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Idei și orientări fundamentale din Raportul
prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu

la Conferința Națională

a partidului

ÎNAITĂ RĂSPUNDERE MUNCITOREASCĂ
PENTRU DEZVOLTAREA EA UN NIVEL

XXXV
în aceste zile de puternică angajâre în. muncă a întregului popor,
cînd în întîmpinarea celei de-a
XXXV-a aniversări a proclamării
Republicii națiunea noastră trăiește
bucuria marilor înfăptuiri din anii
construcției socialiste, Conferința
Națională a partidului s-a înscris ca
un eveniment de o deosebită însem
nătate in viața politică și economicosocială a țării. într-o viziune concre
tă, practică, de lucru, in lumina
orientărilor fundamentale ale Con
gresului al XII-lea al partidului, in
Raportul prezentat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la deschiderea
lucrărilor Conferinței Naționale a
partidului, precum și în cadrul dez
baterilor au fost analizate, intr-un
spirit de înaltă exigență revoluționa
ră, problemele pe care le ridică dez
voltarea mai rapidă, la nivel calita
tiv mai înalt a economiei naționale
în actualul cincinal și, in strinsă le
gătură cu aceasta, căile de atragere
tot mai activă a maselor muncitoare
la conducerea vieții economico-sociale.
întreaga desfășurare a Conferinței
Naționale a partidului, incepînd de
la pregătirea și pină la încheierea
lucrărilor sale, a ilustrat cu putere
locul central pe care îl ocupă in ca
drul politicii partidului nostru pro
blematica economică — domeniu
care constituie baza dezvoltării mul
tilaterale a patriei socialiste, a înflo
ririi bunăstării materiale și spirituale
a întregului popor. Și cu acest prilej
s-a evidențiat, o dată mai mult, rolul
determinant,, hotăritor al secreta
rului general ai partidului in conte*
perea și conducerea amplului proces
de perfecționare continuă a întregii
activități economice, de ridicare a
acesteia la- nivelul cerințelor și exi
gențelor actualei etape a construcției socialiste in România. Prin con
ținutul bogat în idei, prin orientă
rile de inestimabilă valoare teoretică
. și practică, Raportul prezentat de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, docu
ment străbătut de un înflăcărat spi .
rit înnoitor, a ■ dobîndit caracterul
unui cuprinzător și mobilizator pro
gram de lucru pentru dezvoltarea și
modernizarea în continuare a indus■
triei, agriculturii, științei și tehnicii,.
pentru atingerea
strategic .
_ , . obiectivului
.
privind transformarea României într-o țară socialistă mediu dezvoltată

din punct de vedere economic. Iar
dacă ar fi să_ desprindem ideea
călăuzitoare din Raportul prezentat
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
aceasta este, fără îndoială, intensifi
carea eforturilor clasei muncitoare,
ale țărănimii și intelectualității pen
tru ridicarea pe un plan superior a
luptei pentru o nouă calitate, in ca-

siderați anii de aur ai României mo
derne, ani în care pe întreg cuprin
sul țării s-au petrecut schimbări
esențiale in munca și viața oame
nilor. Au fost construite
în acest
___ _____ ...
_____
răstimp mii și mii de noi capacități
de producție, s-au dezvoltat puternic
ramurile și subramurile moderne ale
industriei, au fost calificate noi eșa-

România a cunoscut o puternică dez
voltare economico-socială și a de
venit o țară industrial-agrară cu o
industrie puternică, modernă, cu o
agricultură socialistă avansată. Și
acum, în actualele împrejurări ale
'crizei economice mondiale, care se
agravează tot mai mult, putem afirma cu deplin temei că politica parti
dului nostru de: creare a unei indus
trii puternice, moderne s-a dovedit
și se dovedește pe deplin justă. Cu
certitudine, fără existența unei ase
menea industrii! nu am putea face
față problemelor grele actuale din
economia internațională, nu am pu
tea asigura dezvoltarea agriculturii
și a celorlalte ramuri ale economiei
naționale, înfăptuirea programelor
de ridicare a nivelului de trai al
poporului.
Partidul cere astăzi clasei munci
toare, întregului popor acel efort,
acea concentrare de energie creatoa
re iu măsură să asigure saltul pe o
nouă treaptă de dezvoltare a econo
miei, care să permită, încă în acest
cincinal, depășirea condiției de țară
în curs de dezvoltare, înscrierea ei
fermă in rindul , statelor cu nivel
mediu de dezvoltare economică. în
această generoasă perspectivă, tovarășuT Nicolae Ceaușescu adresa de la
tribuna Conferinței Naționale clasei
muncitoare, întregului popor chema- .
rea de a se preocupa in cel mai înalt
grad de modul în care este, .folosit
uriașul potențial productiv creat în
Rezoluția ’Conferinței Naționale anii construcției socialiste, de a ve
ghea cu .deosebită ..grijă, și răspunPartidului Comunist Român)
■ -dete ca miile >de fabricb-înălțate in
- această perioadă; precum și resursele
materiale și umane ale țării să fie
Ioane de oameni ai muncii. în acest gospodărite cu maximă eficiență,
sens, secretarul general al partidului corespunzător cerințelor actuale ale
sublinia cu deosebită claritate : „în dezvoltării economiei naționale, exi
ultimele trei cincinale, îndeosebi în gentelor impuse de realizarea unei
deceniul 1970—1980, am înaintat pe un calități noi,, superioare, în toate do
front foarte larg in dezvoltarea eco meniile de activitate.
nomică, am străbătut mari distanțe
Cu o impresionantă forță de con
istorice, parcurgind mai multe etape vingere, secretarul general al parti
economico-sociale șl trecînd la fău dului a subliniat in acest context
rirea societății socialiste multilateral atenția deosebită ce trebuie acordată
dezvoltate. Avînd in vedere această în continuare dezvoltării mai puter
înaintare rapidă, se impune să luăm nice a bazei proprii de materii pri
toate măsurile necesare pentru con me și resurșe energetice. Relevînd
solidarea marilor realizări, asigu că există condiții pentru realizarea
rarea unui nou echilibru și dezvol și depășirea sarcinilor stabilite pen
tarea armonioasă a tuturor sectoa tru actualul cincinal în acest domerelor de activitate".
Da, in anii construcției socialiste, (Continuare în pag. a Xl-a)

CONFERINȚA NAȚIONALĂ
CHEAMĂ CLASA MUNCITOARE
— CLASĂ CONDUCĂTOARE ÎN
SOCIETATEA NOASTRĂ — să-și
afirme din plin capacitatea sa creatoare,
să acționeze cu hotărîre și spirit revolu
ționar pentru transpunerea neabătută
în viață a obiectivelor și sarcinilor
cuprinse în documentele adoptate!
(Din
a
drul căreia accentul trebuie pus pe
dezvoltarea intensivă a tuturor ra
murilor de activitate, ridicaYea calității producției și creșterea eficienței
economice. Este cerința fundamen
tală pusă de secretarul general al
partidului în fața comuniștilor, a în
tregului nostru popor : este impera
tivul etapei în care se află construcția socialismului în țara noastră.
Ani în șir, sub conducerea înțe
leaptă a partidului, am acționat prin
eforturi susținute pentru edificarea
unei economii dezvoltate, moderne.
în întreg acest amplu și grandios
edificiu economic, anii care au trecut de la Congresul al IX-lea al
partidului sînt pe bună dreptate con-

=— ÎN ÎNTÎMPINAREA

'

CELEI DE-A 35-A ANIVERSĂRI A REPUBLICII
Acționînd cu hotărîre pentru înfăptuirea însuflețitoarelor
sarcini stabilite de Conferința Națională a partidului, oa
menii muncii din întreaga țară se pregătesc să intîmpine cu
remarcabile fapte de muncă cea de-a XXXV-a aniversare a
Republicii. In imaginea alăturată prezentăm o secvență de
muncă de pe platforma petrochimică de la Teleajen, unde
sînt în curs de finalizare importante obiective de investiții.
Despre activitatea susținută, rodnică desfășurată în aceste
zile pentru realizarea planului pe anul 1982 și pentru buna

pregătire a producției anului viitor în alte sectoare ale eco
nomiei relatăm în pagina a lll-a a ziarului.

Creație, muncă si satisfacții comune
3

Acum, cînd așterne ne
hîrtie aceste
rinduri, în
preajma aniversării procla
mării Republicii, reporter
rului ii stăruie în minte
cuvintele rostite, la Confe
rința Națională a partidu
lui, . de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu : „Am
dori ca naționalitățile con
locuitoare din toate țările
să se bucure cel puțin de
aceleași drepturi și liber
tăți ca cele existente în
România". Am cunoscut întîmplările și situațiile de
mai jos cu cîteva zile îna
inte. ca aceste cuvinte să
se fi rostit. Ele sînt insă o
perfectă ilustrare a atît de
realistei afirmații a pre
ședintelui Republicii noas
tre.
' -Așadar, la întreprinderea
de vagoane din Arad.
— Tovarășe secretar, vorbiți-mi vă rog despre o
realizare tehnică mai im
portantă.
Ioan Pop, secretarul co
mitetului de partid de la
întreprinderea de vagoane
din Arad, mă privește lung;
zimbește și ridică din
umeri,
— Una ? Asta e mai
greu. Avem multe.
— Totuși...

— Totuși, dacă doriți,
iată .un exemplu. Pentru
realizarea vagoanelor de
metrou se aduceau din im
port niște cuple automate,
organisme complexe și cos
tisitoare. Ș-a pus problema
fabricării lor in țară. Nu
numai noi .ci și alte între
prinderi și instituții impli

Mereu îi veți vedea discutind, acționînd, insistind
împreună pentru rezolva
rea atîtor și atîțor detalii,
într-o armonie perfectă.
Scorțeanu e tinăr, Bakony
e. mai în etate, unul e ro
mân, altul e maghiar dar
asta. n-are, nici pentru ei,
nici pentru alții vreo im

->

invențiilor și inovațiilor
realizate de oamenii uzinei
in ultimul timp. ,
Invenții
(brevetate și
aplicate) : 1) Perete fron
tal pentru vagoane de că
lători. Eficiență economi
că : peste 5 milioane Iei.
Autori : ing‘. Teodor Santău și ing; Gheorghe Faze-

REPUBLICA, PATRIA ROMÂNĂ ESTE ACEEAȘI
PENTRU TOȚI FIII SĂI
cate tn realizarea metrou
lui bucureștean s-au anga
jat in proiectarea și reali
zarea prototipului. Aici la
noi sufletul acestei acțiuni
au fost doi oameni : inginerul-șef cu pregătirea fa
bricației, Mihai . Scorțeanu
și directorul tehnic al cen
trului nostru de cercetări
și inginerie tehnologică,
Bakony Coloman. Cupla
aceasta are peste 900 de re
pere, unele foarte com
plexe și de mare finețe. Ca
să poată coordona lucrarea,
cei doi trebuie să mun
cească împreună zi de zi,
să se înțeleagă perfect.

portanță. Mai vîrstnicul
Bakony parcă a întinerit
de cîtva timp, este atit .de
entuziast... Mai mult decît
atit : cupla, vreau să spun
reperele pe care le facem
noi, se realizează la sculăria uzinei de către două echipe. Una condusă de un
român.
Dumitru Nadiu,
alta de un maghiar. Csernak Jdzsef. Și totul merge,
pînă acum, strașnic. Dar vă
repet :■ nu e cazul să vă
opriți la un singur e- xemplu. I-am nedreptăți
pe mulți alții...
De aceea, cîteva minute
mai tîrziu parcurgeam lista

kaș. 2) Șasiu pentru vagoa
ne. Eficiență : 327 000 lei.
Autori : ing. Kiss Acațiu și
ing. Mircea Popa. 3) Dis
pozitiv de semnalizare.
Eficiență : 247 000 lei. Au
tori : Kadar Ioaneș și Nagy
Gyuri. Inovații (aplicate) :
1) Planșeu din beton ușor
cu adaos de polimeri pen
tru vagoane de călători.
Eficiență : 1 981 000 lei. Au
tori : Maria Brădean și
Kun Gavril, 2) Deflector
dintr-o singură bucată. Au
tori : Adok Jozsef și Ni
colae Marc.
Notîndu-mi aceste date
sumare în carnetul de re

porter, mă gîndesc la zilele
și poate și nopțile în care
autorii acestor realizări
tehnice originale au scoto
cit împreună ‘ necunoscutul,
s-au aplecat asupra’ acele
iași planșete și au zăbovit
asupra paginilor acelorași
cărți, s-au sfătuit și și-au
împărțit munca, și-au con
fruntat-o, iar uneori au
discutat in contradictoriu
(se poate . fără asta într-o
muncă vie, într-o colabo
rare ?)
Și, iată, reporterul se
află acum față în față cu
autorii uneia din aceste
creații : inginerii Santău și
Fazekaș. Primul e scund și
rotofei,.vioi și vorbăreț, cel
de al doilea înalt și do
mol, pare insul care „tace
și face".
— M-ar interesa cum a
decurs colaborarea dum
neavoastră.
— în ce sens ? întreabă
Santău.
— în... toate sensurile.
.— Uite, ca să lămurim
lucrurile de la început :
Gyuri și cu mine muncim
împreună de 20 de ani, de

Mihai CARANFIl
(Continuare in pag. a V-a)

La 21 decembrie, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste
România, s-a întilnit cu tovarășul
Iuri Andropov, secretar general al
C.C. al Partidului Comunist al
Uniunii Sovietice.

A avut loc un schimb de păreri
asupra problemelor privind relații
le româno-sovietice, colaborarea în
cadrul Tratatului de la Varșovia și
în C.A.E.R., precum și asupra unor
probleme actuale ale politicii ex
terne.
A fost reafirmat interesul re

ciproc al celor două țări pentru
dezvoltarea în continuare a cola
borării dintre România și Uniunea
Sovietică, inclusiv pe linie de
partid.
întîlnirea s-a desfășurat într-o
atmosferă sinceră, tovărășească.

Tovarășului IURI VLADIMIROVICI ANDROPOV
Secretar general al Comitetului Central
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Tovarășului VASILI VASILIEVICT KUZNEȚOV
Prim-vicepreședinte al Prezidiului Sovietului Suprem
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Tovarășului NIKOLAI ALEKSANDROVICI TIHONOV
Președintele Consiliului de Miniștri
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist
Român, al Consiliului de Stat și Guvernului Republicii
Socialiste România, al întregului popor român, vă adre
săm dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Su
prem și Consiliului de Miniștri ale U.R.S.S., popoarelor
Uniunii Sovietice cordiale felicitări și un cald salut prie
tenesc cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a creării Uni
unii Republicilor Sovietice Socialiste.
Rezultat al Marii Revoluții Socialiste din Octombrie,
apariția primului Stat socialist din lume a fost salutată,
încă din primele momente ale creării sale, de Partidul
Comunist Român, de masele largi și forțele progresiste
din Româiiia.
. ...
■ ■
,■
La 60 de ani de la făurire, Uniunea. Sovietică se Înfă
țișează ca un stat socialist puternic, cu un potențial 'eco
nomic de prim .rang, care reprezintă un.factor de mare
importanță pentru menținerea păcii, pentru afirmarea
progresului, înțelegerii și colaborării internaționale.
între țările, partidele și popoarele noastre s-au stator
nicit și sa dezvoltă relații bune de prietenie, alianță și co
laborare bazate pe comunitatea de orînduire socială,

MOSCOVA
Ideologie șl țeluri finale, pe egalitatea In drepturi , și res
pectul independenței și suveranității naționale, pe întra
jutorare tovărășească și avantaj reciproc.
Ne exprimăm ferma convingere că și. în viitor, tn spi
ritul înțelegerilor convenite Ia cel mai inalt nivel, pe baza
principiilor înscrise în Tratatul de prietenie, colaborare și
asistență mutuală din 1970, in Declarația comună din 1976,
se vor amplifica prietenia tradițională și colaborarea
româno-sovietică in interesul bunăstării și progresului
economic și social al popoarelor noastre vecine și prietene
și se va extinde conlucrarea dintre partidele și țările
noastre pe arena internațională in lupta pentru pace și
dezarmare, pentru destindere și independență națională,
pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi
ordini economice tn lume și pentru înfăptuirea aspirații
lor 'fundamentale ale popoarelor noastre, a cauzei gene
rale a păcii; democrației și socialismului.
La această sărbătoare jubiliară, vă urăm dumneavoas
tră, comuniștilor, tuturor oamenilor muncii sovietici noi
și. mari succese in înfăptuirea hotărîrilor celui de-al
26-lea Congres al P.C.U.S., in opera de construire a co
munismului, in lupta pentru , triumful socialismului și
păcii în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general
al Partidului Comunist Român,
Președintele
Republicii Socialiste România

CONSTANTIN

DĂSCĂLESCU

Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

Conștiința de făuritori
ai socialismului
înaltul forum al comuniștilor —
eveniment de istorică însemnătate
în viața partidului și a țării —
ne-a prilejuit o privire retrospecti
vă spre ce am realizat și ceea ce
n-am realizat în munca noastră
politică, ne-a îngăduit să privim
spre viitor cu noi idei pentru ceea
ce avem încă de făcut.
Am ascultat, asemenea tuturor
comuniștilor, tuturor oamenilor
muncii, cu mult interes Raportul
secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Am
realizat din cuprinsul magistralu
lui document programatic al par
tidului că, înainte de. toate, Con
ferința Națională este punctul de
plecare spre zilele, lunile și anii ce
vor urma, că acest timp viitor ya
fi rodnic, poate mai rodnic decît
ultimii ani care l-au precedat.
Nu o să spun lucruri noi cînd o
să afirm că în ultima perioadă
ne-am lovit, ca toată lumea dealt
fel, deunele greutăți, resimțite in
tr-un fel sau altul ;
inevitabile,
afirm eu, pentru că situația încor
dată de pe planeta noastră ne obli
gă lâ lucruri pe care nu le dorim
totdeauna. Există spaima unei în
fruntări pe plan universal și de
asta nu putem să nu ținem seama;
există o criză generală cu conse
cințe și în ceea ce privește recroirea în cadrul național a economiei.
S-au scumpit, cum știm cu toții,
unele produse fără de care civili
zația noastră nu poate să existe ;
și cînd spun asta, mă gîndesc la
petrol, la gaze, ba chiar și Ia grîu.
Dacă cineva adaugă un dolar în
plus la un baril de țiței, acest fapt
se resimte pe tot globul ; cel ce
cumpără e obligat la rindul lui să
adauge, unei alte mărfi competiti
ve, dolarul care i se cere în plus.
De aici un cerc vicios din care nu

putem ieși. Iar in acest marasm,
socialismul trebuie să dea exame
nul său, și îl dă. Posturi de radio
ostile vorbesc de un faliment al
doctrinei noastre, dar această enor
mă calomnie nu poate să aco
pere nefericirea de a exista în
tabăra acelei lumi, ce ne este dată
drept model, cei 42 de milioane de
șomeri, cifră care âr trebui înmul
țită in medie cu 3, cum preciza to
varășul Nicolae
Ceaușescu. la o
conferință de presă ; cifră ce re-

Insemnări de Eugen BARBU
prezintă și pe cei pe care șomerul
trebuie să-i țină în spate. Și atunci
care lume e prosperă ? Cînd afirm
ceea ce afirm nu înseamnă *că la
noi se stă pe roze ; nicăieri în
lume nu șe stă pe roze. Omenirea
în lăcomia ei,. în inconștiența ei, a
risipit și ceea ce nu trebuia risi
pit. Determinați de realitate, ne
dăm seama că puteam și noi, și
alții să recuperăm unele materialece pot fi refolosite, să consumăm
mai puțină benzină și să nu risi
pim electricitatea. înaintea altora
ne-a.m dat seama de acest lucru și,
iată-i pe lăudăroși, trecînd și ei la
o. economie strinsă. Trebuie, deci,
să ne gîndim de două ori înainte
de a face ceva. Nu e un secret că
in ce ne privește am achiziționat
în unele cazuri și mașini de care
nu aveam neapărată nevoie ; nu e
un secret că unele agregate zac și
acum, nefolosite prin curți de în
treprinderi. Am auzit cu urechile
mele, în urmă cu cîteva luni, pe
cineva propunînd să cerem fier

vechi din America, cînd fierul
vechi poate fi găsit pe toate mai
danele. Nu am strins Întotdeauna
hirția, sticla, nu am folosit întot
deauna cu grijă lemnul și așa mai
departe. Nu sînt un economist, nu
dau sfaturi nimănui, dar tocmai
asupra acestor fapte de neadmis la
ora de față ne-a atras atenția to
varășul Nicolae Ceaușescu în ne
numărate rinduri. Și a făcut-o din
nou, într-un mod atît de pătrun
zător și convingător, în cadrul
Conferinței partidului. E vorba,
înainte de toate, de un spirit gos
podăresc ce trebuie întronat; avem
țărani pricepuți,' muncitori destoi
nici, meșteri — ce să mai vorbim.
Dar un spirit, să-i spunem gascon,
ne face să luăm uneori în glumă
lucruri foarte serioase. Or, de mul
tă vreme viața pe acest pămînt nu
mai e o glumă. Să nu se creadă
că sînt pesimist cînd atrag atenția
asupra acestor lucruri. Nu, deloc.
Dar mă gindesc că un popor care a
realizat atîtea lucruri mărețe nu
are de ce să se teamă cînd cineva
îi atrage atenția că poate face mai
mult cu mijloace mai puține. Și,
cînd spun asta, mă gindesc la bani,
la materiale de construcție, la toate
acele lucruri care, adunate cap la
cap, înseamnă averi. Mai multă
chibzuință, mai multă minte, mai
puțină boemie in viață și la locul
de muncă. Cine a realizat în acești
ani Canalul Dunăre-Marea Neagră,
Transfăgărășanul, alte hidrocentra
le, Metroul, orașe întregi reclădite
pe niște mizere colibe, drumuri ;
cine a ridicat în fiecare oraș gări
noi,, școli noi, hoteluri, universități,
clădiri model ale poștelor, uriașe
parcuri înseamnă că poate să fie
mîndru. Avuția națională a cres(Continuare în pag. a IV-a)

Au îndeplinit planul anual la producția netă
Industria județului Suceava

Oamenii muncii din industria ju
dețului Suceava au îndeplinit pla
nul anual la producția netă. S-au
creat astfel condiții ca pînă la 31
decembrie să se realizeze peste pre
vederi o producție netă în valoare
de 181 milioane lei. Cea mai mare
contribuție la obținerea acestui im
portant succes au adus-o colec
tivele de lucrători de la I.F.E.T.
Suceava, Combinatul minier Su
ceava, Combinatul de celuloză și

hîrtie, întreprinderile de confecții
și tricotaje din Suceava. (Sava
Bejinariu).
Industria județului Dîmbovița

Colectivele de oameni ai muncii
din unitățile industriale ale jude
țului Dîmbovița au îndeplinit sar
cinile pe acest an la producția
netă. Acest succes are la bază apli
carea în producție a unor măsuri
privind valorificarea' superioară a
materiilor prime, materialelor și re
ducerea consumului de energie, ceea
ce a permis diminuarea cheltuielilor

materiale cu 20 lei la o mie lei producție-marfă. Avansul cîștigat va
permite realizarea peste prevederi
a unei producții nete in valoare de
230 milioane lei. O contribuție de
osebită la obținerea acestui spor
de producție netă au adus colecti
vele de muncă de Ia mina Șotînga,
Schela de extracție Tîrgoviște,.
Combinatul de lianți și azbociment
Fieni, întreprinderea de utilaj chi
mic Găești, întreprinderile textile
„Bucegi" și „Trainica" — Pucioasa.
(Gheorghe Manea).
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Taptui?
divers:
I
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Bunicul cu...
sute de nepoți

I
i

Pensionarul Liviu Larionescu
din Piatra Neamț este cel mai
îndrăgit bunic al copiilor de la
grădinița nr. 1 din localitate. El
a devenit un „obișnuit al casei"
și copiii îl intimpină întotdeauna
cu strigăte de bucurie :
— A venit bunicul! A venit
bunicul!
Rind pe rind. el trece pe la
„clasele" celor 340 de preșcolari,
le reaită poezii și le spune bas
me special alese de „bunic", po
trivite, pentru virsta lor. Ba. îi
învață chiar și cîntece. De prisos
să mai spunem că „nepoții" îl
ascultă cu sufletul la gură. $i
pentru ca să nu-i ducă dorul atunci cind nu poate veni, prins
cu treburile gospodăriei, deși se
intimplă mai rar, „bunicul" a în
registrat poezii multe, scrise
chiar de el pentru nepoți, pe
banda unui casetofon, care ii
ține locul...

I
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Tăcerea
unui păgubaș

!

Printre cei aflăți la ora aceea
pe peroanele gării Galați, un lu
crător de miliție l-a observat pe
un călător care dădea semne de
neliniște, strecurindu-se de COlocolo și ținînd strîns o pungi de
plastic in mină. La vederea
omului in uniformă albastră,
grăbitul călător a încercat s-o
rupă la sănătoasa.
— De ce sînteți speriat ? Ce
vi s-a intîmplat ?
— Încă nu, dar s-ar putea să
mi se intîmple. Am vîndut niște
lucruri, am pus banii in pungă
și mi-e teamă să nu mi-i ia
vreun hoț.
— Dar citi bani aveți 7
— Păi, nu i-am numărat! —
a spus el fără să se gindească și
cind și-a dat seama de greșeala
făcută, a dat s-o zbughească, dar
n-a mai apucat. In pungă avea
12 000 de lei pe care grăbitul
călător — Anton Mihai din Jorăști (Galați) — ii furase de la
un cetățean in gara de la Birlad.
Pînă in momentul în care hoțul
fusese prins, păgubașul nu anunfase încă nici un organ de
miliție că fusese prădat.
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„Vraciul"
plătește
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Unui sătean din comuna Cor
nu Luncii, județul Suceava, f
s-a îmbolnăvit joiana.
— Dar ce are, bădie 7 — l-a |
întrebat Mihai Liteanu.
|
— Dacă aș ști, aș lecui-o, așa
că trebuie să dau fuga la veteri
nar.
— Ce veterinar 7 Care veteri
nar ? Pînă vine el iți moare
mindrețea de vacă. Las-o pe
mina mea, că ti-o pun eu pe pi
cioare cit ai zice „îți'fac cinste".
Si „vraciul" a început să-și
„etaleze", chipurile, priceperea,
cu leacuri numai de el născocite
și nu s-a lăsat pînă nu i-a ono
rii vaca omului. Acum, in loc
de „cinste", e bun de plată, in
tru propria lecuire.
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Salvarea • • •
autosalvârilor
De cind s-a răcit timpul, mij
loacele de transport de la Stația
de salvare din Tulcea destinate
intervenției pornesc foarte greu.
Cauza : cele peste 30 de autosalvări sint parcate in curte
și nu în garaj. De ce nu sint in
garaj? Pentru că in garaj se află
citeva autosalvări defecte, nu
mai bune de casat, tot felul de
materiale de construcții, borca
ne și damigene, plus o barcă a
șefului stației de salvare, care
să fie în perfectă stare de alu
necare (barca, nu șeful) pe ape
le Dunării, la primăvară. Pînă
atunci, autosalvărlle destinate
intervențiilor urgente trebuie...
salvate.
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Tot viteza!
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De ani de zile, excesul de vi
teză constituie prima din cauze
le generatoare de accidente, lată
de ce una din noile reglemeătări ale legislației rutiere preve
de că depășirea repetată (ceea
ce înseamnă a doua oară) cu
peste 20 de kilometri a vitezei
legale constituie contravenție și
se sancționează cu suspendarea
permisului de conducere.
Excesul de viteză înseamnă și
neadaptarea acesteia lă condiții
le concrete meteorutiere. Fapt
atestat și de accidentul care a
avut loc, nu demult pe raza
comunei Oituz — Bacău. Gheor
ghe Bențel. la volanul autoturis
mului 3-BV-8418, a intrat cu vi
teză într-o curbă, pe un drum
alunecos. Mașina s-a lovit de
parapetul unui podeț și s-a răs
turnat. O pasageră din mașină a
fost grav rănită.

Pe scurt
9 Geamurile unității cu auto
servire din preajma gării din
Călan sînt „pictate" cu tentanta,
invitație : „Ca la mama acasă".
Cind intri înăuntru si vezi lipsa
de ordine și curățenie, iți dai
seama că nu e nici ca la inama,
nici ca la nimenea.
9 întrebat de ce a
Umblat
brambura cu tractorul cale de
mulți kilometri de la Josenii
Birgăului pînă la Bistrița si re
tur, Dumitru Macovei a răspuns
cu o seninătate dezarmantă :
„M-am dus după un șurub". Ca
să vezi !
© In numai 8 (opt) luni de
Alimenzile cit a lucrat laI.C.S.
......... ...............
...
tara din Tg. Jiu, Ion Gcdea a...
golit vistieria rezultată din vinzărl și mici invirteli cu 73 000
lei. (!) O limuzină ! Record ab
solut in materie.,

Rubrică realizată de

Petre POPA
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Eficiența - criteriul esențial al stilului de muncă
în perioada dinaintea Conferinței
Naționale a partidului am efectuat o
anchetă la întreprinderea de prelu
crare a lemnului din Satu Mare pri
vind modul în care sint traduse in
viață indicațiile tovarășului Nicolae
Ceaușescu referitoare Ia reproiectarea mobilierului în vederea redu
cerii consumurilor materiale și satis
facerii în condiții tot mai bune'a exi
gențelor cumpărătorilor. Am aflat
mai întîi că pentru obținerea comen
zilor la fondul pieței pentru anul
1983, întreprinderea a trimis Ia ac
țiunile de contractare de la Bucu
rești o serie de modele noi : trei gar
nituri de mobilă stil baroc, șase bi
blioteci, două garnituri de hol, două
dormitoare, o cameră complexă —
toate concepute și realizate în lumina
indicațiilor date și care au vizat în
esență reducerea consumului de ma
teriale, a greutății și volumelor —
într-un cuvînt, asigurarea unui mo
bilier funcțional, realizat în condiții
de eficiență.
Cele aflate ne puteau conduce la
concluzia — care ar fi fost firească
— că organul de partid și de con
ducere colectivă din unitate se află
pe un drum bun privind traducerea
în viață a unor indicații atît de clare
și de precise. Pentru aceasta pleda
insistența cu care ni se vorbea despre
„noile produse", despre „alinierea
rapidă a acestora la noile cerințe".
Dar, în momentul cind eram gata să
preluăm aceaștă apreciere, am fost
martori la un fapt' care, așa cum vom
vedea, arată că ne-am fi grăbit.
— Acțiunea pe care o prezentați
este „cap de serie" dintr-o suită de
acțiuni — se exprima tovarășul
Gheorghe Lazăr, adjunct al ministrtilui de resort — într-o discuție cu
specialiștii acestei unități. Să vedem
insă, așa cum a cerut ^conducerea
partidului, cum ați gîndit reducerea
consumului de masă lemnoasă pe
întregul cincinal ?
Situația prezentată, care urma să
plece la minister pentru a fi centra
lizată, a fost controlată cu atenție.
S-au făcut confruntări cu realizările
din perioadele trecute, cu posibilită
țile unității. Și, firește, s-au tras con-

cluziile necesare. Aprecierile adjunc
tului ministrului nu mai sînt la fel
de optimiste ca acelea emise la
început de interlocutorii noștri. No
tăm cîteva din ele : „în primul rind,
lucrarea este orientată de la început
in mod greșit. Ea trebuia făcută pe
sortimente de materii prime și nu pe
producția totală. E mai avantajos de
executat calculele pe structuri și nu
pe total. în plus, se poate vedea mai
bine de ce dintr-un metru cub de
masă lemnoasă se mai regăsește in
produsul finit doar o jumătate de

neau toate datele ^necesare pentru în
tocmirea unei asemenea lucrări.
Intervenția adjunctului ministru^
Iui, care a criticat stilul de muncă
al conducerii întreprinderii de a re
partiza o asemenea sarcină, ce im
plica participarea la rezolvarea ei a
directorului unității, a celorlalte ca
dre de specialiști, unui colectiv restrins, s-a dovedit oportună. S-a
constituit un colectiv complex, alcă
tuit din cadre competente, care a
trecut la refacerea lucrării în spiritul
cerințelor firești. E drept, cu întîr-

Cum se acționează la întreprinderea de prelucrare a
lemnului din Satu Mare pentru înfăptuirea măsurilor sta
bilite de Conferința Națională a partidului privind redu
cerea consumurilor materiale
metru cub. Este absolut .necesar să
nu amînați aceste reduceri în ultimul
an al cincinalului și să vă mobilizați
să faceți acest lucru încă din prime
le zile ale anului viitor. Așa trebuie
înțelese indicațiile date".
Aceste probleme clare cereau și răs
punsuri clare. Și ele au trebuit date.
Tovarășul Traian Tătaru, directorul
unității : „Eu nu am văzut lucrarea".
Tovarășul Vasile Laza. șeful serviciu
lui plan : „Eu nu am participat". To
varășul Teodor Bilea. șeful servi
ciului producție : „Nici eu". Trei co
muniști, toți cu muncă de răspun
dere, care ar fi trebuit să aibă rolul
hotărîtor în fundamentarea respec
tivei lucrări, au adoptat o atitudine
de parcă n-ar fi avut nimic comun cu
îndeplinirea unei sarcini atît de importante. Intr-adevăr, întreaga exe
cuție a unei asemenea lucrări, care
trebuie să schimbe radical op
tica privind consumurile de masă
lemnoasă, fusese lăsată în seama tehnicienei Maria Perescu, de la evidența
normelor de consum, și Ilenei Tă
taru, șeful serviciului proiectare.
Care, deși lucraseră cu sîrg, nu deți-

zlere și la insistență. Deși realitățile
din întreprindere reclamau de mult
timp o intervenție eficientă. Pe 11
luni din acest an, de pildă, costurile
de producție au fost depășite cu pes
te 40 lei Ia 1 000 lei producție-marfă
pe total și cu 19 lei la consumul de
materii prime și materiale.
Ce explicație dă acestei situații tor
varășul Ștefan Naghi, secretarul co
mitetului de partid î. „Am ășteptat
— ne spune acesta — rezultatele ac
țiunii de contractare a produselor
expuse la București. Și, de fapt, această sarcină ar fi trebuit urmărită
de conducerea întreprinderii". Răs
punsul ar putea părea corect. Nu
mai că în dubla sa calitate, de secre
tar al comitetului de partid și de
președinte al consiliului oamenilor
muncii, nu poate și nu trebuie
să-i fie indiferent modul în care este
analizată și tradusă in viață o hotărire de partid. încetineala cu care s-a
trecut și se trece aici de la vorbe la
fapte, de la constatări la acțiune
fermă pentru a se determina schim
bări radicale în situația semnalată
și-a pus o nedorită amprentă pe re
dresarea situației economice a intre-

prinderii. Aducem ca argument și un
alt exemplu. Plenara comitetului dș
partid cu activul semnala cazuri ale
unor conducători de procese de pro
ducție, inclusiv șefi de secții, toți co
muniști, în al căror stil de muncă
au apărut serioase carențe — mani
festate in special prin faptul că, in
loc să caute soluții practice, imedia
te, de redresare a situației economi
ce a întreprinderii, apelează rapid la
justificări și explicații.
...Ieri am revenit în întreprinderea
de prelucrare a lemnului. Am întîlniț un nou mod de a înțelege sarci
nile, responsabilitățile ce revin orga
nelor și organizațiilor de partid, ca
drelor cu munci de răspundere. Am
stat de vorbă cu cițiva membri de
partid, cu cadre de conducere. Referindu-se la noul suflu ce mobilizea
ză în aceste zile, de după Conferința
Națională a partidului, acest colectiv
de muncă, tovarășul Ștefan Naghi
ne-a spus : „După analiza făcută in
luna trecută, am reflectat cu mai
multă răspundere Ia sarcinile pe care
tovarășul secretar general al parti
dului ni le-a trasat. Datorită anali
zelor minuțioase declanșate de comi
tetul de partid în rîndul tuturor oa
menilor muncii — în organizația de
partid de la compartimentul personal
tehnico-economic și de specialitate
s-a inițiat o adunare generală extra
ordinară, iar în consiliul oamenilor
muncii am reanalizat situația consu
murilor materiale — putem raporta
că și unitatea noastră se va încadra
în norma stabilită de reducere cu
35—38 la sută a consumului de masă
lemnoasă — masivă și stratificată —
prevăzută pentru actualul cincinal.
Această sarcină o vom îndeplini începînd cu prima lună a anului 1983,
pentru care am creat condițiile ne
cesare. în sprijinul acestei acțiuni
mobilizatoare, în adunările generale
de partid din luna in curs și din ia
nuarie 1983 vom dezbate sarcinile
concrete ce revin colectivului nostru
din Ranortul prezentat Conferinței
Naționale a partidului, din hotărîrile
adoptate".

Octav GRUMEZA
Virgil GHEORGHIȚĂ

Aplicarea propunerilor - stimulent
al inițiativelor cetățenești
Dezvoltarea societăți! socialiste este nemijlocit legată de existența
unui larg cadru democratic in măsură să asigure participarea tuturor
categoriilor sociale, a maselor largi populare, fără deosebire de națio
nalitate, a întregului popor la conducerea diferitelor sectoare de activi
tate — iată o idee de importanță majoră, puternic subliniată in Raportul
secretarului general al partidului, tovârășul Nicolae Ceaușescu, la Confe
rința Națională a partidului, ca și in dezbaterile ce au avut loc. O idee
nu numai enunțată, ci și aplicată cu consecvență in practica noastră
socială.
Printre formele specifice sistemului democrației noastre muncitorești,
revoluționare, de dialog activ intre organele de stat și cetățeni care și-a
consacrat un loc aparte in agenda activității politice din țara noastră,
se numără și „Tribuna democrației". „Tribunele democrației", imbo- ,
gătesc subStahțiăî formele de manifestare a responsabilității colective,
Întăresc răspunderea individuală a tuturor celor investiți cu funcții de con-

Comuna Fîrtățești este una dintre
cele mai mari localități rurale ale
județului Vîlcea, arterele sale prin
cipale de circulație insumind peste
50 km. Or, ca să străbați o asemenea
întindere de sate nu-i deloc o sar
cină ușoară, mai ales că treburile
cotidiene ale comunei, cu cele trei
cooperative agricole ale sale, cu nu
meroase alte instituții impun pre
zența permanentă în mijlocul oame
nilor a cadrelor de conducere de la
consiliul popular.
— Tocmai de aceea — ne spunea
primarul Dumitru Șuvar — intilnirile lunare din cadrul „Tribunei de
mocrației", organizate pe sate de
consiliul local al F.D.U.S., ne sint de
mare ajutor in cunoașterea detaliată
a solicitărilor și propunerilor cetă
țenești, ca și a problemelor noi apă
rute în viața consătenilor noștri.
Că lucrurile stau asttel o demons
trează și următorul aspect. In ulti
mii ani, tradiția grădinăritului în
comuna noastră era, ca să zic așa,
pe cale de dispariție. A fost supusă
dezbaterilor din cadrul „Tribunei
democrației" această situație anor
mală și, analizîndu-ne îndatoririle
prin prisma obiectivelor programu
lui de autoconducere și.autoaprovi
zionare teritorială, revirimentul nu
s-a lăsat așteptat. Dacă și în comu
na noastră se întîlnea fenomenul pe
drept cuvînt‘criticat la Conferința
Națională a partidului — mulți din
tre gospodarii noștri bătind drumul
pînă la Drăgășani sau Rîmnicu Vîlcea
după diferite legume, acum ei sînt
Cei care trimit spre piețele localită
ților respective mari cantități de to
mate, varză, castraveți, fasole, ver
dețuri.
Și o altă propunere a cetățenilor,
ridicată în cadrul „Tribunei demo-

crației" și-a găsit rezolvarea : „cu
reaua" de pămint dintre curțile gos
podărești și șosea a fost în întregime
valorificată prin cultivarea de car
tofi, ceapă, fasole, morcovi și alte
legume, care nu numai că asigură
nevoile personale ale cetățenilor, dar
le oferă și posibilitatea de a preda
în plus, la magazinele sătești, în ca
drul achizițiilor și schimburilor de
mărfuri, importante cantități de pro
duse agricole. Cerința cultivării ju
dicioase a fiecărei palme de pămint

ducere și, mai ales, Creează posibilități largi de a se valorifica, la nivelul,
fiecărei colectivități teritoriale, inițiativele, schimbul deschis, și direct de
opinii, critica și autocritica, controlul și gradul de angajare a cetățenilor.
Pe aceste temeiuri — așa cum o demonstrează cu prisosință experiența —
reușita „Tribunelor democrației", atragerea cetățenilor la dezbateri și,
ulterior, la acțiune depind in cea mai mare măsură de modul in care
se răspunde la intrebări, in care propunerile cele mai judicioase iși găsesc
materializarea faptica. Este condiția eficienței adunărilor organizate sub
egida acestei noi forme de manifestare a democratismului, veriga esențială a întăririi rolului lor în atragerea maselor la conducerea vieții sociale.
Am ales, spre exemplificare, experiența unei comune în care cetățenii,
împreună cu consiliul popular, rezolvă probleme dă larg interes obștesc,.
acumUlîndu-se o experiență pozitivă, cit și unele concluzii vizind îmbună
tățirea organizării și desfășurării adunărilor ce depășesc aria localității,

ă cărui lipsă a creat pînă acum mem
brilor cooperatori și familiilor lor o
seamă de greutăți în aprovizionarea
ritmică cu pîine. Și ar mai putea fi
adăugate multe la lista realizărilor pe
care obștea comunei le-a dobindit
gindind și acționînd împreună pen
tru înfăptuirea hotărîrilor.
. Esențialul pentru organele puterii
de stat, pentru reprezentanții aleși
ai oamenilor muncii constă in rezol
varea concretă a problemelor ridi
cate do participanții la „Tribuna

TRIBUNA DEMOCRAȚIEI IN JUDEȚUL VÎLCEA
s-a impus, firesc, începînd cu con
siliul popular. Incinta acestuia a fost
cultivată, in acest an, cu porumb,
care a asigurat furajele concentrate
necesare îngrășării tăurașilor pe care
primăria îi crește spre a fi livrați
fondului de stat.
— Aceste modificări în preocupă
rile noastre gospodărești — relată ing.
Floarea Teodorescu, președinta con
siliului comunal al F.D.U.S. — își ău
punctul de plecare în dialogurile și
dezbaterile prilejuite de „Tribunele
democrației". Ca să nu mai vorbim
de Celelalte treburi rezolvate în co
mună Ia sugestia și cu participarea
directă a cetățenilor : construirea
unui bloc de locuințe cu 8 aparta
mente pentru a-i face „de-ai casei"
pe specialiștii repartizați în unită
țile noastre agricole sau la școlile
sătești, organizarea unor noi secții
prestatoare de servicii, amplasate ju
dicios în satele componente și multe
altele. Una din cele mai noi reali
zări, făcută publică și în cadrul unei
„Tribune", este brutăria, obiectiv

democrației", în mobilizarea cetățeni
lor la materializarea celor mai va- ,
loroase propuneri formulate în acest
forum democratic. Din păcate însă,
anumite unități sau organe adminis
trative mai ignoră ori tergiversează
cereri justificate și realiste ridicate
în cadrul „Tribunelor". Să-i ascultăm
pe cițiva din numeroșii participanți
la dezbaterile unei recente adunări :
GHEORGHE BÎRSAN: „In
acest an am avut, după, cum
știți, o foarte bună recoltă de
fasole, pe care trebuia s-o li
vrăm in păstaie la centrul de le
gume șl fructe Bălcești. In loc să
respecte clauzele contractuale,
beneficiarul respectiv ne-a so
mat ca nu cumva să recoltăm
fasolea. La fel ■ am pățit și cu
sutele de kg de castraveți care,
nefiind preluați la timp, au fost
pur șl simplu aruncați in apele
rîului Cerna".
MARIA GHEORGHE : „Tot
C.L.F. Bălcești, cu care dealt-

ÎNALTĂ RĂSPUNDERE MUNCITOREASCĂ
(Urmare din pag. I)
niu, tovarășul Nicolae Ceaușescu a
subliniat cu toată claritatea că în
acest scop sînt necesare eforturi sus
ținute pentru înlăturarea grabnică a
neajunsurilor existente în sectoarele
industriei extractive, pentru buna
organizare și desfășurare a activi
tății în fiecare unitate, la fiecare loc
de muncă, pentru întărirea ordinii,
disciplinei și răspunderii, ceea ce va
crea condiții ca prevederile Con
gresului al XII-lea al partidului pri
vind asigurarea deplinei independen
țe energetice să fie îndeplinite chiar
măi devreme. în spiritul acelorași
exigențe, eforturile pentru lărgirea
continuă a bazei proprii de materii
prime și energetice și pentru eco
nomisirea strictă a acestora trebuie
însoțite de crearea unei adevărate in
dustrii de atragere în circuitul pro
ductiv a tuturor resurselor refolosibile. Pe această cale se va putea asi
gura, așa cum se prevede în progra
mele adoptate de Conferință Națio
nală și in alte măsuri și programe
stabilite de conducerea partidului, 50
la sută și chiar mai mult din nece
sarul de materii prime al unor sec
toare ale economiei naționale.
în concordanță cu orientarea fer
mă spre asigurarea unui rol prepon
derent factorilor intensivi în dezvol
tarea economiei, Conferința Naționa
lă a partidului a stabilit un ansam
blu de măsuri și programe privind
creșterea mai accentuată a eficienței
economice. „Este necesar — subli

nia secretarul general al partidului
Națională au o mare însemnătate
— să introducem un regim sever de
pentru perfecționarea vieții noastre
economii în toate sectoarele, să ur
economico-sociale, pentru mersul homărim ca fiecare leu cheltuit, fie
tărît înainte al patriei noastre pe ca
care leu investit într-un domeniu sau
lea progresului multilateral.
altul să aducă maximum de eficien
Certitudinea transpunerii lot în
ță economică, să ducă la creșterea
viață este data dă. înțelegerea clară,
avuției naționale. în calitatea lor de
profundă de către fiecare om ai
proprietari, producători și benefi
muncii a sensurilor și rațiunilor lor
ciari, oamenii muncii, întregul po
economice și sociale — in această
por poartă răspunderea deplină pen
privință un rol important avînd
tru buna gospodărire a proprietății
munca politică, desfășutată în for
socialiste și trebuie să acționeze ast
me variate și convingătoare de către
fel îneît să Contribuie la realizarcă
organizațiile de partid. Dar, mai pre
creșterii eficienței economice in toa
sus de orice, această certitudine este
te sectoarele de activitate". Iar o
dată de acțiunea practică, de zi cu
înaltă eficiență, economica înseamnă
zi, a fiecăruia dintre noi la locurile
a muncii,
o, înaltă productivitate
noastre de muncă. Iată de ce, fie că
consumuri materiale și energetice
este vorba de dezvoltarea bazei de
minime, produse de înalt nivel teh
materii prime și energetice, de redu
nic, competitive pe piața mondială,
cerea consumurilor materiale și ener
indici ridicați de folosire a mijloace
getice, de ridicarea calității produc
lor tehnice, înseamnă beneficii și o
ției și creșterea exportului, de spo
rirea productivității muncii, de sta
rentabilitate mai mare.
bilirea unor măsuri pentru jmărirea
Sînt sarcini fundamentale ale pla
agricole
— înfăptuirea
nului pe acest an, pe anul viitor, ale ... producției
..„
întregului cincinal, ce se circumscriu ‘‘ 'acestor sarcini de mare însisemnătăte
economică
susținut efort
interesului general major pe care îl
'~x 'impune un —
organizatoric în toate domeniile, in
avem cu toții de a asigura sporirea
așa
fel
incit
potențialul
tehnic, ma
mai rapidă a avuției țării șl a
terial și uman de care dispunem să
venitului național și, pe această te
poată fi valorificat Ia nivelul ma
melie solidă, crearea de resurse tot
xim a! posibilităților. în aceasta
mai mari pentru progresul econo
constă cheia împlinirilor noastre vii
miei naționale, pentru dezvoltarea
toare, pentru că numai și numai
forțelor de producție și ridicarea bu
munca fără preget, responsabilă și
năstării întregului popor. în ansam
bine organizată a fiecăruia dintre noi
blul lor^ sarcinile și orientările cu
și a tuturor este izvorul progresului
prinse în Raportul prezentat de to
României socialiste, al ridicării bu
varășul Nicolae Ceaușescu, măsurile
năstării materiale și spirituale a în
programelor adoptate de Conferința
tregului popor.

fel am încheiat grafice de li
vrare, a lăsat în custodia co
operativei agricole din satul
Giulești 60 tone varză. Avertizindu-i că se alterează, ne-au
răspuns in doi peri, cum că nu
mai au nevoie de varza noastră
și că ar fi mai bine s-o folosim
in hrana animalelor. Nu-i păcat
de munca și roadele noastre,
nu-i păcat că aceste produse va■ loroase și necesare n-au ajuns
pe piețele orașelor ?“.
ILIE MARINESCU : „Inter
vențiile făcute la sucursala ju
dețeană a Băncii pentru agricultură și Industrie alimen
tară care, din motive ce depă
șesc înțelegerea noastră, ne-a arondat la filiala, sa din Horezu,
aflată la o depărtare de 70 km,
au rămas fără răspuns. Nu ar
fi mai firesc ca filiala din Băl
cești, situată la mai puțin de 10
km, să Se ocupe — ca și pînă
acum — de problemele economico-financiare ale cooperative
lor noastre agricole ?“.

Aceste observații critice, ca șl cele
formulate de alți cetățeni — Vic
tor Leucă, Vasile Stanciu, U_„.„
Veturia
Bîrsan etc — relevă că dezbaterile
din cadrul „Tribunei democrației"
impun cu necesitate — așa cum s-a
și stabilit, dealtfel — participarea Ia
aceste adunări și a delegaților sau
împuterniciților repartizați pe locali
tăți de către intreprinderile și insti
tuțiile județene (care cuprind
in
sfera lor de atribuții, ca și in aria
teritorială, respectivele localități rurale). Fiindcă oricît s-ar strădui un
consiliu comunal ăl F.D.U.S. sau primăria să găsească o soluționare ope
rativă și eficientă unor probleme și
greutăți de felul celor evidențiate la
„Tribuna democrației", rezolvarea lor
fără ajutorul unităților
respective
este anevoioasă, dacă nu chiar im
posibilă.
„Creditul moral" de caro a ajuns
să se bucure -Tribuna democrației
*
trebuie necontenit sporit prin serio
zitatea cu care sînt nu numai recep
ționate, ci și soluționate problemele
ridicate de cetățeni, propunerile lor.
Este condiția firească pentru ca
aceste forme de atragere a cetățeni
lor la conducerea treburilor obștii să
se constituie cu adevărat — așa cum
s-a accentuat și la Conferință Na
țională a partidului — lntr-un
angrenaj unic și armonios cu
organele de stat, într-o pirghie pu
ternică și eficientă pentru înfăptui
rea obiectivelor dezvoltării economico-sociale.

Intr-o comună de deal fruntașă
Comuna noastră, Pucheni, din ju
dețul Dîmbovița, este așezată într-o
zonă de deal, motiv pentru care
n-a putut fi cooperativizată. Cu
toate acestea, ea
_.. a.. cunoscut in anii
din urmă aceeași dezvoltare economico-socială ca toate localitățile pa
triei.
Datorită așezării geografice, har
nicii locuitori ai comunei noastre se
. ocupă în principal de creșterea ani
malelor. de pomicultură, de munca
forestieră, iar o parte lucrează In
unități industriale. Ca priceputi
crescători de animale, numeroși să
teni au dezvoltat un adevărat sec
tor zootehnic. Pe lingă veniturile
frumoase pe care le obțin dih
această ocupație, ei contribuie, prin
contractarea a mari cantități de
produse animaliere, la fondul de
stat și la îmbunătățirea .aprovizio
nării teritoriale. Spre' exemplifi
care menționez doar unele can
tități contractate în acest an de
cițiva gospodari ai comunei :
1 179 kg came de vită. 600 litri lap
te. 15 kg lină — livrate de Ion $er- /
bănescu ; 1 281 kg came. 300 litri
lapte, 30 kg lînă — livrate de Da
niel Margalina ; 672 kg came, 2 000

litri lapte — de la Gheorghe Minciunoiu ; 782 ’kg came. 600 litri lapte — de la Dan Gh. Chițulescu ;
198 kg lină de la Gheorghe Soare
etc.
Că sătenii noștri sînt harnici și
buni gospodari o dovedește și fap
tul că doi ani la rind (1978 și 1979)
comuna noastră a Ocupat locul al
Il-lea pe tară în întrecerea socia
listă dintre consiliile populare co
munale privind îndeplinirea sarci
nilor de plan, buna gospodărire și
înfrumusețare a localităților. Iar
anul trecut, datorită rezultatelor
obținute în întrecere, comuna noas
tră a ocupat locul I pe țară și a
primit „Ordinul Muncii" clasa I.
în perioada următoare, cetățenii
comunei, împreună cu deputății și
cu sprijinul . consiliului popular,
și-au propus să suplimenteze can
titățile de produse livrate la fondul
de stat, să participe la numeroase
acțiuni edilitar-gospodărești.

Jan CHIȚULESCU
vicepreședinte
al Consiliului popular dl comunei
Pucheni. județul Dîmbovița

De ce se închid atît de lent robinetele
risipei de apă ?
Deși s-a mai criticat în presă
risipa de apă potabilă provocată
de unele defecțiuni apărute in re
țeaua de alimentare a Capitalei,
revin din nou Ia această problemă.
Pe lingă irosirea unei mari canti
tăți de apă, tot mai mulți ce
tățeni din cartierul Drumul Ta
berei, dar și din alte cartiere, se
pling de lipsa... apei la etajele su
perioare ale blocurilor. Pe unde se
pierde apa ? Prin spărturi nerepa
rate cu săptămînfle și cu lunile ale
conductelor.
. în afară de acest neajuns trebuie
remarcat că se risipește o însemna
tă cantitate de energie electrică ne
cesară filtrării și transportării ei
Ia consumatori. Personal am sem
nalat de mai multe ori întreprin
derii
de
canal-apă
București
(I.C.A.B.) punctele în care au apă
rut defecțiuni. Ca mine au proce
dat și alți cetățeni. Dar nu o dată
ne-am izbit de lipsa de operativi
tate sau chiar de nepăsarea lucră
torilor de la I.C.A.B. Iată cîteva
exemple din . cele semnalate la

I. C.A.B. (telefon 49 36 18) și care aii
rămas pînă acum tot nerezolva
te. în fața blocului D 28 din
str. Dealul Măcinului, o conductă
„plinge" de peste 3 luni de zile. Pe
strada Valea Ialomiței nr. 4. bl. C
II, in apropierea complexului co
mercial, există o groapă plină cu
apă, din .care continuă să „izvo
rască" apă, care se . scurge în stra
dă. De peste 40 de zile, tot pe
aceeași stradă au loc scurgeri de
apă la nr. 2. bl. B 417.
Pentru evitarea pierderilor din
rețeaua de apă a Capitalei, propun
I.C.A.B. ca pentru fiecare defec
țiune semnalată de cetățeni să 11 se
comunice acestora un număr de
comandă și termenul de executare
pentru că ei să poată urmări
mersul lucrării, iar în cazul în
care se constată o neglijență sau
întîrziere a remedierii să se poată
trece la sancționarea celor vinovați
în raport de pagubele pricinuite.

Aurelian N. TATOMIR
corespondent voluntar, București

La indemina oricărui țăran cooperator
în raza orașului Săveni, pe baza
ce în raza orașului 12 738 litri ulei,
planului local de autoaprovizionare
plus șroturile prevăzute de lege,
s-a prevăzut Ca un număr de 301
cantități de produse care vor intra
cetățeni să însămînțeze 14 hectare
în gospodăriile celor 301 familii. Iată
cu floarea-soarelui pe loturile care
motivul pentru care. în următorii
Ie au în folosință. Acum, după ce
ani se va extinde și la alte culturi
recolta a fost strînsă, oamenii au
această formă de cultivare a pă
constatat cu satisfacție că producția
mântului daț în folosință cooperaa fost deosebită. Srau obținut^devpăsjS)
întreaga suprafață 33 tone floareaFranț IMAȘEC
soarelui. Această-producție, va adu-.
corespondent voluntar

PE, SCURT, DIN SCRISORI
• Materiale recuperate. Centrul de recuperare șl valorificare a ma
terialelor refolosibile din Hunedoara a colectat, suplimentar în acest an,
importante cantități de fier vechi. 4 131 tone fontă. 29 tone cupru. 10 tone
alamă, 52 tone bronz, 5 tone cenușă de cupru, 480 tone hirtie, 33 tone
textile etc. Semnalăm însă că centrul are în stoc 30 tone deșeuri textile,
1 000 bucăți anvelope pe sîrmă și 3 000 kg camere-cauciucuri pentru care
nu a găsit încă beneficiari care să le ridice și să le prelucreze. (Vasile
Grigoiaș, muncitor) © Birocratism. Șolicitind anul trecut Consiliului
popular al județului Teleorman o adeverință de vechime în muncă pen
tru perioada cit am lucrat în comuna Milcovățul ‘ mi s-a comunicat că ce
rerea mea a fost trimisă Consiliului popular al comunei Drăgănești Vlașca,
unde se găsește arhiva. Nici după un an nu am primit vreun răspuns
la cererea mea, deși între timp am mal făcut cîteva reveniri scrise. (Du
mitru Ungurcanu, strada Reșița nr. 2, bloc P 4, sc; 2, parter, ap. 24,
București, sectorul 4) © Poluare. Din cauza conductelor sparte, apa re
ziduală deversată spre decantor de șantierul care funcționează in cartierul
Pescăreasa din Cîmpulung, județul Argeș, se scurge în rîul Tirgului, poluindu-1. De asemenea, și combinatul de fire și fibre sintetice deversează
uneori în Pîrîul Mare ape reziduale cu substanțe poluante. De ce nu sînt
trași la răspundere cei care afectează calitatea apelor acestor riuri ?
(loan Dobrescu, Cîmpulung, județul Argeș). ® Economii. Prin grija cu
care fochistul Andrei Mitrea de la centrala Vile-Nord din Călimănești iși'
întreține instalația din dotare (eliminarea mersului în gol și a opririlor
accidentale) a reușit să realizeze însemnate economii de combustibil. La
aceste realizări a contribuit și procedeul propriu de eliminare prin vibrare
ușoară a depunerilor de zgură de pe cazanele centralei care le diminuau
randamentul. în felul acesta a reușit să reducă consumul de combustibil
de la 280 litri planificați pe oră la 80 de litri. Deci, o reducere de peste
3 ori a consumului planificat, dar cu același randament. (Ion V. Marin,
corespondent voluntar) O Un orășel al... păsărilor. Nu de mult în orașul
Tîrgu Frumos și-a început activitatea un „orășel al păsărilor", aparținind
întreprinderii „Avicola" Iași. Aș dori să scot în evidență activitatea desfă
șurată de oamenii muncii aparținind Trustului de construcții industrialeIași „Șantierul nr. 3 exterior grup 2 est". Acest orășel se denumește Fer
ma de rase grele nr. 3 compusă din 6 hale de tineret, cu o capacitate de
36 000 pui, 12 hale păsări adulte cu o capacitate de 72 000 de păsări și un
incubator care va fi terminat în luna aceasta. Demn de remarcat este fap
tul că cele 6 hale de tineret au fost date in folosință cu șase luni înainte
de termen, iar cele 12 hale de păsări adulte au fost date In folosință cu
Cinci luni înainte de termen. (Dumitru Păpușoiu, Tîrgu Frumos).

Ion STANCIU
corespondentul

„Scinteii"
a.

O gamă largă de mărfuri de sezon în „Luna cadourilor"
Ca în fiecare an, în LUNA CA
DOURILOR magazinele cooperati
velor de producție, achiziții și des
facere a mărfurilor disptni de O
gamă diversă de produse care pot
fi oferite celor dragi. Astfel, în
raioanele destinate celor mici se
găsesc in această perioadă jucării
mai multe și mai felurite decit in
Oricare alt sezon, precum și o
mare diversitate de articole vesti
mentare. Librăriile șl raioanele
specializate din magazinele coope
rației sint aprovizionate cu cele

mai noi apariții editoriale pentru
adulți și copii, precum și cu arti
cole de podoabă pentru pomul de
iarnă.
în magazinele universale, superCoopuri și supermagazine, cumpă
rătorii au posibilitatea să aleagă
și să cumpere dintr-o varietate
de mărfuri ce pot constitui daruri
dintre cele mal atrăgătoare, după
preferințe : produse cosmetice și
de parfumerie, confecții și încălță
minte de sezon, galanterie fină,

cămăȘi, cravate, fulare, marochinărie, tricotaje, felurite articole. de
sticlărie, porțelanuri, ceasuri, apa
rate foto, numeroase obiecte de uz
gospodăresc.
într-o gamă variată de modele,
televizoarele și aparatele de radio,
ce se pot cumpăra în condiții
avantajoase și cu plata în rate,
precum și alte articole electroteh
nice sint tot atitea cadouri utile
în orice cămin, care fac o bucurie
întregii familii.
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în lumina sarcinilor stabilite de Conferința Națională a partidului,
în întîmpinarea celei de-a 35-a aniversări a Republicii

acțiuni hutăS

XXXV PIANULUI PE ACEST AN $1 PREGĂTIREA PRODUCȚIEI ANULUI VIITOR
Dezvoltarea
bazei de
materii prime
In anii 1983-1985 se va pune în
continuare accentul pe dezvoltarea
intensivă a tuturor ramurilor, prin
ridicarea calității și creșterea efi
cienței, realizarea programelor spe
ciale adoptate de Conferință privind
dezvoltarea mai rapidă a bazei ener
getice și de materii prime, punerea
în producție a resurselor naturale
de care dispunem. Conferința stabi
lește ca obiectiv realizarea deplinei
independențe energetice a țării mai
repede decît prevederile Congresu
lui al XII-lea.

Real iza rea
producție^
pentru export
Conferința Națională cere tuturor
factorilor cu sarcini în domeniul co
merțului exterior să acționeze cu
maximum de responsabilitate pentru
intensificarea și dezvoltarea schim
burilor, a colaborării și cooperării
în producție, punîndu-se un accent
deosebit pe reducerea în continuare
a importurilor și pe creșterea ex
porturilor, pe realizarea unor schim
buri echilibrate, asigurînd partici
parea activă a României la diviziu
nea internațională a muncii.

Buna
gospodărire
a pămîntului
Conferința Națională cheamă țără
nimea, pe toți oamenii muncii din
agricultură să cultive fiecare metru
pătrat de pămînt, să efectueze lucrări
de calitate, să facă totul pentru creș
terea producției agricole, vegetale
* animale. Prin cultivarea fiecărui
și
metru pătrat de pămînt, prin creș
terea în fiecare gospodărie a unui
număr tot mai mare de animale și
păsări, toți locuitorii satelor trebuie
să-și aducă contribuția la realizarea
fondului de stat și la buna aprovi
zionare a populației.

Mai mult țiței prin promovarea
tehnologiilor moderne
— Potrivit sarcinilor stabilite de
Conferința Națională a partidului,
petroliștilor le revine sarcina de a
contribui nemijlocit la realizarea cit
mal rapidă a unei puternice, baze
energetice și de materii prime a țării.
Mai direct spus, se așteaptă de la
acest important eșalon muncitoresc
să dea patriei cit mai mult (iței. Vă
rugăm, tovarășe inginer NECULAI
GAVRIL, în calitatea dv. de director,
al Trustului petrolului din Ploiești,
să ne spuneți cum se integrează . in
acest mare efort colectivele schelelor
din subordine, ce se intieprinde pen
tru ca din subteran să fie scos la. su
prafață mai mult aur negru ?
— Ne aflăm la sfirșitul unui an de
muncă și în preajma aniversării a 35
de ani de la proclamarea Republicii.
Aș vrea, avind acest prilej,, să arăt
că petroliștii noștri, în urma unei ac
țiuni susținute, plină de abnegație,
se prezintă la acest sfirșit de an cu
rezultate superioare față de cele ob
ținute anul trecut. Schela de extrac
ție Tirgoviște, bunăoară, își încheie
anul cu realizări peste plan la toți
indicatorii. Colectivul de aici s-a cla
sat lună de lună printre primele în
întrecerea socialistă pe ramură. Sche
la Boldești .și ea, de la o producție
zilnică in ianuarie de 1 540 tone țiței
extras zilnic, a ajuns în momentul
de față la 1 730 tone ; producția fizi
că a schelei Băicoi a crescut și ea
simțitor față de prima lună a anului.
Mai adăugăm și cele peste 132 mili
oane mc gaze, utilizabile, și mai mult
de 4 700 tone gazolină date peste
plan. Dar trebuie spus că în condiții
le unui declin natural destul de im
portant, cu toate măsurile tehnico-organizatorice aplicate, planul de ex

tracție la țiței n-ă putut ti realizat
in întregime.
— Cum ați pregătit activitatea în
anul 19S3 ? Există condiții pentru de
pășirea planului de extracție ?
— Sarcinile de plan pentru viitorul
an prevăd importante creșteri. Tn
schelele noastre trebuie să obținem,
în plus față de acest an. mai bitie de
220 000 tone țiței. La foraj, în 1983
planul de metri săpați este mai mare
cu 32.6 la sută, reprezentind nivelul

La Trustul petrolului
Ploiești
cel mai înalt atins vreodată de trus
tul nostru. Este prevăzut să se sape
mai bine de 300 de sonde, cu peste
80 mai multe decît în anul acesta.
Deci una din preocupările noastre
primordiale este : cu dotarea tehnică
existentă, cu aceleași forțe de mun
că și cu costuri mai reduse să creș
tem vitezele de lucru cu cel puțin 25
la sută. Să recunoaștem că nu-i deloc
ușor. Vor necesita o organizare per
fectă, o mobilizare a tuturor rezerve
lor interne și acțiuni susținute pen
tru promovarea tehnologiilor moder
ne. Trebuie să reușim 1 Altfel, îiu
vom putea scoate din. adînc țițeiul
planificat.
.— Mai concret, cum veți desfășura
forțele tehnice și umane pentru atin
gerea scopului propus ?
— Noi, cei de la trust, colectivele
schelelor avem la ora aceasta pro
grame concrete, cu responsabilități și

termene precise de acțiune. în pri?.
mul rind, scontăm'o creștere a pro
ducției și a productivității muncii
prin introducerea de noi tehnologii
de lucru, de optimizare a celor apli
cate pînă acum, în acest sens, punem
accent pe o mai strinsă colaborare a
eșalonului nostru ■ de concepție cu
specialiștii de la Institutul de cerce
tare. proiectare petrol și gaze din
Cimpina, precum și cu cadrele uni
versitare de la Institutul de petrol
și gaze din Ploiești. Totodată, sînt
prevăzute măsuri tehnico-organizatorice pentru îmbunătățirea serioasă
a întreținerii și reparațiilor Ia insta
lațiile de foraj — :și .nu numai aici
— pentru reducerea timpilor'de re
vizie programată. Calitatea repara
țiilor Ia prăjini a lăsat mult de dorit
în acest an. Ca șă evităm neajunsu
rile de pi nă acum, am început lucră
rile de modernizare a bazei noastre
tubulare ; de asemenea, am introdus
sisteme organizatorice care au ca
scop întărirea responsabilității, a dis
ciplinei la fiecare Ioc de muncă.
Acordul global a fost extins peste
tot. în atenția noastră este și folosi
rea la maximum a stațiilor centrale
de noroaie ; o creștere a calității
fluidelor de forai va asigura, pe lingă
un randament sporit, și importante
economii de chimicale. Experiența
bună a schelei de foraj Liliești în
aplicarea dispozitivelor de mică me
canizare ne-a îndemnat să extindem
preocupările în acest sens.
— Știm că in zonele Prahovei, Mo
roni lor, Tirgoviștei sînt zăcăminte
vechi care in . peste 120 de ani au
fost exploatate nu îndeajuns de ra
țional. O serie de rezerve s-au epui
zat. Dar geologii arată că zăcămin

tele nu șl-au pierdut vigoarea, că ele
mai pot asigura țării un însemnat
volum de hidrocarburi. Cum le veți
valorifica ?
— N-am vrut în nici un fel să se
înțeleagă că acțiunea de recuperare
a țițeiului din zăcămintele noastre se
situează pe un plan secundar. Dim
potrivă. Săpările de noi sonde de
care vorbeam nu înseamnă numai
foraje de referință pentru găsirea de
noi rezerve de petrol, ci și valorifi
carea celor vechi. Și, ca să sprijin
afirmația, voi aminti acțiunea de revitalizare a sectorului Urziceni. To
tul a pornit în primăvară de la
sonda 216, unde s-au făcut lucrările
de perforare și acidizare. Rezultatul
a fost peste așteptări : s-a ajuns de
la 0,5 tone zilnic la 25 tone. Am în
țeles că această zonă nu este încă
epuizată, cum se credea. Și așa am
început noi săpări de sonde, o activi

tate intensă pentru mărirea recepti
vității stratului. Dar mă întorc și
spun că între activitatea de foraj și
creșterea producției de țiței acum și
în perspectivă există o relație strînsă, importantă, care justifică priori
tatea în acest sector. Totodată, ne
propunem ca anul viitor, aplicând
metode industriale de creștere a fac
torului final de recuperare, să obți
nem cel puțin 30 la sută din totalul
țițeiului extras. în zăcămintele de la
Băicoi și Berea vom aplica pe scară
mai largă metoda injecției cu abur;
la sondele de la Ochiuri-Sud vom
folosi procedeul combustiei subtera
ne, iar in cazul schelei Tirgoviște,
mai ales, vom încerca impulsionarea
prin injecțiile cu polimeri.

locuirea carterelor din aluminiu cu
cartere din fontă, care au o rezisten
ță mult mai mare la coroziune și se
realizează cu cheltuieli de producție
mai mici.
O bună parte a motoarelor realiza
te de colectivul acestei fabrici este
destinată fabricii de locomotive, si
tuată in imediata vecinătate. De aici
a plecat zilele acestea în R.P. Polonă
un prim lot de locomotive cu ecartament îngust, cu trei luni mai de
vreme față de termenul planificat.
Altă secție specializată in fabricarea
de produse pentru export este hala
6 montaj. în secție, la fiecare tact
se află in diferite stadii de montaj
cite o locomotivă LDI-I-2 400 dintr-un
lot destinat R. D. Germane.
— Organizarea muncii
pe cinci
tacte de lucru, adică pe locuri fixe
de operații specializate — precizează
șeful secției, ing. Șerban Horodincă
— a făcut posibile creșterea produc
tivității muncii și efectuarea unui

control operativ, lucru important
dacă ținem seama că o locomotivă
are peste 10 000 de repere. Pentru
fiecare mașină s-a’ stabilit cite un
responsabil, un inginer care urmăreș
te desfășurarea montajului.
Puternic mobilizați de hotăririle
Conferinței Naționale a partidului,
oamenii muncii de la întreprinderea
„23 August" desfășoară in aceste zile
o activitate susținută pentru a-și în
deplini exemplar .sarcinile de pro
ducție la export in vederea sporirii
eficienței economice a întreprinderii.
Acest harnic și puternic colectiv este
conștient că realizind produse de
înaltă calitate, cu parametri tehnici
funcționali și economici ridicați, ac
tuala pondere — de peste 60 la sută
— a producției pentru export în to
talul producției întreprinderii poate
și trebuie să. crească mult.

decolmatare a canalelor, reprofilare
și îndesire a rețelei care însumează
un volum de excavații de 745 000 me
tri cubi, depășindu-se prevederile anuale cu 250 000 metri cubi.
Lucrările de combatere a eroziunii,
executate de întreprinderea județea
nă de utilaj terasier și îmbunătățiri
funciare, proiectare și execuție de
construcții în bazinele Slănic, Rm.
Sărat, Cîlnău, Sărățel, Bălăneasa,
Bîsca și Istrița, vor însuma, la finele
acestui an, peste 50 000 hectare din
cele 94 000 hectare planificate pe în
tregul cincinal. Chiar din această
iarnă au început lucrările de comba
tere a eroziunii pe încă 16 700 hec
tare. Proiectele de execuție au fost
revăzute pentru fiecare bazin în parte
și s-a pus un accent deosebit pe mai
buna valorificare a resurselor mate
riale și a forței de muncă locale.

în cadrul sistemului de îmbunătă
țiri funciare de la Aldeni s-au exe
cutat, în acest an, 100 km canale de
coastă și s-a acționat intens pentru
completarea golurilor din plantațiile
antierozionale. Concomitent, pe dru
murile de pe pante s-au executat lu
crări de întreținere și balastare, știut
fiind că in perioada iarnă-primăvară
pot deveni surse de eroziurie. .
Nu există păminturi rele ! Iată un
adevăr care, acum, după ce Confe
rința Națională a partidului a pus în
fața tuturor oamenilor muncii din
agricultură sarcina de a cultiva fie
care palmă de pămînt, prin acțiuni
susținute, are din ce în ce mai mult
acoperire și în faptele lucrătorilor de
pe ogoarele buzoiene.

Convorbire realizată de

Constantin CAPRARU
corespondentul „Scinteii"

Calitate și promptitudine
în onorarea contractelor
La cunoscuta întreprindere „23
August1', pe harta exportului s-au
înscris an de an noi puncte de reper,
reprezentind partenerii din cele peste
30 de țări in care sint livrate produ
sele realizate de acest harnic colec
tiv. O primă explicație în legătură
cu prezența tot mai activă a produ
selor întreprinderii pe piața externă
o aflăm în biroul tovarășului ingi
ner Brînduș Zaharia, director pen
tru problemele de export, lecturind
cîteva scrisori ■ și telegrame de mul
țumire sosite din diferite țări.
— Atenția .deosebită acordată . pro
blemelor exportului în Raportul
prezentat de tovarășul Nicolae
Ceaușescu la recenta Conferință Na
țională a partidului, sarcinile sporite
care ne stau acum în față constituie
un prilej de mobilizare și mai pu
ternică a eforturilor colectivului uni
tății noastre pentru obținerea de re
zultate cit mai bune în acest dome
niu — ne spune interlocutorul. înțelegînd
imperativele
dezvoltării
economiei naționale în actuala etapă,
muncitorii și specialiștii de la „23
August" au permanent in vedere
faptul că fabricarea de produse com
petitive, de înaltă calitate, onorarea
promptă, la termen și chiar în avans
a contractelor asigură o bază stabilă
colaborării cu partenerii și. totodată,
creează condiții pentru a pătrunde pe
noi piețe.
Aceste afirmații sînt confirmate de
o cifră convingătoare în acest sens :
11 la sută reprezintă depășirea pla
nului la export pe 11 luni ale anu
lui. în spatele acestei cifre stau
măsurile organizatorice și de îmbu
nătățire a parametrilor calitativi,
precum și cele de urmărire a com
portării produselor după livrare.

în urma vizitelor de lucru ale
secretarului general al partidului, in
întreprindere au fost create colective
formate din cadre de conducere din
minister, centrală ■ și întreprindere
care, cu sprijinul comitetului muni
cipal de partid, se ocupă de realiza
rea fiecărui sortiment destinat ex
portului. Săptăminal, aceste colecti
ve analizează, in prezența factorilor
de decizie din întreprinderile cola-

La întreprinderea
„23 August“ București
boratoare, modul cum a decurs pro
ducția pentru export și, totodată,
rezolvă operativ. necorelările surve
nite. Cu întreprinderile furnizoare
se analizează trimestrial și calitatea
subansamblelor livrate, prilej cu
care sint soluționate și problemele
ivite în activitatea întreprinderii.
Concomitent cu acțiunile de ridi
care a calității produselor, colectivul
unității depune eforturi pentru a
răspunde prompt solicitărilor adre
sate de partenerii externi, pentru
a-și adapta in mod operativ produc
ția cerințelor pieței externe. Conclu
dente in acest sens sînt, bunăoară,
contractele încheiate in R.A. Egipt
pentru reparații capitale și reechipări
de locomotive atît românești, cit și
de altă fabricație. Atelierele „ser
vice" din străinătate,, pe lingă asis
tența tehnică acordată mașinilor
aflate în perioada de garanție, urmă
resc îndeaproape remedierea acestora
și după expirarea termenului stabilit
în cadrul contractelor post-garanție.

Dar să vedem cum decurge activi
tatea in cîteva. sectoare cu mare pon
dere in producția destinată pieței
externe.. Fabrica de motoare pare a
fi „punctul fierbinte" al activității
pentru export. Ritmul înalt de lucru
își are temeiul in buna organizare
a producției, în responsabilitatea și
dăruirea cu care muncesc toate for
mațiile. Echipe de muncitori cu
înaltă calificare, cum sînt cele con
duse de Ion Răricelu, Dumitru Tănase ,și Ion Straub, lucrează la tacte
rezervate exclusiv exportului. Pentru
reperele cu ciclu de fabricație mai
lung .— chiulase, arbori cotiți, cartere.
— au fost, numiți responsabili care
urmăresc executarea și livrarea rit
mică a acestora la Secția montaj
general.
— Sarcinile lunii decembrie sint
duble față de cele din lunile ante
rioare, ne relatează directorul fabri
cii de motoare, ing. Dan Ionescu.
Pentru perioada imediat următoare
avem de livrat in cadrul exportului
cinci motoare pentru instalații de
foraj fabricate la întreprinderea „1
Mai" din Ploiești, iar in cadrul con
tractelor directe urmează să finali
zăm motoarele pe care le vom expe
dia în R.P. Bulgaria, R.P. Ungară și
Nigeria.
Paralel cu buna organizare a pro
ducției și muncii, se desfășoară o
susținută acțiune de îmbunătățire a
parametrilor tehnici ai motoarelor
aflate în fabricație. O recentă reali
zare in acest sens este modificarea
constructivă a cămășii de cilindru —
de la alezajul de 175 mm la 165 mm,
prin care s-a dublat perioada de uti
lizare a acestui reper. în aceeași
arie de preocupări se înscrie și „în-

Gheorqhe IONIȚA
Ion MARIN

De pe terenurile neproductive —
recolte mari în anul viitor!
în aceste zile, lucrătorii ogoarelor,
puternic mobilizați de sarcinile
puse in față de tovarășul Nicolae
Ceaușescu la recenta Conferință Na
țională a partidului, desfășoară o
serie de acțiuni pentru a reda circui
tului agricol noi terenuri. Așa cum
a reieșit din dezbaterile marelui
forum al comuniștilor, producțiile
sporite prevăzute pentru anul viitor
trebuie să fie realizate nu numai pe
căi intensive, ci și prin transforma
rea păminturilor neproductive în te
renuri fertile. în consiliul agroindus
trial Stilpu se desfășoară un com
plex de lucrări de îmbunătățiri fun
ciare pe 7 000 hectare de terenuri sărăturoase, cu exces de umiditate, și
care nici măcar pentru pășune nu
puteau fi folosite. Pe lingă specia
liștii. și muncitorii de la întreprin
derea județeană de exploatare a lu
crărilor de îmbunătățiri funciare
Buzău, in lupta pentru a face pro
ductiv fiecare metru pătrat de pă
mînt, în întreg consiliul participă la
aceste lucrări peste 1 000 de țărani.
După cum ne relatează tovară
șul Vasile Filimon, președintele con
siliului agroindustrial Stîlpu, în
toamna acestui an s-au încheiat lu
crările de decolmatare a canalelor din
zona Costești-Gherăseni, pe o lungi
me de 6 km, fapt ce a permis să se
redea circuitului agricol circa 160
hectare de teren. Paralel cu amena
jarea acestei suprafețe, s-a exe
cutat și fertilizarea ei cu gunoi de
grajd. Săptămîna trecută s-a în
cheiat desfundarea canalelor de iri
gații pe o lungime de 10 km, din ba

zinele legumicole Gherăseni-Costești-Movila Banului. în prezent, in
zona Cioranca se află în plină des
fășurare lucrările de scarificare a
unei suprafețe de 20 hectare. Pînă’la
finele acestui an se va încheia amenajarea pentru irigații a unei su
prafețe de 30 hectare la C.A.P.
Știlpu, care vor fi cultivate in pri
măvară cu legume. în această săptămină, peste 300 de țărani sint mo
bilizați la efectuarea lucrărilor de

Preocupări
ale oamenilor muncii
din agricultura
județului Buzău
desecare șl eliminare a băltirilor pe
200 hectare în zona Movila BanuluiGherăseni. Totodată, s-a încheiat
fertilizarea cu gunoi de grajd a .300
hectare de teren slab productiv.
Pe lingă aceste lucrări de transfor
mare a unor pămînturi sterpe într-o
zonă fertilă, în consiliul agroindus
trial Stîlpu se desfășoară o acțiune
susținută pentru menținerea, la un
înalt nivel productiv, a celor peste
16 000 hectare de teren arabil. Con
siliile populare comunale au mobili
zat cetățenii la desfundarea terenu
rilor din gospodăriile proprii și la
fertilizarea lor cu gunoi de grajd.
După cum ne precizează tovarășul
Trandafir Buturugeanu, primarul
comunei Costești, oamenii au înțeles

însemnătatea acestei acțiuni șî aproa
pe în fiecare gospodărie a apă
rut o nouă grădină. Fiecare și-a
stabilit în planul de cultură și
suprafața de teren de la gard pînă
la marginea șoselei, pe care vor
planta în primăvară cartofi. S-a
creat astfel posibilitatea ca pe Iotu
rile în folosință, fiecare cooperator
să-și cultive plante furajere pentru
animalele pe.care le crește. în gos
podăria proprie.
Din planul pe 1983 privind redarea
în circuitul agricol a noi terenuri
am reținut că peste cîteva săptămini
vor începe lucrările de amena
jare a unei suprafețe de 600 hectare
în zona Movila Banului-Stilpu, la
care vor participa peste 1 000 de ță
rani.
în acest an, prin aplicarea riguroa
să a programului complex de îmbu
nătățiri funciare elaborat sub directa
îndrumare a Comitetului ■ județean
de partid Buzău s-au creat condiții
care să determine stăvilirea eroziunii
și creșterea producțiilor pe toate cele
94 000 hectare de terenuri arabile si
tuate pe pante.în județ. De asemenea,
a crescut volumul lucrărilor de regu
larizare și combatere a excesului de
umiditate în bazinul rîului Călmățui,
care vizează redarea în circuitul agricol, pînă în anul 1985, a peste
54 000 hectare.
Din bilanțul anului pe care îl în
cheiem reținem că întreprinderea
de exploatare a lucrărilor de îmbu
nătățiri funciare Buzău a asigurat
menținerea parametrilor funcționali
ai unei rețele de desecare de 1 400 km,
care servește 91 883 hectare. De ase
menea, au fost executate lucrări de
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Mesajul umanist al creației contemporane
„România, întregul popor vor ac
ționa cu toată hotărirea pentru asi
gurarea dreptului fundamental al
fiecărei națiuni, al întregii omeniri
— dreptul la existență, la dezvol
tarea liberă, independentă, dreptul
la viață, la pace !“ — iată vibran
tul angajament rostit de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, in numele în
tregului popor român, la Conferin
ța Națională a partidului. Este unul
dintre adevărurile esențiale ale
epocii noastre strălucit sintetizate
de secretarul general al partidului,
ale cărui gindire și acțiune revolu
ționare își au rădăcinile in cunoaș
terea și ințelegerea adincă a po
porului, a năzuințelor lui.
Moștenind din timpuri străvechi
darul de a-și cinta liniștea, munca
și dragostea, locuitorii pămintului
românesc au preluat de la strămoși
arta de a cinta din fluier și din
nai, din bucium, din corn și din
ceteră, făcind să înflorească cintecul și jocul in procesul muncii, ca
și in cadrul fast al vieții. Dintotdeatina, pe pămintul străbun, mu
zica și-a îndeplinit rostul de solie
a păcii și apropierii între popoare,
de înnobilare a simțirii. în secolul
al IV-lea înaintea erei noastre,
Theopompos în cartea a 46-a a Isto
riilor sale scria: „Geții trimit mesa
geri de pace ținînd chitare în mîini
și cîntînd din acestea". Și tot din
izvoarele antichității știm, prin
scrierile lui Platon, că discipolii lui
Zamolxis obișnuiau să înfrîrigă răul
nu cu tăișul săbiei, ci făcind apel la
virtuțile cintecului.
Splendida însoțire a sunetului
cu cuvintul in care se dăltuiește ideea, cu dansul și cu întregul
act artistic născut ca simbol al vie
ții, ca expresie a generozității de
simțire, înscrie Muzica printre va
lorile fundamentale laie culturii și
civilizației, ale voinței de pace și
colaborare intre națiuni, făcind din
ea un mesaj de frumusețe, de pace,
pornit din adincuri de istorie și decantind valorile perene ale istoriei
poporului român.
Istoria demonstrează cit de pre
zentă și de activă a fost muzica in
viața oamenilor, în viața poporului
nostru, în marile epoci de luptă
pentru eliberarea națională și so

cială, de Împlinire a idealurilor
progresiste de viață materială și
spirituală. în acest sens, sint măr
turii elocvente baladele, doinele și
horele ivite din strădaniile și din
luptele glorioase ale poporului și
ale voievozilor ctitori pentru apă
rarea ființei naționale, de la Ștefan
cel Mare și Mihai Viteazul la fău
ritorii unirii Țărilor Române, ale
eroilor războiului de independență
din 1877 și ale neînfricaților comu
niști care au creat cintecele de
neuitat ale Doftanei, stindard de
luptă împotriva asupririi, exploată
rii și războiului de agresiune.

cum o confirmă inspirate cîntece
antirăzboinice din folclorul secolu
lui XX — ideea păcii a generat
semnificative pagini ale muzicii
noastre contemporane. Amintim
astfel Simfonia a XVI-a — Trium
ful păcii; de Dimitrie Cuclin, Cvar-,
teiul pentru coarde in do major
dedicat păcii de Ion Dumitrescu,
'cantate și lieduri de Wilhelm Ber
ger, Ștefan Niculescu, Carmen Pe
tra Basacopol, cantata Chipul păcii
pe versuri de Paul Eluard și ope
ra Pacea după Aristofan de Aurel
Stroe, cantata „Cîntec de speranță"
de Doru Popovici pe versuri de

Nicolae CALJNOIU
președintele Uniunii compozitorilor și muzicologilor

Exponenții școlii muzicale ro
mânești au dat glas nobleței de
simțire, idealurilor de viață, liris
mului generos, aspirațiilor demo
cratice și umaniste ce caracterizea
ză firea noastră. Convins că „arta
nu poate propăși acolo unde este
ură și opresiune", că „sufletul ome
nesc nu se poate dărui decit in
pace", Enescu pleda pentru triumful
rațiunii. Dacă in creații ca Rapsodia
a Il-a, inspirată din pagini vibrante
ale istoriei naționale, Simfonia I,
denumită „eroica enesciană". Pre
ludiul la unison din Suita I pentru
orchestră, care esențializează liris
mul doinei ancestrale, sau Sonata a
IlI-a pentru pian și vioară, exprimînd „caracterul popular româ
nesc", Enescu redă ființa noastră
in tot ce are ea mai profund și
peren, dacă opera „Oedip" este o
copleșitoare rostire a adevărului
despre om față cu destinul, o lu
crare cum este Simfonia a 111-a
simbolizează angajarea artistului
în lupta contra războiului și afir
marea păcii. Enescu transpune
în această lucrare, interpretată în
anul 1919, meditația gravă asupra
evenimentelor generate de prima
conflagrație mondială.
Prezentă în permanență în con
știința creatorilor populari — așa

Dan Mutașcu, cantata Chemarea
păcii, pe versuri de Nina Cassian,
de Siicolae Coman, cantata Cintecul păcii de Zeno Vancea, cantata
Către pace de Liana Alexandra pe
versuri de Nichita Stănescu, orato
riile Sub soarele păcii de Hilda
Jerea pe versuri de Dan Deșliu și
Canti per Europa de Theodor Grigoriu, pe versuri ale unor poeți de
la Dante pînă la Eminescu, un
mare număr de cîntece, creații
simfonice și vocal-simfonice de
Gheorghe Dumitrescu, Dumitru
Botez, Radu Paladi, Gheorghe Bazavan, Laurențiu. Profeta, Irina
Odăgescu, Sergiu Sarchizov, Florin
Comișel, Vasile Timiș, dintre care
unele au fost create și interpreta
te in vremea din urmă ca o expre-r
sie a participării muzicienilor la
marea epopee contemporană a po
porului nostru pentru apărarea
păcii și stăvilirea cursei înarmări
lor, pentru o lume a dreptății, li
bertății și fericirii. Ele redau dra
gostea pentru partid, patrie și pen
tru neînfricatul stegar al luptei
pentru libertatea și pacea națiunii
noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
eminent conducător al partidului și
Statului nostru, militant neobosit
pentru înflorirea continuă a Româ
niei socialiste, strălucită personali

tate a vieții politice contemporane,
a mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, luptător con
secvent pentru pace și independen
ță, pentru progr.es și civilizație,
pentru prietenie și colaborare cu
toate țările lumii.
în cadrul politicii noastre cul
turale promovate cu strălucire de
partid, de secretarul său general,
rolul important al artelor constă in
educarea oamenilor, în răspinflirea
spiritului de colaborare, pace, pri
etenie. Efortul creatorilor de a con
tribui cu lucrări de înaltă măies
trie și puternică originalitate la
îmbogățirea patrimoniului spiritual
al omenirii, la afirmarea vocației
pașnice, creatoare a națiunii noas
tre socialiste, a tezaurului ei spiri
tual este un nobil efort, caracteris
tic întregului nostru popor. Astăzi,
mai mult ca oricind, nobilul atribut
al muzicii, una dintre cele mai spe
cifice expresii ale geniului uman,
ne apare legitimat de dezideratele
majore ale culturii și civilizației
puse in slujba salvgardării păcii,
edificării unei noi ordini socialeconomice echitabile pe planeta
noastră, omagierii spiritului con
structiv cu care este înzestrat omul.
Toți compozitorii și . muzicologii
din România socialistă își consacră
forțele pentru a pune în valoare
tezaurul realizărilor culturii și ci
vilizației pe pămintul străbun,, pen
tru a îmbogăți cultura noastră con
temporană cu noi opere inspirate
din eroismul constructiv al oame
nilor muncii care edifica orinduirea
superioară socialistă, militind in
spiritul exigențelor cuprinse in ex
punerea de însemnătate istorică
rostită
de
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu la Plenara lărgită a Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român din 1—2 iunie a.c.,
in Raportul pe care secretarul ge
neral al partidului l-a prezentat la
Conferința Națională. Cei ce ne
desfășurăm activitatea in domeniul
artei sunetelor sintem hotăriți Să
ne sporim eforturile pentru a con
tribui la înflorirea continuă a pa
triei noastre socialiste în condiții de
pace, libertate și independență, de
colaborare activă și prietenie cu
toate țările lumii.
•

■
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Munca eroică a poporului - izvorul artei noastre
„în condițiile grele, de furtună,
să demonstrăm forța și trăinicia
societății noastre socialiste..." în
demna secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
la Conferința Națională a Partidu
lui Comunist Român din 16—18 de
cembrie 1982.
Forța și trăinicia societății noas
tre socialiste constau in unitatea de
neclintit a tuturor fiilor țării în ju
rul partidului, in unirea noastră, a
tuturor, pentru ca prin muncă și
luptă să dăm viață visurilor înain
tașilor, mărețelor obiective de azi.
De cite ori s-a stirnit furtună peste
pămintul românesc, oamenii pă
mintului s-au făcut munți și au
intîmpinat vuietul vremii cu piep
turile prefăcute-n stîrică. Cine să
ne clatine, cînd trăznetele s-au
izbit de piscuri șl s-au frînt, cînd
vijeliile au trecut și s-au pierdut
în hăurile veacurilor, cînd nici o
iarnă n-a putut să ne-nghețe idea
lurile și nici un întuneric n-a avut
puterea să ne ascundă credințele și
speranțele in ziua de mîine 7 Crea
torii. slujitorii condeiului și ai pe
nelului au găsit în marile eveni
mente ale istorjel izvoarele artei

lor, acele surse care le-au luminat
opera destinată celor mulți, celor
ce au dus greul istoriei. Ca scrii
tor, am încercat în lucrările mele
să dezleg tainele forței și trăiniciei
poporului nostru mult încercat de
istorie. Pentru că douăzeci de se
cole de furtuni n-au fost in stare

voievozii au înfruntat furtunile în
crezători în poporul lor, care nu
și-a plecat capul decit ca să-l ridice
cu puteri înzecite. în această nesfîrșită dragoste nutrită pentru desti
nele patriei, pentru pămintul stră
moșesc rezidă forța și trăinicia na
țiunii noastre. Sintem un popor

----------------- o---------

Dan TÂRCHILÂ
să clintească un fir de iarbă sau să
umbrească o oră de viață româneas.că. Sub grindina evenimentelor, am
continuat să ne naștem liberi, să
trăim vorbind aceeași limbă și să
ne înmormîntăm morții în numele
lor adevărate, pentru a arăta aces
tei lumi că n-avem de gînd să dis
părem din ea și că deznădejdea
nu ne-a îngenuncheat niciodată.
Decebal a murit cu nădejdea in
dacii lui, Menumorut cu nădejdea
în dreptatea Crișurilor și Oltului,
Mircea cu .nădejdea în libertatea
țării, Ștefan cu nădejdea in vitejia
ostașilor lui, Mihai cu nădejdea în
unirea tuturor românilor. Și toți

muncitor, arăta secretarul general
al partidului la Conferința Naționa
lă. Arta socialistă de azi aduce,
prin mijloacele sale specifice, un
omagiu muncii libere a poporului,
cinstește pe acei care-și făuresc
propriul destin într-o țară a mun
cii și a dreptății sociale.
Există o forță morală în oamenii
pămintului românesc care nu s-a
stins niciodată și nici nu se va’
risipi vreodată, fiindcă ea este vir
tutea noastră de căpetenie. Virtute
scoasă deplin la lumină în acești
ani de cind Ia cîrma țării avem un
partid eroic, călit de încercările
istoriei, format în focul bătăliilor și

consolidat in marile fapte ale con
strucției socialiste. Idealurile gene
rațiilor de înaintași sint. astăzi. ri
dicate la puterea faptelor de poporul român, constructor conștient
al socialismului, făuritor al unei
societăți a dreptății și egalității
pentru toți fiii țării. Așa cum tot
deauna am căutat, printre milioa
nele de stele de pe cer, pe a noas
tră, steaua permanenței românești
intru eternitate, sintem hotăriți și
astăzi să mergem mai departe pe
drumul ce ni l-am ales. Nu este un
drum ușor, dar îl sțrăbatem toți lao
laltă, strins uniți : este drumul
demnității noastre luminat de fla
căra idealului comunist. al credin,ței într-o lume mai bună și mai
dreaptă pe care, o făurește pojporul
condus de partid.'-Iată care cred că
sint sursele nepieritoare ale artei,
ale creației culturale, izvoarele, trăi
niciei și forței poporului din care
sorb toți creatorii autentici. Căci a
cinta patria și poporul constituia
datoria cea mai înaltă a făuritori
lor de frumos, a acelora care sint, '■
cum frumos și drept spunea poetul,
„suflet in sufletul neamului lor".

Conștiința de făuritori ai socialismului
(Urmare din pag. I)
cut, locurile de producție s-au în
mulțit vertiginos, și asta înseamnă
foarte mult ! Sudoarea e lingoul de
aur depus de generația noastră la
Banca Eternității. Să vie denigra
torii de la „Europa liberă" și să
vadă noile magistrale ale orașelor,
să vadă în ce condiții stau munci
torii astăzi și să-și aducă aminte
în ce mizerie ii lăsase regimul
burghez.
în mod legitim se naște între
barea : „Ce contribuție poate aduce
un scriitor la acest proces gigantic
de prefacere a societății noastre 7"
Sintem noi, scriitorii, greierii care
cintă la nunta focului cu oțelul 7
Ajută cu ceva un vers pe un miner
care scobește în adîncul pămintu
lui ca să scoată mai mult cărbune
la suprafață ; cărbune ce înseam
nă căldură, lumină, energie în ge
neral 7 Da, afirm acest lucru și am
să și spun de ce. El, acel alcătuitor
de versuri sau de proze, dă mai întii conștiință minerului că este un
făuritor al socialismului. Inginerul
care imaginează o uzină de con
struit mașini are și el conștiința că

scutește, prin imaginarea acelor
brațe mecanice, mai puternice de
cit cele omenești, multă sudoare
muncitorească. Socialism înseamnă,
înainte de toate, condiția exempla
ră a omului neexploatat, demn,
respectat în societatea în care tră
iește și acest lucru mi se pare că
e cel mai mare cîștig. Am fost în
trebat in America și in alte locuri
de ce cred că sistemul nostru e su
perior capitalismului 7 Pentru că
nu înjosește omul, nu-1 umilește,
nu face din el o unealtă, am răs
puns. Și atunci întreb, știind aceste
lucruri pe care politica partidului
nostru ni le-a sădit in inimă, poate
să stea cărturarul numai in biblio
tecă, atunci cind afară se aud tirnăcoapele și huruie betonierele 7
Scriitorul nu mai e lăutarijl unei
societăți îmbuibate, în care a fost
posibil ca marele Eminescu să
moară de mizerie. Și oamenii de
litere știu asta 1 Scriitorul nu mai
poate să stea izolat ; el nu mal
poate să creadă că i se cuvine to
tul și că nu trebuie să dea nimic.
Un om care muncește simte nevoia
de destindere ; pentru asta teatre
le, cinematografele, ateneele, tele

viziunea și bibliotecile reprezintă
adevărate uzine de recuperare a
forțelor fizice și morale și scriito
rul are o mare responsabilitate.
Iată de ce cred că a minți în artă,
a dirija gustul mulțimilor spre ope
re imperfecte, snoabe, copiind mo
dele străine este un lucru nepermis.
Nu sint pentru înregimentarea lirei
la un singur sunet ; artele trebuie
să fie diverse, dar mai ales plăcu
te ; alcătuirea unui poem sau a
urjui roman să nu reprezinte lu
crul de mîntuială. Așa cum cerem
muncitorului obiecte perfecte, uti
le, așa trebuie să ne gîndim că un
vers șchiop, o pagină scrisă pâsărește, o simfonie care de fapt e nu
mai o transcriere mecanică a zgo
motelor industriale înseamnă un
rebut, și de rebuturi nu are nimeni
nevoie. Să ne întoarcem la princi
piile de bază ale artei socialiste. Ia
ridicarea omului spre perfecțiune,
— așa cum iarăși ne-a reamintit, în
cadrul Conferinței, secretarul gene
ral al partidului. Nu moda care
moare tînără, cum se zice, să ne
fie model, ci acele opere ce stră
bat încă veacurile și le vor rezista
și celor viitoare.

Aș mai adăuga, în finalul aces
tor considerații inspirate de pro
funzimea lucrărilor Conferinței
partidului, că ar merita in viitor o
mai mare atenție un lucru asupra
căruia tovarășul Nicolae Ceaușescu
ne-a atras de nenumărate ori aten
ția : spiritul revoluționar. El a cam
ațipit la unele persoane. Să nu
uităm nici o clipă că a fi revolu
ționar înseamnă/ inainte de toate,
a iubi Patria, Partidul, Munca, a
milita pentru tot ce e nou și cin
stit, a fi gata oricind să lupți pen
tru victoria socialismului 1
Cine
uită aceste lucruri nu are cum
a-și spune revoluționar. Și nu poa
te fi gind mai adevărat și mai ac
tual decit acela de a fi alături' de
sufletul acestui Partid, de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, de a fi
uniți, la bine și la greu, de a sta
drepți înaintea dificultăților și a le
învinge, a nu ne înfumura, a ne
gindi, zi și noapte, la minunata
noastră țară, România, și a munci
pentru progresul ei continuu. Sint,
toate acestea, idei, gînduri dintotdeauna ale conștiinței, cărora spiri
tul revoluționar al înaltului forum
al partidului le-a dimensionat noi
și mai ample orizonturi.

LUMEA POETULUI
Gloria? Ce este glo
ria 7
Luată
mai
profund, gloria este
un cuvînt depreciativ:
despre Platon nu spu
nem că are glorie.
„Gloriosul"
Shakes
peare 7
„Gloriosul"
Eminescu? „Gloriosul"
Dante 7 1 Cind este
firească, atunci nu se
mai.mumește glorie. Și
nu . mai este firească
atunci cînd se vădeș
te a fi efectul norocu
lui (adică al întimplării, al conjuncturii aranjate, al unei nece
sități inventate etc.,
etc). Iată un șir de adevăruri simțite de
toată lumea, dar ex
primate, adică numite
de marele poet cu acea capacitate de a
gindi
noțiunile
in
simplitatea lor fun
damentală, desprinse
de straturile de pre
judecăți ce s-au de
pus pe corpul lor
fragil.
Convorbirea cu poe
tul Nichita Stănescu
— din cadrul emisiunii
„Creatorul și epoca
sa"
de
Alexandru
Stark — ne-a făcut
din nou să simțim această
extraordinară
forță a numirii vii,
proaspete,
„aurorale“, specifică poetului
al cărui rost este al

tul, cu totul altul
decit de a strînge
ca un gospodar, bob
cu
bob,
măruntele
grăunțe ale gloriei.
Nu-i vorbă, în miezul
acestei respingeri a
gloriei sălășluiește un
mare orgoliu, forma
instinctului
creator
pur și simplu și care
nu se lasă gît.uit de un
prea sărac epitet or
nant, smuls unor con
juncturi efemere: in
esență, este vorba de
o concepție și atitudi
ne
morală,
despre
conștiința creatorului
a cărui speranță, după
cum spunea, este ca
„cititorii mei să se
regăsească, ei, in po
eme, recunoscîndu-și
acolo propria lor spi
ritualitate". De
aici
tendința poeziei sale
de a se „despersona
liza".
Ar dori să
scrie o carte de „Poe
zii impersonale" care
să atingă, adică, o
înaltă generalizare a
sentimentului particu
lar, spre a cuprinde o
arie cit mai mare de
sensibilitate
„străi
nă"
(soarele
din
punctul de vedere al
copacilor; oamenii din
punctul de vedere al
pietrelor ș.a.m.d. : de
finiții poetice care
exprimă
o
poziție

gnoseologică —
„eu
sint altul"
lipsită
de spaima alterității
rimbaldiene și inves
tită cu bucuria identi
ficării.risipitoare). Cui
năzuiește să se „piar
dă", transformîndu-se
în instrument al sen
sibilității altora, glo
ria nu-i mai
spune

pe fiecare să-și des
copere propriul ade
văr. Acesta este rolul
poetului: de a-i face
pe oameni să aibă re
velația propriei lor
ființe, a propriului adevăr. Maieutul tră
iește foarte mult, aproape exclusiv în și
prin alții: „poetul, ca

CONSEMNĂRI
nimic, este un cuvînt
fără sens. Dacă nu
cumva gloria este toc
mai denumirea,
im
perfectă și, oricum,
paradoxală a acestui
sacrificiu
ontologic.
întrebat „cum se sim
te poetul în epocă",
Nichita Stănescu pre
feră să precizeze ter
menii : nu există po
eți, există poezie, adică un fenomen care
se vădește în absolut
toți oamenii. Cum se
vădește? Tocmai asta
e: poetul este un
maieut
care
ajută
omul să-și descopere
poezia din el. Desi
gur, așa e, adevărul
sălășluiește în fiecare
om. dar trebuie să fii
Socrate spre a-1 face

și soldatul, nu are
viață personală". însă
trebuie să ai prea
multă „viață persona
lă" pentru a deveni
exponentul vieții al
tora. Iar versul „să
nu puneți
niciodată
mîna pe poet" indică
nu fragilitatea, ființa
de fum a poetului, ci
ubicuitatea, multipli
citatea lui inepuizabi
lă: poetul este un
chip al lumii în de
concertanta și entuziasmanta ei diversi
tate. „Să nu puneți
niciodată mina
pe
poet", căci veți fi
dezamăgiți,
negăsindu-1 nicăieri, căci e
pretutindeni. Este for
ța lui și, totodată, sa
crificiul lui. Din punc

tul de vedere al aces
tei permanente iposta
zieri, concurența —
mărul sau „cireașa"
discordiei — nu are ce
căuta in lumea poeți
lor : „Un poet poate fi
mai bun decit el în
suși, nu decit alții,
căci fiecare poet spu
ne doar ceea ce are el
de spus". Consecvent
acestui punct de vede
re, superior și adevă
rat, poetul merge pină
la ultima lui consecin
ță : „departajarea de
valori n-are caracter
antum, ci postum, re
zultatul cursei nu se
dă în timpul vieții, ci
după moarte". Convin
gere tulburătoare care,
însă, riu-1 împiedică
să remarce, cu ironie
și umor, poziția „prea
directorială" a unor
critici, pretențiile foar
te mari ale altora, ne
justificate de opera
lor. aspectul caragialesc al „politicii
de
cafenea", unde se fac
și se desfac glorii și
valori. în fond, poe
tul prețuiește critica
și dacă îi semnalează
și punctele vulnerabi
le o face spre a ac
centua și mai mult
natura ei adevărată:
un act spiritual de ge
neroasă recepție.

Poezia sporește cota
de sensibilitate și de
conștiință umană. Pu
ternic
și vulnerabil,
„omul de cuvinte"
este idealul unui om
mai uman,. îmbogățit
de cultură, de crea
ție: „...dintr-un om
nu pot fi ucise decit
cuvintele știute de
el". Aceasta fiind dealtminteri și unica
glorie a omului: de
a-și spori accesul la
cunoaștere,
pe
un
drum de-a lungul că
ruia poetul este un
descoperitor al pro
priilor noastre adevă
ruri exprimate in cu
vinte.
Alăturindu-se unei
emisiuni
anterioare
consacrate scriitorului
Titus Popovici, aceas
tă convorbire cu Ni
chita Stănescu de
monstrează cit de uti
lă și necesară este in
vestigarea lumii de
idei a creatorilor noș
tri, care, astfel, mij
locesc
pătrunderea
mai adincă in lumea
cărții, a literaturii
care năzuiește să îm
brățișeze
realitățile
contemporane, să con
tribuie la formarea
omului nou. ■

C. STĂNESCU
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Tirgu Mureș este, se știe tin cen
tru cu bogată și variată viată cul
turală. Chiar in ultima decadă a Iui
noiembrie orașul a găzduit ciieva
concerte, printre care cel susținut de
pianistul chinez Li Mingquiang
și de filarmonica din localitate,
o frumoasă expoziție a pictorului
clujean Teodor Botiș etc. Categoric
insă, Festivalul spectacolelor de tea
tru pentru tineret, ediția a IlI-a,
desfășurat aici și organizat in cadrul
Festivalului na'țional „Cîntarea Româ
niei". de C.C. al U.T.C., C.C.E.S. și
Consiliul U.A.S.C. din România, a
ridicat mult temperatura obișnuită a
climatului spiritual. în această peri
oadă Tirgu Mureș a cunoscut zile cu
o viață teatrală de o intensitate și
diversitate ieșite din comun. La ele
gantul nou complex al Teatrului Na
țional, in incinta I.A.T. „Szentgyorgy
Istvân" s-au desfășurat zilnic treipatru și chiar cinci spectacole. Prilej
deosebit de Îmbogățire a culturii tea
trale și, mai ales, de puternică trăire
ideatică și afectivă pentru miile de ti
neri muncitori, elevi, studenți, ro
mâni și maghiari, care au umplut zi
de zi, seară de seară sălile de spec
tacol. Limbajul comun al artei, al
teatrului a contribuit la mai strinsa
apropiere și mai profunda comuni
care între tineri și „cei cu inima tî
nără", intre oameni cu cele mai .di
ferite preocupări și orizonturi de
cunoaștere ; între oameni a căror
limbă maternă este cea a lui Emi
nescu sau a celor ce citesc. în ori
ginal, baladele lui Arariy Jânos. Pre
zența pe scena teatrului din Tg. Mu
reș a unor valoroase colective artis
tice românești și maghiare, colocviul,
schimbul de idei ce a avut loc in
apeste zile-ilustrează cuprinzător gra
iul comun al colaborării tuturor crea
torilor români și maghiari, atestă
unitatea culturii și artei socialiste din
România de azi. eforturile pe care
toți creatorii le fac pentrți a fi la
înălțimea cerințelor acestui 'timp.
Oferind o selecție concludentă
pentru momentul actual — festivalul
a fost o manifestare in haine de lu
cru ce a favorizat un examen al fe
lului in care teatrele înțeleg să se
adreseze tinerilor. El a prilejuit, tot
odată, un dialog viu și deschis pri
vind valențele educative din drama
turgia și arta spectacolului de teatru
pentru și despre tineret. O șansă
deosebită în acest sens a fost oferită
regizorilor, scenografilor, criticilor,
dar mai ales celor ce reprezintă vii.torul teatrului nostru :’ studenții ’de
la I.A.T.C. și cei' de la institutul gaz
dă. „Szentgyorgy Istvân".. Aceștia din
urmă, de pildă, s-au prezentat mai
intii reciproc prin spectacolele lorinteresante, substanțiale ,și tinerești
in același timp — cu piese de Băieșu,
Mazilu, Wedekind. Schimbul de ex
periență a continuat prin opinii teo
retice privind probleme de stil lite
rar și teatral, formația primită in
școală, ori idealurile și năzuințele
profesionale ale tinerilor actori după
terminarea ei. Amatorii (prezență a

cărei calitate in festival ar fi fost
pasibilă de 'îmbunătățiri) au adus și
ei. prin ce au propus mai bun, un
aer proaspăt.
★

Festivalul spectacolelor de teatru
pentru tineret a inclus multe piese
clasice și contemporane. românești
și străine, aparținind repertoriului
obișnuit al teatrelor. Situație fireas
că : majoritatea celor care frecven
tează astăzi teatrul fiind tineri, in
stituțiile respective se gindesc intens,
'atunci cind își alcătuiesc programele,
la datoria pe care o au față de ei.
Iar Horia Lovinescu, Teodor Mazilu,
Ion Băieșu. Teodor Mănescu. Radu
F. Alexandru, Ion Druță, W. Gibson.
Julio Mauricio — ilustrează o dra
maturgie de ținută, ce se adresează
tuturor viratelor, Piesele incluse in
festival au argumentat rolul pe care

însemnări despre
spectacolele de teatru
pentru tineret
omul 11 poate juca pentru semenii
săi. („Ifigenia"). au prevenit cu pri
vire la pericolul unui cataclism atotdistrugâtor și ăl pierderii valorilor
etice, la care a ajuns civilizația seco
lului nostru („Jocul vieții..."), au
adîncit frumusețea Vieții autentice,
a omeniei, a prieteniei, a legăturii
cu pămintul pe care te-ai născut
(„Tot ce avem mai sfint"). /Iu veș
tejit lichelismul, parvenitismul („Mo
bilă și durere"), au învăluit ’ în gro
tesc, absurd și derizoriu căutarea
sterilă a unui sens, altundeva decit
in interiorul omului și al omenescu
lui („In căutarea timpului pierdut") ;
au pledat pentru transformarea lu
mii. pentru progres social și politic,
ilustrind momente importante' ale
luptei comuniștilor în ilegalitate
(„O șansă pentru fiecare") ; au re
flectat interesul pentru examinarea,
cunoașterea și adincirea filozofică și
ideologică a istoriei recente — pen
tru a păși mai ferm, mai responsa
bil in viitor („Politica").
Prin asemenea piese și. bineînțeles,
prin acele fapte de artă ce se pot
numi autentice teatrul exercită, de
sigur, misiunea modelării spirituale.
Este acest repertoriu general valabil
pentru toate generațiile — singurul
necesar 7
Este adevărat că tineretul este in
teresat de absolut tot ce tine de con
diția umană și de o perspectivă uma
nistă asupra lumii așa cum sublinia
in discuții și profesorul Olah Tibor
— de la I.A.T. din Tirgu Mureș. Dar
acest fapt nu anulează necesitatea
stringentă a unui teatru pentru și
despre tineret. Or. configurația re
pertoriului de la festivalurile la care,
ne referim au pus degetul pe o rană
mai veche : insuficiența (numerică și

mai ales calitativă) a pieselor des
pre și pentru tineret. „Tineretul, ară
ta dramaturgul Radu Bădilă, este ca
tegoria de virstă cea mai deschisă
către abordarea problemelor funda
mentale. preocupat de destinul pla
netei, de salvgardarea păcii, de vir
tuțile științei și artei de a sprijini
și stimula progresul in toate dome
niile, perfecționarea conduitei uma
ne".
Există, pe de altă parte, priorități,
urgențe tematice, o problematică față
de care tineretul este mai viu inte
resat. Există aspecte a căror abor
dare este de natură să inriurească
mai substanțial procesul educativ,
instituirea unei noi calități a conști
inței. modelarea unor oameni noi.
Tinerii se numără printre spectato
rii cei mai sensibili la reflectarea
veridică a frămintărilor morale, so
lidari cu problematica etică și poli
tică a lumii in care trăiesc. Ei sint
atrași, susținea, cu prilejul colocviu
lui de la Tirgu Mures I. Gliga
(spectator și artist amator), de acea
literatură izvorită dintr-o observație
directă și plină de personalitate a
fenomenelor vieții. Tinerii sint cu
deosebire ostili edulcorării, dar și înnegririi realității. Sensibili la real, ei
sint însetați de dezbateri privind
configurarea idealului de viață, a căi
lor de afirmare. De aici izvorăște
necesitatea unei dramaturgii care să
cultive odată cu realismul dispoziții
și deschideri generos romantice (Halăsz Anna), romantismul revoluțio
nar — capabil să dinamizeze energiile
la tensiunea celei mai inalte con
științe. Sint încă puține lucrările
apte să configureze convingător mo
dele umane, să le dea verosimilitate
și putere de contagiune ; să înaripe
ze dimensiuni, sufletești adinei, să
cultive încrederea, autenticitatea,
sensibilitatea, certitudinea comuni
cării și înțelegerii umane ; să am
plifice viața personală, să înnobileze
și să dinamizeze existența socială și
politică a tinerilor. Viața și mun
ca noilor generații, rolul activ al
tineretului la edificarea patriei So
cialiste, afirmarea valorii individua
le și sociale, cultivarea înaltelor vir
tuți morale și patriotice — iată tot
atitea probleme ce configurează un
vast univers de idei, capabile să in
spire dramaturgia pentru tineret. O
altă temă generoasă : afirmarea și
impunerea pentru și prin tineri a
principiilor dreptății și echității, re
levarea contribuției acestora Ja dez
voltarea democrației socialiste. Cum
s-a văzut și s-a arătat cu prilejul
manifestărilor festivalului — nici
chipul tînărului, nici dialogul lui cu
celelalte generații nu și-au găsit încă
in dramaturgia noastră actuală re
flectarea deplină — amplă, aprofun
dată. subtil dialectică. Se simte cu
deosebire nevoia unor piese care să
reflecte curajul, atitudinea civică a
tinerilor, eroismul cotidian, atitudi
nea lor patriotică.

S. NATALIA

ROMĂNIAFILM prezintă

O producție a Casei de filme
„Numărul Patru"
„Quo vadis, homo sapiens?"
Desen animat de lung metraj
realizat de Ion Popescu-Gopo
UN FILM PENTRU TOATE VIRSTELE

CRONICA FILMULUI
în valul producțiilor ci
nematografice curente apar
din cind in cind. ca o ne
cesitate interioară a reali
zatorilor, dar poate mai ales ca o încercare de dia
log implicit cu colegii de
breaslă și marele public —
filme despre film (ceea ce
esteticienii numesc : metafilme). Aparent : pelicule
despre cum se naște ceea
ce numim o realizare ci
nematografică — de la via
tă la situație, la text, de la
el lâ interpretare si la în
registrare — cu tot specta
culosul. cu toată dificulta
tea elaborării unei opere în
care concepția se îmbină cu
execuția, arta cu industria,
în fond : filme ce adincesc
conștiința de sine a artei
cinematografice, care repun
in discuție rosturile, calita
tea. si profunzimea reflec
tării si nu în ultimă in
stanță eficienta spirituală,
forța de influentă. Am vă
zut in acest sens fascinan
te propuneri ale lui Rene
Clair,
Minnelli.
Fellini,
Truffaut. Antonioni. Niki
ta Mihalkov si prin ex
tensie Billy Wilder. Bob
Fosse $.a.
De o asemenea factură
este și filmul „Secvențe",
care are în centru (ca per
sonaj principal, așa cum s-a
remarcat deja) o echipă de
filmare. în acest film, crea
ție de autor (cum se nu
mesc cele in care una și
aceeași persoană cumulează
funcțiile scenaristului si re
gizorului). Alexandru Tatos,
care s-a impus în dome
niu prin „Mere roșii" și
„Duios’, Anastasia trecea",,
iși propune o meditație cu
privire la relația dintre
artă și viată, comunicarea
dintre formele și mai ales
adevărurile lor. „Neputin
țele noastre, limitele noas
tre omenești, concesiile coniuncturale. subiectivitatea
noastră — afirmă Al. Ta
tos — ne pot pune intr-un
contratimp
dramatic cu
ceea ce se petrece in ju
rul nostru : ne putem opri
la aparente, ocolind adevă
rul. adevărul realității și adevărul creației, care ele în
sele sint atit de relative ;
sau să le lăsăm să treacă
pe lingă noi fără să le ve
dem. • E ceea ce am încer
cat să spun in „Secvențe".
Adevărul se desfășoară ală
turi de aparatul de filmat
din... film ' în propria via-

tă a realizatorului ; in po
veștile oamenilor întîlniți
întîmplător in echipa de
filmare ; sau. neștiut, ne
observat inir-un colt obscur
al platoului de filmare. Dar
care este „adevăratul film",
care este adevărul, cine
poate să-l arate cu dege
tul ?“.
în ciuda acestui citat și
a motoului filmului („Adevărul e stăpinul nostru.
Nu noi stăpinim adevărul"
— Eminescu), „Secvențe"
nu ne apare ca un film
despre faptul că adevărul
este relativ și că „fiecare
avem să ne construim adevărul nostru". Văd in
„Secvențe", dincolo de atari

tice. a aspectelor reale pe
care le ridică actualitatea
față de perspectivele bătă
torite. convenționale ale
scenariilor și unor imagini
de film. Urmărim o echi
pă de filmare (aceeași din
scena cu „telefonul") intr-o
prospectie superficială și
lipsită de deschidere la ne
prevăzut. La un moment
dat, eroii noștri sint mo
nopolizați de un individ
care simte nevoia să-și co
munice păsul și să le cea
ră sfatul... Prilej pentru un
admirabil recitai' Mircea
Diaconu ! Prilej pentru a
reflecta o structură umană
intre pitoresc, comic și miș
cător dramatic și a descrie.

„SECVENȚE"
comentarii relativizante. ex
presia unei atitudini mai
tranșante și mai construc
tive. Cheia estetică a ar
cestui film îmi pare aceea
a unei ironii grave. Fil
mul exprimă, după mine, o
atitudine critică și autocri
tică fată de faptul că exis
tă. încă, o prea mare dis
tantă între esențele ori fe
nomenele fundamentale ale
vieții în curgerea ei, în da
tele ei actuale și calitatea
oglindirii ei în film.
Ilustrarea acestui punct
de vedere se face pe cîteva niveluri. Urmărim mai
tatii scena filmării — cinăverite discutabil — avîndu-l
în centru pe' Ion. tinărul abia ieșit din spital, care, in
ajunul serii de Revelion,
monopolizează un telefon
pentru a încerca (zadar
nic ') să găsească un prie
ten, să stabilească un con
tact uman. Turnarea scenei
intr-un restaurant adevărat
împiedică accesul unor oa
meni obișnuiti la telefon, ba
mai mult, intretinind per
fect iluzia vieții, le smul
ge și lacrimi. E permis așa
ceva, se întreabă, in cele
din urmă, un cetățean in
dignat al cărui ridicol nu
minimalizează prea tare
chestiunea. Și cine e „mai
singur", eroul de melo din
filmul turnat sau regizorul
ajuns acasă 7 O altă sec
vență
Importantă pune
problema urgentelor tema-

intr-o ambianță kitsch, un
zbucium sufletesc in care
autenticul nu e cu- totul
înecat de ridicol. Un prilej
pentru a marca distanta
(distantă ce include indife
renta unora, contemplația
rece a altora sap compă
timirea ca atitudine umană
— fără ecou in artă) intre
o atare realitate și ceea ce
îi preocupa in acel moment
pe cineaști.
Ultima treaptă a medita
ției propuse de filmul lui
Tatos: secvența finală contrapune dialogul incleștat
dintre doi figuranți pe pla
tou — ce se redescoperă
după aproape patru dece
nii — dialogului conventio
nal al personajelor dintr-un
film, atunci în turnare, des
pre aceeași epocă. Scena aceea nefericită se vrea să
surprindă -stări. încleștări și
adevăruri in istorie prin in
termediul unei fete cu pă
rul udat spectaculos, cu pri
vire „melo" și replici fade,
încă un prilej și un mod de
a spune că intre complexi
tatea si ambiguitatea vjetii.
întîmplările și dialectica
istoriei și felul in care ele
pătrund în film este o
distantă apreciabilă. . Cu
„creionul" rămas de la adevărati eroi cum au fost
Roman — Matei, cineaștii
nu au creat încă acele pa
gini ce se cereau scrise des
pre ei. despre faptele lor
mai presus de interpretări

și despre lumea in care au
trăit cu cimpul ei larg de
certitudini și paradoxuri.
„Secvențe" (film încunu
nat cu premiul de regie,
ex-aequo. la Festivalul de
la Costinești) reține prin
modul nu o dată inspirat
de a surprinde dialectica
și discrepanțele dintre rea
litate și artă. Punctul
forte al filmului stă nu
atit ih scenariu, care aglu
tinează. cu acest efort de
a ..lega sub o idee, trei
scheciuri relativ autonome,
cit în pregnanta, densita
tea. reverberația limbajului
cinematografic pe care-1
propune Tatos. în bogăția si
densitatea imaginii (Florin
Mihăilescu) — la care con
tribuie si forța detaliului și
naturalețea dialogului, a
vorbirii și sugestivitatea
montajului.
Format ca regizor de tea
tru. Alexandru Tatos îndru
mă si fructifică remarcabil
jocul actorilor. Reținem
pentru firescul ei persona
jul _ colectiv — Echipa —
fără a ne putea opri să nu-1
distingem totuși (excelent
debut ! 7) pe operatorul
Florin Mihăilescu. Din mul
țimea interpreților sintem
cuceriți de jocul elaborat și
expresiv al regretatului Geo
Barton (Papașa). Ion Vilcu
(Marin Iosif) și Dragoș Pîslaru (Ion). „Secvențe" con
ține un recital Mircea Dia
conii (actorul a fost și el în
cununat cu premiul de in
terpretare masculină — exaequo la Costinești) care
confirmă și duce mal de
parte forma pe care i-am
remarcat-o la „Așteptind
un tren". Hazul, farmecul,
fascinația lui Diaconu. ce
smulge aplauze la scenă
deschisă, se bazează pe o
mimică extraordinar de fină
si mobilă, o gesticulație de
o rară plasticitate, pe o în
țelegere superioară a ames
tecului de trufie (de șef de
unitate) si umilință (de sot
părăsit), orgoliu și tristețe,
disperare, ridicol si sublim
al personajului. Ca de obi
cei. marile creații actori
cești izvorăsc din darul îm
binării talentului, inteligen
tei si avantajelor unei pă
trunzătoare. autentice ob
servații in realitate. Să fie
acesta si secretul corespon
dentei dintre adevărul vie
ții și cel al artei 7

Natalia STANCU
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Manifestări politito-educative și cultural-artistice
in cinstea aniversării Republicii
DOLJ. In organizarea Comite
tului județean Dolj al P.C.R.,
la Craiova s-au desfășurat lu
crările unei sesiuni de comu
nicări științifice cu genericul „Ornagiul patriei noastre", consa
crat aniversării a trei decenii și
jumătate de la proclamarea Re
publicii. Au participat activiști de
partid și de stat, cadre didactice de
la Academia „Ștefan Gheorghiu" și
Universitatea din Craiova', cercetă
tori, istorici, oameni de știință,
artă și cultură.
Deschizind lucrările sesiunii, to
varășul Ion Radu, prim-secretar al
comitetului județean de partid, a
trecut în revistă marile succese ob
ținute de oamenii muncii din
această parte a țării, sub conduI cerea organelor și organizațiilor de
partid, mai ales în ultimii 17 ani,
de cind la cîrma destinelor patriei
și partidului se află tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Vorbitorul s-a
referit apoi la sarcinile ce stau în
fața comuniștilor și a tuturor, celor
lalți oameni ai muncii din județ în
anul care vine și pînă la sfîrșitul
cincinalului actual, evidențiind ne
cesitatea sporirii eforturilor pentru
traducerea în viață a hotăririlor
Congresului al XII-lea al P.C.R. și
ale Conferinței Naționale a parti
dului.
în continuare au fost prezentate
aproape 100 de referate și comuni
cări științifice, care au evidențiat
rolul factorului politic în asigura
rea progresului social în cei 35 de
ani de la proclamarea Republicii,
laturile calitative ale .-dezvoltării
economiei românești în anii con
strucției socialiste, transformările
din domeniul învățămîntului, știin
ței și culturii, din alte sectoare de
activitate. (Nicolae Pctolescu).
BACAU. în cadrul manifestărilor
politico-educative și cultural-ar
tistice dedicate aniversării Re
publicii, la casa de cultură „Vasile Alecsandri" din municipiul
P ;ău a fost deschis salonul in
vențiilor, sinteză a întregii activi
tăți de creație tehnico-științifică ce
se desfășoară în întreprinderile in
dustriale din județ. Prin 'grafice
și panouri sugestive, fotografii și

machete, sînt prezentate Invențiile
aplicate în ultima vreme in pro
ducție, ale căror efecte economice
se cifrează la peste 170 milioane
lei. Tematica acestora vizează teme
prioritare, cum sînt: reducerea con
sumurilor de materii prime, mate
riale și energie, valorificarea ma
teriilor prime și materialelor re
cuperabile, reducerea importului.
(Gh. Baltă).
MARAMUREȘ. In cinstea ani
versării a 35 de ani de la procla
marea Republicii, elevii Liceului
industrial nr. 8 din Baia Mare au
pregătit și prezentat la Casa de
cultură a sindicatelor un spectacol
artistic omagial intitulat „Trepte
spre viitor". Prin cîntec și vers,
prin gindul ales despre țară și
partid, rostit pe scenă, prin crea
ția artistică inspirată din viața șco
lii și transpusă în spectacol, elevii
băimăreni au adus prinos de recu
noștință patriei și partidului, pen
tru bucuria de a trăi și învăța într-o țară liberă. (Gh. Susa).
SIBIU. în cadrul manifestărilor
cultural-educative prilejuite de cea
de-a 35-a aniversare a proclamării
Republicii, la sediul filialei din Si
biu a Societății de științe medicale
a fost vernisată o expoziție de
pictură pe lemn și sticlă intitulată
„Obiceiuri laice de iarnă" cu lu
crări ale binecunoscutului creator
popular din comuna Rășinari, Vasile Frunzete, de două ori laureat
al Festivalului național al muncii
și creației „Cîntarea României".
Numeroasele lucrări prezentate în
expoziție, între care „O sărbătoa
re", „Cinstirea oamenilor harnici"
și altele, transpun în plan artistic,
cu mijloace decorative, în spiritul
artei populare tradiționale și cu
modalități proprii de exprimare ale
originalului pictor rășinărean, o
inedită frescă a satului transilvă
nean de la poalele munților Cibin.
(Nicolae Brujan).
IALOMIȚA. în sala Casei de
cultură a sindicatelor din munici
piul Slobozia, Școala de muzică și
arte 'plastice din localitate a pre
zentat, în cinstea celei de-a 35-a
aniversări a Republicii, o seară
muzicală Ia care și-au dat con

cursul orchestra de cameră, grupul
vocal și soliștii instrumentiști.
în suita manifestărilor politicoeducative și cultural-artistice dedi
cate celei de-a 35-a aniversări a
Republicii, la Urziceni a avut loc
spectacolul de gală cu noua creație
cinematografică românească „Rămîn cu tine", realizată de Casa de
filme nr. 4. (Mihai Vișoiu).
MUREȘ. Cu prilejul aniversării a
35 de ani de la proclamarea Repu
blicii, in sălile de expoziții de la
Palatul culturii din Tg. Mureș a
avut loc vernisarea Salonului jude
țean de artă plastică, manifestare
la care cei 60 de plasticieni mure
șeni — români, maghiari, germani
— expun lucrări de pictură, gra
fică, sculptură, design și artă de
corativă inspirate din trecutul de
luptă al poporului și din realitățile
prezentului nostru socialist. (Gh.
Giurgiu).
GALAȚI. In cinstea aniversării
proclamării Republicii, la biblio
teca „V. A. Urechia" și la biblio
teci comunale și orășenești din ju
deț s-a inaugurat „Săptămîna cultural-educativă". La loc de frunte
se' situează expoziția „Gîndirea social-politică a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, contribuție de seamă la
îmbogățirea teoriei și practicii re
voluționare". Au loc numeroase ex
puneri, recitaluri, întîlniri ale scrii
torilor cu cititorii. Un recital de
muzică și poezie patriotică inti
tulat „Omagiu patriei" s-a desfă
șurat la Muzeul de artă contem
porană românească, acțiunea fiind
realizată în colaborare cu Școala
populară de artă, iar întreprinde
rea cinematografică județeană a
deschis, la Galați, o „Decadă a fil
mului istoric românesc". (Dan
Plăeșu).
PRAHOVA. La Galeriile de artă
din Ploiești s-a deschis expoziția
anuală a artiștilor plastici din mu
nicipiu. Sint expuse numeroase
lucrări de pictură, sculptură, gra
fică și tapiserie, care, printr-o mare
cuprindere tematică, prezintă reali
zările anilor socialismului, munca
și viața făuritorilor de bunuri ma
teriale și spirituale. (Constantin
Căpraru).

CREAȚIE, MUNCĂ ȘI SATISFACȚII COMUNE
(Urmare din pag. I)

cind ne-am pomenit amîndoi în aceeași secție...
'Fazekaș : Și am colabo
rat în modul cel mai nor
mal cu putință.
Sântău : Asta nu înseam
nă că nu ne-am și ciondănit uneori, știți cum e in
producție : nu toate păre
rile coincid. Important e
să lămurești lucrurile, să
discuți serios, calm...
Fazekaș : Poate că eu
am mai ridicat tonul, că
atunci, pe loc, mă fac mai
bine înțeles dacă vorbesc
mai tare...
Rîd amindoi.
Reporterul : Cum . s-a
născut? ideea acestei inven
ții ?
Santău : Păi, uite cum :
și eu și el am avut mulți

ani de-a face cu acest pe
rete frontal...
Fazekaș : Care nu era
deloc perfect.
Santău : S-a proiectat
apoi altul.
Fazekaș : Dar nu ne-a
plăcut proiectul nici mie,
nici lui.
Santău: Și atunci eu —
cum să vă zic? — m-am
înfuriat. De ce atîtea repe
re, m-am întrebat, de ce
atita risipă de material și
de manoperă ? Gyuri, am
zis, hai să ne așezăm amin
doi la planșetă. Acuma,
trebuie să știți, Gyuri este
un om cu idei și in plus
este un mare cunoscător al
materialelor, ' în privința
asta este nemaipomenit...
Așa ne-a ieșit un proiect
nou. ca și cum nici n-ar fi

existat altul pînă atunci.
Fazekaș : Da, atît de nou
că a ieșit o invenție... Un
perete frontal rezistent,
tehnologic, cu mari econo
mii de materiale și mano
peră...
Santău : Și asta-î tot.
Fazekaș : Ba a mai ieșit
ceva din chestia asta : o
mare prietenie.
Santău : Fugi, măi Gyuri,
de ce crezi că-1 interesează
pe dînsul treaba asta ?
Reporterul : Sigur că mă
interesează. Chiar voiam
să vă întreb : familiile
dumneavoastră se cunosc ?
Santău : Păi cum altfel ?
Băieții noștri sînt prietenii
cei mai buni. Al lui e-ingi
ner stagiar, al meu acum
termină facultatea. Dar
să-i vezi cum se caută,

poate or fi și ei colegi de
muncă, cine știe, cîndva...
Fazekaș : Al meu s-a în
surat.
Santău : Las’ că, așa cum
am jucat eu la nunta lui,
așa o să joci și tu la nunta
băiatului meu.
Reporterul : Vă mulțu
mesc.
Santău : Acuma puteți
să ne spuneți și nouă de ce
ne-ați întrebat toate as
tea ?
Reporterul : Așa, ca să
mai afle și alții...
Santău : Care alții ?
Reporterul : Alții. Care
nu le cunosc.
Fazekaș : Care se fac că
riu le cunosc. Lasă, știu eu,
nu merită să ne batem
capul cu ei. Hal să ne ve
dem de-ale noastre I

Cronica
In zilele de 20 și 21 decembrie
s-au desfășurat la București lucrările
celei de-a 31-a sesiuni a Comisiei
mixte româno-iugoslave pentru Por
țile de Fier.
In spiritul Declarației comune ro
mâno-iugoslave semnate la Belgrad
la 27 octombrie 1982, cu prilejul vi
zitei oficiale de prietenie a tovară
șului Nicolae Ceaușescu în R. S. F.
Iugoslavia, Comisia mixtă a exami
nat măsurile privind utilizarea cit
mai completă a potențialului hidro
energetic al sectorului comun al Du
nării. De asemenea, a fost analizat
stadiul execuției lucrărilor siste
mului hidroenergetic Porțile de
Fier II și programul lucrărilor pe
anul 1983.
Delegația română a fost condusă
de Gheorghe Cocoș, președintele
părții române în comisie, iar delega
ția iugoslavă de Milojko Veliovici,
președintele părții iugoslave in co
misie.
★
Muzeul colecțiilor de artă din Ca
pitală găzduiește, incepind de marți,
expoziția „Tapiseria poloneză din
secolul al XVIII-lea pînă astăzi",
deschisă sub egida Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, în cadrul
programului de schimburi culturale
dintre România și Polonia.
Sint prezentate 60 de lucrări aparținind Muzeului central de produse
textile din Lodz, expoziția ilustrînd
diversitatea de stiluri și tehnici ca
racteristice diferitelor etape de dez
voltare a acestui gen de artă cu
vechi tradiții in Polonia.
La vernisaj au rostit alocuțiuni
Alexandru Cebuc, directorul Muzeu
lui de artă al Republicii Socialiste
România, și Norbert Zawisza, direc
torul Muzeului central de produse
textile din Lodz, care au subliniat
importanța acestei noi manifestări în
contextul dezvoltării și diversificării
relațiilor culturale româno-poloneze,,
contribuția acestora la mai buna cu-

Comemorării a 100 de ani de la
moartea lui Ion Andreescu (1850—
1882) ii este dedicată, între alte ma
nifestări, și expoziția cu lucrări din
creația marelui pictor român, des
chisă rdarți după-amiază la Muzeul
de artă . al Republicii Socialiste
România. Selecția prezentată, reu
nind tablouri reprezentative păstrate
în patrimoniul muzeului-gazdă, pre
cum și al altor muzee și colecții din
țară, oferă iubitorilor de frumos pri
lejul cunoașterii în ansamblu a ope
rei unuia din creatorii de excepție ai
artei plastice românești. Peisaje
grandioase, portrete de țărani ro
mâni, flori și naturi statice vădesc,
deopotrivă, deosebita capacitate a ar
tistului de a transpune realitatea în
imagini de o mare forță emoțională,
nemărginita sa dragoste pentru na

tv
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Momentul „U. Craiova11, un hun prilej de învățăminte pentru fotbalul nostru

• CONSUMUL DE
CĂRBUNE ÎN
ANUL
2 000 Dat& fiind noua situa*
ție apărută în lume in legătură
cu asigurarea de resurse ener
getice, consumul de cărbune pe
plan mondial va crește, pină în
anul 2 000, cu aproximativ 50 la
sută, în comparație cu nivelul
actual — se arată intr-un ra
port dat publicității în capitala
mexicană de către Banca Mon
dială. Astăzi, în lume se consu
mă in jur de 2,5 miliarde tone
de cărbune pe an. Pînă la sfirșitul acestui secol, cărbunele va
satisface, după cum se aprecia
ză, 50—70 la sută din ne
voile de combustibili ale ome
nirii.

sau pină de curînd) depășește numă
rul necesar pentru alcătuirea unei
echipe : sint 13 (caz, se pare, unic
pină acum în fotbalul nostru). Do
vadă faptul că vreo cîțiva dintre ei
sînt excelent cotați in cercurile fot
balistice europene. Pe de altă parte,
antrenorii care au activat Ia Craiova
de o vreme încoace (în "ordinea suc
cesiunii, C. Cernăianu, C. Teașcă,
I. Oană, V. Stănescu, I. Oblemenco
și, acum, C. Oțet) au avut, în pro
porții diferite, contribuții evidente la
ridicarea valorică a echipei.
Dincolo de aceste atribute - vizind
valoarea jucătorilor și antrenorilor,
echipa din Bănie prezintă și alte tră
sături asupra cărora dorim să reți
nem atenția :
Selecția din pepinieră proprie.
Universitatea Craiova își crește ju
cătorii, nu aleargă să-i racoleze din
alte județe. în vreme ce alte cluburi
cu echipe în prima divizie se uită
mereu peste gardurile vecinilor și-și
alcătuiesc „garnituri" în care majori
tatea jucătorilor — dacă nu chiar toți
— sînt achiziționați de peste tot
unde răsar și se impun talente, Dol
jul și-a format și-și cultivă o bogată
și fertilă pepinieră proprie : Boldici, Negrilă, Ungiireanu, Țicleanu,
Irimescti, Donose, Bălăci, Geolgău,
Cămătaru, Cîrțu
aci au învățat
fotbalul, aci au devenit fotbaliști de
renume (majoritatea au făcut parte
din formația care a cucerit primul
campionat de tineret-rezerve orga
nizat în țara noastră). Chiar și cei
proveniți de la alte echipe nu pot
fi socotiți ceea ce obișnuim să nu
mim „achiziții", pentru că: Lung
nici nu conta la Satu Mare; lâ fel
nici Crișan la Baia Mare; Tilihoi a
venit din „B“, de Ia Brăila; Beldeanu era socotit „terminat" cind a ple
cat de la Reșița; la fel ca și Ștefănescu în momentul cînd a venit (în
sqhimbul lui Sameș, crescut de
Craiova!) și care abia aici a devenit
din mijlocaș mediocru — un libero
de clasă internațională (se știe cine
a avut inspirația acestei benefice
schimbări). Iar tinerii Adrian Popes
cu, Florin Cioroianu șl Firănescu.
care au și început să „prindă" din

• ERUPȚIE... DE
GHEAȚĂ. O saga islandeză afirma că, în anul 1332, vulcanul
Grimsvetn, din partea de sud'
a insulei, „s-a mîniat și a în
ceput să scuipe gheață". Spe
cialiștii și-au adus aminte de
această afirmație, ce părea in
credibilă, Ia începutul anului
1982, cînd o echipă de cercetă
tori, condusă de vulcanologul
Sigurdur Torarinsson, urca pe
coasta vulcanului, dar n-a apu
cat să se apropie de crater
pentru că, pe neașteptate, pe
pantele vulcanului au început
rostogolească
imense
să se
blocuri de gheață. Erupție? Dar
din crater nu se scurgea nici
urmă de lavă, nu se ivea nici
cenușă. în schimb cantitatea de
gheață azvîrlită creștea : 400 de

cînd în cînd prima formație, sau al
ții care așteaptă să le vină rîndul,
Craiova avind din nou o excelentă
echipă de tineret — sînt crescuți, se
lectați și lansați în arenă tot la acest club.
Statornicia jucătorilor. Este un element-cheie, care dă forță acestei
echipe. Să plece „păsări călătoare"
de la Craiova? Nu prea s-a auzit. De
Ia alte cluburi, da! Jucători care
sînt, ori se consideră ei înșiși, valori
fac ce fac și își părăsesc echipele
care i-au crescut (sau după ani în
delungați de la transferare) șl „zboa
ră", cu sau fără dezlegare, în alte
cuiburi mai primitoare, care oferă
nu numai prime de joc, ci și prime
de instalare. Lumea noastră fotba
listică știe destui dintre aceștia, unii
chiar îmbogățiți după două-trei
transferuri. Ei, craiovenii, însă — și
de au fost momiți, și de au simțit
uneori tentația omenească a plecă
rii — au rămas. Nu și-au părăsit
echipa nici la greu, nici Ia bine. Și
așa se face că Universitatea se poate
lăuda și cu o altă performanță, care
nu mai este astăzi la indemîna nici
unei alte echipe de la noi: șase ju
cători joacă împreună din anul
1975, iar întreaga formație din 1977!
De peste 5 ani de zile, deci, ei Sînt
aceiași, alcătuind aceeași Echipă, ne
schimbată, omogenă.
Sudura morală și tehnico-tactîcă.
Selecția din pepinieră proprie și
statornicia jucătorilor au creat ba
zele unei solide suduri morale, au
cultivat un sănătos spirit de echipă.
Universitatea Craiova demonstrează,
cu puterea de convingere a faptelor,
că nici o coeziune sufletească (atît
de pregnantă la acest club, atît de
șubredă la alte cluburi) nu se for
mează prin vorbe și îndemnuri la
vestiare ori de pe marginea terenu
lui, ci In focul muncii asidue, ser
vind — cot la cot. ani în șir, zi de
zi — culorile aceluiași club îndră
git. Și, odată închegată sudura mo
rală, cea tehnico-tactică este lesne
de realizat. Așa se explică „minu
nea" că jucătorii craioveni se în
țeleg atit de bine (și in teren, unde
se suplinesc și se ghicesc cu pase

metri cubi pe secundă,
500...
După o săptămînă ' se ajunsese
la 2 000 de metri cubi pe Se
cundă, pentru ca după aceea erupția de gheață să scadă și
apoi să se oprească. S-a dove
dit astfel că afirmația cuprinsă
in saga nu era o metaforă, rod
ai imaginației poetice, ci o in
formație strict științifică. Ex
plicația ? Conul vulcanului era
astupat de un uriaș „dop" de
gheață, care a fost proiectat în
afară — sfărîmindu-se — da
torită presiunii gazelor.

• CEL MAI „AGER"
MICROSCOP DIN LU
ME a fost creat de patru

D

le fără să se mai uite unul la al
tul, și in viața de toate zilele), că
spiritul lor de luptă este
împins
pină Ia sacrificiul comun atît în me
ciurile echipei de club, cit și la echi
pa națională — al cărei suflet tot ei
sint, în principal.
De ce reținem atenția asupra acestor trăsături care personalizează
echipa Universitatea Craiova? Pen
tru că aceasta este „lecția" pe care
Universitatea Craiova o oferă tutu
ror echipelor de fotbal din țara noas
tră. Am notat toate acestea — spu' se și cu alte prilejuri — deoarece
acum, cînd echipa lui Ștefănescu a
dovedit incontestabil că este cea
mai bună, și încă la o distanță mare
față de celelalte, că are cea mai
substanțială contribuție (de fapt, hotărîtoare) la echipa națională, va
loarea exemplului ei a crescut con
siderabil, căpătînd semnificații cu
bătaie lungă. Realitatea arată că a
sosit, in sfirșit, timpul să fie luată
în serios „lecția" Craiovei: de fie
care club din țară, de jucători și de
antrenori. Și mai cu seamă de orga
nele de conducere ale fotbalului —
F.R.F. și C.N.E.F.S. ; întrucit încer
cările de mai bună organizare —
prin stabilitatea fotbaliștilor, fermi
tatea transferurilor și asigurarea pe
pinierelor proprii — au fost abando
nate nejustificat, este cazul ca fo
rurile cu atribuții să reia aceste pro
bleme, să le regîndească și să insti
tuie reguli, norme obligatorii pentru
ca toate echipele să fie in situația de
a dobîndi trăsăturile cu care exce
lează și se afirmă Universitatea Cra
iova. Am merge pînă acolo încît am
spune că însuși clubul craiovean re
simte nevoia să fie ajutat mai mult
în privința terenurilor și echipamen
tului, a turneelor tari pentru pregă
tirea de iarnă' etc., pentru ca să
devină și mai puternică, să meargă și
mai departe în Cupa U.E.F.A.
...Altfel, „lecția" Craiovei nu va
folosi nimănui, nici măcar Craio
vei. Și nu avem dreptul să pierdem
acest deosebit de favorabil prilej !

tura patriei și oamenii ei, definesc
trăsăturile unei creații de adîncă
spiritualitate românească, dar care
se ridică, totodată, la sensurile artei
universale.
Viața și activitatea pictorului, me
sajul profund umanist al operei sale,
locul creației lui Ion Andreescu în
arta plastică românească și univer
sală au fost evocate, cu acest prilej,
de directorul Muzeului național de
artă, Alexandru Cebuc, și de criticul
Radu Bogdan..
La vernisaj au asistat Tamara
Dobrin, vicepreședinte al Consiliului
Culturii și Educației Socialiste,. re
prezentanți ai Uniunii artiștilor plas
tici, personalități ale vieții noastre
cultural-artistice, numeroși iubitori
ai artelor plastice.
(Agerpres)

18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal © Cinstim prin fapte
aniversarea Republicii ® Actuali
tatea economică
20,20 Documentele Conferinței Naționale
a partidului — mobilizator program
de acțiune. înaltă conștiință revo
luționară, puternică angajare pen
tru realizarea unei noi calități» su
perioare, in toate domeniile.
20,40 Frumoasă țară, Românie ! — mu
zică ușoară
20,50 Teatru in serial 1 „Un fluture pa
lampă41 de Paul Everac. Premieră
TV. Spectacol realizat in colabora
re-cu Teatrul Național „I.L. Cara*
giale
4. Ultima parte
22,00 Telejurnal

Adunări festive cu prilejul celei de-a 60-a
aniversări a creării U.R.S.S.
list din lume. în cuvîntările lor, vor
Cu prilejul celei de-a 60-a ani
bitorii au relevat, totodată, reali
versări a creării Uniunii Republicilor
zările de seamă obținute de po
Sovietice Socialiste, marți au avut
porul român în cei 35 de ani
loc, la București, Pitești și Oltenița,
de la proclamarea Republicii, succe
adunări festive la care au luat parte
sele înregistrate de țara noastră
reprezentanți ai, organelor locale de
partid și de stat, ai organizațiilor de
îndeosebi după Congresul al IX-lea
masă și obștești, numeroși oameni ai
al partidului. S-a evidențiat faptul
muncii.
că între țările, partidele și popoa
Au participat, de asemenea, repre
rele, noastre- s-au statornicit și se
zentanți ai Ambasadei Uniunii So
dezvoltă relații bune de prietenie,
vietice la București.
alianță și colaborare, bazate pe co
Despre semnificația evenimentului
munitate de orinduire socială, ideo
au vorbit : la adunarea de la Insti
logie și țeluri finale, pe egalitatea în
tutul de cercetări energetice și mo
drepturi și respectul independenței și
dernizări din Capitală — Maria Subsuveranității naționale, pe întrajuto
țirelu, prim-yicepreședinte al Consi
rare tovărășească și avantaj re
liului popular al sectorului 3, și
ciproc. A fost subliniată cu deosebită
V. P. Kulakov,. consilier al Amba
satisfacție amploarea pe care o
sadei Uniunii Sovietice la București;
cunosc, in prezent, raporturile multi
la adunarea de la întreprinderea de
laterale dintre Partidul Comunist
stofe „Argeșeana" din Pitești —
Român și Partidul Comunist al Uniu
Niculina Pițigoi, secretar al Comite
nii Sovietice, dintre România și
tului municipal Pitești al P.C.R., și ') U.R.S.S., larga colaborare în toate
A. N. Șibanov, reprezentant comer
domeniile construcției socialiste și
cial al Ambasadei Uniunii Sovietice
comuniste.
la București ; la adunarea de la
Vorbitorii au arătat că în întărirea
Șantierul naval din Oltenița —
prieteniei româno-sovietice, în diver
Victor Cojoacă, prim-secretar al Co
sificarea relațiilor de cooperare eco
mitetului orășenesc de partid Ol
nomică, a colaborării în toate dome
tenița.
niile de activitate, un rol hotăîn cuvîntul lor, vorbitorii au rele
ritor, deosebit de important l-au
vat semnificația constituirii Uniunii
avut contactele șl convorbirile la
Republicilor Sovietice Socialiste, mo
nivel înalt. înțelegerile convenite cu
ment de importanță deosebită in lupta
aceste prilejuri au un aport remar
popoarelor sovietice pentru apărarea
cabil la amplificarea și extinderea
și consolidarea cuceririlor Marii Re
conlucrării rodnice dintre cele două
voluții Socialiste din Octombrie. Au
partide și țări, corespunzător intere
fost subliniate succesele obținute de
selor ambelor popoare, cauzei con
popoarele sovietice în dezvoltarea
strucției socialiste și comuniste, uni
economico-socială, în ridicarea nive
tății țărilor socialiste, luptei pentru
lului de trai material și spiritual, in
pace și colaborare internațională.
edificarea socialismului și comunis
în încheierea adunărilor au avut
mului, sub conducerea partidului co
munist, in cei 60 de ani de la crearea
loc manifestări cultural-artistice.
Uniunii Sovietice, primul stat socia
(Agerpres)

Spectacol de gală cu filmul „Călina roșie“
în cadrul manifestărilor organi
zate cu prilejul celei de a 60-a ani
versări a creării Uniunii Republici
lor Sovietice Socialiste, la cinemato
graful „Studio" din București se
desfășoară, sub egida Consiliului
Culturii și Educației Socialiste, re
trospectiva filmului sovietic.
In deschiderea acestei manifestări
a avut loc, marți seara, un spectacol
de gală cu filmul „Călina roșie", în
regia lui Vasili Șukșin.
La spectacol au asistat Ion Ștefă
nescu, prim-vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației So
cialiste, loan Botar, secretar al
I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, oameni de
artă și cultură, numeroși iubitori ai
celei de-a șaptea arte.
Au fost prezenți L. I. Boiko, în-

sărcinat cu afaceri ad-interim al
Uniunii Sovietice la București, mem
bri ai ambasadei. în sală se
aflau șefi ai altor misiuni diploma
tice acreditați in țara noastră și
membri ai corpului diplomatic.
Aportul creației cinematografice la
mai buna cunoaștere și strîngerea
relațiilor de prietenie dintre poporul
român și popoarele sovietice, preocu
pările cineaștilor din țara vecină și
prietenă au fost relevate în cuvîn
tul rostit cu acest prilej de Vasilica
Istrate, dire'ctorul Casei de filme
numărul 4.
în programul retrospectivei mai
sînt incluse alte patru creații ale
cineaștilor sovietici : „Cad frunze",
„Piesă neterminată pentru pianină
mecanică", „Șatra" și „Solaris".
(Agerpres)

La chioșcuri și Ia magazinele
de difuzare a presei

ALMANAHUL „SCiNTEIA" 1983

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 22
decembrie ora 20 — 23 decembrie ora
20. In (ară : Vremea va fi In general
caldă, cu cerul schimbător. Vor cădea
precipitații locale, mal ales sub formă
de burniță și ploaie în vestul ș! nordul
țării, in rest burniță șl ploi Izolate. Vîntul va sufla slab pină la moderat, cu
unele Intensificări In zonele de munte.

Temperatura aerului va scădea ușor
spre sfîrșitul Intervalului. Minimele vor
fi cuprinse intre minus 2 șl plus 8 gra
de, izolat mai coborlte, Iar maximele
între 2 șl 12 grade, local mal ridicate la
începutul intervalului. Ceață dimineața
și seara. In București -. Vremea va fi in
general caldă, cu cerul variabil, favora
bil burniței sau ploii slabe. Vintul va
sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime voi- fi cuprinse intre zero
și 4 grade, iar cele maxime Intre 7 șl
11 grade, mal ridicate la Începutul In
tervalului. Ceață dimineața și seara.
(Ileana Mihfillâ, meteorolog de serviciu).

PROGRAMUL i
20,00 Telejurnal © Cinstim prin fapte
aniversarea Republicii © Actuali
tatea economică
20.20 Scena și ecranul
20,50 Buletinul rutier al Capitalei
21,05 Din țările socialiste. O călătorie
prin Moscova — documentar
21.20 Seară de muzică românească
22,00 Telejurnal

TRAGEREA
EXTRAORDINARĂ

LOTO

A REVELIONULUI
In prima zi a noului an, tra
diționala tragere extraordinară
Loto a Revelionului oferă participanților șanse multiple de fru
moase satisfacții. în cadrul a 12
extrageri de cîte 10 numere fie
care, se vor atribui autoturisme
„Dacia I 300", mari sume de bani
(variabile și fixe) și excursii în
U.R.S.S. sau R.P. Ungară. Bile
tele de 25 lei varianta au drept
de ciștiguri la toate extragerile.
Se poate juca pe variante sim
ple, variante combinate și com
binații „cap de pod", achitate
sută la sută sau in cotă de 25
la sută. Se reamintește că la
tragerea similară precedentă au
fost atribuite peste 111 000 de
premii, între care șl, 35 de auto
turisme. Un bilet la tradiționala
tragere extraordinară a Revelio
nului poate fi și un cadou plă
cut pentru cei dragi. Consultați
prospectul tragerii și jucați din
■timp numerele preferate 1

A apărut

ALMANAHUL
CINEMA 1983

cinema
• Quo vadis, homo sapiens : SCALA
(11 03 72) — 9,15; 11,15; 13,15; 16; 18; 20,
GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Călina roșie : STUDIO (59 53 15) —
10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Vrăjitorul
din
Oz : FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18:
20.15, FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11;
13; 15; 17; 19.
• Mihai Viteazul: CENTRAL (14 12 24)
— 9; 12; 16; 19/
® Năpasta : EXCELSIOR (65 49 45) —
9 ; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, VICTO
RIA (16 28 79) — 9.30; 11,30;
13,30;
15,45; 18; 20.
• Secvențe : FLAMURA (85 77 12) —
11; 13,15; 15,30; 17,15; 20, FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45;
20.
0 Concurs : COTROCENI (49 43 48) —
15; 17,30; 20, GIULEȘTI (17 55 46)
—
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
•
Pădurea
nebună :
VIITORUL
(11 48 03) — 15.30; 17,30; 19,30.
• .Mireasa din tren : TIMPURI NOI
(16 61 10) — 9;.11; 13,13; 15,30; 17.45; 20.
• Nemuritorii : PATRIA (11 86 25) —
— 9.30: 11,30 ; 14,30; 17; 19.30.
© Războiul stelelor : SALA MICA A
PALATULUI — 17; 20.
© Cu milnile curate : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11; 13,15; 15,30 : 17,45; 20.
® Rămin cu tine: DRUMUL S ' (
(31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30, ARTA
(213186) — 9; 11; 13; 15,15; 17.30: 19,30.
• Probleme personale : GRIVITA
(17 03 53) — 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20.
O Mefisto : DOINA (16 35 38) — 16; 19.
• Cîteva zile din viața Iul Oblomov :
POPULAR (35 15 17) — 12; 16; 19.
• Teheran ’43 : PACEA (60 30 S3) —
13; 13,30.
0
Slujbă
temporară :
VOLGA
(7971 26) — 9; 11,13; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
0 Dacă al o inimă care bate : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
0 Ordin : nu deschideți focul : FE
RENTARI (80 49 85) — 15,30; 17,30;
19,30.
0 Sub patru
steaguri : AURORA
(35 04 66) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
0 Amnezia : BUCUREȘTI
(15 61 54)
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17.45: 20, MELO
DIA (12 06 88) — 9: 11,15; 13.30; 15,45:
18; 20,15, MODERN
(23 71 01) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15.
© Pilot de
formula 1 :
BUZEȘTI
(50 43 58) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18:
20.
0 Nimic nou pe frontul de vest :
CAPITOL (16 29 17) — 9; 12,30; 16; 19.

0 Colosul
din Rhodos :
COSMOS
(27 54 95) — 11,45: 14,15; 17; 19,43.
© Șeriful din Tennessee : CULTU
RAL (83 50 13) — 11.15: 13.30: 15,45: 13;
20,15, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
© Acel blestemat tren blindat : DA
CIA (50 53 94) — 9: 11,15; 13.30; 15,45;
18; 20.
© Cinci pentru infern : FLACARA
(20 33 40) — 15; 17; 19,
MIORIȚA
(14 27 14) — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
O Papillon : LIRA (3171 71) — 15,30;
18,30.
© Cursa infernală : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15: 19,30.
0 Campioana mea : TOMIS (21 49 46)
9; 11,15; 13,30 15,45; 18; 20.15.
6 New York, New York :
UNION
(13 49 04) — 10; 13; 16: 19.
© Program de vacanță : FLAMURA
— 9. GIULEȘTI — 9, ARTA — 9, GRIVIȚA — 9. DOINA — 9; 10,45; 15,30;
14.15; COSMOS — 9, CULTURAL — 9.
MIORIȚA — 9.

teatre
• Teatrul
Național (14 7171,
sala
mică) : Ploșnița — 19,30; (sala Ate
lier) : Intre patru ochi — 19.
0
Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul'Român) : „Integrala
creației camerale a lui Ludwig van
Beethoven în viziunea prof. Zoe Dumitrescu-Bușulenga și a muzicologului
Iosif Conta. își dau concursul : Va
lentin Gheorghiu, Dan Atanasiu, San
du Sandrin — 19.
© Teatrul de operetă
(14 8011) :
Mam’zelle Nitouche — 19,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu,
14 75 46) :
Amintiri — 19; (sala Grădina Icoanei,
12 44 16)
Anecdote provinciale — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Un pahar
cu sifon — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Doi
pe un balansoar — 19,30.
© Teatrul „ Nottara"
(59 31 03, sala
Magheru) : Karamazovil — 18,30; (sala
Studio) : Cinci romane de amor —
19.30.
O Teatrul Giuleștl (14 72 34, sala Ma
jestic) : Amadeus — 19,30.
© Ansamblul „Rapsodia română44
(13 13 00) : La izvor de dor șl clntec —
18.30.
© Teatrul „Ion Vasilescu44 (12 27 45) :
Joc dublu — 19.
9 Teatrul „Ion Creangă44
(50 26 55) :
Trei grăsani — 10.
• Teatrul „Țăndărică44
(15 23 77) :
BU-Ali — 17.
G Circul București (îl 01 20) : Mup
pets... la circ — 19,30.

Gheorghe M1TROI

pretuttnoenj

practică a
așa-numitului „efect de tunel", aparatul — des
tinat cercetărilor fizice, chimice
și metalurgice — este capabil
să pună în evidență de pe
suprafața metalelor sau semiconductorilor asperități de di
mensiuni infinitezimale. Aceasta
corespunde unei „agerimi" a
privirii de Sute de ori mai înalte
decit cea a microscopului elec
tronic.
,

®
MAGNETOTERAcercetători ai unui laborator de PIE. Cercetătorii de la Institu
lingă Ziirich, aparținînd con
cernului „I.B.M.".
Aplicare

noaștere a patrimoniului spiritual al
celor două țări, la întărirea raportu
rilor de prietenie și colaborare dintre
România și Polonia.
La festivitatea de deschidere au
asistat Tamara Dobrin, vicepreședin
te al Consiliului Culturii și Educației
Socialiste, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, Uniunii
artiștilor plastici, oameni de artă și
cultură, un numeros public.
Au fost prezenți Boleslaw Koperski, ambasadorul R.P. Polone la
București, și membri ai ambasadei,
precum și șefi ai altor misiuni diplo
matice acreditați in țara noastră și
membri ai corpului diplomatic.
*
La secția de chirurgie cardio
vasculară din Spitalul militar central
se află intr-o vizită cu caracter pro
fesional prof. dr. Marius Barnard.
In programul de lucru al oaspetelui,
pe timpul șederii sale în țara noastră,
sint înscrise numeroase activități, ca:
discuții pe teme de specialitate in
cadrul cărora se vor face schimburi
de opinii cu gazdele privind modali
tățile de tratare și rezolvare a unor
cazuri deosebite din 1 domeniul chi
rurgiei cardiovasculare, examinarea
unor pacienți pe care i-a operat
personal cu ani în urmă, consultații.
De asemenea, a asistat și va asista
la operații pe cord deschis.
★
în cadrul marilor aniversări cul
turale recomandate de Consiliul
Mondial al Păcii și UNESCO, marți,
la Palatul culturii din Ploiești
a avut loc sărbătorirea centena
rului nașterii marelui compozitor și
dirijor rus Igor Stravinski. Despre
viața și opera compozitorului a vor
bit prof. Alexandru Bădulescu, vicepreședinte al Comitetului județean
de cultură și educație socialistă
Prahova. Manifestarea a fost urmată
de un program de audiții muzicale
din creația compozitorului.
(Agerpres)

Expoziție dedicată comemorării pictorului Ion Andreescu

• SPORT • SPORT e SPORT • SPORT • SPORT 0 SPORT « SPORT • SPORT

Cronica' noastră telefonică trans
misă în\ acea mlercure europeană din
incendiara Craiovă fotbalistică feri
cită să-și serbeze victoria asupra
„girondinilor" de la Bordeaux și cali
ficarea în sferturile de finală ale
Cupei U.E.F.A. se încheia cu promi
siunea că vom reveni asupra unor
aspecte. Revenim astăzi...
Deși ființează, ca echipă, de aproa
pe 35 de ani, Universitatea Craiova
a devenit mai cunoscută în fotbalul
românesc din anul 1964 — cind a
promovat in prima divizie, pe care
n-a mai părăsit-o. Dar nu numai că
n-a retrogradat : în cele 18 ediții
consumate în acest răstimp n-a
coborit niciodată sub locul 11 ; de
opt ori a urcat pe podium ; de două
ori s-a situat pe lacul patru. Palma
resul acesta, și-așa frumos, capătă
strălucire prin trei titluri de cam
pioană, trei cupe ale României și
trei calificări in turul trei al Cupelor
europene — performanțe reușite pe
parcursul ultimului deceniu, care a
propulsat pe Universitatea Craiova
nu numai in elita fotbalului din țara
noastră, dar și in „înalta societate"
a fotbalului continental. Se știe prea
bine ce formații redutabile a învins
această echipă în competițiile in
terne și internaționale, incit nu mai
insistăm. Să spunem doar că nu pu
țini sînt aceia care o creditează cu
titlul neoficial, dar onorant, de cea
mai valoroasă din ultimii 25 de am
sau ihiar din istoria fotbalului ro
mânesc. Fiindcă e greu de făcut cla
sificări ' inatacabile, noi vom spune
că — oricum — in momentul de față
Universitatea Craiova este cea mai
bună și cea mai iubită echipă de fot
bal a României.
Cum se explică aceste spectaculoa
se succese și această reputată pozi
ție ?
Desigur, explicațiile pornesc de la
valoarea jucătorilor și antrenorilor.
Echipa numără numai jucători de
autentic talent, bine dotați pentru
posturile pe care evoluează, robuști,
bine pregătiți fizic și moral, căliți in
meciuri și campionate grele. Dovadă
că numărul internaționalilor „A" din
lotul actual (selecționați in prezent

zilei

tul de fizioterapie și neurologie
din Turkmenia au început să

utilizeze cîmpul magnetic în
tratamentul unor boli ale siste
mului nervos central. Magnetoterapia îmbunătățește circulația
singelui, compensează insufi
ciența de oxigen, face să dis
pară spasmele vasculare. Trata
mentul se realizează prin elec
trozi care se plasează în jurul
capului bolnavului.

• FURTUL DE OPERE
DE ARTĂ a devenit o afacere
extrem de rentabilă — este con
cluzia la care au ajuns doi po
lițiști francezi care s-au ocupat

de acest gen de delicte. într-un
articol publicat într-o revistă da
specialttate, ei relevă că numai
în anul 1978 în lume s-au înre
gistrat 42 000 de furturi de opere
de artă în valoare de 33 000 000
dolari. în medie, se arată în ar
ticol, în lume dispar între 400 și
500 opere de artă pe zi. în
Franța, numărul furturilor da
opere de artă a crescut anual cu
7—8 la sută. Astfel, în 1978 au
fost operate furturi, la un nu
măr de 82 de muzee, 77 galerii,
183 de biserici, 178 de castele,
165 magazine de antichități, in
cîteva mii de locuințe particu
lare. Un inventator japonez a
pus la punct un sistem eficient
de protecție a operelor de artă
împotriva furturilor. în acest
scop, in jurul lor se instalează o
barieră invizibilă de radiații infraroșii. La orice încercare de a

scoate tabloul din zona de pro
tecție se declanșează un semnal
de alarmă.

• SERE COMPUTE
RIZATE. O firmă suedeză a
elaborat proiectul unei sere deo
sebit de economicoase. Sera este
acoperită cu un material Dlastic
transparent care lasă să nătrundă lumina soarelui, reținind în
același timp căldura. Pereții ei
sint dubli, cu un spațiu interme
diar de opt centimetri. Odată cu
lăsarea întunericului, un dispo
zitiv special, dirijat de un mini
computer. umple acest spațiu cu
bile minuscule de masă plastică
menite să amelioreze substanțial
izolarea termică. în timpul nop
ții și în zilele reci de iarnă, sera
este iluminată electric și încălzi
tă cu apă caldă. Un aparat de

condiționare a aerului, dirijat
de computer, menține tempera
tura și umiditatea necesare, asigură procentul de bioxid de
carbon trebuincios plantelor.

• MICROTENSIUNEA
CURENTILOR
CERE
BRALI. Oameni de știință americani care au efectuat ex
periențe privind curenții elec
trici din creierul uman au sta
bilit că tensiunea. acestora este
de 50 milioane de ori mai mică
decît un volt. Cu alte cuvinte,
scrie revista „Science Digest",
dacă am vrea să aprindem
becul unei lanterne de buzunar
ar fi nevoie de curentul elec
tric „furnizat" de 60 000 de per
soane.

MOSCOVA:

Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu
-ampluprogram tie acțiune pentru dezvoltarea
in continuare a României, pentru promovarea
cauzei păcii și colaborării internaționale

A 60 DE ANI DE IA CREAREA U.R.S.S.
MOSCOVA 21 (Agerpres). — La
Palatul Congreselor din Kremlin
ș-a deschis, în dimineața zilei de 21
decembrie, ședința festivă comună a
C.C. al P.C.U.S., Sovietului Suprem
al U.R.S.S. și Sovietului Suprem al
R.S.F.S.R., consacrată celei de-a 60-a
aniversări a creării Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste — eve
niment de însemnătate deosebită în
istoria popoarelor sovietice. •
în marea sală, a cărei scenă era
împodobită cu stema și drapelul de
stat ale Uniunii Sovietice, cu steagu
rile celor 15 republici unionale, în
soțite de inițialele statului sovietic
și cifra jubiliară a existenței sale —
60 de ani — se aflau mii de reprezen
tanți ai oamenilor muncii sovietici.
Alături de membrii Comitetului
Central al partidului și de deputății
celor două forumuri legislative su
preme, reuniți în ședința solemnă
comună, erau prezenți fruntași in
producție din întreaga țară, Eroi ai
Uniunii Sovietice și Eroi ai Muncii
Socialiste, activiști ai partidului și
statului sovietic, precum și delegații
de peste hotare, invitate să parti
cipe la festivitățile ocazionate de
aniversarea a șase decenii de la pro
clamarea U.R.S.S.
în prezidiu au luat loc tovarășii
Iuri Andropov, secretar general al
Comitetului ' Central
ăl Partidului
Comunist al Uniunii Sovietice, Ni
kolai Tihonov, membru al Biroului
Politic al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al
U.R.S.S., ceilalți conducători ai parti
dului comunist și statului sovietic.
în prezidiu au luat loc, de aseme
nea, tovarășul Nicolae Ceaușescii,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, conducătorul de
legației de partid și de stat a tării

NOI RELATĂRI Șl COMENTARII IN PRESA INTERNAȚIONALĂ DESPRE
CONFERINȚA NAȚIONALĂ A P.C.R.
în relatările mijloacelor de informare în masă de peste hotare continuă
să-și găsească un deosebit ecou lucrările Conferinței Naționale a Parti
dului Comunist Român. In centrul atenției se află Raportul prezentat de
secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, document programatic de. o excepțională însemnătate, deschi
zător de noi perspective. Ziarele, posturile de radio și televiziune, agențiile
de presă relevă ideile fundamentale ale Raportului, ale documentelor
Conferinței, ce se constituie într-un larg program de activitate în vederea
dezvoltării, în continuare, economico-sociale a României, ridicării bună
stării întregului popor, întăririi independenței și suveranității patriei noastre.

Ziarul „PRAVDA" inserează, sub
titlul „Conferința Națională a
Partidului Comunist Român", o am
plă corespondență, subliniind că
vorbitorii au abor.dat cu prioritate'
probleme legate de accelerarea rit
mului dezvoltării economiei națio
nale românești, creșterea mai ac
centuată a productivității muncii și
a eficienței producției. Conferința
Națională, evidențiază „Pravda", a
elaborat programe concrete vizînd
punerea în valoare a rezervelor
existente, folosirea mai bună a re
surselor de materii prime și ener
getice în vederea realizării sarcini
lor primordiale ale cincinalului,
în continuare, se informează că
forumul comuniștilor români a sub
liniat în mod deosebit importanța
legării organice a științei de pro
ducție, a perfecționării conducerii
și planificării, a întăririi discipli
nei în muncă. Documentele Confe
rinței Naționale a P.C.R., relevă
„Pravda", acordă o mare atenție
perfecționării activității de formare
a omului nou — constructor con
știent al societății socialiste — acti
vității politico-ideologice și cultural-educative. Rezultatele Conferinței Naționale, precizează ziarul cltat, atestă hotărîrea oamenilor,
muncii din România de a urma
neabătut linia trasată, de. Con____
greșul al XII-lea al partidului de
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.
TELEVIZIUNEA SOVIETICĂ a
prezentat imagini înfățișîndu-1 pe
secretarul genera! al partidului,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, ,
rostind cuvîntarea de încheiere a
lucrărilor Conferinței Naționale.
Relatări despre încheierea im, portantului forum al comuniștilor
români au fost difuzate, de aseme
nea, de AGENȚIA T.A.S.S. în emi
siunea sa internațională, T.A.S.S. •
a prezentat documentele adoptate
de Conferință. .....
PRESA, POSTURILE CENTRALE
DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE DIN
R.P. CHINEZĂ au continuat să
informeze _despre desfășurarea lu
crărilor Conferinței Naționale a
P.C.R. O atenție deosebită a fost
acordată Raportului prezentat de
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu
privire la problemele dezvoltării
economiei românești în etapa ac
tuală. Mijloacele de informare în
masă din Republica Populară Chi
neză au publicat, de asemenea,
știri în legătură cu încheierea lu
crărilor Conferinței Naționale și
principalele documente adoptate.
în relatarea sa, AGENȚIA CHINA
NOUĂ a relevat că participanții la
acest forum al comuniștilor^ români
au adoptat în unanimitate Raportul
prezentat de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al
partidului, precum și expunerea
prezentată la Plenara lărgită a
C.C. al P C.R. din iunie a.c. cu
privire la stadiul actual al edifică
rii socialismului în țara noastră, la
problemele teoretice, ideologice și
activitatea politică, educativă a
partidului. Conferința — adaugă
agenția — a pus accentul pe dez
voltarea energeticii, a producției de
materii prime și a agriculturii,
Referindu-se pe larg la conținu
tul cuvîntării rostite de tovarășul
Nicolae Ceaușescu la încheierea
lucrărilor Conferinței, agenția China
Nouă arată că a fost lansată o
chemare pentru sporirea producției
agricole și dezvoltarea zootehniei.
Sint menționate, de asemenea, re
feririle la dezvoltarea industriei, în
pofida dificultăților din economia
mondială, și importanța acordată
creșterii productivității muncii și a
veniturilor oamenilor muncii.
într-o corespondență din Bucu
rești, ziarul „RABOTNICESKO
DELO", organ al C.C. al P.C. Bul-

gar, informează despre Raportul
prezentat la Conferință de secreta
rul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Sint re
levate pasaje din Raport în care
se subliniază necesitatea dezvoltă
rii intensive a tuturor ramurilor
de activitate, a ridicării calității
producției și creșterii eficienței
economice. în Raportul prezentat
la Conferință, continuă ziarul, to
varășul Nicolae Ceaușescu a vorbit
despre necesitatea perfecționării
formelor democratice de conducere
a societății, concomitent cu conso
lidarea ordinii și disciplinei publi
ce, perfecționării structurii pro-

Ziarul „RUDE PRAVO", organul
central al C.C. al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, publică o co
respondență specială din București,
sub titlul „Atenție dezvoltării econo
mice". Dezbaterile au fost axate
asupra celor mai actuale probleme
ale dezvoltării economice și sociale
a României și îndeplinirii sarcini
lor planului, cincinal, scrie ziarul.
Forumul comuniștilor români a
acordat o atenție deosebită perfec
ționării noului mecanism economic,
necesității creșterii productivității
muncii și calității producției.
Ziarul „TRYBUNA LUDU", or
gan al C.C. al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, publică o co
respondență de la trimisul său
special la. București, intitulată
„Direcțiile , dezvoltării pe mai de
parte a României. încheierea Con
ferinței Naționale a P.C.R.", în
care se arată, între altele : „Docu
mentele1 finale ale Conferinței Na
ționale a Partidului Comunist
Român vor constitui — după
cum a apreciat tovarășul Nicolae
Ceaușescu —.părți componente ale
programului
partidului
privind

Un înflăcărat apel adresat tuturor
popoarelor, tuturor statelor, indiferent
de orînduire socială, pentru trecerea
la dezarmare, pentru o Europă unită,
fără nici un fel de arme nucleare
ducției și aplicării cbnsecvente a
noului mecanism economico-financiar. „Rabotnicesko Delo“ arată că,
in legătură cu situația internațio
nală, secretarul general al Partidu
lui Comunist Român a lansat un
apel pentru încetarea cursei înar
mărilor și pentru dezarmare nu
cleară, pentru rezolvarea' pe calea
tratativelor a tuturor problemelor
divergente. El s-a pronunțat pen
tru acțiuni concrete privind trans
formarea Peninsulei Balcanice într-o zonă lipsită de arme nucleare,
pentru încheierea cu succes a reu
niunii de la Madrid și pentru o
nouă ordine economică internațio
nală.
Sub titlul „Necesitatea unei dez
voltări mai rapide a. țării",,, ziarul
iugoslav „BORBA“ publică fin ăi-,
ticol în care, relevîndu-se că Ia
Conferință au fost adoptate docu
mente importante pentru dezvolta
rea in continuare a societății româ
nești, se arată : „în cuvîntarea
de încheiere, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu — al cărui Raport a fost
adoptat ca document de bază al
Conferinței — a subliniat necesita
tea dezvoltării mai rapide a bazei
energetice și de materii prime, pre
cum și a agriculturii. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu a menționat că
în dezvoltarea de pină acum a
României au fost create toate con
dițiile pentru trecerea la o nouă
etapă, superioară, de dezvoltare a
țării".
Materiale despre Conferința Na
țională a' P.C.R. publică și ziarul
iugoslav „POLITIKA", sub titlul
„Trecerea la o etapă superioară de
dezvoltare a țării".
Ziarul „NEPSZABADSAG", or
ganul central al C.C. .al Partidului
Muncitoresc Socialist Ungar, și-a
informat cititorii despre lucrările
Conferinței Naționale a Partidului
Comunist Român și despre Rapor
tul prezentat de tovarășul Nicolae
Ceaușescu. Este subliniat pasajul
în care tovarășul Nicolae Ceaușescu
evidențiază necesitatea adoptării
unor măsuri hotărîte pentru scăde
rea rolului pactelor militare și
desființarea acestora. Informații
referitoare la lucrările Conferinței
. Naționale a Partidului Comunist
Român au fost publicate, de ase
menea, de celelalte ziare ungare.
Totodată, POSTURILE DE RA
DIO DIN UNGARIA au informat
despre desfășurarea Conferinței
Naționale, iar TELEVIZIUNEA a
prezentat imagini din timpul lu
crărilor.

SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A O.N.U.

edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintarea
României spre comunism. în cuvîn
tarea rostită Ia încheierea lucrărilor Conferinței Naționale, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat din nou, cu toată forța, justej
țea politicii Partidului Comunist
Român orientate spre construirea
unei industrii puternice, fără de
care de fapt nu s-ar fi putut face
față actualei crize mondiale".
Ziarul „NODON SINMUN", or
gan al C.C. al Partidului Mun
cii din Coreea, și celelalte zia
re centrale din R.P.D. Coreeană au
relatat pe larg despre lucrările
Conferinței Naționale a Partidului
Comunist Român. Ziarele s-au re
ferit la problemele înscrise pe orr
ditieâ'de'zi a forUrtiifliii_ comtthi^tî
*
lor români, la amplul Raport pretovarășul
Nicolae
zentat
de
Ceaușescu.
Relatînd . pe larg despre încheierea lucrărilor Conferinței Națio
nale a Partidului . Comunist Român,
AGENȚIA UNITED PRESS IN
TERNATIONAL a redat ample ex
trase din cuvîntarea rostită cu
acest' prilej de secretarul general
al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. Se subliniază că în cuvintare s-a pus accentul pe necesi
tatea creșterii productivității mun
cii în industrie și agricultură.
în legătură cu comerțul exterior
— notează agenția — președintele
Nicolae Ceaușescu a relevat că
este important ca bunurile pentru
export să fie competitive cu cele
mai bune produse' similare pe plan
internațional. în cadrul cuvîntării
s-a subliniat că participanții la
Conferință au aprobat liniile de po
litică externă de „cooperare activă
cu toate statele lumii, fără deose
bire de orînduire socială". în legă
tură cu dezarmarea, președintele
Ceaușescu — arată U.P.I. — a spus
că armele nucleare „nu vor alege
între oameni cu convingeri politice
sau filozofice diferite, ci vor se
măna deopotrivă moartea".. Agen
ția reamintește că în Raportul la
Conferință președintele Nicolae
Ceaușescu a anunțat că România
va îngheța cheltuielile militare la
nivelul anului 1982 și a invitat și
principalele puteri ale lumii să
reducă cu . 20 la sută cheltuielile
lor militare.
AGENȚIA FRANCE PRESSE 50
referă pe larg la adoptarea docu
mentelor Conferinței Naționale a
Partidului Comunist Român și redă
extrase din cuvîntarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu, rostită la în
cheierea lucrărilor Conferinței.

O DELEGAȚIE A U.T.C., con
dusă de tovarășul Pantelimon
Găvănescu,. prim-secretar al. C.C.
al. U.T.C., a participat la Moscova
la o întîlnire a primilor secretari
ai organizațiilor de tineret din
unele țări .socialiste. Cu acest pri
lej, reprezentantul U.T.C. a. pre
zentat preocupările tineretului din
România socialistă pentru înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al
XII-lea al P.C.R., a orientărilor și
indicațiilor
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al
partidului, președintele Republicii
Socialiste România. De asemenea,
s-a realizat un schimb de opinii
privind mișcarea internațională de
tineret.

a edificării noii ordini economice și politice
internaționale
Adoptarea rezoluției prezentate de „Grupul celor 77“
din Inițiativa României
telor statistice, țările capitaliste dez
voltate încearcă să amine trecerea
la negocierea unor astfel de măsuri
concrete, văzînd, într-o asemenea
perspectivă, pierderea unor avantaje
considerabile.
Reuniunile de experți guverna
mentali, care vor avea loc anul viitor
în baza prevederilor rezoluției, sint
chemate să identifice și să reco
mande propuneri de măsuri concrete,
inclusiv privind crearea unui me
canism internațional pentru com
pensarea pierderilor cauzate țărilor
în curs de dezvoltare de fenomenul
racolării de cadre.
Examinarea acestei probleme și
negocierile asupra rezoluției au scos
în evidență cu pregnanță rolul și
•importanța deosebită a cadrelor ca
lificate ca factor esențial în dezvol
tarea economică și socială a țărilor
în curs de dezvoltare, precum și ne
cesitatea unor acțiuni hotărîte în
direcția curmării definitive a „furtu
lui de competențe", ca parte inte
grantă a eforturilor în direcția edi
ficării noii ordini economice și poli
tice internaționale.

Ziarul grec „RIZOSPASTIS" a
publicat o corespondență din Bucu
rești,- care informează despre în
cheierea cu succes a lucrărilor
Conferinței Naționale și adoptarea,
în unanimitate, a liniilor directoare
ale politicii interne și externe a
României, precum și despre măsu
rile practice pentru îndeplinirea
obiectivelor Congresului al XII-lea
al P.C.R.
POSTURILE NAȚIONALE DE
RADIOTELEVIZIUNE
ELENE
„ERT—1“ ȘI „ERT—2“’ au prezen
tat' pe larg poziția exprimată la
Conferință de tovarășul Nicolae
Ceaușescu în problemele apărării
păcii. S-a arătat că președintele'
României se pronunță, cu hotărire
pentru desființarea ' simultană a
N.A.T.O. și a Tratatului de la Var
șovia. De asemenea, s-au făcut re
feriri la propunerea de a se limita
cheltuielile militare' ale României
la nivelul anului 1982. Președintele
României a subliniat necesitatea de
a se face totul pentru o Europă
fără rachete cu rază medie de ac
țiune; fără nici-’un fel,’.de rachete
nucleare sau alte arme atomice,
pentru o Europă unită — s-a sub
liniat în comentarii.
„L’UNITĂ", organul de presă al
Partidului Comunist Italian, arată
că, in cuvîntarea rostită la încheie
rea lucrărilor, secretarul general al
partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, a subliniat importanța
și semnificația documentelor apro
bate. Pe de altă parte, ziarul infor
mează despre adoptarea ca docu
ment programatic al partidului a
expunerii tovarășului Nicolae
Ceaușescu la .plenara lărgită din
1—2 iunie a.c.
■Un alt ziar italian, „IL GIORNALE NUOVO", publică o corespon
dentă a trimisului său la Bucu
rești, în care se fac referiri la
obiectivele majore ale politicii. in
terne românești și măsurile, prevă
zute pentru materializarea lor.
Ample corespondențe au fost di
fuzate în legătură cu lucrările Con
ferinței Naționale a P.C.R. de
agenția de presă ANSA, precum șl
de POSTURILE DE RADIO din
Italia.
Ziarul vest-german „DIE WELT"
a reluat, într-un articol,'pasaje din
Raportul prezentat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, referitoare la
egalitatea in drepturi. a naționali
tăților conlocuitoare din România,
la poziția României în diverse pro
bleme internaționale, între care
securitatea europeană, situația din
Orientul Mijlociu, dezarmarea.
„Die Welt" a subliniat că Româ
nia își va îngheța cheltuielile în do
meniul apărării pțnă în 1985 la ni
velul anului 1982. Totodată, publi
cația notează că România își' va
acoperi necesarul de energie din
resurse proprii în proporție de 90
la sută încă în cursul anului 1983.
(Agerpres)

ÎNTREVEDERE
MOSCOVA 21 (Agerpres). — Tova
rășul Constantin Dăscălescu, membru
al Comitetului Politic Executiv al
C.C. al P.C.R., prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste .Româ
nia, s-a întilnit marți, 21 decembrie,
cu tovarășul Nikolai Tihonov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al
P.C.U.S., președintele Consiliului de
Miniștri al U.R.S.S.

rAgențiile de presă transmit:

Curmarea racolării de cadre —parte integrantă

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres).
— Adunarea Generală a O.N.U. a
adoptat rezoluția privind combaterea
efectelor negative ale exodului de
personal calificat din țările în curs
de dezvoltare prezentată de „Grupul
celor 77".
Adoptarea acestei rezoluții, inițiată
de România, reflectă preocuparea
profundă a marii majorități a sta
telor lumii față da consecințele ne
faste pentru țările în curs de dez
voltare ale racolării de către statele
dezvoltate a unor cadre cu înaltă
pregătire profesională.
Obiectivul urmărit de țările In
curs de dezvoltare prin rezoluția
adoptată îl constituie inițierea unui
dialog, a unor acțiuni de largă co
laborare internațională care să ducă
la stăvilirea și, apoi, eliminarea de
finitivă a acestor acțiuni profund
nocive, care provoacă piedici însem
nate în procesul de propășire econo
mică și socială a țărilor în curs de
dezvoltare.
Dezbaterile au relevat, totodată,
că, în ciuda evidenței faptelor și da

Referitor Ia partea de politică
internațională a cuvîntării secreta
rului general al partidului. France
Presse subliniază că
~~ ---vorbitorul
a lansat un apel tuturor statelor și
popoarelor, indiferent de orînduirea lor socială, cerîndu-le să
facă totul pentru oprirea cursei
înarmărilor, pentru trecerea la dezarmare, și în primul rînd la dezarmare nucleară, pentru o Europă
unită, fără nici un fel de arme nucleave.
AGENȚIA AUSTRIACĂ A.P.A.
reia pasaje din Raportul tovară
șului Nicolae Ceaușescu privind
dezvoltarea economiei României și
orientările pentru etapa următoa
re.
în domeniul relațiilor economice
internaționale, scrie agenția, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu s-a
pronunțat cu fermitate împotriva
oricăror restricții și limitări ale co
merțului mondial. Avînd în vedere
criza care domnește in lume, trebuie, dimpotrivă, să se intensifice
schimburile de mărfuri și trebuie
promovată colaborarea. Secretarul
general al Partidului Comunist
Român a anunțat pentru 1983 o
consolidare a comerțului exterior
al României, subliniind că țara sa
tinde către relații comerciale echi. librate — menționează agenția aus-
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PREȘEDINTELE PREZIDIULUI
CONSILIULUI SUPREM AL POPORULUI DIN R. D. P. YEMEN,
Aii Nasser Mohammed, și-a încheiat vizita întreprinsă în Siria. El a
avut convorbiri cu președintele țării-gazdă, Hafez Al-A’ssad, privind
situația din Orientul Mijlociu și
amenințările cu care sint confruntate țările arabe.

DISPUTA COMERCIALĂ JAI PONO—AMERICANA. Primul miI nistru al Japoniei, Yasuhiro NaI kasone, a declarat că este dispus să
negocieze cu S.U.A. în legătură cu
| fricțiunile comerciale, inclusiv cele

privind importul de produse agri
cole americane, dacă aceasta nu-i
afectează pe producătorii niponi. .Se
apreciază că deficitul comercial american în schimburile cu Japonia
va atinge 20 miliarde dolari anul
acesta, față de 16 miliarde dolari
anul trecut.

noastre care ia parte Ia festivitățile
jubiliare dedicate aniversării a 60 de
ani de la întemeierea U.R.S.S., și
tovarășul
Constantin
Dăscălescu,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru
al guvernului.
în sală se aflau tovarășul Ștefan
Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv
al C.C. al
P.C.R., ministrul afacerilor externe,
Traian Dudaș, membru al C.C. al
P.C.R.,
ambasadorul României în
Uniunea Sovietică, membri ai dele
gației române de partid și de stat,
precum și delegațiile : Consiliului
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, condusă de
Nicolae
Constantin,
președintele
Consiliului Central
al U.G.S.R. ;
Uniunii Tineretului Comunist, con
dusă de Pantelimon Găvănescu,
prim-secretar al C.C. al U.T.C. ;
Consiliului Național al Femeilor,
condusă de Olimpia Solomonescu,
vicepreședintă a Consiliului Națio
nal ; Consiliului Asociației de prie
tenie româno-sovietică, condusă de
acad. prof. Radu Voinea, membru al
Biroului Consiliului Asociației de
prietenie româno-sovietică ; Comite
tului foștilor luptători și veteranilor
de război
împotriva fascismului,
condusă de general lt.. (r) Andrei
Neagu, președintele comitetului.
Deschizînd ședința festivă comu
nă, Konstantin Cernenko, membru al
Biroului Politic, secretar al C.C. al
P.C.U.S., a evocat principalele etape
parcurse de statul sovietic în. dez
voltarea sa în cei 60 de ani de exis
tență și a adresat un salut cordial
celor 134 delegații din 113 țări pre
zente la manifestările organizate cu
prilejul împlinirii a șase decenii de
la întemeierea U.R.S.S.
De la tribuna din Palatul Congrese
lor a luat apoi cuvintul tovarășul
Iuri Andropov, care . a prezentat un

»

Poate că judecătorul care, cu nici
o lună in urmă, condamnase pe cele
16 membre ale Mișcării pentru pace
a femeilor britanice la dotiă săptămini închisoare . (recurgind ih acest
scop la o lege datină din... Evul
Mediu) pentru „grava" vină de a fi
organizat o tabără de protest in
fața bazei americane de la Greenham Common, unde urmează a fi
amplasate un număr de rachete nu
cleare ultraperfecționate de tipul
„Cruise", crezuse că prin sentința
dată militantele împotriva primej
diei atomice vor renunța pe viitor
la acțiunea lor. Sau că vor deveni
mai reținute', mai temătoare, și că
va trece o bună bucată de vreme
pină cind își vor reveni de pe urma,
privațiunilor și umilinței suferite la
locpl de detenție. In orice caz, nu
se aștepta ca îndată după elibera
rea. celor 16 curajoase' militante,
măi bine de 30.000 de femei- de pe
tot cuprinsul Marii Britanii, ca și
de peste Canalul Mînecii și chiar de
peste Ocean, să organizeze o uriașă
demonstrație, inconjurind cu un
lanț, viu întregul perimetru, în.lun
gime de peste 13 km, al bazei.
.Timp de 24 de ore pe nici una
din cele 16 porți ale bazei nu a in
trat și nu a ieșit nimeni. Cele 30 000
de‘ manifestante au găsit o formă
din cele mai originale pentru a da
expresie voinței lor de pace : au
acoperit literalmente gardul de sîrmă ghimpată, înalt de 3 metri,
care împrejmuiește din toațe părți
le baza de la Greenham Common,
cu manifeste și poeme antirăzboi
nice scrise de mină, cu fotografii
ale copiilor lor, cu ursuleți sau ie
purași din pluș, simbolizind jocuri
le nevinovate ale copilăriei, atit de
amenințate astăzi de norul distru
gerii atomice.

în cursul întrevederii au fost
examinate unele probleme ale rela
țiilor româno-sovietice și s-a reafir
mat dorința reciprocă de a dezvolta
și adinei colaborarea multilaterală,
reciproc avantajoasă dintre România
și Uniunea Sovietică.
,
întilnirea s-a desfășurat intr-o
atmosferă prietenească.

Pe gardul de sîrma ghimpată - simbolurile speranței

Pe gardul de sîrmâ ghimpată care înconjoară baza militară Greenham
Common, militantele pentru pace au lipit manifeste și poeme, au alîrnat
flori și jucării, simbolizind copilăria amenințată de spectrul distrugerii
atomice:

. Cei 400 de polițiști sosiți in
grabă au rămas, pentru început,
descumpăniți,. neștiind
ce
să
facă. Dar lucrurile nu s-au oprit
aci. In ciuda viscolului puter
nic, peste 2 000 de demonstrante
și-au petrecut noaptea in corturi
improvizate și a doua zi au proce
dat la o acțiune și mai temerară :
pur și'simplu s-au culcat de-a
curmezișul drumului de acces, spre
intrarea . principală, blocind calea

Barieră vie în calea convoaielor militare

ȘOMAJUL IN DANEMARCA.
Potrivit datelor Directoratului Mun
cii din Danemarca, la mijlocul acestei luni nu aveau de lucru
302 500 persoane, ceea ce repre
zintă 11,5 la sută din populația ac
tivă a țării. într-o singură săptămînă, numărul șomerilor danezi a
sporit cu peste 4 000. Potrivit prog
nozelor economiștilor, șomajul se
va ridica, anul viitor, la 400 000.

BUGETUL C.E.E. pe 1983 a fost
aprobat marți în formă definitivă
de președintele Parlamentului vesteuropean (organ consultativ al Pie
ței comune), Piet Dankert. Bu
getul se ridică la 21,5 miliarde uni
tăți de cont C.E.E. (o unitate de
cont C.E.E. este egală cu 0,93 do
lari), din care 14,7 miliarde u.c, sint
consacrate politicii agricole comune.

DECES. Celebrul pianist Arthur
Rubinstein a încetat din viață la
Geneva în virstă de 95 de ani. Ru
binstein a dat concerte pină la
virșta de 90 de ani.

. J

amplu. raport despre semnificația
evenimentului sărbătorit.
Au rostit apoi cuvîntări de salut
V.V. Grișin, membru al Biroului
Politic al C.C. al P.C.U.S., prim-se
cretar al Comitetului orășenesc Mos
cova al P.C.U.S., M. S. Solomențev,
membru supleant al Biroului Politic
al C.C. al P.C.U.S., președintele
Consiliului de Miniștri al R.S.F.S.R.,
V.V. Scerbițki, membru al Biroului
Politic al C.C. al P.C.U.S., primsecretar al C.C. al P.C. din Ucraina,
G.V. Romanov, membru al Biroultii
Politic al C.C. al P.C.U.S., primsecretar al Comitetului regional Le
ningrad al P.C.U.S., F. Kretov, dele
gat la Congresul din 1922 de consti
tuire a U.R.S.S., T.I. Kiseliov, mem
bru supleant al Biroului Politic al C.C.
al P.C.U.S., prim-secretar al C.C. al
P.C. din Bielorusia, S.R. Rașidov,
membru supleant al Biroului Politic
al C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al
C.C. al P.C. din Uzbekistan, D.A,
Kunaev, membru al Biroului Politic
al C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al
C.C. al P.C. din Kazahstan, E.A.
Șevardnadze, membru supleant al
Biroului Politic al C.C. al P.GU.S.,
prim-secretar al C.C. al P.C. din
Gruzia, P.P. Grisklavicius, prim-se
cretar al C.C. al P.C. din Lituania.
Au rostit, de asemenea, cuvîntări
de salut Todor Jivkov, secretar ge
neral al C.C. al P. C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R. P.
Bulgaria, Janos Kadar, prim-secretar
al C.C. al P.M.S.U., Le Duan,
tăr general al C.C. al P. C. din ?etnam, Li Giong Ok, membru al Pre
zidiului Biroului Politic al C.C. al
Partidului Muncii din Coreea, pre
mierul Consiliului Administrativ al
R.P.D. Coreene, Raul Castro, al doi
lea secretar al C.C. al P. C. din Cuba,
prim vicepreședinte al Consiliului de
Stat și Consiliului de Miniștri, mi
nistrul forțelor armate revoluționa
re al Republicii Cuba.
Participanții la ședința festivă au
fost salutați de reprezentanți ai ti
neretului și pionierilor sovietici.
Lucrările ședinței festive se reiau
miercuri, 22 decembrie.
Seara, pe scena Palatului Congre
selor, artiști de frunte ai scenelor so
vietice au prezentat un concert
festiv.
La concert a asistat delegația de
partid și de stat a țării noastre, con
dusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Sute de femei s-au așezat in calea autocamioanelor militare. „Replica”
imediată a forțelor de ordine arată cum sint „traduse in practică" drepturile
omului, în primul rind dreptul suprem - la apărarea păcii, la apărarea vieții

autocamioanelor militare. In acel
moment, uitind orice reguli ale
comportării cavalerești față de
femei (și trecînd cu vederea peste
faptul că noțiunea de „fair play",
ca și cuvintul „gentleman" își au
obirșia pe malurile Tamisei), poli
țiștii s-au repezit asupra femeilor...
înarmate pină in dinți cu ursuleții
de pluș, și au început să le tragă
de miini, de picioare, de păr, pentru
a face loc convoiului de autocami
oane. Curajoasele femei nu s-au lă
sat șl au revenit iarăși și iarăși,
unele din ele trebuind să fie înde
părtate, in același mod „elegant",
adică tirite prin zloată și aruncate
in șanț — o spune trimisul special
al ziarului „Guardian" — de cite
10—15 ori ! Citeva dintre ele, intre
care o militantă peste care a trecut un autocamion, au trebuit să
\ fie. spitalizate.
Episodul in sine nu mai necesită,
firește, vreun comentariu asupra
modulul in care sint ințelese și își
găsesc liberă exercitare drepturile
omului, in primul rind dreptul de a
apăra pacea, de a apăra viața, ca
bunuri supreme ale umanității. Zia
rul „Guardian" a socotit totuși mai
nimerit ca in loc de comentariu tă
reproducă următoarea știre :.
„14 persoane au fost ieri arestate
sub învinuirea de tulburare a ordi
nii publice pentru că au participat
la o manifestație in Scoția la una
din bazele unde rachetele «Polaris»
urmează a fi inlocuite cu un nou
tip de rachete. Manifestanta, in
număr de 200, au blocat, pentru un
timp, porțile bazei".
...Operațiunea „antirachete" con
tinuă, așadar, cu forțe sporite.

R. CAP1ESCU
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