic și pe
trolier, produse petrochimice, 
stofe, mobilă, articole de uz 
casnic și gospodăresc în valoare 
de peste un miliard și jumătate 
de lei. Pe panoul fruntașilor se 
înscriu colectivele Rafinăriei 
Ploiești. întreprinderii de stofe 
„Dorobanțul", întreprinderii de 
prelucrare a lemnului, (Con
stantin Căprarul

32 de unități economice 
din județul Bacău

Colectivele de muncă din 32 de 
unități economice din județul 
Bacău au raportat îndeplinirea 
înainte de termen a sarcinilor 
de plan ce le reveneau pe acest 
an. Printre acestea se numără 
întreprinderea de postav „Prole
tarul". întreprinderea- mecanică. 
Rafinăria Dărmănesti. Trustul de 
construcții industriale din muni
cipiul Gh. Gheorghiu-Dej. Avan
sul ciștigat creează posibilitatea 
realizării pină la finele anului 
a unei producții suplimentare 
în valoare de circa 750 milioane 
lei. întreg sporul de producție 
va fi obținut pe seama creșterii 
productivității muncii în condi
țiile reducerii cheltuielilor de 
producție. (Gh. Baltă).

17 unități economice 
din județul Teleorman

Numărul unităților economice 
din județul Teleorman care și-au 
îndeplinit integral sarcinile de 
clan anuale la productia-marfă 
a ajuns in prezent la 17. Intre 
colectivele de muncă fruntașe 
se află Grupul de șantiere Te- 

1 leorman al Trustului de con- 
' strucții industriale București și 

întreprinderea de prelucrarea si 
valorificarea bumbacului Brîn- 
ceni. Avansul de timp ciștigat va 
permite acestor unităti să reali
zeze pină la finele anului o pro- 
ductie-marfă suplimentară în 
valoare de peste 190 milioane lei. 
(Stan Ștefan).

Dispunem în toate sectoarele de activitate de capacități de pro 
ducție, de o dotare corespunzătoare pentru a realiza planul și chiar 
pentru o producție suplimentară. Esențiale sînt buna organizare și 
răspunderea pentru îndeplinirea la timp a sarcinilor.

NICOLAE CEAUȘESCU
în ampla expunere la recenta ple

nară comună a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român și a 
Consiliului Suprem al Dezvoltării E- 
conomice și Sociale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, referindu-se la direcțiile 
de acțiune în vederea creșterii pro
ducției materiale și ridicării eficien
tei activității economice, a readus în 
atenție, din nou, una din sarcinile 
esențiale ale colectivelor de oameni 
ai muncii din industrie : folosirea 
deplină, cu maximă eficiență, a tu
turor mașinilor, utilajelor și instala
țiilor din dotarea unităților econo
mice.

Indiscutabil, este vorba de o ce
rință de o deosebită actualitate, im
pusă de rațiuni economice majore. 
Societatea noastră. întregul popor au 
făcut si fac mari eforturi pentru do
tarea economiei cu mașini si utilaje 
moderne, o parte fiind aduse din 
import. Este limpede că numai asi- 
gurind zi de zi, în fiecare unitate 
economică, utilizarea judicioasă, de
plină, a capacităților de producție se 
vor crea condiții pentru recuperarea 

■ grabnică și în totalitate a fondurilor 
avansate de societate în vederea do
tării cu tehnică modernă a întreprin
derilor. Folosirea din plin a mijloa
celor tehnice reprezintă, in ultimă 
instanță, o problemă capitală a creș
terii eficientei in fiecare întreprin
dere și pe planul întregii economii 
naționale — obiectivul esențial al 
măsurilor adoptate de conducerea 
partidului pentru adincirea autocon- 
ducerii și autogestiunii muncitorești 
și perfecționarea întregului mecanism 
economico-financiar.

Cu atît mai mult se impune acum 
să se persevereze pentru încărcarea 
la maximum a mașinilor si instala
țiilor. cu cit aceasta reprezintă în 
prezent o condiție hotărîtoare pentru

realizarea integrală a producției fi
zice planificate a se fabrica Dină la 
sfirșitul anului, pentru lichidarea ră- 
minerilor în urmă care se înregis
trează la unele sortimente. Cerința 
utilizării depline, cu înaltă eficientă, 
a mijloacelor tehnice vizează însă 
activitatea noastră în întregul cinci
nal. în acest sens, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. preciza : „Cu capacitățile 
existente în momentul de fată putem 
obține o creștere a producției indus
triale cu 40—50 la sută în acest cin
cinal".

De fapt, tocmai pornindu-se de la 
aceste rezerve de capacități. în 1982, 
precum și în întregul cincinal — a 
cărui caracteristică generală o con
stituie trecerea de la dezvoltarea ex
tensivă la cea intensivă — accentul 
se pune nu atît pe crearea de noi 
unităti economice, cît pe ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al poten
țialului existent, pe completarea do
tării unor sectoare și folosirea la în
treaga capacitate a mijloacelor teh
nice de care dispune economia na
țională. Astfel, anul viitor product a 
industrială urmează a fi realizată în 
proporție de 96,5 la sută în unitățile 
existente, .2,8 Ia Sută pe instalații 
aflate in faza probelor tehnologice și 
numai 0,7 Ia sută pe capacități care 
vor intra în funcțiune în a doua parte 
a anului. Iată de ce. în aceste 
zile, cînd în toate unitățile eco
nomice se pregătește producția 
anului viitor, este necesar ca orga
nele de conducere colectivă să acor
de o atentie deosebită stabilirii unor 
ample si temeinice programe de ac
țiune care să asigure folosirea din 
plin a mașinilor si utilajelor, obți
nerea unor producții maxime cu 
mijloacele tehnice de care dispun.

în lumina acestor exigente, ce

ceprobleme se ridică în practică, 
neajunsuri trebuie înlăturate cu toată 
stăruința ? Mai intîi se cuvine rele
vat că. datorită grijii sporite De care 
conducerile de întreprinderi au acor
dat-o funcționării neîntrerupte. încăr
cării optime a mașinilor si instala
țiilor. multe colective de oameni ai 
muncii au obținut în acest an în
semnate sporuri de producție si pro
ductivitate. In alte unități însă, cum 
sînt întreprinderea de utilaj tehnolo
gic Buzău și „Hidromecanica" Brașov, 
sau în județele Bistrița-Năsăud, Tul- 
cea, Giurgiu și Botoșani, indicii de fo
losire a mașinilor-unelte sînt maiscă- 
zuti. sub nivelul planificat. Cauzele ? 
Neajunsuri organizatorice generate 
atit de insuficienta preocupare a uni
tăților în cauză, cit si a centralelor 
de resort pentru crearea tuturor con
dițiilor propice bunei utilizări a 
mijloacelor tehnice din dotare. Re
zultă. deci, că o primă problemă ce 
trebuie rezolvată în întreprinderi 
constă în încărcarea judicioasă a ma
șinilor si utilajelor pe schimburi, 
secții si ateliere. în strinsă corelare 
cu planul producției fizice, cu pro
gramele de cooperări si colaborări.

Cu stăruință si răspundere este 
necăsar să*̂e"odtipe'  conducerile în
treprinderilor de organizarea cores
punzătoare a lucrărilor de întreține
re și reparații. Totodată, este timpul 
să se pună capăt stării de lucruri 
inadmisibile de a se lăsa pe planul 
doi realizarea pieselor de schimb, a 
subansamblelor necesare bunei func
ționări a capacităților de producție 
existente. în această privință, ală
turi de numeroase exemple pozi
tive. se fac simtite un șir de neajun
suri. Astfel. în unele unităti. o mare 
parte din timpul de lucru al masi-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a întîlnit. joi. 
cu tovarășul Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
care a efectuat o vizită în tara noas
tră.

La convorbiri au participat tova
rășii Virgil Cazacu și Ion Coman, 
membri al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretari ai C.C. al P.C.R., 
Petru Enache. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte 
al Consiliului de Stat. Ștefan Andrei, 
membr.u supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. mi
nistrul afacerilor externe.

Au luat parte, de asemenea, Faruk 
Kaddumi. membru al Comitetului 
Executiv al O.E.P., șeful Departa
mentului Politic, dr. Ahmad Sidki 
Dajani, Ahmed Yamani și dr. Hanna 
Nasser, membri ai Comitetului Exe
cutiv al O.E.P.. Ahmed Al Hussein, 
membru al Consiliului Central al 
O.E.P., Mahmud Labadi, responsabil 
pentru informații externe al O.E.P., 
și Khaled El-Sheikh, șeful reprezen
tanței O.E.P. Ia București.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei Si-au exprimat deosebita' Satis
facție de a se reintîlni și de a con
tinua dialogul prietenesc asupra unor 
probleme bilaterale și internaționale 
de interes comun.

în acest cadru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Yasser Arafat 
au subliniat evoluția ascendentă a bu
nelor relații de strînsă prietenie, so-

lidaritate șl colaborare existente între 
Partidul Comunist Român, Republica 
Socialistă România și Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei, dintre 
popoarele român și palestinian. A fost 
exprimată voința comună de a ex
tinde și aprofunda aceste bune ra
porturi. în interesul reciproc, al cau
zei păcii, înțelegerii, colaborării 
progresului în lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
varășul Yasser Arafat au avut; 
asemenea, un larg schimb de păreri 
asupra unor probleme actuale ale vie
ții internaționale, îndeosebi cu pri
vire la ultimele evoluții ale situației 
din Orientul Mijlociu și la modali
tățile de realizare a unei păci globa
le, drepte și durabile in zonă.

Cele două părți au subliniat șl cu , 
acest prilej necesitatea de a se 
ajunge la reglementarea globală, paș
nică a situației din Orientul Mijlociu, 
care să ducă la instaurarea unei păci 
juste și trainice în această zonă, ba
zată pe retragerea necondiționată a 
Israelului din teritoriile palestiniene 
și arabe ocupate în urma războiului 
din 1967, inclusiv din Ierusalimul de 
Est. rezolvarea problemei poporului 
palestinian, în baza dreptului său la 
autodeterminare, la reîntoarcerea la 
căminele sale, la constituirea unui 
stat palestinian independent, în care 
să-și poată organiza viata în mod li
ber, corespunzător drepturilor sale 
naționale legitime. De ambele părți 
s-a apreciat că rezolvarea problemei 
conflictului care dăinuie în Orientul 
Mijlociu de atîta vreme necesită 
participarea O.E.P. — ca unit: și legi
tim reprezentant al poporului palesti
nian — pe bază de deplină egalitate 
cu toate celelalte părți interesate.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu si 
Yasser Arafat s-au pronunțat cu toată

Si

to- 
de

fermitatea împotriva recentei ’hotărirl 
a parlamentului Israelian de -anexare 
a înălțimilor Golan, apreciind că a- 
cest act arbitrar dude la complicarea 
și mai serioasă a situației din regiu
ne, creează noi obstacole în calea re
glementării globale a conflictului din 
Orientul Mijlociu, contribuie la creș
terea încordării în aceasta parte a 
lumii.

Ambele părți au reliefași că. în ac
tualele condiții, se impune. mai mult 
ca oricând, constituirea ițnni nou cadru 
de pace sub auspiciile șj cu participa
rea activă a O.N.U., c;|re să ducă la 
reglementare pe cale 'pașnică a con
flictului din Orientul Mijlociu. la in
staurarea unei păci juste șl durabile, 
a liniștii și stabilității în _____
parte atît de frămintată a globului.

Președintele Comitatului Executiv 
al OJS.P. a dat, și cii acest prilej, o 
înaltă) apreciere pcjziției statornice 
a Partidului Comunist Român, a 
României socialiste, ^personal a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pentru 
realizarea unei păci globale în O- 
rientul Mijlociu, a vinei soluții dura
bile. pentru realizarea drepturilor le
gitimei ale poporului palestinian, pen
tru iniăptuirea dreptului său la auto- 
detecrrainare, la crjearea utiui stat 
propria independent și a adresat 
calde mulțumiri pyntru sprijinul a- 
cordat in această direcție.

Tovsirășul Nicolate Ceaușescu a re- 
afijrmai hotărirea partidului Comu
nist Român, a Republicii Socialiste 
România de a acofda și în viitor în
tregul, sprijin — politic, diplomatic, 
material și moral — cauzei drepte a 
poporului palestinian, pentru instau
rarea Anei păci durabile și echitabile 
în Orientul Mijlociu.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă de caldă cordialitate și 
prietenie.

această

(Continuare în pag. a IlI-a)

în spiritul preocupărilor constante ale partidului, ale secretarului

său general, pentru înfăptuirea noii revoluții agrare

Stimulente substanțiale pentru creșterea producției

TOVARĂȘUL NiCOLAE CEAUȘESCU
a primit pe tovarășul Andrei Lukanov,
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, joi 
după-amiază, pe tovarășul Andrei 
Lukanov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Populare 
Bulgaria, președintele părții bulgare 
în Comisia mixtă guvernamentală ro- 
mâno-bulgară de colaborare economi
că și tehnico-științifică, care a parti
cipat la lucrările celei de-a XV-a se-

Noile blocuri Foto : Sandu Cristian

ALBUMUL ÎMPLINIRILOR SOCIALISTEIMAGINI DIN

Ceaușescu un cald salut din 
tovarășului Todor Jivkov, 
general al Comitetului Cen- 
Partidului Comunist Bulgar,

agricole și a livrărilor la fondul de stat
ÎN PAGINA A III-A

de locuințe de pe șos. Nicoloe Titulescu din Capitala

siuni a comisiei, desfășurate la Bucu
rești.

La primire a participat tovarășul 
Emiiian Dobrescu. viceprim-ministru 
al guvernului, președintele Comite
tului de Stat al Planificării, președin
tele părții române în comisia mixtă.

Au fost prezenți, de asemenea. Pe
tre Duminică, ambasadorul României 
la Sofia, și Malcio Malcev. însărci
nat cu afaceri ad-interim al Bulga
riei la București.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae ~ 
partea 
secretar 
trai al 
președintele Consiliului de Stat al- 
Republicii Populare Bulgaria. îm
preună cu urări de noi succese po
porului român prieten în construc
ția socialistă.

Mulțumind pentru sentimentele ex
primate, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat, la rîndul său. tovarășului 
Todor Jivkov un salut călduros, iar 
poporului bulgar prieten urări de noi 
succese i în edificarea noii societăți.

în timpul întrevederii au fost evo
cate relațiile de strînsă prietenie si 
colaborare tradițională dintre parti
dele. țările și popoarele noastre, 
subliniindu-se cu satisfacție că aceste

bune raporturi cunosc o dezvoltare 
rodnică, multilaterală, prin transpu
nerea în 
venite cu 
vorbirilor 
înalt. Au 
registrate ... ___ ,___
economice și tehnico-științif ice. în, ac
țiunile de specializare în producție, 
în sporirea și diversificarea schimbu
rilor reciproce de mărfuri. Totodată, 
a fost exprimată dorința de a inten
sifica in continuare colaborarea bila
terală in diverse domenii de activi
tate. prin valorificarea largilor posi
bilități pe care le oferă progresele în
registrate de România și Bulgaria 
în construcția socialistă, potențialul 
economic al celor două țări. S -a rele
vat că lărgirea conlucrării bilaterale 
este în interesul celor două țări și 
popoare, servește cauzei generale a 
socialismului, colaborării si păcii in 
Europa Si în întreaga lume.,

S-a subliniat rolul însemnat ce 
revine Comisiei mixte guvernamen
tale în amplificarea, colaborării eco
nomice și tehnico-științifice. in adîn- 
cirea și diversificarea relațiilor prie
tenești dintre țările și popoarele 
noastre.

întrevederea s-a desfășurat 
atmosferă caldă, tovărășească.

viată a înțelegerilor cqn- 
prile.iul intilnirilor si cbn- 
româno-bulgare la nivel 
fost relevate rezultatele in- 
în extinderea colaboijării

intr-o

chemările profund umaniste de pace 
și dezarmare ale președintelui

Nicolae Ceaușescu se regăsesc aspirațiile
cele mai fierbinți ale poporului român,

UN NOU ȘI MODERN
ANSAMBLU DE LOCUINȚEIn bucurești

Pe an ce trece, Bucureștiul devine tot mai 
frumos, mai modem. După închegarea mari
lor ansambluri arhitectonice Drumul Taberei, 
Titan, Balta Albă, Berceni — veritabile orașe 
atașate vechii cetăfi — se lucrează intens la 
remodelarea. prin asanare și modernizare, 
printr-un spor de funcționalitate și confort 
urban, a unor cartiere și artere ce converg 
spre perimetrul central. Numai in cincinalul 
trecut s-au dat în folosință 122 676 locuințe, 
250 000 mp spații comerciale, 8 000 locuri în 
crese și grădinițe, 600 săli de clasă, spitale cu 
2 100 de paturi, intîiul tronson de metro.

Unul din cple mai noi șl 
mai moderne ansambluri 
de locuințe ale Capitalei 
este și cel situat într-o 
zonă centrală, avind drept 
repere BULEVARDELE 1 
MAI. N. TITULESCU ȘI 
BANU MANTA. Se află 
în acest spațiu, mai bine 
dezvoltat în privința re- 

a calității 
unele do- 

■ Piața 
popu-

gimului și 
construcțiilor, 
țări importante - 
Victoriei, Consiliul
Iar al sectorului 1, Gara de 
Nord. Parcul Herăstrău — 
dar și trasee rutiere de 
trafic foarte intens. După 
modernizarea bd. 1 Mai 
încep lucrări de modernizare 
a bd. N. Titulescu pe distan
ta cuprinsă între str. dr. 
Felix și bd. Al. Ioan Cuza. 
Se are în vedere lărgirea 
carosabilului, care va cu
prinde două fire de circu
lație pe sens, plus linie

dublă de tramvai și plat- 
bgpdă de verdeață despăr
țitoare. Noua linie de 
tramvai va lega bd. 1 Mai 
și Calea Buzești, prin 
N. Titulescu, cu Calea Gri
viței, iar în prelungire cu 
Gara de Nord și Podul 
Constanța, respectiv nordul 
și vestul municipiului. Tot
odată, vor dobîndi un ca
dru arhitectural adecvat 
intersecțiile și piețele mai 
importante. Piața 1 Mai va 
deveni mai amplă, mai a- 
daptată tramei, stradale și 
noilor construcții. în blo
cul 40, amplasat pe latura 
dinspre 1 Mai. aflat în con
strucție. la parter, meza
nin și etajele 1 și 2 se a- 
menajează un mare com
plex comercial, de alimen
tație publică și prestări de 
servicii, iar Ia subsol o 
piață agroalimentară cu 
acces subteran dinspre 
Clucerului, prevăzută și cu

spații de cazare pentru 
producătorii particulari. 
Platoul actual va fi aco
perit ou copertine asemă
nătoare celor din piața 
Amzei și va căpăta un ca
racter polifuncțional. vara 
servind drept piață, iar iar
na ca loc de parcare pentru 
autoturisme. In spate, pe 
locul fostului restaurant 
Ovidiu, unde se constru
iește un frumos bloc de 
colt, este prevăzut un 
mare restaurant cu auto
servire și un magazin 
„Gospodina", iar pe latu
ra opusă a bd. 1 Mai, unde 
au fost mici unități comer
ciale de tot felul, blocurile 
noi vor găzdui o mare 
versitate de magazine. In 
punctul de întilnire a 
Banu Manta cu bd. N. 
tulescu se va realiza o pia
ță amplă, reprezentativă, 
agrementată cu mobilier 
urban și elemente decora-

di-
bd. 
Ti-

tive, menită, totodată 
pună in valoare clădirea 
consiliului popular. Toate 
blocurile din acest peri
metru se vor integra in 
regimul de înălțime al ce
lor trei bulevarde, parte
rele fiind destinate unor 
magazine „Fortuna". de 
cristaluri și porțelanuri, de 
decorațiuni interioare. în
călțăminte etc. Pentru în
tregirea bd. N. Titulescu. 
la capătul dinspre Calea 
Griviței, aceiași 
de la Institutul 
București, care 
ceput întregul 
au propus un bloc de colț 
aparte ce presupune o 
structură și execuție ceva 
mai complexe, rezervînd 
parterul pentru alimenta
ția publică — un restau
rant clasic și altul cu au
toservire, unități de aperi
tive și minuturi, bucătărie 
de bloc și „Gospodina". In

arhitecți 
„Proiect"- 
au con- 

ansamblu.

blocul B, de peste drum, 
parterul și mezaninul vor 
fi ocupate de un magazin 
„Materna". Planul de con
strucție pentru anul viitor 
prevede realizarea pe _a- 
ceastă arteră a circa 
de apartamente, alte 
de apartamente pe 
Banu Manta, iar pe 
1 Mai pe segmentul 
Felix — bd. Miciurin. 
apartamente și reamenaja- 
rea pieței. Noile blocuri se 
deosebesc prin varietatea 
volumelor și înălțimilor 
felurite elemente de fața
dă, paleta coloristicâ. tra
tarea distinctă a intersec
țiilor. Există 
urbaniștilor 
unor dotări 
rale care să 
un inalt grad de înzestra
re urbanistică.

500 
zeci
bd. 
bd. 
Dr.
850

în intenția 
și realizarea 

social-cultu- 
confere zonei

Gabrlela BONDOC

ale tuturor popoarelor lumii"
In pagina a V-a

Au îndeplinit planul anual la export
0 8 UNITĂȚI ECONOMICE DIN 

JUDEȚUL CONSTANȚA, printre 
care Combinatul de lianți si azbo
ciment Medgidia. întreprinderea 
minieră Dobrogea. întreprinderea 
de sere si Trustul I.A.S. si-au înde
plinit integral sarcinile la export pe 
1981. preliminînd Pină la sfirșitul 
anului depășirea olanului la acest 
indicator cu aproape 300 milioane 
lei. (George Mihăescu).
• 9 UNITĂȚI ECONOMICE DIN 

JUDEȚUL MARAMUREȘ. Un nu
măr de 9 unități economice din 
județul Maramureș si-au înde
plinit înainte de termen sarcinile

la export pe acest an. între acestea, 
se numără Platforma minieră si 
Institutul de cercetări si proiectări 
pentru minereuri si metalurgie ne
feroasă. întreprinderea mecanică de 
reparații auto si utilai de transport, 
întreprinderea de producție indus
trială pentru construcții căi ferate. 
Uzina de piese de schimb auto. în
treprinderea de prelucrare a tulpi
nilor de in din Ulmeni. Aceste uni
tăți, au livrat pînă acum suplimen
tar la export produse în valoare de 
peste 9 milioane lei. urmind ca 
pină la finele anului această valoare 
să crească substanțial (Gheorghe 
Susa).
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I
I FAPTUL] în centrul dezbaterilor în invățămintul de partid de la sate:

OBIECTIVELE NOII
I
I DIVERS I

I
I
I
I

Șefa
de la intervenții

I
c

I

I
I
I
I
I
I

Nu e ușor să conduci o bri
gadă de intervenții la sonde. Cu 
atit mai mult cu cit „șeful" este 
o... șefă. Si încă foarte tinără. 
Se numește Olga Tălpeanu și e 
proaspătă absolventă a Facultă
ții de subingmeri. Repartizată 
la schela de extracție Videle, ea 
a cerut să se ocupe de o brigadă 
de intervenții. I s-a explicat că 
e o treabă aspră, bărbătească. 
„Și ce dacă ? Încerc 1“ — a răs
puns ea.

A încercat și a reușit, cîști- 
glndu-și stima și prețuirea celor 
din brigadă. Și, odată cu aceas
ta. s-a întrerupt tradiția unei 
profesii considerate exclusiv 
bărbătească.

I
I
I
I
I
I

I
Din nou 
la datorie

I
I

I
I
I
I
I
I
I

Viscolul din luna trecută l-a 
surprins pe mecanicul de loco
motivă Nicolae Ichim, de la De
poul C.F.R. Blrlad, in plină 
cursă. In timp ce scruta, cu a- 
tenție maximă învolburarea 
fulgilor de nea din fata lui. vân
tul năprasnic a rupt un copac 
și acesta a căzut peste locomoti
vă, aceidentindu-l grav pe me
canic, 
gență 
mare 
mare 
transfuzii, 
s-au prezentat 
donat picăturile de viată.

Zilele acestea, mecanici.' 
plecat din nou in cursă, pe 
gistralele de fier ale țării.

Drum bun !

A fost transportat de ur
la spital. Viata îi era în 
pericol. Era nevoie de o 
cantitate de singe pentru 

Ceferiștii bîrlădeni 
la spital si au

I Dor de mamă

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
|

1
I

I
I
I

Emoționantă istorisirea învă
țătoarei Elena Marin : „Prin 
hotărire judecătorească, o feti
ță, Lenuș, a fost încredin
țată tatălui ei. După cîțiva ani, 
dorul de mamă o face pe Lenuș 
să-i trimită acesteia o scrisoare 
In care în încheiere o ruga : 
„Așa că te rog, mămica, primeș- 
te-mă la tine. Știu că ai doi co
pii, dar roagă-l pe soțul tău, 
poate aveți un loc și pentru 
mipe"...

Soțul mamei sale îi expediază 
imediat o telegramă: „Vino, 
Lenuș. Te așteptăm cu drag".

Călătorii aflați la om aceea în 
oara Pitești au fost martorii 
'unei scene obișnuite : îmbrăți
șarea plină de căldură dintre 
un părinte și fetița lui. De unde 
să știe ei că nu era tatăl, ci so
țul mamei sale ?

De fapt, e vorba de un părin
te adevărat. Dovada : in catalog, 
în dreptul numelui Lenuș au 
apărut primele note de 10.

și

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

Unde păstrați 
cheia ?

un

I
I

I
I
I
I

Venind acasă de la lucru, 
cetățean din Făgăraș și-a găsit 
locuința vraiște. Cind a făcut 
„inventarul" lucrurilor din casă, 
a constatat că lipsesc „la apel" 
un radiocasetofon, un minical
culator. un geamantan, 
multe obiecte de ' 
și de valoare.

Din cercetările 
rezultat că pe 
care-l prădase îl „ajutase" chiar 
el, stăpinul casei. Lăsase cheia 
de la intrare sub preșul din fata 
ușii...

,„ ,.T., mui
îmbrăcăminte
efectuate a 
răufăcătorul

I
I

Lupu și ursoaica

I
I
I
I
I
I
I
I

Nici nu se așezaseră bine la 
pindă, că vînătorii prezenți la o 
partidă organizată de Ocolul sil
vic Avrig-Sibiu, in apropierea 
vîrfului Negoiu din munții Fă
găraș, au și auzit un semnal de 
alarmă. O ursoaică, însoțită de 
doi pui, dăduse năvală peste 
Lupu. Lupu Nicolae, pădurar. 
Situația era disperată. Vînătorii 
nu puteau trage asupra jivinei 
dezlănțuite, de teamă să nu ni
merească în Lupu. Cineva a 
avut ideea „să sperie" ursoaica, 
trăgînd un foc de armă in aer. 
Idee salvatoare doar pentru Lu
pu, întrucît, brusc, ursoaica s-a 
repezit către cel care trăsese cu 
pușca. Noroc cg au sărit la timp 
dinii, care au silit ursoaica să 
bată în retragere spre adincuri- 
le pădurii.

Aceasta este versiunea reală a 
intimplării. Dar despre ea fan
tezia celor de față a și început 
tă brodeze tot felul de povești 
vinătorești.

I E și nu e...

I
I
I
I
I
I
I

Ion Gigoi locuiește la oraș, 
dar e gestionar la un magazin 
în comuna Dr&ganu-Argeș.

— E și nu e — ne spun oame
nii din Drăganu. Cind ți-e lu
mea mai dragă, Gigoi nu e prin
tre noi.

Pentru absențe repetate de la 
program, Gigoi a fost criticat in 
gazeta de stradă din fața maga
zinului.

Cum credeți că a răspuns Gi
goi, supărat foc, la critica făcu
tă ? N-o să vă vină să credeți, 
dar Gigoi a înșfăcat ditamai ga
zeta de stradă cu pricina și a 
incuiat-o în magazin.

A fost amendat, dar la pro
gram. vine și pleacă tot după 
cum vrea el.
— Decît așa, mai bine lipsă ! 

— spun oamenii.
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I Rubrică realizată de
Petre POPA
ți corespondenții „Scînteii" I

REVOLUȚII
Ne apropiem de sfârșitul anului ; 

roadele cimpiilor se află deja la 
adăpost. Orice gospodar — și avem 
în vedere, în primul rind. unitățile 
agricole de stat și cooperatiste — 
poate vedea, ca intr-o oglindă, după 
cum îi este mai plin sau mai gol 
hambarul, felul în care a muncit, 
felul în care și-a gospodărit avuția. 
Este acesta un bun prilej și pentru 
invățămintul politico-ideologic de 
la sate, deschis în cursul lunii trecu
te. de a folosi, așezindu-le in miezul 
dezbaterilor sale, concluziile unui 
întreg an de muncă, de străduințe 
pentru ca pământul țării să rodească 
mereu mai bogat spre binele tuturor 
și al fiecăruia dintre noi. O analiză, 
o dezbatere care are și avantajul de 
a beneficia de orientările principiale 
limpezi cuprinse în recentele cuvin- 
țări ale secretarului general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
precum și in importantele documen
te de partid și de stat eu privire la 
problemele actuale si de perspectivă 
ale dezvoltării agriculturii, la auto- 
conducerea si autoaprovizionarea te
ritorială. Prin prisma unor asemenea 
cerințe am examinat. în cîteva co
mune ale județului Mures, pregătirea 
și desfășurarea primelor dezbateri în 
cursurile învătămintului politico-ideo
logic de partid de la sate.

Ni se pare că merită mai întîi 
semnalate preocupările comitetelor 
comunale de partid de a asigura cu
noașterea de către propagandiști a 
rezultatelor și învățămintelor cu care 
s-a încheiat campania agricolă din 
acest an. ca și a măsurilor gindite in 
fiecare comună în vederea asigurării 
autoaprovizionării teritoriale. La Zau 
de Cîmpîe, în cadrul întilnirii cu cei 
aproape 50 de propagandiști, cadre 
de conducere din comună au așezat 
față în față realizările obținute în

sectoarele cerealiere și zootehnice ale 
celor două cooperative agricole de 
producție de aci, insistînd asupra 
cauzelor care au determinat aprecia
bile diferențe între producțiile celor 
două unități vecine. S-au subliniat și 
argumentat preocupările comitetului 
comunal de partid si ale consiliului 
popular în vederea depistării și re
dării în circuitul agricol a tuturor 
suprafețelor disponibile, a extinderii 
suprafețelor amenajate în sere și 
solarii (actualmente de circa 800 me
tri pătrați). a sporirii numărului de 
animale crescute în gospodăriile 
populației etc. Demn de subliniat 
este faptul că în sprijinul acestor 
idei au fost aduse, drept temeinic 
argument, rezultatele unor unități 
economice și instituții din comună, 
care și-au rezolvat o seamă de tre
buințe pe această cale, ale unor gos
podari care au realizat importante 
ciștiguri materiale prin contractele 
cu statul. în acest context. însăși 
experiența consiliului popular este 
sugestivă : lingă primărie s-a ame
najat un solar, obtinîndu-se circa 
1 500 kg castraveți și importante can
tități de ardei și roșii, iar lucrătorii 
consiliului popular au livrat statului, 
de pe terenurile proprii, aproape 20 
de tone de sfeclă, pentru care vor 
primi de la stat peste 1500 kilogra
me zahăr.

Desigur, s-au scos în relief și nea
junsuri existente, cerindu-se propa
gandiștilor să acționeze pentru for
marea unei intransigente opinii co
lective față de diferitele abateri. 
Asemenea . intîlniri cu propagandiștii 
s-au repercutat favorabil și asupra 
dezbaterilor din cursuri. Astfel, la 
Bărboși, în cadrul dezbaterii des
fășurate la ferma zootehnică a 
cooperativei agricole de produc
ție. propagandistul i-a invitat pe

cursanti să mediteze la cîteva cauze 
care fac să fie foarte scăzute 
aici producțiile de lapte, iar pretu
rile cu care se obțin — ridicate. S-a 
amintit astfel faptul că neasigurarea 
bazei furajere a silit anul trecut 
cooperativa să cumpere circa 150 tone 
fin (de mai slabă calitate), iar adu
cerea lui de la mare distantă a sporit 
cheltuielile. Asemenea exemple, ca și 
referirile, la răspunderea cu care sint 
îngrijite și hrănite animalele au con
stituit, desigur, un motiv de medita
ție profundă pentru participanți, ceea 
ce, după aprecierea tovarășului Iu- 
rian loan, secretar adjunct al comi
tetului comunal de partid Zau de 
Cimpic, constituie principalul ciștig 
al acestei dezbateri.

Apreciere valabilă si pentru dezba
terile din cele 4 cursuri ale învătă- 
mîntuțui politico-ideologic, din co
muna Iernut. în care studiază cele 
164 de cadre didactice de aici. Evi- 
dențiindu-se preocupările comitetului 
comunal de partid pentru ca fiecare 
palmă de pămînt ,a comunei să ro
dească, pentru ca să crească produc
țiile de legume realizate în sere și 
solarii, ca și în grădinile și curțile 
oamenilor, pentru extinderea siste
mului gospodăriilor-anexă pe lingă 
unitățile economice, s-a subliniat ce
rința ca fiecare locuitor al satului, 
inclusiv membrii corpului didactic, să 
contribuie activ, sistematic la asigu
rarea autoaprovizionării teritoriale.

Merită subliniat faptul că dezbate
rile Ia care ne-am referit nu s-au 
limitat doar la analizarea diferitelor 
aspecte ale activității economice în 
acest an agricol, ci. pornind de la 
aceasta, de la concluziile practice ce 
se desprind — foarte necesare și fi
rești — le-au raportat la cerințele 
noii revoluții agrare, așa cum au fost

AGRARE
ele definite în expunerile secretarului 
general al partidului.

Demn de semnalat ni se pare, tot
odată, faptul că în dezbateri s-a stă
ruit și asupra noii realități umane de 
la sate, așa cum s-a configurat ea în 
procesul muncii, asupra exemplelor 
înaintate, asupra mutațiilor care s-au 
produs și trebuie să se producă în 
conștiințe. în sensul dezvoltării tră
săturilor morale proprii omului nou. 
înainte de toate a atitudinii respon
sabile față de muncă și fată de avu
tul obștesc. Și, deopotrivă, s-a vădit 
preocuparea pentru combaterea ră
mășițelor vechiului în conștiințe, a 
mentalităților anacronice, a fenome
nelor de risipă si neglijență fată de 
avutul obștesc, a tendințelor de că
pătuială și speculă, de trai parazitar, 
pentru crearea unei largi și ferme 
opinii cetățenești. împotriva unor 
asemenea manifestări. în felul acesta, 
educația prin muncă și pentru 
muncă, promovarea înaltelor valori 
etice socialiste sînt organic încorpo
rate in dezbaterile politico-ideologice.

în încheierea însemnărilor noastre, 
socotim necesar să semnalăm că în 
dezbaterile de care amintim sint încă 
puțin folosite calculele economice, 
menite să faciliteze înțelegerea și 
aprofundarea problemelor abordate, 
să convingă și să înriurească mai 
puternic conștiințele. Cum. dealtfel, 
trebuie să subliniem sărăcia mate
rialului ilustrativ pe problemele dez
voltării agriculturii locale de la unele 
puncte de documentare politico-ideo- 
logică. Constatare cu atit mai sur
prinzătoare cu cit cele mai multe 
dintre temele alese se pretează la 
sugestive transpuneri grafice.

Silviu ACHIM 
Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii*

Pagubele — 
neîntîrziat 

recuperate!
Un grup de coopera

tori de la cooperativa 
agricolă de producție 
Fintinele, comuna Su- 
haia, județul Teleor
man, a sesizat că în a- 
ceastă unitate s-au co
mis abateri de la pre
vederile statutului în 
ce privește acordarea 
loturilor in folosință 
personală, s-au înre
gistrat mortalități la 
animale datorită ne
glijenței și activității 
nesatisfăcatoare din 
sectorul zootehnic, s-au 
adus prejudicii avutu
lui cooperativei și nu 
s-a întreprins nimic 
pentru recuperarea lor.

Din verificările efec
tuate de către un co
lectiv de activiști și 
specialiști, stabilit de 
Uniunea județeană a 
cooperativelor agricole 
de producție Teleor
man, rezultă că cele 
semnalate se confir
mă. S-a constatat, ast
fel. că 25 de persoane, 
la care se referea 
și sesizarea, dețineau 
peste un hectar în plus 
față de drepturile ce 
li se cuveneau ; alte 
persoane care nici nu 
lucrează in cooperativă 
au primit, de aseme
nea, în mod ilegal, lo
turi în folosință ; deși 
consiliul de conducere

nită să acționeze cu 
mai multă exigență 
pentru înlăturarea și 
prevenirea neajunsuri
lor, pentru îmbunătă
țirea activității de an
samblu a unității.

Adevărul 
nu poate fi 
escamotat

Gheorghe Chirciu din 
comuna Bărăști de 
Vede, județul Olt, a 
adresat redacției o 
scrisoare în care sus
ținea că ar fi fost scos 
pe nedrept din funcția 
de vicepreședinte al 
cooperativei agricole 
de producție din loca
litate, că ar fi fost 
persecutat de pre
ședintele unității, că 
în cooperativă ar exis
ta diferite nereguli 
tolerate de organele 
locale etc.

Din referatul întoc
mit de Uniunea jude
țeană a cooperativelor 
agricole de producție 
Olt. pe baza constatări
lor făcute de un coleo- 
tiv de activiști de 
partid și specialiști, 
referat aprobat și de 
comitetul județean de 
partid, reiese că sesi
zarea nu corespunde 
realității. Din cercetă
rile efectuate a rezul
tat că Gh. Chirciu nu 
și-a îndeplinit cu co
rectitudine îndatoriri

le, a întreținut în coo
perativă o atmosferă 
neprincipială, impu- 
nindu-se scoaterea sa 
din funcția de vice
președinte al acesteia. 
Dealtfel, așa cum s-a 
constatat, nici în alte 
munci ce i-au fost în
credințate anterior nu 
a dovedit răspunderea 
cuvenită : a fost des
tituit din funcțiile de 
secretar al comitetului 
comunal de partid și 
primar al comunei și 
sancționat cu vot de 
blam pentru abateri 
și abuzuri. Iar în pe
rioada anilor 1979— 
1980, cît a fost pre
ședinte al fostei coo
perative agricole de 
producție Vlaici (in 
prezent unificată cu 
C.A.P.-Colooești), a a- 
dus prejudicii avutu
lui obștesc, fiind obli
gat la repararea aces
tora. (Ceea ce face încă 
de neînțeles cum că 
cineva cu asemenea 
antecedente, cu o ast
fel de ..carte de vizi
tă" a putut ajunge vi
cepreședinte al coope
rativei).

Deci lucrurile sînt 
clare. Sesizarea nu s-a 
dovedit a fi de bună 
credință, ea n-a fost 
făcută cu intenția de a 
îndrepta unele neajun
suri. ci de a escamo
ta adevărul, de a în
depărta atenția de la 
abaterile proprii ale 
semnatarului scrisorii.

AUTOCONDUCEREA, AUTOAPROVIZIONAREA 
- în inițiative, experiențe, măsuri gospodărești 

ȘANTIERELE POT SĂ PRODUCĂ... 
Șl BUNURI AGROALIMENT ARE

„Puteți veni la fața locului să vă 
documentați" — ne îndemna o scri
soare primită de pe șantierul hidro
tehnic Golești, pe Argeș.

Despre ce e vorba ? Se știe că 
pentru construirea unor obiective 
hidroenergetice, lacuri de acumulare, 
regularizări de ape, altor obiective 
industriale (a căror edificare necesită 
de regulă cîțiva ani), agricultura ce
dează anumite suprafețe de teren. 
Pămînt care urmează să-și schimbe 
destinația, devenind fund de lac de 
acumulare, teren cu hale industriale 
ș.a.m.d. Asta, repetăm, peste cîțiva 
ani buni.

Dar pînă atunci ?
Tocmai această întrebare ii preo

cupa pe inginerul Constantin Preo
teasa. șeful șantierului, pe maiștrii 
loan Manda. secretarul comitetului de 
partid, și Anton Ardeleanu, președin
tele comitetului sindicatului Și i-au 
găsit răspunsul : „Pămintul ne apar
ține juridic. Dar ca să-i putem spune 
„al nostru" trebuie să-l valorificăm. 
Înainte de a deveni fundul lacului de 
acumulare de 800 000 metri cubi 
de apă. să-i menținem vechea lui 
menire — de a rodi". Așa s-a ajuns 
la Golești ca. alături de baraj, gigan
tul de 350 000 mc de beton armat 
care creste aici, să se facă agricul
tură... pe șantier.

Totul a pornit de la o idee a admi
nistratoarei cantinei. Stefania Br.uș- 
tea. Creșterea în gospodăria-anexă a 
cîtorva porci se dovedise o metodă 
rodnică de a îmbunătăți meniurile. 
Dar resturile menajere nu sînt ine
puizabile. nu poți spori doar pe 
seama lor numărul animalelor. Po
rumb? Unde să crească? Personalul 
cantinei, precum si cîțiva constructori 
care și-au reamintit vechile deprin
deri plugărești au cultivat șapte 
hectare din chiuveta viitorului lac de 
acumulare. Toamna s-au umplut pă- 
tulele cu știuleti mari, aurii. 'Numă
rul porcilor din gospodărja-anexă a 
ajuns la 40. Ceea ce poate asigura 
cantitatea de carne necesară cantinei 
pe timp de o lună.

Soluția era însă parțială, căci la

cantină iau masa numai 300 de oa
meni, din cei 500 care locuiesc in 
colonie. Dar nici chiuveta viitorului 
lac de acumulare n-are numai 7 hec
tare, ci zeci și zeci. Care își aștep
tau cultivatorii.

La inițiativa comuniștilor, s-a hotă
rî t ca aceste suprafețe să tie atri
buite familiilor constructorilor pentru 
a le cultiva cu porumb, furaje, legu
me. Un număr de 70 din oelc 125 de 
familii au primit suprafețe de pînă 
la 0,5 ha, creindu-și o bază proprie

Colectivul de la șantierul 
hidrotehnic Golești - Argeș 
oferă o soluție pentru miile 
de hectare de pămînt 
scoase temporar din circui

tul agricol

de furajare a animalelor și păsărilor 
din curți.

Este drept, materializarea acestei 
inițiative a întîmpinat și anumite 
obstacole, atit de ordin obiectiv, cît 
și subiectiv. In primul rind. e vorba 
de o riguroasă repartizare ,a suprafe
țelor cultivate, anume în acele punc
te unde lucrările construcției propriu- 
zise nu amenință culturile. Adică de 
o strînsă corelare a acestor lucrări 
cu... ciclul vegetal. Este vorba apoi 
și de dorința constructorilor gi a fa
miliilor lor de a lucra acest pămint. 
Dificultăți — unele învinse, altele 
care mai persistă.

— Dar. în cele din urmă, consi
deră tovarășul Ioan Manda. greută
țile. oricît ar fi ele de obiective, tot 
de oameni sînt învinse. E drept, 
serviciul de plan. Inginerii, aproape 
întreg colectivul tehnic al șantierului 
au trebuit să asude ceva mai mult 
în precizarea termenelor de atacare a 
lucrărilor, avind in vedere și ciclul 
vegetal. In felul acesta, „imposibilul" 
aparent devine posibil : lanurile de

porumb, parcelele de legume convje- 
țuiesc de minune alături de coloșii 
pe roți, iar bucuria muncii celor ce 
înalță barajul și hidrocentrala se 
înmulțește și prin bogăția lanurilor. 
Ceea ce se simte nemijlocit in îm
bunătățirea aprovizionării fiecăruia 
și a tuturor. în prezent, numărul 
porcilor din curțile locuitorilor colo
niei este de peste o sută, iar al pasă
rilor — de ordinul miilor.

Un calcul aproximativ arată că, în 
prezent, șantierele tării dispun de mii 
și mii de hectare de suprafețe agricole. 
Numai în primele trei trimestre ale 
acestui an s-a cerut scoaterea defini
tivă sau temporară (pentru circa un 
an «i jumătate) din circuitul agricol 
a unei suprafețe de aproape 8 500 
hectare, dintre care peste 6 000 hec
tare — teren arabil. Desigur, valori
ficarea parțială sau completă a aces
tor suprafețe depinde de numeroși 
factori, dar tot atit de adevărat este 
că, în calitate de stăpîni unici, atît 
ai uneltelor de lucru, cit și ai supra
fețelor respective, conducerile șan
tierelor au posibilitatea să urmeze 
exemplul celor de la Golești. Deși, 
repetăm, este nevoie de -învins unele 
dificultăți sau inerții.

Ajunșî la capitolul „Centru alimen
tar" — pentru că există și un ase
menea capitol în scrisoarea amintită 
— să revenim la scrisoare. Vizitând 
acest „centru", am putut constata un 
șir de lipsuri, pe care le-am relatat 
tovarășilor din conducerea șantieru
lui. Unele datorate și condițiilor spe
cifice de aprovizionare a șantierelor. 
Altele — neglijentei gestionarei, de
lăsării conducerii cooperativei de 
consum care patronează centrul. îti 
ce privește prima categorie a con
statărilor (întârzieri în aprovizionare, 
transportul produselor în condiții nu 
dintre cele mai bune etc.), toti inter
locutorii au fost unanimi în aprecie
rea că tocmai calea autoaprovizio
nării. respeetiv creșterea contribuției 
proprii constituie un mijloc eficient 
pentru diminuarea unor asemenea 
carențe.

Laurențiu DUȚA

Vacanța 
școlara pe 

Valea Prahovei
La cabanele din masivele 

Bucegi și Ciucaș. în stațiunile 
climaterice ale Văii Prahovei si 
Cheia vor sosi în curind peste 
1000 de elevi și studenți aflați 
în vacanta de iarnă. După cum 
ne informează directorul adjunct 
al O.J.T. Prahova, Drago® Do- 
ga.ru, toate pregătirile pentru 
primirea în condițiile cele mai 
bune a acestora sint încheiate. 
Camerele din cabane și de la 
cele mai confortabile vile din 
Sinaia. Bușteni. Poiana Țapului. 
Breaza și Slănic Prahova au 
fost amenajate cu tot ce este 
necesar pentru odihnă reconfor
tantă. Buni cunoscători ai locu
rilor. ghizii ii vor întâmpina pe 
școlari si studenți și îi vor con
duce pînă la locurile de cazare. 
Sistemele de transport pe cablu
— teleferic, teleisehi și telescaun
— vor avea. în perioada vacanței 
școlare, program prelungit. De 
asemenea, se vor organiza nu
meroase și atractive programe 
cultural-artistice. itinerare tu
ristice. competiții sportive, car- 
navaluri. (Constantin Căpraru).

al C.A.P. a stabilit, 
încă din luna august 
a.c„ că mai multi coo
peratori care au culti
vat abuziv o suprafa
ță de teren cu pepeni, 
comercializindu-i, să 
restituie unității con
travaloarea de 276 000 
lei. pînă la data con
trolului nu s-a între
prins nimic pentru re
cuperarea acestei su
me. După cum nu s-a 
procedat nici la acope
rirea prejudiciului de 
aproape 30 000 lei con
statat în sectorul zoo
tehnic al cooperativei.

în urma controlului 
efectuat pe baza sesi
zării s-a hotărit ca 
pagubele aduse avutu
lui cooperativei să fie 
recuperate de la cei 
vinovați pină la sfirși- 
tul anului, luindu-se 
totodată măsuri pentru 
ca în anul 1982 loturi
le în folosință să fie a- 
cordate in strictă con
formitate cu prevede
rile statutului C.A.P. 
Concluziile și măsurile 
adoptate au fost dis
cutate în organizația 
de partid a cooperati
vei. care va fi epriji-

Spicuiri din răspunsuri
• Comitetul executiv al Consiliului popular 

al municipiului Brașov : S-a constatat că apele 
reziduale deversate de la întreprinderea „Repu
blica" — Dîrste poluează zonele din preajma 
acesteia. S-a dispus conducerii întreprinderii 
respective să ia măsuri pentru repararea si pu
nerea în funcțiune a statiei de epurare, pre
cum si curățirea zonelor afectate de poluare.

• Comitetul executiv al Consiliului DOnular 
al județului Prahova : îmbunătățirea alimentă
rii cu apă potabilă a localității Ploieștiori se 
va realiza odată cu finalizarea tuturor lucră
rilor la putui forat în comuna Blejoi.
• Direcția organizare si control din Ministe

rul Industriei Ușoare : Pentru îmbunătățirea ac
tivității la întreprinderea de încălțăminte „Car
men"-București a fost numit un , nou inginer-șef, 
a-a reorganizat linia de „pregățit-cusut"- nr, 1, 
s-au luat măsuri de organizare a cursurilor de 
calificare și de completare cu tehnicieni capabili 
a biroului tehnic-creație.

• Regionala de căi ferate Brașov : Avînd în 
vedere consumul mare de apă potabilă în zona 
nodului feroviar Deda, cu sprijinul Consiliului 
popular al județului Mureș s-au luat măsuri pen
tru întocmirea unui proiect de completare a ac
tualei stații de dorinare cu o instalație de de
cantare și filtrare a apei. Lucrările de punere 
în practică a acestui proiect se vor executa pînă 
la stîrșitul anului viitor, asiguri ndu-»e astfel 
permanent apă potabilă îh complexul feroviar 
Deda.

Gheorghe PtRVAN

Ilustrată de la Cota 1 400

i

„Viața mea e un roman", 
auzim nu o dată. Iată insă 
că, uneori, „romanul vieții" 
poate fi trăit doar într-o 
singură împrejurare, desti
nată memoriei. „Ca învăță
tură de minte, în primul 
rind', este de părere tână
rul fotbalist Gheorghe Vis
creanu, component al echi
pei Sport Club — Bacău.

L-am aflat la un antre
nament de rutină, pe... ză
pada stadionului. Cum se 
vede și din fotografia ală
turată, împreună cu tova
răși de echipă — portarul 
Popa, Movilă, Ghioane, Ar- 
teni... Ceilalți colegi sînt în 
refacere, la băile „Felix", 
aflăm de la Dumitru Chin
tă, antrenor secund, rămas 
„acasă" cu cei mai sus a- 
mintiți. După scurta repriză 
de încălzire în aerul aspru, 
de iarnă, al stadionului, 
stăm de vorbă cu Gheorghe 
Viscreanu despre... învăță
tura de minte. (Pentru cei 
care, eventual, nu știu, re
amintim : Viscreanu — pînă 
acum, la cei 20 de ani ai 
săi — a fost selecționat în 
repetate rînduri în lotul de 
juniori al țării. Postul lui 
preferat — fundaș lateral 
dreapta. A jucat de mai 
multe ori sub culorile 
României, în echipa de ju
niori, împreună cu Gabor, 
Eduard, Rednic, Fișic... Ul
tima selecționare — alături 
de „cangurii" care. în toam
na acestui an, ne-au adus 
medaliile de bronz de la 
Cupa mondială disputată în 
Australia).

— Nu eram la prima de
plasare în străinătate, re
memorează Viscreanu. Pe 
asta însă n-o s-o uit nici
odată.

— Pentru „bronzul" adus 
acasă ?

— Și pentru asta. Dar 
mai ales pentru experiența 
prin care am trecut și care 
putea să-mi răstoarne de
finitiv întreaga viață.

Era-
Era după meciul cu ju

niorii brazilieni. O acciden
tare în prima repriză și, la 
pauză, întrebarea firească : 
„Poți să joci în continua
re ?“ „Pot", își supralicitea
ză Viscreanu puterile. Jocul 
slab nu putea insă să trea
că neobservat și, in meciul 
cu Italia, vede desfășurarea 
ostilităților din tribune. îm
preună cu Balaur și Las- 
cone. Este momentul cind 
intră „în rol" Miss Ange
lique, foarte blondă, dar și 
foarte amatoare de autogra
fe „de la fotbaliști roman
tici". Băieții — tineri, ti
neri ! — și-au cam... lipit 
privirile de chipul fetei. 
Deși, la englezește, mai 
mult prin gesturi se înțele
geau. I-a scos însă din 
încurcătură un binevoitor ce 
știa românește și care se 
afla cu totul „întîmplător" 
prin preajmă. De. „ii mon- 
do e piccolo" (lumea e 
mică, chiar și în... Austra
lia I). Lucrurile au evoluat 
repede. Pînă la meciul cu 
R. F. Germania Miss Ange
lique — care își declină ca
litatea de „studentă" și 
de... simpatizantă dezinte
resată — se intîlnește cu 
Viscreanu de cîteva ori. 
Destul să reținem că. chiar 
din prima seară, vine la ho
tel cu... părinții, să-1 cu
noască și ei pe autorul de 
autografe, la un ceai luat 
în trening și având ca inter
pret pe Dorel Zamfir.

— La meciul cu R.F.G. 
eram cătrănit — ne condu
ceau cu 1—0 și eu tot în 
rezervă...

Vine blonda să-I conso
leze. Dar, cum nu se prea 
înțelegeau, din nou aflat 
„întîmplător" pe acolo, un 
individ — Benes Alexan
der se recomandă el, intr-o

Stai la mine cît vrei— Te 
ajut... Ei, ce zici ?

— Zic că discuția asta 
n-are nici un rost.

—. Stai, stai, ce să ne gră
bim ? Mai gindește-te, și

după ce cu un an înainte 
susținuse meciuri în tur
neul final U.E.F.A. Unui tî
năr a cărui echipă de tine
ret de la clubul băcăuan a 
terminat sezonul fotbalistic

aranjat treaba la o echipă, 
ai să ai bani, tot ce vrei". 
Tinărul nu le cîntă în stru
nă și atunci întorc foaia : 
„Dacă nu vrei tu, poate pro
fită altul de șansa asta. ei.

Sloganul

„tuturor șanselor

Amintire de la antrenament. De Io stingă la dreapta : 
Movilă, Ghioane, D. Chiriță (antrenor secund), Viscreanu, 

Arieni, Popa Foto : -O. Bursuc

Relatarea unui fotbalist care a ales libertatea de a nu rămine In „lumea liberă**

românească tnai transilva
nă — se oferă ca interpret. 
Meciul se înfierbîntase pe 
teren, iar aici, în tribune, 
noua cunoștință a lui Vis- 
ereanu intră și ea în rol : 

— îți place Australia ?
— E o tară frumoasă, răs

punde firesc băiatul.
— Păi, n-ar fi cazul să-ti 

faci aici o situație ?
— Poftim ?
— Ești, văd, prieten cu 

o fată frumoasă... Talent 
«1, deși te-*u  pus rezervă...

vin eu diseară pe la hotel— 
Oricum, nu uita : s-a ivit 
o șansă să te afirmi ; de ce 
să-i dai cu piciorul ?

Cine vorbea de șanse ? 
Un individ aflat în acea 
faună umană rătăcitoare, al 
cărui „principiu" de viață 
este : „patria e acolo unde 
îmi este bine". Indivizi fără 
căpătîi, bătuți de toate vân
turile lumii și ale aventurii.

Cui i se vorbea de șan
se ? Unui tînăr fotbalist 
care la 20 de ani ai săi 
participa la Cupa mondială

pe primul loc. Unui tînăr 
care și-a și făcut debutul 
(îndată ce s-a întors din 
Australia) în prima garnitu
ră a clubului.

Iată însă că, din unele 
capete, ideile fixe nu pot fi 
scoase nici cu forcepsul. In 
seara dinaintea plecării spre 
casă a echipei, Bencs, înso
țit de alti doi emigranți, 
originari din România 
— John Kovacs și Negrea — 
se înființează la hotei. Se 
țin scai de Viscreanu : „Hai. 
tinere, hotărăste-te. ti-am

ce zici, cui să ne a- 
dresăm ?*

— Dar ce, aveau un plan 
de îndeplinit ?

— Așa se pare, surîde 
Viscreanu acum. Atunci 
însă — era pe la 11,30 noap
tea — din vorbă în vorbă 
am ajuns la mașina lor. 
Moment în care unul din 
cei trei a propus să discu
tăm în mașină. Greșeală pe 
care nu mi-o iert. Din clipa 
cind am urcat, cei trei 
mi-au epus : „De-acum 
gata, mergi cu noi. Nu mai

există drum de întoarcere".
— Te-au luat așa ?...
— ...în trening. Aveam la 

mine doar cheia de la 
hotel.

— Unde te-au dus ?
— La unul din ei. „Ai gri

jă, m-au avertizat. Nu ieși 
din casă. Stai ascuns pînă 
pleacă echipa. A, trebuie să 
te tundem, să nu te recu
noască careva. Ziarele ți-au 
publicat deja poza".

— Dc unde știau ziarele ?
— Habar n-am. „Vreau 

6ă iau legătura cu consula
tul român", am cerut eu. 
„Nu-ți dai seama ce vor
bești, m-au repezit indivi
zii care m-au luat de la 
hotel. Acum ai tăi știu că 
ai vrut să rămii și, după 
legile românești, pușcăria 
te mănincă. Pină una, alta, 
gindește-te la interviu".

— Ce interviu ? îl întreb 
pe Bencs.

— Pentru televiziune. Dar 
las’ că pentru asta vine la 
„repetiție" dl. Pantea, pre
ședintele organizației emi- 
granților români din statul 
Victoria.

Intr-adevăr, dl. Pantea 
n-a lipsit nici de la repeti
ție, nici de la interviul 
propriu-zis, „recomandîn- 
du-î“ direct lui Viscreanu : 
„Vei fi întrebat despre 
România. S-o vorbești cit 
mai de rău. E singura ta 
șansă de a ți se aproba ră- 
mînerea în Australia".

Deci : „afară-i vopsit ga-r- 
du’, dar... inăuntru-i leo- 
pardu’ !...“ Șansele de afir
mare în fotbalul de la anti
pozi ? Basme de adormit 
sugarii ! Interesul... dezin
teresat pentru destinul unei 
„stele a fotbalului româ
nesc 7“ Prafuri pentru cre
dulii legați de stîlpii iluzii
lor fără viitor.

Cum Viscreanu n-a pone
grit România, spre stupe
facția d-lui Val. Pantea și 
compania, cum la serviciul 
de emigrare el a tinut mor
țiș să i se îngăduie legătura 
cu consulatul, autoritățile 
australiene n-au avut nici 
o obiecție la dorința lai de 
întoarcere în țară. Se urcă 
în avion însoțit de avertis
mentul „binevoitorilor" ca- 
re-1 tîrîseră fără voia lui 
intr-o aventură absurdă : 
„O să-ți putrezească oasele 
în pușcărie. Așa că, fă bine 
și folosește ultima șansă, la 
Londra".

Tinărul fotbalist învățase 
însă în cîteva zile despre 
șanse cit învață altul într-o 
viață. Pe aeroportul din 
Londra nici droaia de foto
reporteri care veniseră să-l 
vadă pe „tinărul ce alesese 
lumea liberă" (cum suna 
tam-tam-ul făcut în presa 
de scandal), nici presiunile 
funcționarilor de la depar
tamentul emigrărilor nu-1 
abat din drumul său spre 
casă.

— Acum, după ce ai re
venit la rostul tău. de aca
să, ce viitor crezi că ai fi 
putut avea tu, acolo, printre 
străini ?

— Eu știu ? în avionul 
românesc cu care veneam 
de la Londra am aflat că 
Dan Coe, care șe pripășise 
prin R.F.G., s-a sinucis. 
Oricum, nu de bine. Și Dan 
Coe a fost un fotbalist de 
valoare, a jucat de multe 
ori și in națională. Așa că,, 
ce aș putea răspunde la în
trebare ? Poate...

Din fericire pentru el. n-a 
fost nici un „poate". Un 
moment de răscruoe depă
șit firesc, cu bine.

Iile TANASACHE

I-

ga.ru
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In spiritul preocupărilor constante ale partidului, ale secretarului său general,

pentru înfăptuirea noii revoluții agrare Fruntașii în întrecerea socialistă

STIMULENTE SUBSTANȚIALE PENTUU CREȘTEREA PRODUCȚIEI
AGRICOLE $1 A LIVRĂRILOR LA EONRUL UE STAT
Aplicarea noii hotărîri creează condiții pentru

rentabilizarea fiecărei culturi agricole
Hotărîrea Comitetului Politic Exe

cutiv al C.C. al P.C.R. privind sti
mularea producătorilor agricoli se 
înscrie pe linia măsurilor întreprinse 
de conducerea partidului în vederea 
îndeplinirii obiectivelor Congresului 
al Xll-lea al partidului, a sarcinilor 
ce decurg din înfăptuirea noii revo
luții agrare. Ea stimulează uni
tățile agricole, pe toți producătorii 
de la sate să sporească necontenit 
cantitățile de produse agricole livra
te la fondul de stat. Contribuția a- 
gricultorilor la o mai bună aprovi
zionare a populației cu produse agro- 
alimentare și la satisfacerea cores- 

unzătoare a celorlalte cerințe ale 
conomiei naționale de astfel de pro

duse va fi din ce în ce mai mere 
fiindcă și ciștiguriie lor sporesc pro
porțional cu cantitățile de produse 
livrate statului.

în județul Tulcea, de pildă, în anul 
1982 în condițiile realizării planului 
Ia toate culturile, lucru pe deplin 
posibil dacă luăm in calcul rezulta
tele din acest an și baza tehnico-ma- 
terială de care dispunem, unitățile 
agricole vor beneficia de venituri 
suplimentare, în conformitate cu pre
vederile hotăririi Comitetului Politic 
Executiv, de peste 120 milioane lei. 
La majoritatea culturilor însă sînt 
rezerve foarte mari de depășire a 
producțiilor planificate, obținîndu-se 
astfel venituri mult mai mari. Dacă 
calculăm sporurile de venituri pe 
care le vor obține unitățile agricole 
din județul nostru în anul următor 
prin acordarea primelor la nivelul 
producțiilor obținute în acest an re
zultă următoarele sume de bani ce 
se pot încasa cu certitudine în 1982

de agricultorii tulceni : 48 milioane 
lei la cultura porumbului, 30 mili
oane lei pentru cultivatorii de grîu, 
13 milioane lei pentru unitățile din 
județul nostru care vor cultiva in 
pentru ulei. Dacă ar fi să exemplifi
căm avantajele pe care le vor avea 
unitățile prin aplicarea acestor mă
suri m-aș opri asupra cooperativei 
agricole de producție Dăeni. una din 
marile cultivatoare de grîu din județ. 
Realizînd anul viitor o producție de 
3 000 kilograme la hectar pe toate 
cele 1 400 hectare cultivate, va încasa 
venituri suplimentare de peste 1 mi
lion de lei. Toate aceste exemple ne 
arată posibilitățile foarte mari pe 
care le au acum unitățile agricole de 
a spori fondurile proprii. Primele de 
producție creează condiții pentru a 
rentabiliza fiecare cultură agricolă.

în aplicarea corespunzătoare a noi
lor măsuri un rol important au or
ganele agricole județene, consiliile 
unice agroindustriale, care trebuie să 
creeze condiții ca toate unitățile 
agricole să beneficieze de aceste a- 
vantaje. Noi lucrăm acum la stabi
lirea amplasamentelor pentru cultu
rile de primăvară, urmărim să fie 
fertilizate suprafețe dt mai mari. Se 
creează astfel posibilitatea ca fiecare 
producător agricol să-și realizeze pro
ducțiile medii planificate, obligațiile 
contractuale si implicit să obțină ve
nituri cit mai mari.

de toam- 
tonă mai 
395 tone, 
tonă —

lei mai mult la tonă — un cistig su
plimentar de 1 927 000 lei ; tutun 143 
de tone cu 700 lei la tonă mai mult 
— 1000 000 lei ; cartofi timpurii 300 
de tone cu 200 de lei la tonă — su
plimentar 60 000 lei ; cartofi 
nă 190 de tone cu 120 lei la 
mult — 21 00Q lei : legume 
cu 440 de lei mai mult la
174 000 lei ; struguri 55 de tone cu 500 
lei mai mult la tonă — 27 000 lei ; 
ricin 50 de tone cu 1500 lei la tonă 
mai mult — 75 000 lei. în total, coope
rativa Gheorghe Doja va cîștiga în 
plus prin stabilirea noilor preturi 
6 000 000 lei. Țin să subliniez că aces
te calcule au la bază nivelurile ridi
cate de produse agricole pe care ni 
le-am propus să le valorificăm Ia 
fondul de stat de pe fiecare hectar.

Acestui cîștig i se va adăuga însă 
și valoarea producției valorificate în 
plus și care va beneficia de noile 
prime stabilite. Noi vom contracta 
pentru a livra suplimentar la fondul 
de stat următoarele produse : grîu 
150 de tone cu 1 800 iei tona. 270 000 
lei ; porumb 400 de tone cu 1 800 de 
lei tona — 720 000 lei, floarea-soare-

lui 200
680 000
tone cu 550 de lei tona — 330 000 lei, 
tutun 7 tone cu 18 000 lei tona — 
126 000 lei ; struguri 10 tone cu 3 980 
lei tona — aproape 40 000 lei. în total, 
din valorificarea suplimentară cu 
statul, unitatea noastră va cîștiga 
2 166 000 lei.

Am făcut 
primul rînd 
a beneficia 
noua hotărîre.

Noile măsuri sînt încă o dovadă a 
grijii pe care partidul și statul nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
personal o manifestă permanent pen
tru creșterea producției agricole și ri
dicarea nivelului de trai al tuturor 
oamenilor muncii.

de tone cu 
lei : sfeclă

3 400 lei tona — 
de zahăr 600 de

aceste calcule, dar în 
am luat măsuri pentru 

de avantajele oferite de

Ion SPATĂRELU
Erou al Muncii Socialiste, 
președintele cooperativei agricole 
de producție Gheorghe Doja,

; județul Ialomița

mai mari pentru valorificarea 
dispune agricultura

Vasile MACAVEI
director adjunct,
la Direcția agricolă județeană — 
Tulcea

Am făcut calcule, dar în primul rînd am luat măsuri
pentru a beneficia de avantajele noilor reglementări

în cadrul ansamblului de măsuri 
adoptate in ultimul timp din iniția
tiva tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
menite să stimuleze unitățile agricole 
în sporirea producției vegetale și 
animaliere ce va fi livrată la fondul 
de stat, face parte și recenta Hotărî
re a Comitetului Politic Executiv 
C.C. al P.C.R.

Cooperativa 
an la fondul 
cereale mult 
contractate ca 
ductiilor obținute 
superioare prevederilor de plan. Pen
tru realizarea lor însă a fost nevoie 
de multă muncă. Hotărîrea Comite
tului Politic Executiv, prin măsurile 
pe care le cuprinde, stimulează toc
mai munca deosebită, pe cei harnici.

noastră a livrat an 
de stat cantități 
mai mari decît 
rezultat firesc al 

și cane au

al
de 
de 

cele 
pro
test

stabilind pe lingă prețurile de bază, 
și ele mult îmbunătățite, prime de 
producție pentru cantitățile contrac
tate și livrate suplimentar.

Cooperatorii din comuna Gheorghe 
Doja în 1982 vor valorifica prin con
tract următoarele produse : 1652
tone grîu, cu un plus de 300 de lei la 
tonă față de prețurile vechi, cîștigînd 
496 000 lei ; porumb 3 930 tone cu 530 
lei la tonă mai mult, ceea ce va în
semna 2 084 000 lei ; orz 80 de tone 
cu 300 de lei la tonă mai mult, rezul- 
tînd 24 000 lei cîștig suplimentar ; 
fasole — 167 de tone cu 1000 lei la 
tonă mai mult, cîștigînd 167 000 lei în 
plus ; floarea-soarelui 1 260 de tone, 
cu 720 de lei la tonă mai mult, rezul- 
tind un cîștig suplimentar de 907 000 
lei ; sfeclă de zahăr 9 400 tone cu 205

Recenta Hotărîre a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a 
produs o puternică satisfacție și în 
rîndul oamenilor muncii din agricul
tura județului Botoșani, noile măsuri 
stabilite avînd un rol de cea mai 
mare însemnătate pentru stimularea 
producătorilor agricoli, pentru așe
zarea și a acestei ramuri pe princi
pii economice judicioase. Numeroase 
sînt efectele pozitive ce le va avea 
aplicarea sistemului de acordare a 
primelor pentru produsele contrac
tate și livrate statului, așa cum la 
fel de multe sînt responsabilitățile și 
sarcinile noi ce ne revin în aceste 
condiții nouă, agricultorilor. Mă voi 
referi însă la un aspect specific și 
județului nostru, acesta ținînd de ne
cesitatea trecerii tuturor unităților la 
autofinanțare — pîrghie de bază a 
noului mecanism economico-finan- 
ciar.

în acest context, doresc să subli
niez că și în județul Botoșani există 
numeroase cooperative agricole - de 
producție (Bucecea. Durnești, Mitoc, 
Vf. Cîmpului, Stăuceni etc.), care se 
autofinanțează de mai multi ani, fapt 
datorită căruia- valoarea unei norme 
convenționale însumează în medie 70 
de , lei sau chiar mai mult. Fără în
doială că aceste rezultate au la bază 
factorii pe care îndeobște îi cunoaș
tem, nu vreau să-i mai repet. în ace
lași timp, avem încă multe unități 
care, datorită unei cauze ori alteia, 
au fost nevoite să solicite credite spe
ciale pentru acoperirea cheltuielilor. 
Or. aplicarea prevederilor Hotăriril 
la care ne referim reprezintă un sub
stanțial sprijin pentru trecerea la au

tofinantare a tuturor unităților agri
cole din județul nostru și fără îndo
ială din întreaga tară. Definind acest 
suport economic, va fi mult mai ușor 
ca activitatea viitoare să cunoască 
ritmul de dezvoltare stabilit prin do
cumentele Congresului al Xll-lea al 
partidului.

Dar iată cum se regăsește acest as
pect în activitatea concretă. Coope
rativa agricolă de producție Coțușca, 
de exemplu, deține în cont la această 
dată un credit special în valoare de 
2,4 milioane lei, situație care nu se 
va schimba prea mult pînă la sfîrși
tul anului. în 1982, planul de produc
ție al unității prevede livrarea la 
fondul de stat (deci în afara fondu
lui reținut pentru retribuire, asigu
rarea seminței, plata muncilor S.M.A. 
etc) o cantitate de 1 842 tone grîu, 
1 860 tone porumb, 8 680 tone sfeclă, 
precum și numeroase alte produse, 
în condițiile în care se vor realiza 
doar producțiile medii planificate ne 
fiecare cultură, cooperatorii din 
Coțușca vor putea să-și ramburseze 
o parte din creditele speciale numai 
din primele ce li șe vor acorda. Dar 
pentru a beneficia de avantajele pe 
care le creează noua reglementare 
este obligatoriu să crească — și cît 
mai mult — producția la hectar, și pe 
această bază livrările la fondul de 
stat. Pot preciza că. dacă în anul 
viitor agricultura botoșăneană se va 
încadra în toate prevederile recentei 
Hotărîri a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prima ce va 
reveni județului Botoșani va însuma 
cel puțin 309 milioane lei. Ceea ce, 
trebuie să recunoaștem, reprezintă o 
importantă sursă pentru creșterea 
veniturilor țărănimii.

Neîndoielnic că, așa cum anticipam, 
dealtfel, aplicarea hotăririi implică 
răspunderi și sarcini deosebit de mari 
pentru toti cei ce lucrăm in acest do
meniu. Tocmai pornind de la acest 
fapt, primind cu cea mai vie satis
facție noua inițiativă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, multumindu-i din 
adîncul inimilor secretarului nostru 
general, lucrătorii din agricultura 
Botoșanilor V- începînd cu coopera
torii. mecanizatorii, specialiștii și pină 
la organele agricole județene — își 
exprimă hotărîrea de a se situa la 
înălțimea misiunii încredințate.

La ferma nr. 6 a întreprinderii agricole de stat Adunații Copăceni, județul Giurgiu, se desfășoară intens fertilizarea 
terenurilor cu îngrășăminte naturale Foto : N. Buicăt-----------------------(ECONOMISIREA ENERGIEI

Ing. Gheorghe MUREȘAN 
director adjunct la Direcția agricolă 
a județului Botoșani

r

pe 11 luni ale anului 1981
în întreprinderile industriale, pe șantierele 

porturi și agricultură, in centralele industriale 
cetare științifică si inginerie tehnologică si de proiectare. în unitățile 
din sectorul circulației mărfurilor și prestărilor de servicii se - desfă
șoară cu succes întrecerea socialistă.

Ca urmare a rezultatelor obținute pe perioada 1 ianuarie-30 noiem
brie 1981 și a punctajului general stabilit pe baza indicatorilor prevă
zut! în criteriile de organizare a întrecerii socialiste, la sfîrșitul lunii 
noiembrie *),  pe primele locuri se situează :

de construcții, în trans- 
și in institutele de cer-

IN INDUSTRIA DE EXTRACȚIE 
ȘI PREPARARE A CĂRBUNELUI

Locul I : întreprinderea minieră 
Bărbăteni, județul Hunedoara, cu 
414 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 19,2 la sută la pro
ducția netă, 5,1 la sută la producția 
fizică, 6 la sută la volumul de pre
gătiri miniere, 5 la sută la produc
tivitatea muncii ; consumurile nor
mate de materiale au fost reduse 
cu 13,2 la sută, iar cele de combus
tibili și energie electrică cu 5,6 la 
sută.

Locul II : întreprinderea de pre
parare a cărbunelui Petroșani.

Locul III : Mina Comănești, ju
dețul Bacău.

PRODUCEREA 
ENERGIEI ELECTRICE 

IN CENTRALE 
PE BAZĂ DE CĂRBUNE

Locul I : întreprinderea eleciro- 
centrale Oradea cu 260 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 8,5 la sută la pro
ducția de energie electrică la bor
nele generatoarelor și la graficul 
de putere la dispoziția sistemului 
energetic național, 20 la sută la 
productivitatea muncii ; consumul 
de combustibil convențional pentru 
producerea energiei electrice și ter
mice a fost redus cu 0,3 la sută, 
iar cel de energie electrică pentru 
consumul propriu tehnologic cu 1,7 
la sută.

Locul II : întreprinderea electro- 
centrale Craiova.
IN INDUSTRIA METALURGICA — 

SUBRAMURA 
METALURGIEI FEROASE

Locul I : întreprinderea „Cioca
nul" Nădrag, județul Timiș, cu 731 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,4 la sută la pro
ducția netă și la productivitatea 
muncii, 1,8 la sută la producția- 
marfă vindută și încasată. 5,3 la 
sută la beneficii ; consumurile nor
mate de materii prime și materiale 
au fost reduse cu 0,4 la sută, iar 
cele de energie electrică si combus
tibili cu 11 la sută.

Locul II : întreprinderea „Lami
norul de tablă" Galati.
ÎN INDUSTRIA DE TRACTOARE, 

MAȘINI AGRICOLE, 
AUTOCAMIOANE, TURISME, 

RULMENȚI ȘI ORGANE 
DE ASAMBLARE

Locul I : întreprinderea 
că Mirșa, județul Sibiu, 
puncte.

Principalii indicatori de . .... 
fost depășiți cu : 7,8 la sută la pro
ducția netă, 4,8 la sută la produc
tivitatea muncii, 11,5 la sută la be
neficii ; unitatea a realizat produc
ția fizică planificată ; consumurile 
normate de materii prime și ma
teriale au fost reduse eu 0,7 la sută, 
iar cele de energie electrică și com
bustibili cu 18,8 la sută.

Locul II : întreprinderea „Trac-’ 
torul" Brașov.

Locul III : întreprinderea de su
pape și bolțuri Topoloveni, județul 
Argeș.

IN INDUSTRIA DE MAȘINI 
ȘI UTILAJE ELECTRICE. 

MOTOARE ȘI MATERIALE 
ELECTROTEHNICE

Locul I : întreprinderea de frigi
dere Găești, județul Dîmbovița.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 1,7 la sută la pro
ducția netă, 1,3 la sută la producția 
fizică, 27 la sută la livrările de

mecani
cii 677

plan au

*) Indicatorii privind produc
ția netă, productivitatea muncii, 

1 costurile de producție și bene
ficiile sînt calculați pe zece luni.

mărfuri la fondul pieței, 1,9 la sută 
la productivitatea muncii. 6 la sută 
la beneficii ; cheltuielile materiale 
planificate la 1 000 lei produgție- 
marfă au fost reduse cu 0,5 la «ută, 
iar consumurile normate de energie 
electrică și combustibili cu 0,4 la 
sută.

Locul II : întreprinderea „Electro- 
timiș“ Timișoara.

Locul III : întreprinderea de mo
toare electrice-Pitești.
IN RAFINĂRII ȘI PETROCHIMIE

Locul I : Rafinăria Ploiești cu 962 
puncte.

Principalii indicatori de olan au 
fost depășiți cu : 18,5 ]a sută la 
producția netă si productivitatea 
muncii. 17,1 la sută la producția 
fizică, 12,9 la sută la producția- 
marfă vindută si încasată. 15,7 la 
sută la beneficii : cheltuielile to
tale planificate Ia 1 000 lei pro- 
ducție-marfă 
la sută, 
la sută.

Locul 
Iești.

Locul 
iudetul

In domeniul prelucrării
LEMNULUI

Locul I: întreprinderea „ILEFOR" 
Tg. Mureș.

Principalii Indicatori de olan au 
fost depășiți cu : 5.2 la sută la pro
ducția netă. 6.7 la sută la export, 
8,5 la sută la producția fizică. 6,3 
la sută la productia-marfă vîndu- 
tă si încasată. 17.2 la sută la be
neficii ; consumurile normate de 
materii prime si materiale au fost 
reduse cu 3,7 la sută, iar cele de 
energie electrică si combustibili cu 
7.1 la sută.

Locul II : întreprinderea de mo
bilier si decoratiuni „Heliade" 
București.

Locul III : Combinatul de pre
lucrarea lemnului Suceava.

IN INDUSTRIA PIELĂRIEI.
CAUCIUCULUI 

ȘI ÎNCĂLȚĂMINTEI 
Locul I : întreprinderea de P>~ 

le si încălțăminte „Progresul" 
București cu 676 puncte.

Principalii indicatori de olan au 
fost depășiți cu : 3.8 Ia sută la 
producția netă. 6.7 la sută la pro
ducția fizică. 7 la sută la produc- 
tia-marfă vindută și încasată. 3.8 
la sută la productivitatea muncii. 
11 la sută la livrări de mărfuri la 
fondul oietei : cheltuielile materia
le planificate la 1 000 lei 
ție-marfă au fost reduse 
sută.

Locul II : întreprinderea 
le si încălțăminte 
București.

Locul III : întreprinderea de pie
le. încălțăminte si marochinărie „13 
Decembrie" Sibiu.

In domeniul 
TRANSPORTURILOR 

FEROVIARE — REGIONAL^ 
DE CAI FERATE

Locul I : Regionala de căi fe
rate Brasov cu 128 puncte.

Principalii indicatori de olan au 
fost depășiți cu 6.6 la sută la pro
ducția netă. 1.2 la sută la volumul 
de transport. 7.3 la sută la pro
ductivitatea muncii : consumul nor
mat de combustibil si 
lectrică a fost redus cu

Locul II : Regionala 
rate Cluj.

Locul III : Regionala 
rate Craiova.

ÎN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR — ÎNTREPRINDERI 

COMERCIALE CU AMĂNUNTUL
Locul I : întreprinderea comer

cială de stat „Alimentara" — Tîr-

II : întreprinderea comer- 
stat mixtă Luduș, iudetul
III : întreprinderea co-

iar
ii

au fost reduse cu 1,3 
cele materiale cu 1,1
Rafinăria ..Vega" Plo

III : Rafinăria „Crisana" 
Bihor.

goviște, județul Dîmbovița, cu 331 puncte.
Principalii indicatori de olan au 

fost depășiți cu : 2 la sută la des
faceri de mărfuri cu amănuntul. 8 
la sută la beneficii. 3.7 la sută la 
volumul desfacerilor de mărfuri ne 
•un lucrător ; cheltuielile de circu
lație Planificate la 1 000 lei desfa
cere au fost reduse cu 5 la sută, iar 
nivelul fondului de retribuire pla
nificat la 1 000 lei desfacere cu 8 
la sută.

Locul 
cială de 
Mures.

Locul
mercială de stat mărfuri industriale 
Tg. Jiu. județul Gorj.

IN DOMENIUL GOSPODĂRIEI 
COMUNALE SI LOCATIVE

Locul I: întreprinderea județeană 
de gospodărie comunală și locativă 
Bacău.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 25,5 la sută Ia în
casări din activitatea de producție 
și prestări servicii. 19,8 la sută la 
prestările de servicii pentru popu
lație, 29 la sută la productivitatea 
muncii: cheltuielile totale planifi
cate la 1 000 lei productie-marfă și 
prestări de servicii au fost reduse 
cu 7,3 la sută, iar cele materiale cu 
4,8 la sută.

Locul II: întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală si lo
cativă Caras-Severin.

Locul III: întreprinderea jude
țeană de gospodărie comunală și lo
cativă Vilce»

di> 
re

INDUSTRIALE
.. rrustul de eonstructii în

de și agrozootehnice Bucu- 
•u 633 puncte.
'ipalii indicatori 
pășiți cu: 16,7 la 
netă. 5 la sută 
trucții-montaj terminată. 9,4 
la productivitatea muncii;

-•Iile totale planificate la 
’ ' producție de construcții- 

iu fost reduse cu l la sută.
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iar ceie materiale cu 4,4 la sută; 
consumurile fizice normate au fost 
reduse cu 7 la sută la ciment si cu 
7,5 la sută Ia metal.

Locul II: Trustul de montaj utilaj 
chimic București.

Locul III: Trustul de instalații 
montaje Iași.

ÎNTREPRINDERI DE STAT 
PENTRU CREȘTEREA 

ȘI ÎN GR AS ARE A PORCILOR 
Locul I: Combinatul pentru pro

ducerea si industrializarea cărnii de 
porc Timiș cu 456 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 31 la sută la pro
ducția fizică de came, 3 la sută Ia 
livrări de carne de porc la fondul 
de stat, 24 la sută la efectivele do 
animale la sfîrșitul perioadei. 21 la 
sută la beneficii; cheltuielile plani
ficate la 1 000 lei productie-marfă au 
fost reduse cu 1 la sută.

Locul II: întreprinderea de stat 
pentru creșterea și îngrășarea por
cilor Ulmeni. județul Călărași.

Locul III: întreprinderea de stat 
pentru creșterea si îngrășarea por
cilor Bacău.

IN COOPERAȚIA 
MEȘTEȘUGĂREASCĂ

Locul I: Uniunea județeană a co
operativelor meșteșugărești Covasna 
cu 627 puncte.

Principalii indicatori de plan "au 
fost depășiți cu: 10.6 la sută la pro
ducția netă, 5,4 la sută la produc- 
tia-marfă și prestările de servicii, 
30,3 la sută la beneficii. 2.9 la sută 
Ia export. 5,5 la sută la livrări de 
mărfuri către fondul pieței: cheltu
ielile totale planificate la 1 000 lei 
productie-marfă au fost reduse cu 
3,4 la sută, iar cele materiale cu 5,7 
la sută.

Locul II: Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugărești Con
stanta.

Locul III: Uniunea confecții. în
călțăminte. prestări servicii Bucu
rești.

(Agerpres)

în interesul întregii societăți, al fiecărui cetățean!
DUPĂ RISIPA CARE SE PRODUCE ÎN MULTE BLOCURI

DE LOCUINȚE DIN CAPITALĂ SE POATE SPUNE CĂ

Uitucii și neglijenții consumă producția
hidrocentralei de la Bicaz

Citeva fapte și date statistice și un apel către cetățeni și către toți cei ce pot contribui la economisirea energiei

Cerința majoră a gospodăririi cu înalt spirit de răspundere a tuturor 
resurselor energetice impune desfășurarea unei ample bătălii pe un front 
larg în scopul gospodăririi riguroase a consumurilor de energie electrică. 
Este o datorie care privește deopotrivă colectivele din întreprinderi și 
instituții, precum și pe fiecare cetățean. Desigur, in fiecare întreprindere 
se pot obține importante economii de energie, prin oromovarea tehnolo
giilor moderne. îmbunătățirea structurii producției, sectorizarea ilumina
tului ș.a. Dar. în același timp. însemnate economii se pot realiza in gos
podăria fiecărui om, in apartamentele

pil-

SA ECONOMISIM
• orice gram
• orice ban 
® orice bob!

STOP!

Capacitățile 
de producție

(Urmare din pag. I)

și blocurile in care locuim.
Din datele puse la dispoziție de 

secția de furnizare si utilizare a 
energiei electrice și relații cu con
sumatorii casnici si asociațiile de 
locatari a I.D.E.B. rezultă că in 
anul 1980. în blocurile din Capitală, 
la părțile comune (casa scărilor, 
lifturi, subsoluri, uscătorii etc.) s-au 
consumat peste 49 milioane kWh, 
adică o cantitate de energie electri
că necesară unui oraș cu peste 
48 000 de familii. In 11 luni din 
acest an insă, consumul s-a ridicat 
la peste 90 milioane kWh. Aceasta 
reprezintă 12,3 la sută din consumul 
casnic sau 2,67 la sută din întreg 
consumul de energie electrică al Ca
pitalei. Așadar, comparativ cu 
aceeași perioadă a anului trecut, 
consumul de energie electrică a 
sporit, cu totul nejustificat la mul
te asociații de locatari.

Deplasîndu-ne pe urma unor scri
sori sosite la redacție, am constatat 
multe aspecte ce vădesc preocu
parea unor asociații pentru econo
misirea fiecărui kWh. De pildă, în 
unele blocuri s-au înlocuit automa
tele defecte ori de cite' ori a fost 
cazul. în altele, lămpile incandes-

cente au fost înlocuite cu lămpi 
cu neon sau cu becuri de 15—25 W. 
Adresele acestor
1 Mai nr. 42—52, 
ghioroș nr. 9. bl. 
șilor nr. 288. bl.

La alte blocuri 
becuri ardeau pe 
luri zi și noapte : 
136 bl. 714 ; str.
bl. 100 ; Bd. Păcii nr. 46—100. bl. 
2—3—4 și 5 ș.a. Care este cauza ? 
Multe din blocurile aflate în aceas
tă nedorită situație, date in folosin
ță în mare parte în anii 1979—1981, 
au fost predate beneficiarilor de 
către constructor fără automate de 
scară, cu automate defecte sau cu 
instalații electrice necorespunză
toare — contrar prevederilor din 
proiecte (Drumul Taberei nr. 27 si 31, 
Calea Moșilor nr. 288,bl. 32, Sos. Ște
fan cel Mare nr. 32. bl. 26 A ș.a.). Alte 
blocuri aveau automate de scară, 
dar erau blocate cu... bete de chi
brituri sau scobitori, lăsînd să ardă 
lumina continuu. Iar becurile mon
tate erau de 75 și 100 W ! Lifturile 
erau utilizate în neștire, de multe 
ori în joacă de către copii, iar la

gospodari ? 
bl. 35 ; Bd. 

E 14 ; Calea 
32 ș.a.

însă, zeci

Bd. 
Mo- 
Mo-

de
scări și la subso- 

Drumul Taberei 
Lujerului nr. 6,

subsoluri ardeau între 4—10 becuri 
mari, în boxele amenajate de loca
tari. fără a se mai stinge după ieși
rea din subsol.

Cetățenii din blocurile în care 
se irosea lumina au invocat tot 
felul de „justificări". De
dă — Traian Pascu din str. ing. 
Zablovschi nr. 1. bl. 13 B ap. 16, 
aruneînd vina pe constructor, afir
mă că blocul lor a fost proiectat 
fără luminator și. din această cau
ză, lumina pe scări este necesar să 
ardă ziua și noaptea. De ce nu se 
folosesc automatele de stingere ? 
Pentru simplul motiv că blocul a 
fost predat in folosință cu automa
tele defecte.

Directorul general al Centralei 
constructii-montaj București, ing. 
Petre Petroșanu. căruia l-am pre
zentat o parte din defecțiunile la 
instalațiile electrice semnalate de 
asociațiile de locatari, defecțiuni 
care provoacă consumuri exagerate 
Si inutile de energie, a recunoscut, 
din capul locului, că una din cau
zele principale care generează ri
sipa o constituie neiuncționarea au
tomatelor de scară. Deși corespun
zătoare la recepție, multe automate 
s-au defectat în timpul montării 
sau după primele zile de funcțio
nare. Așa se explică de ce, imediat 
după predarea blocurilor în folo
sință. constructorii au fost nevoiti 
să înlocuiască de mai multe ori au
tomatele de scară. Despre neajun
surile constructive și funcționale 
ale automatelor de scară s-a discu-

tat în mai multe rînduri cu între
prinderea producătoare de apara
taj electric și instalații Titu. dar 
fără rezultat. Si atunci ? Atunci, 
neavînd încotro, constructorul a 
montat de la început automate de
fecte. Cazuri concrete : blocurile 
din Calea Rahovei nr. 332—336 bl. 
43 ; str. Dristor nr. 96 bl. 12 B ; A- 
leea Haiducului nr. 3 bl. A 3 și A 4; 
str. Mehadiei nr. 18 bl. 21. Si exem
plele pot continua.

Dar paradoxali pe parcursul in
vestigației noastre am intîlnit și ca
zuri in care însăși I.D.E.B., furni
zorul de energie electrică, se face 
vinovat de risipa de energie elec
trică. Un singur exemplu : blocul 
100 din str. Lujerului nr. 6 cu 3 
scări, a cite 10 etaje. în care loca
tarii folosesc din anul 1979 plite e- 
lectrice. nu are nici oină acum 
montate contoare în apartamente și 
pe scări. Din această cauză, fiecare 
plătește după obiectele electrice 
declarate, iar pe scări arde lumina 
permanent (bloc fără luminator si 
cu automate de scară defecte).

De ce această situație ?
Inginer Gheorghe Vrînceanu. șe

ful secției de furnizare si utilizare 
a energiei electrice din cadrai 
I.D.E.B., ne-a declarat că datorită 
nerespectării obligațiilor contrac
tuale de către întreprinderea de a- 
parataj electric de măsură Timi
șoara. la sfîrșitul anului 1980 exis
tau in Capitală peste 10 000 con
sumatori fără contor. Și iată, ne a- 
flăm la sfîrșitul anului 1981 și nu-

înainte de a 
apăsa pe buton, 
GÎNDIȚI-VĂ O 

CLIPĂ! în timpul funcționării, liftul con
sumă în medie la numai șase deplasări 
tot atîta energie cît este necesară pentru 
iluminarea apartamentului dv. într-o 
seară!

Dacă se poate, dacă nu aveți prea 
multe etaje de urcat, MERGEȚI PE JOS!

E bine și pentru sănătatea dumnea
voastră.

mărul consumatorilor la care nu 
s-au putut monta contoare elec
trice a rămas același : 10 000 ! Mul
te din contoarele livrate de unita
tea timișoreană sînt de slabă cali
tate (se blochează, nu mai înregis
trează consumul sau îl înregistrea
ză eronat). Din această cauză. între
prinderea a fost nevoită să schim
be și cite 3—4 contoare la un con
sumator pentru a diminua pagubele 
aduse atit întreprinderii, cit și ce
tățeanului care reclamă consumul 
exagerat de energie electrică. Fi
rește, aspectul calității a fost sem
nalat furnizorului în mai multe 
rînduri. dar fără un rezultat con
cret.

Si acum, o cifră care trebuie să 
dea de gîndit : datorită imposibi
lității contorizârii corecte a ener
giei electrice, precum și a risipei 
produse de constructorii noilor 
blocuri care utilizează prin organi
zarea de șantier racordarea directă 
a instalațiilor la rețeaua de distri
buire a energiei electrice, a sustra
gerii frauduloase de energie elec-

trică din rețea de către unii con
sumatori, pe ansamblul Capitalei, 
pagubele produse economiei națio
nale se ridică lunar la peste 30 mi
lioane kWh, adică peste 350 milioa
ne kWh pe an !

Da. în fiecare apartament. în fie
care bloc de locuințe din Capitală 
— și nu numai de aici — se pot 
obține însemnate economii de e- 
nergie electrică prin promovarea 
unui elementar spirit gospodăresc. 
Sintem convinși că multe neajun
suri din cele sesizate vor fi înlătu
rate. Dar. în același timp, este ab
solut necesar ca. neîntîrziat. cele 
două unităti vizate, respectiv între
prinderea de aparataj electric si in
stalații Titu si întreprinderea de a- 
parataj electric de măsură Timișoa
ra să acționeze cu toată hotărîrea 
și răspunderea pentru soluționarea 
problemelor legate de calitatea si 
promptitudinea livrării aparatelor 
electrice.

Dumitra MAN OLE «

nilor si utilajelor se irosește din 
cauza întreruperilor neprevăzute ca 
urmare a neresoectării normelor de 
întreținere si exploatare a acestora, 
în anumite cazuri, din dorința de a 
6e obține producție cu orice preț, nu 
se respectă ciclul tehnic al repara
țiilor. Paradoxal este faptul că unele 
întreprinderi, deși nu realizează in
tegral planul la producția fizică, nu 
au executat la timp nici reparațiile 
capitale prevăzute. Asemenea defi
ciente. deloc obiective, determină U- 
zura prematură a unor mașini si In
stalații. influențează negativ nivelul 
producției.

Concomitent cu măsurile ce se Im
pun pentru lichidarea acestor ne
ajunsuri. un loc central în cadrul 
preocupărilor consiliilor 
muncii din întreprinderi 
Iizarea cît mai eficientă 
lului tehnic trebuie să-l 
carea calificării tuturor ____.____ _
„Trebuie să înțelegem bine — subli
nia secretarul general al partidului 
— că mînuirea mașinilor de înaltă 
tehnicitate cere cunoștințe, discipli
nă. ordine". De aici se desprinde 
necesitatea ca. în fiecare întreprin
dere. consiliile de conducere, organi
zațiile de partid . 1____
toată fermitatea pentru a organiza 
permanent cursuri de perfecționare a 
cunoștințelor tehnico-profesionale. 
astfel ca întregul personal muncitor 
să stăpinească cît mai bine tehnica 
modernă, de înaltă tehnicitate, cu 
care este dotată fiecare unitate.

Folosirea cu maximă eficientă a 
capacităților de producție constituie 
o necesitate economică majoră ■ dez
voltării economiei naționale in etapa 
actuală. Tocmai de aceea. în calita
tea de proprietari, producători si be
neficiari. oamenii muncii din fiecare 
întreprindere eu datoria să acțione
ze cu mai multă fermitate si hotărî
re. cu toată răspunderea pentru uti
lizarea rațională, deplină a tuturor 
mașinilor, utilajelor si instalațiilor — 
avuția întregii societăți, baza tehnică 
a îndeplinirii mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al Xll-lea «1 
partidului.

oamenilor 
pentru uti- 
a potentia- 
ocuoe ridi- 
lucrătorilor.

să acționeze cu
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fFESTIVALUL NATIONAL „CÎNTAREA ROMÂNIEI"^
5• s  

Vocația militanta a teatrului

Creația cultural-artistică — expresie puternică, 
larg accesibilă a vieții și muncii poporului

Să dăm un puternic avînt activității culturale de masă, să ridicăm și mai 
mult rolul Festivalului național „Cîntarea României", să intensificăm participarea 
maselor la viața spirituală, la dezvoltarea generală a culturii noi, revoluționare, 
socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
încununare a amplelor manifes

tări desfășurate de-a lungul celor 
trei ediții ale Festivalului national 
..Cîntarea României", care au antre
nat milioane de oameni ai muncii, 
creatori amatori și profesioniști în 
activitatea culturală, artistică, teh- 
nico-știintifică, vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu la expoziția repu
blicană a laureaților, precum și 
prezenta, împreună cu alti tovarăși 
din conducerea partidului, la spec
tacolul celor mai buni interpret!, a- 
matori și profesioniști, sint expresii 
deosebit de vii ale atenției deose
bite și prețuirii pe care secretarul 
general al partidului le acordă per
manent acestei mari manifestări, de 
proporții naționale, menite să pună 
în valoare forța de creație a po
porului nostru, să contribuie la for
marea și educarea socialistă a mase
lor. Ca in atitea rînduri. prezenta 
secretarului general al partidului 
la aceste impresionante manifestări 
ale culturii socialiste s-a constituit 
într-o veritabilă sărbătoare a artei 
si creației libere, prilejuind, tot
odată. un dialog fructuos și exigent 
cu creatorii profesioniști și amatori, 
noi și prețioase orientări menite să 
apropie și mai mult creația de rea
litățile contemporane, de preocupă
rile și viața poporului nostru, să-i 
confere o mai puternică forță de 
pătrundere în conștiințe, o mai 
largă accesibilitate.

Desfășurate Intr-un moment în 
care în întreaga societate. în toate 
domeniile vieții economice, social- 
politice se dă lupta pentru calitate, 
pentru eficientă, recentele mani
festări culturale au prilejuit o sea
mă de concluzii în care, de cea mai 
mare însemnătate, apare cerința ca 
edițiile următoare ale festivalului.

Plenara Consiliului Culturii 
si Educației Socialiste

CARNET MUZICAL

PORTRET CAMERAL
Joi a avut loc Plenara Consiliului 

Culturii și Educației Socialiste. La 
lucrările plenarei, condusă de tova
rășa Suzana Gâdea, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului Culturii si Educației Socialiste, 
au luat parte reprezentanți ai uniu
nilor și asociațiilor de creație, pre
ședinții comitetelor de cultură și edu
cație socialistă din județe si muni
cipiul București, conducătorii centra
lelor și instituțiilor culturale subor
donate Consiliului Culturii si Educa
ției Socialiste, redactori-șefi ai revis
telor culturale, activiști ai consiliului.

Plenara a analizat, în spirit critic 
și autocritic, activitatea desfășurată 
în anul 1981 de Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, de organele si 
instituțiile de cultură si artă din 
tară, contribuția acestora la transpu
nerea în viată a politicii partidului, a 
orientărilor și indicațiilor rezultate 
din documentele Congresului al XII- 
lea al P.C.R., ale Plenarei comune a 
C.C. al P.C.R. și a Consiliului Suprem 
al Dezvoltării Economice si Sociale 
din noiembrie a.c.. din cuvîntările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului, la for
marea și dezvoltarea conștiinței noi, 
socialiste, la educarea patriotică, re
voluționară a maselor largi de oa
meni ai muncii. Totodată, au fost re
levate neajunsurile existente în ac
tivitatea organelor și instituțiilor de

Editura MINERVA, că
reia îi datorăm atîtea edi
ții critice valoroase eșalo
nate pe multi ani. a lansat 
de curînd in librării pri
mul volum, din cele șase 
proiectate, ale operelor cva- 
sicomplete ale lui Dimitrie 
Bolintineanu, in -prestigioa
sa colecție „Scriitori ro
mâni". Inițiativa editurii 
și — cu deosebire — munca 
entuziastă și competentă a 
îngrijitorului ediției. Teo
dor Vârgolici. care a închi
nat acestui travaliu zece ani 
de cercetare asiduă, merită 
toată lauda. Istoricul li
terar care cunoaște bucu
riile neasemănate ale des
coperirilor de date biogra
fice inedite, de variante și 
pseudonime, de referințe 
contradictorii la ecoul pe 
care l-a avut antum și 
postum opera cercetata, 
dar și chinurile culegerii 
din periodicele fărimițate 
de vreme ale primelor pu
blicații. dificila comparti
mentare a unei ediții cu a- 
tit de variată tematică și 
multiplicitate de genuri și 
specii, se bucură de apariția 
acestui voJum ca de o iz- 
bindâ personală. Cel ce-și 
hrănește spiritul cu pro
ducțiile literare m>ai vechi,, 
restituite in integrum, in 
fata unei ediții critice bine 
întocmite se simte ca la iz
vorul de munte, cu apă 
limpede și rece. Din edi
ția pe care o dorim cît mai 
curind integral apărută ne 
va uimi un Bolintineanu 
tinăr. nu numai prin fan
fara — cînd solemnă, cind 
duioasă, dar totdeauna în
cărcată de gravul senti
ment al iubirii de patrie și 
al mindriei de a fi român — 
a Legendelor istorice, dar 
și prin celelalte specii ale 
scrierilor sale — basme, 
drame, articole publicate în 
ziarele conduse la o virstă 
foarte ttnără, în care fla
căra ideilor de libertate na
țională și socială s-a rtu- 

întreaga gamă a manifestărilor 
lui să se angajeze și mai puternic 
în mobilizarea maselor la înfăp
tuirea obiectivelor cincinalului, la 
vastul proces de dezvoltare a con
științei socialiste, să fie deci ca
racterizate de un puternic spirit 
revoluționar, alcătuindu-se în veri
tabile expresii ale caracterului mi
litant și ale dăruirii cu care clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectuali
tatea, întregul popor își intensifică 
eforturile pentru ca țara noastră 
să înainteze rapid pe drumul dez
voltării multilaterale, socialiste. în 
acest sens, deosebit de prețioase 
sint recomandările, cerințele formu
late de secretarul general al parti
dului cu prilejul vizitării expoziției 
republicane a creatorilor populari, 
amatori și profesioniști. Prin natu
ra lor cuprinzătoare, asemenea re
comandări au o valoare generală, 
orientînd în ansamblu întreaga 
noastră creație artistică, fie că este 
vorba despre artă populară sau 
muzică, despre teatru sau artă 
plastică și poezie. Astfel, apare cu 
limpezime necesitatea ca de la re
zultatele bune obținute, bunăoară, 
în creația populară să se treacă în 
următoarele ediții ale festivalului la 
o etapă nouă, superioară, de valori
ficare pe scară largă a rezultatelor 
acestui domeniu, continuîndu-se 
astfel tradiția ponorului nostru, care 
întotdeauna a unit frumosul cu 
utilul. Pe de altă parte, în întrea
ga activitate de creație, atît a ama
torilor. cit si a profesioniștilor, or
ganizatorii acestei largi mișcări de 
dezvoltare a artei si culturii socia
liste. în care se afirmă geniul crea
tor al nonorului. trebuie să acționeze 
mai stăruitor și constant pentru a- 
sigurarea unei mai accentuate ac
cesibilități a valorilor artistice, ex

cultură în organizarea și desfășura
rea muncii politico-educative și cul- 
tural-artistice. Dezbaterile au relevat 
sarcinile ce revin Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, organelor 
și instituțiilor culturale din criticile 
și indicațiile formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei 
la Expoziția republicană a creatori
lor populari, artiștilor amatori și 
profesioniști laureati ai Festivalului 
național „Cîntarea României",

In cadrul plenarei a fost dezbătut, 
de asemenea, proiectul planului de 
activitate a Consiliului Culturii si 
Educației Socialiste ne anul 1982.

în încheierea lucrărilor a fost 
adoptat textul unei telegrame adre
sate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune :

Reafirmind și cu acest prilej sen
timentele noastre de dragoste si re
cunoștință. de neclintit devotament 
față de Partidul Comunist Român, 
fată de dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
exprimîndu-ne adeziunea deplină la 
politica de pace a partidului nostru, 
vă asigurăm că nu vom precupeți 
nici un efort pentru continuă înflo
rire a culturii noi, socialiste, pentru 
a spori aportul acesteia la formarea 
omului nou. a conștiinței sale revo
luționare. la mobilizarea maselor in 
opera de înaintare viguroasă a pa
triei noastre pe drumul socialismului 
și comunismului victorios. , 

trit dintr-un suflet curat 
și generos și dintr-o minte 
pătrunzătoare pină la pro
feție : „Viitor de aur tara 
noastră are / Și prevăd 
prin secoli a ei înălțare...".

Modul cum este realizat 
primul volum făgăduiește o 
masivă și exemplară edi
ție critică. Ea va umple 
un gol abia acum resim
țit pe deplin nu numai prin 
hiatusul care a dăinuit a- 
tîtea decenii în receptarea 
completă și corectă a o- 
perei lui D. Bolintineanu de

ternat intr-un spital ca 
un cerșetor.

Editorul — în cadrul 
compartimentelor — tine 
seamă de criteriul cronolo
gic al apariției și chiar al 
genezei scrierilor, permi- 
tînd astfel cititorului să 
reconstituie, pe baza con
ținutului operei, devenirea 
unei personalități comple
xe care s-a constituit și 
s-a manifestat într-o epo
că de mari frămîntări. cu 
momente cruciale pentru 
colectivitatea românească.

un deceniu. Fiecare grup 
de comentarii este prece
dat de plasarea temei în 
context european, cu in
tenția binevenită de sin
cronizare cu curentele cul- 
tural-estetice și sociale ale 
vremii lui D. Bolintineanu. 
într-o măsură, comenta
riile realizează o succin
tă analiză a fiecărei scri
eri cuprinse în volumul 
respectiv, desprinzînd cu 
claritate semnificația me
sajului ei, atîta vreme ig
norat.

Dimitrie BOLINTINEANU:

„OPERE“, vol. I
citeva generații, dar face e- 
vident și golul ce persis
tă încă prin lipsa edițiilor 
critice în cazul lui Gr. 
Alexandrescu. încremenită 
la primul volum, al lui B.P. 
Hasdeu și alții. O notă a- 
supra ediției — explicită și 
bogată, redactată cu cursi
vitate și acuratele — pre
zintă concepția editorului 
care la de bază ediția de 
autor din 1865. urmată 
cronologic de selecții din 
edițiile din 1847, 1852, 1855, 
1858, 1859, 1961, 1962 și o 
Adendă care cuprinde „Cîn
tarea României" de N. Băl- 
cescu, tradusă în versuri 
de D. Bolintineanu. Cu 
alte cuvinte, aproape în
treaga creație in versuri a 
tînărului poet care a cu
noscut gloria literară de 
la 17 ani. apoi marea dem
nitate de ministru al învă- 
țămîntului și cultelor in 
primii ani de domnie a 
lui AL I. Cuza, ca. în 
puterea viratei, răpus de o 
boală crâncenă, să fie in-

9

Tabelul cronologic. in
dispensabil, este un pre
țios auxiliar, un fel de re
zumat al biografiei scrii
torului și a evenimente
lor principale pe care ope
ra sa le-a oglindit.

Notele și comentariile lui 
Teodor Vârgolici prezintă 
cu inteligentă, erudiție și 
probitate avatarurile fie
cărei scrieri, eu fasciculul 
de lumină sub care a căzut 
sau conul de umbră care 
a estompat-o. după men
talitatea fluctuantă și moda 
receptării de către con
temporanii lui D. Bolinti
neanu și apoi a posterită
ții. Teodor Vârgolici. în 
sublinierile pozitive care 
dovedesc perenitatea ope
rei lui D. Bolintineanu. se 
sprijină cu încredere jus
tificată pe aprecierile lui 
G. Călinescu. Serban Cio- 
cuiescu și Eugen Simion, 
trecind cu modestie peste 
propriile sale concluzii din 
monografia ce i-a închi
nat aceluiași scriitor acum

Acest prim volum 
1013 pagini — beneficiază 
de un amplu studiu intro
ductiv semnat de Paul Cor
nea. Nu mă îndoiesc că 
în impresionanta falangă 
a criticii românești, de la 
cei cu prodigioasă si presti
gioasă activitate de peste 
o jumătate de veac, pînă 
la cei ce-și semnează a- 
cum — cu timiditate sau 
infatuare — primele cro
nici literare sau ample 
eseuri, s-ar fi găsit multe 
condeie care să se fi achi
tat onorabil de sarcina u- 
nui asemenea cuvînt in
troductiv. Paul Cornea — 
desemnat poate de o afini
tate electivă cu îngrijitorul 
ediției — a întreprins o 
analiza amănunțită si sub
stanțială. dar fără frazeo
logia bombastică a unora 
dintre confrații săi, la obi
ect, cu pătrundere și sub
tilitate, cu o intuire inte
grală a resorturilor intime 
care au generat creația lui 
D. Bolintineanu, în diver
sitatea ei tematică, precum

presii ale vieții și muncii întregii 
societăți. Promovarea căutărilor in 
artă, specifică acestui domeniu, nu 
trebuie să îndepărteze nici un mo
ment atenția de la abordarea crea
toare a unei largi tematici cu ca
racter revoluționar, patriotic, care 
să reflecte cu mai multă pregnan
tă realitățile contemporane, viața 
și munca constructorilor socialis
mului, înnoirile din toate domeniile. 
Frumusețea peisajului țării noastre, 
spiritualitatea și hărnicia poporu
lui constituie surea permanente, 
inepuizabile pentru o artă de cali
tate înaltă, făurită cu măiestrie de 
creatorii contemporani. Angajată 
in realizarea unor opere străbătute 
de patosul idealului comunist, de 
concepția ideologică a partidului 
nostru, creația artistică este che
mată să sporească în continuare te
zaurul național de valori superi
oare, larg accesibile celor pentru 
care au fost create. Creatorul de 
azi, reflectind cu măiestrie viața 
și munca oamenilor de azi, mărețele 
transformări pe care socialismul 
le-a adus în peisajul țării are înalta 
datorie și satisfacție de a se face 
înțeles și prețuit de contemporanii 
săi. Operele de artă care încorpo
rează prețuirea contemporanilor 
lor au șansa de a fi prețuite, admi
rate și de generațiile viitoare, că
rora le vor oferi astfel oglinda fi
delă a realizărilor și aspirațiilor 
timpului nostru.

întreaga activitate creatoare din 
patria noastră. în care se împletesc 
măiestria artistică și cunoașterea 
realităților, dragostea față de popor 
și capacitatea de a reda în imagini 
memorabile, care să dureze, viața 
și munca poporului este menită să 
oglindească forța de creație a în

Seria Portretelor ca
merale. devenită de 
cîtiva ani o tradiție a 
Filarmonicii bucu- 
restene. este o iniția
tivă de deosebit inte
res. semnificind că 
școala românească de 
compoziție are. in a- 
celasi timp, personali
tate si personalități. 
Cu o ocazie aniversa
ră. organizatorii s-au 
oorit acum asupra 
compozitorului Dumi
tru Bughici. căruia 
i-au acordat o seară 
concertistică. fapt de
plin justificat de e- 
fervescenta creatoare 
proprie acestui compo
zitor. Deși Dumitru 
Buehici este un com
pozitor care nu aș
teaptă prea mult oină 
să-și vadă o lucrare in 
lumina rampei, el si-a 
alcătuit totuși un pro
gram de prime audi
ții — cu o singură ex
cepție — mărturie a 
ritmului susținut al 
creației si a intenției 
de a ne furniza nu o 
retrospectivă, ci un in
stantaneu din progre
sia sa componistică, 
ferită de surprize, nu 
pentru că ar fi mono
cromă, ci pentru că 
admite policromia ca 
o condiție consubstan
țială. 

Deși pornește ade
sea de la o sugestie 
exterioară, chiar a- 
tunci cind nu proce
dează astfel, muzica, 
în aspectul său grăi
tor. oare a trimite la 
atari conotatii. Este o 
tehnică a narativului 
implicit (Trio pentru 
vioară, violoncel si 
Dian). căreia i se ghi
cește un conținut, 
chiar dacă nu explicit, 
o denominație, fon
date ne o convenție 
prealabilă, poate su
biectivă. dar convingă
toare.

Fără discordantă ne 
apare înclinația expre
să către sublinierea 
formei în Sonatina 
pentru vioară si pian, 
confesivă. dar si ten- 
tind o incursiune în 
tehnica elipticului, a 
decupajului alert ce 
nare aici a sugera mai 
mult decît a nara. în 
centrul seriL poate nu 
întîmojător. suita pen
tru pian a celor pa
tru Amintiri, cred că 
deosebit de reprezen
tativă pentru sugestia 
autobiografică, pentru 
credința în compoziție 
ca mod de confesiu
ne intimă, de ..rostire" 
către public orin in
termediul sunetelor. 
Aceste ..amintiri" se

tregii națiuni, să contribuie la înăl
țarea spirituală a oamenilor, la mo
bilizarea lor în înfăptuirea telurilor 
pe care ni le-am propus. Iată de ce 
este o cerință fundamentală ca. 
dezvoltînd bunele realizări de pînă 
acum, următoarele ediții ale festi
valului să ducă la realizarea unor 
opere durabile, menite să înfru
musețeze viata, să participe la e- 
ducarea oamenilor în spiritul nobi
lelor idei ale socialismului.

Experiența dobindită în actuala 
ediție relevă atît creșterea număru
lui de participant! și a beneficiari
lor. cit si calitatea sporită a unor 
manifestări, diversificărea lor. Ea 
oferă, totodată, posibilități de esti
mare lucidă, exactă a împlinirilor, 
dar și a neîmplinirilor, în spiritul 
cerințelor izvorîte din însăși dez
voltarea generală a societății, a ni
velului său de cunoaștere și de cul
tură, din menirea complexă a fes
tivalului de a fi o tribună activă a 
formării omului nou. Acestea cree
ază puternice temeiuri ca în edi
ția ce începe, păstrindu-se cu grijă 
ceea ce s-a dovedit valoros, să se 
acționeze cu mai mare hotărîre pen
tru eliminarea neajunsurilor exis
tente — atît în ceea ce privește 
conținutul creației cultural-artisti- 
ce. cît si pentru sporirea eficientei 
educative a actului de cultură, a ar
tei în general, chemate să exprime 
plenar simțămintele si năzuințele 
națiunii noastre, să devină si mai 
pregnant expresia viabilă, angajată 
a prezentului nostru, a-dăruirii cu 
care întregul popor participă la în
făptuirea hotăririlor Congresului al 
XII-lea al partidului, hotăriri ce 
prefigurează drumul măreț al tării 
spre piscurile socialismului.

completau cu o piesă 
de înclinație vădit ar
hitecturală — Sonante 
pentru vioară solo — 
deși si aici tonul ba
ladesc hrănește aso
ciațiile. de astă dată 
intra-muzicale.

încheierea progra
mului ni l-a prezen
tat ne compozitor in 
creator de muzică con
certantă (Piesă con
certantă pentru ma- 
ritnba-vibrafon) de o 
controlată spontanei
tate. degajată, poate 
dansantă uneori, si. ca 
o recapitulare a între
gului. Quintetul pen
tru alamă nr. 2. măr
turie a echilibrului si 
clarității în creația lui 
Dumitru Bughici.

Diversitatea struc
turală a găsit o sea
mă da internreti ne 
măsură : Petru Csaba, 
Dan Grigore. Stefan 
Thomasz. Modest If- 
tinchi, Irina Bughici, 
George Pane si an
samblurile „Trio Aca
demic" (Irina Staicu. 
Dotei Pașcu. Vasile 
Țugui) si cvintetul de 
suflători ..Armonia" 
(Edmund Buschinger. 
Ilie Voicu. Nicolae 
Liooczi. Florian Pane. 
Vasile Mihăilescu).
Costin CAZABAN

și valențele ei etice șl es
tetice. consemnind critic 
proslăvirea începuturilor 
receptării ei, ca și negarea 
oricărei valori, pînă la pa
rodiere și luare în ris a 
cantabilității versurilor bo~ 
lintinene pe care le-au col
portat generații de profe
sori de literatură și cri
tici cu pretenții, deopotri
vă de superficiali în mi
metismul lor care-i scu
tea de cugetare proprie. E- 
vident. Paul Cornea nu 
trece sub tăcere slăbiciu
nile de structură sa# de 
realizare estetică ale unor 
piese din opera lui Bolin
tineanu, dar nici nu neagă, 
ci evidențiază în analiza sa 
limba poetică — de care 
acesta s-a folosit înaintea 
lui Eminescu ; sensibilita
tea și spontaneitatea poe
tului în fata spectacolului 
lumii înconjurătoare ; in
tuirea valorii cuvîntului 
cu valențele lui — nu nu
mai sugestive, dar și eu
fonice ; romantismul te
matic, structural și de vi
ziune, cu aplicație spe
cială la viata colectivită
ții românești ; lărgirea o- 
rizontului literaturii ro
mânești prin introducerea 
extaticului oriental ; varie
tatea de genuri și specii 
în care a fost adesea pre
cursor și model etc,

Punînd in lumină toate 
atributele pozitive ale a- 
cestei tulburătoare crea- 
ții realizate in atît de 
scurt timp, în care Bolin
tineanu a fost nu numai 
poet, ci și revoluționar, 
militant, dramaturg, zia
rist si diplomat, impre
sionează justețea caracte
rizărilor, argumentind sub
stantial valoarea acestui 
prim volum al ediției cri
tice — veritabil fapt de 
cultură, menit să dea și al
tora imboldul unei ase
menea munci intelectuale.

Prof. unlv. dr.
Emilia Șt. M1L1CESCU

— La prima ediție a 
Festivalului national „Cîn
tarea României" ati luat 
premiul întîi cu un recital 
întitulat „Meșterul Manole", 
la cea de-a doua un alt 
premiu întîi. tot cu un 
recital de poezie româneas
că. Acum, iată-vă din nou in 
fruntea palmaresului pen
tru creațiile de pe scena 
Teatrului Mic și Foarte 
Mic. Ce înseamnă pentru 
un actor care joacă mult 
(și greu) și care este atît de 
prețuit (de public, de con
frați, de critică), viața scenică ?

— Am slujit teatrul și nu 
am căutat ca el că'mă slu
jească pe mine. Nu l-am 
considerat o cale in viață 
mai confortabilă ori un loc 
mai cald sub soare, ci dim
potrivă. Nu l-am privit ca 
pe o trambulină in virtejul 
succesului, ci ca pe o formă 
de viață și de slujire a 
unui efort colectiv (la care 
artistul e coparticipant). ca 
o modalitate de înnobilare 
a vieții oamenilor. Am 
slujit teatrul cu devotament 
și, aș zice, cu singurul or
goliu al demnității misiu
nii lui.

— Sintetî unul din acto
rii care se pot mîndrî că 
și-au făcut „cariera" ju- 
cînd în primul rînd în pie
se românești. Ce' sentiment 
dă întîlnlrea cu creația dra
maturgilor noștri actuali ?

— într-adevâr, cam opt
zeci la sută din rolurile 
mele aparțin unor piese 
semnate de autori români 
contemporani. Și nu e pu
țin lucru să afirm că fie
care din aceste roluri (Iri
na din „Matca" lui Marin 
Sorescu, Femeia din „Nu 
sint turnul Eiffel" de Eca- 
terina Oproiu. Victoria din 
„Evul mediu întîmnlător" de 
Romulus Guga. Magda din 
„Un pahar cu sifon" de 
Paul Everac, ca să mă re
fer doar la ultimele spec
tacole, fără să mai includ 
rolurile din filme sau 
din montările televiziunii) 
mi-au dat.o mare satisfac
ție. Atunci cînd problema 
revelată, ridicată, dezbătu
tă de dramaturg este ade
vărată și cînd ea preocu
pă și frămîntă mii de oa
meni — piesa românească 
merită efortul actorului, 
strădania unei valorificări 
și transfigurări scenice su
perioare. Aceasta — chiar

teatre

Șoferi buni sint șoferii bine pregătiți

atunci cînd materia litera
ră sau ținuta teatrală sint, 
vizibil, carențe sau șovăiel
nice. Mă atrage să dezve
lesc rolul de cuvînt si să 
ajung la prpblema lui, dacă 
aceasta este adevărată. Să 
joci problemele unui rol — 
este un argument forte. 
Din probleme — să faci 
apoi un rug în care să arzi...

— Vorbind despre Tea
trul Mic, despre marile și 
numeroasele lui talente, re
levăm totuși spiritul de 
echipă de acolo, calitatea 
orientării repertoriale, spec
taculare. Cum ați defini ro
lul acestui climat ?

— Actorul nu există sin
gur. El e dependent nu nu
mai de autorul piesei, ci si

socială, politică, filozofică 
comună, ci și o viată și an
gajare comună in acest 
sens.

— La Teatrul Mic s-au 
afirmat în chip fericit ar
tiști consacrați, dar cu deo
sebire regizori și actori ai 
tinerei generații.

— Avem regizori de mare 
valoare. Chiar tinerii cu 
care lucrăm sint cidți, ta- 
lentați, formați (surprinză
tor de formați), „pe picioa
rele lor". Despre afirmarea 
actorilor tineri ce să mai 
vorbim. Urmăresc cu bucu
rie confirmarea unor mari 
talente ca Monica Ghiută, 
performantele lui Dan Con- 
durache. ale lui Gh. Visu, 
Dinu Manolache. Rodica

Convorbire cu Leopoldina BĂLĂNUȚĂ

de regizor, scenograf, de 
colegii cu care își dă repli
ca, dar poate mai ales de 
ținuta instituției în care lu
crează și creează. Este foar
te important dacă teatrul 
în care trăiește are sau nu. 
cu adevărat, un program.

Or, la Teatrul Mic, mun
ca intensă, nu o dată aca
paratoare (o adevărată „te
roare a muncii" pe care de 
fapt o iubim), are corolarul 
satisfacției actorului de a 
participa (de la concepție 
la finalizare — fapt de ase
menea important !) la un 
asemenea program. Un pro
gram ce își asumă ener
gic, dinamic și plin de 
personalitate sarcinile ce 
revin scenei în ansamblul 
culturii românești ; un pro
gram de natură să trans
forme șcena dintr-un lăcaș 
de spectacole într-unul și 
mal larg și iradiant de cul
tură, de întîlnire a artelor, 
dezbatere intelectuală, de 
înaltă trăire și efectivă în- 
rîurire spirituală — în sen
sul modelării, sub semnul 
umanismului comunist, a 
unor mase cit mai largi de 
spectatori.

Sub semnul acestui pro
gram nimic nu e făcut la 
întîmplare. Tindem să slu
jim și nu să fim slujiți. Sub 
semnul acestei angajări — 
încercăm mai mult ca ori- 
cînd să practicăm un tea
tru de grup — ceea ce pre
supune nu numai o gîndire

Negrea si ale ațîtor altora 
pe care ii descoperim chiar 
acum. în repetiții...

La chemarea și vocația 
de a munci se adaugă aaest. 
climat de armonie și în
credere.

Pasiunea cu care d£im 
viată programului de Ja 
Teatrul Mic vine și din fap
tul că el ne dă sentimentul 
angajării în actualitate, al 
efortului de a contribui, 
prin problemele pronnntat 
politice pe care le «dezba
tem. la transformarea revo
luționară a oamenilor-.

Șansa unică a timpului 
pe care îl trăim, a efortu
rilor de adîncime pe care le 
facem trece prin n'oi. Este 
o demnitate specifică acto
rului contemporan de a fi 
fast chemat să participe 
mai direct, mai energic si 
mai concret ca oricînd la 
perfecționarea socială și 
înnobilarea morală a oame
nilor.

— Cum ati defini teatrul 
românesc de aici ?

—■ V-a§ răspunde cu pa
rafraza unor viersuri ce-mi 
sint foarte dragi : „Ne vom 
trezi fără de lume într-o 
bună zi ! De nu păzim ră
gazul s-o visăm". Intr-o 
lume care are obsesia — ne
cesară. dealtfel — a propă
șirii materiale, a dezvoltării 
tehnice, a sporirii confortu
lui. trebuie să ținem ..cu 
dinții" la menținerea unui

• Teatrul „Ion Vasilescu“-Giurgiu : Bunica se mărită — 19,.30.
• Studioul. de teatru al I.A.T.C. a Iertarea — 19.30.

cinema
a Mondo umano : DRUMUL SĂRII
— 16; 18; 20, MUNCA — 15,30; 11,30;19,30.
e Dulce ca mura, dragostea mea 
(„Zilele filmului sirian") : STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
a Alo, aterizează străbunica: FEREN
TARI — 15,30; 17,30; 19,«30.• Ana și „hoțul" : VIITORUL — 15,30;
17,30; 19,30, PROGRESUL — 15.30;17,30; 19,30.
• Fata Morgana : POPULAR — 15.30; 
17,30; 19,30.
• Duelul : FLACARA — 15.30; 17,30;
19,30.
• Caseta Măriei de Medici : PAfTRTA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, FA
VORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;20,15.
• Capitolul al doilea : SCALA — 9.15; 
12; 14,45; 17.30; 20,15, BUCUREȘTI — 
8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,30, CULTU
RAL — 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15.
O Fata cu scoica : CENTRAL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18; 20.
« Copie la indigo : SALA MICĂ A 
PALATULUI — 17.15; 20, MELODIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.15, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 

preventive. La primul examen din 
acest an, nici unul din instructorii 
scolii de șoferi amatori din Clui- 
Napoca n-a fost declarat admis, iar 
la examenul din luna octombrie. 29 
nu s-au mai prezentat, iar din cei 
58 care au răspuns la apel n-au pro
movat decît 18. După cum, la școala 
din Alba Iulia au promovat numai 
9 din 25, iar unul a fost prins... co
piind. Participantii la consfătuire a-u 
apreciat măsura luată ca astfel de 
instructori... neinstrui.ți să nu mai 
primească autorizații de funcționare 
in viitor. Din comoditate, unii in
structori nu insistă în timpul orelor 
efectuate în poligon asupra însușirii 
corecte de către elevi a manevrelor

Pe marginea unei consfătuiri 
pe țară privind necesitatea 

îmbunătățirii procesului 
instructiv-educativ în școlile 

de șoferi amatori

prevăzute pentru examen, alții aleg 
trasee sau zone liniștite, care nu ri
dică nici un fel de probleme de cir
culație. în loc să-i deprindă pe viito
rii șoferi amatori cu traficul rutier 
normal, care să le solicite din plin 
aplicarea „pe viu" a cunoștințelor 
teoretice însușite și a deprinderilor 
practice în formare. Ca să nu mai 
vorbim de tendința de căpătuială a 
unor instructori, care-i determină pe 
cursanti. în schimbul promisiunii 
unei așa-zise pregătiri mai bune, să 
le ofere cadouri, mese festive și 
chiar bani. De aici, necesitatea subli
niată și în cadrul consfătuirii ca in 
toate școlile de șoferi amatori să se 
întocmească programe concrete de 
măsuri, să se găsească cele mai 
bune forme, metode și mijloace care 
să vizeze atît perfecționarea pregă
tirii profesionale a instructorilor, a 
întregului personal didactic, cit și 
educarea lor in spiritul principiilor 
societății noastre.

în cadrul consfătuirii au fost evi
dențiate și alte măsuri și acțiuni de 
natură să determine trecerea la o 
nouă calitate și în procesul instruc- 
tiv-educa-tiv din școlile de șoferi 

echiliforu între aceste ten
dințe si. cele ce urmăresc e- 
ducatiși morală, sufletească, 
îmboigîitirea si intensifica
rea vjietii spirituale. E un 
prin cî.piu fundamental în 
definirea omului societă
ții noastre socialiste.

D«e aceea cred că teatrul 
e cFiemat să dezvolte func
ții! te, capacitățile de visare, 
fantezie (fantezia, pe care 
Lr* *nin  o considera indis- 
punsabîlă proceselor cu
noașterii), simțul creator al 
ofime'nilor, să întrețină pînă 
târziu dimensiunea viziona
ră, flacăra romantismului 
revoluționar, mai specific 
vj'rstei tinere.

• Teatrul Național (sala mică) : 
Cheile orașului Breda •— 19: (sala A- telier) : Idolul și Ion Anapoda (amî- 
nat din 4.XII) — 19.
• Filarmonica „George Enescu" (Ate
neul Român) : Concert simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu, Soliști : Va
lentin Gheorghiu, Ștefan Gheorghiu, 
Alexandru Moroșanu, Virginia Mânu, 
Mircea Moisa — 19,30.
• Opera Română : Freischiitz — 19.
• Teatrul de operetă : Silvia — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandna" 
(sala Schitu Măgureanu) : Ferma — 
19,30; (sala Grădina Icoanei) : Poezia muzicii tinere ■— 19,30.
• Teatrul Mic : Niște țărani — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Pe cine numim... eu ? — 20.
Î> Teatrul de comedie : Turnul de ildeș — 19,30.
o Teatral „Nottara" (sala Magheru): 
Karamazovii — 18,30; (sala Studio) : 
Omul care face minuni — 19.
• Teatrul Giuiești (sala Majestic) ; 
Peri ele —• 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tăn-ase* 
(sala Savoy) : Veselie Ia Tănase — 
19,30; (sala Victoria) : Melodii ’81 —
19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" x Soarele Carpaților — 19.
a Teatrul „Țăndărică" : Tigrișorul Petre — 17.
• Circul București : Fantastic circ —
19.30.

Principala concluzie desprinsă din
tr-o recentă consfătuire pe țară, la 
care au participat reprezentanți ai 
Comitetului pentru Problemele Con
siliilor Populare. Inspectoratului Ge- 
neral al Miliției. Automobil Clubului 
Român, directorii școlilor de șoferi a- 
matori din toate județele si din mu
nicipiul București, a fost aceea că, 
deși în ultimul timp s-au înregistrat 
unele progrese în ce privește dotarea 
tehnico-materială a școlilor și în îm
bunătățirea sistemului de instruire, 
deși există o preocupare sporită pen
tru selecționarea și disciplinarea in
structorilor, rezultatele obținute în 
pregătirea teoretică și practică a 
viitorilor eondueători auto nu sînt 
încă pe măsura cerințelor. Fapt ates
tat și de statisticile miliției, din care 
reiese că, în acest an, circa 60 la 
sută din totalul accidentelor rutiere 
comise din culpa șoferilor au fost 
săvîrsite de conducătorii auto 
amatori, jumătate dintre aceștia fiind 
incepători.

Dezbaterile din cadrul consfătuirii 
au relevat că în multe școli de șo
feri amatori, predarea regulilor de 
circulație nu se face în strînsă le
gătură cu analiza cauzelor de pro
ducere a accidentelor, analiză din 
care să rezulte învățăminte și să se 
adopte măsurile concrete de preve
nire. Sînt, de asemenea, frecvente 
cazurile de nerespectare a planului 
de invătămint, predarea disciplinelor 
răminînd la latitudinea profesorilor 
și instructorilor, iar uneori chiar la 
discreția cursanților. In sondajele 
efectuate la școlile de șoferi ama
tori din București. Timișoara. Craio
va, Suceava și Tg. Jiu s-au consta
tat inexistenta planurilor de lecții, 
necunoașterea temelor ce trebuiau 
executate cu elevii în ziua respecti
vă sau schimbarea unor teme cu al
tele, «lupă bunul plac al instructori
lor. Referitor la instructori. în ca-

■ drul consfătuirii s-a insistat asupra 
necesității pregătirii lor profesionale 

■și pedagogice. Unii dintre ei s-au 
dovedit atît de slab pregătiți, încât 
în cursul examinării la care au fost 
supuși în acest an (pină în prezent 
au fost examinați peste 1 200 de in
structori) n-au reușit să promoveze 
nici măcar prima probă, elementară, 
de cunoaștere a regulilor de circula
ție. Alti instructori nu cunosc no
țiuni simple de mecanică auto sau 
componentele de bază ale conduitei

Crșd că teatrul de azi 
(nu numai de aici) nu ape
lează la o singură sau nu- 
inai la citeva componente 
4de ființei umane, ci și la 
fgînd, inteligentă și la sen
sibilitate, sentiment, în a- 
celași timp. îl ia pe spec
tator cu tot ce îl constituie, 
ce îl formează. îl singula
rizează ca individ sau ca o 
categorie de public căreia 
îi aparține și reparcurge 
căile ce duc spre simțul co
lectivității, spre acțiunea ce 
transformă lumea.

Problematica actualității 
nu poate fi abordată numai 
la nivelul «confruntării d,e 
idei, de opinii, ci și Ia 'V 
al corolarului lor afect 
De unde nevoia de a adu .. 
pe 6Cenă zbuciumul uman 
ce dublează angajarea con
științei, suferințele și bucu
riile, momentele de cum
pănă și cele de entuziasm, 
misterul uman. Vibrația în
tregii ființe umane, remo- 
delarea ei complexă si de 
adîncime, la care tintește 
teatrul necesită angaja
rea întregii ființe a artis
tului (actor, dar și regizor, 
scenograf etc.). Personalita
tea slujitorului scenei, ca 
dealtfel a oricărui om. e 
dată și de coordonatele 
specifice — în timp și spa
țiu. Pentru mine e semni
ficativ — ca o tradiție ce 
obligă — faptul câ m-am 
născut în Vrancea. într-o 
vatră de viată spirituală 
românească. După cum de 
maximă importantă e cre
ditul acordat teatrului, 
acum și aici, în dezvoltarea 
si înfrumusețarea oame
nilor.

Natalia STANCH

FLAMURA — 9; 11; 13.15; 15,30;17,45; 20.
a Hiroshima, dragostea mea : CAPI
TOL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. 
a Moscova nu crede în lacrimi ; VIC
TORIA — 9,30; 12,30; 16; 19.
a Popeye marinarul — 9,15; 11; 12,45; 
14.30; 16,15, Șantaj — 18; 20 ; DOINA, 
a Aii Baba și cei 40 de hoți : FEROVIAR — 9; 12; 16; 19.
a Ghepardul : PALATUL SPORTU
RILOR SI CULTURII — 17.30.
a Pirații secolului XX : BUZEȘTI — 16; 18; 20.
a Soțul ideal : LIRA — 15,30; 18; 20. 
a Cină între prieteni : COTROCENI
— 15; 17,30; 20.
O Intîlniri tirzii î VOLGA — 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20,15.
a Legenda lui Ciun Ilian : AURORA— 9; 12; 16; 19.
a Acum douăzeci de ani : MIORIȚA— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.a întoarcerea acasă : FESTIVAL — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
a Kramer contra Kramer : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. 
a Kagemusha : GRTVITA — 9; 12; 
16; 19, EFORIE — 9; 12; 16; 19.
a Polițist sau delincvent : DACIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
a Lupii mărilor : G TULEȘTI — 9;
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20, FLOREASCA
— 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20. TOMIS— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
a Toată lumea este a mea : PACEA— 11; 15,30; 18,30.
a Căpitanul răzbunării : COSMOS — 15,30; 17,30; 19,30.
a Yankeii : ARTA — 9; 12; 16; 19. 
a 39 de trepte : MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.

amatori. Despre citeva dintre aces
tea ne-a vorbit tovarășul colonel 
Victor Beda. șeful Direcției circu
lație din Inspectoratul General al 
Miliției :

— în primul rînd, se impune apli- 
carea, în cadrul școlilor de șoferi 
amatori, a unor măsuri de mo
dernizare a metodelor de predare a 
normelor rutiere si de conduită pre
ventivă, prin utilizarea unei game 
variate de mijloace si materiale di
dactice : filme, diapozitive, machete 
funcționale, simulatoare, care să asi
gure învătămîntului un pronunțat 
caracter practic. în viitor, este ne
cesar să fie mai bine fructificate 
concluziile reieșite din examenul 
psihologic privind aptitudinile candi- 
datilor. Aceasta cere ca psihologii 
să se integreze mai mult în activități 
practice si să urmărească mai în
deaproape comportarea cursanților 
pe parcursul instruirii lor. Alte 
măsuri vizează ca temele de me
canică să capete un mai pronun
țat caracter aplicativ, menținerea in 
perfectă stare de funcționare a ma
șinilor din dotarea școlilor, afecta
rea unui anumit număr de ore de 
pregătire pentru conducerea pe timp 
de noapte în localități și în afara 
acestora, iar temele de circulație să 
asigure o îmbinare strînsă între 
normele rutiere și cele de con
duită preventivă. O măsură deosebit 
de importantă este aceea care pre
vede ca instructorii să fie făcuti răs
punzători pentru nivelul necores
punzător de pregătire a cursanților 
pe care i-au avut în grijă, nivel 
constatat atît cu prilejul examene
lor, cit și ulterior. în cazul în care 
aceștia comit abateri grave sau acci
dente deosebit de grave din pricina 
unei pregătiri superficiale. în con
text, trebuie evidențiată prevederea 
ca în viitor să se organizeze pe plan 
central cursuri speciale pentru pre
gătirea și perfectionarea instructori
lor și a celorlalte cadre didactice. 
Toate aceste măsuri și acțiuni, du
blate de preocuparea neslăbită pen
tru întărirea ordinii și disciplinei, 
pentru sporirea eficientei procesului 
de instruire și educație «int menite 
să ducă, efectiv, la formarea unor 
conducători auto amatori la nivelul 
cerințelor tot mai complexe ale trafi
cului rutier actual si de perspectivă.

Petre POPA
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J n chemările profund 1imaniste de pace
și dezarmare ale președintelui Nicolae Ceaușescu

Primiri la primul ministru al guvernului
Tovarășul Ilie Verdet. prim-minis- 

tru al Guvernului Republicii Socia
liste România, a primit succesiv în 
cursul zilei de joi, în vizită protoco
lară de prezentare, pe ambasadorii 
Republicii Columbia — Gilberto Cruz

Villegas, și Republicii Tunisiene — 
Mohamed EI Mokhtar Zannad.

Convorbirile care au avut loc cu 
acest prilej s-au desfășurat într-o at
mosferă cordială.

(Agerpres)

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII NIGER

se regăsesc aspirațiile cele mai fierbinți 
ale poporului român, ale tuturor popoarelor lumi?

Plecarea tovarășului Yasser Arafat
J»

Pentru a crea, oamenii 
au nevoie de un cer senin

Aurel CIUPE, 
maestru emerit al artei

Atunci cind vorbesc armele, mu
zele tac. Iată un adevăr binecunos
cut de toată lumea. Un adevăr care 
ar putea fi invocat in legătură cu 
aproape toate marile creații ale o- 
menirii. In timp de pace, si adu- 
cindu-i implicit un omagiu, au fost 
create lucrări care, azi, fac mân
dria patrimoniului de aur al uma
nității. Ce-ar însemna distrugerea 
lor, ce-ar însemna pierderea aces
tui tezaur in condițiile unui ,'ăz- 
boi ? Ce prejudicii ar aduce el pe 
plan material și spiritual ? Iată în
trebări peste care trec prea ușor 
cei ce contribuie la fabricarea unui 
armament din ce în ce mai sofis
ticat, cu acțiune din ce în ce mai 
distructivă.

Artiștii generației mele, cei ce au 
cunoscut cele două mari conflagra
ții internaționale. cunosc bine oro
rile războiului. Nu cred că își mai 
poate dori cineva să retrăiască în
tregul cortegiu de nenorociri pe 
care un nou măcel le poate aduce. 
Cu atit mai mult nu cred că cine
va poate dori fiilor și nepoților 
săi să le cunoască.

Oamenii au nevoie de pace pen
tru a munci, pentru a crea, pentru 
a putea cu adevărat să contribuie 
la propășirea țării lor. îmi amin
tesc că acum mai bine de 6U de ani, 
la 1 decembrie 1918, am participat 
alături de mulți artiști transilvă
neni la marea adunare de la Alba 
Iulia. Am participat cu trup și su
flet la această înălțătoare sărbătoa
re a poporului nostru gîndindu-mă 
cită nevoie avea România de pace

pentru a se putea dezvolta. Cu atît 
mai mult după cel de-al doilea 
război mondial, care l-a întrecut pe 
primul, în cruzimi șl pagube, ma
teriale și spirituale, necesitatea unei 
vieți pașnice s-a impus tuturor con
științelor cinstite, pentru că numai 
în asemenea condiții se pot pune 
bazele unei vieți noi, cu adevărat 
profitabile pentru toți membrii so
cietății noastre. Iată de ce mi se 
pare îngrijorător faptul că se chel
tuiesc sume enorme pentru fabri
carea unui armament modern al 
cărui scop este să distrugă, să u- 
cidă. Destinați unor scopuri pașni
ce, toți acești bani ar contribui de
sigur substanțial la progresul unor 
țări mai puțin dezvoltate, la înlă
turarea foametei și privațiunilor din 
multe țări ale lumii a treia.

Nu numai artiștii țării noastre, ci 
toți cetățenii ei, fără deosebire de 
naționalitate, au nevoie de pace 
pentru a-și desfășura, fiecare con
form capacității și înzestrării sale, 
munca cinstită menită să ducă la 
propășirea României. Animată de 
cele mai generoase aspirații, lupta 
lor pentru o lume fără arme, răs
punsul entuziast pe care l-a înre
gistrat chemarea insuflețitoare a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, impre
sionantul marș al păcii care a avut 
loc la București, sint de natură să 
ne îndreptățească speranțele că 
glasul nostru va fi auzit, că putem 
contribui astfel la liniștea cămine
lor noastre, la asigurarea unei vieți 
pașnice atit de necesare progresu
lui general.

„Cel mai frumos cadou 

pentru toți copiii lumii11
Cu o. luciditate impresionantă, cu 

o clarviziune care-i este atît de pro
prie, tovarășul Nicolae Ceausescu 
ne-a înfățișat pericolele uriașe care 
amenință omenirea, civilizația atîtor 
milenii de existentă, dar mai ales 
— asa cum s-a exprimat atît de 
frumos secretarul general al parti
dului — este amenințată cea mai 
mare creație a naturii, noi. oamenii. 
Stirn de la părinții noștri ce în
seamnă războiul, cu jalea si cu la
crimile care-1 însoțesc. Generația 
mea a învătat să muncească, să facă 
pămîntul să rodească pentru oa
meni. pentru fericirea lor. nu pen
tru distrugere. în ultimii ani. dato
rită înțelepciunii cu care ne condu
ce partidul, am realizat multe lu
cruri frumoase si viata țăranilor 
noștri s-a înseninat. întotdeauna ță
ranul român a dorit pacea Si liniș
tea pentru a putea lucra pămîntul 
și a-1 face să rodească. Inițiativa de 
pace a tovarășului Nicolae 
Ceausescu, care ne reprezintă cu 
atîta demnitate, a dat întregului 
nostru popor un imbold și mai pu
ternic de a acționa energic pentru 
înfăptuirea dezarmării nucleare, 
pentru apărarea civilizației umane.

Ca fiică a acestor pămînturi stră
bune. răscolite de bombe si obuze, 
doresc din toată inima ca ideile ge
neroase pornite din dragostea Pre
ședintelui tării noastre pentru oa
meni si pentru destinele omenirii 
să găsească ecoul dorit la ceilalți 
conducători ai popoarelor, pentru a 
porni pe calea dezarmării si in
staurării unei păci trainice în întrea
ga lume.

Cuvîntarea Pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rostit-o la 
marea demonstrație din București

Joi după-amiazâ a părăsit Capi
tala tovarășul Yasser Arafat, pre
ședintele Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, care, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut o vizită în tara noastră.

La aeroportul Otopeni oaspetele a 
fost salutat de tovarășii Virgil Ca- 
zacu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.; 
Ion Coman, membru al Comitetului

Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Petru Enache. membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat. 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Khaled El-Sheikh, 
șeful reprezentanței O.E.P. la Bucu
rești, și alți membri ai reprezen
tanței.

(Agerpres)

Convorbiri economice româno-bulgare
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, joi la amiaza, pe tovarășul 
Andrei Lukanov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, președintele părții 
tării sale in Comisia mixtă guverna
mentală româno-bulgară de cola
borare economică si tehnico-științi- 
fică-

în aceeași zl, tovarășul Andrei Lu
kanov a avut o întrevedere cu to
varășul Ion Ioniță, viceprim-ministru 
al guvernului.

în timpul întrevederilor s-a expri
mat satisfacția pentru evoluția ascen
dentă a relațiilor de strinsă cola
borare și cooperare pe multiple pla
nuri statornicite între România și 
Bulgaria, raporturi care, în urma în
țelegerilor și hotărîrilor convenite cu 
prilejul tradiționalelor întilniri și 
convorbiri dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, au cunos
cut o continuă amplificare și diver
sificare. în folosul ambelor țări și 
popoare, al cauzei socialismului și pă
cii în lume.

electronicii și electrotehnicii. Indus
triei chimice, transporturilor, agricul
turii și industriei alimentare, pre
cum și in alte sectoare de interes 
reciproc. S-a convenit, totodată, li
vrarea reciprocă de ansamble. sub- 
ansamble si piese de schimb in do
meniul mijloacelor de transport, ele
mente hidraulice Si pneumatice, teh
nică de calcul si altele. Au fost sta
bilite. de asemenea, importante mă
suri vizînd dezvoltarea în continuare 
a schimburilor de mărfuri, lărgirea și 
diversificarea acestora.

La încheierea lucrărilor, președin
ții celor două părți în comisie. Emi- 
lian Dobrescu. viceprim-ministru al 
guvernului, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, si Andrei 
Lukanov. vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Bulgaria, au 
semnat protocolul sesiunii.

(Agerpres)

Prin decrete ale

„Să modelăm metalul numai pentru 
bunăstarea oamenilor"

Asemenea întregului nostru popor, 
am urmărit cu cel mai viu interes 
grandioasa manifestare din capitala 
tării pentru pace, dezarmare si 
destindere. Inflăcăratele chemări ale 
oelui mai iubit fiu al poporului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
pentru realizarea unei lumi a liniș
tii. înțelegerii și conlucrării rodni
ce, spre binele generațiilor de astăzi 
și de mîine. stăruie în conștiința 
mea. a tovarășilor mei de muncă, 
ca mobilizatoare îndemnuri in ve
derea asigurării unui viitor eliberat 
de pericolul distrugerii vieții, a în
săși existentei oamenilor și planetei 
pe cșire trăim.

îmi dau seama, ca unul care. în 
copilărie, am resimțit repercusiunile 
celui de-al doilea război mondial, 
de ce ar putea reprezenta o nouă 
conflagrație mondială. Iată de ce. 
din toată inima și conștiința, aprob 
și susțin noua inițiativă de pace a 
președintelui României socialiste, 
tot ceea ce întreprinde pentru ca 
astăzi și mîine să muncim noi și 
toate popoarele lumii în condiții de 
deplină siguranță, pentru binele si 
prosperitatea fiecărei națiuni, a fie
cărui popor.

Sint om care modelează metalul 
de multi ani in întreprinderea de 
construcții metalice din Bocșa. Noi 
realizăm armături metalice pentru 
hale industriale si roadele muncii 
noastre se regăsesc în nenumărate 
obiective industriale de pe cuprinsul 
României, dar și în multe hale in
dustriale din alte țări. întotdeauna, 
modelînd metalul, am dorit să ser
vească păcii, bunăstării și fericirii 
oamenilor. Această năzuință ne

dului și statului nostru că îl vom 
sprijini cu munca, cu fapta Si cu 
gindul în tot ceea ce face pentru 
ca in lume să triumfe pacea, des
tinderea. încrederea între toate po
poarele lumii.

Nicolae BARBU
maistru, 
întreprinderea de construcții 
metalice Bocșa, 
județul Caraș-Severin

cuprinde idei de o covîrșftoare dra
goste pentru om și pentru viată. Ce 
poate da glas mai bine și mai fru
mos acestei dragoste decît cuvintele 
sale pătrunse de atita grijă părin
tească pentru toti copiii lumii, că 
pentru ei acum, în preajma sărbă
torilor de Anul nou cel mai bun 
cadou ar fi pacea, o pace fără ame
nințarea bombelor atomice.
Draqne VASLL1CA
vicepreședintă
a Cooperativei agricole 
de producție Novaci, 
comuna Mihăilești, județul Giurgiu

Desen de Gheorghe CĂLĂRAȘU
animă neclintit si astăzi și 
îl asigurăm pe conducătorul narti-

l DREPTUL PĂCII, 
I Au dreptul să răsară pe timpuri mii 

’ de flori,
‘ Să zburde mieti-n voie iar fluturii
ț să zboare
ț Și soarele puternic să lumineze-n zori
ț Să-ncinte ochii noștri cu splendida-i
, culoare.
| Au dreptul să răsară și spicele de grîu,

’ Să crească lanuri dese in care sâ
‘ se-ascundâ
ț
J 
ț

DREPTUL SACRU
Băiatul ce se ioacă și omul pin-la bria,
Cu coasa ascuțită și bolta frunții udă. ț

Au dreptul porumbeii să se inalțe-n \
soare 

Să facă salturi suple in zborul lor tenace. 
Nu vrem bombardiere cu performanțe rare ; 
Noi vrem ce-i omenește;

SA FIE-N LUME PACE.

Aurel GINAVAR
strungar, 
întreprinderea de autoturisme Pitești

ț 
ț 
ț 
ț 
ț

Excelenței Sale Colonel SEYNI KOUNTCHE
Președintele Consiliului Militar Suprem, 

Șeful statului Niger
Aniversarea Zilei naționale a țării dumneavoastră îmi oferă plăcutul 

prilej de a vă adresa calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de pace, progres și bunăstare poporului Nigerului.

Sint încredințat că relațiile dintre România și Niger se vor dezvolta tot 
mai mult în viitor, in beneficiul națiunilor noastre, al cauzei păcii, indepen
denței, destinderii și colaborării în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

La 18 decembrie, po- 
PX>rul Nigerului sărbă
torește împlinirea a 23 
de ani de la memora
bilul act al proclamă
rii republicii, act care 
a reprezentat un im
portant pas inainte pe 
calea lichidării domi
nației coloniale si a 
dezvoltării de sine stă
tătoare a tinărului stat 
african.

Situat în centrul A- 
fricii sahariene. fără a 
avea ieșire la mare. 
Nigerul are. în ciuda 
suprafeței 6ale întinse 
(1 267 000 kmp). o 
populație puțin nu
meroasă (5.4 milioane 
locuitori), concentrată 
în cea mai mare par
te în cimnia fluviului 
de la care îsi trage 
numele. Această popu
lație se ocupă cu a- 
gricultura si creșterea 
animalelor. Pentru a 
învinge clima secetoa
să si a asigura hrana 
necesară locuitorilor, 
autoritățile de la Nia
mey acordă o atentie 
deosebită dezvoltării 
agriculturii, unul din

tre cele mal mari pro
iecte in curs de reali
zare fiind baraiul de 
la Kandadji. Aflat pe 
fluviul Niger, la 180 
km nord de capitală, 
baraiul va aprovizio
na cu ană terenuri a- 
rabile cu o suprafață 
de 140 000 hectare și 
numeroase așezări si
tuate de o parte si de 
alta a fluviului. Fon
duri apreciabile sint 
alocate, de asemenea, 
dezvoltării sectorului 
zootehnic, construirii 
de centre pentru pre
gătirea (Cadrelor agri
cole de specialitate, 
extinderii drumurilor 
s.a.

întrucît anii înde
lungați de dominație 
colonială au lăsat 
urme adinei asupra e- 
conomiei naționale, 
poporul Nigerului de
pune. în același timo. 
eforturi susținute pen
tru crearea bazelor 
industriei proprii si 
valorificării principa
lelor resurse ale sub
solului. Astfel, pros
pectările geologice e-

feetuate în ultimii ani 
au dus la descoperirea 
unor importante ză
căminte de cupru, ni
chel. titei. cărbune si 
mai ales uraniu. Pro
ducția de uraniu a 
Nigerului va aiunge la 
8 000 tone în 1982. fată 
de 1 500 tone în 1977, 
situînd această tară 
printre primele locuri 
din lume.

Animat de sentimen
te de solidaritate cu 
tinerele state africane, 
cu toate țările care au 
nășit De calea dezvol
tării independente, po
porul român urmăreș
te cu viu interes re
zultatele obținute de 
ponorul Republicii Ni
ger în direcția făuri
rii unei vieți noi. în
tre Republica Socia
listă România si Re
publica Niger s-au 
statornicit relații de 
prietenie si colaborare 
care cunosc o evolu
ție ascendentă in in
teresul celor două țări 
si popoare, al păcii si 
intelegerii internațio
nale.

Consiliului de Stat, au fost înființate

• „TURBOPLANUL". 
Austriacul Heinz Iordan, pasio
nat constructor de aeromodele. 
și-a numit invenția „turboplan", 
dar ea seamănă izbitor ca as
pect exterior cu o ..farfurie zbu
rătoare". Diametrul ..turbopla- 
nului" depășește cu puțin un 
metru, suprafețele lui portante 
amintesc de un inel. în centrul 
căruia ae află motorul cu elicea 
și cabina pilotului Elicea este 
plasată deasupra cabinei. învîr- 
tindu-se, ea creează o forță care 
înaltă aparatul în văzduh si face 
să se învirtă „inelul" sub ca
bină. în numai cinci minute, 
turboplanul este capabil să a- 
tingă o înălțime de 5 000 metri, 
dezvoltînd deci o viteză de 16 
metri pe secundă.

• RADIOTELEFON1E 
AUTOMATĂ. în Franța sint 
în curs de definitivare proiecte
le de extindere a sistemului de 
radioteiefonie, în regim automat, 
la scara intregii țâri. în etapa 
finală, pasagerul unui autoturism 
va putea obține, indiferent în 
ce loc s-ar afla, legături telefo
nice urbane, interurbane și in
ternaționale. De asemenea, va 
putea beneficia de toate servici
ile rețelei telefonice obișnuite.

• ÎMPOTRIVA ALTE
RĂRII FRUCTELOR.
gul englez Peter Lowings a pro
pus un sistem de protecție pen
tru fructe, care, suprimind pro
cesul de refrigerare — mare 
consumator de energie — va re
duce sensibil costurile de sto

care si transport. Procedeul con
stă în vaporizarea cu esteri de 
acizi grași, al căror rost este de 
a împiedica atît pătrunderea o- 
xigenului din atmosferă, cit și 
degajarea bioxidului de carbon 
produs in perioada coacerii. 
Astfel pregătit, un transport de 
banane a parcurs o distanță a- 
preciabilă fără ca temperaturile 
de peste 34 grade Celsius să ai
bă vreun efect nociv.

• SUPRACONDUCTI- 
BILITATE. Pentru diminuarea 
rezistenței metalelor șl creșterea 
conductibilității lor, o echipă de 
cercetători americani a propus 
înlocuirea procedeului actual — 
scump și dificil de realizat — 
de răcire a metalului cu heliu 
lichid pînă la o temperatură a- 
propiată de zero absolut, prin-

Au fost abordate, de asemenea, pro
bleme privind posibilitățile pe care 
le oferă economiile naționale ale ce
lor două țări pentru lărgirea conlu
crării bilaterale pe tărim economic, 
tehnico-științifie și in alte domenii de 
interes comun, pentru creșterea și 
diversificarea schimburilor de măr
furi.

La întrevederi au participat tova
rășii Emilian Dobrescu, viceprim-mi
nistru al guvernului, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, pre
ședintele părții române în comisia 
mixtă, loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, Vasile 
Bulucea, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor. Petre Duminică, 
ambasadorul țării noastre la Sofia, 
alte persoane oficiale.

A fost de fată Malcio Malcev, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Bulgaria la București.

★
La București s-au încheiat. joi 

după-amiază, lucrările celei de-a 
XV-a sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-bulgare de co
laborare economică și tehnico-stiin- 
țifică.

Cele două părți în comisie au ana
lizat pe larg activitatea desfășurată 
în perioada de la precedenta sesiune 
pînă în prezent, pentru dezvoltarea 
colaborării economice si tehnico- 
științifice. specializării și cooperării 
bilaterale. relevindu-se că relațiile 
economice româno-bulgare s-au am
plificat continuu, in spiritul înțelege
rilor și hotărîrilor convenite cu oca
zia întîlnirilor și convorbirilor din
tre conducătorii de partid si de stat 
ai celor două tari, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov.

în baza rezultatelor obținute și a 
analizei efectuate au fost stabilite 
noi măsuri si acțiuni vizind lărgirea 
și diversificarea colaborării si coo
perării economice si tehnico-stiintifi- 
ce în domeniile metalurgiei, energiei 
electrice, construcțiilor- de mașini.

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe. Ște

fan Andrei, a transmis lui Javier 
Perez de Cuellar o telegramă de fe
licitare cu ocazia alegerii sale în
funcția de secretar general al- Orga
nizației Națiunilor Unite.

★
La invitația ministrului turismului 

și sportului, Emil Drăgănescu. in 
zilele de 16 și 17 decembrie. Gheorghi 
Eftimov, președintele Comitetului de 
Stat pentru Turism al R. P. Bulgaria, 
a făcut o vizită în tara noastră.

Cu acest prilej a fost semnat un 
protocol prin care sint stabilite noi 
măsuri vizind dezvoltarea relațiilor 
turistice dintre România și Bulgaria, 
precum și intensificarea colaborării 
dintre organele și organizațiile de 
turism din cele două țări.

Oaspetele a vizitat obiective turisti
ce din Sinaia, Predeal, Brașov și 
Poiana Brașov.

(Agerpres)

CENTRELE INDUSTRIAL-AGRARE MOTRU ȘI ROVINARI
Prin decrete ale Consiliului de Stat 

au fost Înființate centrele industrial- 
agrare Motru și Rovinari. primele de 
acest fel’ din țara noastră, acțiune 
menită să contribuie la îmbunătățirea 
organizării administrativ-teritoriale. 
la crearea unor condiții mai bune 
pentru sporirea producției de cărbu
ne, pentru îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de viată ale minerilor 
și familiilor lor. ale întregii populații 
din zonele carbonifere ale județului 
Gorj.

Centrul industrial-agrar Motru cu
prinde orașul Motru. comunele Cătu
nele, Mătăsari, Drăgotești și Samari- 
nești. iar centrul industrial-agrar Ro
vinari — noul oraș Rovinari, comu
nele Bîlteni. Fărcășești. Urdari și 
Cilnic.

Cu acest prilej, la cluburile mineri
lor din orașele Motru și Rovinari au 
avut loc adunările de constituire a co
mitetelor de partid ale noilor centre 
industrial-agrare, a direcțiilor admi- 
nistrativ-economice. precum și ședin
țele de constituire a organelor de stat 
ale centrelor industrial-agrare res
pective.

Au participat, tovarășii Constantin 
Dăscălescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Petre Lungu, prim-secretar al 
Comitetului județean Gorj al P.C.R.. 
președintele Consiliului popular ju
dețean, secretarii comitetelor de partid 
și ai organizațiilor de bază, membri 
ai conducerilor organizațiilor sindi
cale, U.T.C. și de femei, deputati in 
consiliile populare, membri ai consi
liilor oamenilor muncii din unitățile 
economice din zonă, președinții și in- 
ginerii-șefi ai cooperativelor agricole 
de producție, alți locuitori ai orașe
lor, comunelor și satelor componente 
ale centrelor induștrial-agrare.

Participant» la discuție au dat o 
înaltă apreciere noii măsuri adoptate 
de conducerea partidului, personal de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care 
acordă o deosebită atentie dezvoltă
rii întregii activități economico-socia- 
le în bazinele carbonifere din Oltenia, 
îmbunătățirii condițiilor de muncă și 
de viată ale tuturor celor ce locuiesc 
și muncesc pe aceste meleaguri. Ei 
au analizat cu înaltă exigentă co
munistă. muncitorească neajunsurile

de pînă acum. îndeosebi ne linia în
deplinirii producției fizice la cărbune, 
folosirii utilajelor și instalațiilor, uti
lizării mai eficiente a forței de 
muncă și timpului de lucru, ri
dicării calității producției și reduce
rii cheltuielilor materiale. Vorbitorii 
au subliniat justețea criticilor aduse 
Ia recenta Plenară comună a C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice si Sociale, pre
cum și a măsurilor care s-au mate
rializat în crearea actualelor centre 
industrial-agrare. direcțiilor adminis- 
trativ-economice și a combinatelor 
miniere Rovinari și Motru. cu rază de 
activitate mai mică, dar cu posibilități 
mai bune de organizare și coordona
re a producției. Suoliniind importan
ta alocării de fonduri suplimentare 
pentru realizarea unor obiective so
ciale și culturale la Motru si Rovinari 
peste prevederile actualului cincinal, 
ceea ce va avea implicații favorabile 
în stabilizarea muncitorilor și a per
sonalului tehnico-ingineresc. îp redu
cerea fluctuațiilor forței de muncă, 
participanta la dezbateri si-au expri
mat deplina adeziune la măsurile 
luate, la politica realistă, științifică, 
internă și externă, a ‘partidului și sta
tului. hotărîrea ca în 1982 planul pro
ducției să fie îndeplinit ritmic. în- 
cepînd cu primele zile ale lunii ianua
rie și. treptat, să se recupereze res
tantele din 1981. astfel incit minerii 
Gorjului să nu rămînă datori econo
miei naționale în actualul cincinal.

După ce a transmis celor prezenți, 
minerilor Gorjului. populației noilor 
centre industrial-agrare salutul con
ducerii partidului, personal al tovară
șului Nicolae Ceaușescu. tovarășul 
Constantin Dăscălescu a subliniat. în 
cadrul adunărilor, că noile măsuri, 
introduse experimental, pentru prima 
oară in tara noastră, la Motru si Ro
vinari, sint menite să creeze un nou 
cadru politic, administrativ, organi
zatoric. să ofere condiții dintre cele 
mai bune de muncă și viată pentru 
mineri și familiile acestora, pentru 
toți ceilalți locuitori din această zonă, 
înfăptuirea acestor măsuri implică 
însă eforturi deosebite din partea 
minerilor, pentru sporirea producției 
de cărbune energetic, din partea 
celorlalți locuitori, si în primul rînd

a țăranilor cooperatori și mecaniza
torilor. pentru creșterea producției 
de cereale, de carne și lapte, de alte 
produse agroalimentare, astfel incit 
sâ se asigure o bună autoaprovizio- 
nare la nivelul centrelor industrial- 
agrare create. Vorbitorul a relevat 
necesitatea intensificării eforturilor 
pentru ca noile organisme si organe 
constituite să-și dovedească de la 
început eficienta politică și organi
zatorică, asa cum a cerut secretarul 
general al partidului.

într-o atmosferă entuziastă, de pu
ternică vibrație patriotică, part ici pan- 
ții au adresat telegrame C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu.

In telegrama adoptată de adunarea 
de la Motru se spune, printre altele: 
..Ingăduiti-ne să vă adresăm, mult 
iubite tovarășe secretar general, cele 
mai vii mulțumiri pentru grija părin
tească ce o purtati înfloririi continue 
a meleagurilor gorjene. asigurării 
unor condiții tot mai bune de muncă 
și viață, grijă care a căpătat o nouă 
și emoționantă expresie în crearea 
noului centru industrial-agrar Motru. 
Vă asigurăm, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu că noi. 
minerii, constructorii, ceilalți oameni 
ai muncii din noul centru industrial- 
agrar. in frunte cu comuniștii, vom 
munci cu abnegație și dăruire pentru 
înfăptuirea neabătută a sarcinilor 
complexe ce ne revin în 1982“.

Exprimînd recunoștința locuitorilor 
din zona Rovinari fată de grija con
stantă pe care secretarul general al 
partidului o poartă minerilor, ener- 
getrcienilor. oamenilor muncii din 
agricultură, tuturor cetățenilor de pe 
aceste meleaguri, concretizată si in 
măsurile de înființare a orașului Ro
vinari. a centrului industrial-agrar 
cu același nume, telegrama celor 
■prezenți la adunarea din această lo
calitate subliniază in continuare : ..In 
numele comuniștilor, al ceiorlaiti oa
meni ai muncii din această zonă, vă 
încredințăm, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu că pen
tru noi nu va fi nimic mai presus 
decît înfăptuirea exemplară a sarci
nilor ce decurg din documentele 
Congresului al Xll-lea al partidului, 
a indicațiilor și orientărilor dumnea
voastră". (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 19. 

20 și 21 decembrie. în țară : Vremea va 
fi în general rece. Cerul va fi schim
bător. Vor cădea averse de ninsoare ou caracter local. Vîntul va sufla mo
derat cu intensificări în zona de munte 
și estul țării, unde pe alocuri va vis
coli zăpada. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 14 și minus 4 
grade, izolat mai coborîte in depre
siuni, i<ar cele maxime vor oscila în
tre minus 5 și plus 5 grade. Ceață lo
cală, dimineața și seara. In București : 
Vreme relativ rece. Cerul va fi schim
bător. favorabil precipitațiilor. mai ales 
sub formă de ninsoare. Vînt moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 5 și minus 2 grade, iar cele maxime între zero și plus 2 grade. 
Ceață slabăi, dimineața și seara.

ÎN CURÎND, LA UNITĂȚILE . 
DE DIFUZARE A PRESEI

ALMANAHUL „SCÎNTEIA" 1982

tr-o altă tehnologie constînd în 
supunerea la mari presiuni a 
metalelor ce devin, astfel, su- 
praconductibile. Această reco
mandare succedă unei suite de 
experiențe care, deși realizate 
în condiții de laborator, au oglin
dit concludent perspectivele noii 
modalități de prelucrare.

• UN NOU INSTRU
MENT DE MĂSURĂ.
Institutul Christian Michelsen 
din orașul norvegian Bergen a 
fost pus la punct un instrument 
de înaltă precizie care, bazîndu- 
sa pe folosirea ultrasunetelor, va

servi la măsurarea cantităților 
exacte de petrol și gaze extrase, 
înlocuind astfel sistemul actual 
de apreciere, a cărui marjă de 
eroare se situează între 1 și 2 
la sută. în ceea ce privește ga
zul, specialiștii sint de părere 
că acuratețea instrumentului nu 
numai că va antrena economii 
substanțiale dar, datorită capa
cității de lucru la scară redusă, 
va putea fi introdus in fiecare 
gospodărie.

• MUNȚI CARE SE 
ROTESC. Lanțul mic al Mun
ților Caucaz se rotește încet. în

t v A apărut
PROGRAMUL 1

16,00 Telex
16,05 Teleșcoalfi
16,36 Emisiune in limba germani
18.25 Tragerea Loto18.35 La volan
18.50 1001 de seri
10,00 Telejurnal
19.35 Actualitatea economică19,ÎS Concert coral
20,00 Republica la anii împlinirilor 
20,20 Film artistic : „Casa din Sud-.21,40 Teatrul — tribună de afirmare a 

valorilor umaniste ale, societății noastre
22.10 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16,00 Revista „Cîntăril României"16.25 Civica
16.50 Intermezzo coregrafic
17,05 O viață pentru o idee. Ion Ionescu 

de la Brad17.35 Almanah pionieresc
18.00 Stadion. Emisiune de actualitate sportivă18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal -
19.26 Avanpremieră
19,30 Concertul orchestrei Filarmonicii „George Enescu"
21,40 Anotimpul păsărilor. Producție a 

studioului „Sahiafilm"21.50 Dialogul orchestrelor de muzică 
ușoară

22.10 Telejurnal

Almanah CINEMA 1982

sens contrar mișcării acelor de 
ceasornic. în decurs de 25 mi
lioane de ani. el s-a rotit cu 
30—40 de grade fată de lanțul 
mare al acelorași munți. Feno
menul a fost descoperit de co
laboratorii Centrului de geofizi
că al Academiei de stiinte a 
R.S.S. Azerbaidjan. Deplasarea 
lanțului mic caucazian prezintă 
un mare interes științific si 
practic. Pornind de la fenome
nul migratiunii continentelor, 
oamenii de stiintă considerau că 
întregul sistem al Munților Cau
caz migrează ca un tot unitar. 
Descoperirea fizicienilor azer- 
baidieni aduce date noi despre 
evoluția Planetei si Permite ob
ținerea de noi concluzii practice 
pentru prospectarea mineralelor 
utile.

• ÎMBRĂCĂMIN
TE SPECIALĂ PENTRU 
PETROLIȘTI. Specialiștii nor
vegieni au confecționat o haină 
de protecție specială pentru lu
crătorii de la schelele petrolie
re marine. îmbrăcămintea pro
tejează Împotriva focului si a 
anei reci, iar în caz de cădere 
a lucrătorului de ne platformă 
în mare, ea înlocuiește colacul 
de salvare. în această îmbră
căminte omul se poate afla în 
ană la temperatura de zero gra
de 15 ore. fără să sufere de 
frig.
• RAVAGII PROVO

CATE DE O INSECTĂ. 
O specie de insectă, originară

din Australia — „Phoracantha 
semiounctada" —. amenință să 
distrugă arborii de eucalipt 
plantați in Spania pe 60(1 000 ha 
in ultimii 40 de ani. Insecta, 
care a devenit imună la toate 
substanțele insecticide, a distrus 
pînă acum 55 000 ha din plan
tațiile de eucalirrt —. in spe
cial in provinciile sudice ale 
Spaniei. Huelva. Sevilla și Ba- 
daioz. „Phoracantha semioune- 
tada". de culoare neagră si lun
gă de trei cm. după ce a fă
cut ravagii în plantațiile din su
dul Asiei si Africa de Sud. a 
aiuns în Europa, localizîndu-se. 
deocamdată. în Portugalia si 
Snania. Ea se reproduce intr-un 
ritm rapid, de trei ori pe an. 
si se instalează în zonele cu 
climă uscată.



IN ADUNAREA GENERALA A O. N. U. 

Adoptarea rezoluției inițiate de România 
privind înfăptuirea dreptului la educație
NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 

— Plenara Adunării Generale a 
O.N.U. a adoptat, prin consens, pro
iectul de rezoluție inițiat de România 
cu privire la căile și mijloacele de 
înfăptuire la scară universală a 
dreptului la educație ca drept funda
mental al omului. Un număr de 55 
de state din toate continentele s-au 
alăturat inițiativei României în cali
tate de coautori.

împreună cu rezoluția adoptată, tot 
prin consens, de Adunarea Generală 
cu privire la „Anul international al 
tineretului", inițiativa României pri
vind dreptul Ia educație dă o eloc
ventă expresie concepției, practicii si 
preocupărilor tării noastre, ale tova
rășului Nicolae Ceausescu, pe pla
nul promovării cooperării internațio
nale în domeniul social, in probleme

Asigurarea securității internaționale
- preocupare majoră a tuturor popoarelor

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 
— Ca expresie a îngrijorării profun
de fată de menținerea stărilor de 
tensiune și conflict în lume, fată de 
creșterea tendinței de a recurge Ia 
forță și la amenințarea cu forța, la 
amestecul în treburile interne ale 
altor state, față de accelerarea cursei 
înarmărilor si în special a înarmării 
nucleare, măi ales în Europa, un loc 
deosebit a revenit în cadrul actualei 
sesiuni'a Adunării Generale a O.N.U. 
problemelor securității internațio
nale.

Participînd activ la dezbateri, de
legați^ română, alături de alte nu
meroase delegații ale statelor mem
bre. a evidențiat cerința imperioasă 
a luptei unite a tuturor forțelor, a 
popoarelor pentru rezolvarea proble
melor litigioase dintre state numai pe 
calea negocierilor, prin mijloace 
pașnice. în context au fost prezen
tate inițiativele de pace și' acțiunea 
politică ale României, ale președinte
lui Nicolae Ceaușescu. marile de
monstrații din tara noastră, care au 
exprimat voința fermă a poporului 
român de a trăi în pace și înțelegere 
cu alte popoare, de a-și făuri o viată 
liberă, la adăpost de amenințarea 
războiului și distrugerii.

ACȚIUNI, LUĂRI DE POZIȚIE ÎN SPRIJINUL DEZARMĂRII
LONDRA 17 (Agerpres). — Sub 

titlul „Nu există alternativă la 
dezarmare", revista Internaționalei 
Socialiste, „Socialist Affairs", care a- 
pare la Londra, publică în ultimul 
său număr un apel la lupta împotri
va cursei înarmărilor, pentru dezar
mare. pentru pace.

„Arsenalele mondiale pot distruge 
viața de pe planeta noastră de citeva 
ori, se subliniază in apel. Cu toate 
acestea, aproape jumătate din oame
nii de stiintă care lucrează pe plan 
mondial în sectorul tehnologic sînt 
angajați in cercetări cu caracter mi
litar. O proporție creșcindă a veni
tului mondial este dirijată spre sco
puri distractive. Războaiele locale de
vin parte a vieții cotidiene. Noi arme 
din ce în ce mai distrugătoare fac ca 
primejdiile la adresa păcii să fie pe 
zi ce - trece tot mai grave".

Publicația subliniază că „numai ho- 
tărirea fermă a popoarelor lumii de 
a alege o altă cale, calea securității 
și cooperării, garantată de acorduri 
Internaționale", poate stopa evoluții
le actuale. î.r> apel se cere guvernelor 
să treacă la măsuri pentru reducerea 
substanțială a puterii arsenalelor, iar 
popoarelor să sporească presiunile 
asupra guvernelor, pentru ca acestea 
să desfășoare o politică activă în di
recția dezarmării și păcii.

de interes universal pentru statele 
membre ale Națiunilor Unite. |

Rezoluția ilustrează profundul u- 
manism care caracterizează acțiunea 
României în domeniul promovării și 
exercitării drepturilor și libertăților 
omului.

în document se subliniază actuali
tatea prevederilor din strategia in
ternațională a dezvoltării. pentru 
îmbunătățirea formării de cadre si 
extinderea cooperării internaționale 
în scopul reducerii decalajelor dintre 
țările dezvoltate si cele în curs de 
dezvoltare. Se adresează, totodată, un 
apel pentru universalizarea dreptu
lui la educație, cerîndu-se statelor 
să întreprindă măsurile legislative si 
administrative necesare în vederea 
materializării în practică a acestui 
drept fundamental.

în urma unor intense dezbateri. A- 
dunarea Generală a adoptat rezoluția 
privind întărirea securității interna
ționale. prin care reafirmă valoarea 
universală și necondiționată a princi
piilor Cartei O.N.U. ca bază a ra
porturilor dintre state și cere tuturor 
statelor să respecte în mod strict 
aceste principii. Totodată, se cere 
statelor participante la reuniunea de 
la Madrid să ia toate măsurile și să 
depună eforturi pentru ca această 
reuniune să se Încheie cu rezultate 
substanțiale și echilibrate în aplicarea 
principiilor și înțelegerilor cuprinse 
în Actul final de la Helsinki.

Adunarea Generală a adoptat, de 
asemenea, la propunerea țărilor ne
aliniate. sprijinite de numeroase alte 
țări, între care si România, declara
ția privind inadmisibilitatea interven
ției și amestecului în treburile inter
ne ale statelor. Subliniind impor
tanța respectării stricte a acestui 
principiu pentru menținerea păcii si 
securității în lume. Adunarea Gene
rală declară în mod solemn că nici 
un stat sau grup de state nu are 
dreptul de a interveni sau de a se 
amesteca sub nici o formă si pentru 
nici un motiv în treburile interne 
sau externe ale altor state.

HELSINKI 17 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în cadrul dezbaterilor par
lamentare de politică externă, mi
nistrul de externe al Finlandei. Paa
vo Vayrynen, a declarat că efortu
rile vizînd crearea unei zone denu- 
clearizate în nordul Europei si cele 
avind ca scop să asigure încheierea 
cu succes a reuniunii C.S.C.E. de la 
Madrid constituie direcții principale 
ale politicii externe finlandeze.

Paavo Vayrynen a propus, de ase
menea. organizarea, cit mai curind 
posibil, a unei conferințe a miniștri
lor de externe ai țărilor neutre din 
Europa consacrate examinării sta
diului lucrărilor reuniunii de la Ma
drid.

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Intr-un studiu privind efectele sub 
aspect medical ale unui război nu
clear, Howard Hiatt, decan al Facul
tății de medicină a Universității Har
vard, subliniază, între altele: „Am
ploarea mortii, suferinței, distruge
rii și dezolării care ar rezulta din- 
tr-un atac nuclear chiar de cele mai 
mici proporții, ineficienta intervenții
lor medicale posibile permit o singu
ră abordare a acestei probleme — 
prevenirea unei asemenea eventuali
tăți. iar singura cale de prevenire o

DEZVOLTAREA 
RELAȚIILOR 

ROMÂNO-ÂMERICANE 
evocată în cadrul 
unei manifestări 

la New York
NEW YORK 17 (Agerpres). — 

Cu prilejul aniversării a zece 
ani de la deschiderea Bibliotecii 
române din New York a avut 
loc o manifestare in cadrul că
reia, luînd cuvîntul in numele 
guvernului american. Richard 
Moore, director in cadrul Agen
ției pentru comtmicații si infor
mații a S.U.A., a elogiat bogăția 
culturii și civilizației românești. 
Vorbitorul a evidențiat caracte
rul activ al politicii externe ro
mânești, inițiativele țării noas
tre in domeniul stopării cursei 
înarmărilor, menționînd, în con
text. mesajele adresate recent 
de președintele Nicolae 
Ceaușescu conducătorilor S.U.A. 
și U.R.S.S.

Luînd, la riadul său, cuvîntul, 
prof. dr. docent Mihnea Gheor
ghiu a relevat bunele relații 
existente intre România și 
S.U.A., intre cele două popoare. 
S-a subliniat că o mai bună 
cunoaștere contribuie la dezvol
tarea relațiilor de ansamblu in
tre cele două națiuni, la extin
derea schimburilor economice și 
comerciale, așa cum s-a demon
strat la recenta sesiune a Con
siliului economic româno-ameri- 
can, salutat cu mesaje personale 
de președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Ronald 
Reagan. Vorbitorul a arătat că 
România este hotărâtă să acțio
neze in continuare pentru dez
voltarea cooperării economice si 
comerciale, a schimburilor in 
domeniile științei si tehnologiei, 
învățământului și in alte dome
nii de interes reciproc.

Au participat oameni de știin
ță, cultură și artă, reprezentanți 
ai unor firme comerciale și de 
turism, diplomați. ziariști. Au 
fost prezenți, de asemenea, am
basadorul țării noastre in S.U.A., 
Nicolae Ionescu, și ambasadorul 
român la O.N.U., Teodor Mari
nescu.

constituie lichidarea armelor nu
cleare".

„Examinarea obiectivă a consecin
țelor medicale ale imui război nu
clear, din punctul de vedere al po
sibilităților de atenuare a efectelor 
sau suferințelor, nu poate avea alt 
răspuns — arată omul de știintă ame
rican. Acesta este unul din principii
le medicinii modeme. cînd tratamen
tul unei maladii este ineficient sau 
costul insurmontabil — atentia tre
buie acordată prevenirii. Ambele 
condiții sint întrunite în cazul unui 
război nuclear. Tratamentul este vir
tual inutil și imposibil, iar costul 
înspăimintător".

STOCKHOLM 17 (Agerpres). — 
Partizanii păcii din Suedia au che
mat popoarele țărilor din nordul Eu
ropei să organizeze în mai 1982, în 
orașul Goteborg, o mare demonstra
ție în favoarea păcii și creării în a- 
ceastă parte a continentului a unei 
zone denuclearizate.

In mesajul adresat de comitetul de 
organizare se subliniază că manifes
tația este o continuare a amplelor 
demonstrații de masă împotriva cursei 
înarmărilor desfășurate in cursul a- 
cestui an in numeroase tari ale con
tinentului.

Yii proteste în legătură cu hotărîrea 
Israelului de a anexa Înălțimile Golan

Rezoluție de condamnare adoptată de Adunarea 
Generală a O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 
— Adunarea Generală a O.N.U. a a- 
doptat — cu 141 de voturi, unul îm
potrivă (Israel) și trei abțineri 
(S.U.A.. Republica Dominicană și 
Guatemala) — o rezoluție prin care 
condamnă perseverența cu care Is
raelul aplică politica sa de schimba
re a caracterului fizic, a componen
tei geografice, a structurii institutio
nale si a statutului juridic ale înăl
țimilor Golan. arabe siriene ocupate.

Rezoluția prevede că toate măsu
rile legislative si administrative lua
te de autoritățile israeliene sînt nule

Dezbaterile din Consiliul de Securitate
NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 

— Luînd cuvîntul în cadrul primei 
ședințe a Consiliului de Securitate al 
O.N.U. consacrate dezbaterilor asu
pra recentei hotărîri a autorităților 
israeliene de a anexa înălțimile Go
lan. reprezentantul Siriei a ‘cerut 
consiliului să aplice sancțiuni împo
triva Israelului dacă acesta nu va 
abroga imediat măsurile anunțate. 
Vorbitorul a afirmat că această ho
tărâre constituie „o violare flagrantă 
a dreptului international si a siste
mului pe care se întemeiază relațiile 
internaționale".

Reprezentantul Lsraelului a încercat 
să justifice măsura adoptată.

Reprezentantul Egiptului a declarat 
că hotărîrea israeliană reprezintă o

★
TEL AVIV 17 (Agerpres). — Greva 

generală de trei zile declanșată de 
?opulația druză din zona ocupată a 
nălțimilor Golan, în semn de pro

test împotriva legii israeliene de 
anexare a teritoriului, a fost totală 
joi. pentru a doua zi consecutiv — 
relatează, potrivit agenției France 
Presse, corespondenții de presă aflați 
în regiune. Greva paralizează întrea
ga activitate economică, magazinele, 
școlile, serviciile publice. Muncitorii 
nu s-au dus la lucru în teritoriul is- 
raelian. menționează aceleași surse.

Greva se desfășoară în cel mai mare 
calm, fiind semnalată o singură ma
nifestație în satul druz Massadeh, 
unde mai multe sute de tineri au 
fluturat drapele negre, scandînd lo
zinci împotriva ocupației israeliene.

RABAT 17 (Agerpres). — Hotări
rea Israelului de a anexa înălțimile 
Golan constituie un act de provocare 
și de sfidare a lumii arabe, fiind în 
totală, contradicție cu rezoluțiile 
O.N.U. și ale Consiliului de Securi
tate. cu normele dreptului internatio
nal, a declarat ministrul de stat 
marocan pentru afaceri externe, 
M’Hamed Boucetta. El a precizat că

Noul guvern belgian
BRUXELLES 17 (Agerpres). — Re

gele Baudouin l-a desemnat joi pe 
Wilfried Martins ca prim-ministru 
al noului guvern belgian de coaliție, 
format din reprezentanții partidelor 
social-crestin si liberal. In aceeași 
zi. la Bruxelles a fost anunțată com
ponenta cabinetului, care cuprinde 
15 miniștri. Principalele portofolii au 
fost repartizate astfel : vicepremier 
și ministru al justiției și reformelor 
instituționale — Jean Gol ; viceprc- 
mier. ministru de finanțe si ministru 
al comerțului exterior. — Willy de 
Clercq ; vlcepremier. ministru de in
terne și al funcției publice — Charles 
Ferdinand Nothomb ; ministru de 
externe — Leo Tindemans : minis
tru al apărării naționale — Freddy 
Vreven.

Noul guvern va dispune în Parla
ment de 112 mandate, dintf-un total 
de 212. ceea ce îi va permite să ob
țină votul de învestitură.

) ~ 

și neavenite si constituie un caz de 
violare a Convenției de Ia Geneva 
din 12 august 1949. Documentul con
damnă. de asemenea. Israelul pentru 
încercările sale de a impune cu forța 
cetățenia israeliană și cărțile de iden
titate cetățenilor sirieni din, zona 
înălțimilor Golan.

Rezoluția — dezbătută înainte de 
hotărirea Israelului de a anexa zona 
înălțimilor Golan — face parte din-, 
tr-o serie de documente adoptate de 
Adunarea Generală referitoare La 
practicile israeliene în teritoriile ocu
pate.

sfidare gravă la adresa perspective
lor de stabilitate și a însuși procesu
lui de pace în Orientul Mijlociu.

Delegatul Marii Britanii a adresat 
autorităților israeliene apelul de a 
reveni asupra deciziei privind înălți
mile Golan. „Noi considerăm fără 
validitate juridică orice măsuri le
gislative și administrative luate pen
tru aplicarea initiative! israeliene" — 
a subliniat el.

Critici și condamnări la adresa Is
raelului ca urmare a deciziei sale si 
cereri de sancțiuni obligatorii au fost 
exprimate de delegații Libanului. 
Arabiei Saudite. Uniunii Sovietice, 
R.D. Germane. Spaniei. R.P. Chineze, 
Kuweitului. Tunisiei. Franței. Irlan
dei, Ligii Arabe si Indiei.

★
Marocul condamnă această măsură 
ilegală, prin care Israelul dovedește 
că refuză o pace justă în Orientul 
Mijlociu.

ABU DHABI 17 (Agerpres). — E- 
miratele Arabe Unite condamnă ho
tărîrea Israelului de anexare a teri
toriului ocupat din zona înălțimilor 
Golan, a declarat un. purtător de cu- 
vint al Ministerului Afacerilor Ex
terne. Ele consideră că această nouă 
măsură împotriva națiunii arabe con
stituie o violare flagrantă a dreptu
lui international si dezvăluie inten
țiile expansioniste israeliene, subli
niază aceeași sursă.

BAGDAD 17 (Agerpres). — Miniș
trii muncii din țările nealiniate si din 
alte țări în curs de dezvoltare au 
condamnat hotărîrea israeliană de a- 
nexare a teritoriului ocupat din zona 
înălțimilor Golan, se arată într-o de
clarație dată publicității la încheie
rea celei de-a Il-a Conferințe a mi
niștrilor muncii din țările nealiniate 
și din alte țări în curs de dezvoltare, 
desfășurată La Bagdad, informează a- 
gentia I.N.A.

Programul guvernamental repre
zintă rezultatul unui acord intervenit 
între cele două formațiuni politice 
cu privire la o serie de măsuri ur
gente destinate redresării economiei 
și reducerii șomajului, a cărui rată 
a depășit 10 la sută din forța de 
muncă a tării.

Negocierile sovieto - americane 
de la Geneva

GENEVA 17 (Agerpres). — Joi a 
avut loc la Geneva o nouă ședință 
plenară a delegațiilor sovietică și 
americană, participante lă negocierile 
bilaterale privind limitarea arma
mentelor nucleare în Europa.

Următoarea ședință va avea loc la 
12 ianuarie 1982 — anunță agenția 
T.A.S.S.

Convorbiri economice româno-albaneze
Semnarea unor documente privind creșterea 

schimburilor reciproce
TIRANA 17 (Agerpres). La Ti

rana a fost semnat, joi, protocolul co
mercial pe anul 1982 intre România 
și R. P. S. Albania. A fost semnat, 
de asemenea, un document prin care 
România va livra Albaniei un com
plex pentru producerea uleiurilor lu- 
brifiante.

Prin semnarea acestor documente 
s-a convenit o creștere importantă a 
schimburilor economice între cele 
două țări.

Recomandări ale conferinței miniștrilor muncii 
din țările nealiniate și alte țări in curs de dezvoltare
BAGDAD 17 (Agerpres). — La 

Bagdad s-au încheiat lucrările celei 
de-a II-a conferințe a miniștrilor 
muncii din țările nealiniate si alte 
țări în curs de dezvoltare consacrată 
dezvoltării cooperării între aceste 
țări în. domeniul problemelor sociale 
și de muncă.

La conferință a participat si o de
legație din România. condusă de 
Maxim Berghianu. ministrul muncii.

Rezultatele conferinței au fost con
semnate în declarația de principii si 
în planul de acțiune.

Planul de acțiune formulează obiec
tivele și metode concrete de punere 
în valoare a resurselor umane. Se

[AGENȚIILE DE PRESA
• pe scurt 
■ggHF
ăt___ ___ __ ........................ _.... .___ ■-•■ci-dL

I LA ÎNCHEIEREA CONFERINȚEI 
| MINISTERIALE CHINO-JAPONE-

ZE, care s-a desfășurat la Tokio, a 
Ifost dat publicității un comunicat 

comun pentru presă în care se sub
liniază importanta dezvoltării in 
continuare a relațiilor de prietenie 
și cooperare dintre China și Japo- 

| nia. Părțile și-au exprimat satisfac
ția fată de dezvoltarea colaborării 

I economice bilaterale și au convenit 
să continue extinderea schimburilor 

1 comerciale, precum și colaborarea 
în exploatarea petrolului, cărbune
lui și altor surse energetice. Comu- 

I nicatul anunță că in anul 1982 pre
mierul Consiliului de Stat al R.P. 

! Chineze, Zhao Ziyang, și primul 
ministru al Japoniei, Zenko Suzuki, 
vor face un schimb de vizite.

| CONFERINȚA NAȚIONALA A
P.C. LUXEMBURGHEZ. Partidul 
Comunist Luxemburghez a organi- 

Izat o conferință națională în cadrul 
căreia Rene Urbany, președintele 
P.C.L., a prezentat un raport cu 
privire la sarcinile membrilor parti- 

I dului. Raportorul a calificat lupta 
I pentru preîntîmpinarea unui război 

nuclear și pentru continuarea des- 
I tinderii drept sarcină principală a

comuniștilor din Luxemburg.
INDIRA GANDHI DESPRE RE- 

| LAȚIILE INDO-PAKISTANEZE.
Primul ministru al Indiei. Indira 

■ Gandhi, a reafirmat angajamentul 
deplin al tării sale de a menține 
pacea și de a avea relații mai bune 

| cu Pakistanul, transmite agenția
P.T.I. în cadrul unei întrevederi pe 

I care a avut-o la Delhi cu A. K.
Brohi, ambasador itinerant al Pa- 

1 kistanului, premierul indian a spus 
, că niciodată nu a avut vreun sens 

ca cele două țări, Pakistanul și In- 
I dia, să se afle în conflict.
, IMNUL Organizației pentru Eli

berarea Palestinei urmează a fi 
I compus, după cum transmite din

Atena Agenția France Presse. de 
| către compozitorul grec Mikis 

Theodorakis.
ȘOMAJUL ÎN S.U.A. Potrivit a- 

1 precierii lui Rudy Oswald, director

Din partea română documentele au 
fost semnate de tovarășul Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul comerțului exterior 
și cooperării economice internaționa
le, iar din partea albaneză de Nedin 
Hoxha, ministrul comerțului exterior.

La semnare a fost prezent Aldea 
Militaru, ambasadorul României la 
Tirana.

recomandă. între altele, creșrea de 
instituții naționale, regionale si inter
regionale în domeniul formării pro
fesionale, de cercetare științifică, ela
borarea de programe si studii în do
meniile forței de muncă, schimbul de 
informații și date științifice, coopera
rea in asigurarea de experti. limi
tarea exodului de cadre spre țările 
dezvoltate.

Conferința a adoptat, de asemenea, 
mai multe rezoluții în care se con
damnă practicile israeliene în teri
toriile arabe ocupate. agresiur 
israeliană împotriva instalațiilor î 
cleare irakiene, politica rasistă si 
apartheid.

pentru problemele de cercetări 1 
al centralei sindicale americane 
„A.F.L.-C.I.O.", în prezent. în S.U.A. 1 
există aproximativ 15 milioane de ■ 
șomeri — totali sau parțiali. Această 
cifră este net superioară celei co- I 
municate de Departamentul federal 
al muncii, care estima numărul so- I 
merilor, în luna noiembrie a.c„ la 9 j 
milioane. Reprezentantul „A.F.L.- 
C.I.O." a menționat că dacă politica i 
promovată de Administrația ameri- I 
cană în domeniul utilizării forței de • 
muncă nu va fi modificată, anul 
viitor în S.U.A. vor exista 25 mili
oane de șomeri. I

DATORII. Potrivit datelor publi
cate de Banca națională a Austriei, I 
în perioada 1971—1980 datoriile ex- | 
terne ale acestei țări au crescut de 
cinci ori, ajungînd la 190.3 miliarde | 
șilingi. Potrivit prognozelor econo- I 
miștilor austrieci, la începutul anu- ■ 
lui 1982 datoriile externe ale Aus
triei vor fi de 250 miliarde șilingi. I

ÎN URMA PRESIUNILOR S.U.A. I 
ȘI ALE ȚĂRILOR MEMBRE ALE 
PIEȚEI COMUNE, Japonia a adop- I 
tat un plan de măsuri menit să re- | 
ducă imensul său excedent comer
cial. Programul — aprobat la o șe- i 
dință a Consiliului economic al gu
vernului — prevede deschiderea in 1 
mai mare măsură a piețelor japo
neze in favoarea produselor vest- 
europene și americane, sporirea im- | 
porturilor, moderarea exporturilor 
și intensificarea cooperării în pro- I 
ducție la nivelul companiilor par- I 
ticulare. Se apreciază că. prin apli
carea noilor măsuri, excedentul co- , 
mercial al Japoniei va scădea cu 1 
aproximativ: un miliard de dolari. I

REZERVELE DE ȚIȚEI ALE A- 
RABIEI SAUDITE, cel mai mare I 
exportator de petrol din lume, pot | 
fi duble față de cele descoperite 
pină acum — a declarat, ministrul 1 
saudit al petrolului, șeic Ahmed I 
Zaki Yamani. Ministrul saudit a a- 
nunțat recent, potrivit agenției Reu- . 
ter, că rezervele dovedite de țiței 
ale Arabiei Saudite sint evaluate I 
la 173 miliarde barili, un sfert din 
totalul rezervelor mondiale. r

Idei majore, realități fundamentale evidențiate 
in cuvintarea președintelui Nicolae Ceaușescu 

la marea adunare populară din Capitală '

ATOMUL - SĂ FIE LĂSAT SĂ LUCREZE NUMAI 
PENTRU VIAfĂ, SPRE BINELE OMULUI

DACĂ AR FI RESTABILITE ROSTURILE 
' FIREȘTI ALE ATOMULUI...

„S-a închis atomul în bombe de zeci și sute de kilotone sau 
megatone, care pot semăna moartea, abisul, întunericul. Să fie lăsat 
atomul liber, la locul lui firesc, în materie ! Să punem atomul să 
producă milioane și miliarde de kilowați-oră energie ! Să lăsăm 
atomul să aducă lumină în sate și orașe, în fabrici și uzine, în casele 
oamenilor, să le ușureze munca, să le facă viața mai bogată, mai 
frumoasă".

NICOLAE CEAUȘESCU
Prin glasul de înaltă autoritate in

ternațională al tovarășului Nicolae 
Ceausescu. România socialistă si-a 
făcut din nou cunoscută politica sa 
caracterizată orintr-un profund uma
nism. Drin înalta răspundere pentru 
destinele civilizației, pentru soarta 
întregii omeniri. In vibranta cu- 
vintare rostită la grandioasa adunare 
populară de la București consacrată 
dezarmării si păcii, șeful statului ro
mân a pus cu tărie în evidentă gra
vele consecințe pe care le poate a- 
vea pentru soarta planetei conti
nuarea nesăbuitei curse a. înarmări
lor. în primul rînd nucleare, detur
narea atomului de la menirea sa 
firească si folosirea lui ca să ucidă, 
să semene moartea, abisul. si întu
nericul. Totodată, cuvintarea setu
lui statului român s-a constituit în
tr-o înflăcărată chemare adresată tu
turor popoarelor lumii, conducători
lor de state, parlamentelor, cercu
rilor științifice de pretutindeni de a 
face totul pentru a scoate atomul În
chis în zecile de mii de focoase, pro
iectile. rachete si bombe de sute de 
megatone si a-1 pune să „lucreze" 
nu pentru distrugere, ci pentru fe
ricirea omului, pentru viată, pentru 
prosperitatea tuturor popoarelor 
Terrei.

„AL DOILEA DAR AL LUI PRO- 
METEU". Legenda spune că Prome- 
teu. înfruntînd minia lui Zeus, a 
furat focul din ceruri sl l-a readus 
ne pămînt. făcînd astfel posibilă via
ta oamenilor, dezvoltarea meșteșugu
rilor. Intrată în ..era nucleară" în 

deceniul al patrulea al secolului 
nostru, omenirea a înțeles de la bun 
început că. geniala descoperire — a- 
tomul — reprezintă un „al doilea 
dar prometeic" destinat progresului 
si înfloririi civilizației. Nici o ramu
ră a Stiintei si tehnicii nu a trezit 
atitea speranțe, nu a indrentătit pe 
oameni să-si facă atitea visuri ca in
dustria aplicării practice a cunoștin
țelor desDre atom. Dar. din păcate, 
prima ieșire oe firmament a „fo
cului atomic" a însemnat Hiroshima 
Si Nagasaki — transformate în cîte- 
va secunde în scrum, cu sute de mii 
de vieți omenești răpuse. Și. ca si 
cum aceasta n-ar fi fost de ajuns, a 
urmat spirala vertiginoasă a acumu
lării de noi si noi arme atomice si 
nucleare tot mai perfecționate si mai 
ucigătoare care — dună cum subli
nia ne bună dreptate tovarășul 
Nicolae Ceausescu la adunarea 
populară de la București — pun în 
pericol creația cea mai de preț, crea
ția supremă a naturii — omul, viata 
insăsi.

În mersul ei Înainte sure progres, 
omenirea nu a lăsat ca atomul să 
fie integral abătut de la calea sa 
firească. In ciuda unor dificultăți 
inerente determinate de faptul că 
maioritatea miiloacelor tehnice, a 
potențialului științific si a materia
lului fisionabil era consacrată înar
mărilor. există un început în pri
vința utilizării pașnice a atomului 
— dar numai un început, căci uti
lizarea sa constructivă are. în reali
tate. imense orizonturi pentru înflo

rirea civilizației umane, pentru bu
năstarea tuturor popoarelor.

RESURSE ENERGETICE SUFI
CIENTE PENTRU UN MILIARD DE 
ANI. Pe măsură ce edificiul econo
miei si vieții sociale moderne se 
extinde, „foamea de energie" a 
Terrei ia proporții tot mai mari. Ex- 
pertii lansează avertismente de-a 
dreptul alarmante privind riscul e- 
puizării resurselor traditionale de e- 
nergie ale planetei (combustibilii fo
sili) în viitorii 50—150 de ani. dacă 
nu se întreprind din timp măsuri 
ferme în direcția descoperirii si pu
nerii în valoare a unor noi surse, 
regenerabile de energie. Dar exper- 
tii Agenției Internationale pentru E- 
nergia Atomică (A.I.E.A.) au si dat 
răspuns la dilema care a existat in 
legătură cu viitorul energiei : „ato
mul este singura sursă de energie 
care, la stadiul actual al tehnicii si 
finind seama de necesitățile econo
mice. poate înlocui combustibilii fo
sili. ale căror rezerve se epuizează 
progresiv". în orezent. tn lume, func
ționează peste 250 reactoare nucleare, 
furnizînd aproximativ 8 la sută din 
necesarul mondial de energie elec
trică ; pină în 1985 această cifră se 
va dubla, ceea ce va însemna econo
misirea a 400 milioane tone petrol. 
Potrivit calculelor specialiștilor, din- 
tr-un gram de uraniu se pot obține 
prin fisiune nucleară 22,5 milioane 
wați-ore. Perspectivele energetice sînt 
infinit mai mari dacă se are în vedere 
energia obținută prin fuziunea termo
nucleară controlată. Se știe că unul 

din principalele componente ale bom
belor cu hidrogen este deuteriul. izo
top . al hidrogenului, care <se găsește 
într-o anumită proporție in apa, obiș
nuită. Or. potrivit calculelor oame
nilor de știintă, dacă deuteriul din 
oceanul planetar ar fi folosit numai 
in scopuri pașnice, în centrale nu
cleare pe bază de fuziune, s-ar putea 
asigura consumul de energie al ome
nirii pe o perioadă de... un miliard 
de ani !

Forța atomului ar fi nu numai o 
sursă inepuizabilă de energie. Pen
tru producerea electricității, dar si 
pentru încălzitul orașelor si satelor, 
pentru îmbunătățirea standardului de 
viată al populației, pentru proteja
rea si apărarea sănătății oamenilor, 
propulsarea navelor etc.

VASTE ȘI COMPLEXE APLICA
ȚII INDUSTRIALE. Toate sferele de 
activitate omenească, progresul so
cietății. extinderea cercetării științi
fice menite să descopere tainele na
turii , îsi leagă viitorul de atomul 
pașnic, eliberat din înlănțuirea zei
lor războiului. Aparatura si echipa
mentele industriale, bazate oe folo
sirea energiei atomului, au devenit 
un important factor de progres teh
nic. Apar permanent tehnologii si 
metode noi pentru aplicații ale fi
zicii nucleare in economie, eu o e- 
ficientă ridicată si consum redus de 
materii prime. Sfera de utilizare a 
aparaturii si echipamentelor „atomi
ce" s-a extins de ta funcțiile de mă
surare. control (defectoscopia indus
trială). comandă, automatizare. Ia 
producerea de regeneratoare oentru 
fabricarea otelului, fără a se mai fo
losi cocs, la realizarea operațiilor de 
microsudură. analize. îmbunătățirea 
siguranței construcțiilor. orotectia 
mediului înconjurător etc., etc. S-au 
creat industrii si ramuri noi ca. de 
eXemblu. fizica energiilor înalte., ra- 
diochjmia nucleară, chimia radiații
lor si electrochimia. cu multiple apli
cații practice.

Folosirea radioizotopilor. radiațiilor 
si tehnicilor nucleare 'are un im
pact deosebit în carotajul petrolifer, 
prospectarea zăcămintelor minerale, 
hidrogeologie. Omului i-ar fi fost 
si i-ar fi greu, dată nu chiar im

posibil. să se avînte. fără aiutorul 
atomului. în cercetarea spațiului ex
traterestru. sau a abisurilor subma
rine pentru a sonda tainele siste
mului planetar sau pentru a adu
ce la suprafață uriașele bogății de 
materii prime existente ne fundul 
mărilor si oceanelor. în condițiile in 
care oe glob există peste 800 mi
lioane de „săraci absoluti". cind a- 
nual în lume mor circa 12 milioane 
copii. în special datorită foametei si 
bolilor, creează perspective încu
rajatoare pătrunderea tot mai pro
fundă a atomului în domeniul a- 
griculturii. amelioratiilor si creșterii 
animalelor — ceea ce face să spo
rească , rodul ogoarelor. Un singur e- 
xemplu : tratarea semințelor cu ra
diații ionizante duce Ia sporuri im
portante de producție, la coacerea 
mai timpurie, la creșterea valorii lor 
nutritive etc. în același timp, este 
cunoscut că utilizarea atomului a 
deschis capitole noi în biologie si 
radiologie, în medicină, la combate
rea unor maladii considerate pînă nu 
demult incurabile.

FORȚA ATOMULUI LIBER. Pen
tru ca intreaaa forță a atomului 
casnic să-si arate toate foloasele spre 
binele omului, al civilizației, este im
perios necesar — asa cum sublinia 
președintele Nicolae Ceaușescu — să 
fie lăsat atomul liber, să lucreze nu
mai in scopuri pașnice. Trebuie ca 
toate forțele științifice si tehnologia 
nucleară să înceteze să mai fie 
îndreptate spre scopurile milita
re. să fie distruse toate armele a- 
tomice si nucleare, toate bombele, 
proiectilele si focoasele atomice, ast
fel incit forța atomului înmagazina
tă în ele să poată fi utilizată nu
mai si numai oentru a face viata 
oamenilor mai bogată, mai frumoasă.

Punind în evidentă aceste adevă
ruri fundamentale, nobila inițiativă 
de pace si dezarmare a președinte
lui Nicolae Ceaușescu — pornită din 
profundul .umanism si griia fată de 
om. din răspunderea pentru viitorul 
poporului român, al întregii ome
niri. care caracterizează întreaga po
litică a partidului nostru — cores
punde astfel ne deplin aspirațiilor de

tXn coumz experiențelor nucleare efectuate 
din 1945 pînă în prezent s-au înregistrat 

150 000 decese premature

Utilizată în mod controlat în medicină, 
aceeași cantitate de radiații ar fi folosit în 
tratamentul cu succes a 1 500 000 pacienți

în decurs de trei decenii, forța de distrugere 
a orsenaldor nucleare a crescut de 10 000 

de ori

Cu 2 000 tone material fisionabil conținut 
In bombe atomice s-ar asigura jumătote 
din necesarul de energie electrică al lumii

Desen de T. ISPAS

progres și bunăstare ale întregii uma
nități. se înscrie ca o contribuție de 
seamă la luota maselor nonulare de 
pretutindeni în, direcția făuririi unei

lumi fără arme si fără războaie, o 
lume a păcii. înțelegerii si coope
rării. ,

Nicolae PLOPEANU
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