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XXXV

în întâmpinarea celei de-a XXXV-a 
aniversări a Republicii

REALIZĂRI REMARCABILE 
ÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

,9 MAI" - unul din noile și modernele cortiere ale municipiului Tg. Jiu Foto : TITUS ZIDARIU

AU ÎNDEPLINIT PLANUL ANUAL Noi capacități de producție în funcțiune

46 de unități economice 
din județul Timiș

Hotăriți să întîmpine cea de-a 
35-a aniversare a Republicii cu rea
lizări deosebite in activitatea pro
ductivă, oamenii muncii români, 
germani, maghiari, sirbi și . de alte 
naționalități din 46 de întreprinderi 
industriale și unități economice din 
județul Timiș raportează îndepli
nirea înainte de termen a sarcini
lor anuale de plan la producția- 
marfă vîndută și încasată. Succe
sul are la bază organizarea mai 
bună a activității, utilizarea la în
treaga capacitate a mașinilor și in
stalațiilor, valorificarea superioară 
a materiilor prime și materiale
lor, economisirea resurselor ener
getice. Pînă la finele lunii decem
brie, colectivele din cele 46 unități 
fruntașe vor produce și livra supli
mentar economiei naționale pro
duse siderurgice, utilaje tehnolo
gice, mașini și componente pentru 
tehnica de calcul, aparataj elec
trotehnic, materiale de construcții,

bunuri de consum și alte mărfuri 
în valoare de peste 800 milioane 
lei. (Cezar Ioana).

30 de unități industriale 
din județul Harghita

Acționînd cu fermitate in spiritul 
mobilizatoarelor îndemnuri ale 
secretarului general al partidului 
adresate întregului popor de la 
înalta tribună a marelui forum al 
comuniștilor, colectivele de oameni 
ai muncii români și maghiari din 
30 de unități industriale din județul 
Harghita raportează în cinstea ce
lei de-a 35-a aniversări a Republi
cii îndeplinirea înainte de termen 
a sarcinilor aferente anului în curs 
la principalii indicatori ai planului 
de producție. Avansul cîștigat le va 
permite acestor colective să obțină 
pînă la finele anului o producție- 
marfă suplimentară în valoare de 
peste 200 milioane lei. Printre uni
tățile care și-au înscris numele pe 
panoul de onoare'al fruntașilor se 
numără întreprinderea de ma
trițe și piese din fontă Odorheiu 
Secuiesc, întreprinderea de fier

Vlăhiță, întreprinderea minieră 
Bălan. întreprinderea minieră 
Harghita, întreprinderea de pro
ducție industrială pentru construc
ții căi ferate Miercurea Ciuc și 
altele. (I. D. Kiss).

32 de unități economice 
din județul Buzău

Ca urmare a folosirii integrale a 
capacităților de producție, a crește
rii productivității muncii șt a re
ducerii cheltuielilor materiale pe 
unitatea de produs, colectivele de 
oameni ai muncii din 32 de unități 
economice buzoiene și-au îndepli
nit sarcinile de plan la producția- 
marfă industrială pe întreg anul 
1982. între acestea se numără în
treprinderea de aparate de cale, Fa
brica de zahăr, întreprinderea viei 
și vinului, întreprinderea județeană 
de construcții-montaj, întreprinde
rea de tricotaje, Grupul de șantiere 
Siriu. Avansul de timp cîștigat per
mite celor 32 de harnice colective 
de muncă să obțină pînă la sfirși- 
tul anului o producție-marfă in
dustrială în valoare de peste 241 
milioane lei. (Stelian Chiper).

TELEAJEN
în întîmpinarea celei de-a 35-a 

aniversări a Republicii un nou și 
important obiectiv al investiției de 
pe marea platformă petrochimică 
de la Teieajen a intrat parțial in 
producție. Este vorba despre insta
lația de copolimeri stirenici (ca
pacitate anuală 25 000 de tone), 
unde după exigente probe tehnolo
gice s-a reușit să se producă pri
mele cantități de. polistiren A.B.S. 
de înaltă calitate, care au și fost 
expediate unor beneficiari din țară 
care au urgentă nevoie de această 
importantă materie primă. Instala
ția, înălțată de constructorii și 
montorii de la Trustul de construc
ții industriale Ploiești și de la alte 
unități de specialitate, are un inalt 
grad de automatizare, totul fiind 
procurat din țară. (Constantin Că- 
praru).

VASLUI
Consemnăm noi fapte de muncă 

pe care colectivele vasluiene le de
dică celei de-a 35-a aniversări a 
proclamării Republicii. La între
prinderea de aparate de măsură și

control din municipiul Vaslui a in
trat in funcțiune o nouă și impor
tantă capacitate de producție. Aid 
va fi produsă o gamă largă de 
aparațe de măsură și control ne
electrice in valoare totală de a- 
proape 40 milioane lei anual. De 
asemenea, la întreprinderea de 
materiale abrazive „Abrom" "din 
Bîrlad a fost racordată la circuitul 
economic o nouă capacitate care 
produce anual peste 1500 tone de 
piese abrazive. (Petru Necula).

LUGOJ
La întreprinderea de utilaje de 

ridicat și transport Lugoj a intrat 
în funcțiune o nouă capacitate de 
producție pentru 6 500 tone piese 
turnate din oțel pe an. Qdătă cu 
aceasta, se pregătește înscrierea în 
circuitul productiv, încă în prima 
etapă a anului viitor, a noi utilaje 
și spații de turnare a oțelului, care 
vor asigura sporirea producției noii 
turnătorii a întreprinderii la 25 000 
tone piese pe an.
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) AZI, JUDEȚUL GORJ

Mari resurse și mari posibilități ce pot și trebuie să fie valorificate 
neîntîrziat în unitățile de construcții-montaj

Economisirea severă a energiei șl combustibilului 
este una din sarcinile economice fundamentale stabilite 
la Conferința Națională a partidului. Nu există între
prindere, nu există șantier sau unitate economică in 
care să se poată spune că 
economisire. Dimpotrivă, la

au fost epuizate sursele de 
o analiză exigentă o nive-

lulul consumurilor, In spiritul înaltelor exigențe formu
late de secretarul general al partidului la Conferința 
Națională, se constată că pretutindeni, in toate uni
tățile economice se pot obține, in continuare, însemnate 
economii de energie și combustibil. Aceasta este, de 
fapt, și ideea majoră a anchetei de azi a „Scînteii".

articolDupă cum arătam Intr-un 
anterior, intr-un studiu elaborat de 
specialiști din Institutul de proiec
tare pentru construcții (I.P.C.) — 
București se precizează că aproxi
mativ 20 Ia sută din consumurile 
energetice necesare pentru realiza
rea noilor obiective de investiții, 
apartamente de locuit și celelalte 
lucrări de construcții sînt înregistra
te in activitatea desfășurată direct 
pe șantiere. La scara consumurilor 
anuale de energie din economia na
țională ele reprezintă cîteva zeci de 
milioane de kWh energie electrică 
și sute de mii de tone de combusti
bili și carburanți. Or, realitatea a 
confirmat, in repetate rinduri, că a- 
ceastă cantitate de energie și com-

Consumuri de energie pe șantiere

Intregime o justi-bustibilf nu are In
ficare strict tehnologică. Concluzia : 
cu toate că, marele consumator de 
energie rămjine indiscutabil indus
tria, consumurile din construcții sînt 
importante, oferind, in același timp, 
o sursă deloc neglijabilă de econo
mii. Cu condiția ca, identificînd cu 
exactitate natura acestor consumuri, 
să fie adoptate măsuri operabile și 
efectiv eficiente pentru reducerea 
lor. Cu alte cuvinte, să fie inițiate 
acele măsuri care asigură cu adevă
rat condițiile pentru introducerea 
unui riguros regim de economii în 
activitatea de construcții-montaj. 
Dar iată ce ne relevă studiul amin
tit In privința categoriilor de chel
tuieli energetice efectuate pe șan
tiere :

- energie termică și combustibili pentru încălzire
- carburanți pentru utilaje de construcții și mijloace 

de transport
- energie electrică
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Harnicul colectiv de oameni ai muncii de Ia ÎNTREPRINDEREA DE 
MAȘINI GRELE DIN BUCUREȘTI intîmpină cea de-a 35-a aniversare a 
proclamării Republicii cu succese de seamă in producție. Astfel, în perioada 
care a trecut de la începutul anului, sarcinile de plan la producția netă 
au fost depășite cu 10 Ia sută, în special pe seama realizării unei însemnate 
producții suplimentare de utilaje tehnologice și economisirii a 3 000 MWh 
energie electrică și'1 200 tone metal. Foto: E. Dichiseanu

Pare paradoxal faptul că pe pri
mul loc în „nota de plată" energeti
că a șantierelor de investiții se si
tuează consumurile datorate încălzi
rii Și totuși, aceasta este realitatea. 
De ce ?

— Pentru simplul motiv că, destul 
de sistematic, volume însemnate de 
lucrări rămin de executat în perioa
da sezonului rece, ne-a spus ing. 
Rudolf Schnell, director de grup de 
șantiere în cadrul Trustului de izo-

CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ
puternic angajată in activitatea de înnoire tehnologică

încă sub impresia pătrunzătoarei nomice în actuala perioadă, în strîn- 
analize efectuate de secretarul ge- să interdependență cu sporirea apor- 
neral al partidului in Raportul pre- tului cercetării științifice la creșterea 
zentat Conferinței Naționale, dis- productivității muncii și^ a eficienței 
tingem cu claritate sarcinile care 
revin fiecăruia dintre noi pentru re
zolvarea problemelor complexe pe 
care le ridică mersul înainte al eco
nomiei patriei noastre, spre acel 
stadiu superior de bunăstare și ca
litate a vieții stabilit de Programul 
partidului. Răspunsul clar și catego
ric dat de Conferință acestor proble
me, prin gindirea și glasul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, se transformă 
pentru fiecare om al muncii în bine 
precizate răspunderi.

Lucrînd intr-un colectiv implicat 
direct în promovarea progresului 
tehnic, într-una din ramurile econo
miei care la rîndul ei are datoria 
să radieze progres tehnic în toate 
celelalte domenii ale activității uma
ne, mi se par deosebit de semnifi
cative acele părți ale expunerii în 
care s-au prezentat punctele car
dinale ale programelor speciale ela
borate pentru soluționarea proble
melor esențiale ale dezvoltării eco-

economice in industrie. Este cunoscut 
faptul că industriei constructoare de 
mașini îi revine un rol esențial în 
cadrul fiecăruia din programele dez
bătute și aprobate de Conferință, in 
primul rind în legătură cu dezvol
tarea bazei proprii energetice și de 
materii prime, precum și in direcția 
găsirii unor noi surse de economisire 
și valorificare superioară a materia
lelor sau de creștere a productivi
tății muncii prin mecanizare și auto
matizare. Ceea ce a reieșit însă cu 
claritate din dezbaterile la Conferin
ță a fost faptul că rezolvarea tuturor 
acestor sarcini solicită ridicarea la 
un nivel superior a contribuției cer
cetării științifice și ingineriei tehno
logice, bazată pe eforturi proprii și 
totodată pe mînuirea unor metode 
de lucru de cel mai înalt nivel pro
fesional. în mod deosebit, cuvîntarea 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu în ziua a doua a 
Conferinței, precum Și discuțiile din

secțiunea pentru cercetare, dezvolta
re și progres tehnic, pe care le-a 
condus, au scos în evidență multiple 
aspecte care demonstrează locul 
avansat care revine creației tehnico- 
științifice proprii în activitatea in
dustriei constructoare de mașini ro
mânești în actuala etapă, precum și 
răspunderile înalte pe care le im
plică rezolvarea ireproșabilă a tu
turor acestor sarcini.

Mă refer, in primul rind, la faptul 
că cercetarea științifică proprie este 
angajată ferm în rezolvarea unor 
probleme de mare anvergură, am 
putea spune cu performanțe de vîrf, 
probleme care depășesc sub nume
roase aspecte tehnice tot ceea ce a 
realizat pină în prezent industria 
noastră constructoare de mașini. De
altfel, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
exprimat clar la Conferință această 
opțiune strategică a partidului nos
tru, arătînd că „în domeniul con
strucțiilor de mașini am creat o in
dustrie puternică în stare să soluțio
neze orice problemă tehnică".

La Conferința Națională s-au făcut 
referiri concrete la sarcinile cercetă-

rii științifice In diferite direcții, pre
cum și în soluționarea tuturor pro
blemelor legate de folosirea energiei 
nucleare în scopuri pașnice. Contri
buția sporită a industriei construc
toare de mașini la realizarea pri
melor centrale atomoelectrice re
prezintă un complex de sarcini răs- 
punzînd în modul cel mai pertinent 
acestor îndemnuri. Menționez, in 
mod special, faptul că, în cadrul 
programelor care au ca obiectiv re
alizarea echipamentelor pentru aceste 
centrale, sarcini importante revin și 
institutelor de cercetare științifică 
și inginerie tehnologică din cadrul 
ramurii. Colectivele acestor institute 
sînt mîndre că li s-a încredințat 
sarcina de a realiza — pe bază de 
concepție proprie — produse care se 
disting prin condiții funcționale cu

Ion CRIȘAN
director general al Institutului 
central pentru construcții 
de mașini - București

(Continuare în pag. a V-a)

(Continuare in pag. a IlI-a)

lații pentru lucrări 
București. Adeseori, 
cauze — pregătirea 
toare a unor investiții, incapacitatea 
unor furnizori de a-și onora la timp 
obligațiile contractuale, rămineri in 
urmă acumulate pe parcursul exe
cuției lucrărilor — lunile de iarnă se 
transformă într-o perioadă de acti
vitate intensă pentru constructori. 
Ceea ce presupune concentrări de 
forțe umane și mai ales mecanice, 
bineînțeles cu costuri ale lucrărilor 
și cu consumuri energetice supli
mentare. Numai că, sub presiunea 
timpului și a altor probleme nere
zolvate, aceste consumuri 
sint luate în considerație.

Iar atunci cînd sînt 
considerație, concluziile 
loc nici unei îndoieli, 
pentru prepararea unui metru cub 
de mortar, iarna este consumată cu 
70 la sută mai multă energie decît 
tn timpul verii ; pentru încălzirea 
unui metru cub de zidărie este ne
voie jntre 40 și 70 kWh energie elec
trică. Dealtfel, studii efectuate in 
Franța, Suedia, Danemarca mențio
nează o creștere cu 45—60 ta sută a 
cheltuielilor de energie și combusti
bili in perioada timpului friguros, 
comparativ cu celelalte luni ale 
anului. Acest motiv, ca și observația 
că iarna randamentul lucrătorilor 
este serios diminuat, a Impus, intr-o 
serie de țări, recomandarea ca vo
lumul de lucrări planificat pentru 
acest sezon să fie limitat la strictul 
necesar.

Sînt bine cunoscute numeroasele 
măsuri speciale cerute de desfășu
rarea diverselor activități și de exe
cutarea diferitelor categorii de lu
crări în timpul iernii. Nu vom in
sista asupra lor, dar vom preciza 
că, aplicate, aceste măsuri necesită 
consumuri energetice ridicate, ce tre
buie, pe cîț posibil, evitate. Mai 
ales că aceste consumuri, așa cum 
afirmă numeroși specialiști, se pot 
transforma, pur și simplu, în risipă, 
atunci cînd execuția acelor lucrări, 
recunoscute ca fiind consumatoare 
de energie și căldură, este „împinsă" 
din anotimpurile favorabile, in care 
au fost programate inițial, spre iar
nă. Un exemplu semnificativ : pe 
șantierele întreprinderilor de fibre 
artificiale din Brăila și Suceava, 
mari volume de lucrări de protecție 
antiacidă n-au fost realizate la timp, 
deoarece nu s-au putut asigura chi- 
turile necesare. Surprinzător, Mi
nisterul Industriei Chimice, titula
rul acestor investiții, este și coor
donatorul unităților producătoare de 
chituri. Ceea ce n-a adus nici un 
folos practic, deși normal ar fi fost 
exact invers. Ce înseamnă, acum, 
execuția acestor lucrări 7 In primul 
rind, consumul unei cantități greu 
de evaluat de energie, intrucît teh
nologia acestor lucrări presupune 
asigurarea unei temperaturi de 
+ 15°C.

industriale din 
din diferite 

necorespunză-

nu prea

luate în 
nu lasă 

Bunăoară,

Cristian ANTONESCU

Emblema meleagurilor de pe care 
s-a ridicat răspicat glasul de drep
tate socială al lui Tudor Vladimi- 
rescu, s-a înălțat, ca o sublimă 
aspirație, „Coloana infinitului" lui 
Brâncuși, s-a auzit pînă departe, 
dincolo de fruntariile țării, verbul 
necruțător al lui Tudor Arghezi era
- ca o efigie a trecutului de care 
ne-am despărțit pentru totdeauna
— sărăcia. Ajunsă aici, în Gorj, 
pînă la limita răbdării/ O sărăcie 
care se „construia", paradoxal, pe 
bogății neobservate și nebăgate de

nimeni in seamă. Deși ele aveau nume de rezonanță : 
păduri, cărbune, petrol, zăcăminte de calcar ș.a. Ca să nu 
mai vorbim de iscusința oamenilor de pe aceste meleaguri. 

Anii revoluției și construcției socialiste, dat mai ales anii 
| de profunde înnoiri de după Congresul al IX-lea al parti- 
î dului, au trezit și integrat în ritmul trepidant al țării și acest 
! județ, cu importante bogății, care înscrie azi în stema lui cu 

mîndrie însemnele industrializării socialiste, ale racordării 
i întregii vieți materiale și spirituale la noul puls al României. 
} Cîteva argumente, într-un tablou sintetic, oferă reportajul 
’ nostru de astăzi din
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Arta pentru popor
- o artă de valoare

Au trecut doar cîte
va luni de la Plenara 
din 1—2 iunie în care 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu redefinea in 
chip exemplar o serie 
de probleme teoreti
ce privind activitatea 
ideologică, politică și 
educativă a partidului 
nostru și, iată, că as- 
cultînd Raportul pre
zentat in cadrul Con
ferinței Naționale am 
fost martorii unei ex
puneri a cărei com
plexitate și putere de 
pătrundere, a cărei 
limpezime șl clarviziu
ne au îndreptățit ple
nar hotărîrea de a-1 
adopta ca document
program pentru acti
vitatea fiecărui comu
nist din țara noastră, 
pentru viața de zi cu 
zi a fiecărui cetățean 
al patriei, a cărui 
inimă bate aici dintot- 
deauna, în mirabila 
arcuire a Carpaților, 
ce parcă oglindește în 
împietrită lor dante
lare valul înspumat al 
Pontului Euxin.

Cu adevărat covîrși- 
toare și adine pildui
toare este consecvența 
cu care secretarul ge
neral al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, revine asu
pra problemelor esen
țiale ale partidului și 
poporului nostru. Fie
care comunist, indife
rent de domeniul de 
activitate pe care îl 
reprezintă sau de me
diul social din care 
face parte, fiecare om 
al muncii poate găsi 
în ampla expunere 
cele mai adecvate și, 
mai ales, cele mai efi
ciente referiri.

în cele ce urmează 
aș vrea să reliefez un 
singur aspect și anu
me acela că arta in 
genere și teatrul în 
speță, ca parte compo
nentă a activității de 
educare socialistă și de 
formare a conștiinței 
omului nou, poate în
tregi această complexă 
și permanentă preocu
pare a partidului nos
tru numai prin opera 
de certă valoare.

Valoarea este singu
ra virtute convergentă 
care face posibilă co
municarea intre indi
vizi, intre colective și 
colectivități cu pregă
tire și preocupări di
ferite.

Oamenii de teatru, 
tnțelegînd sarcinile u- 
riașe ce le revin, în 
climatul de adîncă 
democrație instaurată 
din ce în ce mai ple
nar în ultimii 17 ani, 
au pornit pe calea u- 
nei implicări politice 
din ce în ce mai res
ponsabile și mai efi-

Insemnări de 
Mircea 

ALBULESCU

ciente, dînd curs În
demnului precis for
mulat de către secre
tarul general al parti
dului : „...Este necesar 
să nu se opună 
creația literar-artisti- 
că maselor largi, 
populare, ci să se în
țeleagă faptul că a- 
ecasta nu se poate 
dezvolta decît în strîn- 
să legătură cu dezvol
tarea forțelor de pro
ducție, servind po
porul, lupta revoluțio
nară, progresistă.

Numai o asemenea 
artă va servi cauzei 
progresului și civili
zației!...".

Apare clar că expre
sia cea mai proprie a 
artistului de a face po
litică, sarcina sa funda
mentală de partid este 
de a se pune în con
sonanță cu efortul 
eroic pe care îl înfăp
tuiește întreaga țară, 
și de a înfățișa — prin 
spectacole de valoare 
— importantele prefa
ceri ale României de 
azi, sub conduce
rea partidului, carac
terul dinamic-revolu- 
ționar, în esență, al so
cietății noastre, valo- 
rificîndu-i plenar vir
tuțile în spectacole 
care să răspundă ne
voii firești de bine și

frumos al poporului 
nostru.

Sigur, pe drumul a- 
cesta mai sint multe 
de făcut.

Tocmai de aceea 
ținta către care sint 
mobilizate toate forțe
le noastre este ca, 
odată cu revelarea 
pregnantă a mărețelor 
realizări și cuceriri ale 
poporului nostru, să 
căutăm să punem în 
discuție, cu mijloacele 
de investigare specifi
ce artei noastre, și 
problemele sau con
tradicțiile cu care 
uneori se confruntă 
societatea românească.

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia Ia 
Plenara din 1—2 iunie: 
„Lupta permanentă 
dintre vechi și nou va 
continua să se mani
feste și in comunism 
și va constitui forța 
motrice a progresului 
societății omenești" ; 
„Contradicțiile există 
și vor continua să a- 
pară in orice socie
tate".

Pornind de la acest 
adevăr, pornind tot
odată de la faptul că 
în general conflictul 
stă la baza oricărei 
dramaturgii și deci a 
spectacolului de teatru 
cult, putem insera 
ideea că folosind — 
între altele și poate nu 
în ultimul rind — ca
pacitățile sale intuiti
ve, arta în general și 
în special arta cuvîn- 
tului scris și rostit 
(ieșind de sub impe
riul imediat al știin
țelor, fie ele economi
ce, sociale, politice — 
dar fără să le trădeze) 
poate anticipa, preco- 
nizînd natura contra
dicțiilor intr-o anu
mită etapă. în măsura 
în care vor reuși să 
aducă la lumina ram
pei, transfigurate ar
tistic, noile relații so- 
cial-politice ale Româ
niei contemporane în 
perpetuă transforma
re. slujitorii Thaliei,
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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de onoare

Motrului, r.e 
parcă și acum 
prima vizită a 
al partidului: 

A fost o vizită

COLOANA „AURU
LUI BRUN", In sub
solul acestui județ, pe 
aproape 25 la sută din 
suprafața 
sește lignit, 
brun''

pe harta 
prelucrarea 
a lemnului, 
trie care, 
ducția de , 
plăci aglomerate din 
lemn, ocupă locurile 
III și, respectiv, IV pe 
țară.

Producția 
industrială

Omul producător de bunuri.materiale, omul beneficiar al muncii sale. Iată o relație firească pe 
care socialismul a instaurat-o ca o realitate fundamentală definitiv în viața noastră. Atît prin prisma 
prezentului — elocvent in cifre semnificative — cit și a viitorului — elocvent prin prevederile actualului 
cincinal — Gorjul argumentează și confirmă această realitate.

COLOANA „AURU
LUI LUMINOS". Cele 
două termocentrale e- 
xistente in județ — 
cea de la Rovinari și 
cea de la Turceni — 
produc astăzi peste 10 
la sută din producția 
de energie electrică a 
țării. Dar și in acest 
caz anul 1982 reprezin
tă tot o bornă. O bornă 
care, in curînd, va fi 
și ea depășită. Odată 
cu funcționarea celor 
două termocentrale la 
capacitatea maximă — 
adevărați giganți ai 
energeticii noastre — 
contribuția Gorjului la 
producerea „aurului 
luminos" al țării va fi 
de circa 30 la sută. Iar 
acest termen nu este 
departe. Peste trei ani 
— in 1985.

milii muncitorești din rindul ță
ranilor, că au fost absorbiți in me
seriile de minerit mii de oameni 
de la sate. Ei au învățat să minu- 
iască utilaje gigant, să stăpineas- 
că tehnologiile complexe de ex
tracție, să fie Ia înălțimea îndato
ririi ce li s-a încredințat de a da 
patriei cit mai mult cărbune".

Inginerul Aristică Paicu, șeful ca
rierei1Jilț-sud, unitate minieră de 
mare perspectivă, subliniaz'ă și el 
rolul ' „minerului de onoare" la 
dezvoltarea extracției de cărbune 
de aici. „Cărbunele din Gorj este

COLOANA „AURU
LUI VERDE". Aproa
pe 30 la sută din su
prafața județului este 
ocupată cu păduri. 
Păduri care, aduse din 
munți, devin in Com
binatul pentru prelu
crarea lemnului din 
Tg. Jiu: mobilă, PAL, 
plăci aglomerate etc. 
Păduri ce sint înnobi
late de munca oame
nilor in produse ale 
unei noi industrii. O 
industrie apărută tot 
in anii socialismului 

județului : 
complexă 
O indus- 
prin pro- 
placaj și

în orice enciclopedie antebelică, Gorjul era caracterizat prin două 
embleme : emblema sărăciei și emblema marilor aspirații. Dacă sără
cia era reprezentată de... sărăcie, emblema marilor aspirații o simbo
liza „coloana infinitului", monumentala operă ă artistului de geniu 
al acestor meleaguri — Constantin Brâncuși. în anii de după eliberare, 
sub soarele atît de iradiant al socialismului, au apărut multe alte co
loane. Coloane ale muncii și creației, coloane ale aspirațiilor socia
liste. Intr-o enumerare succintă ele s-ar prezenta, metaforic, astfel :

„Județul Gorj nu numai că s-a dezvoltat puternic din punct de vedere industrial, dar ocupă

sa, se gă- 
„Aurul 

sau „plinea e- 
nergiei". De la „recor
dul" primelor extra
geri de cărbune (10 000 
—15 000 tone anual), 
s-a ajuns astăzi la o 
producție 
de 30,6 milioane tone 
anual. In Gorj se pro
duce astăzi mai mult 
de jumătate din, pro
ducția de cărbune a 
țării. Dar anul 1982 re
prezintă și el, ca toți 
cei dinaintea lui, un 
prag. Un prag care va 
fi depășit cu mult și nu 
peste mulți ani. in 1985, 
Gorjul va produce cir
ca 70 la sută din pro
ducția de cărbune a 
patriei. Coloana „au
rului brun" reprezintă 
de fapt „placa turnan
tă" a programului 
strategic de cucerire a 
Independenței energe
tice de către țara 
noastră.

județului Gorj scoasă 
la lumină de anii so
cialismului, pentru a 
produce lumina, a fost 
țițeiul. Cu o pondere 
de peste 10 la sută in 
industria extractivă a 
țării, Trustul petrolu
lui din Tg. Jiu este și 
el angajat puternic in 
bătălia pentru asigu
rarea independenței e- 
nergetice a patriei. 
Prin ce? Prin realiza
rea unei producții zil
nice de peste 3 500 
tone țiței. Prin extin
derea forajului de 
mare adâncime, care 
reprezintă peste 50 la 
sută din volumul total. 
Prin descoperirea și 
exploatarea de noi 
structuri petroliere. 
Prin valorificarea su
perioară, in cadrul 
modernei platforme in
dustriale de la Turbu
rea a gazelor de son
dă — producție care 
situează Trustul pe
trolului din Tg. Jiu pe 
locul i pe țară.

COLOANA .JURU
LUI NEGRU". Prima 
bogăție a subsolului

Minerii Gorjului răspund prin 
fapte îndemnului de a munci 
mai bine adresat de „Minerul

Mai avem încă neimpliniri, mai sint încă greutăți de învins. Avem 
datoria, așa cum ne cere permanent secretarul general al partidului, 
să acționăm mai intens pentru creșterea indicilor de folosire a utila
jelor din subteran și a liniilor tehnologice din cariere, pentru îmbu
nătățirea parametrilor funcționali ai sondelor de țiței și gaze, ai agre
gatelor energetice, pentru ridicarea pregătirii profesionale și întărirea 
disciplinei muncitorești, pentru asigurarea din timp de noi rezerve, 
capacități și fronturi de exploatare, în vederea realizării cu succes a 
sarcinilor tot mai mari din anii viitori.

• INVESTIRILE alocate pentru dezvoltarea județului se 
ridică, in actualul cincinal, la peste 34 miliarde lei, din 
care 78 la sută revin industriei, care se vor converti în noi 
capacități de producție, în NOI CARIERE SI MINE, IN 4 NOI 
GRUPURI TERMOENERGETICE DE 330 MW, IN ALTE CAPA- 
CITAȚI HIDROENERGETICE, ÎN EXTINDEREA Șl MODERNI
ZAREA UNITĂȚILOR EXISTENTE, IN CONSTRUCȚIA DE MA
ȘINI ș.a.

• Producția de lignit realizată de unitățile miniere din 
Gorj urmează să ajungă in 1985 la 55 milioane tone, ceea 
ce va reprezenta peste 70 la sută din producția de cărbune 
energetic a țării.

• In 1985, PUTEREA INSTALATA IN TERMOCENTRALELE

COLOANA „AURU
LUI RO?U". Există o 
localitate in Gorj că
reia i s-a creat faima 
de „ținut al mărului". 
Ea se. numește Cimpu 
Mare și aici se află in 
prezent cele mai mari 
plantații de meri din 
județ. Iar anul acesta 
au dat primul rod. 
Mere mari de Cimpu 
Mare. N-am fi amin
tit acest fapt dacă el 
n-ar sugera — și la 
propriu și la figurat — 
modul in care se în
făptuiește in Gorj 
programul intensiv și 
superintensiv de dez
voltare a pomicultura 
și viticulturii, inițiat 
in ultimii ani. Re
zultatele? Patrimoniul 
pomicol al județului, 
in plantații noi, a a- 
juns in prezent la 
12 000 ha, iar cel viti
col la 5 000 ha. Pină 
la sfîrșitul .actualului 
cincinal se vor mai 
planta incă 3 500 ha. 
Coloana „aurului roșu" 
se înalță și ea pe 
orizontul muncii și 
hărniciei gorjenilor.

Ca pretutindeni în țară, și aici, 
în Gorj, vizitele de lucru ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
măr de 7, sint apreciate drept 
grame ale 
noastre",, 
munca de zi cu zi1. .. 
ne orientează permanent pe 
mul progresului și eficienței' 
alături de aceste aprecieri, care se 
repetă ca un laitmotiv, una are o 
hotă distinctă. Ea aparține mineri
lor: „Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
in calitatea de miner de onoare al 
țării, și-a onorat față de minerii 
Gorjului, ca nimeni altul, îndatori
rile". Cu ce argumente însoțesc 
minerii această apreciere ?

Să le dăm cuvîntul :
Gheorghe Dobrinoiu, directorul 

minei Horăști, cea mai veche ex
ploatare din Valea 
vorbește — stăpinit 
de emoție — despre 
secretarului general 
„Cum să vă spun ? 
parcă profetică. Cel puțin în ima
ginea mea așa rămîne. Atunci to
varășul Nicolae Ceaușescu ne-a 
spus : «Bazinul Motrului are o 
perspectivă îndelungată și trebuie 
să ne așezăm gospodărește aici ; 
nu pentru 2—3 ani, ci pentru zeci 
și chiar sute de ani». Azi, la mai 
puțin de 16 ani de la acea vizită, 
bazinul Motrului este unul din cole 
mai mari și moderne din țară".

Maistrul miner Mitrea Băluță e 
de părere că și vizita din 1974 a 
avut un rol deosebit de important 
pentru viitorul acestui bazin. Ce 
spune el ? „Realizasem in acel an, 
la mina Ploștina, împreună cu for
mația pe care o conduceam, un re
cord național de avansare în ga
lerie. Atunci am avut cinstea să 
fiu felicitat de secretarul general 
al partidului. Dar bucuria mea a 
fost și mai mare cînd am auzit 
cum tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat să se ia măsuri de meca
nizare a tuturor lucrărilor miniere, 
de perfecționare a tehnologiilor de 
extracție, în așa fel incit recordu
rile de producție să devină fapte

COLOANA „AURU
LUI ALB". Intr-un 
județ care contribuie 
cu un potențial al re
surselor atit de impor
tant la dezvoltarea ță
rii, „aurul alb" — res
pectiv cimentul — se 
constituie intr-o altă 
piatră la temelia dez
voltării României so
cialiste. Pentru că 
munții din calcar, in 
care Gorjul este atit 
de bogat, nu-și mai 
dorm somnul milenar 
de liniște. Ei au fost 
treziți și au devenit, 
sub formă de ciment, 
constructori. Faptul că 
in prezent Combinatul 
din Tg. Jiu, care pro
duce anual circa 2,6 
milioane tone ciment, 
ocupă locul I pe țară 
in ce privește contri
buția la producția de 
ciment vorbește de la 
sine despre iscusința 
gorjenilor de a valo-

în nu- 
_,pro- 

dezvoltării unităților 
„călăuze clare pentru 

.busola care 
: dru- 

Dar,

DINAMICA INVESTIȚIILOR Șl A 
PRODUCȚIEI INDUSTRIALE

Șl HIDROCENTRALELE din Gorj va ajunge la peste 4 500 
MW, consolidînd astfel poziția județului de principală bază 
energetică a țării.

• Pină in 1985, prin PUNEREA IN FUNCȚIUNE a noilor 
capacități de producție ți extinderea celor existente, se vor 
mai crea circa 20 000 noi locuri de muncă.

• PRODUCȚIA GLOBALĂ INDUSTRIALĂ pe locuitor va 
cjunge la finele anului 1985 la peste 82 000 lei, adică de 
aproape 2 ori mai mare decît cea realizată în 1980,

• FONDUL DE LOCUINȚE al județului se va îmbogăți 
pină in 1985 cu încă 17 000 noi apartamente, ce vor fi con
struite in municipiul Tg.-Jiu și centrele muncitorești urbane 
Rovinari, Molru, Mătăsari ș.a.

„Oricine poate veni din oricare județ al țării să vadă ce au realizat 
gorjenii, urmașii lui Tudor Vladimirescu, în dezvoltarea industriei, a 
județului lor, sub conducerea Partidului Comunist Român**, lată 
cuvintele prin care tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, aprecia - in vizita de lucru din 2 iulie 1981 
efectuată in județul Gorj - dezvoltarea pe care a cunoscut-o, in anii 
socialismului, această străveche vatră românească. Sint cuvinte-emblemă, 
care ne umplu inimile de bucurie. Pentru că ele au fost rostite de omul 
care, aflat in fruntea partidului și statului, a inițiat renașterea la viață, 
în concordanță cu ritmurile țării, și a județului Gorj.

Anul eliberării a găsit județul nostru cu o „forță** industrială pe 
care, de jenă, nici enciclopediile vremii n-o consemnau. O fabrică de 
țigarete și una manuală de cărămidă. O exploatare de antracit și una 
de grafit. Cîteva ateliere de meșteșugari și cam atît. Ce poate vedea 
astăzi omul care vine în Gorj ?

Poate vedea cum bogățiile naturale ale solului și subsolului sint 
scoase la lumină șl puse în slujba dezvoltării județului și a țării. Se 
poate convinge că Gorjul - altădată tărîm cu faimă al sărăciei - și-a 
pus în valoare uriașele rezerve de lignit pe baza cărora s-a dezvoltat 
aici o puternică industrie minieră și una energetică. De la cota zero 
In domeniul extracției de cărbune și producerii de energie electrică, 
Gorjul ocupă astăzi locul I pe economia națională la producția de 
cărbune. Poate vedea cum o altă bogăție a subsolului, petrolul, a fosl 
pusă și ea să lucreze pentru binele țării. Poate observa cum alte două mari 
resurse ale județului - rezervele de calcar și pădurile - s-au convertit, 
prin construcția unor mari unități industriale, în ciment și alte materiale 
de construcții, în mobilă, plăci aglomerate din lemn, placaj ș.a. Poate 
constata - tot ca rezultat al industrializării - apariția pe harta jude
țului a unor centre Industriale și urbane noi ca Motru, Rovinari; 
Țicleni. -Tg; Cărbunești, Bumbești-JiU,’Turceni, care ăU 'racordat la pulsul 
industrial' și de civilizație ăl țării oameni și locuri unde altădată nu se 
întîmpla nimic. Poate vedea puternica și moderna platformă indus
trială din nordul municipiului Tg. Jiu care, prin ramurile noi dezvoltate 
în cadrul economiei Gorjului - construcția de mașini, chimia, industria 
alimentară, bunurile de consum ș.a. - întregește profilul industrial 
complex al județului nostru.

Așa se prezintă astăzi Gorjul Industrial. Profilul său distinct este 
dat insă de faptul că reprezintă una din puternicele baze de materii 
prime energetice ale țării. Datorită potențialului de care dispunem, a 
investițiilor substanțiale alocate pentru dezvoltarea industriilor miniere, 
petroliere și energetice, ne revine îndatorirea primordială de a face 
totul pentru înfăptuirea cu succes a obiectivului strategic stabilit de 
Congresul al Xll-lea al partidului - realizarea independenței energetice 
a țării. Rezultatele înregistrate pină în prezent arată că stă în puterea 
organizației noastre județene de partid, a comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii din aceste importante sectoare să ne achităm cu cinste 
de această sarcină patriotică.

cărbunele întregii țări. Alături de 
noi, Ia chemarea secretarului gene
ral al partidului, s-au aflat și se 
află, in cadrul unei ample acțiuni 
de întrajutorare, mii de muncitori 
și tineri brigadieri veniți aici din 
întreagă jară. Gorjul carbonifer a 
devenit în acești ani un Simbol al 
spiritului patriotic, al solidarității 
muncitorești în efortul pentru do- 
bindirea .independenței energetico 
a României".

...Minerii despre „minerul de 
onoare al țării". Un dialog sinteză 
al permanentului dialog de lucru

Baza puternica 
a independenței

al secretarului general al partidu
lui cu minerii. Un dialog în care, 
oricît ne-am străduit, n-am putut 
cuprinde toate gindurile celor ce 
produc „pîinea industriei". Pentru 
că ei ne-au spus și ne-au repetat 
mereu că de vizitele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sint legate toate 
programele de modernizare a mi
nelor și carierelor, toate progra
mele de îmbunătățire a condițiilor 
sociale de muncă și viață, de crea
re a unor orașe ale minerilor și 
energeticienilor.

are în prezent ALTE 5 CENTRE URBANE : Motru, Țicleni, Tg.- 
Cărbunești, Novaci și Rovinari. in actualul cincinal sint in 
curs de dezvoltare NOI CENTRE URBANE ȘI MUNCITOREȘTI 
la Turceni, Bumbești-Jiu, Mătăsari și Drăguțești.

• In INVAȚĂMINTUL DE TOATE GRADELE, numărul unită
ților școlare a crescut de Ia 529 în 1965 la 850 in 1982. 
Numărul elevilor a crescut în aceeași perioadă de la 51 430 
la peste 80 000. Incepind din 1974, municipiul Tg. Jiu s-a 
înscris in rindul ORAȘELOR CU INVAȚĂMÎNT SUPERIOR, 
prin înființarea a 2 SECȚII SERALE DE SUBINGINERI, care 
pregătesc cadre in domeniile energetic și utilaje-materiale de 
construcții.

« ocrotirea sănătății $-□ bucurat și ea de o atenție 
deosebită. In ultimii 10 cni s-au construit spitalul județean 
cu 700 de paturi in municipiul Tg.-Jiu, 21 de disoensare uma
ne in centre muncitorești și comune. Astăzi rețeaua spitali
cească a județului este de peste 10 ORI mai mare decit 
cea din 1938. Față de anul 1965 numărul medicilor a cres
cut de la 203 la 500, astăzi revenind, în medie, UN medic 
la 720 locuitori.

• FORȚELE CULTURAL-ARTISTICE ale județului, impulsio
nate de cadrul generos al Festivalului național Cintarea 
României, sint reprezentate astăzi prin : 1 563 de formații, 
care cuprind peste 26 000 artiști amatori; 241 cercuri și 
cenacluri de creație artistică, cu un număr de peste 2 600 
de membri; 1413 interpreți individuali și 2 693 de creatori 
populari. In etapa republicană a ediției precedente a Festi
valului național „Cintarea României'* s-a obținut un total 
de 105 premii, din core 16 pentru locul I.

cotidiene in munca minerilor".
Asistând la discuție, brigadie

rul Matei Aurelian de la mina Lu- 
poaia ține neapărat să adauge : 
„Feste cîteva luni voi fi pensio
nar. Nu credeam acum 20 de ani, 
cînd am venit la Motru, că voi 
prinde ziua cînd in mină se va lu
cra mecanizat ca intr-o uzină. 
Acest lucru il datorăm tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Nu numai că a 
indicat orientarea spre mecaniza
rea complexă a lucrărilor miniere, 
dar In toate vizitele următoare din 
anii 1977, 1979, 1980 și 1981 s-a in
teresat Ia fața locului, a atenționat 
factorii responsabili pină ce între
gul program a fost finalizat. în ul
timii ani, in abatajele și galeriile 
Văii Motrului au fost Introduse 
complexe mecanizate moderne, de 
inaltă productivitate, realizate de 
industria românească. Ceea ce ne 
permito să realizăm în 1982 o pro
ducție de cărbune de circa 10 mi
lioane tone, de peste 15 ori mai 
mare decît cea obținută in anul 
1965".

Vasile Vlădoianu, brigadier la 
cariera Gîrla a I.M. Rovinari, ne 
propune să discutăm pe treapta de 
lucru a celui mai mare excavator 
din această carieră, exact acolo unde 
s-a oprit secretarul general al 
partidului, în vizita din 1 septem
brie 1980, și unde a purtat un viu 
dialog cu membrii formației de lu
cru pe care o conduce : „M-am 
obișnuit cu vizitele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in cariera noas
tră ca și cum ar fi ale unui tova
răș de muncă. Pină acum a fost 
de trei ori aici, la Gîrla. Cunoaște 
ca noi situația producției. Ultima 
oară m-a întrebat dacă „familia" 
mea își mai face, tot ca înainte, 
datoria. Aflase că împreună cu mine 
lucrează și fratele și soția. Aflase 
că și tatăl meu a ieșit Ia pensie 
tot ca miner. Nu s-a interesat în- 
ttmplător de acest amănunt. Este 
o realitate că aici, in unitățile 
miniere din Gorj, datorită dezvol
tării rapide a extracției de cărbu
ne, s-au întemeiat numeroase fa-

*,-' A- - >,
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în lumina sarcinilor stabilite de Conferința Națională a partidului, 
în întâmpinarea celei de-a 35-a aniversări a Republicii 

Fiecare zWiwiSS
planului pe acest an si pregătirea producției anului viitor

BB

Jam - 
cit mai mult petrol!

Tarii - 
cit mai mult cărbune!

Ample acțiuni pentru 
creșterea potențialului

brie relevă, de pildă, că în perioadă 
care a trecut din acest an petroliștii 
schelei Marghita raportează depă
șirea sarcinilor de plan cu X3 300 tone 
țiței extras, 1 GG7 tone gazolină și 63 
milioane metri cubi gaze asociate uti
lizabile. Un bilanț care . definește 
sugestiv măsura hărniciei muncii pe
troliștilor bihoreni, un mănunchi de 
remarcabile realizări care i-a adus 
în fruntea întrecerii pe ramură.

— Să nu neglijăm însă, adăuga 
maistrul Vasile Abraham, secretarul 
comitetului de partid de la schelă, 
unul dintre pionierii 
drocarburilor grele la 
lă fruntași este loc

Iarna aspră, deosebit de bogată în 
omăt, le-a pricinuit petroliștilor de 
la Schela de foraj-extracție Marghi
ta diminuarea ritmului zilnic.de ex
tracție cu pînă la 200 tone țiței. Pri
mul trimestru al anului, bunăoară, 
s-a încheiat cu o restanță de aproape 
12 000 tone țiței. Firește, era o situa
ție cu care acest harnic colectiv nu 
se putea împăca nicidecum. Condu
cerea schelei, comitetul de partid 
au inițiat atunci o largă consultare 
a specialiștilor, a șefilor de brigăzi 
și a sondorilor cu experiență, ădop- 
tind un cuprinzător program de 
acțiune în vederea recuperării res
tanțelor. Ce măsuri deosebite au 
fost întreprinse, așadar ?

— Cu prioritate am urmărit deru
larea programelor tehnologice pen
tru asigurarea unor condiții optime 
de utilizare a ca
pacității zăcămin
telor și 
menteior 
nice, ne 
tinărul 
Teodor 
tean, 
schelei, 
vedere, 
toate, 
rea asiduă a spe
cialiștilor noștri 
pentru sporirea

, eficienței meto
delor termice. Se 
cunoaște, zăcă- 
mîntul de la Su- 
placu de Barcău 
prezintă o vîsco- 
zitate îLL_ IX...L _____ ____ ...
combustia, subterană s-a dovedit a fi Sint aspecte care conturează țot 
tehnologia cea mai eficientă, putînd atîtea „examene" pentru acest ultim 
ridica factorul de recuperare la 47 la •"
sută, față-de. numai 9,2 la sută, cît 
s-ar obține prin aplicarea unei me
tode de extracție primară. Alături de 
această metodă, aplicată, cu ani în 
urmă, cu foarte bune rezultate pen
tru prima oară în țară aici, la Su- 
placu de Barcău, am extins mult 
utilizarea cu randamehte' ridicate - a 
injecției ciclice de abur, acționînd 
mai ales în direcția creșterii accen
tuate a cantității de abur injectat 
prin punerea în funcțiune a noi ca
pacități de generare a aburului. NU-i 
mai puțin adevărat însă că în para
lel am insistat asupra întăririi asis
tenței tehnice la toate locurile de 
muncă.

în egală măsură însă redresarea 
situației a fost asigurată de operati
vitatea punerii in exploatare a noi 
sonde, orientînd activitatea de foraj

> în spre - cele mai productive zăcă- 
minte. Demn de consemnat este fap
tul că planul de foraj pe 11 luni din 
acest an a fost depășit cu 900 metri, 
fiind puse in funcțiune peste preve
deri încă .șapte noi sonde. Să nu ne
glijăm însă 
posibil prin 
pline ferme 
ființarea de 
ție, organizarea temeinică a acestora 
și, in mod deosebit, completarea lor 
cu personal la trei schimburi. Re
zultatele scontate n-au întîrziat să 
apară, curba producției zilnice de 
țiței extras ureînd continuu. Bilan
țul înregistrat la finele lunii noiem-

extracției hi- 
Suplac, că și 

__ _____T. ___ ... de mai bine.
Mai ales că, așa cum prevăd hotă- 
rîrile Conferinței Naționale a parti
dului, nouă, petroliștilor, ne revin 
sarcini deosebite. în acest sens, ayem 

încă un larg cîmp 
de acțiune in pri
vința 
timpilor 
ductivi la 
tățile de 
venție — 
probe-producție și 
reparații capitale, 
apoi coeficientul 
de exploatare, a 
sondelor este sub 
cel planificat, nu
mărul celor sanc
ționați pentru ab
sențe nemotivate 
și ’. alte abateri de 
la disciplina de 
producție, chiar 

. _ ___ dacă a scăzut
ridicată. în aceste condiții, simțitor, se menține încă ridicat.

echipa- 
meca- 
spune 

inginer 
Hebriș- 

di rectorul 
Am în 
întîi de 

preocupa-

La Schela de foraj- 
extracție Marghita ;

CUVÎNTUL DECISIV 
AL INIȚIATIVEI 
MUNCITOREȘTI

reducerii 
nepro- 
activi- 
inter- 
foraj.

'trimestru al anului, răstimp in care 
petroliștii bihoreni s-au angajat să 
ridice sporurile de producție supli
mentară la 17 500 tone țiței extras, 
2 700 tone gazolină, peste 65 000 000 
metri cubi gaze asociate utilizabile. 
Destoinicia multor lucrători de-aici,

t cum sînt bunăoară cel de la secția 
i de producție ; Suplacu,7 'condusă ' de

că revirimentul a fost 
promovarea unei dișci- 
de producție, prin în
noi brigăzi de interven-

Alexandru Horgoș și Vaier StîheanU, 
cei de la atelierul de compresoare 
coordonat de Vasile Abraham, cei 
din brigada a treia foraj condusă de 
Vasile Durlea și brigada a treia in
tervenție avîndu-1 în frunte pe Va
sile Zah, fără a-i uita nici pe cei de 
la Stația de degazolinare Abrămuț, 
probează zi de zi responsabilitatea și 
rivna cu care acest ambițios . colec
tiv acționează pentru realizarea și 
depășirea sarcinilor ce le revin 
din hotărîrile Conferinței Naționale a 
partidului.

Rezultatele bune de pînă acum dau 
garanția succeselor viitoare. în adu
narea generală a reprezentanților 
oamenilor muncii, care a fixat mă
surile ce se impun a fi soluționate 
pentru consolidarea realizărilor și 
asigurarea unui debut bun în 1983 — 
an în care sarcinile de plan vor cu
noaște o creștere de 16,5 la sută la 
țiței extras, 53,3 la sută la gazolină, 
57,4 Ia sută la gaze extrase — au fost 
adoptate detaliate programe de ac
țiuni tehnico-organizatorice.

loan LAZA
corespondentul „Scinteii"

Minerii din bazinul carbonifer Co
mănești au trecut cu hotărîre, cu 
forțe sporite la traducerea in fapte 
a sarcinilor trasate de Conferința 
Națională a partidului. „Sentimentul 
care ne animă acum, pe noi, minerii, 
ne 
re 
de 
al 
de „ . . .
forturi susținute, așa cum ne-a în
demnat secretarul general al parti
dului, pentru a scoate din adîncuri 
cantități tot mai mari de cărbune".

Vorbele secretarului comitetului de 
partid sînt confirmate de fapte. La 
.Asău, Vermești, Leorda, Rafira, în 
celelalte mine ștacheta realizărilor 
de pină acum este ridicată tot mai 
sus, reălizindu-se zilnic, în plus față 
de plan, sute de 
tone. de cărbune. ’ 
La Vermești, bu- ' 
năoară, sector 
fruntaș pe între
prindere, brigăzi
le conduse de Si- 
mion Vrînceanu 
și Nicolae Costav 
au luat inițiativa 
de a extrage zil
nic în plus cîte 
200 de tone de 
cărbune, 
aceasta, 
ția a fost 
trată pe 
mari, s-a 
riiecanizarea lă o------------------ --- ---
perațiile de ma
nipulare și transport, s-a genera
lizat susținerea metalică in abatajele 
frontale. Ca urmare, randamentul pe 
fiecare post a crescut simțitor, iar 
productivitatea muncii a sporit cu 5 
la sută, față de plan. Tot în acest 
sector a fost pusă în funcțiune în 
aceste zile, pentru prima dată în 
minele, de pe Valea Trotușului, o 
combină de mare randament pentru 

...săp.area galeriilor... R-rin-rfaloBiseas a- 
ceștui.nou utilaj, minerii din brigăda 
condusă de maistrul Vasile Milea 
realizează o viteză de avansare de 
trei ori mai mare decît cea obținută 
pînă acum cu mijloacele obișnuite.

în sectoarele Leorda și Asău, mi
nerii au găsit și aplicat noi soluții 
organizatorice prin care cîștigă ore 
și zile prețioase pentru producție. 
Brigăzile conduse de Grigore Anghe- 
lache, Mircea Popa, Nicolae Neagu, 
Spiridon Garifaru au hotărît să nu 
mai efectueze schimbul la gura minei, 
ca pînă acum, ci direct la locul de 
muncă, în abataje. în felul acesta, 
utilajele și instalațiile nu mai sînt 
oprite, sau lăsate să funcționeze în 
gol, ci sint preluate din mers. Se 
realizează 
nomii de 
lectrică. Tot la Asău, pentru creș
terea randamentului în subteran* 1 * 1 2 3 mi
nerii 
troley pînă în apropierea panourilor 
de abataj. Și pot fi date numeroase 
alte exemple de asemenea inițiative 
muncitorești. Toate au ca scop creș-

clarul investiției : „Obiectivul tre
buia să intre în probe tehnologice la
1 septembrie a.c. Nu numai că nu se 
execută probele tehnologice, dar mai 
sînt de realizat lucrări în valoare de 
5 milioane lei, din care 2,5 milioane 
la construcții și montaje. Mai sînt o 
serie de lucrări neatacate, cum ar 
fi : podul basculă de 50 tone, bazinul 
de retenție a apelor pluviale și me
najere, rețelele interioare pentru in
stalațiile sanitare ; de asemenea, 
trebuie terminate structurile de 
rezistență la stația de primire 
auto, precum și 18 000 metri pătrați 
de pardoseli și mozaic și 3 000 metri 
pătrați hidroizolații. Postul de trans
formare nu este executat, iar fără el 
nu se poate face alimentarea cu ener
gie a electromotoarelor de la utilajele 
tehnologice. Deși a promis în repeta-

Sintetizînd propunerile specialiș
tilor vizînd reducerea consumurilor 
necesare încălzirii, reținem :

1. necesitatea planificării riguroa
se a execuției lucrărilor in perioa
dele optime pentru realizarea lor cu 
cheltuieli energetice minime ;

2. in vederea întăririi disciplinei 
în domeniul investițiilor, aplicarea 
Legii investițiilor și Legii contracte
lor economice, in spiritul și litera 
lor, astfel incit fiecare furnizor de 
utilaje și de materiale de construc
ții să poarte efectiv și material răs
punderea pentru modul în care iși 
îndeplinește obligațiile contractuale 
asumate ;

3. precizarea pentru investițiile cu 
probleme în livrări a responsabili
tății de furnizor general de utilaje, 
care să. fie o întreprindere sau cen
trală purtind răspunderea pentru ac
tivitatea tuturor celorlalți furnizori.

Mijloacele mecanice constituie al 
doilea mare consumator de energie 
în activitatea desfășurată direct pe 
șantiere. în pofida unor preocupări 
evidente din partea constructorilor 
privind folosirea în condiții cît mai 
economice a utilajelor și mijloacelor 
de transport de care dispun — stabi
lirea de lanțuri tehnologice și alege
rea utilajului optim pentru diferite 
categorii de lucrări, urmărirea cu 
prioritate a modului în care sînt uti
lizate cele trei mari grupe de utilaje 
(macarale, buldozere, excavatoare) 
cu pondere dominantă în costuri, re
ducerea staționărilor etc. — există în 
rîndul specialiștilor convingerea cla

spunea maistrul principal Grigo- 
Ardeleanu, secretarul comitetului 
partid pe întreprindere, este acela 
autodepășirii. Cunoscînd nevoile 
energie ale țării, depunem e-

Pentru 
produc- 
concen- 
panouri 

extins

în

terea randamentelor în abataje. La 
serviciul producție s-a făcut un cal
cul : prin sporirea randamentului in 
abataje numai cu 1 la sută, se reali
zează anual in plus o producție de 
4 000—5 000 tone de cărbune. Lucru 
pe deplin posibil, consideră minerii.

Cantități mari de cărbune se ex
trag la această dată și din minele 
vechi, abandonate, dar cărora prin 
lucrările executate li s-a dat o nouă 
viață. Numai de la Filigeni și Lapoș, 
de exemplu, mine abandonate cindva 
ca nerentabile, s-a extras in acest 
an o cantitate de circa 35 000 tone de 
cărbune de bună calitate. Minerii din 
Comănești au luat inițiativa de .a 
repune în funcțiune și celelalte mine 
abandonate de pe

productiv al pămîntului
Una din sarcinile de mare impor

tanță pentru creșterea producției 
agricole, subliniată cu claritate în 
Raportul prezentat Conferinței Na
ționale a partidului de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o constituie folo
sirea deplină a întregului fond fun
ciar și creșterea potențialului pro
ductiv al pămîntului. Despre măsu
rile și acțiunile întreprinse în a- 
ceastă direcție în județul Argeș am 
solicitat tovarășului Matei Georgescu, 
directorul direcției agricole județene, 
să ne facă cîteva precizări.

— Specificul județului Argeș, ma
rea diversitate a condițiilor pedolo- 
gice, cît și mai ales faptul că în ma
rea lor majoritate terenurile sînt for
mate din podzol și smolnițe — so
luri sărace și greu permeabile — 
impun o preocu
pare ‘permanentă 
pentru creșterea 
potențialului pro
ductiv al pămîn- 

ță^^ivĂnț^^n oamenii muncii din unități agricole ale județului Argeș

pierderi de recoltă de circa 1 000 kg 
de grîu și porumb la hectar. De 
aceea, acordăm atenție ca pe lingă 
realizarea, sistemelor mari, amplasate 
în cele mai afectate zone, să se ex
tindă amenajările1 locale, realizate cu 
mijloacele și posibilitățile unităților 
agricole.

— Concret, ce s-a întreprins în a- 
ceastă privință ?

— S-a plecat de la cunoașterea 
exactă a situației din teren. Colecti
ve formate de la organele județene 
de specialitate au inventariat în fie
care comună și în fiecare unitate 
agricolă în parte terenurile cu exces 
de umiditate, care . necesită lucrări 
de evacuare a apelor. Pe baza acestei 
situații au fost prevăzute sarcini con
crete pentru fiecare unitate agricolă

perioadă, încă prielnică muncii în 
cimp, zilnic, alături de folosirea mij- < 
loacelor mecanice, mii de oameni — 
cooperatori și alți locuitori ai sate
lor — participă la executarea ame
najărilor locale de desecări. întreaga 
activitate este temeinic organizată.

Consiliile populare comunale și 
conducerile unităților agricole au 
stabilit sarcini concrete pentru fie
care familie, pentru fiecare cetățean 
din comune privind volumul de lu
crări ce-1 au de executat. Bineînțe
les, consiliul popular urmărește zi de 
zi realizarea acestor sarcini. Cu re
zultate foarte bune în această acțiu
ne se înscriu comunele Căteasca, 
Teiu, Buzoești, Broșteni, Izvoru, Io- 
nești, Mărăcineni și Costești.

Ne-am referit

Valea Trotușului. 
De curind, au în
ceput lucrările la 
minele vechi de 
la Leorda. în sec
torul „Lumina", 
geologii au des
coperit un cîmp 
minier cu o re
zervă care asigu
ră exploatarea pe 
cel puțin 3 ani. 
„Aici, ne spunea 
inginerul Nicolae 
Bejan, directorul 
întreprinderii mi
niere din Comă
nești, vom începe 
exploatarea odată 
cu primele zile 
ale noului an".

Vorbindu-ne despre pregătirea pro
ducției anului 1983, cînd vor trebui 
realizate în plus față de acest an 
circa 10 000 tone de cărbune,' direc
torul unității a precizat și măsurile 
tehnice și organizatorice luate pen
tru bunul mers al producției'și rea
lizarea indicilor prevăzuți pentru anul 
viitor, atît în subteran, cît și la su
prafață. Astfel, echipe speciale de 
muncitori revizuiesc și. repar.ă, ..uti
lajele pentru. a se preîntîmpina e- 
ventuălele ‘defecțiuni și opriri acci
dentale. Totodată, au fost luate mă
suri pentru transportarea producției 
din subteran la suprafață și de la 
gura minei la punctele de desfacere 
pe tot timpul iernii. Intens se lu
crează și la amenajarea drumurilor 
de acces la sectoarele miniere și de 
cercetare geologică etc. Măsuri efi
ciente au fost luate și pentru îmbu
nătățirea calității cărbunelui: se fo
losesc noi tehnologii de tăiere și 
transport, se alege sterilul din căr
bune chiar în abataje și nu la supra
față, cum se făcea pînă de curînd.

Sînt fapte care, atestă că ideile și 
tezele exprimate în marele,forum al 
comuniștilor din patria noastră, che
mările înflăcărate ale secretarului 
general al partidului adresate mine
rilor au găsit xecou și prind viață și 
în această parse a țării. O dovedesc 
o dată mai mult cifrele, rezultatele 
în muncă: minerii din Comănești au 
extras suplimentar aproape 10 000 
tone cărbune de la începutul anului 
și pînă acum.

Gheorghe BALTĂ
corespondentul „Scinteii"

bazinul carbonifer
Comănești

PLĂNUI LA 
PRODUCȚIA FIZICĂ 

ZILNIC DEPĂȘIT

astfel și însemnate eco- 
combustibil și energie e-

aU introdus transportul cu

Ce au realizat și ce își propun in continuare

s-au desfășurat, 
în ultimii ani, 
ample lucrări 
funciare. Ele au 
terea suprafeței 
cît și punerea în __  _.
celorlalte categorii de terenuri. în 
anul 1982 suprafața arabilă a jude
țului a sporit cu 351 hectare, iar în 

propus să creștem 
cu încă 400 hefita- 
supral'ețe de teren 
invadate de vege-

de îmbunătățiri 
vizat atît creș- 

arabile cultivate, 
valoare deplină a

în parte. Acolo unde se impunea 
realizarea unor lucrări mai comple
xe, prin organele de specialitate ju
dețene au fost întocmite, în scurt 
timp, proiecte de execuție, acordîn- 
du-se, totodată, asistență de specia
litate pe toată perioada de execuția 
a lucrării.

Programul de desecări și evacuare 
a apelor de suprafață stabilit pe 
unități prevede : suprafața ce trebuie 
amenajată, profilul, lungimea și di
recția canalelor și rigolelor de 
scurgere, precizarea distinctă a lu
crărilor ce se execută mecanic sau

țului a sporit cu 
anul 1983 ne-am 
suprafața arabilă 
re. Este vorba de 
situate în pantă, 
tație forestieră, așa-zise terenuri ne
productive. Avind în vedere însă re
sursele reduse de sporire a suprafeței 
agricole, cea mai eficientă cale de _____ _____________ ___
ridicare a producției este executarea manual.. Bineînțeles, executarea doar

cu precădere, la 
lucrările ce se 
execută acum în 
scopul evitării 
fenomenelor de 
băltire a apei. 
Realizarea lor în 
conformitate cu 
programele sta
bilite condițio
nează în cel mai 

înalt grad crearea unor condiții 
optime pentru efectuarea la timp 
și de bună calitate a lucrări
lor agricole de primăvară, pre
cum și evitarea pierderilor de re
coltă cauzate de băltirea apelor pe 
semănăturile de toamnă. Pe lingă 
aceste lucrări, în această peri
oadă, în multe unități agricole . din 
județul Argeș se execută și alte lu
crări de îmbunătățiri funciare, me
nite să asigure creșterea potenția
lului productiv al pămîntului și pu
nerea în valoare deplină a terenuri
lor în pantă. „în principal este vorba 
dp •extinderea amenajărilor pentru

dicația comitetului județean de par- ductiv al terenurilor. Tocmai de a-
tid a fost întocmit un amplu pro
gram de lungă durată care cuprinde 
principalele lucrări agroameliorative 
pentru creșterea potențialului pro
ductiv al pămîntului.

Condițiile județului Argeș impun 
să ne concentrăm, în mod deosebit, 
atenția asupra lucrărilor de desecare 
și evacuare a excesului de umiditate. 
Plecînd de la faptul că bună parte 
din terenuri sînt formate din argile, 
cu grad redus de permeabilitate și 
supuse stagnării apelor la suprafață, 
cu consecințe directe asupra nivelu
lui producției, sînt necesare aseme
nea lucrări pe mari suprafețe. în 
județul Argeș ele însumează peste 
130 000 hectare. Sint de menționat, în 
primul rînd, lucrările ce se realizea
ză în sisteme mari care, in perioada 
1982—1985, se vor executa pe circa 
23 000 hectare. Asta nu înseamnă însă 
că problema este rezolvată, deoarece, 
cum spuneam, terenurile supuse ex
cesului de umiditate întrec 130 000 
hectare. Calculele dovedesc că pe 
aceste suprafețe, datorită băltirii de 
durată a apelor, se înregistrează

ceea, concomitent, ău fost luate mă
suri pentru a se realiza și alte lu
crări agroameliorative, cum sînt : 
scarificarea și alinarea adîncă a so
lului, nivelarea și modelarea terenu
lui, executarea de drenuri-cîrtiță, în
soțite de lucrări de fertilizare cu în
grășăminte organice și aplicarea de 
amendamente calcaroase.

Cîteva cifre sînt elocvente despre 
volumul lucrărilor realizate. în anul 
1982 au fost executate canale de 
scurgere pe 733 km, lucrări de scur
gere a apelor de suprafață pe 45 000 
hectare, administrarea de amenda
mente calcaroase pe 6 500 hectare 
și de îngrășăminte organice pe 9 510 
hectare. Pentru anul 1983 volumul 
lucrărilor este mult sporit. Ne-am 
propus să realizăm canale de scur
gere pe 1003 km, lucrări de scurgere 
a apelor de suprafață pe 48 000 hec
tare, scarificări și afînări profunde 
pe 15 000 hectare, administrarea de 
amendamente pe 9 800 hectare și de 
îngrășăminte organice pe 12 000 hec
tare. Dealtfel, toate aceste lucrări 
sînt în plină desfășurare. în această

unor lucrări simple pentru comba
terea eroziunii solului — aflăm de 
la tovarășul Vasile Ciocîrdel, direc
torul întreprinderii județene de ex
ploatare a lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare. Pentru anul viitor, bună
oară, au fost identificate aproape 
10 000 hectare pe care se vor ame
naja sisteme locale de irigații. Ela
borarea documentațiilor este în sta
diu avansat, iar în unele unități 
agricole, cum sînt cele din Ștefănești, 
Leordeni, Ștefan cel Mare, Izvoru, 
Teiu și Micești, lucrările au și în
ceput".

Modul exemplar de organizare a 
acțiunii, faptul că de înfăptuirea pro
gramelor stabilite pe unități răspund 
atît conducerile unităților agricole, 
consiliile populare, cît și membrii 
biroului județean de partid reparti
zați pe consilii unice agroindustriale 
permit aprecierea că programul ju
dețean de executare a lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare va fi realizat 
în bune condiții.

Aurel PAPAUIUC 
Glieorghe CÎRSTEA

CONFERINȚA NAȚIONALĂ A PARTIDULUI A STABILIT

Ritmul montajului trebuie
în urmă cu mai bine de un an, mai 

precis în „Scînteia" din 3 decembrie 
1981, publicam articolul „Ca să ma
cine, moara trebuie mai întîi con
struită". Subliniam atunci, în conclu
zia articolului, lipsa de răspundere 
a constructorului, obișnuit cu a- 
mînările.

De atunci a trecut, așa cum spu
neam, peste un an. Importanța 
obiectivului rămîne aceeași. Județul 
Ialomița are nevoie anual, pentru 
satisfacerea necesităților de consum 
ale populației, de 22 000 tone făină 
și peste 7 000 tone mălai. Aceste can
tități sînt asigurate în prezent 
de Întreprinderile de morărit
și panificație din București și 
județele Iași, Vaslui. Teleor
man și Brăila, care macină griul din 
Ialomița. Anual, nu mai puțin de 
3 000 de vagoane străbat dus-întors 
aceste rute odată cu griul și odată 
cu făina. De la 1 aprilie 1978, antre
prenorul general, Trustul de con
strucții industriale din București, se 
„întrece" în păcăleli, amînînd termen 
după termen, stabilind noi și noi date 
pentru, punerea în funcțiune a acestei 
mori.

Cum se prezintă șantierul morii 
din Slobozia este greu de descris. 
Pare un maidan fără împrejmuire, cu 
munți de moloz, cu materiale și uti
laje aruncate și îngropate în noroi, 
supuse degradării, dovadă a celui 
mai cras dezinteres. Pe șantier lu
crează acum circa 120 de constructori, 

dar. pentru punerea în funcțiune cît 
mai grabnică a acestui obiectiv 
sint necesari cel puțin 300 de munci
tori calificați, oameni ce trebuie să 
vină pe șantier să lucreze, nu doar să 
ponteze. Iată, dealtfel, ce ne-a rela
tat inginerul Roman Stroe, direc
torul întreprinderii județene de mo
rărit și panificație Ialomița, benefi-.

La construcția morii 
din Slobozia

intensificat
te rînduri că va sprijini acest șantier, 
Trustul de construcții industriale 
București nu s-a ținut de cuvînt. De
altfel, cu un an in urmă, după amî- 
nările din 1979, 1980 și 1981, directo
rul general al T.C.I. București, ing. 
Gheorghe Marinescu, ne spunea : 
„Cert este că moara din Slobozia pu
tea să macine de mult, dar ea este 
una din «victimele» — dacă pot spune 
așa — dispersării forțelor de con
strucții pe foarte multe șantiere, 
practică combătută ferm de condu
cerea partidului. Știu că nu ne face 
cinste această obositoare și repetată 
aminare. în numele conducerii trus
tului, mă angajez să urgentăm lucră
rile pe acest șantier în așa fel ca 
noul termen reprogramat — octom
brie 1982 — să fie devansat cel pu
țin cu 3 luni. Vrem să-i asigurăm 
pe ialomițeni că din prima recoltă 
de grîu a anului 1982 vor putea mă- 
cina prima șarjă de făină în noua 
moară". Sîntem la sfîrșitul lunii de
cembrie și nu sînt perspective ca 
moara să fie pusă în funcțiune prea 
curînd.

O informație de ultimă oră : chiar 
pentru ziua apariției acestor rînduri 
a fost convocată recepția. Dar, după 
cum se prezintă stadiul execuției, nu 
va fi vorba de altceva decît de bani 
cheltuiți de pomană cu deplasarea 
factorilor de resort din București.

Mihai VIȘOIU
corespondentul „Scinteii”

(Urmare din pag. I) ră că mecanizarea în construcții ră- 
mîne un domeniu capabil de redu
ceri substanțiale ale consumurilor de 
energie și combustibili. Importante 
economii pot fi obținute, înainte de 
toate, printr-un efort organizatoria 
mai rațional și o planificare riguroa
să in desfășurarea lucrărilor.

Susceptibile de o îmbunătățire ho- 
tărîtă sînt și organizarea locurilor de 
muncă, calificarea personalului de 

PE ȘANTIERELE NOILOR INVESTIȚII
exploatare, întreținerea și reparația 
in condiții corespunzătoare a mijloa
celor mecanice, întărirea ordinii și 
disciplinei îrt muncă. Nu vom stărui 
asupra deselor încălcări ale acestor 
cerințe elementare. Exemple de 
acest fel sînt, într-adevăr, numeroa
se și nu insistăm asupra lor. Vom 
reține insă concluzia majorității teh
nicienilor : pe fiecare șantier există 
practic rezerve considerabile de per
fecționare a activității de mecani
zare,

Cît privește performanțele utilaje
lor de construcții, oferite astăzi de 
industrie, părerile sînt de asemenea 
convergente. „Indiscutabil, oferta 
producătorilor a sporit în ultima 
vreme cu destule produse noi, folo
site cu bune rezultate de construc
tori, ne-a spus ing, Toma Iliescu, di
rector tehnic în Trustul de construc

ții industriale șl agrozootehnice din 
BucureștL Totuși, gama unor utilaje 
de primă necesitate rămine incă 
restrînsă". Este vorba, după cum 
aveam să aflăm, in primul rind de 
macaralele turn, de macaralele tele
scopice (domeniu în care eforturile 
Ministerului Construcțiilor Indus
triale nu sînt susținute de industria 
construcțiilor de mașini), de utilajele 
pentru săpat șanțuri și de multe altele.

„Dacă marea mecanizare este, în ge
neral, satisfăcătoare, in schimb mica 
mecanizare se află, sub aspectul 
tipului de utilaje, al performanțelor 
și fiabilității acestora, departe de 
nevoile reale ale șantierelor", ne-a 
spus ing. Panait îonescu, director 
tehnic in Trustul de montaj pentru 
utilaje chimice din București.

Iată, deci, o primă cerință pusă în 
fața producătorilor de mașini și uti
laje de construcții : extinderea ga
mei actuale, îmbunătățirea caracte
risticilor lor mecanice. Dealtfel ți pe 
plan mondial constatăm un interes 
accentuat pentru lărgirea gamei de 
utilaje realizate. Producători cunos
cut! își concentrează, cu prioritate, 
eforturile în direcția producerii de 
echipamente cu puteri, capacități și 
posibilități de adaptare la condiții de 
lucru cît mai variate, și, totodată, cu 

consumuri mereu mai reduse de car
buranți.

Dar marea problemă ridicată de 
constructori în legătură cu utilajele 
de execuție este legată de dificul
tățile deosebite întîmpinate în procu
rarea pieselor de schimb. întreprin
derea „Independența" Sibiu se men
ține pe poziția unui ireconciliant re
fuz, atunci cînd este solicitată să asi
gure piesele de schimb pentru poli- 
zoarele pneumatice livrate diferiți- 
lor constructori. Nici mașinile de 
găurit nu se bucură de un interes 
mai mare din partea furnizorului 
lor : întreprinderea „Electroargeș" 
din Curtea de Argeș. E adevărat, ca
pacitățile de întreținere și reparații, 
constituite in cadrul Ministerului 
Construcțiilor Industriale, reușesc să 
realizeze un volum important de re
pere. Totuși, nivelul de dotare de 
care dispun nu permite producerea 
întregii game de piese de schimb ne
cesare. Să nu uităm că numai pen
tru un singur utilaj, ele sint de or
dinul sutelor și chiar al miilor. Bul
dozerul S 1500, montat pe tractor, de 
pildă, are în componența sa 1200 de 
repere. Iată de ce considerăm abso
lut necesar ca programul de fabri
cație a pieselor de schimb să capete 
un rol prioritar, cu obligația expresă 
ca producătorii de utilaje să-l co
ordoneze direct și efectiv și să răs
pundă pentru menținerea în func
țiune a întregului paro pe care l-au 
realizat.

zilnic.de
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Pictură de Constantin PIUUȚĂ

Portretul - un gen cu frumoase 
tradiții în arta românească

Portretul își are, de1 multă vre
me, un loc bine precizat in aria 
picturii românești. Preocuparea de 
a sonda expresii, de a descoperi cu 
ajutorul culorii și formei" adîncul 
ființei omenești, s-a manifestat și 
se manifestă constant în arta con
temporană. Sînt preocupări desci
frabile odată cu numeroase mani
festări personale sau colective ce 
au loc cu remarcabilă frecvență in 
viața artistică a țării. în multe din 
aceste manifestări portretele picto
rului Constantin Piliuță au figurat 
la loc de cinste. Sint lucrări care, 
prin finețea observației, prin con
secvența și unitatea concepției ar
tistice au atras adeseori atenția. 
Ne-am adresat pictorului CON
STANTIN PILIUȚA cu întrebarea:

— Ce loc ocupă portretul in crea
ția dv. de pînă acum ?

— Portretul este un gen care 
mi-a jalonat activitatea de pictor și 
cred că portretele pe care le-am 
făcut pînă acum (cele mai bune 

I dintre ele) îmi punctează însăși 
■ trecerea prin această' meserie, plină 
; de ..dificultăți, dar. și „de satisfacții, 
I care este pictura. Am pictat. portret 

tele lui Tudor Arghezi, Marin' Pre
da. Macedonski, Tudor Mușatescu, 
Tudorel Popa și atîtea altele, por
trete ale unor oameni mai puțin 
cunoscuți, dar ale căror înfățișări 
m-au atras. Portretul de copil mi 
se pare, de asemenea, interesant.

Intr-un portret, ca și într-o na
tură statică sau intr-un peisaj, to
tul înseamnă proporții pe o supra
față dată. Proporții și din nou pro
porții care să se încadreze fericit 
pe suprafața pînzei. Și nu numai 
atit. îți trebuie o anumită concen
trare pentru a depăși greutatea 
unui lucru care te atrage, pentru a 
depăși această răspundere pe care 
ți-o asumi față de modelul ales, 
față de mijloacele artei tale. Nu e 
ușor să chibzuiești, să știi cînd să 
te oprești; să stăpînești lucrarea în 
așa fel incit meseria să-ți fie grea, 
să nu treci ușor peste un lucru mai 
dificil de rezolvat. Dacă-ți iubești 
cu adevărat meseria, ea îți ocupă 
cam tot timpul. Chiar dacă faci alt
ceva, tot la pînză te întorci.

— Istoria picturii românești ne 
oferă numeroase posibilități de a 
ilustra predilecția pentru sondarea 
expresivității chipului omenesc. In 
lucrările unora dintre cei mai im
portanți pictori români, portretele 
(chiar puține la număr) constituie 
si azi expresia exemplară a unor 
principii creatoare asumate inte- 

. arai...

— Pentru că s-au împlinit 100 de 
ani de la moartea lui Andreescu aș 
vrea să spun că momentul apari
ției și afirmării lui a însemnat pen
tru noi momentul maturității plas
ticii românești. Calea picturii ro
mânești a fost trasată de Andrees
cu pe linia gravului sentiment al 
culorii și a marii sincerități pe care 
a profesat-o cu o credință care e și 
azi vie în muzeele care-1 adăpos
tesc. Apariția atîtor pictori mari 
de după el mi se pare firească și 
pe mine personal mă bucură faptul 
că am profesat și profesez într-o 
țară care a dat atit de mari pic
tori. Se încearcă adeseori stabilirea 
unor ierarhii. Care a fost mai im
portant : Grigorescu sau Andrees-

Interviu cu pictorul Constantin
PILIUȚA

cu ? • Specialiștii' au demonstrat; 
rând pe-rina, cu argumente, supre
mația unuia sau a celuilalt.' Inutil: 
Amîndoi au o contribuție la fel de 
însemnată pentru istoria picturii 
noastre, ca și cei care au urmat — 
Luchian, Petrașcu, Șirato, Pallady 
— pentru a aminti doar citeva 
nume. în anii formației mele, Ciu- 
curencu era un dascăl care, după 
Ressu, a adus în școală sănătatea 
studiului, indicația de a observa și 
inventa pe lingă natură, așa că 
mulți dintre pictorii de azi au avut 
ce învăța de la acest pictor de răs
cruce. Ciucurencu a fost o năvală 
de lumină, un chibzuit al pinzei, un 
om de mare rigoare, onest în me
serie și muncitor pînă dincolo de 
puterile lui.

— Ați expus de-a lungul anilor 
numeroase portrete. Unele dintre 
ele au figurat in ampla selecție re
trospectivă de la Dalles, altele au 
putut fi rememorate privind mono
grafia care v-a fost destinată. Ce 
figuri ale culturii noastre v-au 
atras cu deosebire ?

— M-a atras, de pildă, Tudor Ar- 
ghezi căruia i-am făcut un por
tret. Un portret care pe mine nu 
m-a mulțumit, deși lui i-a plăcut. 
După un timp i-am mai făcut un 
portret, într-o singură ședință 
pentru că îl privisem îndelung îna
inte, îi cunoșteam toate trăsăturile, 
planurile figurii. Arghezi îmi amin
tea, întotdeauna, privindu-1, dimi
neața. Dealtfel, i-am și ilustrat un

volum care se numea „Bună dimi
neața, primăvară".

înainte de a aborda o personali
tate căreia vrei, să-i faci portretul, 
îl analizezi, îl citești, îl descoși. 
întii te preocupă desenul — care 
trebuie bine pus la punct din por
nire. Apoi, intervine culoarea. Un 
asemenea moment de așteptare, de 
dorință de a fixa trăsăturile figurii, 
a precedat portretul lui Marin 
Preda. Scriitorul, așa cum l-au cu
noscut unii, era un om închis. Tre
buie să spun insă că de cite ori 
mi-a pozat, parcă era un altul. De
licat, amabil și foarte prietenos, 
îmi amintesc mereu de fermecătoa
rea prezență a lui Tudor Mușates
cu, prezență a cărei mărturie este 
portretul pe care îl cunoașteți. îmi 
pare rău că nu am făcut un portret 
iui Ion Iancovescu. pe care l-am 
desenat doar și poate că voi relua 
odată în ulei acest desen.

— Au rămas, oare, în domeniul 
portretului datorii neonorate încă 
față de cultura românească si oa- 

< me.nii. carp., au animat-o. cu otita. 
■ strălucire. ?
' ■ — în ultimul timp s-au făcut 

mai ales portrete ale unor persona
lități importante din istoria noas
tră. Din păcate, nu s-a ajuns la 
acei oameni de aur care, de pildă, 
în perioada interbelică au ridicat 
atit de sus cultura românească. 
Portretul lui Anghel, al lui Pallady, 
Petrașcu, Sadoveanu, Vasile Voicu- 
lescu, portrete ale unor actori mari 
cum au fost Manolescu. Storin, 
Iancovescu, Ghibericon — oameni 
care au luminat și au pus in va
loare o cultură care nu are drum 
de întoarcere. Avem datorii in
tr-adevăr chiar pentru oamenii zi
lelor noastre, datorii care sînt, de 
asemenea, mari. Numai că pentru 
a picta ceea ce se intîmplă azi e 
nevoie de o perioadă de decantare 
pentru ca ceea ce vedem și ceea ce 
pictăm să nu cadă intr-un natura
lism greu de suportat, ci, dimpotri
vă, să intre în aria unor invenții 
pline de exuberanță, să fie inter
pretate conform propriei personali
tăți artistice. Spuneam mai sus că 
în afară de chibzuință necesară in
tr-o lucrare de pictură trebuie să 
știi unde să te oprești. Pictura e o 
meserie pe care niciodată nu ajungi 
să o știi, despre care.nu poți vorbi 
ușor, ■ pentru că fiecare aduce înțe
legeri noi și chibzuinți noi în mi
nunatul spațiu al pinzei.

Marina PREUTU

Se spune, pe drept, că un 
critic este, înainte de toate, 
un cititor exponențial. Cum 
adică ? Poate el citi in nu
mele altora, adică poate el 
întreprinde un act care — 
asemenea creației — a fost 
și.va rămine mereu de na
tură individuală ? E lim
pede, pină la un punct: un 
critic citește asemenea fie
cărui, cititor, dar ajunge Ia 
treapta exponențială doar 
in măsura in care decide, 
clasifică, judecă, ierarhi
zează valoarea unui autor, 
a unei .cărți. El este și tre
buie să fie un colportor de 
idei și — sub specie aeter- 
nitatis, pentru că se ex
primă in scris — un arbi
tru axiologic ; dacă n-ar fi 
așa, atunci n-am fi tentați 
să ni se comunice public 
agenda lecturilor sale. E de 
ordinul evidenței că un cri
tic erudit — cum s-a do
vedit . deja de mult Romul 
Munteanu in cărțile sale — 
înțelege să se subordo
neze acestei legi nescrise 
a profesiunii sale, propu- 
nîndu-ne nu atit un jur
nal al lecturilor sale pro
fesionale, cit un șir de con
fesiuni egal(e) cu un pro
gram de idei care intere
sează grupuri — ansamble 
de cititori ai literaturii 
noastre de azi. Este ceea 
ce a făcut și face dealt- 
minteri ca jurnalele sale 
de cărți — inclusiv acest 
al treilea volum, recent

apărut — să ni se prezinte 
ca o invitație incitantă la 
un dialog intelectual, fer
til in impact cu atitea din 
temele, preocupările și 
căutările noastre mai mult 
sau mai puțin tacite in 
apele culturii literare și ale 
civilizației artistice în ge
neral. Iată de ce, în cel 
de-al treilea jurnal de 
cărți, ne interesează desi-

știute — în legătură cu ac
tivitatea artistică a aces
tor autori — ci fiindcă exe
getul ne propune un unghi 
nou de investigare : el țin
tește .anume spre sinteza 
estetică integratoare, ape- 
lind la demersul, adesea 
mai apropiat de concre
tețe, al sociologiei recep
tării. Dar se poate ajunge 
la o mai dreaptă sinteză

*) Romul Munteanu, Jur
nal de cărți, 3, Ed. Emi-

EDUCAȚIA MATERIAIIST-ȘUINȚIHCĂ- sub semnul unor noi exigențe calitative
Recent, în Capitală, a ayut loc o 

tntilnire la care au participat repre
zentanți ai cabinetelor județene de 
partid, ai comitetelor județene de 
cultură și educație socialistă, ai in
spectoratelor școlare din toată tara. 
Timp de citeva zile au avut loc dez
bateri, schimburi de experiență, ex
puneri. în rîndurile de față ne pro
punem să prezentăm citeva dintre as
pectele desprinse din desfășurarea a- 
cestei manifestări dedicate perfecțio
nării activității in domeniul educației 
materialist-științi.fice a maselor.

Un succes notabil al activității de 
formare a convingerilor materialist- 
științifice. după cum s-a relevat în 
dezbatere, il constituie crearea in 
mai multe județe a laboratoarelor ju
dețene pentru educație materialist- 
științifică. De pil
dă, la Suceava, 

. laboratorul a . fost 
amenajat și func
ționează in ca
drul complexului 
astronomic din 
municipiu, ceea 
ce oferă posibili
tatea pentru uti
lizarea intensă a 
bazei materiale 
de care dispune 
acesta. în plus, 
laboratorul dis
pune de o biblio
tecă dotată cu literatură științifică 
de profil, o expoziție în care sint 
prezentate numeroase materiale ilus
trative.

„Pînă nu de mult — releva tova
rășul Dumitru Varvaroi, activist la 
cabinetul județean pentru activitatea 
ideologică și politico-educativă — la
boratorul era utilizat pentru pregăti
rea propagandiștilor, a celorlalte ca
dre. în, ultimul timp, laboratorul a 
devenit și centru organizator al unor 
acțiuni educative desfășurate atit in 
cadrul său, cit și la nivelul. unor o- 
rașe. consilii unice agroindustriale, 
comune. Este demn de menționat că 
aici se organizează și predarea unor 
lecții de geografie, astronomie, care 
beneficiază de dotarea complexului 
astronomic".

„Tribuna Astrei" _— iată o Iniția
tivă ce se afirmă cu bune rezul
tate la Sibiu de mai multi ani. Este 
o acțiune complexă, organizată perio
dic de instituțiile de artă profesio
nistă din Sibiu, pentru a contribui la 
răspîndirea cunoștințelor cultural- 
științifice sau a valorilor artei culte 
în rîndul locuitorilor din satele ju
dețului. în fond este vorba despre 
un program complex care cuprinde 
atit expuneri, dezbateri, răspunsuri la 
întrebări date de cadre de specia
litate, cit și de o serie de alte acțiuni, 
ca efectuarea unor experiențe în fata 
publicului, prezentarea unor diafilme 
și filme (documentare și artistice), 
organizarea unor expoziții, montarea 
unor piese scurte jucate de actori 
sibieni. vizionarea unor programe ar- 

s tistice .ete.''^’'
„Practica ne-a arătat că ăSerheneâ 

acțiuni, în care scopul instructiv-edu- 
cativ se îmbină cu cel artistic-dis- 
tractiv, se bupură de cea mai mare 
audiență, sublinia tovarășul Nicolae 
Ilader, activist la cabinetul județean

de partid Sibiu. Au fost situații cind 
sălile căminelor s-au dovedit neincâ- 
pătoare, iar cetățenii au cerut repe
tarea acțiunilor".

„De rmilte ori ne concentrăm a- 
tenția aproape în exclusivitate asupra 
pregătirii propagandiștilor, a celor 
care urmează să desfășoare în mod 
expres activitățile educative — sub
linia tovarășul Liviu Truță, activist 
al cabinetului județean de partid 
Cluj. Scăpăm insă din vedere anu
mite categorii care prin natura pre
ocupărilor au o mare importanță în 
succesul activității de formare a con
vingerilor științifice: este vorba 
despre învățători, cadrele cu pre
gătire medie din domeniul sanitar și 
agricol. Pornind de aici. în liceele cu 
profil agricol, sanitar si pedagogic

® Laboratoarele de educație materialist-științifică 
— adevărate centre de organizare și diversificare 
a acțiunilor educative ® De ce formalismul este 
prezent în înseși schimburile de experiență ? 
® Promptitudinea și combativitatea — primele con

diții ale succesului

organizăm cicluri de expuneri pe 
teme ale educației materialist-știin- 
țifice. dezbatem diferite cazuri care 
atestă implicațiile negative ale misti
cismului. antrenînd elevii la desfă
șurarea activității educative în dife
rite localități ale județului".

în cadrul acestei dezbateri au fost 
prezentate o serie de experiențe in
teresante. parte din ele înfățișate în 
rîndurile de față. Totuși, trebuie spus 
că, pe ansamblu, accentul a căzut pe 
comunicarea unor acțiuni, pe subli
nierea unor cerințe și mai puțin pe 
relevarea unor experiențe cu tot ceea 
ce presupune o asemenea noțiune. 
Acest lucru a grevat asupra eficienței 
schimbului de experiență, a diminuat 
considerabil' ecoul său.

Despre ce este vorba? Se cunoaș
te importanta acțiunii de laicizare a 
unor obiceiuri, care in momentul de 
față Îmbracă o haină religioasă, pen
tru formarea unor convingeri și a 
unei conduite ateiste. Neîndoielnic, 
sînt binevenite precizările făcute in 
diferite intervenții privind necesita
tea ca aceste acțiuni să apeleze la 
afectivitatea omului, dar nu s-au pre
zentat o experiență concretă, o 
inițiativă practică de laicizare a 
unui obicei, de sărbătorire a unui 
moment important din viata omului. 
Este, desigur, meritoriu că organiza
torii au dedicat un spațiu considera
bil unui asemenea aspect, inițiind 
chiar și o acțiune in cadrul căreia 
au fost invitați să-și spună cuvîntul 
și specialiști din domeniul culturii, 
ai Institutului de etnografie si folclor. 
Dar, după opinia noastră, acțiunea a 
fost insuficient pregătită. Întrucât 
specialiștii respectivi au vorbit despre 
importanta obiceiurilor populare, 
despre necesitatea cunoașterii lor 
etc., aspecte asupra cărora nimeni

credem că nu avea nici un dubiu. 
Dar nu aceasta ii interesa in primul 
rînd pe cei din sală; ci modul cum 
pot fi laicizate o serie de obiceiuri. 
Așa. se face că participanții și-au îm
bogățit cel mult cunoștințele despre 
folclor sau despre cerințele ce trebuie 
să prezideze acțiunea de laicizare a 
unor obiceiuri, însă nu au luat cu
noștință despre o experiență anume 
pe care să o discute, să facă propu
neri pentru îmbogățirea ei și, mai 
ales, să o aplice după ce se intorc 
acasă; în acest sens, considerăm jus
tificate remarcile unor participanți 
care declarau că au aflat puține 
lucruri noi in dezbatere.

Este, de asemenea, un lucru bun că 
In acest domeniu se întreprind' cer
cetări privind aria de răspîndire a 

fenomenului reli
gios, tendințele 
care apar în evo
luția sa. Aproape 
toți, reprezentan
ții , județelor au 
spus că efectuea
ză sau au făcut 
deja asemenea 
cercetări. Orice 
observator, chiar 
și mai puțin avi
zat, nu putea să 
nu remarce că a- 
semenea cerce
tări — și din ne

fericire unele desfășurate sub egi
da unor institute de profil — se re
duc în fond la o statistică modestă. 
Or, o cercetare in sensul propriu al 
termenului trebuie să contureze mo
dalități de acțiune, căi de intervenție 
mai eficiente. O cercetare nu are 
nici un fel de valoare dacă nu lu
minează activitatea practică, dacă nu 
contribuie la perfecționarea muncii 
educative. De aceea ni se pare 
absolut necesar să fie revizuită 
concepția asupra acestor cercetări, 
care se cer întreprinse nu pentru a 
fi invocate cu diferite prilejuri, ci 
pentru a contribui efectiv la imbogăți- 
rea muncii educative, la diversifica
rea paletei de acțiuni, la creșterea 
gradului lor de adecvare la cerințele 
si preferințele oamenilor muncii.

După opinia noastră, un factor care 
condiționează eficienta acțiunilor or
ganizate este promptitudinea și com
bativitatea acestora. în intervenția sa. 
reprezentantul județului Mehedinți 
sublinia că județul nu dispune de o 
bogată experiență în domeniul acti
vității de educare ateist-stiințifică; 
între altele, el a amintit că, odată 
cu înființarea unor noi șantiere, au 
venit în județ șl citiva sectanti care, 
între timp, au făcut prozeliți. Sur
prinzător, acest fapt era spus cu 
zîmbetul pe buze, de parcă se anunța 
o victorie a frontului ateist din ju
dețul respectiv. Din păcate se acțio
nează lent, se așteaptă ca fenomenele 
să capete anumite proporții pentru ca 
să se intervină. S-au dat asigurări că 
se va acționa cu toate forțele pentru 
îmbunătățirea muncii educative. Nu
mai că era mult mai bine, mult mal 
eficient., să șe fi acționat la timp. 
O concluzie' șl un îndemn totodată, 
pentru întreaga "activitate educativă', 
pentru toti factorii cu răspunderi in 
domeniul muncii de formare a omu
lui nou.

Paul DOBRESCU

(Urmare din pag. I)
prin valoarea deosebită a 
spectacolelor lor, pot a- 
vansa premise referitoare 
la unele modalități adecva
te de soluționare a proble
melor și contradicțiilor 
existente.

Locu, teatrului este aco
lo, in prima linie, in lupta 
de educare socialistă a 
omului nouj asumindu-și, 
prin arta sa, șansa de a 
preceda cu o respirație 
timpul său.

Desigur, pentru asta doar 
abordarea subiectelor nu 
este suficientă, Trebuie ca 
atit conținutul ideatic al 
operei dramatice, cit și mo
dul ' de realizare de către 
fiecare artist sau colectiv 
artistic în parte să fie pă
trunse de un înalt patrio
tism și de un fierbinte spi
rit revoluționar.

th același timp, valoarea

are nevoie in afara dorinței 
care o „descoperă și o 
cuprinde" (ca să folosesc 
formularea profesorului Tu
dor Vianu). în afara clasifi
cărilor axiologice, are ne

este dezvoltarea continuă și 
nelimitată a potențialului 
creativ al fiecărui partici
pant, al fiecărui colectiv 
din toate domeniile de ac
tivitate.

Arta pentru popor
voie de competiție care să 
o consacre ca atare.

Și iată că Festivalul na
țional „Cîntarea României", 
creat din inițiativa tovară
șului Nicolae Ceațișescu, 
lui nd însăși valoarea drept 
criteriu de bază, oferă, ge
neros, cadrul organizatoric 
de desfășurare și ierarhiza
re pe măsura minunatelor 
realizări pe care le de
termină. Biruința esențială 
a acestei nobile confruntări

Ținînd seama.de toate a- 
cestea, imi exprim convin
gerea că — prin calitatea și 
intensitatea muncii noastre, 
prin talentul ' specific .po
porului nostru — noi, oa
menii da. teatru, alături de 
toți oamenii de artă și cul
tură, de întreaga intelec
tualitate, ne vom strădui să 
dovedim in mod exemplar 
că actorii (care, in treacăt 
spus. împreună cu regizorii 
și scenografii se constituie

— și nu întimplător tocmai 
în acești ani — în cea mai 
valoroasă pleiadă din toată 
istoria teatrului românesc, 
și nu numai), toti oamenii 
muncii care slujesc TEA
TRUL în Romania, indife
rent de naționalitate, știu 
să răspundă prin valoarea 
produsului lor artistic la 
chemarea poporului, la che
marea partidului, in ve
derea atingerii țelului fier
binte, profund omenesc, 
rostit încă o dată de la 
înalta tribună a Conferinței 
Naționale a Partidului Co
munist Român de către 
secretarui său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu : 
edificarea României socia
liste ca stat al democrației 
muncitorești revoluționare, 
intr-o lume a păcii, a drep
tății și egalității, a prospe
rității și progresului pentru 
triumful socialismului și 
comunismului.

CRONICA LITERARĂ
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este că disparitatea fra
pantă — dintre orizontul 
informațional al omului de 
litere și orizontul de aștep
tare al marelui public, re
marcată și remarcabilă în 
atitea epoci — nu este doar 
un fenomen al trecutului. 
In multe privințe, și în 
forme noi, această dispari
tate se păstrează și azi, in 
ciuda evoluției și diversi-

mod arbitrar de manipu
lare a unui text, redus ia 
scara unui simpiu pretext".1 
Se înțelege, pledoaria pen
tru cultură și informație — 
care trebuie să însoțească, 
precum o umbră, actul cri
tic — este implicită intr-o 
asemenea viziune axiolo
gică. Am insistat mai mult 
asupra acestui studiu-pro- 
gram — aflat în continua-

Ideile unui jurnal de cârti*)
gur și portretele unor cărți 
semnificative, mai ales în 
măsura in care acestea se 
conturează in jurul unor 
personalități literare sem
nificative ; analiza sa por
nește, in adevăr, de la o 
carte sau un șir de cărți, 
în intenția de a ajunge la 
o definiție mai apropiată 
de adevărul întreg despre 
un creator disputat, com
plex adică — de ce am 
evita cuvintul ? — difitil. 
(Și dificil de abordat mai 
ales cu mijloace empiri
ce). In acest sens, vom a- 
șeza sub un semn aparte, 
în actualul Jurnal de cărți, 
studiile și eseurile desp.-e 
Marin Preda, Nichita Stă- 
nescu. Marin Sorescu, D.R. 
Popescu, Ion Brad (poetul 
și prozatorul). Constantin 
Țoiu, nu fiindcă sînt co
mentarii pe teme vechi,

apelînd la un astfel de de
mers ? Cercetările mai noi 
de sociologia literaturii — 
atit cele autohtone, valori
zate recent, de pildă, in 
„Regula jocului" de Paul 
Cornea, cit și cele străine 
— au validat pe deplin a- 
semenea formule de cerce
tare. Romul Munteanu 
însă, mai aprehensiv, hu 
apelează In chip direct la 
ele, temîndu-se, văd, de a 
se declara partizanul unei 
metodologii teoretice, anu
me. Intr-un excelent para
graf al acestei cărți — pe 
care il bănuim a face par
te dintr-un studiu mai am
plu — intitulat „De la su
premația scriitorului la 
decizia cititorului", autorul 
Jurnalului trece succint 
in revistă istoricul rela
ției scriitor-(operă)-citi- 
tor. Prima lui concluzie

ficării modurilor de lec
tură. Și chiar în ciuda fap
tului că unii esteticieni și 
sociologi consideră lectura 
„mai pozitivă decit creația, 
mai creatoare, deși ea nu 
produce nimic" (Maurice 
Blanchot). După ce enun
ță, rînd pe rind, o serie de 
opinii teoretice de ieri și 
de azi din istoria atit de 
spiralată a relației scriitor- 
cititor, Romul Munteanu 
avansează, în final și pro
pria lui decizie (superioară, 
totuși, nu-i așa, unui citi
tor obișnuit) : „Pledăm
deci pentru ideea că orice 
demers explicativ al ope
rei. destinat să sporească 
înțelegerea unor sensuri 
reale, evidente sau latente, 
se cuvine să fie dublat de 
o conștiință valorizantă. 
Altfel, demersul spre operă 
rămine un act gratuit, un

rea altuia, deopotrivă re
marcabil („Scriitorii și
epoca") — deoarece Romul 
Munteanu își convoacă, 
fără nici o sfială, propriile-i 
teze să-l servească pe par
cursul exegezelor concrete. 
Prin prisma unei lecturi 
conștient valorizante și va
lorizatoare este văzută, de 
pildă, poezia lui Goga 
(„Goga și poezia eveni
mentelor"), ale cărei vir
tuți istorico-estetice se în
scriu, desigur, intre „per
manențele poeziei româ
nești".

Nu alta ni se pare a fi 
metodologia criticului — 
fiindcă, deși se ferește de 
o închistare între frontiere 
teoretice precis delimitate, 
el este, am văzut, partiza
nul propriei sale... ideolo
gii literare — cînd reia in

spirit foarte actual, fie lec
tura „străbunului" Fran- 
țois Villon, fie pe a unor 
mari poeți și prozatori 
contemporani ca Osip Man
delstam, Sylvia Plath, Hil- 
de Domin, Heinrich Boli, 
J.P. Sartre, Valentin Ras
putin. Intre medalioanele 
acestor scriitori străini de 
ieri și de azi — investi
gat! prlntr-un nou mod de’ 
lectură — cititorul va fi 
desigur frapat de portretul 
unui mit contemporan : 
Jean-Paul Sartre. In con
tururile de acum ale aces-, 
tui studiu amplu — care ar 
putea purta cu îndreptă
țire titlul : de la filosofia 
existențialistă, la litera
tura psihoexistențială — 
sîntem tentați să întreve
dem liniile directoare ale 
unei monografii viitoare 
(ingenios ni se par rede- 
finite teatrul politico-isto- 
ric, atit de disputat și, în
deosebi. proza sartriană 
care anunță, în germene, 
toate semnele modernității 
mai mult sau mai puțin 
insolite).

Nu întimplător am insis
tat asupra unor portrete de 
scriitori străini, reinviați 
în notele unei receptări 
înnoitoare ; am făcut-o 
tocmai în ideea de a subli
nia că eseurile dedicate 
unor scriitori români de 
azi (D.R. Popescu, C. Țoiu, 
Marin Sorescu, Nichita 
Stănescu) sînt elaborate 
intr-un spirit permanent 
comparatist, autorii și ope
rele românești fiind situate 
adică într-o geografie lite-

Au apărut în librării
■ Pămînt etern (antologie de poezie patriotică, 

ediție îngrijită de Victor Iova, prefață de Ion 
Dodu Bălan), editura Minerva.

■ Cella Delavrancea : Scrieri (ediție, prefață, 
note, comentarii și bibliografie de Valeriu 
Râpeanu), editura Eminescu.

■ Dumitru Popescu : Pumnul și palma (ro
man, vol. III), Editura Eminescu.

■ Paul Anghel : Noroaiele (cartea a IV-a din 
ciclul „Zăpezile de-acum un veac"), editura 
Cartea Românească.

■ Ion Băieșu : Boul șl vițeii (teatru), editura 
Cartea Românească.

■ Teatru no (cuvint înainte, selecție, traducere 
și note de Stanca Cionca), editura Univers.

■ Sir Gawain și Cavalerul verde (traducere 
prefață, note și comentarii de Dan P. Iliescu, 
ilustrații de Marcel Chirnoagă), editura Uni
vers.

■ Rainer Maria Rilke : însemnările lui Malte 
Laurdis Brigge (prefață de Romul Munteanu), 
editura Univers.

rară europeană ; fiziono
mia, articulațiile estetice 
și stilistice ale scriitorilor 
români sint permanent ra
portate unui comparatism 
subiacent, unei confruntări 
structurale, menite să elu
cideze in chip superior 
vitalitatea și originalitatea 
literaturii noastre de azi. 
Aceasta mi se pare a fi ți
nuta superioară a demer
sului estetic al lui Romul 
Munteanu : situarea litera
turii române contempo
rane In contextul valorilor

culturale europene pe care 
cele mai bune opere artis
tice românești le semni
fică, le îmbogățesc divers, 
în forme și moduri incon
testabil originale.

O integrare — și o vi
ziune integratoare — de 
asemenea tip — deși a- 
ceasta nu e singura for
mulă teoretică a autorului 
— face dintr-Un Jurnal de 
cărți un veritabil „Jurnal 
de idei".

Constantin CRISA1M
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Bravo, tinere!
Ne scrie Vasilica Filimon din 

Pitești : „Eu sint muncitoare 
textilistă și într-o seară, la ple
carea din schimbul al doilea, in 
drum spre casă, mi s-a făcut 
rău și am căzut la pămînt. Ceea 
ce vă spun acum am aflat după 
două zile și două nopți cit am 
fost ținută la spital la reanima
re. Mă găsise in locul unde că
zusem un tinăr, care m-a dus cu 
un taxi la spital, pe care l-a 
plătit el și tot el a fost și pri
mul care a donat singe pentru 
salvarea mea. In aceeași noapte, 
aflind unde stau, s-a dus la cei 
doi copii minori de-acasă (o 
fată o am măritată) și le-a spus 
să fie cuminți că mămica lor a 
plecat intr-o delegație. Diminea
ța s-a întors la ei și le-a dus 

' pline și lapte. Am aflat că tină- 
rul se numește .Petrică, dar nu 
Știu nici unde lucrează, nici 
unde locuiește. împreună cu 
bărbatul meu, de meserie șofer, 
care a fost in zilele acelea de
tașat la Canalul Dunăre-Marea 
Neagră, il așteptăm să vină pe 
la noi, ca pe propriul nostru co
pil. Pină atunci, fie-mi îngăduit 
să-i aduc cele mai călduroase 
mulțumiri".

O balenă 
în Marea Neagra

Apele Mării Negre au scos la 
țărm un cetaceu alb, lung de 
peste 6 metri și in greutate de 
peste 1 000 kilograme, nemaiîn- 
tiln.it pină acum prin părțile 
noastre. S-au emis diferite ipo
teze : ba că ar fi vorba de un 
delfin dintr-o specie rară, ba de 
un pui de cașalot. In cele din 
urmă, inginerul Marcel Stanciu, 
directorul Complexului muzeis
tic de științele naturii din Con
stanța, a studiat mai atent den- 
tiția mamiferului, aspectul și 
conformația lui. $i a ajuns la 
concluzia că este vorba de unul 
din puținele exemplare de bale
nă cu cioc care trăiesc in Atlan
ticul de nord. Balena a intrat 
intr-o rețea de cirlige uriașe în
tinse in ocean pentru pescuitul 
tonului și a fost remorcată, din 
intîmplare, de una din navele 
care a adus-o in Marea Neagră.

După conservare, scheletul ba
lenei va deveni o piesa de mare 
atracție in Muzeul Mării din 
Constanța.

De cinci lei
noroc

La un colț de stradă din Timi
soara, o precupeață cu un stativ 
in față Si cu un papagal gălbui 

^riydeomnă trecătorii, cu glas pi- 
, țigăiaț, să-și aleagă „planeta". 

Mai bine zis s-o „cumpere" cu 
5 lei bucata, că de ales o... alege, 
la intîmplare, papagalul. „Pla
nete" pentru băieți și fete. Mal 
exact, niște bucățele de hirtie pe 
care sint însăilate citeva fraze 
agramate, dar din care, chipuri
le, iți afli viitorul: Un fel de 
horoscop numai bun pentru cre
duli și naivi dornici să știe cine 
și ce „noroc" le aduce. Dar nici 
precupeața nu și-a „ghicit" ce-o 
așteaptă.

In amiaza mare
S-a intimplat in Arad, pe stra

da Zimbrului, ziua in amiaza 
mare. Doi indivizi acostează o 
fată. In timp- ce fata încearcă să 
scape, strigind după ajutor, in- 
timplarea a făcut ca de locul 
cu pricina să se apropie chiar 
mama fetei' si, imediat, un alt 
bărbat. Cei doi au intervenit 
prompt, spre a-i potoli pe agre
sori, dar aceștia s-au năpustit 
asupra 'lor și i-au luat la bătaie. 
N-a fost cruțată nici fata. Dar 
nici ei n-au mai avut unde să 
dispară, fiind înconjurați de oa
meni pină la venirea miliției. 
Unul din cei doi, Petru Comlo- 
șan, a fost arestat pe loc. Al 
doilea, Gelu, deși minor, nu va 
scăpa nici el de rigorile legii.

Biletul în plus
Cind te uiți la T. Teodor din 

Iași cit e de zdravăn și de sănă
tos, nu poți să nu-ți spui că va 
atinge, cu siguranță, suta de ani. 
Noi ii dorim să trăiască și o mie 
de ani, dar nu ca acum. In loc 
să-și pună puterile și mintea la 
contribuție alături de ceilalți se
meni, T.T. și-a stabilit „reședin
ța" in fața cite unui cinemato
graf și așteaptă să i se adrese
ze clasica 'întrebare : „N-aveți 
un bilet in plus ?“

— Am ! — răspunde el sec.
— Cit face ? — întreabă omul.
— Face de două ori pe cit 

face, dar dacă nu-ți place...
Nu i-a „plăcut" nici omului 

legii care l-a întrebat „de sănă
tate" și care a găsit asupra lui 
aproape o sută de bilete încă 
nevindute, plus 1 325 de lei din 
vinzarea celor dinainte. Fapt 
pentru care i s-a întocmit dosar 
de ...speculă.

I

„Din dragoste
Aflăm 

„Steagul 
nere perechi. După ce s-au că
sătorit, cum spuneau ei — „din 
dragoste", au împărțit împreună 
bucuriile și necazurile oricărei 
familii. Apoi... au ajuns la divorț. 
In fața instanței de judecată au 
prezentat o listă interminabilă 
de „obiecte" pe care le au de 
impărțit. Spicuim din acest ciu
dat inventar-bazar : „una sacoșă 
cu cirlige de rufe, 32 lei ; 
una bucată grătar cuptor, 20 lei; 
un bidon plastic, 64 lei; un li
ghean vase, 20 lei; un suport să
pun baie, 5 lei".

Fără comentarii I

din gazeta băcăuană 
rosu“ povestea unei ti-
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Tovarășului HARILAOS FLORAKIS
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din Grecia

ATENA
Cu ocazia realegerii dumneavoastră in funcția de secretar general al 

Comitetului Central ăl Partidului Comunist din Grecia, vă adresăm felicitări 
și urări de succes în întreaga activitate.

Folosim acest prilej pentru a vă adresa, totodată, urarea de succes deplin 
in realizarea hotăririlor Congresului al XI-lea al Partidului Comunist din 
Grecia, consacrate progresului social in Grecia, trimfului cauzei păcii și 
colaborării în Balcani, Europa și în lume.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Manifestări politico-educative 
și cultural-artistice în cinstea 

aniversării Republicii

TELEGRAMĂ
Primul ministru al ■ guvernu

lui Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu, a trimis o te
legramă președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Italiene, Amin- 
tore Fanfani, cu prilejul numirii sale 
în această funcție, prin care îi adre
sează sincere felicitări, împreună cu 
cele mai bune urări de succes. In

telegramă se exprimă, totodată, con
vingerea că tradiționalele relații de 
prietenie existente între România șî 
Italia vor cunoaște in viitor o adîn- 
cire și diversificare tot mai mare, în 
interesul celor două popoare ale 
noastre, al cauzei păcii, cooperării și 
securității în Europa și în lume.

(Agerpres)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Stimate tovarășe,
în numele poporului angolez, al M.P.L.A. — Partidul Muncii, ai Guver

nului Republicii Populare Angola și al meu personal, vă mulțumesc în mod 
sincer pentru urările pe care dumneavoastră, tovarășe președinte, mi le-ați 
adresat cu ocazia aniversării independenței țării mele.

Folosesc acest prilej pentru a reafirma solidaritatea militantă ă poporului 
angolez cu poporul român in lupta împotriva imperialismului și politicii de 
apartheid, pentru triumful cauzei socialismului.

Vă rog să primiți, dragă tovarășe, urările mele de bine.
Cu cea mai înaltă și distinsă considerație,

JOSE EDUARDO DOS SANTOS
Președintele M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
Președintele Republicii Populare Angola

Cronica
Joi la amiază, tovarășul Vasile 

Pungan,. ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, a primit pe tovarășa Dobri- 
la Nikolaevici, adjunct al secretaru
lui federal pentru comerț exterior al 
R.S.F, Iugoslavia, care face o vizită 
în țara noastră.

în cadrul convorbirii care a avut 
ioc cu acest prilej au fost evidențiate 
bunele relații economice stabilite in
tre cele două, țări vecine și ^prietene, 
relații care au cunoscut o continuă 
amplificare și aprofundare, în spiri
tul . înțelegerilor și hotăririlor conve
rt te în timpul tradiționalelor întîlniri 
• convorbiri româno-iugoslave la cel 
«nai înalt nivel. S-au relevat, de a- 
semenea, noi posibilități pentru ex
tinderea și diversificarea în continiia- 
re a colaborării economice- în dome
nii de interes reciproc înti-e Româ
nia și Iugoslavia, pentru extinderea 
schimburilor de mărfuri.

Au luat parte Ion Stoian, adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării. economice internaționale, 
și Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

A fost prezent Milos Melovskl, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

în aceeași zi, Ion Stoian și Dobrila 
Nikolaevici au semnat Protocolul în
tre Guvernul Republicii. , Socialiste 
România și Guvernul Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, privi
tor la schimburile de mărfuri pe 
anul 1983.

★
Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 

afacerilor externe, a primit joi pe • 
Ahmad Ajallooeian, noul ambasador 
al Republicii Islamice Iran în Repu
blica Socialistă România, în legătură 
cu apropiata prezentare a scrisorilor 
de acreditare.

Joi, tovarășul Ștefan Andrei, mi
nistrul afacerilor externe, a primit 
pe Yahdih Ould Sid Ahmed, noul am
basador extraordinar - și plenipoten- >’ 
țiar al Republicii Islamice Maurita
nia în Republica Socialistă România, 
în legătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor de acreditare.

★
La Liceul pedagogic din Caran

sebeș a avut loc o adunare festivă 
oonsacrată sărbătoririi a 400 de ani 
de învățămînt românesc în această 
străveche așezare din Banat, unde

zilei
au fost pregătiți, de-a lungul timpului, 
mulți dascăli, pasionați slujitori ai 
școlii românești. Astăzi, Caransebe
șul a devenit un puternic centru 
urban, aflat în plină dezvoltare eco
nomică, socială și. culturală. în tele
grama adresată. Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu de către 
particlpanții la această manifestare 
jubiliară se arată, între altele: A- 
flîndu-ne încă sub puternica impresie 
a magistralului Raport prezentat la. 
Conferința Națională a partidului, de 
către dumneavoastră, tovarășe secre
tar general, pot. cadrele didactice și 
elevii Liceului pedagogic din Ca
ransebeș, reuniți in adunarea festivă 
consacrată sărbătoririi a patru secole 
de. învățămînt .pedagogic . românesc, 
dăm.; glas adeziunii . noastre depline 
la politica internă și internațională a 
partidului, al cărei strălucit promotor 
sîn'teți dumneavoastră, cel mai iubit 
fiu al poporului român, personalita
te prodigioasă a vieții politice con
temporane.

★
Cu prilejul împlinirii a 100 de ani 

de la moartea pictorului Ion An-’ 
dreescu, joi a avut loc, în Capitală, o 
ședință publică de comunicări orga
nizată ds Academia Republicii Socia
liste România, Academia de științe 
sociale și politice și Uniunea artiști
lor plastici.

Aspecte ale valoroasei opere create 
de marele pictor român; prețioasa sa 
contribuție la îmbogățirea patri
moniului. artistic național .cu lucrări 
marcate de un profund umanism, 
prețuirea de care șe bucură cr_eația 
sa în cultura românească, locui Și 
importanța artei sale pentru dezvol
tarea picturii românești au fost rele
vate jn comunicările prezentate • de 
Ion Frunzetti, vicepreședinte al Uniu
nii artiștilor plastici, criticul de. artă 
Radu Bpgdan, scriitorul Al. Paleolo- 
gu și prof. univ. Edgar Papu.

'. în' zilele de 21—23; 'd^eâhș^Și^ 
Ploiești s-au desfășUraț?, luprătile’, u- 
nei consfătuiri, cu caracter de schimb 
de experiență privind dezvoltarea in
cubației puilor de o zi pentru nevoile 
gospodăriilor populației — acțiune 
organizată de CENTROCOOP.
. Participanții .au. efectuat aplicații 
practice și vizite la stațiile de incu
bație Ploiești, .Vălenii de Munte și 
Mizil. (Agerpres)

BACĂU. Sub genericul „Omagiu 
Republicii" au loc în orașele și sa
tele județului Bacău numeroase 
manifestări politico-educative și 
cultural-artiștice dedicate zilei de 
30 Decembrie. La casa de cultură 
din Bacău; aproape 1 000 de oameni 
ai muncii din întreprinderi și 
instituții au luat parte la spectaco
lul de cîntece și versuri intitulat 
„Te cîntăm, patrie iubită", iar la 
galeriile muzeului, de istorie și artă 
a fost deschisă o expoziție de pic
tură, sculptură șl grafică, Lucrările 
înfățișează marile transformări pe
trecute în anii Republicii în așeză
rile cuprinse între Trotuș. Bistrița 
și Șiret. La cluburile muncitorești 
șl casele de cultură din Moîriești, 
Buhuși, Comănești, Tîrgu Ocna, 
Slănic Moldova, ca și la căminele 
culturale din Scorțeni. Oituz. Blă- 
gești și Nicolae Bălcescu au fost 
organizate expuneri, simpozioa
ne, expoziții, sbectacole artiști-, 
ce. (Gheorghe Baltă).

GALAȚL în cadrul manifestări
lor dedicate aniversării Republicii, 
la casele orășenești de cultură Tîr
gu Bujor și Berești a fost prezen
tată expunerea „România, peisaj 
industrial contemporan. Realizări 
și perspective în dezvoltarea econo- 
mico-socială a județului Galați", 
iar la mai multe cămine culturale 
din județ au avut loc dezbateri pe 
tema : „România socialistă la cea 
de-a 35-a aniversare a proclamă
rii Republicii". în cinstea aceluiași 
eveniment, Biblioteca județeană 
„V, A. Urechea" din Galați a orga
nizat simpozionul „Proclamarea 
Republicii — act istoric în opera de 
edificare a socialismului in Româ- 
nia", acțiune însoțită de vernisajul 
unei expoziții de carte social-poli- 
tică. (Dan Plăeșu).

MEHEDINȚI. La căminele cultu
rale din Izverna, Ponoarele, Flo- 
rești, Bălăcița, Gruia. Stîngăceaua, 
Salcia și Jiâna s-au desfășurat re
citaluri de poezie patriotică sub 
genericul „Republică măreață va
tră". Brigăzile științifice s-au de
plasat în 32 localități unde au sus
ținut dezbaterea-dialog cu cetățe
nii pe tema : „35 de ani de reali
zări și înfăptuiri democratice". La 
toate casele de cultură, căminele 
culturale și cluburile din județ s-au 
organizat mese rotunde și dezbateri

cu tema „Conținutul și semnifica
ția documentelor Conferinței Na
ționale a partidului". Formațiile ar
tistice ale căminului cultural din 
Florești au susținut evocarea isto
rică „35 de ani de la proclamarea 
Republicii". O. seară de poezie sub 
genericul „Te slăvim, partid iubit", 
s-a desfășurat la căminul cultural 
din Livezile. (Virgiliu Tătaru).

IAȘI. în cadrul manifestărilor 
dedicate celei de-a 35-a aniversări 
a Republicii, la Iași s-a deschis, 
expoziția, anuală de pictură.. sculp
tură, grafică și arte decorative a 
artiștilor plastici profesioniști. Ex
poziția cuprinde peste 100 de lu
crări care înfățișează înnoirile so
cialiste petrecute în Iași și in în
treaga tara, portrete de oameni ai 
muncii. (Manole Corcaci).

MARAMUREȘ. Sub semnul oma
gierii celei de a 35-a aniversări a 
Republicii, la cașa de cultură a 
sindicatelor din Baia Mare a avut 

.loc spectacolul literar-muzical-co- 
regrafic „Florile-comori", prezen
tat de formațiile artistice ale pio
nierilor și șoimilor patriei din ju
deț. Prima zi de vacanță a fost de
dicată de copiii din județul Mara
mureș cinstirii Republicii, expri
mării prin mijloacele artei a recu
noștinței lor față de partid și con
ducătorul șău iubit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. (Gh. Susa).

VASLUI. Bogate și variate ma
nifestări . politico-educative și cul
tural-artistice au loc, în cinstea 
aniversării a trei decenii și jumă
tate de la proclamarea Republicii, 
și în județul Vaslui. Sub genericul 
„Republică, măreață vatră", la ca
sele de cultură din orașele Vaslu- 
lene s-au desfășurat spectacole 
muzical-coregrafice dedicate apro
piatului eveniment. De asemenea, 
la Galeriile de artă din municipiul 
Vaslui a fost vernisată expoziția 
de artă plastică a artiștilor ama
tori. Sint expuse lucrări de pictu
ră, grafică și sculptură semnate 
de oameni ăi muncii din' întreprin
deri și instituții, care omagiază 
Republica Și reflectă marile reali
zări socialiste din ultimii ani. (Pe
tru Necula).

HARGHITA. Cu prilejul aniver
sării Republicii, în municipiul 
O.dorheiu Secuiesc a avut loc. ver

nisajul salonului județean de artă 
plastică intitulat „Republica, pa
tria română, mamă bună pentru 
toți fiii ei". Expoziția reunește nu
meroase lucrări de pictură, sculp
tură, grafică, metaloplastie și afișe 
politice realizate de 40 de artiști 
plastici harghiteni, în cinstea ace
luiași eveniment, in sala mică a 
casei, de cultură din Miercurea 
Ciuc s-a inaugurat o expoziție fi
latelică sub genericul „Te slăvim 
Românie, pămint strămoșesc". (I.D. 
Kiss).

TULCEA. în cadrul manifestări
lor dedicate aniversării Republicii, 
Consiliul educației politice și cul
turii socialiste al municipiului Tul- 
cea a organizat o stagiune de dez
bateri politice și cultural-educative 
pentru oamenii muncii. De ademe
nea, sub genericul „Republica la 
cea de-a 35-a aniversare", la casele 
de cultură ale sindicatelor și 
tineretului, la cluburile muncito
rești de Ia întreprinderea de alu
mină, Combinatul metalurgic, în
treprinderea județeană de con- 
strucții-montaj, întreprinderea de 
construcții nave și utilaj tehnolo
gic au avut loc dezbateri, simpo
zioane, mese rotunde, urmate de 
spectacole susținute de formațiile 
artistice din orașul Tulcea. (Necu- 
lai Amihulesei)

ARGEȘ. în cadrul manifestări
lor politico-educative ce au loc in 
aceste zile în localitățile județului 
Argeș, la Topoloveni a fost organi
zată dezbaterea „Țelul suprem al” 
politicii partidului — omul, bună
starea șl demnitatea sa", vernisa
jul, la Casa de cultură din Cos- 
tești, a unei expoziții de carte ur
mată de un recital de poezie pa
triotică, iar la Albești a avut loc 
un mare spectacol artistic. (Gh. 
Clrstea).

BIHOR. în Intîmpinarea apro
piatei .sărbători a Republicii, gale
ria „Âstra" din Beiuș a găzduit 
vernisajul unei reușite expoziții, 
de pictură și sculptură, manifesta
re înscrisă în cadrul Festivalului 
național „Cîntarea României". Ex
pun profesorii de desen din locali
tate, membri ai „Plastic-Clubului" 
de pe lingă universitatea cultural- 
științifică din bătrîna urbe biho- 
reană. (Ioan Laza).

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a creării U.R. S.S.

RECEPȚIE LA AMBASADA UNIUNII SOVIETICE
Cu prilejul celei de-a 60-a aniver

sări a creării Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Uniunii Sovie
tice la București, L, I. Boiko, a oferit, 
joi după-amiază, o recepție în sa
loanele ambasadei.

Au luat parte tovarășii Emil Bpbu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Rădulescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Miu Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., loan 
Totu, viceprim-ministru al guvernu
lui, Vasile Pungan, Alexandru Necu
la. Ion Teșu și Maxim Berghianu, 
miniștri, Aurel Duma, ministru se
cretar de stat la Ministerul Afaceri
lor Externe, Petre Preoteasa, minis
tru secretar de stat, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului de Stat al Pla-

ADUNĂRI
în municipiile București, Ploiești și 

Giurgiu au avut loc, joi după-amia
ză, adunări festive consacrate celei 
de-a 60-a aniversări a creării Uniu
nii Republicilor Sovietice Socialiste.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești, 
numeroși oameni ai muncii.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București și membri ai delegației A- 
sociației de prietenie sovieto-româ- 
nă, care se află in țara noastră.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat au vorbit : la clubul între
prinderii de mașini și utilaj chimic 
București — Stan Sprinceană, secre
tar al Comitetului de partid al secto
rului 4, și A. T. Nefiodov, vicepre
ședinte al Conducerii Centrale a 
A.P.S.R., ministru adjunct al indus
triei locale din R. S. F. S. Rusă ; la 
clubul rafinăriei de petrol Ploiești — 
Mircea lonescu, prim-secretar ai Co
mitetului municipal Ploiești al P.C.R.,

niflcării, Stan Soare, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., general 
locotenent Gheorghe Gomoiu, adjunct 
al ministrului și secretar al Consiliu
lui Politie Superior al Armatei, acti
viști de partid Și de stat, vechi mili- 
tanti ai mișcării muncitorești din 
țara noastră, conducători ai unor in
stituții centrale și organizații ob
ștești, membri ai Biroului Consiliu
lui Asociației de prietenie româno- 
sovietică, oameni de știință, artă și 
cultură, generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

Au participat membri! delegației 
Asociației de prietenie sovieto-româ- 
nă, condusă de A. T. Nefiodov, vice
președinte al Conducerii Centrale a 
asociației, ministru adjunct al indus
triei locale din R.S.F.S. Rusă.

Au fost, de asemenea, prezenți șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București, membri ai corpului diplo
matic. (Agerpres)

FESTIVE
și V. I. Bondarciuk, consilier al Am
basadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești ; iar la Direcția navigației flu
viale din Giurgiu — Stoian Stoian, 
prim-secretar al Comitetului munici
pal Giurgiu al P.C.R.

în cuvintele lor, vorbitorii au rele
vat însemnătatea istorică a creării 
Uniunii Republicilor Sovietice Socia
liste, mărețele înfăptuiri obținute de 
popoarele sovietice, sub conducerea 
P.C.U.S., în construcția socialismului 
și comunismului. Au fost evidențiate, 
de asemenea, importantele realizări 
cu care poporul român intimplnă cea 
de-a 35-a aniversare a proclamării 
Republicii.

în cuvîntări au fost subliniate tra
diționalele relații de prietenie și co
laborare statornicite între partidele, 
țările și popoarele român și sovietice.

în Încheierea adunărilor festive, 
participanții au vizionat bogate pro
grame cultural-artistice.

(Agerpres)
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IN BUCEGI A NINS

Sezonul sporturilor albe a început!
In sfirșit, a nins In masivul Bu

cegi ! Zăpada mult așteptată s-a 
așternut bine pe piftiile de schi, de 
sanie și bob. Stația meteorologică de 
la „Omul" ne dă și ea vești bune : 
sint. semne, de noi ninsori. Așadar, 
toți iubitorii sporturilor albe pot, să 
secure-,Șezomil A
dâra; win nu . șî-ăii ț pregețit. ipca 
&Iiîurlle sau săniuțele "să 'cri făcă îrf 
grabă. Dealtfel, la ora cîrid scriem 
aceste rînduri, sute de elevi din sta
țiunile Văii Prahovei se află pe 
munte la cabane, îneereînd alunecu- 
șul pirtiilor de pe platou.
orașului Sinaia, Constantin Neagu, a 
ținut să ne spună că totul este pre
gătit, iar oaspeții din străinătate, din 
Capitală și din alte orașe pot veni în 
stațiuni. Aici ii așteaptă hotelurile, 

amenajate

Primarul

Puternica angajare a
(Urmare din pag. I)
totul speciale, a, căror punere la 
punct necesită aplicarea celor mai 
noi cuceriri științifice și tehnologice, 
atit in metodele de calcul, cit și sub 
aspectul verificărilor experimentale.

Cunoaștem obligațiile care revin 
cercetării pentru reducerea consumu
rilor materiale, valorificarea supe
rioară a fiecărui gram de materie 
primă, ■ valorificarea superioară a 
subproduselor. în industria construc
țiilor de mașini, una din căile cele 
mai eficiente, pe care nu am fo
losit-o pe măsura integrală a po
sibilităților, o reprezintă reproiecta- 
rea mașinilor, urmărind atît reduce
rea greutății proprii, cit și creșterea 
performanțelor funcționale. Odată cu 
reproiectarea avem în vedere adînci- 
rea tipizării, precum și extinde
rea soluțiilor constructiv-tehnologice 
care permit obținerea unor coefici
enți înalți de utilizare a metalului, ca 
de exemplu matrițarea și turnarea 
de precizie, croirea cu deșeuri mi
nime etc. în cadrul programelor de 
reproiectare care se desfășoară la 
toate institutele urmărim, de aseme
nea, scurtarea ciclurilor de asimilare, 
fără a diminua însă atenția acordată 
testelor de verificare a performanțe
lor. Eficiența acestor programe este 
cu atît mai mare cu cit concomitent 
se aplică și tehnologii superioare de 
execuție. Astfel, numai prin asimila
rea în anii 1983—1984 a unor tipuri 
noi de mecanisme tipizate, bazate în 
mare parte pe danturi durificate su
perficial, se vor face economii de 
peste 1 000 tone metal pe an, din mare 
328 tone oțeluri aliate. în continuarea 
acestui program, Institutul de cerce
tare științifică și inginerie tehnolo
gică pentru industria construcțiilor 
de mașini va adînci și mai mult ti
pizarea organelor de mașini de uz 
general și va extinde optimizarea 
proiectării cu ajutorul calculatorului 
electronic.

în activitatea noastră de viitor vom 
avea in vedere, de asemenea, critica

cercetării științifice
severă adusă de tovarășul secretar 
general Nicolae Ceaușescu unor sec
toare ale industriei noastre care „se 
bazau prea mult pe importul din 
străinătate și nu au fost pregătite să 
facă față soluționării rapide a pro
blemelor cu forțele proprii". în con
strucția de mașini, în unele cazuri, 
ăm recurs, chiar din faza de proiect, 
la așa-zise importuri de completare. 
Astfel de importuri ar fi putut fi 
evitate dacă se acționa imediat pen
tru asimilarea în țară sau dacă se 
căutau cu mai mult discernămînt 
soluții realizabile cu elemente pro
duse în țară. în prezent acționăm 
cu hotărire nu numai pentru a ex
clude încă din faza de proiect apelul 
la import, dar și de a produce în 
țară elementele de completare care 
pînă acum se importau. în acest 
scop vom dezvolta microproducția pe 
lingă laboratoarele de cercetare, care 
va crește de două ori și jumătate în 
anul viitor, fiind destinată exclusiv 
reducerii importurilor pe devize 
libere.

Răspunsul oamenilor muncii din 
cercetarea științifică și ingineria 
tehnologică a construcțiilor de ma
șini la chemarea adresată de Rezolu
ția Conferinței Naționale a partidului 
se poate rezuma astfel prin mobili
zarea plenară a tuturor forțelor de 
concepție în jurul sarcinilor majore 
ale ramurii, sub aspectul implicării 
acesteia la rezolvarea tuturor pro
blemelor esențiale ale dezvoltării în 
continuare, în ritm alert, a întregii 
economii. Această trecere de la cer
cetarea care contribuie la cercetarea 
care rezolvă, de Ia cercetarea pe 
măsura posibilităților la cercetarea 
pe măsura necesităților, reprezintă 
marele pas înainte determinat de 
concepția strategică, revoluționară, a 
secretarului general al partidului, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. O 
dovadă a încrederii sale nețărmurite 
în capacitatea de creație a cercetăto
rilor și tehnologilor noștri pentru 
care ei îi exprimă din inimă respec
tuoase mulțumiri.

vilele, cabanele bine 
să-și petreacă vacanța de iarnă. Am 
aflat că încă înainte de 
zăpada pe Valea Dorului, la Vîrful 
cu Dor, Furnica, pe Valea lui Carp, 
in Poiana Popicăriei — cu aportul a 
sute.de tineri sportivi din oraș s-au 
săpat șanțuri de refugiu, s-au așezat 
parazăpezi, s-au curățat pîrtiile și 
cărările de munte de pietre, mușu
roaie, crengi. Pionierii de la cercul 
de turism din localitate, elevii de lâ 
clubul sportiv școlar, condus de pro
fesorul Vasile Feldman, au refăcut 
toate marcajele cărăruilor de munte; 
cu sprijinul cercurilor de geografie 
și științe naturale se întocmesc în 
această vacanță hărți turistice care 
vor fi așezate la intersecțiile poteci
lor din Bucegi. Am aflat și citeva 
noutăți de ultimă oră : La Poiana 
Popicăriei pîrtia, cea mai apropiată

a cădea

de orașul Sinaia, a fost mult îmbu
nătățită. Aici se vor organiza cele 
mai multe competiții de săniuțe pen
tru copii. Pentru școlarii mai mari 
și tineret s-a amenajat și a fost dat 
în folosință o pîrtie cu dificultăți 
mai mari- — cea de pe drumul vechi, 
al Cotei 1400. Aici sra instalai 
țliji^toamnă, o conductă de apă, ‘tot' 
cil ■ s'piijînuf tinerilor “ sportivi, pe o 
distanță de aproape un kilometru, 
pentru înghețarea pîrtiei.

La început îi îndemnam pe ama
torii de sport alb să-și pregătească 
cele necesare. Iată însă că O.J.T. 
Prahova ne anunță că cei care n-au 
eventual schiuri, sănii, în general, 
echipament de sport, și-l pot procura 
ușor de la trei centre de închiriere 
aflate in Sinaia. Regretul nostru este 
că nici acum oficiul respectiv nu și-a 
însușit propunerea făcută an de an 
de an de a asigura închirierea de 
material sportiv și la hotelurile 
„Alpin" de la Cota 1 400 și „Silva" 
din Bușteni, precum și la cabanele 
Piatra Arsă și Babele.

în acest an, Clubul sportiv orășe
nesc Sinaiți și-a alcătuit o agendă 
bogată de competiții de masă și de 
performanță. Dar, deși acum zăpa- 
da-1 bună de schiat, nici un fel de 
competiție nu-i anunțată pentru a- 
ceste zile ; toate sint prevăzute după 
Anul Nou. Să sperăm că sutele de 
elevi și studenți care vir. in vacanță 
la cabane, ca și localnicii se vor în
trece in sport și fără să țină seama 
de agenda asociațiilor sportive. 
Vacanță plăcută !

Constantin CĂPRARU
corespondentul „Scînteii"

Primii zece sportivi 
români ai anului

Tradiționala anchetă organizată de 
Asociația presei sportive de pe lîngă 
Consiliul ziariștilor din România a 
desemnat drept cei mai buni sportivi 
români ai anului pe atleta Vali Io- 
nescu, recordmenă mondială în proba 
de săritură in lungime și campioană 
europeană, și pe luptătorul Ștefan 
Rusu, campion mondial.

Tată clasamentele primilor . zece 
Sportivi români ai anului 19,(13 : fe- 
minifi'ril. Vali Ionescu —' atletism*';
2. Maricica Puică — atletism ;
3. Margareta Mureșan — șah ;
4. Anișoara Cușmir — atletism ;
5. Valeria Răcilă — canotaj acade
mic ; 6. Lavinia Agache — gimnas
tică ; 7. Carmen Bunaciu — înot ;
8. Dana Nuțu-Terescenco — șan ;
9. Doina Melinte — atletism ; 10. Ana 
Petrescu — popice și Ecaterina Sza
bo — gimnastică ; masculin : 1. Ște
fan Rusu — lupte ; 2. Ivan Patzai- 
chin — caiac-canoe ; 3. Ilie Bălăci — 
fotbal ; 4. Toma Simionov — caiac- 
canoe ; 5. Mircea Paraschiv — rugbi ; 
8. Mircea Frățică — judo ; 7. Vlad 
Hagiu — polo ; 8. Virgil Dociu — hal
tere ; 9. Vasile Stingă — handbal ;
10. Aure! Morar — aeromodelism și 
Iosif Tismănar — popice.

(Agerpres)

Acordarea de dobînzi și
economisite

Printre numeroasele drepturi și 
avantaje acordate depunătorilor, 
dobinzile și cîștigurile constituie 
un stimulent permanent de atra
gere de noi depunători, fiecare fa
milie avînd în medie astăzi cel 
puțin un libret de economii.

Dobinzile acordate de Casa de. 
Economii și Consemnațiuni numai 
in anul 1981 depunătorilor pe di
versele instrumente de economisire, 
ipsum^ăț, 3,6. miliarde J?i, • cu 
15,4:1a șută ■ mai mult, decît in
anul' 19.B0..

Cîștigurile 
excursii se 
prin tfa'geri . ___ _____ __
trimestriale, în funcție de instru
mentul de economisire.

Astfel, pentru depunerile pe 
obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri, se 
acordă lunar, prin tragere la sorți, 
11 327 ciștiguri cu valori cuprinse 
intre 50 000 de lei și 800 de lei.

în bani, obiecte sau 
acordă depunătorilor 

la sorți lunare sau

cinema
Quo vadis, homo sapiens : SCALA 
OS 72) — 9,ÎS; 11,15; 13,15; 16; 18; 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15; 13,30;

•.ut
20.
15,45; 18; 20.
• Piesă neterminată pentru pianină
mecanică : STUDIO (59 53 15) — 10;
12; 14; 16; 18; 20.
• Vrăjitorul din Oz : FAVORIT 
(453170) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,lo, FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19.
• La răscrucea marilor furtuni ; 
Munții tn flăcări i CENTRAL (14 12 24) 
— 9; 12; 16; 19.
• Năpasta : EXCELSIOR (65 49 45) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, VIC
TORIA (16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Secvențe ! FLAMURA (83 77 12) —
11; 13,15; 15,30; 17,15; 20, FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
• Concurs : COTROCENI (49 48 48) —
15; 17,30; 20, GIULEȘTI (17 55 46) —
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Pădurea nebună
(11 48 03) — 15,30; 17,30
• O lacrimă de fată : TIMPURI NOI 
(16 61 10) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.

VIITORUL 
19,30.

• Nemuritorii : PATRIA (11 86 23) — 
9,30; 11,30; 14,30; 17; 19,30.
® Războiul stelelor : SALA MICA A 
PALATULUI — 17; 20.
• Cu mlinlle curate : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; ti; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Rămîn cu tine : DRUMUL SĂRII
(31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30, ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15,15; 17,30;
19,30.
• Probleme personale : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Citeva zile din viata lui Oblomov : 
DOINA (16 35 38) — 16; 19, POPULAR 
(35 15 17) — 12; 16; 19.
• Teheran ’43 : PACEA (60 30 85) —ig,. 2Q.
• Slujbă temporară: VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Dacă ai o inimă care bate : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
® Ordin : nu deschideți focul ; FE
RENTARI (80 49 85) ~ 15,30; 17,30; 19,30.
• Sub patru steaguri : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• 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.
© Nimic nou pe frontul de vest : CA
PITOL (16 20 17) — 9; 12,30; 16; 19.

cîștiguri pentru sumele 
la C.E.C.

HANDBAL
Turneul internațional feminin de 

handbal de la Sofia a fost cîști- 
gat de echipa română Mureșul Tg. 
Mureș, care a totalizat în clasamen
tul final 10 puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat formațiile 
Ț.S.K.A. Septemvrisko Zname, Vor- 
waerts (R.D. Germană), Banja Seku- 
lici (Iugoslavia).

• Colosul din Rhodos : COSMOS 
(27 54 95) — 11,45; 14,15; 17; 19,45.
• Șeriful din Tennessee : CULTURAL 
(83 50 13) — 11,15; 13,30; 15,45; 18; 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
(20 33 40)
(14 27 14)

pentru infern t FLACARA
— 15; 17; 19, MIORIȚA

. — 11,15; 13,30: 15,45; '* ~
• Papillon : LIRA (3171 71) -
18,30.
® Cursa Infernală s MUNCA (
— 15; 17,15; 19,30.
• Campioana mea : TOMIS (
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• New York, New York ; UNION 
(13 49 04) — 10; 13; 16; 19.
• Program de vacanță : FLAMURA
— 9; GIULEȘTI — 9, ARTA — 9, GRI- 
VITA — 9, DOINA — 9; 10,45; 12,30; 
14,15; COSMOS — 9, CULTURAL — 9, 
MIORIȚA — 9.

18; 20.
■ 15,30; ■

(21 50 97)

(21 49 46)

® Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Vlaicu Vodă — 14,30; Ploșnița

• STATISTICI COS
MICE 0 statist*că a O.N.U. 
arată că, în prezent, In spațiul 
extraterestru se află peste 200 
de sateliți pentru transmiterea 
informațiilor, comunicații radio 
și experiențe meteorologice. 
Dintre aceștia, menționează ci
frele statistice, 63 sint destinați 
telecomunicațiilor. Conform a- 
celuiași raport, 120 aparțin ță
rilor dezvoltate, iar aproximativ 
30 țărilor în curs de dezvoltare. 
Toți acești sateliți sint plasați 
pe o orbită geostaționară la o 
distanță de 36 000 de kilometri 
deasupra Ecuatorului.

• GAZ LICHEFIAT ÎN 
LOC DE BENZINĂ SAU 
MOTORINĂ. Guvernul Ma-

layeziei a hotărit trecerea la 
utilizarea gazului lichefiat drept 
carburant pentru autovehiculele 
ușoare și grele — măsură care 
va intra în vigoare de la 1 ia
nuarie 1983. După cum a preci
zat Ministerul Comerțului și 
Energiei, hotărirea a fost adop
tată în cadrul programului gu
vernamental de economisire și 
conservare a resurselor de pe
trol ale țării. S-a precizat că în 
1983 la Kuala Lumpur și în cele
lalte orașe malayeziene va fi 
pusă în funcțiune o rețea de 
stații pentru alimentarea auto
vehiculelor cu gaz lichefiat.

• PERFORMANȚĂ 
TEMERARĂ. La Katmandu 
s-a anunțat că studentul japo
nez Akio Koizumi și șerpașul 
Wangchu, !n vîrstă de 27 și, res

pectiv, 32 de ani, au reușit per
formanța de a urca în plină 
iarnă pe piscul Dhaulagiri, al 
masivului Himalaya, la o altitu
dine de 8 167 metri. După cum 
a precizat Ministerul Turismului 
al Nepalului, este vorba despre 
prima ascensiune efectuată chiar 
in toiul iernii Ia o altitudine de 
peste 8 000 de metri. Ascensiu
nea a durat 11 zile, iar pentru 
parcurgerea ultimei etape, de la 
tabăra instalată la 7 400 metri 
altitudine, a fost necesar un ur
cuș ce a durat opt ore și jumă
tate.

• UN NOU SISTEM 
DE TRANSCRIERE MU
ZICALĂ a fost propus de 
către compozitorul francez 
Jose Berghmans. Bazat pe un

D
portativ cu șase linii, separate, 
fiecare, de cite un interval cu 
două linii intermediare, noul 
sistem permite, după cum afir
mă creatorul său, transcrierea 
particularităților muzicii tutu
ror popoarelor. (Sistemul euro
pean de scriere pe un portativ 
cu numai cinci linii nu permite 
transcrierea unor particularități 
ale muzicii neeuropene).

• MATERIAL PLAS
TIC DE MARE REZISTEN
TĂ. Un cablu cu diametrul de 
7,5 mm, compua din 65 000 fibre 
dintr-un nou material plastic,

poate rezista la un efort de trac
țiune de 4 000 kg. Denumit „Po- 
lystol". noul material realizat în 
R.F.G. are rezistenta otelului, 
cintărind de trei ori mai puțin 
decît acesta. El a fost utilizat re
cent la Diisseldorf la construirea 
unui pod din beton armat pre- 
comprimat. unde a înlocuit tra
diționalele cabluri de întindere 
din otel.

• ANTIGENĂ „DIAG- 
NOSTICIANĂ44. Poate « 
descoperită boala Înainte ca ea 
să se manifeste ? Da. răspund 
trei cercetători de la Institutul

De asemenea, pentru toate cele 
lalte instrumente 
la care se 
sorți, Casa 
semnați uni 
importante 
libretul de 
ciștiguri in 
dat pentru 
anul 1982 un număr de 5 805 cîș
tiguri în autoturisme Dacia 1300,

Ește: demn dtr reținut și faptul’ 
că unitățile C.E.C. din întreaga 
țară oferă populației variate in
strumente de economisire : librete 
de economii, obligațiuni C.E.C. cu 
cîștiguri, conturi 
le care răspund 
scop ; păstrarea 
nești in deplină 
rirea acestora prin dobînzi și ciș
tiguri.

de economisire 
organizează trageri la 
de Economii și Con- 
acordă depunătorilor 

cîștiguri, dintre care Ia 
economii cu dobindă și 
autoturisme s-au acor- 
primele 3 trimestre din

PROGRAMUL 1

Telex
Ecran de vacanță — Copiii Româ
niei cîntă pacea
Emisiune in limba germană 
Tragerea Loto
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto
1001 de seri
închiderea programului
Telejurnal • Cinstim prin fapte 
aniversarea Republicii
Actualitatea economică
Republică, măreață vatră — cîn
tece și versuri

curente persona- 
toate aceluiași 
economiilor bă- 

sîguranță și spo-

S0,40 Cadran mondial. 1982 — anul pu
ternicei afirmări a dorinței de 
pace a popoarelor

a,00 Film artistic : „Mlndrle” — pre
mieră TV. Producție a studioului 
cinematografic „București". Cu ; 
victor Rebengiuc, Constantin Co- 
drescu, Illnca Tomoroveanu, Ioana 
Bulcă, C. Constantinescu, Gheor
ghe' Cozoricl, Geo Barton, ștefan 
Clubotărașu, George Măruță, San- 
dlna Stan, Daniela Anencov, N; 
Bărbulescu, Val. Plătâreanu 

22,00 Telejurnal
PROGRAMUL 8

15,00 Telex
15,05 Cîntece patriotice șl revoluționare 
15,25 O viață pentru o Idee — Nicolae 

Kallnderu
15,30 Din albumul celor mal frumoase1 1 

melodii populare
Viața economică 
Stadion 
închiderea programului 
Telejurnal • Cinstim prin fapte, 
aniversarea Republicii
Concertul Filarmonicii „George 
Enescu"
Occident '82. Condiția Inumană a 
femeii

22,00 Telejurnal

— 19,30; (sala Atelier) : Act Venetian
— 19.
® Filarmonica „George 
(15 68 75, Ateneul Român) : 
simfonic. Dirijor : Mircca ______
Soliști : Gaetane Prouvost (Franța) 
vioară, Nicolae Maxim — flaut —
® Opera Română (13 18 57) : Spărgă
torul de nuci — u.
® Teatrul de operetă (14 80 11) : Vta- 
zătorul de păsări — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 4 6) : 
Cu ușile Închise — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) ; Cum se numeau cei 
patru Beatles 7 — 19.
® Teatrul Mic (14 70 81) ; Să Îmbră
căm pe cel goi — 19.
• Teatrul Foarte Mic 
litica — 19,30.
• Teatrul de comedie 
Juan — 19,30.
® Teatrul „Nottara” ,______ , ___
Magheru) : Idioata — 19,30.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Haina cu două fete — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia
(13 13 00) : La izvor de dor
— 19.
® Teatrul „Ion Vasilescu” 
Bunica se mărită — 20.
• Teatrul „Țăndărică”
Ileana Slnzlana — 10.
® Circul București (11 01 20) : Mup
pets... la circ — 19,30.

central de stomatologie din 
Moscova, care au descoperit in 
mucoasa bucală o antigenă spe
cifică : o proteină antiinfecțioa- 
să secretată de pereții intesti
nelor. Proteina respectivă „sem
nalizează" afecțiunile stomacu
lui și intestinelor încă in etapa 
lor latentă. Se dovedește astfel 
încă o dată că ceea ce se întim- 
plă in organism se poate „citi" 
pe mucoasa bucală, care este un 
fel de „oglindă" biologică.

® UN DIAMANT U- 
RIAS, de 360 de carate, a fost 
descoperit In statul Minas Ge
rais din centrul Braziliei. Va
loarea lui trece de 580 milioane 
cruzeiros (circa 2,5 milioane do
lari).
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Timpul probabil pentru Intervalul 24 

decembrie, ora 20 — 27 decembrie, ora 
20. în (ară : Vreme în curs de răcire. 
Cerul va fi temporar noros. Pe alocuri, 
In vestul șl sud-vestul țării vor cădea 
precipitații sub formă de ploaie, lapo- 
viță și ninsoare. In rest — precipitații 
izolate. Vîntul va sufla slab, pînă la 
moderat, cu unele intensificări la mun- ! 
te. Temperaturile minime vor fi cu
prinse Intre minus 4 șl plus 6 grade, 
izolat mal coborlte, Iar cele maxime In- ! 
tre 2 și 10 grade, mai ridicate In primă 
zl. Ceață locală dimineața șl seara, 
In București : Vreme în curs de răcire. 
Cerul va fi schimbător, favorabil pre
cipitațiilor slabe. Vîntul va sufla slab, 
pină la moderat. Temperaturile minima 
vor fl cuprinse între minus 3 șl zero 
grade, iar cele maxime între 7 șt 1» 
grade, Ceață dimineața și seara (Ileana 
Mihăilă, meteorolog de serviciu).

• PRIMII PAȘI Al O- 
MULUI CU INIMĂ AR
TIFICIALĂ. La 22 decembrie, 
Barney Clark a făcut, singur, 
primii pași după intervenția 
chirurgicală în premieră mon
dială pe care a suferit-o la 2 
decembrie, cînd i s-a implantat 
o inimă artificială. După cum 
se știe, el suferea de miopatie 
cardiacă și nu avea, potrivit a- 
preclerii medicilor, nici o șansă 
de supraviețuire în afară de a- 
ceastă grefă.

® MATUSALEM VE
GETAL. Una din curiozitățile 
orașului bulgăresc Bansko o 
constituie un pin aflat la peri
feria sa, la o înălțime de 2 000 de 
metri deasupra nivelului mărit

Cercetări efectuate de către 
specialiști ai Academiei bulgare 
de științe au stabilit că pinul 
are venerabila vîrstă de 1 300 de 
ani, fiind unul dintre cei mai 
bătrîni copaci din Peninsula 
Balcanică.

• TELEFON FĂRĂ 
NUMĂR. O firmă suedeză a 
pus la punct un original sistem 
de legături telefonice interne 
pentru întreprinderi, care nu se 
bazează pe formarea unor nu
mere, ci pe simpla ridicare a re
ceptorului și pronunțarea nu
melui celui căutat. La baza 
noului sistem se află o metodă 
electronică de traducere a cu
vintelor in cifre — fiecărui 
nume propriu corespunzindu-i 
în memoria centralei un anumit 
număr.

sute.de


(IM ACȚIUNI PENTRU OPRIREA CURSEI ÎNARMĂRILOR^

PENTRU DESTINDERE SI PACE»

Parlamentari americani - împotriva instalării în S.U.A 
a rachetelor de tip „MX"

Manifestări consacrate României

WASHINGTON 23 (Agerpres). - 
Acțiunile de protest împotriva insta
lării în S.U.A. a noilor rachete nu
cleare intercontinentale de tipul 
„MX'1 au cuprins întregul teritoriu 
al Statelor Unite. Printre cei care 
cer Administrației sâ renunțe la 
acest nou program de înarmare se 
află și un mare număr de deputați 
in Camera Reprezentanților. Astfel, 
J. Conners, democrat din partea 
statului Michigan, a declarat că 
„este o absurditate să se creadă 
că sistemul de rachete «MX» va a-

i1

UN MILION DE VOTURI PENTRU PACE

Campania inițiată recent la New York de Liga internațională a femeilor 
pentru pace și-a propus stringerea în rindul femeilor americane a un 
milion de semnături pe un apel intitulat : '„Stopați cursa înarmărilor I" In 
apel se insistă asupra cerinței de a asigura rezultate pozitive in nego
cierile sovieto-americane privind amplasarea si dezvoltarea rachetelor cu 
rază medie de acțiune in Europa. In fotografie : una din primele semna

tare ale apelului a fost actrița Joanne Woodward

„Nordul Europei — zona denucleanzata
STOCKHOLM 23 (Agerpres). — 

„Viitorul nostru vrem să ni-l con
struim singuri", a declarat Anna 
Lind, președinta Uniunii organiza
țiilor de tineret din Suedia, la con
ferința unor organizații de tineret 
din țările scandinave și Islanda, 
desfășurată sub lozinca „Nordul 
Europei — zonă denuclearizată". 
Cursa înarmărilor, in special a ce
lor nucleare, reprezintă un real pe
ricol pențfă țările din nordul Eu
ropei., pentru toate statele, se arată 
in ddciimentul final al conferinței. 

juta Statele Unite să cîștige un 
război nuclear" - relatează cotidia
nul „People’s World". „Președintele 
Reagon a declarat că amplasarea 
a 100 de rachete «MX» ne va costa 
26,4 miliarde dolari, dar nu amin
tește că Pentagonul va trebui să 
mai cheltuiască incă 12 miliarde do
lari pentru crearea unui sistem de 
apărare antirachetă la bazele res
pective - a spus deputatul ameri
can. Intr-un cuyînt, cheltuielile pen
tru acest sistem vor atinge sume 
exorbitante" - a declarat J. Con
ners.

De asemenea, a fost adoptată o de
clarație comună in care se relevă 
că „hotărirea N.A.T.O. de amplasa
re in Europa, incepind din 1983, a 
rachetelor «Pershing—2» și «Urnise» 
amenință continentul cu un război 
nuclear". In declarație se subliniază 
că doctrina așa-zisului război „li
mitat" este ilogică. Participanta la 
conferință au adresat șefilor de gu
vern din țările, nordice apelul de 
a întreprinde acțiuni concrete spre 
crearea unei zone denucieârlzat'e iii 
această parte a Europei.

MOSCOVA. — In cadrul manifestă
rilor organizate in Uniunea Sovietică 
pentru marcarea celei de-a 35-a ani
versări a proclamării Republicii, la 
Fabrica de covoare din Liuberețk, 
regiunea Moscova, a avut loc o adu
nare festivă.

V. P. Kozorțev, secretarul comite
tului de partid al întreprinderii, și 
Ion Mielcioiu, ministru consilier al 
Ambasadei României in U.R.S.S., au 
evidențiat, in cuvintările rostite cu 
acest prilej, semnificația deosebită in 
istoria României a actului de la 30 
decembrie 1947 și au prezentat succe
sele importante obținute de poporul 
român, sub conducerea partidului co
munist, in toate domeniile de activi
tate.

A fost relevat rolul determinant al 
întilnirilo'r și convorbirilor la nivel 
înalt în dezvoltarea relațiilor de prie
tenie și colaborare pe multiple pla
nuri dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre 
România și Uniunea Sovietică, din
tre popoarele celor două țări.

Au fost prezenți acad. prof. Radu 
Voinea, membru al Biroului Consi
liului Asociației de prietenie româno- 
sovietică, membri ai Ambasadei ro
mâne la Moscova.

ORIENTUL MIJLOCIU
® Reuniune a guvernului li
banez • Campanie de ares
tări în sudul Libanului declan
șată de trupele israeliene de 

ocupație
BEIRUT 23 (Agerpres). — Guver- 

• nul libanez s-a întrunit miercuri 
într-o ședință consacrată discutării 
„situației generale din țară, în spe
cial a celei din regiunea de munte, 
precum și a ultimelor evoluții in 
problema retragerii trupelor străine, 
problemă pe care Libanul speră să 
o vadă rezolvată în curînd", anunță 
un comunicat oficial reluat de agen
ția U.P.I.

La încheierea reuniunii, ministrul 
de externe, Elie Salem, a declarat 
presei că negocierile cu Israelul în 
această problemă se vor deschide 
„inainte de 25 decembrie".

★

Trupele invadatoare israeliene din 
sudul Libanului au declanșat o cam
panie de arestări in rîndul locuitori
lor libanezi, in încercarea de a inti
mida populația civilă, transmite 
agenția palestiniană de știri W.A.F.A, 
Totodată, peste 500 de persoane — 
lideri și cadre ale Mișcării Naționale 
Libaneze din Jibjnin, Hasbaya, Na- 
bâtiyeh și Zahrani — au fost con
vocate la sediul organelor de ocupa
ție și anchetate în legătură cu rela
țiile dintre M.N.L. și revoluția pales
tiniană. Cei anchetați au fost ame
nințați cu internarea în lagărul de 
concentrare de la Ansar, în cazul în 
care vor mai desfășura activități po
litice.

La începutul săptămînii, adaugă 
agenția W.A.F.A., avioane israeliene 
au efectuat exerciții militare în su
dul Libanului, lansind bombe de ma
nevră asupra unor obiective situate 
intre localitățile Ghuseiniyeh și 
Babiliyeh.
< în Valea Bekaa s-a intensificat, de 
asemenea, activitatea militară Tsrae- 
liană. Au fost trimise întăriri, iar 
tancuri grele au ocupat poziții în 
apropierea localității Yanta,

PRAGA — Cu prilejul celei de-a 
35-a aniversări a proclamării Re
publicii și al recentei Conferințe 
Naționale a partidului, la Ambasa
da României din Praga a avut loc 
o conferință de presă. în expu
nerea prezentată, ambasadorul țării 
noastre, Cornel Pînzaru, s-a re
ferit pe larg Ia cele două evenimen
te și a evidențiat succesele obținute 
de poporul român în construcția so
cialistă, îndeosebi în perioada de 
cind in fruntea partidului și statului 
a fost ales tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. A fost evocat, de aseme
nea, cursul ascendent al relațiilor 
româno-cehoslovace, subliniindu-se 
rolul determinant al întîlnirilor la 
nivel înalt pentru extinderea și di
versificarea colaborării dintre cele 
două țări în toate domeniile de ac
tivitate.

Au luat parte reprezentanți ai 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia și ai 
Ministerului Afacerilor Externe al 
R.S.C.

BERLIN T- O conferință de presă 
a fost organizată la Ambasada țării

e scurt
AGENȚIILE DE PRESA

UN NOU ACT AL R.S.A. DE ÎNCĂLCARE A PRINCIPIILOR Șl NORMELOR 1 
RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE a fost comis de regimul minoritar de la 
Pretoria, prin respingerea rezoluției Națiunilor Unite în care s-a cerut I 
punerea imediată în aplicare, necondiționat, a planului O.N.U. privind I 
dreptul la independență al Namibiei și au fost condamnate repetatele 
acte de agresiune săvîrșite pe teritoriul namibian de Africa de Sud, I 
transmite agenția Reuter.

I ACORD ELECTORAL INTRE 
( COMUNIȘTII SI socialiștii 

FRANCEZI. Partidul Comunist 
| Francez și Partidul Socialist Fran- 
I cez au încheiat un acord național 

privind alianța in alegerile munici- 
I pâle ce vor avea loc in martie 1983.

Documentul subliniază că intr-un 
mare număr de localități s-a con
venit deja asupra listelor comune 

t ale candidaților forțelor de stingă. 
I Conducătorii celor două partide 

cheamă electoratul să acorde spri- 
Iiin candidaților înscriși pe listele 

comune ale stingii.

PROCESUL „BRIGĂZILOR ROȘII".

ILa Roma s-a încheiat procesul unor 
membri din Roma ai organizației 
teroriste „Brigăzile roșii". 34 din 

I cei 61 de inculpați au fost condam- 
I nați la închisoare pe viață, pedeap

sa maximă prevăzută de legile ita
liene, pentru 17 omucideri comise 

• intre 1978 și 1980, inclusiv asasi
narea fostului președinte al demo- 

Icrației creștine italiene, Aldo Moro.
Printre condamnați figurează Mariă 
Moretti, considerat a fi organizato- 

| rul răpirii lui Moro, și Prospero 
j Gallinari, autorul direct al asasi

natului.

PROIECTUL DE BUGET AL 
GRECIEI pentru exercițiul finan- 

[ ciar 1983 a fost adoptat de parla

noastre din Berlin. Despre cele două 
evenimente de importanță istorică 
din viața poporului român a vorbit 
Gheorghe Tache, ambasadorul țării 
noastre. .

Au participat reprezentanți ai C.C. 
al P.S.U.G., ai Ministerului Afaceri
lor Externe al R.D.G.

BOGOTA — în capitala Columbiei 
a avut loc o manifestare organizată 
de Casa prieteniei româno-columbie- 
ne și ambasada țării noastre. Pro
fesor dr. Jorge Enrique Molina, 
rectorul Universității Centrale din 
Bogota, președintele Casei prie
teniei româno-columbiene, și Gheor
ghe Dobra, ambasadorul țării noas
tre, au prezentat expuneri despre În
semnătatea celor două ’ evenimente, 
subliniind realizările obținute de po
porul român in perioada construc
ției socialiste, îndeosebi in ultimii 17 
ani, de cind la conducerea României 
se află tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cu această ocazie a. fost deschisă 
expoziția de fotografii „învățămîn- 
tul superior din România" și a fost 
prezentat filmul documentar „Româ
nia contemporană".

ment. Totalul cheltuielilor se ci- I 
frează la 1 159 miliarde drahme (16 | 
miliarde dolari), cu un deficit de 
288,4 miliarde drahme. Cheltuielile i 
repartizate capitolului social și a- 
sistenței medicale înregistrează un. 1 
spor de 36.1 la sută față de anul in 
curs, iar cele militare — de 12,7 la I 
sută. După trei ani de stagnare e- I 
conomică, se anticipează pentru 
1983 o rată de creștere de 3 Ia sută, [ 
în timp ce inflația ar urma să se | 
reducă de la 21 la sută în acest an 
la 18 la sută. .

ARABA — LIMBA OFICIALA SI • 
DE LUCRU A CONSILIULUI DE 
SECURITATE. Prin consens. Con- I 
siliul de Securitate al O.N.U. a a- | 
doptat o rezoluție prin care limba 
arabă capătă statut de limbă ofi- j 
dală și de lucru a acestui organ 
al Națiunilor Unite. Ca urmare a 
unei rezoluții adoptate in decern- 
brie 1973, araba era folosită,' pînă 
in prezent, ca limbă, oficială Și de. I 
lucru in Adunarea Generală și in 
comitetele acesteia, dar nu in Con- j 
siliul de Securitate.

UN PURTĂTOR DE CUVINT AL . 
N.A.S.A. a făcut cunoscut că la 
una din misiunile navetei spațiale • 
americane din anul 1985 va lua 
parte și un astronaut din Australia. I 
Pu același prilej.. Australia yșt lapT | 
sa din naveta spațială americană i 1 
doi sateliți de comunicații. I

Apelul adresat parlamentelor și popoarelor 
lumii de Sovietul Suprem al U.R.S.S. 

si C.C. al P.C.U.S.>
MOSCOVA 23 (Agerpres) — Agen

ția T.A.S.S. relatează că Sovietul 
Suprem al U.R.S.S. și C.C. al 
P.C.U.S. au adresat parlamentelor, 
guvernelor, partidelor politice și po
poarelor lumii un Apel in care, re- 
levindu-se că cerința păcii capătă o 
deosebită importanță in actualele 
condiții, cind statele dispun de ar
mament capabil să distrugă civili
zația umană, însăși viața pe Pămint, 
se subliniază că toate eforturile sta
telor, activitatea guvernelor, a for
țelor politice organizate, a tuturor 
cetățenilor din fiecare țară trebuie 
să urmărească acum să nu se admită 
catastrofa nucleară,

în continuare, în Apel se arată că, 
în conformitate cu angajamentul 
asumat, Uniunea Sovietică nu va 
recurge prima la folosirea armei nu
cleare și se adresează încă o dată 
celorlalte puteri nucleare cu chema
rea de a-și asuma un angajamentMăsuri privind aplicarea recentelor liotărîri ale autorităților poloneze

VARȘOVIA 23 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția P.A.P.. în con
formitate cu decretul Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone cu privire 
la suspendarea. începind de la 31 de
cembrie, pe intreg teritoriul țării a 
stării de asediu și pe baza legii apro
bate de Seimul R. P. Polone cu pri

---------------------------------------------- -------------------------

în pofida protestelor opiniei publice engleze

Forțele aeriene britanice vor fi dotate 
cu o nouă armă

LONDRA 23 (Agerpres). — Minis
terul Apărării al Marii Britanii a 
anunțat că a deschis comanda pen
tru achiziționarea de la firma „Hun
ting Engineering" a unei noi arme, 
destinată distrugerii pistelor aero
porturilor. Atît ca valoare (500 mi
lioane lire sterline), dar mai ales 
prin importanța strategică a noii 
arme, contractul încheiat de Minis
terul britanic al Apărării în fa
voarea R.A.F. (Royal Air Force) este 
cel mai important după cel de-al 
doilea război mondial. Noua armă va 
intra în dotarea armatei britanice în 
1985.

în principal, este vorba de un sis
tem care cuprinde bombe ce produc 
mari cratere în pistele de beton ale 
aeroporturilor, precum și bombe mai 
mici care nu explodează la lovirea 
țintei, ci in zilele următoare, pe 
bâza ungi programări, făcind astfel 
imposibilă intervenția echipelor pen
tru reparații.

Lansarea acestui proiect a provo

similar. După ce se exprimă cerința 
ca tratativele sovieto-americane cu 
privire la limitarea și reducerea ar
mamentelor strategice și cu privire 
la limitarea armamentelor nucleare 
în Europa, ca și negocierile privind re
ducerea forțelor armate și armamen
telor in Europa centrală . să se în
cheie rapid și cu rezultate, se propu
ne convenirea de urgență asupra in
terzicerii totale și generale a expe
riențelor cu arma nucleară, pentru 
ca să nu se mai creeze noi genuri și 
tipuri de asemenea arme.

Relevindu-se marea răspundere is
torică pentru prezent și viitor ce 
revine tuturor statelor lumii, in în
cheierea Apelului se exprimă con
vingerea că statele și popoarele, 
unindu-și eforturile, vor putea să 
biruie primejdia de război, să men
țină și să consolideze pacea pe Pă- 
mînt, să asigure dreptul omului la 
viață. ■ 

vire la. reglementarea juridică spe
cială in perioada suspendării stării 
de asediu, Ministerul polonez al Afa
cerilor Interne a ordonat eliberarea 
tuturor persoanelor internate pînă la 
data de 23 decembrie 1982 și lichida
rea concomitentă a centrelor de in
ternare.

cat o puternică emoție în rindul 
opiniei publice brițanicg, mai ales că 
anunțarea sa intervine pe un fun
dal social caracterizat de nemulțu
mire față de politica militară și 
economică a guvernului britanic, iar 
cel mai recent exemplu îl reprezintă 
ocuparea de către un numeros grup 
de femei a intrării bazei aeriene de 
la Greenhâm Common.

Rezultatele 
referendumului 
din Sri Lanka

COLOMBO 23 (Agerpres). — Potri
vit rezultatelor oficiale ale referen
dumului organizat la 22, decembrie 
in . Sri Lanka, . .propunerea privind 
prelungirea mandatului membrilor 
parlamentului pe o nouă perioadă de 
șase ani a întrunit majoritatea votu
rilor corpului electoral.

Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a partiduluiANALIZĂ PROFUNDĂ, REALISTĂ ȘI CONSTRUCTIVĂ A PROBLEMELOR VIEȚII INTERNAȚIONALE, VIBRANTĂ CHEMARE LA LUPTA PENTRU PACE ȘI PROGRESUL OMENIRII
„De la tribuna Conferinței Naționale, doresc să reafirm, încă o dată, 

hotărirea poporului român de a acționa cu toată consecvența în direcția 
dezvoltării relațiilor internaționale, a colaborării cu toate statele lumii, 
de a-și aduce contribuția activă la soluționarea marilor probleme mon
diale, la asigurarea independenței fiecărui popor, a dreptului la dezvol
tare liberă, la triumful politicii de colaborare internațională, de dezar
mare, de pace pe planeta noastră!“

NICOLAE CEAUȘESCU

Document de amplă 
rezonanță internațională. 
Există evenimente ale căror re
zonanță și semnificație depășesc 
cu mult frontierele naționale, im- 
punîndu-se atenției opiniei pu
blice de pe toate meridianele : 
un asemenea eveniment îl consti
tuie Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român. Pe cit de 
firesc interesul viu cu care întreaga. 
noastră națiune, într-o deplină uni
tate de gind și de simțire, a urmă
rit desfășurarea lucrărilor, pe atît, 
de firesc — și interesul străinătății, 
ecoul generat in lume de forumul 
comuniștilor români. Explicația se 
află deopptrivă în însemnătatea 
programelor de dezvoltare econo- 
mico-socială a României socialiste, 
supuse dezbaterii și aprobate de 
Conferința' Națională — ca și în 
pozițiile și inițiativele formulate în 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în marile pro
bleme ale lumii contemporane. 
Avem in toate acestea dovada grăi
toare a atenției cu care este urmă
rit astăzi în lume cuvintul Româ
niei, a prestigiului de care se 
bucură secretarul general al parti
dului nostru, președintele Republi
cii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Nu putea să rămină neobservat 
— așa cum atestă numeroasele co
mentarii ale presei mondiale — 
faptul că Raportul începe printr-o 
succintă trecere in revistă a con
dițiilor internaționale in care 
România și-a desfășurat activitatea . 
in anii ce au urmat Congresului 
al XII-lea al partidului. Se reflectă 
in aceasta, o dată mai mult, îmbi
narea armonioasă, legătura orga
nică dintre politica internă și cea 
internațională a partidului-și sta
tului, preocuparea pentru diminua

rea influențelor unei situații exter
ne deosebit de complicate — toc
mai in scopul asigurării condițiilor 
necesare pentru înfăptuirea obiec
tivelor de dezvoltare propuse, pen
tru înaintarea patriei noastre pe 
calea progresului și civilizației 
socialiste. •

Prin analiza profundă și, cuprin
zătoare, in spiritul materialismului 
dialectic, a realităților mondiale, a 
tendințelor fundamentale în dez
voltarea societății contemporane, 
prin ideile și propunerile pe care 
le formulează, Raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român reprezintă astfel 
un document de excepțională în
semnătate atit pe pian național, cit 
și internațional.

Strălucit model de rigurozitate 
științifică și înaltă ținută princi
pială, acest document poartă efi
gia puternicei personalități a secre
tarului general al partidului, a gin- 
dirii revoluționare a omului politic 
de anvergură mondială, a cărui 
activitate prodigioasă se caracte
rizează prin capacitatea de a pă
trunde și descifra sensul dezvoltă
rii contemporane, prin spiritul no
vator, realismul și luciditatea con
cluziilor practice privind căile de 
acțiune pentru soluționarea proble
melor complexe ale lumii de azi, 
in concordanță cu interesele funda
mentale ale tuturor popoarelor.

Perioadă de seisme și 
furtuni sociale. ° caracteriza
re de ansamblu a analizei cuprinse 
in Raport asupra realităților actuale 
și tendințelor din viața internațio
nală impune ca principală consta
tare clarviziunea și totodată încre
derea in capacitatea popoarelor de 

a-și impune voința de pace și inde
pendență, de colaborare in interesul 
progresului lor general, al făuririi 
unei lumi mai bune și mai drepte. O 
asemenea concluzie mobilizatoare 
nu face abstracție de gravitatea și 
complexitatea situației internaționa
le. Dimpotrivă, constituie un mare 
merit al partidului nostru, al secre
tarului său general de a dezvălui 
cu realism și profundă răspundere 
adevărul, îndemnînd popoarele la 
vigilență, dar și la acțiune, pentru 
a împiedica împingerea omenirii 
spre un război nimicitor, spre o 
catastrofă de proporții planetare.

Cu deosebită forță sugestivă, to
varășul Nicolae Ceaușescu aprecia 
în Raport că epoca pe care o stră
batem este o epocă foarte agitată, 
omenirea fiind zguduită de cutre
mure, furtuni și uragane econo
mice, politice, militare de mari 
proporții, ceea ce pune popoarele la 
grele încercări, le provoacă mari 
pagube și suferințe. Comparația se 
sprijină pe un șir de dramatice 
realități. Efecte de puternic seism 
au, așa cum se știe, prelungirea și 
accentuarea crizei economice mon
diale, care, prin proporțiile ei, de
pășește marea criză economică din 
1929—1933. De fapt, ar trebui gă
sită o nouă „scară Richter", econo- 
mico-socială, pentru a putea mă
sura intensitatea unui astfel de 
seism, care face ca numărul celor 
râmași pe drumuri, fără posibilita
tea de a munci, al șomerilor, să 
ajungă la 28 milioane de oameni 
in țările capitaliste dezvoltate — 
numai in Statele Unite 12 milioane, 
iar în țările Pieței comune peste 
10 milioane. Ce furtună, ce ura
gan ar fi în stare să aibă efecte 
atît de devastatoare, să provoace 
pagube atît de mari cum provoacă 
cursa înarmărilor, care a ajuns să 

înghită anual peste 600 miliarde de 
dolari ? Și ce cataclism natural ar 
putea provoca mai multe pagube 
materiale, mai multe suferințe 
umane decît războaiele ce continuă 
in diverse regiuni ale globului, 
decît accentuarea marilor decalaje 
dintre țările bogate și cele sărace ?

Aplicind în mod creator princi
piile materialismului dialectic și 
istoric la dezvoltarea contempora
nă, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pune în evidență faptul că s-a 
amplificat criza socială și politică 
a imperialismului, a capitalismului 
în general, că pe arena mondială 
pe lingă vechile contradicții au 
apărut contradicții noi. Odată cu 
contradicția dintre socialișm și ca
pitalism, se accentuează, devine 
tot mai puternică contradicția din
tre țările bogate și cele sărace, 
care, prin amploarea și caracterul 
ei, devine cea mai importantă con
tradicție a lumii contemporane. 
Ascuțirea tuturor acestor contra
dicții, persistența crizei economice, 
accentuată de politica financiară și 
rata dobînzilor mari, fără prece
dent în societatea modernă, dimen
siunile uriașe ale cursei înarmări
lor, persistența unei serii de con
flicte și apariția altora noi, mani
festările politicii de forță, de ames
tec în treburile altor state — toate 
acestea îndreptățesc, întru totul 
aprecierea că s-a ajuns la o agra
vare considerabilă a relațiilor in
ternaționale, la creșterea pericolu
lui de război, inclusiv al unui răz
boi mondial nuclear, cu consecințe 
incalculabile pentru viitorul uma
nității.

Nestrămutată încredere 
in forța unită a popoarelor. 
In lumina acestei realități, tova

rășul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
cu putere de la tribuna Conferin
ței Naționale a partidului, ca o 
concluzie fundamentală, necesita
tea opririi unui asemenea curs al 
evenimentelor, posibilitatea prciri- 
timpinării unui nou război mon
dial. Acest comandament, de su
premă importanță, presupune, mai 
mult ca oricînd, unirea tuturor for
țelor realiste, antiimperialiste, care 
doresc pacea, a tuturor popoarelor 
in lupta pentru apărarea păcii, 
bunul suprem a! tuturor popoare
lor, al întregii omeniri. Acționînd 
unite, popoarele pot să împiedice 
noi războaie, să împiedice un nou 
război mondial. în acela?) timp, 
secretarul general al partidului 
avertizează asupra pericolului pe 
care il prezintă unele teze și iluzii 
despre ireversibilitatea destinderii, 
despre dispariția pericolului de 
război, arătind că amenințarea 
unui nou război se menține in lume 
și că politica de destindere nu s-a 
impus trainic în viața internațio
nală.

Pornind de la marile transfor
mări revoluționare petrecute pe 
plan mondial, Rapbrtul relevă cele 
două tendințe ce se confruntă in 
lumea de azi : pe de o parte, poli
tica imperialistă, de forță și dictat, 
de amestec în treburile interne ale 
altor state, de menținere și împăr
țire a sferelor de influență, de in
tensificare a cursei înarmărilor'; 
pe de altă parte, tendința ce își 
face tot mai puternic loc spre li
chidarea politicii imperialiste, co
lonialiste, a sferelor de influență, 
tendința de instaurare a unor re
lații noi între state, bazate pe ega
litate, pe respectul independenței 
și suveranității naționale, pe nea
mestec în treburile interne, pentru 
asigurarea dreptului fiecărui popor 
la dezvoltare liberă, independentă.

Reprezintă un puternic factor 
mobilizator faptul că această ten
dință, așa cum se subliniază în 
Raport, unește în zilele noastre, 
zeci și sute de milioane de oameni, 
forțele realiste, progresiste, * toate 
popoarele care năzuiesc spre liber
tate, spre independență, care nă
zuiesc să trăiască în pace. Avînd 
in vedere această realitate, tovară
șul Nicolae Ceaușescu reliefează 
ca o idee de frontispiciu răspun
derea ce revine statelor și popoare
lor pentru salvgardarea păcii. Ra
portul prezentat la Conferința Na
țională constituindu-se într-o vi
brantă și înflăcărată chemare la 

unirea tuturor forțelor progresiste 
și tuturor popoarelor in vederea 
respingerii politicii de război, a 
promovării unei politici noi, care 
să asigure dezvoltarea economico- 
socială independentă, cooperarea 
egală între toate națiunile lumii, 
triumful păcii și destinderii inter
naționale.

Obiective programatice 
ale unei ample activități 
constructive. In acest sPirit> 
Raportul definește cu claritate 
obiectivele programatice ale acti
vității partidului și statului nostru 
consacrate înfăptuirii marilor dezi
derate de pace, securitate și pro
gres ale popoarelor.

Cu deosebită putere s-a făcut 
auzit_ și cu acest prilej glasul 
României în sprijinul dezarmării, 
in primul rînd al dezarmării nu
cleare. în condițiile în care cursa 
înarmărilor a ajuns la dimensiuni 
fără precedent, capătă o deosebită 
rezonanță internațională propune
rile făcute de secretarul general al 
partidului nostru, președintele Re
publicii, privind reducerea de către 
statele celor două blocuri militare 
— N.A.T.O. și Tratatul de la Var
șovia — a cheltuielilor militare cu 
20 la sută față de nivelul din 1982 
pînă în 1985, aceasta avînd o im
portanță hotărîtoare pentru reali
zarea unor progrese reale pe linia 
reducerii și încetării cursei înarmă
rilor, pentru dezarmare. Așa cum 
se știe, Conferința Națională a 
partidului a hotărît ca cheltuielile 
militare ale țării noastre să rămină 
pină in 1985 limitate la nivelul 
acestui an, prin aceasta România 
oferind ea însăși un exemplu al 
fermității și consecvenței cu care 
acționează pentru dezarmare.

în spiritul aceleiași înalte res
ponsabilități față de soarta păcii, 
în Raport este reafirmată poziția 
hotărită a României privind nece
sitatea renunțării cu desăvîrșire la 
calea armelor, soluționării proble
melor numai și numai pe calea 
tratativelor. De la tribuna Confe
rinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat cu putere că trebuie să 
se pună capăt politicii de mare 
putere, de hegemonie și de ames
tec sub orice formă în treburile 
interne ale țărilor mici și mijlocii, 
să se respecte neabătut dreptul 
fiecărui popor de a-și alege calea 
dezvoltării economico-sociale pe 
care o dorește. Au fost reafirmate
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totodată poziția consecventă a 
României în problemele securității 
europene, propunerile privind 
transformarea Balcanilor intr-o 
zonă a bunei vecinătăți, a colabo
rării și păcii, fără arme nucleare 
și baze militare străine. Este pusă, 
de asemenea, în relief urgența cu 
care se impune lichidarea subdez
voltării, problemă de importanță 
fundamentală a epocii noastre, 
subliniindu-se importanța deose
bită a întăririi unității de acțiune 
a țărilor in curs de dezvoltare pen
tru promovarea intereselor lor vi
tale.

Raportul prezentat de tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu la Conferința 
Națională a partidului conturează 
un vast și bogat tablou al activi
tății intense desfășurate de țara 
noastră pentru dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și colaborare cu 
toate țările socialiste, de extindere 
a raporturilor cu țările in curs de 
dezvoltare, cu țările nealiniate, cu 
toate statele lumii, fără deosebire 
de orinduire socială. în același 
timp, de la tribuna marelui forum, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat 
expresie voinței partidului nostru 
de a milita in continuare pentru 
întărirea colaborării și solidarității 
cu toate partidele comuniste și 
muncitorești, cu partidele socialiste 
și social-dempcratc, cu mișcările 
de eliberare națională, cu toate 
forțele antiimperialiste, democra
tice, progresiste, în lupta pentru 
progres social și pace.

Prin profunda analiză științifică 
a fenomenelor și tendințelor dez
voltării contemporane, prin con
cluziile de amplă semnificație pe 
care le degajă, prin pozițiile prin
cipiale, propunerile și orientările 
programatice pe. care le defi
nește, Raportul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu reprezintă un .strălucit 
îndreptar, un mobilizator program 
de acțiune pentru întreaga activi
tate internațională a partidului și 
statului nostru. Aprobarea sa de
plină, entuziastă de către intregul 
partid și întregul popor, precum și 
puternicul ecou internațional pe 
care l-a generat vin să ilustreze 
cu pregnanță că aceste orientări, 
pozițiile exprimate sint in deplină 
concordanță cu interesele și aspi
rațiile fundamentale ale poporului 
român, cu năzuințele de pace, li
bertate, independență și progres 
ale tuturor popoarelor lumii.
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