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PARTIDUL COMUNIST ROMÂN 

conștiința înaintată, revoluționară a poporului

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU» »

•»

Delegația Partidului Conservator din Marea Britanie
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri, 
la Predeal, delegația Partidului Con
servator din Marea Britanie, forma
tă din Julian Amery, conducătorul 
delegației, și Robert Cranborne, de- 
putați in Camera Comunelor.

La primire a luat parte Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor externe.

Conducătorul delegației a transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu cele 
mai bune urări din partea primului 
ministru al Marii Britanii, Margaret 
Thatcher.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
premierului britanic din partea sa 
un salut călduros și cele mai bune 
urări.

Conducătorul delegației a expri
mat recunoștința pentru onoarea de 
a fi primit de șeful statului român 
și a adresat vii mulțumiri pentru 
posibilitatea de a vizita din nou 
țara noastră.

în timpul întrevederii au fost re
levate cu satisfacție relațiile bune 
de colaborare existente între Româ
nia și Marea Britanie în cele mai 
diverse domenii de activitate, in fo
losul celor două popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale. 
S-a subliniat că un rol important în 

evoluția raporturilor prietenești 
româno-britanice ii au înțelegerile 
la cel mai înalt nivel și in special 
cele convenite cu prilejul vizitei de 
stat efectuate în Marea Britanie de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, apreciată 
ca un eveniment deosebit, istoric, 
evidențiindu-se posibilitățile largi 
existente pentru dezvoltarea și apro
fundarea conlucrării bilaterale pe 
plan politic, economic și tehnico- 
științific, cultural și în alte domenii 
de interes comun.

A fost examinat un cerc larg de 
probleme ale vieții internaționale, 
relevîndu-se caracterul deosebit de 
complex al situației existente in 
lume. S-a apreciat că, în actualele 
împrejurări, se impune ca toate ță
rile, indiferent de sistemul lor so
cial-politic, să acționeze pentru a 
opri încordarea internațională, pen
tru incetarea conflictelor din dife
rite regiuni ale globului, pentru so
luționarea diferendelor dintre state 
pe calea tratativelor, pentru a da un 
nou curs evenimentelor spre destin
dere și colaborare, întărirea inde
pendenței naționale, spre asigurarea 
păcii.

O atenție deosebită a fost acorda
tă situației de pe continentul euro
pean, unde s-au acumulat uriașe 
cantități de arme, îndeosebi nuclea
re. Pornindu-se de la această reali
tate, s-a subliniat necesitatea de a 

Ministrul securității publice din Costa Rica

se face totul pentru convenirea de 
măsuri de dezarmare, și în primul 
rind de dezarmare nucleară în Eu
ropa, pentru eliberarea continentuiui 
de orice arme nucleare. Totodată, 
s-a evidențiat însemnătatea înche
ierii în cel mai scurt timp a reuniu
nii de la Madrid, prin adoptarea 
unor hotăriri privind dezarmarea și 
întărirea încrederii pe continent, 
continuitatea procesului de edificare 
a securității și cooperării europene 
început la Helsinki, pentru reali
zarea unei Europe a păcii și colabo
rării.

A fost evidențiată, totodată, nece
sitatea de a se acționa cu toată răs
punderea pentru oprirea cursei înar
mărilor, pentru trecerea la măsuri 
concrete de dezarmare, în primul 
rînd de dezarmare nucleară, pentru 
asigurarea dreptului suprem al oa
menilor la 'ibertate, independență, 
la existență intr-un climat de liniște 
și pace,

în același timp, s-au relevat im
plicațiile pe care criza economică le 
are asupra progresului și standardu
lui de viață ale popoarelor, mai ales 
ale celor din țările în curs de dez
voltare, accentuindu-se importanta 
lichidării subdezvoltării și făuririi 
unei noi ordini economice interna
ționale, ca o problemă-cheie a păcii 
și stabilității mondiale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

„Partidul nostru a demonstrat prin întreaga sa activitate că slujește fără preget 
interesele poporului, ale independenței și suveranității, ale păcii, că pentru el nu au fost și 
nu există țeluri mai mari decît acelea de a asigura dezvoltarea continuă a patriei, ridicarea 
continuă a bunăstării materiale și spirituale a poporului. Tocmai de aceea partidul nostru se 
bucură de încredere și stimă și este urmat de întregul popor”.

NICOLAE CEAUȘESCU
Imaginea dominantă a României de 

azi este aceea a unei țări în continuă 
dezvoltare. într-o vreme cind lumea 
este bintuită de o gravă criză eco
nomică, poporul român iși scrie in 
continuare istoria sub semnul pro
gresului. Au loc profunde prefaceri 
revoluționare în economie, in învă- 
țămint, in știință și cultură, în 
întreaga viață economico-socială. Po
porul intreg acționează pentru a 
înfăptui, la capătul acestui cincinal, 
un nou și important salt calitativ — 
trecerea României de la stadiul de 
țară în curs de dezvoltare la un 
stadiu superior, acela de țară cu 
dezvoltare economică medie.

Pe ce ne bazăm 1 Desigur, pe 
clarviziunea și realismul programe
lor elaborate de partid, pe voința și 
hotărîrea fermă a întregii noastre 
națiuni de a înfăptui în mod exem
plar aceste programe.

Pe ce iși intemeiază partidul forța 
sa de a însufleți masele, de a condu
ce opera de edificare a unei noi so
cietăți in România ? Desigur, pe le
gătura strinsă cu clasa muncitoare, 
cu țărănimea, cu intelectualitatea, 
cu toți oamenii muncii, fără deose
bire de naționalitate, cu întregul po
por. Pe convingerea tuturor și a fie
căruia în parte că partidul nu are și 
nu a avut decit un singur țel — 
acela de a servi cauza poporului, a 
socialismului, a independenței pa
triei. Pe preocuparea neîncetată de 
a desprinde concluzii profunde din

O mare îndatorire și o mare răspundere a producătorilor de mașini-unelte,

a electrotehnicienilor și electroniștilor:

SPORIREA CONTRIBUȚIEI LA PROAAOVAREA 
LARGA A TEHNICII DE VÎRF ÎN ECONOMIE

— Conferința Națională a partidu
lui a formulat exigențe sporite pri
vind promovarea mai rapidă a pro
gresului tehnic, mai buna organizare 
a proceselor de producție, introdu
cerea largă a mecanizării, automati
zării și robotizării. In acest sens, ce 
rezultate mai deosebite au fost ob
ținute in 1982 ?

— Anul 1982 a marcat în întreaga 
activitate a unităților din subordinea 
ministerului nostru o preocupare sus
ținută pentru ridicarea nivelului ca
litativ al întregii activități, obiectiv 
prioritar stabilit de Congresul al 
XII-lea pentru întreaga economie. 
Citeva date sugestive în acest sens : 
ponderea produselor noi și reproiec- 
tate în totalul producției-marfă a 
ajuns la 35,4 Ia sută, față de 28 la 
sută cit se prevedea pentru primii 
doi ani ai planului cincinal ; au fost 
realizate în unitățile proprii echi
pamente care în anii precedenți se 
achiziționau din import, iar a- 
portul ramurii la balanța de comerț 
exterior a țării a crescut in ultimii 
doi ani de 2,5 ori ; in sfirșit, mai 
amintesc că în 1982 unitățile noastre 
au obținut economii de peste 320 mi
lioane lei la cheltuielile materiale de 
producție, depășind cu peste 200 mi
lioane lei beneficiul planificat.

Putem afirma că în prezent capa
citatea tehnică de care dispunem ne 
permite să asigurăm aproape in to
talitate necesarul celorlalte ramuri 
ale economiei cu utilaje, echipamen
te și instalații de fabricație româ
nească din profilul nostru de activi
tate. Se cuvine să subliniez că atît 
rezultatele din 1982, cit și întreaga 
existență în peisajul industrial al 
României de azi a unei industrii de 
mașini-unelte, electrotehnică și elec
tronică modernă, dezvoltată, se dato
rează in măsură hotărîtoarc clarvi- 
ziunii cu care secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a acționat și acționează 
pentru implementarea în producție a 
celor mai moderne cuceriri ale știin
ței și tehnicii, pentru dezvoltarea 
unor industrii de virf, menite să asi
gure o valorificare superioară a ma
teriilor prime și a materialelor, a 
inteligenței și forței creatoare a mun
citorilor și specialiștilor noștri. 

istoria poporului și a patriei, din 
istoria luptelor revoluționare, pen
tru a asigura întărirea continuă a 
forței materiale și spirituale a în
tregii noastre națiuni. „Partidul nos
tru comunist — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Raportul pre
zentat la Conferința Națională din 
luna decembrie a anului trecut — 
și-a îndeplinit cu cinste misiunea is
torică de a organiza și conduce lupta 
și munca poporului român pe calea 
marilor transformări revoluționare, 
pe calea victoriei socialismului. Ma
rile realizări obținute demonstrează 
cu puterea faptelor justețea politicii 
partidului nostru, care aplică in mod 
creator principiile socialismului ști
ințific, ale materialismului dialectic 
și istoric, adevărurile generale la 
condițiile concrete ale României".

Oameni noi in avangarda 
istoriei Partidul s-a născut din 
ființa patriei. El a răsărit ca un 
stejar falnic în care pulsau puternic 
sevele pămîntului strămoșesc. Ma
sele populare au simțit, au în
țeles că ceva important se în- 
timplă in România, că se scrie 
o pagină fundamentală de istorie. 
Sub faldurile steagului partidului, 
mii și mii de oameni au învățat să 
viseze ceea ce, în acele vremuri, nu-i 
era nimănui îngăduit să viseze. Și 
au învățat să acționeze pentru ca 
visul lor de prosperitate, de liber

Iată de ce, toți 
cei peste 400 000 
de oameni ai 
muncii din unită
țile ministerului 
nostru aduc as
tăzi un fierbinte 
omagiu secreta
rului general al 
partidului, anga- 
jîndu-se să nu 
precupețească nici 
un efort pentru 
înfăptuirea exem
plară a orientări
lor și indicațiilor 
date la vizitele de lucru în unitățile 
noastre și, cel mai recent, la Confe
rința Națională.

— Vă rugăm să prezentați clțiva 
indicatori mai importanți ai activită
ții pe 1983. 

Alexandru NECULA 
ministrul industriei 

de mașini-unelte, electrotehnicii 
și electronicii

CONVORBIRILE fgC jntelj 
LA ÎNCEPUT DE AN

ÎN INDUSTRIA DE MAȘINI-UNELTE, 
ELECTROTEHNICĂ ȘI ELECTRONICĂ

tate, de dreptate socială să devină 
faptă.

Timpul dobîndise o nouă unitate 
de măsură. Pentru mii și mii de oa
meni, cutezanța de a face istoria să 
se înscrie pe făgașul trasat de parti
dul comunist a însemnat o adevărată 
școală de educare și călire revolu
ționară. în rindurile partidului, prin- 
tr-o activă participare la marile bă
tălii de clasă din perioada interbe
lică, apoi la epopeea revoluției și 
construcției socialiste, ei și-au for
mat inalte trăsături civice și de ca
racter, și-au afirmat combativitatea 
și fermitatea politică, pasiunea revo
luționară și dăruirea patriotică. Fap
tele comuniștilor s-au constituit, 
de-a lungul anilor, în pilde vii de 
trăire militantă a vieții pentru în
tregul nostru popor.

în galeria marilor eroi ai partidu
lui, ai neamului, istoria a înscris, 
pentru totdeauna, numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a cărui activitate 
revoluționară se desfășoară neîncetat 
de peste o jumătate de veac. Strălu
cit conducător politic, comunist de 
omenie, personalitate proeminentă a 
lumii contemporane, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a cucerit inalta 
știmă, iubirea profundă a întregii 
noastre națiuni, datorită meritelor 
sale excepționale in cadrul partidu
lui, datorita ciarvfziunii cu care 
conduce, azi. poporul nostru pe dru
mul construirii celei mai drepte și 
mai luminoase societăți : socialismul 
și comunismul.

— In cel de-al 
treilea an al cin
cinalului actual 
avem de realizat 
o creștere a pro
ductivității mun
cii de pește 11 la 
sută față de anul 
1982; producția de 
unicate și de se
rie mică va creș
te' față de anul 
precedent de 2,5 
ori; în 1983, peste 
40 la sută din vo
lumul total al 

producției va fi reprezentat de pro
duse noi și modernizate. Astfel, 
urmează a fi asimilate și puse 
în fabricație peste 480 tipuri noi 
de mașini și utilaje de mare com
plexitate tehnică. Un obiectiv im-

Forța care pune în miș
care energiile creatoare ale 
poporului Odată cu trecerea la 
înfăptuirea revoluției și construcției 
socialiste, au crescut și s-au afirmat 
tot mai puternic rolul conducător al 
partidului, forța sa de a pune in 
mișcare toate energiile creatoare ale 
poporului. Partidul și-a asumat răs
punderea de a asigura buna funcțio
nare a întregului angrenaj al socie
tății noastre socialiste.

Importante prefaceri înnoitoare au 
fost infăptuite, in România, în anii 
de după 23 august 1944, dar mai cu 
seamă după 1965, de cînd in fruntea 
partidului și a țării se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Toți acești 
18 ani de nouă istorie oferă nu
meroase momente de referință pen
tru întreaga istorie a patriei. Sint 
anii în care s-au desfășurat lucră
rile Congresului al IX-lea al parti
dului, eveniment ce a deschis epoca 
celor mai mărețe înfăptuiri din 
întreaga existență a României. Anii in 
care a fost adoptat Programul parti
dului, anii în care cel de-al XII-lea 
Congres a trasat liniile directoare ale 
trecerii la o nouă calitate a muncii 
șl a viețiir •

Adrian VASILESCU
(Continuare in pag. a IV-a)

portant al planului pe 1983 îl va 
constitui reducerea in continua
re a costurilor de producție, ce 
urmează să scadă, față de 1982, 
cu peste două miliarde lei la 
cheltuielile totale de producție și 
cu 1,7 miliarde la cheltuielile ma
teriale, Exportul va crește cu 
21,5 Ia sută. Este clar că numai rea- 
lizind integral aceste sarcini, uni
tățile noastre își vor putea aduce 
o importantă contribuție la promo
varea progresului tehnic, la intro
ducerea automatizării, a robotizării 
în toate ramurile economiei.

— Observăm o creștere importantă 
a productivității muncii planificată 
in 1983. Ce măsuri mai importante se 
au in vedere pentru realizarea acestei 
sarcini ?

— Au fost elaborate deja progra
me de măsuri in fiecare întreprin
dere, un rol preponderent revenind 
factorilor de progres tehnic, care 
estimăm că vor asigura peste 52 la 
sută din sporul de productivitate, și 
ai celor de perfecționare a organiză
rii producției, cu o pondere de circa 
40 la sută. Dintre aceste măsuri, voi 
menționa doar cîteva : extinderea 
aplicării tehnologiilor neconvențio
nale (cu ultrasunete, laser ș.a.), in
troducerea celulelor de fabricație 
robotizate pentru realizarea axelor 
mașinilor electrice, mecanizarea ope
rațiilor de montaj și control etc. 
Pe lingă preocuparea de creștere a 
productivității muncii in propriile u- 
nități, ministerul nostru, ca furnizor 
pentru celelalte ramuri ale econo
miei. are in vedere realizarea de noi 
utilaje, echipamente care să ducă la 
creșterea productivității muncii, a 
eficienței economice la utilizatori.

— Prin excelență, dezvoltarea elec
tronicii și electrotehnicii este condi
ționată de rezultatele cercetării știin
țifice. Cum apreciați aportul cercetă
rii științifice de profil la înnoirea șl 
modernizarea tehnologiilor, a produ
selor ?

— Dispunem de o importantă re
țea de cercetare științifică proprie, 
coordonată de un institut central de

Convorbire realizatâ de 
Ioana DABU

(Continuare în pag. a V-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, vineri, 
la Predeal, pe Angel Edmundo So- 
lano-Calderon, ministrul securității 
publice din Costa Rica.

A participat Tudor Postelnicu, mi
nistru secretar de stat, șef al Depar
tamentului Securității Statului.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din partea pre
ședintelui Republicii Costa Rica, Al
berto Monge, un mesaj de prietenie, 
împreună cu cele mai bune urări.

SUCEAVA: Metalul
ARGEȘ

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Noi construcții de locuințe la Galați Foto : E. Dichiseanu

Preocuparea constantă a colecti
vului întreprinderii de mașini- 
unelte din Suceava pentru introdu
cerea în fabricație a unor produse 
noi, cu caracteristici tehnice supe
rioare, s-a materializat și în reali
zarea primei instalații de rectificat 
sleburi destinată Combinatului side
rurgic din Galați. Datorită gradului 
ridicat de tehnicitate și complexi
tate al instalației, indicele de valo
rificare a metalului este cu 50 la 
sută mai mare față de cel care se

CÎMPULUNG

Combinatul de fibre 
sintetice produce la 

întreaga sa capacitate
Combinatul de fibre sintetice 

din Cîmpulung, județul Argeș, 
a atins cota finală, prin intra
rea în producție a celei de-a 
treia și ultime linii tehnologi
ce. Ca și primele două, și aceas
tă linie este înzestrată cu uti
laje realizate în țară la nivelul 
tehnicii de vîrf. întregul proces 
de producție are un înalt grad 
de automatizare. Datorită efor
turilor depuse de colectivul 
combinatului în supravegherea 
și exploatarea utilajelor, pro
bele tehnologice au fost reduse 
cu 65 de zile, timp in care s-a 
cîștigat o producție suplimen
tară de 1 600 tone fibre sinte
tice. (Gheorghe Cirstea).

BUZĂU

Producție fizică 
peste prevederi

Colectivele de oameni ai 
muncii din industria județului 
Buzău, acționînd cu răspundere 
și forțe sporite pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor de 
plan la toate sortimentele, au 
livrat suplimentar, in primele 
12 zile care au trecut din acest 
an, numeroase produse utile 
economiei naționale. Dintre 
acestea, menționăm : 340 tone 
plase sudate, 27 tone aparate 
de cale. 170 tone zahăr rafinat, 
183 tone laminate finite pline 
din oțel. 25 000 mp țesături din 
bumbac, produse electrotehnice, 
mobilier și altele. Printre uni
tățile cu cele mai bune rezulta
te în realizarea acestor sporuri 
de producție se numără între
prinderea de sirmă și produse 
din sirmă, întreprinderea de 
aparate cale, întreprinderea 
„Textila", întreprinderea de 
contactoare. Fabrica de zahăr 
Buzău și I.F.E.T. Nehoiu, (Ste- 
lian Chiper).

Președintele Republicii Socialiste 
România a rugat să se transmită 
șefului statului costarican salutul său 
prietenesc și cele mai bune urări.

în timpul convorbirii au fost evi
dențiate bunele raporturi statornicite 
între Republica Socialistă România 
și Republica Costa Rica, exprimin- 
du-se satisfacția în legătură cu evo
luția lor ascendentă, precum și do
rința dezvoltării acestora pe multiple 
planuri, in interesul ambelor țări și 
ponoare.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri în legătură cu o 
serie de aspecte ale vieții interna

— valorificat superior

realiza pînă acum. Cu ajutorul noii 
instalații se pot prelucra piese în 
greutate de pînă la 35 de tone, roti
rea slebului în vederea rectificării 
pe toate suprafețele făcîndu-se prin 
acționare mecanohidraulică. Prin 
finalizarea și a celorlalte două in
stalații similare, aflate in diferite 
stadii de execuție, constructorii de 
mașini suceveni vor contribui la 
reducerea efortului valutar al țării. 
(Sava Bejinariu).

Cu Eminescu
...Cu un Eminescu 

aproape lunecat în ne
ființă am urcat spre 
ultimele decenii ale 
veacului al nouăspre
zecelea.

Fără prezența lui 
omenească, dar cu el, 
ne apropiem de mis
teriosul an 2 000.

Cu el, cu Eminescu 
al românilor, pe care 
un înzăpezit ianuar ni 
l-a dăruit în casa unui 
român din miazănoap
te spre a se sui, el, 
în marele cin al poe
ților pe un înalt jeț 
tăiat din gorunii Mol
dovei. Prelins — la
crimă diamantină — 
pe obrazul de lut al 
tării, Eminescu a ve
nit să doarmă somn 
fulgerat în cetatea 
Bucureștilor.

N-a apucat să-și' îm
plinească aproape ne- 
pămînteștile-i ambiții. 
Abia de a compus un 
tom de poezii de in
tangibilă perfecțiune. 
Abia de a creat limba 
română literară pe 
care s-a nevoit nu 
doar s-o crească (așa 
cum suna porunca 
Văcărescului), ci, refă- 
cindu-i materia lichi
dă, s-o închipuie și s-o 
reînchipuie ca și cînd 
el ar fi izvodit-o smul- 
gîndu-i sunetele din 
euritmii abisale.

Abia de a...
Nu, nu e exagerat 

să vorbești astfel des
pre zestrea eminescia
nă, fiindcă e vădit ca
racterul ei totalitar, 
megalitic. Ar fi ajuns 
un singur Eminescu să 
ducă pină la capăt 
proiectele literare și 
programele de cultură 
ale lui Eminescu ? E 
sigur că nu. Și a că
zut nu năruit de o 
melancolie ori de o 
înfringere de-o clipă, 
ci strivit de un secol. 
Grozavele mașinării 

ale veacului au mutat 
din viață in istorie ti
parul omenesc de 
carne pe care bucu- 
reștenii îl puteau intil- 
ni pe ulițele încă 
podite cu butuci rete
zați și pe care aveau 
să-1 prohodească exact 
în anul în care șe 
năștea bizarul turn 
Eiffel al franțuzilor, 

încercăm adesea 
să-l rostim pe Emi
nescu urechilor unor

Însemnări de
Gh. TOMOZEI

străini ce ne iubesc 
(ori nu ne iubesc de
fel) și ne tulbură ne
putința de a-1 traduce. 
Orice poet, în oricare 
grai s-ar exprima, are 
desigur particularități 
de rostire poeticească 
evident intraductibile. 
Sigur, n-avem pre
tenția că am putea re
face in scandinavă, să 
spunem, sau in bir- 
mană — „stau în fe
reastra susă“ sau „ca-n 
vis, așa vii" (rimînd 
genial cu „evlavii"), 
dar credem că spiri
tul unei opere poate 
trece.

Se pricepe cîte ceva 
din Eminescu al nos
tru, dar magica lui vi
brare rămine îndeob
ște străină iubitorilor 
de stihuri din altă 
limbă și-atunci ne 
spunem că dacă nu-i 
putem oferi poeziei 
eminesciene meritata 
proliferare universală 
să ne-o „traducem" 
măcar pentru noi. Să 
ne punem in starea 
proprie înțelegerii lui 
plenare. Nu în condi
ția geniului ne putem 
instala, se-nțelege, ci 
în cea a omului iubi
tor de frumusețe și

ționale actuale. S-a subliniat impor
tanța acțiunilor menite să contribuie 
la oprirea încordării internaționale, 
la încetarea cursei înarmărilor și 
trecerea la dezarmare, și în primul 
rînd la dezarmarea nucleară, la li
chidarea subdezvoltării și instaura
rea unei noi ordini economice mon
diale, asigurîndu-se dreptul fiecărui 
popor de a-"și stabili propria cale de 
dezvoltare, intr-un climat de pace, 
de înțelegere, de largă colaborare în
tre toate națiunile lumii.

Locuințe pentru 

specialiștii de la sate
Constructorii de locuințe ar

geșeni au predat anul trecut 
„la cheie', pentru specialiștii 
care lucrează la sate, 163 apar
tamente în blocuri înălțate în 
zonele centrale sătești de siste
matizare. în acest an, construc
torii argeșeni au un plan de lo
cuințe mult mai mare, de 460 de 
apartamente, multe dintre ele 
aflindu-se de pe acum in lucru. 
(Gheorghe Cirstea).

de adevăr (entități in
separabile), a viziona
rului și a luptătorului 
pentru binele obștesc.

Să regîndim dimen
siunile patetismului e- 
minescian crezînd mai 
mult decît o facem în 
capacitatea noastră de 
a mișca roțile timpu
lui spre civilizație și 
progres, dar, mai îna
inte de orice, spre 
dreptate socială.

Ne stă in față nu 
numai modelul de des- 
curajantă perfecțiune 
al poeziei eminesciene, 
ci — la îndemîna ori
cui — laborioasa lui 
aplicare spre acele ac
tivități ce țintesc în- 
stăpinirea unor rin- 
duieli mai drepte, lup- 
tind împotriva strîm- 
bătăților de tot felul, 
apărînd imaginea unui 
trecut istoric neîntinat 
și trudind pentru ca și 
viitorul să ne fie alt
cum, așa cum ni-I 
imaginăm și ni-I con
struim de pe acum.

Acesta e adevăratul 
monument înălțat lui 
Eminescu. Conclavul 
(fantast) Praxitele-Ro- 
din-Brâncuși n-ar iz
buti să-1 imagineze în 
piatră sau bronz pe 
Luceafărul totdeauna 
fluid. Aceasta e ghir
landa meritată de 
flori (cum să împodo
bească biata garoafă 
stalactica astrală a 
cristalurilor ce au 
compus Marea Um
bră ?).

Monumentul iubirii 
și înțelegerii operei lui 
Eminescu se poate ri
dica pe scripeții sen
sibilității noastre pe 
un soclu zidit încă 
din veacul trecut (de 
la apariția în „Con
vorbiri" a poemei 
„Venere și madonă") 
cu mortarul lacrimii 
pure și al grației 
eterne...
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O DE BREVETE ÎN FIECARE AN O CIFRĂ CARE DEMONSTREAZĂ
CONVINGĂTOR AMPLOAREA CREAȚIEI TEHNICO-STIINTIFICE ROMANEȘTI

» » ♦ »

fiCCELEOM
PROGREUI TEHNIC
orientare programatică 
a Conferinței Naționale 

a partidului
Strălucitul Raport prezentat de tovarășul NICOLAE 

CEAUȘESCU la Conferința Națională a partidului este 
străbătut, de la un capăt la altul, de vibranta chemare 
adresată comuniștilor, tuturor oamenilor muncii de a 
face tot ceea ce depinde de fiecare, la locul său de 
muncă, pentru a promova cu vigoare noul, spiritul 
revoluționar, în toate domeniile de activitate. între
gul popor este angajat la acest început de an in ma
rele efort de a transpune in viață programele adop
tate de Conferința Națională. „Realizarea sarcinilor 
de mare răspundere din următorii ani — se arată în 
Raport — dezvoltarea economico-socială a țării cer o 
activitate susținută in domeniul cercetării științifice 
și invățămintului, o concentrare mai puternică a for
țelor din institutele <le cercetări in vederea soluțio
nării problemelor tehnice și tehnologice ce se pun în 
fața întreprinderilor și economiei naționale.,r

Clasa noastră muncitoare, intelectualitatea tehni
că sint un izvor nesecat de NOU, de voință de 
a perfecționa tehnica, de a născoci, de a aduce în 
cimpul producției mereu altceva, un lucru mai bun. 
mai eficient. înzestrarea naturală a românului nentru 
inventivitate este demonstrată cu prisosință și de nu
meroase nume ilustre. Traian Vuia, Aurel Vlaicu, Gogu 
Constantinescu, Henri Coandă și mulți, mulți alții și-au 
înscris numele în galeria marilor inventatori ai lumii. 
Astăzi, numărul de invenții este spectaculos: circa 
2 000 în fiecare an ! Practic, nu există unitate econo
mică în care să nu se nască. într-un proces continuu, 
soluții tehnice care reprezinți invenții și inovații, nou
tăți ce înseamnă spor de productivitate, economii de 
materii prime, materiale și energie. noi tehnologii, 
produse cu caracteristici superioare — sau toate aces
tea laolaltă. Mișcarea inovatorilor și inventatorilor este 
o mișcare de masă. Un studiu preliminar estimează că 
doar în 1981 și in primul semestru al anului 1932, apli- 
cîndu-se soluțiile cuprinse.in invenții și inovații, s-a 
Obținut o eficiență de 6 miliarde lei.

Creația științifică și tehnică, concretizată în invenții 
si inovații, reprezintă o sursă majoră a dezvoltării 
economice și sociale a patriei. Partidul și statul nostru 
au făcut din identificarea invențiilor, din cercetarea, 
proiectarea, experimentarea, aplicarea și generalizarea 
lor o componentă de seamă a strategiei noastre de 
dezvoltare. Aici, in această activitate. Doate mai mult 
decit în altele, timcul capătă o importanță excepțio
nală. Căci evident, nu-i tot una dacă o invenție 
este înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții 
și Mărci (O.S.I.M.) după ce ea a fost înregistrată in 
altă tară sau înainte ! nu-i tot una dacă între înre
gistrare Si brevetare trec trei luni sau trei ani : nu-i 
același lucru dacă o invenție brevetată este aplicată 
și generalizată sau zace uitată — inventatorul con- 

, templînd trist abcftyatql^și .eqpneqiia rațional^ oierzînd 
milioane sau zeci’ deținiligațțe de lei. Timpul — iată 
arena ne care se duce bătălia penttii 'noii in știință 
,stțehnică. ți. ț/țț ' ~'WT a V'1'■ ■■

„Ministerele șl centralele. Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie, institutele centrale de cercetare 
— sublinia secretarul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — trebuie să acționeze ferm pen
tru scurtarea duratei lucrărilor de cercetare și a 
termenelor de valorificare in producție, precum și 
pentru creșterea eficientei economice a soluțiilor". Este 
o necesitate stringentă pe care o impune actualul sta
diu de dezvoltare al economiei noastre.

Ne ocupăm. în această pagină — precizăm de la bun 
început — de invențiile brevetate, de cele care au 
căpătat, deci, girul autorității științifice. Care este 
soarta lor. cum se parcurge drumul pînă la anlica-ea 
și generalizarea lor ? Pe scurt : cum valorificăm 
ligența românească materializată in brevete ?

Scopul rindurilor de față este acela de a 
nala atenției citeva aspecte doar, stimulind. în 
acesta, o dezbatere largă, de fond. Așteptăm, 
puncte de vedere care să completeze cele spuse aici, 
să confirme (sau. de ce nu. să combată...) opiniile 
exprimate — in scopul unei valorificări la un grad 
cît mai inalt a gindirii tehnice a celor ce muncesc.

inte-

sem- 
felul 
deci.

«!•»

O cifră care justifică însă și întrebările: • CE SE INTIM PLĂ DUPĂ BREVETAREA INVENȚIEI ? • CUM
beneficiază economia noastra națională de geniul tehnic al cercetătorilor,

INGiNERILOR, TEHNICiENILOR Șl MUNCITORILOR? ' ' . I

— Ce loc ocupă invențiile 
în creativitatea 
tru ?

— Se știe că 
are un talent 
ceasta privință, 
invențiile anonime care uimesc 
și astazi pe specialiști. Citeva 
exemple ? Roata cu 
despre a cărei apariție ua cu
noscut istoric spune ~~ 
pierde în negura timpuri'o.' ; 
cuptorul cu cuvă, pentru obți
nerea fierului, de la Va.ea Ca
selor, de lingă Ghelar. „stră
moșul" furnalului ; foldsirea. 
cu mult înaintea Europei, a 
prafului de pușcă in minerit 
și a vagonetului de mină pe 
sine de lemn și multe altele. 
Sint priorități recunoscute 
pe plan mondial. Inventato
rii anonimi au avut apoi, de-a 
lungul timpului, continua
tori de seamă care au adus 
țării noastre un prestigiu re
cunoscut și ale căror nume 
s-au înscris în cartea de aur 
a istoriei naționale. Dar dacă, 
de pildă, acum 40 de ani. un 
număr foarte mic de români 
se afirmau pe terenul gindirii 
tehnico-științifice. contribuind 
la sporirea tezaurului mondial 

vorbi

poporului nos-

poporul nostru 
înnăscut în a- 
Ma gindesc la

fă'caie,

că se

tie. Ce se intîmolă după aceea 
cu invenția ?

— Pe acord, dar înainte aș 
vrea să fac o precizare. în 
acordarea brevetelor ne con
ducem după legea națională 
care : are la bază o serie de 
principii adoptate pe plan in
ternațional încă in urmă cu 
un secol. în funcție: de acestea 
se constată dacă avem sau nu 
de-a face cu o; invenție ; 
dealtfel e de reținut că, 
medie, noi acordăm
2 009 de brevete de inven
ții, ceea ce nu este puțin 
lucru. Datoria npastră,. . în 
clipa în care ni se înaintea
ză cererea de brevet, este să 
distingem. în primul rind. care

in 
anual

tăm anual, se aplică 40—45 la 
. sută.

— Nu e puțin ?
— Acest procent ne situează 

printre țările cu bune rezulta
te privind aplicarea invenți
ilor ; sint țări care aplică 
28—30 la sută sau chiar mai 
puțin. Și încă ceva : dacă acum 
cițiva ani se aplicau doar 
500—600 de invenții anual, s-a 
ajuns in 1931 la 900 și chiar, in 
1982, la 1 000 de invenții aplica
te. în această activitate, nu
meroase întreprinderi și în 
special institute ss inscriu cu 
rezultate deosebite. Să apelăm 
la Citeva exemple. Dintre in
stitutele cu experiență valoroa
să în acest sens as menționa :

Să promovăm mai hotărît

.tla importurilor. Aplicarea in-^ 

venției le-ar da ceva bătaie de 
cap. Un produs nou presupune 
o tehnologie nouă, pregătirea 
fabricației, „adaptarea" munci
torului la exigențele noului 
produs... Citeodată și ia apli
care ne izbim de comoditate, 
de inerție. De asemenea, 
nu există o evidență riguroa
să, fază cu fază, a rezul
tatelor experimentării. Cit pri
vește obligativitatea testării 
tuturor invențiilor, o prevede
re a legii, foarte generoasă 
dealtfel, cum puține sint în 
lume, am intilnit cazuri, e 
drept, izolate, cind a fost pri
vită ca un fel de povară.

— Din circumspecție justifi
cată. ignoranță sau, pur și 
simplu, din invidie ?

— Nu exclud cazurile de in
vidie. M-am ciocnit de ele. 
Sint cazuri izolate, dar sint. 
Mai ales cind se conjugă cu 
comoditatea, cu rutina devin 
de-a dreptul nocive. Dar la fel- 
de nocive sînt și lipsa de in
teres. inerția.

— Cum credeți că poate fi 
depășit impasul ?

— N-ar fi deloc complicat : 
sarcinile privind aplicarea in
vențiilor să se includă ope
rativ in plan, 
cest lucru este 
concordanță cu legea, 
o bună experiență în unele în
treprinderi ca problemele lega
te de aplicarea invenției să fie 
dezbătute in consiliul oameni
lor muncii, așa cum se proce
dează cu cifrele de plan. Și. tot 
'ca în cazul indicatorilor, să se 
raporteze în forul democrației 
muncitorești stadiul in care se 
află invenția respectivă, even
tualele obstacole care se cer 
depășite.

— Aveți un caz. să spunem 
asa. „de inimă", vreo invenție 
al cărei destin v-a impresio
nat într-un fel sau altui ?

— Da. De pildă, aparatul 
Roentgen (brevetat de noi 
încă din 1977) care com
portă o reducere a iradie
rii de 500 000 de ori. Cu astfel 
de produse ale inteligenței cîș- 
tigi. în primul rind. piața in
ternațională. nu cu produse 
făcute după licențele altora. 
Mă gindesc și la unele invenții 
care nu au fost testate si pro
movate. din domeniul aparatu
rii medicale, al căror titular 
este, de mulți ani. Ministerul 
Sănătății. O bună parte sînt 
încă de mare actualitate. Este 
și motivul pentru care O.S.I.M. 
a depus in ultima perioadă 
eforturi susținute pentru a de
termina luarea unor măsuri 
de promovare a lor.

în esență, în spiritul docu
mentelor Conferinței Naționa
le. să milităm pentru îmbună
tățirea climatului moral al apli
cării invențiilor, astfel incit să 
dispară deopotrivă manifestă
rile de comoditate, de inerție, 
de b'rocrație la care ne-am 
referit. Da, este intr-adevăr 
timpul să culegem roadele cu
venite de pe acest teren nu 
lipsit de dificultăți, dar ex
trem de fertil, al creației teh- 
nlco-științifice românești.

Doar opt exemple bune
din mii posibile...

In fiecare an, rodul inteligenței 
creatoare, al căutării neobosite, 
fructul ostenelii de zi fi de noapte 
al muncitorilor și cercetătorilor, al 
inginerilor și tehnicienilor din uzine 
și institute de cercetare, din uni
versități fi de pe ogoare, INVEN
ȚIA, intră in circuitul producției. 
Inteligența fi pasiunea, materiali
zate, contribuie din plin la sporirea 
bogăției patriei, înseamnă pași con-

— citeva invenții

creți inainte pe drumul progresu
lui fi civilizației socialiste româ- 
nefti.

Iată — alese dintr-o lungă, foar
te lungă listă
care reprezintă realizări prețioase, 
unele chiar pe plan mondial. Sint 
brevetate in ultimii ani fi aplicate 
de îndată ; singura dificultate -~ 
pentru noi... — a fost cea a alegerii.

cu circuit intermediar de tensiuneO Convertizor static de frecvență
continuă constantă. Autori : Romulus Zăroni, Dan Micu. Ion Crăcea. Doar 
in trei ani s-au obținut din exportarea convertizoarelor 451 milioane lei; 
s-au eliminat importuri in valoare de peste 90 milioane lei.

• Instalație pentru încălzirea pulpei de aluminiu. Autori : Cristea 
Neagu, Elisabeta Gheorghiu, Stelian Necula, Pompiliu Albu. Prin aplicarea 
ei s-au eliminat importurile și s-a realizat, tot în trei ani, o eficiență 
de peste 105 milioane lei.

® Agregat de epurare a gazelor. Autori : Florian Ștefănescu și Paul 
Imbrescu. Doar un singur an de utilizare, la o singură întreprindere, a 
condus la o eficiență de 27 milioane lei.

• Instalație pentru apretat țesături suport abrazive. Autori : Constan
tin Mihail Popa, Lăszlo Zsolt, Gâspăr Sandor, Paul Predescu. S-au elimi
nat — in trei ani — importuri de circa 300 milioane lei.

• Freză frontală cu dinți demontabili cu ascuțire continuă. Autor : 
V. Belousov. Aplicată in peste o sută de întreprinderi, are o eficiență 
economică de 400—500 milioane lei.

• Mașină pentru executarea țevilor cu aripioare. Autori : Nicolae 
Dobre, Stelian Necula, Teodor Lupu. In anii 1979—1981 a avut o eficiență 
de peste 300 milioane lei.

• Regulator automat de tensiune pentru hidrogeneratoare. Autori : 
Dibnisie Herlea, Florian Biliboacă. A condus Ia reducerea unor importuri 
in valoare de aproape 5 milioane lei.

• Modul optimizat pentru separarea dcuteriului prin schimb izotopic... 
Autori : un colectiv de zece persoane. A condus la o economie valutară 
(prin eliminarea importului de licență) de circa 10 milioane dolari.

Sint pledoarii concrete pentru necesitatea de a valorifica întotdeau
na. fără întîrziere. marele potențial creator al clasei muncitoare, al inte
lectualității noastre tehnice.

soluțiile tehnico-științifice 
novatoare!de valori, astăzi putem 

de o activitate de masa.
— Sigur, avem foarte 

inventatori, oameni care 
luni și poate chiar ani de 
că tenace doboară „i 
de gîndire" 
domeniu. Nu sinteți de părere 
că, asemenea vedetei răsfățate 
de public, i se cuvin și in
ventatorului. din cind în cind. 
„aplauze la scenă deschisă" ?

— Dacă i se cuvin ? Fără în
doială ; și îi râmin, pentru mai 
multe generații chiar, stima și — Vă întrerup. De fapt, ce

se înțelege prlntr-o invenție ?
— Invenția nu este o simplă 

idee, ci o soluție tehnică sau 
științifică bine conturată ; tot- 1 
odată trebuie să aibă elemen- 1 
te de noutate și progres teh- '
nic pe pian mondial ; să fie 
utilă societății să se poată 
aplica. .Mai sînt însă destui 
care cer brevet pentru o sim
plă idee. Numai că nicăieri în 
lume nu se brevetează idei. 
Deunăzi m-a sunat cineva 
să-mi spună că putem pune 
laser.ul.4g.,-treabă pentru-'»! 
p.ăși.-jcrțția, .^neigetiicâ. <3um:? ;o. 
Eu v-am.:Haț idteea,;; zice:' Res
tul... yă. .privești.

— Să revenim țleci.' Care 
este soarta invenției brevefate?

— Urinează aplicarea ei in 
practică. Desigur, orice condu
cător lucid isi dă seama că 
prin aplicarea invențiilor iși 
îndeplinește planul mai ușor »i 
poate realiza beneficii supli
mentare. Există 
situații 
in mod 
simt să 
venție. 
nibi un 
amortizează atit de repede ca 
invenția! Știți in cit timD iși 
amortizează ea toate cheltuie
lile ? In maximum 10 luni. 
Este concluzia unor studii 
efectuate recent. Din circa 
2 000 de invenții cite breve-

mulți 
după 
mun- 

doboară „recordul 
dintr-un anumit

recunoștința colectivității, par
tea aceea de entuziasm, de 
simpatie, „aplauzele la scenă 
deschisă".

— Bine-bine. 1 se cuvin aces
te aplauze. Dăr are nevoie de 
ele ? Are nevoie el. inventato
rul, de simpatia semenilor săi?

— Nu numai de simpatie. 
Are nevoie și de încurajare, 
de multă căldură, de multă în
țelegere. In tara noastră, in
ventatorii sînt prețuiți și sti
mați ; prin politica sa. statul 
nostru asigură testarea și pro- 
movarea tuttirbb inVdtițWWi- de 
care are nevoie' societatea.

■ Astfel, se urmărește ca in
ventatorul să fie Scutit-., pe 
cit posibil, de diversele greu
tăți și tracasări legate de 
aplicarea invenției. Unitățile 
socialiste sint acelea care su
portă greul testării, exoeri- 
mentării și aplicării invenției, 
inventatorului revenindu-i sar
cina să acorde asistență teh
nică. E drept însă că. în 
unele cazuri, inventatorul 
nu prea este... simpatizat. 
Fiindcă este un tip apa
rent dificil, uneori impul
siv, nemulțumit. In inven
ția lui pune și multă pa
siune. pentru el lumea se in- 
virte în jurul invenției sale. 
Dar mi se pare normal să fie 
așa — semn de totală dăruire.

— Să ne oprim la cei care 
y^jau primit brevet pentru inven-

O fabrică a inventatorilor...
Inginerii și muncitorii de la în

treprinderea de ace de tricotat 
București au avut tirziu revelația 
faptului că sint inventatori. Și au 
ajuns să primească onorantele ti
tluri și brevete printr-un procedeu 
invers decât.se petrece in realitate : 
în loc să se adreseze ei O.S.I.M.- 
ului pentru brevetarea unor tehno
logii sau unor produse, a venit 
O.S.I.M. la ei ; „ceea ce ați făcut 
voi este invenție" — li s-a tot spus, 
ba despre una. ba despre alta.

Dealtfel, însăși 
una dintre cele mai modeme din 
lume în materie, este, practic, ro
dul acestui flux de inteligență, de 
creativitate. Pentru că toate utila
jele pe care le reclamă astfel de 
produse de mare finețe — cum sînt 
acele de tricotat -r poartă emblema 
intreprinderii. Totul este gindit, 
proiectat, realizat, perfecționat și 
aplicat aici, in fabrica lor.

Se poate spune că întreprinderea 
de ace de tricotat București este un 
loc foarte semnificativ pentru fe
lul cum rodește gindirea proprie, 
originală.' Dacă am lua în calcul 
doar numărul brevetelor de inven
ții date de O.S.I.M. — peste 50 —

...și o invenție care caută

ca să nu mai socotim sutele de ino
vații și perfecționări, sîntem în
dreptățiți să afirmăm că aceasta 
este o fabrică a inventatorilor crea
tă de ei. perfecționată de ei. Și încă 
o precizare : aici, din circa 7 oa
meni ai muncii unul "este inovator 
sau inventator.

Este o demonstrație a faptului 
că muncitorii și inginerii noștri își 
pot mobiliza întreaga capacitate 
tehnică, toate resursele de inteli- 

. gență și puterea de muncă, este un 
Întreprinderea, model de deschidere spre nou. de 

receptivitate la nou cum. din păca
te, nu întilnim pretutindeni. Ve
chiul proverb potrivit căruia omul 
sfințește locul se confirmă, iată, 
încă o dată.

— Știți cît costă kilogramul de
strung ? — ne întreabă, mai în 
glumă, mai în serios, directorul în
treprinderii. tovarășul Mircea Ur- 
muzache. Să vă spun eu : cqstă cam 
o sută de lei. Știți cu cît vindem 
noi, în Vest, un kilogram de ace cu 
transfer ? Cu 160 de dolari. Celelal
te firme, puține dealtfel, care mai 
produc așa ceva, realizează același 
produs cu cheltuieli incomparabil 
mai mari decît noi.

Ne Interesăm de soarta unei in
venții a cărei aplicare ne-ar aduce 
beneficii de miliarde. într-un in
stitut care realizează miliarde prin 
valorificarea potențialului de gîn- 
dire de care dispune : Institutul de 
cercetare, inginerie tehnologică, 
proiectare și producție pentru in
dustria anorganică și metale nefe
roase București — I.A.M.N. Un in
stitut de cercetări, deci un loc unde 
se cunoaște bucuria reușitei, dar și 
tristețea nereușitei temporare — 
căci, se știe, cercetarea înseamnă 
căutare îndîrjită.

Dar. paradoxal, tocmai aici unde 
se cunoaște valoarea efortului ex
traordinar pe care îl presupun 
munca de cercetare, miile de cău
tări unde s-a acționat nu o dată cu 
pasiune și răspundere pentru a 
confirma și impune idei valoroase 
constatăm că o invenție nu este 
luată in seamă, deși I.A.M.N. 
este titular de brevet. Invenția se 
numește „procedeu de obținere a 
oxidului de neodim" și are o im
portanță practică deosebită. Pe 
scurt : prin acest procedeu se poa
te recupera, din apele reziduale de 
la prelucrarea sticlei, jumătate din 
necesarul de polirit al economiei 
naționale.

De ce nu se aplică invenția in
ginerului Gheorghe Russo Got ?

Inițial am crezut că ar putea fi 
yorba de vreo dificultate în colec
tarea și livrarea șlamului de la in
dustria sticlei. Nici pomeneală. Pen
tru a nu intra in amănunte tehnice, 
precizăm că specialiștii ne-au de
monstrat necesitatea unor amena
jări minime, necostisitoare la fur
nizor ; transportul șlamului nu im
plică. de asemenea, nici un fel de 
dificultăți...

Cine este interesat in promova
rea grabnică a invenției ? Ministe
rul Industriei Chimice, in primul 
rind. Pentru aceasta. încă de 'a 
sfîrșitul trimestrului I 1982, planul 
de măsuri al ministerului prevedea 
trecerea unor institute la activitatea 
de microproductie, inclusiv a 
I.A.M.N.

La Ministerul Industriei Ușoare 
reținem că aici nici nu s-a aflat, 
pină la vizita noastră, că există po
sibilitatea recuperării, la noi în 
țară, a poliritului. a oxidului de ce
riu și a celui de neodlm.

— Acum aflăm, de la dumnea
voastră. despre acest lucru — ne 
spune directorul adjunct al Direc
ției tehnice, ing. Radu Bogoescu.

Convorbire cu ing. Ion MARINESCU,
director adjunct al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci,

CU PRIVIRE LA MODUL ÎN CARE SINT 
RESPECTATE PREVEDERILE LEGII

Dealtfel, a- 
in deplină 

Există

este gradul de noutate, pe 
plan mondial, al sdluției pre
zentate.

însă și unele 
in care întreprinderile, 
nejustificat, nu con- 
devină titulare de in- 

Și cind te gindești că 
fel de investiție nu se

ICECHIM, Institutul de cerce
tări si proiectări electronice și 
Institutul de cercetări textile. 
O preocupare foarte susținută 
în activitatea de invenții, ino
vații și mărci se remarcă în 
cadrul Centralei industriale de 
medicamente, cosmetice, colo- 
ranți și lacuri București. Din
tre întreprinderile care pro
movează rapid invențiile, men
ționez : „Electroprecizia“-Săce- 
le. „Tractorul" și întreprinde
rea de autocamioane Brașov, 
întreprinderea „1 Mai" Ploiești, 
„Miraj“-București. Nu pot nega 
insă că am intilnit și cazuri in 
care factori de răspundere au 

.fiațj^iovadă de lipsă de lucidi- 
. tergiversând aplicarea
ț.u.hbr invenții, fugind de drep- 

țul'și datoria de a deveni titu
lari de invenție, prelungind 
peste termenele prevăzute de 
lege durata aplicării invenției.

— Și ce prevede legea ?
— Pentru întreprinderea ti

tulară de invenție este obliga
torie aplicarea ei în termen de 
un an. Prelungirea se admite 
numai în cazuri temeinic jus
tificate. Numai că legea ori nu 
e cunoscută în suficientă mă
sură. ori e ignorată sau ocoli
tă. Și știți ce e de neconceput? 
Legea o încalcă uneori factori 
de decizie, care ar trebui să 
privească lucrurile în perspec
tivă. nu îngust, funcționărește. 
Mă : ' ' ' -
tori 
cîțiva 
trale, 
e mai

refer la unii conducă- 
de întreprinderi, Ia 

directori din cen- 
din ministere. Sigur, 

comodă pentru ei solu-

*

...și un exemplu nedorit1
1n procesul efervescent de nafte- 

re, materializare fi aplicare a idei
lor in știință fi tehnică apar — din 
nefericire, in destule cazuri — și 
obstacole, abateri de la drumul fi
resc pe care trebuie să-l parcurgă 
o invenție. In cele ce urmează ne

vom referi, cu titlu de exemplifi
care, la o asemenea situație, nu atit 
pentru a pune in lumină unele ele
mente particulare, cit pentru a le 
evidenția pe cele ce pot fi regăsite 
în mai toate cazurile de acest gen.

Împreună cu Ion Zămescu, șeful 
atelierului de proiectare, și cu Ion 
Petricel, șeful secției producție, 
am străbătut, pe flux, întreaga 
.fabrică. Ne-au arătat mașini 
care execută simultan pină la 10 
operații, ne-au explicat din cite 
mașini (tot aici născocite) au reu
șit să facă una singură, complexă ; 
am văzut cum o singură muncitoare 
stăpînește 7—8 mașini, de faDt sin
gurele sale îndatoriri fiind de a le 
alimenta și supraveghea in timpul 
lucrului... Și am cunoscut o mulți
me de inventatori de la inginerul 
cu vechi state de producție Vladi
mir Soleanicov. autor a aproape 20 
de invenții și ăl. mai multor inova
ții. medaliat cu aur la Viena și Bru
xelles pentru citeva dintre ele, pină 
la lăcătușii Constantin Cristea și 
Valeriu -Neagoe, matrițerul Marin 
Eclemea, maistra Dobra Toma 
sau șeful de atelier Nicolae 
Rogoz — pentru a pomeni doar ci
teva din sutele de nume în drep
tul cărora, pe lingă meseria pro- 
priu-zisă, de fiecare zi. se poate 
adăuga și o a doua : inovator sau 
inventator.

„Brevet" pentru 
o inițiativa

Municipiul Pitești a 
și generalizarea invențiilor 
tehnic și creșterea eficienței 
zentate de către autori circa o sută de invenții, atit din Argeș, cit și din 
restul țării. Manifestarea a reunit peste 600 de participant - inventatori și 
inovatori, muncitori, specialiști și cadre de conducere din toate întreprin
derile județului — fapt ce a permis un dialog direct si eficient, soldat cu 
preluarea, în scopul aplicării imediate, a unui număr însemnat de invenții.

fată o inițiativă pe care o aplaudăm din toată inima și a cărei me
nire — scurtarea drumului invențiilor de Ia brevetare la aplicare și gene
ralizare — a început să se concretizeze, practic, încă din sala de dezbateri.

O soluție simplă, clară și care merită să fie... repetată și în celelalte 
județe ale țării.

găzduit un simpozion cu tema „Aplicarea 
și inovațiilor in scopul afirmării progresului 

economice în județul Argeș". Au fost pre-

nile ziarului nostru stau la dispoziția tuturor celor

sugestii, alte puncte de vedere idei care pot

contribui la triumful noilor idei din știință și

tehnică

care au la inimă destinul lor. Așteptăm propuneri,

în același spirit — al netezirii drumului noului,

al grăbirii aplicării invențiilor brevetate — pagi

OAMENI AI MUNCII!

Rețineți, va rugăm, punctul 
vedere al ministerului : am dori să 
știm mai repede despre ce 
vorba concret.

Reîntorși la I.A.M.N., am 
două surprize. Prima, foarte 
cută : sosise de acum o adresă din 
partea M.I.U. prin care solicita oxid 
de neodim produs la I.A.M.N. Este 
salutară reacția promptă a celor 
interesați (discuția noastră avusese 
loc cu mai puțin de o săptămină in 
urmă). A doua surpriză a fost insă 
de altă natură. Nu intrăm in amă
nunte. dar ne-a fost dat să auzim 
replici de genul ..Ce înseamnă cite
va milioane în raport cu miliardele 
pe care le realizăm din alte inves
tiții ?“ A fost de-a dreptul neplăcut 
să auzim lucruri de acest fel 
mai intr-un institut- unde se 
ce valoare are fiecare gram 
materie primă, ce valoare șire 
direa materializată intr-o invenție. 
S-a vorbit de miliarde : dar se uită 
că aceste miliarde se adună 
„micile" milioane...

Deci, pe cînd răspunsul 
răspunsul necesar ?

Să sperăm că — date fiind 
alte realizări ale- institutului 
acesta nu va mai întîrzia.

și din

firesc.

atitea
j l

Iradiați cu
Pauză lungă» Apoi : 
— Știți, eu am pu

tere să lucrez. Să 
lupt, nu am.

II părăsim aici 
dr. Vasile Voinea 
cu documentele 
față, încercăm să 
facem drumul acestei 
invenții de talie mon
dială. Ne cerem scuze 
pentru abuzul de date, 
dar vrem ca lucrurile 
să fie clare de la bun 
început.

Prima invenție a 
fost înregistrată la 
O.S.I.M., cum spu
neam, la 25 octombrie 
1977 și, conform legii, 
s-a trimis Ministerului 
Sănătății. Tre- nouă 
luni în care nu știm 
ce s-a întîmplat. La 15 
iulie anul 
Ministerul 
desemnează 
Stația de _ . . _ 
și întreținere a apa
raturii medicale — 
S.V.I.A.M. Titularul 
începe de îndată să se 
ocupe de protecția in- 
venjei peste hotare. 
Cea de-a doua inven
ție a fost inregistrată 
tot in 1977, la 22 de
cembrie. Nici pină a- 
cum Ministerul Să
nătății, cel care, prin 
lege, trebuia 
semneze 
a făcut-o 
află din 
brevetului către el, la 
31 octombrie 1978, că 
este titular. A treia in
venție este înregistra
tă la O.S.I.M. la 29 
septembrie 1978 și 
are aceeași poveste : 
S.V.I.A.M. este desem
nat ca titular tot după 
nouă luni (un amă
nunt, din multe : avi
zul favorabil al Aca
demiei de științe me
dicale, transmis Mi
nisterului Sănătății la 
19 martie 1979, este ți
nut în sertar încă două 
luni !).

Autorul și titularul 
de brevet — reiese 
din documente — în
cep munca pentru a- 
plicarea invenției. La 
15 noiembrie 1979, Mi
nisterul Sănătății este 
solicitat de Institutul

brevete a-— Cîte 
veți ?

Interlocutorul nos
tru, un bărbat care își 
poartă splendid cei 
șaptezeci de ani, ne 
privește parcă cerin- 
du-și scuze :

— Nu știu... Cam 
atitea... și face un gest 
punind vreo douăzeci 
de centimetri între 
palme.

Ce să mai zicem ?
— Și cîte se aplică ? 
Nu mai spune ni

mic. Trecem peste a- 
cest moment...

— Tovarășe doctor 
Vasile Voinea, deți
neți trei brevete de 
invenții în legătură cu 
aparatura Roentgen. 
Despre ce este vorba?

— De fapt, am mai 
multe, dar știu la care 
vă referiți. Să vă ex
plic pe scurt. Invenția 
noastră (dr. Voinea 
este coautor — n.n.) 
reduce iradierea la 
care este supusă o 
persoană in timpul 
examinării cu raxe X 
de circa 500 000 de ori 
— practic, o aduce la 
nivelul de iradiere pe 
care o suportăm con
tinuu din fondul cos
mic. Prima cerere de 
înregistrare la O.S.I.M. 
am depus-o in toam
na anului 1977 (la 25 
octombrie 1977, ora 15, 
aflăm noi " '
De atunci, 
noastre au 
brevetate în
R F.G. și sînt pe cale 
de a fi brevetate în 
Japonia, Anglia, Italia 
și alte state.

— Care este impor
tanța economică a in
venției ?

— Apărută pe piața 
mondială, instalația 
de radiodiagnostic cu 
protecție împotriva ra
zelor X și flux sporit 
de informație la re
ceptor ar duce, în cele 
din urmă, la 
rea, pe tot 
instalațiilor 
Socotiți 
voastră...

— Cîte 
fabricat

~r Nici 
ce ?

ulterior), 
invențiile 
mai fost 
S.U.A. și

Și

interzice- 
globul, a 

actuate, 
dumnea-

aparate s-au 
pînă acum ? 
unul...

mă

pe
Și, 
in 

re

următor, 
Sănătății 

ca titular 
verificare

să de- 
titularul, nu 

S.V.I.A.M. 
comunicarea

politehnic
— care se 
construiască
— să aprobe tema de 
proiectare. Comisia de 
aparatură și produse 
medicale a Ministeru
lui Sănătății, organism 
nou creat, oferă (la 
31 octombrie 1980 — 
după un an 1) urmă
toarele soluții (la ale
gere) : fie „titularul de 
brevet întocmește stu
diu de fundamentare 
tehnico-economic. avi
zat de Academia de 
științe medicale", fie 
„producătorul (Institu
tul politehnic Bucu
rești) face fisă-ofertă 
direct la Academia de 
științe medicale și se 
include în planul de 
cercetare al acesteia".

într-un cuvint, alte 
temporizări greu de 
explicat. Există, poate, 
la organismele de spe
cialitate ale Ministe
rului Sănătății alte o- 
pinii, rezerve ; dar 
prin 
aflate 
pinii", 
tă. se 
limpede, deschis, 
mai ales, prompt.

Revenim : după ul
tima adresă, autorii 
invenției — simțind că 
vor avea de făcut față 
iar unui an de pape- 
raserie — își iau lu
mea in cap și, după ce 
încearcă un timp o 
soluție, sint. la ora 
actuală. în halele uzi
nei „Electrotehnica".

— Merge bine — ne 
spune doctorul Voi- 
nea. Tovarășul direc
tor Dumitru Ionescu 
ne acordă tot sprijinul.

— Aparatul este in 
planul uzinei ?

— Nu.
Un director pasionat 

ajută un inventator 
pasionat. Și în acest 
timo. organisme crea
te și retribuite să facă 
loc noului în 
și tehnologie se i 
ei și schimbă 
De ce ? — ne 
băm din nou. 
rețineri ? Există 
opinii ? Așteptăm răs
punsul Ministerului 
Sănătății.

MUNCITORI ȘI INGINERI! CERCETĂTORI!

București 
oferă să 
aparatul

nu
fi 

o-
tăcere pot 
aceste ..alte 
Dacă ele exis- 
cer exprimate 

Si.

știință 
uită la 
hîrtii 
intre-
Exista 

i alte

*

*

*

Acționați cu energie și răspundere pentru a aplica neîntîrziat în producție 
invențiile și inovațiile, rodul gindirii creatoare! Promovați cu fermitate soluțiile 
novatoare pentru accelerarea progresului tehnic în fiecare uzină, în fiecare secție, 
la fiecare loc de muncă!

Pagină realizată de Anica FLORESCU șl Georqe-Radu CHIROV1C1
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Orientări și sarcini ale d

PĂMlNTUL - 0 MARE AVUȚIE NAȚIONALĂ
a

CARE TREBUIE FOLOSITĂ GOSPODĂREȘTE

LOTUL PERSONAL - importantă sursă de creștere a producției agroalimenlare, 
pentru satisfacerea cerințelor de consum ale populației de la sate 
si realizarea de venituri suplimentare prin valorificarea surplusurilor

„Aplicarea programului de autoconducere și autoaprovizionare teritorială 
înseamnă că fiecare unitate agricolă, fiecare gospodărie țărănească, fiecare 
cetățean care deține, sub o formă sau alta, pămînt agricol trebuie să-l mun
cească, să producă pentru a-și asigura necesarul propriu de consum, cit și 
contractarea cu statul și livrarea la fondul de stat sau desfacerea pe piață"

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvîntarea la Plenara lărgită a Consiliului Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor)

IN FUNCȚIUNE LA TERMEN!■
I

Se poate afirma cu deplin temei că, în fiecare zi, 
se amplifică, in rindurile constructorilor și montori- 
lor, puternicul ecou pe care-I au sarcinile și orientă
rile stabilite, în domeniul investițiilor, de Conferința 
Națională a partidului. Exigențele anului 1983 sînt 
bine cunoscute :

• Sint necesare, mai mult ca oricind, efor
turi energice ți susținute pentru finalizarea ți 
punerea rapidă în funcțiune a obiectivelor și 
capacităților productive începute în anii an
teriori ;

• Pe majoritatea șantierelor trebuie să fie 
stabilite cuprinzătoare planuri de măsuri teh
nice ți organizatorice, menite să determine o 
masivă concentrare de forțe u^mane ți meca
nice la executarea in ritm cit mai rapid a lu
crărilor de construcții ți montaj ;

PE ȘANTIERUL FABRICII DE

• Disciplina in muncă întronată cu fermita
te pe țantiere, folosirea integrală a fondului 
de timp productiv, a utilajelor de construcții la 
capacitatea lor maximă, a forței de muncă la 
un nivel de productivitate superior sint impe
rative care trebuie să orienteze eforturile con
structorilor în munca lor de zi cu zi ;
• Introducerea unei ordini desăvîrțite în li

vrarea utilajelor tehnologice, in paralel cu a- 
sigurarea de către constructori a unor largi 
fronturi de montaj constituie cerința esențială 
pentru recuperarea rămînerilor în urmă la o 
serie de investiții și îmbunătățirea radicală a 
activității pe șantiere.

Asupra modului cum sînt înțelese și respectate ase
menea cerințe de bază ne oprim, astăzi, in relatările 
noastre de pe două mari șantiere.

UTILAJ METALURGIC BUZĂU

Avansul de timp poate și trebuie să fie menținut
Creșterea producției agricole în toate sec

toarele — in scopul asigurării bunei aprovi
zionări a populației și satisfacerii tuturor ce
rințelor economiei naționale — presupune per
fecționarea întregii activități in cooperativele 
agricole de producție și intreprinderile agri
cole de stat, mai buna folosire a tehnicii din 
dotare, respectarea riguroasă a tehnologiei 
fiecărei culturi in toate unitățile, in toate fer
mele și formațiile de lucru. în cadrul pro
gramului de autoaprovizionare, alături de 
contribuția unităților agricole de stat și coo
peratiste, un rol tot mai important trebuie 
să aibă gospodăriile locuitorilor de la sate.

In acest sens, asigurarea tuturor condițiilor 
pentru creșterea producțiilor pe loturile re
partizate in folosință personală membrilor co
operatori, folosirea lor chibzuită trebuie să 
reprezinte o preocupare permanentă, de cea 
mai mare importanță, a fiecărui deținător 
de lot, a conducerilor de unități, a primării
lor comunale. Așa cum a subliniat cu cla
ritate tovarășul Nicola,? Ceaușescu și la 
plenara lărgită a Consiliului Național al A- 
griculturii, orice locuitor de la sate trebuie 
să fie, in primul rind, producător, să-și a- 
sigure in gospodăria proprie alimentele ne

cesare lui și familiei și, in al doilea rind, 
să poală valorifica surplusul pe bază de con
tract cu statul sau pe piață. In cele ce ur
mează și in numere viitoare ale ziarului nos
tru vom prezenta relatări despre experiențe, 
moduri de organizare și de utilizare a lotu
rilor in folosință personală, in care se vor 
arăta in ce condiții poate și trebuie să spo
rească producția obținută pe terenurile res
pective, precum și unele probleme care se 
cer rezolvate pentru a face să crească con
tribuția acestora la buna aprovizionare a 
populației.

O comună în care nu totul este fără cusur, 
dar oferă o experiență bună

DOUĂ EXEMPLE DE FOLOSIRE GOSPODĂREASCĂ A LOTURILOR PERSONALE

în cooperativa agricolă de pro
ducție din satul Tutjor Vladimires- 
cu, județul Brăila, lucrează 38Ș de 
cooperatori care dețin 58 de hectare 
de loturi in ’ folosință personală. 
Notăm cîteva date care prezintă 
succint configurația acestei unități, 
rezultatele obținute, precum și 
perspectivele de dezvoltare ale 
celor două sectoare principale : 
cultura vegetală și zootehnia.

Suprafața : 2 200 hectare teren
arabil fertil, in totalitate amenajat 
pentru irigații. Producții medii la 
hectar obținute in 1982 in secto
rul vegetal : griu — 5 080 kg, orz 
— 5 180 kg. porumb — 10 080 kg 
boabe, sfeclă de zahăr — 42 tone, 
soia — 3 000 kg, floarea-soarelui — 
2 800 kg ; în zootehnic : o fermă de 
vaci cu lapte cu un efectiv de 1 100 
animale și o producție anuală de 
2 900 litri de lapte de la o vacă și 
o fermă complexă cu 2 000 de porci, 
20 000 găini ouătoare și 30 000 pui 
de carne. Pentru a suplini lipsa 
izlazului, cooperativa agricolă de 
producție a venit in sprijinul cres
cătorilor de animale și a reparti
zat fiecărui membru cooperator 
care a încheiat contract cu statul 
pentru livrarea de animale 9 ari 
care să fie semănați cu porumb 
pentru furaje in cultura a doua 
după orz. Costul lucrărilor efectua
te pe aceste terenuri — arături, se
mănat, irigat — sint suportate de 
membrii cooperatori, ca și in ca
zul loturilor în folosință.

Discutăm cu Nicolae Gheorghiță, 
cooperator la ferma vegetală nr. 2,

Cultura Suprafața (ari) Producția

porumb boabe 13.5 1 400 kg
porumb masă verde 6 3 000 kg
sfeclă de zahăr 50 kg zahăr

și floarea-soarelui 2,1 8 1 ulei
legume 3 800 kg roșiî

50 kg ceapă
30 kg fasole

vie 3 300 litri vin și 1 000 kg
sfeclă furajeră 
calată printre

inter- 
butuci

sfeclă furajeră 2,4 3 000 kg

După cum am mai arătat, satul 
Tudor Vladimirescu nu are izlaz. 
Soluția adoptată de a repartiza lo
turi pentru furaje în cultura a 
doua, după orz și secară, s-a do
vedit bună. Cooperatorul Nicolae

SPRIJIN MAI MARE DIN PARTEA PRIMĂRIILOR ȘI A ORGANELOR AGRICOLE!
Primarul comunei Biharia, din ju

dețul Bihor — Gydrgy Carol — ne 
spune că in cele 6 sate ale comunei, 
loturile date in folosință membrilor 
cooperatori însumează circa 650 ha, 
din care aproape 250 se află dis
tribuite in intravilan, diferența 
fiind comasată in sole compacte, 
situate de obicei in vecinătatea a- 
șezârilor. Pe aceste loturi s-au 
realizat in anul trecut: 4 400 kg 
porumb boabe la hectar, 43 000 kg 
sfeclă de zahăr, 25 000 kg legume, 
17 000 kg cartofi, 1 000 kg fasole, 
contribuind simțitor la realizarea 
programului de autoaprovizionare.

Szilagy Ștefan, de aproape un 
sfert de veac președinte al C.A.P. 
Biharia, ne vorbește despre spriji
nul pe care îl dă cooperativa.

— Loturile aflate în extravilan, 
circa 400 ha, sint arate integral din 
toamnă. Pe cele din „vatra satului" 
această lucrare e executată in pro
porție de 90 la sută. în sarcina 
cooperatorilor au mai rămas su
prafețe minime, acolo unde efectiv 
nu s-a putut intra cu plugul trac
tat mecanic.

— Tovarășe primar, de unde-și 
procură cooperatorii sămința nece
sară ?

— Pentru porumb, cultură care 
deține ponderea, asigurăm, prin 

care deține împreună cu soția, Eca- 
terina Gheorghiță, ca loturi in fo
losință, 30 de ari.

— în afară de sare și alte cîteva 
articole de băcănie, de cerealele pe 
care le primim de la, cooperativă, 
așa cum s-a stabilit prin lege, tot 
ce consumă familia noastră compu
să din trei persoane — carne, lapte, 
brinză, ouă. legume, cartofi, faso
le, ceapă, usturoi, varză, vin și o 
parte din uleiul și zahărul de care 
avem nevoie — provin din gospo
dăria proprie. în plus, in fiecare 
an vindem statului animale pe 
bază de contract sau ducem legu
me la piață.

— Ce animale și păsări aveți 7
— O vacă cu lapte și un vițel, 

un purcel și o scroafă de prăsilă, 
15 găini, 5 giște, 3 curci. Vom mai 
crește in acest an incă doi porci, 
40—50 de pui, 10 giște, 10 curci.

— Cu acestea asigurați tot ce vă 
este necesar pentru gospodărie și 
vinzare 7

— Da. Anul trecut am contractat 
și am livrat la stat un tăuraș de 
385 kg și un porc de 81 kg, pentru 
care am primit 7 213 lei.

Sigur că toate aceste animale și 
păsări consumă furaje din belșug. 
Ctlm sînt realizate ? în afară de 
produsele pe care le primește de 
la C.A.P. — griu, porumb, coceni 
de pe 2 hectare și paie — urmă
rim în cazul de față ce se poate 
obține de pe loturile personale și 
in ce condiții. Iată cum și-a îm
părțit pe culturi gospodarul Nico
lae Gheorghiță cei 30 de ari.

Gheorghiță a realizat de pe cei 18 
ari cu porumb cinci tone de masă 
verde. Dar pentru a-și asigura cele 
necesare casei n-a neglijat nici o 
sursă. De pe o fișie de 110 m lun
gime și 4 metri lățime de-a lungul 

cooperativa agricolă, hibrizi valo
roși. Dificultăți întimpină in 
schimb legumicultorii, care nu sint 
aprovizionați corespunzător cu să- 
mință din soiurile timpurii, înalt 
productive, deopotrivă cu material 
lemnos și folie de polietilenă, pen
tru amenajarea solariilor.

Asistență și îndrumare ca și 
pentru cooperativa agricolă

— Tovarășe Szilagy, cum sînt a- 
sigurate tratamentele necesare 
combaterii unor boli și dăunători?

— Șefii noștri de fermă din sec
torul vegetal supraveghează des
fășurarea lucrărilor și starea vege
tației culturilor și pe aceste loturi, 
în situația apariției unor boli, prin 
cooperativă sint procurate contra 
cost substanțele necesare, instru- 
ind cooperatorii pentru aplicarea 
lor corectă.

în dorința de a vedea cum spri
jină organele agricole activitatea 
pentru sporirea producțiilor pe lo

curții intre gard și drum a scos 
pește 800 kg cartofi.

Cooperatorul Iordache Șerban lu
crează la ferma vegetală nr. 1. De
ține împreună cu soția. Constanța 
Iordache, tot 30 de ari. în prezent 
are in ogradă o vacă cu vițel, 17 
oi, un porc, 20 de găini, 2 rațe și

Cultura Suprafața (ari) Producția
porumb boabe 13,5 1 100 kg știuleți și, în 

cultură intercalată, o 
tonă sfeclă furajeră și 
30 kg fasole

porumb masă verde 4,7 3 tone (după secară)
sfeclă de zahăr 50 kg zahăr

și floarea-soarelui 2,1 8 1 ulei'
legume 3 1 200 kg de roșii, vi

nete, aftiei etc.
vie 3,7 400 litri vin și. in cul

tură intercalată, o tonă 
sfeclă, 50 kg ceapă

sfeclă furajeră 3 3 tone

După cum am putut vedea și după 
cum rezultă din tabelul de mai sus, 
primul din cele două elemente ale 
cultivării intensive a terenului se 
remarcă din primul moment in 
curtea gospodarului : bătătura a 
dispărut. A rămas numai aleea care 
duce la poartă sau la fîntină. Al 
doilea : se practică cu bune rezul
tate culturile intercalate și cultu
rile duble.

Trebuie arătat că toți cooperato
rii care dețin loturi in folosință 
individuală și contractează animale 
cu statul beneficiază de un spri
jin substanțial din partea C.A.P. 
Tudor Vladimirescu, a secției de 
mecanizare : se execută contra cost 
toate lucrările solului — arături, 
pregătit, insămințat, irigații, se re
partizează suprafețe in cultură 
pentru furaje, sint ajutați ia pro
curarea seminței și diferite trata
mente in cazul atacurilor de dău
nători. După cum rezultă din dis
cuțiile cu crescătorii de animale, 
din faptul că rațiile care se dau 
vacilor sînt neîndestulătoare, în 
cele mai multe cazuri lipsind 
finul, conducerea cooperativei a 
stabilit să se semene comasat 
pe loturile în folosință o su
prafață corespunzătoare cu lucernă, 
in așa fel îneît pentru fiecare vacă 
cu lapte să se asigure o tonă de 
fîn. Pentru a nu se diminua însă 

turile date în folosință membrilor 
cooperatori, ne-am adresat tova
rășului inginer Dumitru Restanția, 
directorul direcției agricole ju
dețene.

— Sub forma prestațiilor, noi 
asigurăm, prin S.M.A.-uri, efectua
rea arăturilor pe aceste loturi. Pină 

la această dată, bunăoară, lucrările 
de acest gen sînt executate în pro
porție de aproape 90 la sută, rămî- 
neri in urmă fiind in zona Diosig- 
Săcuieni. La solicitarea cooperato
rilor asigurăm integral sămința 
necesară pentru porumb, răsaduri
le necesare legumicultorilor, cu ex
cepția arpagicului și usturoiului, 
precum și material săditor cu po
tențial biologic ridicat pentru po- 
micultori. Rămîne doar ca toate 
consiliile populare, in calitatea lor 
de titulari de plan în profil teri
torial, să solicite cantitățile nece- 

3 giște și s-a hotărit să contracte
ze cu statul, ca și anul trecut, un 
tăuraș, un porc, două oi și trei 
miei pentru care a incaSat peste 
8 000 de lei. Și in această gospo
dărie ne convingem de grija cu 
care este folosită fiecare palmă 
de loc.

suprafețele cu furaje masă verde, 
vor fi mărite corespunzător tere
nurile semănate cu porumb in cul
tura a doua. O altă problemă ri
dicată în cadrul discuțiilor cu cres
cătorii de animale-1 este respectarea 
obligațiilor contractuale de ambele 
părți. Măsura stabilită de a se da 
fiecărui cetățean care contractează 
un porc 150 de kg de porumb are 
la bază tocmai încurajarea acesto
ra de a crește cit mai multe ani
male folosind la maximum resur
sele gospodăriilor proprii. Or, după 
cum ne informează inginerul șef 
al cooperativei, Viorel Popescu, 30 
la sută din cetățenii care au livrat 
animalele contractate n-au primit 
nici acum porumbul.

Cu toate că s-au obținut rezul
tate bune in cultivarea cu maxi
mum de randament a loturilor în 
folosință personală, mai sint curți 
unde bălăriile lasă puțin loc legu
melor sau porumbului, unde nu se 
face simțită prezența bunului gos
podar. Sînt necesare în această di
recție acțiuni energice pentru a-i 
determina și pe acești gospodari 
cărora le-au ruginit sapele să se 
alinieze la tot ce se face bine și 
folositor pentru interesele fiecăruia 
și ale tuturor în comuna Tudor 
Vladimirescu.

Lucian CIUBOTARU

sare încă de pe acum. Am rămas 
datori în privința asigurării îngră
șămintelor chimice necesare, uni
tățile cooperatiste fiind și ele defi
citare la acest capitol. Sperăm insă 
că înfăptuirea programelor de dez
voltare a sectorului zootehnic la 
gospodăriile populației va soluționa 
în următorii 2—3 ani fertilizarea 
aproape integrală a acestor loturi 
cu îngrășăminte organice. Pe baza 
solicitărilor, inspectoratul județean 
pentru protecția plantelor asigură 
tratamentele necesare combaterii 
bolilor și dăunătorilor.

Concluziile pun în evidență un 
lucru : producțiile pot și trebuie să 
sporească substanțial și pe loturi
le aflate în folosința membrilor 
cooperatori. Sporul de recoltă insă 
depinde nemijlocit de sporul de 
preocupare a consiliilor populare, a 
factorilor de răspundere din agri
cultură în direcția soluționării ope
rative a solicitărilor producătorilor, 
știut fiind faptul că 
podăriilor populației 
stat și la realizarea 
de autoaprovizionare 
important și trebuie 
substanțial.

aportul gos- 
la fondul de 

programelor 
este foarte 
să crească

Ioan LAZA
corespondentul „Scînteii

Printre obiectivele de investiții 
cafe se vor finaliza în actualul 
cincinal in municipiul Buzău se 
numără și secția de forjă din cadrul 
fabricii de utilaj metalurgic, unitate 
aparținind, Ia rîndul ei, întreprin
derii de utilaj tehnologic. Capacita
tea finală a noii secții va fi de 
25 000 de tone piese forjate pe an. 
După ritmul de desfășurare a lu
crărilor și după modul în care de
curge colaborarea dintre constructor 
și beneficiar se poate spune de la 
bun început că termenul de punere 
in funcțiune poate fi devansat. Iată 
situația „la zi" a lucrărilor, prezen
tată de directorul fabricii de utilaj 
metalurgic, inginerul Constantin 
Panaitescu : „în 1982 am reușit să 
punem in funcțiune o capacitate de 
producție de 1 000 tone, am montat 
presa de 1 600 tone-forță și am rea
lizat prin autodotare cele 10 cup
toare aferente. Dintre acestea am 
pus in funcțiune două cuptoare de 
încălzire și unul de tratament ter
mic, celelalte 7 urmînd să fie mon
tate în cursul acestui trimestru. 
Punerea lor integrală în funcțiune 
este condiționată însă de terminarea 
lucrărilor de transformare a siste
mului de alimentare cu combus
tibil";

într-adevăr, în faza inițială a pro
iectului alimentarea era cu combus
tibil lichid greu — motorină de cali
tate inferioară. Costul ridicat și con
sumul mare au determinat proiec
tantul — I.C.P.T.S.C. București — 
să elaboreze, o nouă documentație 
pentru alimentarea cuptoarelor cu 
gaze asociate. O parte din docu
mentație a fost primită și trei 
echipe lucrează deja la transfor

PE ȘANTIERUL COMBINATULUI PETROCHIMIC MIDIA-NĂVODARI

Promptitudinea furnizorilor de utilaje este hotdritoare
Instalația de cracare catalitică 

urma să intre in probe tehnolo
gice Ia sfirșitul anului trecut pe 
cea de-a treia platformă a Com
binatului petrochimic de la Midia- 
Năvodari. Cel puțin așa au apre
ciat factorii răspunzători de reali
zarea acestui important obiectiv 
în urma analizelor efectuate pe 
șantier. Iată însă că am pășit în 
noul an și pe șantierul acestui 
important obiectiv de investiții e... 
liniște. O parte din cei 680 de mon- 
tori au fost detașați la alte lu
crări, o altă parte, din cei 273 
care au mai rămas, nu s-au apu
cat prea serios de lucru. O preci
zare : lucrările sînt departe de a 
fi terminate, dar, din păcate, mon
torii n-au cu ce să le finalizeze.

— Sub aspectul volumului și 
tonajului, lucrările au fost execu
tate in proporție de 90 la sută, 
dar ca volum de manoperă ne 
aflăm abia la jumătate, ne spune 
șeful șantierului, ing. Dorel Ne- 

«goiță. Ău de efectuat operațiunile 
cele mai migăloase, dar și cele mai 
pretențioase, care necesită țevi și 
fitinguri de dimensiuni mici, din 
oțeluri slab aliate, care din păcate 
lipsesc cu desăvîrșire, deși există 
contracte și grafice stabilite cu 
furnizorii din țară, expirate incă 
din noiembrie anul trecut.

— Puteți să nominalizați furni
zorii restanțieri 7

— Bineînțeles, și foc acest lucru 
cu speranța că apelul nostru va 
avea ecoul dorit. E vorba de 210 
mp rețea hexagonală, așteptată de 
la întreprinderea „Vulcan"—Bucu
rești, de o serie de compensatori, 
robineți de reglare, coturi, teuri și 
reductoare care trebuie să sosească 
de la întreprinderea de utilaj teh
nologic din Buzău și întreprinde
rea de utilaj petrolier din Tirgo-

INSTANTANEE^ ȘI_ SEMNALE DE PE ȘANTIERE
• Premieră importantă pe șan

tierul Combinatului chimic din Rim- 
nicu Vîlcea : instalația de recupe
rare o hidrogenului excedentar re
zultat din procesul de fabricație a 
sodei caustice a fost pusă in func
țiune. A început să producă și o 
nduă linie tehnologică in cadrul 
Fabricii de sticlă Suceava. Amănunt 
important : noua linie folosește in 
proporție de 90 la sută in proce
sul de' fabricație materiale recupe
rabile și refolosibile.

• Patru noi instalații au intrat 
în probe tehnologice pe șantierul 
Combinatului petrochimic de la Mi

marea sistemului de alimentare la 
cele patru cuptoare aferente pre
sei de 1 600 tone-forță.

în așteptarea documentației pen
tru celelalte 6 cuptoare, pentru 
stația centrală de distribuție și in
stalațiile componente, beneficiarul 
nu a stat cu brațele încrucișate. A 
solicitat permanent urgentarea ex
pedierii documentației și, în același 
timp, și-a mobilizat specialiștii la 
montarea manipulatorului de for
jare, inregistrind un avans de 20 
de zile față de grafic. Directorul 
fabricii de utilaj metalurgic este to
tuși sceptic : „împreună cu con
structorul sîntem în avans la aproa
pe toate lucrările. Avans care pe zi 
cc trece se micșorează din cauza 
intirzierii proiectelor pentru trece
rea cuptoarelor pe combustibil ga- 
zos. O altă dificultate în perspecti
vă constă în faptul că atunci cînd 
vom primi aceste proiecte va tre
bui să solicităm sprijinul întreprin
derilor care produc instalațiile ne
cesare. Or, neavînd contracte cu ei, 
e greu de spus ce va urma".

Cit despre constructor, se cuvi
ne remarcat că acesta acționează la 
rîndul său cu'hotărîrea de a nu 
pierde nimic din avansul de pină 
acum. Șeful de lot din cadrul Trus
tului de construcții industriale 
București, maistrul- Petre Baciu, ne 
precizează : „Am mobilizat două 
echipe la executarea celor trei co
șuri de fum pentru cuptoarele care 
deservesc ciocanele de forjare li
beră. Am încheiat săpăturile meca
nice și acum pregătim armăturile. 
Pină Ia 15 februarie vom termina 
fundațiile și vom trece la montarea 
construcțiilor metalice, astfel incit 

vi.ște, 14 servomotoare și motoare 
electrice de 22 kW pentru răcitoa- 
rele cu aer și 8 mecanisme de ac
ționare și ghidare a răcitoarelor pe 
care le execută întreprinderea de 
utilaj chimic „Grivița roșie", de 7 
electropompe pe care trebuie să le 
furnizeze întreprinderea „Aversa", 
de 3 ventilatoare și 98 de supape 
de siguranță de la întreprinderea 
de ventilatoare, toate din Bucu
rești, de 5 distribuitoare hidraulice 
comandate la „Balanța"-Sibiu, 4 
poziționere și 43 traductoare de 
nivel de la întreprinderea de ele
mente pneumatice și aparate de 
măsură din Birlad.

Firește, lista furnizorilor restan
țieri nu este prea lungă, iar pro
blemele în discuție nu sint impo
sibil de rezolvat dacă ținem seama 
de capacitatea tehnică a unităților 
vizate. Ce fac totuși montorii in 
lipsa acestor materiale și instala
ții 7 încearcă să se descurce cum 
pot, cerînd proiectantului să mo
difice documentația pentru înlocui
rea conductei de 273 X 12 cu con
ductă de 355 X 12 la traseul coloa
nei de fracționare FV 8 și modlfi- 
cînd pe șantier, la aceste dimen
siuni, coturile și teurile de legă
tură, operațiuni care dublează, 
practic, timpul de execuție. în 
plus, sînt obligați să înlăture o se
rie de deficiențe la utilajele livra
te de întreprinderea de utilaj chi
mic Moreni sau să le completeze 
pe cele care au fost expediate cu 
o serie de lipsuri. Din păcate, mon
torii mai întimpină și alte greu
tăți : proasta calitate a electrozilor 
speciali de sudură livrați de între
prinderea de sirmă din Buzău, de 
pe care se desprinde pasta din cau
ză că nu sint bine centrați.Ca atare, 
uneori, dintr-un pachet de 100 de 

dia-Năvodari : separare etilbenzen- 
ortoxilen, hidrofinare-motorină, hi- 
drofinare-petrol și desulfurare gaze. 
Altfel spus, încă din „start" pe a- 
cest mare șantier al industriei noas
tre chimice noul an se anunță „fier
binte".

• In schimb, probleme pe șan
tierul Combinatului chimic din Dro- 
beta-Turnu Severin, unde nelivrarea 
unor utilaje este dublată de lipsa 
unor fronturi de lucru. Utilaje lip
sesc și pe șantierul Combinatului 
chimic din Tirnăveni. In consecință, 
un prim semnal pe adresa furnizo
rilor din Ministerul Industriei Con

in luna martie coșurile să fie gata. 
Am executat, de asemenea, fun
dațiile pentru șase din cele 9 cioca
ne de forjare liberă și avem un 
avans de circa trei luni la cel de-al 
șaptelea". La rîndul lor, montorii 
au realizat lucrările la primele două 
ciocane.

După cum se vede, constructorul 
și beneficiarul secției forjă se 
străduiesc să „bată fierul cît e 
cald", dar prea multe nu au de fă
cut. Proiectantul nu a asigurat 
restul documentației, iar furnizorii 
de utilaje trimit... telexuri în care 
solicită reprogramarea livrărilor. 
Este cazul întreprinderii de mașini- 
unelte pentru piese forjate din 
Tirgu Jiu, întreprinderii de uti
laj greu „Progresul“-Brăila și Com
binatului de utilaj greu Iași, care 
urmau să livreze Fabricii de utilaj 
metalurgic Buzău, incă de anul 
trecut, cinci ciocane de forjare li
beră. Fundațiile sint aproape gata 
pentru toate, montorii așteaptă doar 
un semnal pentru a geveni pe șan
tier. Ce așteaptă, oare, furni
zorii 7

Concluzia 7 Dacă proiectantul va 
asigura,1 așa cum s->a angajat, pină 
la 31 ianuarie și restul documenta
ției pentru'alimentarea cu gaze a 
cuptoarelor de la presa de 1 600 tone- 
forță există posibilitatea punerii in 
funcțiune pină Ia 1 octombrie a.c. 
a unei capacități de 3 000 tone pie
se forjate pe an. O perspectivă care 
obligă factorii menționați să acțio
neze enfergic, cu promptitudine pen
tru onorarea obligațiilor asumate.

Steîian CHIPER
corespondentul „Scînteii"

electrozi abia pot fi folosiți 5—6 la 
aceste lucrări de mare precizie și 
finețe, a căror calitate se contro
lează cu raze gamma. Și calitatea 
discurilor abrazive, folosite la ace
leași lucrări, de curățire a sudurii, 
furnizate de „Carbochim" Cluj- 
Napoca este atît de slabă incit in 
loc de 100 de bucăți se folosesc 600, 
mărind de 6 ori consumul la acest 
material, la care se adaugă timpul 
pierdut.

în sfirșit, în așteptarea furnitu
rilor, montorii, atiția cîți au mai 
rămas pe șantier, execută o serie 
de lucrări auxiliare la conductele 
premontate, camera liftului etc., 
iar beneficiarul, Combinatul petro
chimic Midia, încearcă să comple
teze, pe cît e posibil, nevoile șan
tierului de montaj prin confecțio
narea unor flanșe, reducții, suspen
sii elastice și alte furnituri in va
loare de circa 4 milioane lei în 
propria uzină mecanică. în plus, 
în ziua in care ne aflam pe 
șantier, directorul general al com
binatului, ing. Constantin Roncea, 
era plecat la conducerea centra
lei de resort și la conducerea Mi
nisterului Industriei Chimice, in- 
cercînd să obțină sprijinul celor 
două foruri coordonatoare în efor
tul de urgentare a expedierii furni
turilor restante. Asociindu-ne aces
tor solicitări absolut justificate ale 
beneficiarului, semnalăm toate 
aceste probleme conducerilor Mi
nisterului Industriei Construcțiilor 
de Mașini și Ministerului Industriei 
de Mașini-Unelte, Electronicii și 
Electrotehnicii cu convingerea că 
vor adopta cele mai nimerite mă
suri pentru soluționarea lor com
pletă.

George M1HAESCU 
corespondentul „Scînteii"

strucțiilor de Mașini : cind vă veți 
onora obligațiile contractuale ?

• O practică nedorită a con
structorilor, aceea de a reveni pe 
unde au trecut pentru că nu și-au 
terminat la timp și în întregime lu
crările, stricînd, în schimb, ce au 
făcut alții. în special muncitorii izo
latori. Un caz concret : șantierul 
Combinatului de fibre artificiale din 
Suceava. Cine suportă nota de plată 
a remedierilor ?

Grupaj realizat de
Cristian ANTONESCU
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opera ~EMINESCIANĂ} CRONICA PLASTICĂ

- un monument nepieritor 
înălțat limbii și istoriei străbune

Eminescu — de la a cărui 
naștere se împlinesc în a- 
cest mijloc de ianuarie 133 
de ani — a lăsat și lasă tot 
mai mult generațiilor ce se 
succed o impresie para
doxală : de a fi trăit în 
timpui i fabulos de înde
părtate, dar, pe de altă 
parte, de a fi mai nemij
locit contemporan cu ur
mașii lui de pină azi decit 
atîția dintre cel ce vor 
să-și ilustreze asemenea 
calitate cu prea multă stă
ruință și emfază.

De unde, oare, sentimen
tul acesta fecund-contra- 
dictoriu, căruia de la gene
rația posteminesciană îna
inte i s-a dat expresie în 
nenumărate chipuri ? Răs
punsul generic ar fi : în 
pofida minuțiozității cu 
care, ca niciunui alt scrii
tor român, i s-a reconsti
tuit poetului nostru națio
nal cursul existenței de 
aievea, biografia lui spiri
tuală nu a putut și nici nu 
va putea fi vreodată ho
tărnicită în mod satisfăcă
tor, pentru simplul motiv 
că în prea multe privințe 
este indatabilă. Așa cum, 
într-un articol din 1880, 
Eminescu zicea că „inde
pendența [de la 1877 — n.n.J, 
departe de a fi meritul ac
tualei generații, e suma 
vieții noastre istorice'*, tot 
astfel, parafrazind și 
schimbind ce-i de schim
bat, putem spune că bio
grafia esențială a clasicu
lui nostru primus inter pa
res, cea a sufletului său 
de incomparabilă cuprin
dere, departe de a fi doar 
expresia sintetică a gene
rației și a epocii lui, este 
summa spiritualității isto
rice și protoistorice a po
porului român. Dovada ? 
Opera eminesciană an
tumă și postumă, de la 
poeme precum Genaîa și 
Memento mori pînă la 
Scrisoarea III, Luceafărul 
și Doina, de la scrieri în 
proza și dramatice (Geniu 
pustiu, Sărmanul Dionis, 
Mira, Bogdan Dragoș) pină 
la compuneri mitofolclo- 
rice ca Făt-Frumos din la
crimă, Călin — File din po
veste, Mușatin și codrul, 
Mușat și ursitorile, la epo
peica publicistică impli- 
cînd în totalitatea ei ceea 
ce semnifica titlul ciclului 
Icoane vechi și icoane 
nouă, la varietatea și bogă
ția reflecțiilor din manus
crise despre devenirea po
porului român -șr proble
mele iscate de aceasta.

Un asemenea răspuns 
generic la întrebarea pusă 
inițial n-ar fi totuși mulțu
mitor, de l-am limita ia 
alegația indatabilltății ; ba, 
el ar părea facil-encomias- 
tic, lipsit de orice pozitivi- 
tate. Indatabilă a fost și va 
rămîne biografia spirituală 
a lui Eminescu în ce în
țeles, în care privințe ? Nu, 
desigur, în acelea că știuta 
și de timpuriu recunoscuta 
universalitate a preocupă
rilor eminesciene ar sta 
chiar întru totul sub sem
nul exhaustivității ; nici în 
acelea că întrebărilor pe 
care și le-a pus Eminescu 
nu li s-ar afla certe puncte 
de pornire, iar răspunsu
rile date de dînsul ar purta 
in întregimea lor girul in
failibilității. „Universal" e 
un cuvînt-metaforă nu si
nonim cu „exhaurient", ci 
cu „esențial", „fundamen
tal" in sfera cugetărilor și 
a simțirilor ce pot arunca 
punți de comunicare și de 
înțelegere între „indivi
dual" și „general" — fie 
acesta din urmă considerat 
la scara unei comunități 
naționale și a diferitelor ei 
vîrste istorice, fie extin- 
zindu-1 spre orizonturile 
întregii Istorii a umanității. 
Tot așa, dacă întrebărilor 
pe care și le-a pus Emi
nescu li se pot afla nexuri 
cauzale în peripețiile exis
tenței lui intime sau cetă
țenești, iar răspunsurilor 
numai căutate, sau și date 
de el, trecerea vremii e de 
natură să le aducă îndrep
tări, întregiri, nuanțări, sau 
chiar cîte un fine de neac- 
ceptare, atunci tuturor a- 
cestora e posibil să li se 
adauge distinguo-uri de 
natură a schimba fața lu
crurilor. Intii, întrebările 
pe care Eminescu a înțeles 
să le aleagă și să le for
muleze erau dintre acelea 
(„o vijelie", aflăm din Me
mento mori) cărora expe
riența sa nu le ' putea fi 
mai mult decît ceea ce se 
cheamă îndeobște cauză 
imediată ; cauza lor funda
mentală, permanentă, — 
spre a o numi cu termenii 
lui Bălcescu din Mersul re
voluției in istoria români
lor, — „se pierde in zilele 
veacurilor". Cum tot din 
Memento mori știm, inte
rogațiile eminesciene sint 
dintre acelea care, chiar 
„nedind vo dezlegare, duc 
l-a dezlegărel uși" prin 
persistența și acuitatea cu 
care li se impun dintotdea- 
una oamenilor. Cealaltă 
distingere, întregitoare fi
rească a primei, vizează 
faptul că din răspunsurile

George MUNTEANU

cu cauzalități, de anvergura 
celor amintite, chiar din- 
tr-o minte de geniu ema- 
nind, parte rămin, parte se 
petrec. Nu se petrec insă 
și întrebările ce le-au ge
nerat. îndeosebi prin a- 
ceastă împrejurare și în 
asemenea înțeles, biografia 
spirituală a lui Eminescu a 
fost și rămîne indatabilă 
în numeroase privințe. Cu 
alte cuvinte, se menține in
tr-o perpetuă contempora-

să constituie însuși princi
piul intern de configurare 
a gindiril artistice și so- 
cial-politice a celui ce a 
sintetizat ca nimeni altul 
permanențele spiritualității 
românești din epocile ce 
ne-au precedat. Incit, „de
parte [...) de-a ne face lau- 
datores temporis acti", cum 
arăta intr-un articol pole
mic din 1881, Eminescu 
și-a conceput întreaga ope
ră publicată sau manus-

Desen de Constantin PILIVȚA
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PURURI TÎNÂR
Eminescu, Voievodul
Pururi tinăr, Înstelat,
Să-l purtăm în piept prin veacuri 
Din pruncie ne e dat.

L-a înveșmîntat cu viața 
Si cu dor vindecător 
Blinda Limbă Românească 
Maica noastră-a tuturor.

Așteptat, în visul nostru 
El era demult prezent — 
Existenta lui e gindul 
împlinit, nu accident.

Din iubire și speranță 
întrupat ca tinăr domn 
Eminescu e triumiul 
Celor veșnic fără somn.

Celor ce-au plătit cu viață 
Viața graiului cel siînt 
Din sintaxa Limbii noastre 
Să nu piară vreun cuvint.

Eminescu e refuzul 
Unui neam — nicicind sărac 
în iubire și speranță — 
De-a îmbătrini prin veac,

E puterea de-a renaște 
Veșnic din același trunchi, 
Crezul unor oameni liberi 
Niciodată în genunchi.

Pururi tînăr (și de rouă
Vieții noastre-nrourat) 
Eminescu, Voievodul, 
Din pruncie ne e dat.

Dan VERONA
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neitate cu epocile care 
i-au premers și-i succed.

Să ne gindim, in lumina 
celor dinainte, la numai 
citeva dintre rațiunile ma
jore care strămută spiri
tualitatea eminesciană din 
durata istorică acum revo
lută in cea la care partici
păm nemijlocit. Respectul 
neabătut față de limba și 
de istoria patriei e o con
stantă a vieții spirituale 
proprii oricărui popor, evi- 
dențiindu-și multiplele te
meiuri îndeosebi în perioa
dele de mari prefaceri și 
de cumpene. ca aceasta — 
dinspre sfirșitul secolului 
al XX-lea. Ca atare i-a și 
fost subliniată importanța 
de către președintele țării 
noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la cel de al 
XII-lea Congres, cu atîtea 
alte prilejuri.

Tocmai prin semnifica
ția lui de constantă, un a- 
semenea respect era menit

crisă ca pe o ardentă 
laudă a limbii și a istoriei 
străbune, înțelese ca veri
tabile pietre de hotar la 
orice răspîntie unde e de 
chibzuit asupra bunelor 
opțiuni.

Lauda eminesciană a 
graiului românesc este în
săși opera lui Eminescu- 
poetul, prozatorul, drama
turgul, gazetarul, creată 
după principiul „a turna în 
formă nouă limba veche 
și-nțeleaptâ“. Ar fi însă o 
eroare să se vadă în acest 
vers emblematic din Scri
soarea II doar o tngenioasă 
întorsătură de stil, sau și o 
ilustrare specifică a dia
lecticii procesului de crea
ție. Eminescu se convin
sese nemijlocit, prin stu
dierea vechilor manuscrise 
și tipărituri, ca și a celor 
mai noi, apoi a modurilor 
de expresie din literatura 
orală și a vorbirii populare 
din toate ținuturile locuite

de români, că : „Limba 
noastră nu e nouă, ci din 
contra veche și staționară. 
Ea e pe deplin formată în 
toate părțile ei, [...] ea e și 
bogată, pentru cel ce o cu
noaște, nu in cuvinte, dar 
în locuțiuni", iar în aces
tea, un singur cuvint ală
turat cu altul are alt în
țeles". Prin urmare, „a tur
na în formă nouă limba 
veche și-nțeleaptâ“ însem
na pentru Eminescu a mer
ge spre alăturarea inedită 
de cuvinte în propria-i 
creație, în intenția de a 
ajunge la „locuțiuni" pe
rene cit și acelea care s-au 
ivit prin veacuri potrivit 
geniului limbii străbune, 
în treacăt fie zis, nici 
Creangă nu proceda altfel. 
Insă dacă la Creangă totul 
se producea mai mult din- 
tr-un instinct artistic fără 
greș, in cazul lui.Eminescu 
reflecția îndelungă — și 
adesea surprinzător de mo
dernă — decidea asupra în
tregii lui lucrări și a fina
lității ei de ultimă analiză, 
care era cea patriotică. 
„Limba și legile ei dezvoltă 
cugetarea", iși nota intr-un 
rind Eminescu pentru sine 
(Ms. 2 257, f. 175), însă gin- 
dindu-se fără îndoială la 
rolul imens pe care cu
noașterea și cultivarea lim
bii îl are în propășirea in
divizilor, a comunităților 
naționale cărora aparțin 
aceștia. „Nu noi suntem 
stăpinii limbii, ci limba e 
stăpîna noastră", iși în
semna Eminescu in altă 
împrejurare (Ms. 2 275 B, 
f. 74), avind in vedere de
sigur nu ceea ce viza struc
turalistul Michel Foucault 
relativ recent, printr-o 
formulare similară, ci ilu
zoria omnipotență a filolo
gilor puriști, pe de o parte, 
iar pe de alta — enorma 
forță de coeziune și de sta
bilitate pe care limba o 
are in viața unei națiuni. 
Cu citeva spicuiri în a- 
ceastă privință, e vremea 
să și încheiem șira! cuge
tărilor eminesciene ce se 
constituie într-o vibrantă 
„laudă" a limbii române ,• 
„Dar ceea ce voiesc românii 
să aibă e libertatea spi
ritului și conștiinței lor în 
deplinul înțeles al cuvintu- 
lui. Și fiindcă spirit și 
limbă sînt aproape identi
ce, iar limba și naționalita
tea asemenea, se vede 
ușor că Românul se vrea 
pe sine, iși vrea naționali
tatea, dar aceasta o vrea 
pe deplin". Și.t „fiecare 
are nevoie de un tezaur 
sufletesc, de un razăm mo
ral [... ;] numai în limba sa 
omul iși pricepe inima pe 
deplin. Și intr-adevăr, dacă 
în limbă nu s-ar reflecta 
chiar caracterul unui po
por, dacă el n-ar zice 
oarecum prin ea : «așa 
voiesc să fiu eu și nu alt
fel»-, oare s-ar fi născut 
atîtea limbi pre pămint ?“.

Dacă pentru Eminescu 
limba unui popor este veș- 
mintul modului său speci
fic de a cugeta și tezaurul 
experienței lui esențiale, 
al istoriei sale, e de ințe- 
les cum opera eminesciană 
este o celebrare a momen- 
telor“și intimplărilor vred
nice de luare aminte din 
întreg trecutul nostru. In- 
tr-o posibilă definiție 
globală, menită a lumina 
ceea ce o unifică mai sta
tornic pe dinăuntru, opera 
lui Eminescu ar putea fi 
chiar numită o icoană a 
felului cum se privesc ro
mânii pe ei înșiși și a fe
lului cum privesc întreaga 
lume. Pe sine, scriitorul 
s-a dorit de timpuriu pre
cum urmează : „iară eu, 
în mijlocul acelor capete 
încoronate de părul alb al 
înțelepciunei, în mijlocul 
poporului plin de focul en
tuziasmului, să fiu inima lor 
plină de geniu, capul cel 
plin de inspirațiune, preot 
durerilor și-a bucuriilor — 
bardul lor" (Geniu pustiu). 
Priveliștile dinții ale obir- 
șiei noastre le-a fixat în 
cel mai întins și mai miri
fic pastel din cuprinsul li
teraturii române, veritabi
lă oază paradisiacă in mij
locul atitor pustiuri de 
amărăciuni evocate in poe
mul său despre istoria 
umanității, Memento mori. 
Raporturile omenoase din
tre conducători și popor, 
ca și omenia românească 
îndeobște, dăruitoare de 
„pămint și apă" atîtora, 
prin veacuri dar nu cu de-a 
sila, le-a veșnicit Eminescu 
itf Scrisoarea III și In nu
meroase scrieri din aceeași 
constelație. Și, în spiritul 
posibilei definiții de mai 
înainte, nu e hazardat să 
se spună că poezia iubirii 
și a naturii, a infinitelor 
stări de „dor", a cugetări
lor prefăcute în viziuni de 
cuprinderea celor din Scri
soarea I sau din Luceafă
rul, aparțin istoriei noastre 
spirituale. Adică felului 
românilor de a da seamă 
despre cum se pricep pe 
ei înșiși și cum înțeleg lu
mea — pe întreg șirul de 
trepte dintre relativitatea 
putințelor și absolutul nă
zuințelor.

0 imagine revelatoare 
a creației plastice 

bucureștene 
Salonul municipal de pictură, 

sculptură și grafică
Cuprinzător și totodată 

selectiv, concentrînd rezul
tate ale creației artistice 
desfășurate in cursul anu
lui ce abia a trecut, Salo
nul municipal de pictură, 
sculptură și grafică oferă, 
in sălile de la parter 
ale Muzeului de artă 
al Republicii Socialiste 
România și in rotonda Sălii 
mici a Palatului, o amplă 
imagine a creației artiștilor 
bucureșteni. Este o imagine 
inevitabil fragmentară, res
trictivă nu numai pentru că 
realitatea atelierelor și a 
preocupărilor artistice este 
cu mult mai bogată, ci și 
pentru că lipsesc de pe si- 
meze lucrări ale unor ar
tiști consacrați în favoarea 
unei numeroase și de un 
ridicat nivel calitativ pre
zențe tinere.

Lucrările de pictură, 
scdlptură și grafică așa 
cum se înfățișează ele vi
zitatorilor in generoasele 
săli de expunere ale mu
zeului atestă, dincolo de o 
amplă și firească diversi
tate de ^orientări și modali
tăți de expresie, existența 
unei arte românești moder
ne deschise polisemantis
mului valorii, implicînd 
prezența unor complexe 
mesaje artistice și ideatice. 
Aspecte ale naturii — ade
vărate comentarii afective, 
menite să exprime, în pic
tură, de pildă, bucuria de a 
privi un peisaj, de a con
templa roadele pămintului, 
apelul la sursele unice ale 
spiritualității noastre ma
gistral materializate în 
creația folclorică, investi
garea dimensiunii etice, 
extinderea registrului te
matic tradițional prin lu
crări care își propun să 
pună în valoare, in ima
gini ample, monumentale, 
spectaculoase, semnificații 
contemporane de larg in
teres social sînt preocupări 
ușor de recunoscut în ac
tuala expoziție.

In domeniul picturii (și 
de această dată preponde
rentă din punct de vedere 
numeric) natura a consti
tuit sursa unor frumuseți 
variate, a oferit creatorilor 
nu 'atit’ prilejul unor des
crieri fidele,’ cit numeroa
se posibilități de interpre
tare și construcție. Pe lin
gă artiștii generației vîrst- 
nice a căror estetică im
plicită este derivată din 
postimpresionismul tardiv 
interbelic, numeroși artiști 
ai generațiilor medii și ti
nere se remarcă prin con
tinuarea unei tradiții a cro

matismului armonic cu va
lențe lirice, vizibil chiar la 
pictorii care apelează la ri
gorile unor limbaje mai 

-raționalizate decit cele de
rivate din ecourile tirzii ale 
impresionismului. Valori- 
ficind calitățile plastice ale 
concretului, peisajele sau 
naturile statice, cum ar fi 
acelea semnate de Ion Po
pescu Negreni, Ion Gheor
ghiu, Traian Brădean, Ion 
Grigore, Grigore Vasile, 
Eugen Popa, Mihși Bandac, 
Spiru Chintilă, Mihai Ma
cri, Costin Neamțu, Re- 
none Șuvăilă, Dan Con- 
stantinescu, Aurel Nedel, 
Pavel Codiță, Vasile Var
ga, Zamfir Dumitrescu, 
Dimitrie Grigoraș, Andrei 
Chintilă, Anca Predvisocar, 
Luminița Frățilă, Octavian 
Vișan, Constantin Pacea, 
Lidia Nacuischi, Vasile 
Melica și alții, își dovedesc 
totodată capacitatea de a 
evoca personalități artistice 
complexe. Preocupați de a 
aborda in ample compozi
ții teme de mai larg inte
res uman și social, Elena 
Greculesi, Brăduț Covaliu, 
Octav Grigorescu, Mihai 
Rusu, Constantin Nițescu, 
Vasile Celmare, Ion Stendl, 
Constantin Blendea, Geta 
Mermeze și alții aduc și de 
această dată viziuni care 
sintetizează mesaje specific 
contemporane. Fie că duc 
mai departe vigoarea dese
natorului Ressu sau fluidi
tatea coloritului palladyan, 
fie că recurg la o geome- 
trizare a cîmpului vizual 
sau la game de mare inten
sitate cromatică, fie că se 
grupează afin în catego
ria suprarealismului (Se
ver Frențiu, Semproniu 
Iclozan, Ștefan Cîlția ș.a.) 
sau se rezumă la graiul 
elocvent al materiei pictu
rale cu ritmurile și uneori 
cu asperitățile ei (Gheor- 
ghe Șaru, Marius Cilievici, 
Teodor Moraru ș.a.) pic
torii au adus în lucrări vi
ziuni moderne și sentimen
te contemporane.

Deși mai restrîns din 
punct de vedere numeric, 
domeniul sculpturii demon
strează prin intermediul 
lucrărilor celor mai reali
zate din punct de vedere 
artistic că puterea de ex
primare a unor psihologii 
complexe, prezența unei 
atitudini existențiale in 
care s-a păstrat nealterată 
măsura umană sînt moda
lități importante ale comu
nicării cu publicul actual. 
O atestă, dealtfel, portretul 
atît de puternic evocator al

Pescari Brăduț Covaliu

lui Brâncuși, semnat de 
maestrul Ion Irimescu si 
intitulat cu simplitate 
„Mască", sau o lucrare de 
un remarcabil echilibru in
terior al expresiei cum este 
aceea intitulată de Gabrie
la Manole Adoc „Tinerii", 
portretul de dimensiuni 
monumentale realizat de 
Constantin I. Popovici, ca și 
ritmurile aspre, cu rădăcini 
adinei în arta cioplitorilor 
populari ce definesc lucra
rea semnată de Gh. Iliescu 
Călinești. Remarcabilă este 
în actualul salon prezența 
unor sculptori tineri cum 
ar fi Dinu Rădulescu, Ion 
Iancuț, Bela Crișan, Nico
lae Păduraru, Cristian Be- 
divan, Ion Bolborea, Mihai 
Istudor, Corneliu Cama- 
roschi ș.a., care se prezin
tă și de această dată cu'lu
crări de un ridicat nivel ca
litativ.

Remarcînd ca și în tre
cut absența unor preocu
pări mai asidue îndreptate 
în direcția realizării de 
afișe și ilustrații de carte, 
trebuie să subliniem că 
grafica prezentată în ro
tonda sălii mici a Palatului 
este în marea ei majorita
te o grafică de șevalet, care 
pune in valoare o mare 
varietate de stiluri și per
sonalități artistice. Amin
tind numele unor artiști ca

Vasile Socoliuc, Constan
tin Baciu, Hortensia Masi- 
chievici, Ion Panaitescu, 
Vasile Olac, Maria Con
stantin, Vanda Mihuleac, 
Elena Bronițki, Ion Valen
tin Scătlătescu, Raluca 
Grigorcea, Alexandru Tra
ian Filip, Petru Vintilă ju
nior și alții trebuie să sub
liniem că de la modalități 
de abordare în spirit tra
dițional a gravurii sau de
senului și pînă la imagini 
care concentrează, care 
simplifică motivul esenția- 
lizînd astfel ideea lucrării, 
sporindu-i eficiența artis
tică, registrul modalităților 
de exprimare este și în 
acest domeniu foarte larg.

O expoziție de amploarea 
Salonului municipal reu
nește fără îndoială și lu
crări nu pe deplin limpezi
te, lucrări în care comu
nicabilul se confundă cu 
facilul, în care se poate 
recunoaște un amestec de 
contradicții născute fie din 
refuzul unor opțiuni tran
șante, fie din incertitudini 
valorice.

Imaginea de ansamblu pe 
care o lasă Municipala ’82 
(dincolo de unele, ineren
te, nereușite) este însă 
aceea a unei manifestări 
de ținută.

Marina PREUTU

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN
conștiința înaintată, revoluționară a poporului

PROGRAMUL 1
11.00 Telex
11,05 Din marea carte a patriei
11.30 Ecran de vacanță : „Aventurile lui 

Babușcă** (ultima parte)
12,00 Ora de muzică
13,10 Să cînte copiii
13.30 La sfirșit de săptămînă ri) • Tele- 

sport : Retrospectiva Campionatu

lui mondial de fotbal — Spania *82 
(IV) ; ora 18 : Dinamo București — 
A.T.S.E. Graz. (Repriza a II-a din 
„sferturile*4 de finală ale „Cupei 
cupelor44 Ia handbal masculin. — 
Transmisiune directă de la Palatul 
sporturilor și culturii)

18,35 Săptămînă politică
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,20 La sfîrșit de săptămînă1 (II) • 19,20 

Teleenciclopedia • Ritm și melo
die • Mondovision • 20,15 Film în 
seria] : „Iancu Jianu“ (episodul 2) 
• 21,00 Meridianele umorului și 
cînteculul

22,00 Telejurnal

22,10 La sfîrșit de săptămînă (III) 
• Mondovision • Romanțe și cîn- 
tece de veselie

23,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal
19,20 Mihai Eminescu
19,50 „Cîntarea României**. De pe marea 

scenă a țării — pe micul ecran. Ju
dețul Buzău

20,35 Muzica zilelor noastre
22,00 Telejurnal
22,10 Jaz în nocturnă
23,00 închiderea programului

(Urmare din pag. I)
După cel dd)-al IX-lea Congres, po

porul, condus de partid, a trecut la 
făurirea unei societăți socialiste pu
ternice, capabile să asigure un venit 
național ridicat, să înfăptuiască mo
dernizarea economiei, a științei, a în- 
vățămîntului, înflorirea fără prece
dent a culturii, toate acestea fiind 
potențate de dezvoltarea echilibrată, 
armonioasă a tuturor județelor țării. 
Partidul, secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, fac to
tul pentru ca tot ceea ce reprezin
tă, in' patrimoniul României socialis
te, valoare materială ori spirituală să 
se integreze intr-un proces a cărui 
condiție esențială este asigurarea 
randamentului maxim ; pentru ca 
energiile națiunii să fie canalizate pe 
făgașul înfăptuirii unor programe 
cutezătoare de dezvoltare a indus
triei, a agriculturii, de perfecționare 
a întregii activități economico-sociale, 
de valorificare superioară a tuturor 
resurselor țării.

Partidul a acționat stăruitor, în 
toți anii de după cel de-al IX-lea 
Congres, pentru ca oamenii să gin- 
dească mal bine, să înțeleagă mai 
bine ce se întîmplâ în țară și în lume, 
să se clarifice asupra a ceea ce au ei 
de făcut pentru înfăptuirea mărețe
lor obiective ale noii etape de dez
voltare a patriei. O idee de însem
nătate fundamentală pentru întrea
ga noastră viață, pentru prezentul și 
viitorul patriei a devenit dominantă 
în acești ani : aceea că certitudinile 
zilei de miine nu se pot naște de la 
sine ; că ele cer strădanii în plus, o 
superioară valorificare a competen
ței profesionale, a resurselor de 
creativitate, o exemplară organizare 
a activității productive. De nenumă
rate ori. prin glasul secretaru
lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fost cu preg
nanță subliniat adevărul că investi
ția cea mai prețioasă, cea mai rod
nică, ce se reflectă atît în viața ță
rii, cit și in viața fiecăruia, poartă 
numele muncii.

Pornind de la convingerea că so
cietatea socialistă nu poate fi con
dusă decit pe baze științifice, parti
dul, secretarul său general și-au 
sporit neîncetat preocupările pentru 
investigarea științifică a realității, 
anticipînd și sesizînd la timp apari
ția unor fenomene sociale noi, in
clusiv a unor situații ce pot genera 
contradicții, asigurînd soluționarea 
cu eficiență sporită a tuturor pro
blemelor pe care le ridică edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea României spre 
comunism.

Deplină unitate de gînd, 
de voință, de acțiune. Con" 
greșul al XII-lea al partidului a

deschis o etapă nouă, superioară 
in istoria României contemporane : 
etapa transformării cantității intr-o 
nouă calitate. S-a trecut la stimu
larea factorilor intensivi ai creșterii 
economice, ia aplicarea unor noi 
măsuri menite să asigure întărirea 
rolului statului in viața societății, 
perfecționarea democrației socialiste, 
afirmarea plenară a personalității 
umane. în acest cadru politic, eco
nomic și social s-au intensificat 
preocupările pentru sporirea rindu- 
rilor partidului, pentru îmbunătățirea 
întregii sale activități. Acest proces 
dobindește noi dimensiuni, noi 
perspective luminoase in temeiul 
hotărîrilor Conferinței Naționale din 
decembrie 1982. Sint asigurate toate 
condițiile pentru ca forța de inriuri- 
re a partidului să devină și mai pu
ternică, pentru ca organele și orga
nizațiile sale să confere un nou con
ținut, superior din punct de vedere 
calitativ, întregii munci, organizato
rice și politico-educative.

Așa cum demonstrează viața, prac
tica revoluționară, rolul politic con
ducător al partidului în societate este 
in continuă creștere. Partidul va 
desfășura o activitate îndelun
gată, va fi încă multă vreme de aici 
înainte lumina călăuzitoare a mun
cii și vieții poporului. Dezvoltînd 
această teză în cuprinsul amplei 
Expuneri rostite la plenara din iu
nie 1982, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a referit pe larg la cerințele și la 
preocupările privind întărirea con
tinuă a partidului, ridicarea nivelu
lui său ideologic, creșterea forței 
sale organizatorice, pentru a-și putea 
îndeplini, în cele mai bune condiții, 
misiunea istorică, rolul de centru vi
tal al întregii noastre societăți, de 
dinamizator al tuturor energiilor 
creatoare ale națiunii noastre socia
liste.

Trăim într-o societate în care au 
loc profunde prefaceri revoluționare. 
Partidul însuși se schimbă, odată cu 
înnoirile ce se produc in viața pa
triei. Nici formele de organizare, 
nici modalitățile practice de activi
tate ce-i sint proprii nu sint date o 
.dată pentru totdeauna. Ele se înno
iesc, se perfecționează, partidul fiind 
forța care asigură promovarea nou
lui, înlăturarea din viața socială a 
tot ceea ce este vechi, perimat și nu 
mai corespunde noilor condiții, noii 
etape de dezvoltare a societății 
noastre.

Forumul național al comuniștilor a 
adoptat hotăriri de importanță is
torică menite să asigure perfecțio
narea în continuare a activității parti
dului așa incit in fiecare nouă e- 
tapă, in fiecare perioadă să fie elabo
rate noi forme și noi metode de 
activitate organizatorică și politîco- 
educativă. să se asigure soluționarea 
justă și eficientă a problemelor ce 
apar, fie la nivelul întregii socie

tăți, fie in unități economice, în in
stituții, in colectivele de muncă. 
Pornindu-se de la teza subliniată 
în Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la plenara din iunie 1932, 
potrivit căreia, în prezent, proble
ma principală nu este creșterea nu
merică a rindurilor partidului, ci asi
gurarea unei calități superioare a 
membrilor de partid, a activității or
ganelor și organizațiilor de partid, 
Conferința Națională a adoptat ho- 
tărîri importante menite să asigure 
perfecționarea pregătirii politico- 
ideologice a comuniștilor, întărirea 
spiritului de răspundere, de disci
plină în îndeplinirea sarcinilor, dez
voltarea criticii și autocriticii, afir
marea unei atitudini combative față 
de orice încălcare a legilor țării, con
solidarea democrației interne de 
partid, parte integrantă a democra
ției muncitorești, socialiste.

A conduce împreună cu poporul, 
pentru popor, nu este doar o simplă 
teză cu valoare teoretică, ci un adevăr 
cu rădăcini adinei în întreaga viață 
economico-socială a patriei. întreaga 
activitate a partidului se întemeiază 
pe analiza științifică a intereselor 
fundamentale ale poporului, pe ra
portarea acestor interese la realită
țile concrete ale societății noastre, 
ale lumii in care trăim. Și se Înte
meiază, deopotrivă, pe conștiința 
faptului că nimic din ceea ce vrem 
să avem nu ne poate veni de-a gata, 
că tot ceea ce vrem să realizăm nu 
poate fi decit rodul muncii și crea
ției poporului.

Așa cum a făcut-o din primele 
momente ale activității sale în frun
tea partidului, — și acum, de la tri
buna Conferinței Naționale — tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-a adresat 
deschis muncitorilor, țăranilor, inte
lectualilor, întregului nostru popor, 
arătînd că trăim momente de care 
depinde locul pe care îl va avea 
România în lume ; că avem răspun
derea față de viitorul copiilor noștri, 
față de cauza socialismului și comu
nismului, față de națiunea noastră 
socialistă de a face totul pentru ca, 
în aceste momente cind întreaga 
lume este afectată de criza econo
mică, să fie asigurată dezvoltarea in 
continuare, în ritm susținut, a pa
triei.

Poporul întreg urmează partidul 
comunist, pe secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al său, cu conștiința limpe
de a ceea ce are de făcut, cu hotărî- 
rea fermă de a acționa în strînsă 
unitate, muncind cu înaltă răspun
dere, cu abnegație, pentru a demon
stra, așa cum a cerut secretarul ge
neral al partidului, forța și trăinicia 
societății noastre, pentru a dovedi că 
nu se teme de greutăți, că își înde
plinește cu cinste misiunea istorică 
ce-i revine, de a asigura făurirea 
socialismului și comunismului în 
România.
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DIVERS
Diploma 
descifrată

Intre exponatele de cea mai 
mare valoare existente in Mu
zeul Tării Crișuriior din Oradea 
se află și o diplomă originală 
pe pergament, cu text in limba 
latină, despre care pină de cu- 
rind nu se știa decit că repre
zintă actul de înnobilare a unui 
român transilvănean Traduce
rea fidelă a textului de către 
profesorul orădean Vasile Rus, 
urmată de riguroase cercetări 
documentare și bibliografice în
treprinse de muzeografi, au 
dezvăluit originea și importanța 
deosebită a diplomei. Ea atestă 
înnobilarea la 4 august 1742, la 
intervenția lui Inochentie Micu, 
a nepoților săi — Demetriu, 
Oprea șt Daniel Muntiul — care 
erau și rude apropiate ale lui 
Samuil Micu, ilustrul corifeu 
Școlii Ardelene.

al
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„Livada 
e viața mea"

La Ilovăț, județul Mehedinți, 
există o marc livadă de meri a 
I.A S. Corcova, de pe care se 
obțin recolte record, in această 
fermă muncește de peste trei 
decenii un pasionat pomicultor : 
Emil Vamvu Adică se află aici 
incă de la alintarea primului 
măr. Deși livada numără mii 
de pomi, el știe despre fiecare 
cind a fost plantat, ce pretenții 
are, ce răsplată așteaptă de la el. 
„La pensie nici nu mă gîndesc — 
ne spune pasionatul pomicultor. 
Atit cit m-or ține puterile, am 
să fiu mereu in livadă, care a 
crescut sub ochii mei și care 
mi-e atit de dragă".

Năravul din fire
După ce ispășise o pedeapsă, 

Kblcze 'stvăn a început să lu
creze la întreprinderea jude
țeană pentru valorificarea re
surselor materiale refolosibile 
din Sfintu Gheorghe. Mai 
exact, la magazia de piei. La 
început a stat „in banca lui", 
nimeni n-avea ce să-i repro
șeze. Pînă in ziua in care șeful 
depozitului, avind alte treburi 
de rezolvat, i-a încredințat 
cheile magaziei. Cu cheia in 
buzunar, K.I. părăsește locul de 
muncă și se instalează in res
taurantul ,Bodoc“ din localitate. 
Aici ii oferă unui barman spre 
vinzare piei de ovine. Preț de 
chilipir : 200 lei bucata 
palma și beau aldămașul.

„Vinzătorul" ia un taxi, 
duce pină la întreprindere, 
trage din magazie 11 piei 
oaie (unde o fi fost paznicul?), 
le vlră intr-un sac, le aruncă 
peste gard și cu taximetristul 
care-l aștepta, se duce înapoi la 
restaurant, unde incasează banii. 
Dar a fost repede „încasat" 
el. Și-a făcut-o pe... pielea

Bat

se 
sus- 

de

Și 
lui.

pe la noi"
Gheorghe Gh. Popescu 

comuna Obirșia de Cimp (Me
hedinți), a ajuns, fără voia lui, 
autorul unui record greu de 
egalat in materie de service 
cu... deserviri. In ziua de ÎS 
februarie t9$l (una mie nouă 
sute opt zeci și unu) a dus un 
aparat de radio la unitatea de 
pe Calea Traian din Drobeta- 
Turnu Severin 
„Prestarea", 
pretins, cu 
„Aparatul e 
rificăm, il 
citeva zile 
după trei luni i s-a înapoiat 
aparatul de radio, dar cind a 
ajuns acasă a observat că nu 
funcționează. L-a aus inapoi. 
Și iar i s-a promis că in citeva 
zile va fl reparat, și iar a fost 
aminat. Pină acum, a făcut 
omul 15 drumuri la Drobeta- 
Turnu Severin. Fiecare drum 
l-a costat cite 42 de lei. A venit 
și anul de grație 1983 și apa
ratul 
nează. 
drumuri, 
pâra un altul 
terii continuă 
drumuri, spunindu-i de fiecare 
dată : „Mai treceți pe la noi". 
P'nă cind ? Poate că ar trebui 
să „treacă" și vreun control.

din

a cooperativei 
A plătit cit i s-a 

chitanța nr. 27 955. 
nou, așa că il ve- 
reparăm și peste 
il ridicați". Abia

de radio tot nu funcțio- 
Cu banii cheltuiți pe 

ooroape că-și cum- 
nou. Dar meș- 
să-l poarte pe

Singur-singurel
— Afară ! teșiți cu totii 

afară ! Vreau să rămin singur ! 
— țipa cit il ținea gura.

Soția și cei trei copii mi
nori erau sistematic alungați din 
casă. Dormeau pe unde puteau. 
Iar el, Gheorghe G. din Birlad, 
răminea in casă singur-singurel. 
Ba nu : cu paharul, de care nu 
se mai despărțea. I s-a spus, 
i s-a tot spus și explicat să se 
astimpere, să nu mai facă scan
dal. El — nimic. Văzind 
nu-i chip să fie potolit, 
tervenit legea și... a 
căutat.

că 
a in- 

găsit ce a

Nesăbuință
municipiul 
in boxa de

Marian G. din 
Constanța depozitase 
la subsolul blocului de pe aleea 
Pelicanului, unde locuiește, două 
canistre phr.e cu 40 litri de 
benzină. Vrind să golească o 
parte oin conținutul lor 
tr-un va3 deschis pentru
alimenta automobilul, a apelat 
la ajutorul unui colea. Și cum in 
boxă era întuneric beznă, unul 
din ei a scăpărat un chibrit. A 
fost de ajuns pentru a se aprinde 
o vilvătaie. Marian G. a scăpat 
cu arsuri la miim și picioare, 
colegul lui cu fuga si amindoi 
cu învățătura de minte.

Și poate că nu numai ei !

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Republicii Populare Democrats Coreene

PHENIAN

în legătură cu Încetarea din viață a profesorului Kang Ryang Uk, vice
președinte al Republicii Populare Democrate Coreene, președintele C.C. al 
Partidului Social-Democrat din Coreea, vă exprim dumneavoastră și, prin 
dumneavoastră, familiei îndoliate a defunctului, cele mai profunde condo
leanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România

0 MARE ÎNDATORIRE SI 0 MARE RĂSPUNDERE A PRODUCĂTORILOR
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Cronica
La Centrul demografic O.N.U. — 

România (CEDOR) din București a 
avut loc, vineri, festivitatea deschi
derii celui de-al VIII-lea curs post
universitar cu tema „Populația și 
dezvoltarea social-economică“, desti
nat cadrelor din țările în curs de 
dezvoltare, inclusiv din România.

Timp de 6 luni, economiști, plani
ficatori, sociologi, demografi, statis
ticieni, arhitecți, psihologi, agronomi, 
geografi din Algeria, Angola, Argen
tina, Benin, Congo, Camerun, Coasta 
de Fildeș, Guineea, Maroc, Senegal, 
Vietnam, Zair și România vor studia 
multiplele aspecte ale problematicii 
lumii contemporane, îndeosebi pri
vind interacțiunea dintre evoluția 
fenomenelor demografice și dezvol
tarea social-economică, în contextul 
social-economic, politic și cultural al 
ț -'Iar în curs de dezvoltare.

alocuțiunile rostite cu acest pri- 
le, de Olimpia Solomonescu, pre
ședintele Comisiei naționale de de
mografie, Raymond F. Rabenold, re
prezentantul rezident al Programului 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
în România, și Marcel V. Fabri, di
rectorul CEDOR, s-a evidențiat rolul 
important al Centrului demografic 
O.N.U. — România din București in 
acțiunea de sprijinire a țărilor in 
curs de dezvoltare, in formarea ție 
cadre in acest domeniu de activitate, 
precum și pe linia acordării de asis
tență tehnică Ia o serie de proiecte 
de planificare și dezvoltare regiona
lă, globală și sectorială, în special la 
formularea și evaluarea programe
lor de politică demografică in con
textul specific al fiecărei țări. S-a 
subliniat, de asemenea, contribuția

Concertul de gală al laureaților
Concursului cîntecului muncitoresc, patriotic ți revoluționar

în studioul de concerte al Radio- 
televiziunii române a avut loc, vi
neri seara, concertul de gală al lau- 
reaților concursului cîntecului mun
citoresc, patriotic și revoluționar, or
ganizat de Consiliul Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România, in colaborare cu Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste. Uniu
nea compozitorilor și muzicologilor și 
Radioteleviziunea română.

Concursul a prilejuit realizarea 
unor noi lucrări corale șl de muzică 
ușoară ce exprimă, într-un limbaj 
expresiv, sentimentele de dragoste și 
devotament ale oamenilor muncii din 
patria noastră — români, maghiari,

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
LA PALATUL SPORTURILOR

Dinamoviștii susțin azi meciul retur din „Cupa cupelor” 
la handbal

Astăzi, la Palatul sporturilor din 
Capitală va avea loc meciul retur de 
handbal dintre echipele masculine 
Dinamo București și A.T.S.E. — 
Waagner din Graz (Austria) contînd 31—27.

Start... în sezonul atletic
Sezonul atletic de sală debutea

ză la sfîrșitul acestei săptămîni, sîm- 
bătă și duminică fiind programată 
etapa de zonă a campionatului repu
blican. Concursurile se desfășoară la 
Cluj-Napoca, Timișoara, Cimpulung, 
lrașov, Brăila, Focșani și Bucu- 
ești. Finalele campionatului sint 

prevăzute pentru 5 februarie, in 
sala „23 August" din Capitală. în 
continuarea calendarului competițio- 
nal intern, municipiul Focșani va 
găzdui „Cupa 16 Februarie", urmată 
de tradiționala întrecere internațio
nală de sală „Cupa de Cristal", pro
gramată la București în zilele de 19 
și 20 februarie. Pînă la această com
petiție, in compania unor sportivi de

Azi, în Capitală

Intilnire 
cu automobiliștii 

fruntași
Astăzi după-amiază, în sala de 

festivități a hotelului Parc-Turist 
din Capitală, are loc, de la ora 17, 
festivitatea de premiere a fruntași
lor pe 1982 ai campionatelor națio
nale de automobilism și karting. In 
rindul acestora se află — la auto
mobilism • Nicu Grigoraș, Ștefan 
Iancovici, L. Balint — C. Zărnescu 
(de la I.A. ,,Dacia“-Pitești), Const. 
Gherghel, W. Hirschvogel (de la
C. S.M. Reșița), M. Costinean — Gh. 
Barbu (I.P.A. Sibiu), -I. Matei — Gh. 
Gliga (Cetate — Deva), C. Motoc 
(Politehnica București) etc. ; — la 
karting : D. Popescu (Unirea Trico
lor București), Ionuț Bobocel (I.T.B.),
D. Țăranu (L.I.A. Timișoara), S. 
Ciocan (Pescărușul — Constanta) etc.

La intilnirea de azi cu automobi
liștii fruntași (în cadrul căreia vor 
fi prezentate și filme specifice) sînt 
invitați specialiștii din acest dome
niu, precum și alți iubitori ai spor
tului cu motor, tineri muncitori, 
studenți, elevi, pionieri. (L Dumi- 
triu).

zilei
importantă pe care România o are 
în buna desfășurare a activității 
CEDOR.

La festivitate au luat parte repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe și Comisiei naționale de de
mografie — instituții împuternicite 
prin acord să coopereze cu CEDOR 
— Abdel Salam Dajani, directorul 
Centrului de informare al Națiuni
lor Unite în România, Franz Eber
hard, directorul Centrului european 
pentru invățămîntul superior al 
UNESCO, Habib-ur-Rahman Siddiqui, 
reprezentant al Fondului Națiunilor 
Unite pentru activități în domeniul 
populației, experți străini și români, 
șefi ai unor misiuni diplomatice, alți 
membri ai corpului diplomatic acre
ditați la București.

★
Muzeul de istorie al Republicii 

Socialiste România a găzduit, vi
neri, un schimb de experiență în 
domeniul restaurării și conservării 
lucrărilor de artă, documentelor, 
cărților, altor obiecte de valoare ce 
alcătuiesc patrimoniul cultural na
țional.

Cu acest prilej, la Muzeul națio
nal de istorie s-a deschis o expozi
ție cu tema „Restaurarea — știință, 
tehnică, măiestrie", ce reunește pie
se de mare valoare din patrimoniul 
de carte rară, documente și piese 
textile din epoca medievală, sigilii 
diverse tezaure descoperite pe teri
toriul patriei.

La vernisaj a participat tovarășa 
Tamara Dobrin, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. (Agerpres) 

germani și de alte naționalități — 
față de Partidul Comunist Român și 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, fierbintele lor 
patriotism, hotărîrea fermă de a-și 
dedica întreaga activitate progresu
lui necontenit al României socialiste.

Cîntecele înscrise in concurs au 
fost prezentate in concerte publice, 
fiind supuse aprecierii unui juriu al
cătuit din personalități de seamă ale 
vieții muzicale — compozitori, cri
tici, dirijori, alți oameni de cultură 
și artă, precum și din reprezentanți 
ai publicului spectator. Cele mai va
loroase lucrări, incluse în programul 
concertului de gală, au fost distinse 
cu premii și mențiuni. (Agerpres) 

pentru sferturile de finală ale „Cupei 
cupelor". Jocul va începe la ora 17,15. 
în prima partidă, handbaliștii români 
au repurtat victoria cu scorul de 

peste hotare, săritoarele în lungime 
Vali Ionescu, recordmană mondială 
și campioană continentală in aer li
ber, precum și Anișoara Cușmir, a 
doua performeră mondială și vice- 
campioană a Europei, au fost invitate 
la Concursul internațional de la Sin- 
delfieden (R.F. Germania), ce va 
avea loc în ziua de 29 ianuarie.

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al Miliției — 

Direcția circulație
Verficările tehnice anuale

După cum am scris in ziarul nos
tru, in conformitate cu modificările 
aduse legislației rutiere prin Decre
tul nr. 403 / 1982 și H.C.M. 172 /
1982, începind cu data de 1 ianuarie
1983, verificarea tehnică anuală a 
autovehiculelor proprietate persona
lă se face in luna in care a fost în
matriculat fiecare autovehicul. Po
sesorilor de autoturisme Înmatricu
late în luna ianuarie din anii prece
dent le reamintim că, pentru a evi
ta aglomerațiile, urmează să se pre
zinte chiar în aceste zile la unitățile 
autorizate să efectueze astfel de 
operațiuni.

Un inamic al siguranței 
circulației : alcoolul

Consumul de alcool constituie 
unul din principalii factori de risc 
în circulația rutieră, una din cauze
le cele mai frecvente generatoare de 
accidente. Prin acțiunile sale asupra 
organismului, alcoolul diminuează 
reflexele, produce erori în aprecie
rea distanțelor, determină luarea 
unor decizii contraindicate sau cu 
întîrziere. Ieșind dintr-un bufet din 
satul Lăpușnic, județul Caraș-Seve- 
rin, Ilie Obștelescu nu observă că 
autobasculanta care tocmai trecea 
prin fața sa tractează nu una, ci 
doua remorci și, angajindu-se în 
traversare, prin spatele primei re

Excelenței Sale Domnului
JOAO BAPTISTA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

Președintele Republicii Federative a Braziliei
BRASILIA D. F.

Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 
vă transmit calde felicitări, urări de sănătate și fericire personală.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost profund mișcat de mesajul de felicitări și urări pe care 
Excelența Voastră a binevoit să mi le adreseze cu ocazia sărbătoririi zilei 
naționale a țării mele.

Vă rog să primiți expresia viilor și sincerelor mele mulțumiri.
Reinnoind Excelenței Voastre sentimentele de gratitudine ale poporului 

voltez, ale Consiliului de Salvare a Poporului și ale guvernului său, vă rog 
să primiți asigurările celei mai înalte considerațiuni.

Medic comandant JEAN-BAPTISTE OUEDRAOGO
Președintele Consiliului de Salvare a Poporului, 

Șef al statului Republica Volta Superioară

Ședință de bilanț al activității din domeniul justiției
in zilele de 13 și 14 ianuarie a 

avut loc ședința de bilanț al activi
tății desfășurate de Ministerul Jus
tiției și instanțele judecătorești in 
cursul anului 1982.

In telegrama adresată cu acest 
prilej tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, se spune :

Avînd deplina înțelegere a rolului 
și îndatoririlor ce le revin in socie
tate — ca activiști de partid și de 
stat — juriștii vă asigură, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de hotărîrea lor unanimă de a-și 
perfecționa pregătirea politică și 
profesională, stilul și metodele de 
muncă pentru creșterea capacității 
de acțiune in prevenirea infracțiu
nilor și a altor fapte antisociale, în 
combaterea cu fermitate a acestora, 
nepermițind nimănui să nesocoteas
că sau să încalce legile țării, să 
aducă sub orice formă prejudicii 
orinduirii socialiste, intereselor pa
triei, veghind ca nici o persoană 
vinovată de săvîrșirea unei infrac
țiuni să nu rămînă nepedeosită și ca 
nimeni șă nu fie pedepsit pe 
nedrept.

Totodată, juriștii din sistemul jus
tiției se angajează să dezvolte și să 
diversifice legătura strinsă cu orga
nismele democratice, cu masele 
populare, să-și aducă o contribuție 
mai însemnată la activitatea poli- 
tico-educativă pentru formarea omu
lui nou, cu o înaltă conștiință, să 
pună un accent mai mare pe creș-

Conferințe pentru dare de seamă și alegeri ale uniunilor 
asociațiilor studenților comuniști

« I «

în zilele de 13 și 14 ianuarie s-au 
desfășurat conferințele pentru dare 
de seamă și alegeri ale uniunilor a- 
sociațiilor studenților comuniști din 
centrele universitare București, Iași, 
Brașov și Galați.

Participanții la conferințe au dez
bătut și analizat. într-un spirit de 
înaltă responsabilitate și angajare, 
activitatea desfășurată în perioada de 
la , conferințele precedente de Către 
organele și organizațiile asociațiilor 
studenților comuniști, de către toți 
studenții, pentru transpunerea în 
viață a sarcinilor reieșite din hotă- 
rîrile Congresului al Xll-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului, 
din indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, privind educația comunis
tă, prin muncă și pentru muncă a 
studenților, creșterea contribuției ti
nerei generații universitare la reali
zarea obiectivelor dezvoltării econo- 
mico-sociale a României, la ridicarea 
patriei noastre pe noi culmi de pro
gres și civilizație.

în hotărîrile adoptate de conferin
țe, studenții s-au angajat să acțio
neze cu responsabilitate comunistă și 
spirit revoluționar pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor ce le revin 
din documentele de partid și legi- 

morci, este agățat și accidentat de 
următoarea. Din fericire, a rămas 
in viață. Evitarea deplasărilor sub 
influența alcoolului constituie una 
din normele cele mai de seamă in 
protejarea vieții și integrității cor
porale a pietonilor și conducătorilor 
de vehicule.

Atenție, pietoni I
Dacă deplasarea pietonilor s-ar 

desfășura cu respectarea strictă a 
normelor rutiere, accidentele s-ar 
reduce cu cel puțin o treime. Din 
păcate, numărul evenimentelor cu 
victime din rindul pietonilor conti
nuă să se mențină ridicat. Deși tot 
mai mulți cetățeni înțeleg să res
pecte regulile privind folosirea dru
mului public în calitate de pietoni, 
unii se mai angajează încă în tra
versarea străzilor prin locuri neper- 
mise. Riscul este cu atit mai mare 
în condiții meteorologice nefavora
bile. Traversările prin locuri neper- 
mise sau cele neprecedate de asigu
rarea temeinică, deplasările pe su
prafețe carosabile alunecoase (cu 
polei, gheață, mizgă etc.) sau cele 
efectuate în condiții de vizibilitate 
redusă, ca urmare a ceții, diminuea
ză considerabil conducătorilor auto 
posibilitatea de a evita accidentul 
La fel de periculoase sînt traversă
rile prin fața sau prin spatele mij
loacelor de transport in comun opri
te în stație. 

terea răspunderii față de toate valo
rile materiale și spirituale ale socie
tății noastre socialiste, pe apărarea 
și dezvoltarea lor.

întregul personal din sistemul 
justiției vă asigură, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de de
votamentul nemărginit pe care il 
nutresc față de dumneavoastră, de 
hotărirea nestrămutată de a acționa 
cu toate forțele pentru ridicarea pe 
o treaptă nouă, calitativ superioară, 
a activității lor, avind ca program 
de bază aplicarea cu toată fermi
tatea a legilor țării, aducindu-și ast
fel contribuția la realizarea măre
țului Program al partidului de îna
intare a României pe drumul fău
ririi societății socialiste multilateral 
dezvoltate și comunismului.

Apropiata aniversare a zilei dum
neavoastră de naștere, în acest an 
cind împliniți 65 de ani de viață 
rodnică și cinci decenii de activitate 
revoluționară, ne oferă, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
prilejul de a vă adresa, asemenea 
întregului nostru popor, cu senti
mente de profundă prețuire, dragos
te și recunoștință, cele mai alese 
felicitări și respectuoase urări de ani 
mulți și fericiți, de multă sănătate 
și putere de muncă, în fruntea 
partidului și statului, conducind cu 
aceeași fermitate și înțelepciune 
destinele poporului nostru, înain
tarea patriei pe calea socialismului, 
libertății, independenței și prospe
rității.

le tării, din orientările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu privind perfecțio
narea continuă a învățămintului su
perior, creșterea eficienței educative 
a întregii activități desfășurate de 
organele și organizațiile asociațiilor 
studenților comuniști, pentru întim- 
pinarea cu rezultate cit mai bune in 
toate domeniile de activitate a Con
ferinței a XIII-a a U.A.S.C.R.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții au adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al partidului, telegrame, 
în care, exprimindu-și recunoștința 
profundă față de grija părintească 
și preocuparea permanentă pe care 
conducerea partidului, personal to
varășul Nicolae Ceaușescu le ma
nifestă pentru formarea multilatera
lă a viitorilor specialiști, pentru 
transformarea revoluționară a școlii 
superioare românești și realizarea 
unei noi calități in intregul nostru 
învățămînt, au reafirmat cu putere 
adeziunea deplină a tuturor studen
ților țării, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, la po
litica internă și externă a partidu
lui și statului nostru, atașamentul 
profund față de patrie și partid, față 
de tradițiile glorioase de luptă ale 
poporului român și realizările pre
zente ale națiunii noastre socialiste.

Conferințele ș)u dat glas angaja
mentului ferm al tinerei generații 
universitare de a cinsti prin noi fap
te de muncă aproDiata aniversare a 
65 de ani de viață și 50 de ani de 
activitate revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

Bif-jor La Casa de cultură din 
Oradea a fost vernisată o expozi
ție de artă fotografică în care sint 
prezentate lucrări realizate de ar
tiști amatori și profesioniști, mem
bri ai unor fotocinecluburi din țară, 
(loan Laza),

[qSÎ La biblioteca orășenească 
din Pașcani s-a deschis o expozi
ție de carte sub genericul „Ediții 
eminesciene", manifestare înscrisă 
in „Decada Eminescu", aflată la a 
cincea ediție. Expoziția cuprinde 
numeroase volume din creația ma
relui poet, ediții princeps, reviste 
și publicații care au consemnat 
creația „Luceafărului poeziei ro
mânești". Tot aici au loc recita
luri, medalioane, seri și șezători 
literare — dedicate vieții și perso
nalității lui Mihai Eminescu. (Ma
nele Corcaci).

Constanța. Orașul Constan-
ța găzduiește două prestigioase ma
nifestări ale artei plastice contem
porane. Galeriile de artă prezintă o 
expoziție selectivă de pictură cu lu
crări realizate de participanții la

91 MMINI-UNELTE, A ilECIROTlHNICIENMR
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(Urmare din pag. I)
mașini-unelte, electrotehnică și elec
tronică, avind in subordine 5 Insti
tute și mai multe centre de cerce
tare științifică și inginerie teh
nologică. Putem spune că în ul
timii ani eforturile încununate de 
succes ale cercetării științifice ori
ginale de profil au fost intr-ade
văr numeroase. Doar în 1982 s-au a- 
similat și introdus in fabricație 
peste 1 700 de produse noi de înaltă 
tehnicitate și eficiență ridicată, cum 
ar fi : sisteme de conducere cu cal
culator a proceselor tehnologice din 
industriile cimentului, chimică și 
energetică ; regulatoare automate 
pentru generatoare navale ; centrale 
telefonice electronice cu 50, 200 și 
1 000 de linii etc. Dintre contribuțiile 
c.ercetării la înfăptuirea programelor 
prioritare ale economiei naționale aș 
aminti seria de motoare cu ac
ționare în curent continuu, desti
nate metalurgiei ; seria de motoare 
în construcție antigrizutoasă pentru 
exploatări miniere ; echipamentul de 
acționare tiristorizată pentru insta
lații de foraj ; manometre pentru 
industria chimică și navală (toate a- 
ceste echipamente, prin care se eli
mină importul, vor începe să se li
vreze incă din acest an). In prezent, 
începe pregătirea tehnică și de fabri
cație pentru echipamente destinate 
centralelor nuclearo-electrice, precum 
și pentru echipamentul de bord ne
cesar aviației. Demn de menționat 
este și faptul că eforturile depuse de 
cercetare s-au concretizat, in același 
timo, prin reducerea aproape Ia ju
mătate a duratei de asimilare a 
unora dintre echipamentele com
plexe.

Nu putem trece însă cu vederea 
faptul că in 1982 s-au înregistrat și 
o serie de intirzieri sau stagnări in 
fabricarea unor produse ca potențio
metre multitură. unele tiouri de con
densatoare, precum și faotul că nu 
s-a acordat suficientă atenție asimi
lării materialelor și produselor ne
cesare pentru realizarea programelor 
de integrare.

Este motivul pentru care în pro
gramul de cercetare și inginerie teh
nologică pentru 1983 se acordă prio
ritate temelor vizînd noi asimilări dș 
produse, în vederea ușurării efortu
lui valutar al țării și a creșterii ex
portului. De reținut că în acțiunea de 
reducere a importurilor, un rol im
portant a început să-l joace activi
tatea de microproducție a unităților 
de cercetare științifică ce vor asigu
ra, cu începere din acest an, o serie 
de produse de înaltă complexitate și 
funcționalitate tehnică. Printre aces
tea se numără utilaje pentru micro
electronică, mașini-unelte specializa
te, acumulatoare și lămpi pentru 
industria minieră etc. Firește că în 
domeniul nostru, cu rol decisiv în 
accelerarea introducerii progresului 
tehnic și, implicit, în modernizarea 
întregii economii naționale, cerce
tarea de profil trebuie să fie zi de 
zi racordată lă nou. Iată de ce aș
teptăm și mal mult din partea cerce
tării și ingineriei tehnologice proprii. 
Dealtfel, am convingerea că lu
crătorii din cercetarea de profil vor 
acționa cu toată hotărirea, astfel 
incit să-și aducă o substanțială con
tribuție la realizarea prevederii ca 
importul specific să scadă în 1983, 
pe ansamblul industriei noastre, cu 
mai mult de 8 la sută, față de 1982.

— Ce preocupări există pe linia re
ducerii substanțiale a consumurilor 
și, implicit, a creșterii rentabilității 
din industria electrotehnică și elec
tronică, mare consumatoare de ma
terii prime, materiale foarte costisi
toare ?

— In acest scop au fost luate de 
curind măsuri privind reproiectarea 
constructivă și tehnologică, înlocuirea 
unor materiale deficitare, miniaturi
zarea unor produse, introducerea unor 
procese tehnologice neconvenționa-

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 15 

ianuarie, ora 20 — 18 ianuarie, ora 20. 
tn țară : Vremea va fi in general ume
dă, cu cerul mai mult noros. Vor cădea 
precipitații, mai ales sub formă de nin
soare. Vîntul va sufla moderat cu in
tensificări locale din sectorul vestic.

CARNET CULTURAL

ultima ediție a Simpozionului de 
creație de la Constanța, iar la sime- 
za sălii de expoziții temporare din 
noua clădire a Muzeului de artă 
sint prezentate lucrări de artă gra
fică ale unor piasticieni contempo
rani, inspirate din frumusețea pei
sajului dobrogean și hărnicia oa
menilor acestui ținut (George 
Mihăescu).

Sibiu ®ub „Generozita
tea privirii". Comitetul județean de 
cultură și educație socialistă și 
Centrul județean de îndrumare a 
creației populare și a mișcării ar
tistice de masă din Sibiu au editat 
un album cu cele mai bune foto
grafii realizate de membrii foto- 
clubului local „Orizont" în cei zece 
ani de activitate. (Nicolae Brujan).

Tulcea Consiliul județean al 
educației politice și culturii socia
liste a organizat o serie de manifes

Ie, îmbunătățirea coeficientului de 
utilizare a metalului, măsuri care, 
concretizate la nivelul întreprinderi
lor noastre, vor asigura atingerea 
obiectivului trasat de conducerea 
partidului ca prevederile pe 1985 
privind consumurile de materii pri
me, materiale și energie să fie reali
zate incă din 1983.

In principal, vom reduce ponderea 
unor produse ce consumă materiale 
energointensive și din import (ca
bluri și conductoare, izolatoare elec
trotehnice, transformatoare și apa- 
rataj de înaltă tensiune, piese tur
nate etc.). In schimb, vom spori 
ponderea produselor ce valorifică 
superior resursele materiale — mij
loace de automatizare electronice, 
tehnică de calcul, electronică indus
trială și profesională, mașini-unelte 
speciale și specializate, echipamente 
de transmisiuni. Pe această bază, in 
1983 gradul de valorificare a princi
palelor materii prime și materiale 
va crește cu peste 10 la sută.

— Unele întreprinderi din subordi- 
nea ministerului mai realizează incă 
produse cu consumuri energetice ri-

I cpNuoRB//?/£E ^cjnteii
LA INCEPUT DE AN

dicate. Cum se urmărește diminua
rea acestora ?

— Printre măsurile vizînd reduce
rea consumurilor energetice din în
treprinderile noastre aș cita optimi
zarea încărcării și a amestecului 
gaze-aer la cuptoarele de topit sti
clă electrotehnică ; scurtarea cicluri
lor de producție, prin aplicarea teh
nologiilor de ardere rapidă, la reali
zarea produselor din ceramică elec
trotehnică ; introducerea proceselor 
de acoperire electrolitică la tempe
raturi scăzute etc. In ce privește asi
gurarea unor produse care să func
ționeze la utilizatori cu consumuri 
reduse de energie, aș cita : noile 
transformatoare și motoare electrice 
cu pierderi de energie electrică mai 
scăzute cu 15 la sută, echipamente 
pentru optimizarea cu calculator a 
dispecerizării consumului de energie 
electrică, centrale telefonice electro
nice cu consumuri energetice mai 
reduse cu 20 la sută, tuburi fluores
cente de 4 și 8 wați; îmbunătățirea 
constructivă a mașinilor de spălat 
pentru reducerea consumului de 
energie pe kilogramul de rufe spă
late etc. Totodată, s-au luat măsuri 
pentru recuoerarea energiei. între 
care aș menționa recuperările la 
standurile de probă a motoarelor 
electrice mari.

— Intr-un șir de anchete, ziarul 
„Scinteia" a semnalat că aparatele 
de măsură și control nu satisfac nici 
cantitativ, nici calitativ cererea con
sumatorilor din industrie. Ce se în
treprinde deci pentru a asigura li
vrarea acestora ?

— Programele speciale, elaborate 
în acest scop, au fost completate cu 
302 noi tipuri de AMC-uri, din care 
83 vor fi realizate prin micropro
ducție, ,jn .qnitățj de cercetare șiiip.--f 
țifică șt inginerie tehnologică. Im ce ' 
privește termenele de realizare, mă ‘ 
voi limita la două exemple : între
prinderea bucureșteană „Precizia" 
trebuie să asimileze pînă în luna 
mai a.c. noi contoare de căldură cu 
integrator electronic în trei tipo- 
dimensiuni, iar întreprinderea de 
traductoare și regulatoare directe 
Pașcani — în cursul primului semes
tru al anului — două tipuri de con
toare electromagnetice de debit.

— Tovarășe ministru, vă rugăm să 
conturați o comparație intre stadiul 
atins de ramura de mașini-unelte, 
electrotehnică și electronică din 
România și performanțele tehnicii 
mondiale din aceste domenii.

— Poate că nu numai mie, dar și 

ptnă la 70 km/oră In zonele de șes, iar 
la munte vitezele vor depăși 120 km/oră. 
Temperatura va continua să scadă ușor. 
Minimele vor fi cuprinse Intre minus 10 
și zero grade, iar maximele Intre minus 
4 și 6 grade. In București : Vreme 
schimbătoare. Cerul va fl temporar 
noros. Vor cădea precipitații sub formă 
de Iapoviță și ninsoare. Temperaturile 
minime vor oscila între minus 4 șl zero 
grade, iar cele maxime Intre zero și 4 
grade. (Corneliu Pop, meteorolog de 
serviciu).

tări cultural-educative pentru lo
cuitorii Deltei Dunării. La Sulina, 
Crișan, Maliuc, Sf. Gheorghe. Par- 
dina. Chilia Veche au loc dezbateri, 
expuneri, simpozioane, urmate de 
spectacole artistice susținute de 
formații artistice din județ. (Neculai 
Amihulesei).

Suceava Concursul județean 
„Laudă cărții" al bibliotecilor co
munale și al bibliotecarilor, aflat 
la a 7-a ediție, și-a desemnat ciști- 
gătorii. Scopul întrecerii este ca, 
prin creșterea numărului cititorilor 
și al cărților citite, prin organizarea 
la sediu, la locurile de muncă și la 
sate a unor variate acțiuni cultu
ral-educative, să contribuie la edu
cația comunistă a maselor. Pe pri
mul Ioc s-au situat bibliotecile-din 
comunele Frumosu, Zvoriștea și 
Vadu Moldovei (Sava Bejinariu).

Călărași. Comisia municipală
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altor specialiști din țări cu o indus
trie dezvoltată le-ar fi greu, dacă 
nu imposibil să stabilească o ierar
hie mondială. Desigur că unele com
parații privind performanțele teh
nice, funcționale ale unor produse, 
competitivitatea lor pot fi făcute. 
Bunăoară, industria electronică ro
mânească fabrică azi numeroase 
produse cu performanțe comparabile 
cu cele realizate pe plan mondial. 
Iar cea mai bună dovadă că o serie 
de echipamente comoiexe româ
nești se situează la un înalt nivel de 
competitivitate este faptul că ele 
s-au impus pe zeci și zeci de piețe 
străine, in condiții de strinsă concu
rență cu firme de renume din lumea 
întreagă. In acest sens, grăitoare 
sint citeva date privind situația ex
portului nostru. Astfel, doar in 1982, 
față de anul precedent, acesta a în
registrat o creștere de 22 la sută pe 
relația devize liber convertibile. în 
prezent, exportăm in 70 de țâri o 
gamă foarte variată de produse, de 
la componente electronice și tehnică 
de calcul la locomotive electrice, 
mașini-unelte și utilaje pentru in
dustria textilă. In afara lărgirii con
tinue a exportului nostru in țările 
socialiste, am reușit să pătrundem 
cu produsele noastre și pe alte piețe 
unde am întilnit furnizori cu renu
me mondial, respectiv: cu motoare 
și cabluri electrice în S.U.A. și Ca
nada ; cu centrale telefonice și lo
comotive diesel-electrice în Grecia; 
cu transformatoare de putere în Ca
nada, Brazilia ; cu mașini-unelte în
R. F.G., Italia, Anglia, Franța și
S. U.A. Nu aș vrea să se înțeleagă 
de aici că ne complăcem în- 
tr-o stare de automulțumire. Dim
potrivă, realitățile lumii in care 
ne desfășurăm activitatea ne obligă 
permanent la noi și noi căutări pen
tru ridicarea gradului de competiti
vitate a produselor. Sîntem con
știent! că în domeniul electronicii, 
de pildă, o încetinire In promova
rea progresului tehnic și tehnologic 
poate costa foarte mult, culminind 
cu pierderea unor piețe. E și nor
mal. dacă avem în vedere că ritmul 
de înnoire a multor grupe de pro
duse e de circa 2 ani.

— Dezvoltarea impetuoasă a elec
trotehnicii și electronicii, realizarea 
programului prioritar de microelec
tronică presupun un sprijin larg din 
partea altor industrii, chemate să asi
gure o serie de materii prime și ma
teriale noi, ultrapure. Participarea in
dustriilor furnizoare este la înălți
mea exigențelor 1

— Cred că nu exagerez dacă afirm 
că unitățile noastre utilizează ma
terii prime și materiale din profilul 
de fabricație a sute de unități in
dustriale. Avînd în vedere sarcinile 
deosebite ce ne revin, e de prisos 
să mai spun cit de important 
este ca ele să livreze la timp și la 
nivelul calitativ cerut produsele 
contractate. E adevărat că, în gene
ral, ne bucurăm de solicitudine din 
partea ministerelor furnizoare. Aș
teptăm totuși o aprovizionare mai 
ritmică cu materii prime și ma
teriale, mai ales cupru pentru 
conductori electrici. In plus, se im
pune urgentarea asimilării unor 
materiaje țjeț , șjtriqță .necesitate, ins > 
deosebi pentțu industria electro» 
rflpă și(? micrppleptrohică. Este vorba 
de materiale ultrapure și semi- * 
conductoare, rășini de încapsu
lare, plăci de înaltă rezoluție, mase 
de presare troplcalizate, mase plas
tice cu proprietăți dielectrice supe
rioare, rășini și cauciucuri siliconice 
etc. Aceste asimilări urmează să fie 
realizate pînă la sfîrșitul cincinalu
lui, potrivit unor programe stabilite 
împreună cu ministerele de resort. 
Solicităm, în continuare, reanalizarea 
acestor programe, în vederea redu
cerii duratelor de asimilare, astfel 
îneît să primim încă din 1983 și 1984 
materiile prime și materialele pre
văzute în prezent la import.

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 14 IANUARIE 
1983

Extragerea I : 85 3 21 5 86 77 59 
42 49.

Extragerea a Il-a : 19 40 22 83 41 
36 47 51 11.

Fond total de cîștiguri : 1 096 997 
lei.

de răspîndire a cunoștințelor știin
țifice a programat o intilnire cu oa
menii muncii de la cooperativa 
agricolă Borcea, cu lectori ai Uni
versității cultural-științitice, pe 
tema : „Cum explică știința, în opo
ziție cu religia, apariția vieții pe 
pămint". (Rodica Simionescu).

Satu Mare. Colectivul sec
ției maghiare a Teatrului de Nord 
a prezentat în premieră piesa „Co
piii soarelui" de Maxim Gorki, in 
regia lui Kovacs Adam. • Sub 
egida inspectoratului școlar și a ca
sei personalului didactic din Satu 
Mare a apărut o nouă culegere de 
materiale din experiența activității 
didactice și de educare comunistă a 
elevilor. (Octav Grumeza).

Caraș-Severin. La salerii,e 
„Agora" ale filia’ei județene Ca
raș-Severin a U.A.P. s-a deschis 
prima expoziție de artă plastică 
din acest an. în cadrul acesteia, 
pictorii Petru Galiș și Nicolae Un
gar expun lucrări în ulei inspira- ■ 
te din realitățile contemporane. 
(Nicolae Cătană).

• NOUTĂȚI LA SA
LONUL INVENȚIILOR. 
Cel de-al IX-lea Salon interna
țional al invențiilor, care a avut 
loc la Geneva, a prezentat o 
serie de noutăți, între care, pe 
primul loc. s-au situat dispozi
tivele pentru economisirea ener
giei. De un deosebit succes 
s-au bucurat motoarele perfec
ționate de automobil, cu un 
randament superior celor actua
le, precum și noile tipuri de 
captatori solari cu performanțe 
ridicate. Printre „vedete" s-a 
numărat, de asemenea, un bec 
fluorescent care reduce cu 50 
la sută consumul de energie.

Alte noutăți : un leagăn auto
mat pentru copii, un indicator 
al presiunii pneurilor chiar în 
timpul rulării automobilului și 
o mașină de tuns iarba care se 
deplasează pe pernă de aer, 
fiind prevăzută. în același timp, 
cu un compartiment pentru co
lectarea ierbii tăiate.

• PERSPECTIVELE IN
GINERIEI GENETICE. In 
cursul următorilor doi ani, in
gineria genetică va înregistra, 
potrivit cotidianului „Interna
țional Herald Tribune", o serie 
de, succese spectaculoase, între 
care : realizarea unui hormon

uman de creștere, care va per
mite să se combată liliputanis- 
mul, deficiență de care suferă 
mulți copii, accelerind totodată 
vindecarea fracturilor sau rege
nerarea țesuturilor arse ; reali
zarea unor bacterii care vor 
transforma biomasa în alcool 
(aspect deosebit de important 
în condițiile penuriei de ener
gie) ; realizarea unor vaccinuri 
împotriva diareei la viței și la 
tineretul porcin; realizarea unui 
înlocuitor al zahărului, fără nici 
un fel de efecte secundare pen
tru organismul uman etc. Ingi
neria genetică se profilează, 
astfel, ca una din marile direc
ții ale revoluției tehnico-știin- 
țifice contemporane.

DE
RETUTINDENI

• RADIOGRAFII ÎM
BUNĂTĂȚITE. !■»«- 
neză Fuji a pus la punct un nou 
procedeu Roentgen, care utili
zează numai o parte din doza 
de radiații necesară pînă acum, 
realizind, totodată, clișee de mai 
mare claritate. Noul procedeu 
folosește, in plus, o placă din 
rășină sintetică ultrasensibilă, 
pe care se află aplicat un strat 
dintr-o substanță bacterică. Pla
ca poate fi folosită pentru 1 000 
de radiografii.

• „ROMANUL ELEC
TRONIC". Canadianul Burke 
Campbell este autorul primului 
„roman electronic". Intr-una 
din zile, spre sfîrșitul anului 
trecut, el s-a așezat la claviatu
ra unui computer și a început 
să scrie. Șase ore și jumătate 
mai tîrziu a terminat un micro- 
roman cu subiect istoric. „Fa
raonul orb". Un sfert de oră 
după aceea, romanul, gata im
primat, începea să fie difuzat 
în Canada și în S.U.A. Expli

cația? Editorul romanului trans
misese in prealabil textul in 
seturi de cite 10 pagini — pe 
măsură ce lucrarea era elabo
rată — unei rețele de compu
tere, racordate la rindul lor la 
un număr de imprimerii elec
tronice. Restul a fost simplu. 
Un mare semn de întrebare ră- 
mîne totuși. Nu se spune nimic 
despre calitățile artistice ale 
„romanului electronic"...

• INFORMATICA SI 
STABILIREA REGIMULUI 
ALIMENTAR. -Aline“
de la alimentație, „n“ de la nu
triție și „e“ de la echilibru) este 
denumirea unui sistem compu
terizat de stabilire a regimului

alimentar, pus la punct de că
tre un specialist francez in pro
blemele alimentației, profesorul 
Maurice Cloarec. Scopul ? Pre
venirea afecțiunilor cardio
vasculare, care se datorează în 
mare parte suoraponderabili- 
tățîi și in general excesului de 
lipide (grăsimi). Paclenții sînt 
supuși, cu ajutorul unui compu
ter, unui interogatoriu amă
nunțit în legătură cu habitudi
nile alimentare, consumul de 
alcool, de tutun, antecedentele 
medicale etc. Pe baza datelor 
obținute, computerul elaborea
ză un regim dietetic personali
zat. Totodată, datele primite de 
la diferiții pacienți, stocate în 
memoria computerului, urmea
ză a sluji la efectuarea unui 
studiu comparativ, cu ajutorul

căruia se speră că vor fi com
bătute cu mai mult succes ma
ladiile cardiovasculare. care 
numai în Franța fac 200 000 vic
time anual.

• CU 3 500 DE ANI 
IN URMĂ. Exploratorul nor
vegian Thor Heyerdahl — de al 
cărui nume se leagă celebra ex
pediție „Kon Tiki" — a desco
perit in insulele Maldive din 
Oceanul Indian urmele unei ci
vilizații datînd din jurul anului 
1 500 înaintea erei noastre. Este 
vorba de un templu al zeului 
soarelui și de un șir de vechi 
inscripții, ambele fiind mărturii 
ale unei civilizații avansate care 
a existat cu peste 3 500 de ani 
in urmă.
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a unui remarcabil om de știință"
Comentariile presei italiene 

tovarășei academician doctor 
„Noi cercetări în domeniul compușilor

pe matginea volumului 
inginer Elena Ceaușescu 

macromolecular!”
ROMA 14 (Agerpres). — Mijloacele de informare in masă din 

Italia au acordat o atenție deosebită manifestării organizate la Biblio
teca română din Roma, cu prilejul căreia a fost prezentat volumul to
varășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu „NOI CERCE
TĂRI IN DOMENIUL COMPUȘILOR MACROMOLECULARF, 
apărut in limba italiană la Editura Edimez.

Presa italiană de mare tiraj a re
latat pe larg despre acest eveni
ment, despre manifestarea prilejui
tă de el la Biblioteca română din 
Roma. Cotidianele „Corriere della 
Sera", „II Messaggero", „II Tempo", 
„La Repubblica", agenția de presă 
A.N.S.A. au remarcat importanța de 
excepție teoretică și practică a lu
crării. „Extinderea inventarului de 
materii prime pentru industria ma
terialelor plastice, prin includerea 
in circuitul economic a unora mai 
accesibile și mai puțin costisitoare, 
simplificarea tehnologiilor de pro
ducție și economisirea de materiale 
și energie constituie una dintre 
principalele teme ale volumului 
„Noi cercetări în domeniul compu
șilor macromoleculari" al academi- 

^clanului doctor inginer Elena

Ceaușescu", se arată în aceste rela
tări. „Academicianul Elena 
Ceaușescu — subliniază relatările — 
este una dintre personalitățile emi
nente ale lumii politice și științifice 
care, pentru meritele sale științifice, 
a primit din partea Italiei medaliile 
de aur jubiliare ale Institutului 
pentru Relații Internaționale din 
Roma și Medalia de Aur «Maria 
Curie»- pentru activitatea desfășura
tă în domeniile politic și științific".

Evenimentului i-a consacrât o 
amplă emisiune și postul de 
radio italian. „Academician Elena 
Ceaușescu este o cercetătoare emi
nentă intr-un sector care necesită 
o angajare totală. Cine a avut oca
zia s-o intilnească a putut să-și dea 
seama cit de mult se dedică acti
vității de cercetare, tn efortul

doamnei Elena Ceaușescu se poate 
regăsi mîndria națională a fiecărui 
român, și anume aceea de a depăși, 
încercare după încercare, orice di
ficultate. In România știința este 
privită cu mare atenție, dar există 
și preocuparea fermă de a pune re
zultatele muncii științifice exclusiv 
in slujba vieții, a progresului și 
prosperității popoarelor. Aceasta
este orientarea dată de doamna
Elena Ceaușescu colaboratorilor săi, 
în majoritate femei și mame, ca și 
domnia sa", s-a evidențiat 
drul acestei emisiuni.

„Opera academicianului 
Ceaușescu — s-a arătat în 
nuare în comentariul 
postul de radio italian 
prezentată la festivitate de iluștri 
oameni de știință italieni ca Giu
seppe Montalenti, Francesco Rallo, 
Vittorio Crescenzi și alții, care au 
dat o înaltă apreciere competenței 
științifice deosebite a colegei lor și 
au subliniat îndeosebi indicațiile 
pentru noi cercetări, intr-un do
meniu al științei în care sint încă 
atitea lucruri de descoperit".

privind perspectivele 
negocierilor 

sovieto-americane
WASHINGTON 14 (Agerpres). — 

într-un mesaj radiodifuzat, pre
ședintele Ronald Reagan a declarat: 
„Sintem permanent dispuși să ne 
întîlnim cu partea sovietică pentru 
a examina măsuri practice menite să 
ducă la soluționarea problemelor și 
la înregistrarea de progrese mai du
rabile și reale in relațiile Est-Vest". 
în legătură cu dezarmarea, președin
tele S.U.A. a afirmat că „au fost 
puse baze serioase în vederea obți
nerii de progrese" în domeniul amin
tit și că guvernul sovietic „a dat 
semne încurajatoare" în această 
direcția,

Un comentariu 
al ziarului „Pravda“
MOSCOVA 14 (Agerpres). — în

tr-un editorial privind discursul ra
diodifuzat al președintelui S.U.A., 
ziarul „Pravda" arată, intre altele : 
„Ronald Reagan a declarat că S.U.A. 
sint gata să «ia loc la masa tratati
velor pentru a discuta măsuri prac
tice de natură să contribuie la re
zolvarea problemelor și să ducă la o 
îmbunătățire mai trainică și autenti
că a relațiilor dintre Est și Vest». 
Dacă, intr-adevăr, este așa, declara
ția președintelui S.U.A. este sălutară. 
U.R.S.S. consideră că drumul trata
tivelor sovieto-americane este des
chis și cele două țări ar putea aduce 
o importantă contribuție la cauza 
eliminării pericolului de război nu
clear. la crearea pe planetă a unui 
climat de încredere și înțelegere re
ciprocă, de colaborare".

Noi acțiuni și luări de poziție 
in favoarea păcii și dezarmării

Arsenalele nucleare reprezintă o amenințare 
pentru toate țăfile

UN RAPORT AL BĂNCII MONDIALE RELEVĂ:

Creșterea decalajelor
PARIS 14 (Agerpres). — Potrivit 

unui raport al Băncii Mondiale, citat 
de agenția A.N.S.A., decalajele intre 
statele dezvoltate și cele în curs de 
dezvoltare au continuat să se ampli
fice, o situație deosebit de grea avin- 
d-o țările de pe continentul african. 
Astfel, în 1980, valoarea produsului 
național brut al tuturor statelor din 
Africa se ridica la 362 miliarde,«do- 
lari, repartizată la peste 400 milioane 
de locuitori, situație ce contrastează, 
evident, cu cea a statelor dezvoltate, 
în raportul băncii se menționează

economice dintre state
spre comparație Franța, care, Ia o 
pooulație de 56 milioane locuitori, in 
1980 avea un produs național brut de 
682 miliarde de dolari.

Raportul Băncii Mondiale relevă, 
de asemenea, că șapte țări africane 
au împreună un produs național 
brut mai mic de 200 milioane de do
lari anual, ceea ce le clasează prin
tre țările cele mai sărace ale pla
netei. Este vorba de Sao Tome, Capul 
Verde, Seychelles. Guineea Ecuato- 

Șirială, Guirieea-Bissau, Gambia 
Djibouti.

„Prin eforturi comune, țările Africii 
pot depăși dificultățile actuale"

— declară președintele Republicii Togo
LOME 14 (Agerpres) — Consoli

darea păcii constituie o condiție 
esențială pentru dezvoltarea econo
mică și socială a statelor Africii — 
a declarat președintele Republicii 
Togo, Gnassingbe Eyadema, intr-o 
alocuțiune rostită cu prilejul zilei 
naționale. El a relevat importanța pe 
care trebuie să o aibă Organizația 
Unității Africane în reglementarea 
tuturor problemelor litigioase de pe 
continent. Expnmîndu-și îngrijora
rea față de criza cu care este con
fruntată O.U.A., șeful statului togo- 
lez și-a manifestat încrederea că 
țările independente ale Africii vor 
reuși, prin eforturi comune, să de
pășească această situație.

Evidențiind, pe de altă parte, e-

fectele negative pe care le are asu
pra economiilor țărilor in curs 
de dezvoltare „foarfecă" prețurilor 
dintre materiile prime, exportate de 
acestea, și produsele industrializate 

• finite, importate din țările dezvolta
te, vorbitorul s-a pronunțat in fa
voarea instaurării unei noi ordini 
economice internaționale.

★
Președintele Tanzaniei, Julius 

Nyerere, a declarat că fenomenele 
de criză mondială se repercutează 
cel mai dureros asupra statelor a 
căror dezvoltare depinde, în primul 
rind. de exportul de materii prime. 
Vorbitorul a condamnat încercările 
statelor occidentale de a impune con
diții în acordarea de credite.
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— a fost

Manifestare consacrată 
lui Aurel Vlaicu

PARIS 14 (Agerpres). — Ambasa
da română din Franța și Departa
mentul Aviației Civile au organizat 
o manifestare dedicată sărbătoririi 
nașterii lui Aurel Vlaicu, unul din
tre pionierii aviației românești și 
mondiale, și împlinirii a 60 de ani 
de la inaugurarea liniei aeriene 
Paris — București, fiind vernisată 
și o expoziție omagială.

Despre semnificația celor două 
evenimente a vorbit ambasadorul 
României la Paris, Dumitru Aninoiu.

ARGENTINA

național al forțelor populare
BUENOS AIRES 14 (Agerpres). — 

Partidul Comunist din Argentina a 
lansat un apel la formarea unui front 
național în vederea participării la 
viitoarele alegeri generale

într-o declarație făcută la Buenos 
Aires, candidatul P. C. din Argentina 
la alegerile prezidențiale, Rubens 
Iscaro, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P. C. din Argentina, 
a menționat că partidul său a depus 
permanente eforturi pentru crearea 
unui front comun cu alte organizații 
politice, care să asigure triumful 
forțelor populare in alegeri.

REUNIUNEA EXTRAORDINARA
AL MIȘCĂRII

14 (Agerpres). InMANAGUA 
continuarea lucrărilor celei de-a V-a 
reuniuni extraordinare a Biroului de 
coordonare al Mișcării de nealiniere 
— care se desfășoară la Managua — 
participanții au continuat analiza si
tuației internaționale, cu precădere 
din America Latină și zona caraibia
nă, și rolul țărilor nealiniate in acest 
context, precum și maniera de reflec
tare a acestor probleme in documen
tul final intitulat „Declarația de la 
Managua". în cuvîntul său, Lâzar 
Moisov, secretar federal pentru afa
cerile externe al Iugoslaviei, a evi-

A BIROULUI DE COORDONARE
DE NEALINIERE

OSLO 14 (Agerpres). ® Referin- 
du-se la rolul țărilor mici în rezol
varea problemelor majore ale ome
nirii, Odd Einar Dorum, președinte
le Partidului Liberal „Venstre", a de
clarat că Norvegia, deși are numai 
patru milioane de locuitori, este tot 
a:ît de preocupată de problemele 
războiului și păcii ca și ceilalți eu
ropeni. in fața pericolului nuclear, 
nici o țară nu se poate simți în 
securitate, a relevat el. Oamenii au 
inceput să înțeleagă tot mai bine 
acest lucru și, de aceea, s-au con
stituit intr-un uriaș front antinuclear 
și antirăzboinic. Este cazul ca, a- 
cum, să se acționeze pentru opri
rea cursei înarmărilor și realizarea 
dezarmării — a spus el. Țările mici 
pot și trebuie să contribuie la cau-

za păcii, să avanseze inițiative. 
După părerea mea, a spus el, ță
rile din nordul Europei trebuie să 
se constituie într-o zonă denuclea- 
rizată. Această idee se bucură de 
mare sprijin in rîndul opiniei pu
blice din Peninsula Scandinavă și 
ea ar constitui un real aport al ță
rilor mici la opera de menținere a 
păcii.

dențiat necesitatea de a se respecta 
în toate împrejurările dreptul suve
ran al popoarelor de a-și decide, în 
mod independent, calea lor de dez
voltare, politica pe care o promovea
ză pe plan intern și extern, arătînd, 
totodată, că țara sa se opune ferm 
politicii de imixtiune în treburile in
terne ale altor state și condamnă in
tervențiile din afară in America La
tină și zona caraibiană. Reprezentan
tul iugoslav a subliniat rolul impor
tant pe care îl joacă Mișcarea de 
nealiniere pe arena internațională

★
„Războiul nuclear este cel mai 

mare pericol care amenință ome
nirea, a declarat R. Horstad, depu
tată in Stortingul norvegian. Un a- 
semenea pericol, a menționat ea, 
crește considerabil în cazul ampla
sării în Europa occidentală de noi 
rachete nucleare americane cu rază 
medie de acțiune".

Glasul partizanilor păcii din Italia
ROMA 14 (Agerpres). — „Orice 

propagandă in direcția păcii trebuie 
să fie urmată de propuneri concre
te" — a spus, in cursul unui inter
viu, Antonio Acone, președintele 
Academiei „Simba" din Roma. Aca
demia Simba, a spus el, încă de la 
crearea ei și-a propus drept scop 
promovarea colaborării pașnice în
tre națiuni. Nu este o simplă de
clarație de intenții, ci un apel la o

activitate concretă, constructivă — 
a spus el.

Tocmai in acest scop, noi vom 
convoca, în aprilie anul acesta, 'a 
Roma, intilnirea international^-. 4 
preună, pentru binele păcii", F ’e 
vor fi invitați să participe oi. .'ni 
de știință, reprezentanți ai organi
zațiilor religioase de femei și de ti
neret care se pronunță pentru 
dezarmare și pace.

AGENȚIILE DE PRESĂ
e scurt

SITUAȚIA DIN SALVADOR. Din sursă oficială, la San Salvador 
s-a anunțat că, in urma unei noi ofensive declanșate in departamentul 
Chalatenango, din nord-estul Salvadorului, forțele insurgente au preluat 
controlul asupra a trei localități și au făcut zeci de prizonieri — infor
mează agenția France Presse. Lansarea noii ofensive a fost anunțată și 
intr-o emisiune a postului „Radio Venceremos", al Frontului Farabundo 
Marti pentru Eliberare Națională .............(F.M.L.N.).

țiază că cele două părți s-au pro
nunțat pentru adincirea cooperării 
bilaterale, in scopul depășirii prin 
eforturi comune a dificultăților cu 
care sint confruntate in prezent 
economiile lor naționale.

PARTIDELE COALIȚIEI GU
VERNAMENTALE DIN PORTU
GALIA au căzut de acord vineri 
să-l numească pe Vitor Crespo Pe
reira, din partea Partidului Social- 
Democrat, cu misiunea formării 
noului guvern.

Libanul cere retragerea 
urgentă a forțelor israeliene

PROTOCOL IRAKIANO-BUL- 
GAR. A luat sfîrșit vizita președin
telui Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, Grișa Filipov, în 
Irak. După întrevederile avute cu 
înalte oficialități irakiene, oaspe
tele bulgar a fost primit de pre
ședintele Saddam Hussein, cu care 
a avut o convorbire privind posi
bilitățile de dezvoltare a relațiilor 
dintre cele două țări. în timpul 
vizitei a fost semnat un protocol 
privind dezvoltarea continuă a re
lațiilor comerciale, economice și 
tehnico-științifice bulgaro-irakiene.

PRIMIRE LA HAVANA. Pre
ședintele Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri ale Repu
blicii Cuba, Fidel Castro Ruz, l-a 
primit pe ministrul spaniol al cul
turii, Javier Solana, care întreprin
de o vizită la Havana. Oaspetele a 
trans.mis un mesaj din partea pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
spaniol, Felipe Gonzalez.

PREMIERUL CONSILIULUI DE 
STAT AL R.P. CHINEZE LA DAR 
ES SALAAM. Intre președintele 
Tanzaniei, Julius Nyerere, și pre
mierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, Zhao Ziyang, aflat intr-o 
vizită oficială la Dar Es Salaam, a 
avut loc, vineri, o nouă rundă de 
convorbiri, în cadrul cărora părțile 
au convenit să se treacă la găsirea 
unor noi modalități de desfășurare 
a cooperării economice dintre cele 
două țări.

COMUNICAT BRAZILIANO-AR- 
GENTINIAN. In comunicatul co
mun dat publicității la încheie
rea convorbirilor dintre președinții 
Braziliei și Argentinei, Joad Bap
tista de Figueiredo și Reynaldo 
Bignone, se arată că cei doi șefi 
de stat au subliniat necesitatea 
adoptării unei strategii comune in 
relațiile țărilor lor cu statele in
dustrializate. Documentul eviden-
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ASISTENTUL SECRETARULUI 
DE STAT AMERICAN pentru pro
blemele Africii, Chester Crocker, a 
avut la Maputo convorbiri cu pre
ședintele mozambican, Samora Moi
ses Machel. Crocker a declarat că 
discuțiile s-au 
problemelor de 
a situației din 
fost abordate, 
privind accesul
Namibiei și unele aspecte privind 
menținerea păcii și securității in 
regiune.

concentrat asupra 
interes bilateral și 
sudul Africii. Au 
totodată, subiecte 
la independență al

POPULAȚIA INDIEI era, după 
ultimul recensămint, efectuat în 
1981, de 685 200 000 de locuitori. în 
cei zece ani care au trecut de la 
recensămintul anterior, populația 
Indiei a crescut cu 25 la sută. în 
prezent, 525 000 000 de persoane lo
cuiesc în India în localități rurale, 
iar aproximativ 160 000 000 în orașe. 
Statul indian Uttar Pradesh are cea 
mai mare populație, numărind 
111 000 000 locuitori.

BEIRUT 14 (Agerpres). — în ca
drul unei reuniuni desfășurate, joi 
noaptea, sub conducerea lui Amin 
Gemayel, președintele Libanului, gu
vernul libanez a hotărit să propună 
formarea rapidă a patru subcomite
te pentru negocierea unei retrageri 
cit mai urgente a forțelor israeliene 
invadatoare de pe teritoriul național, 
a anunțat postul de radio Beirut. A- 
ceeași sursă a informat, de aseme
nea, că delegația libaneză va propu
ne, la viitoarea rundă de negocieri 
pe care le vz avea luni, cu delega
țiile israeliană și americană, un ca
lendar al retragerii complete a Is
raelului din Liban.

într-o declarație făcută după re
uniunea guvernului, primul ministru 
Shafic Al-Wazzan a reafirmat cere
rea pentru o retragere israeliană ne
condiționată, arătînd că garanții de 
securitate sînt necesare mai degrabă 
Libanului decît Israelului împotriva 
unor noi invazii. „Noi sintem victi
ma agresiunii. Israelul ne-a atacat 
mai mult decit o singură dată" — 
a spus Shafic Al-Wazzan. „Orice om 
rațional trebuie să fie de părere că 
Libanul este cel care trebuie să 
ceară garanții de securitate și pro
tecție in urma atacurilor israeliene 
repetate" — a subliniat el.

_l

NAȚIUNILE UNITE — Secretarul 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, a recomandat prelungirea 
mandatului Forței Interimare a Na
țiunilor Unite în Liban (U.N.I.F.I.L.) 
al cărei mandat expiră la 19 ianua
rie. informează agenția France 
Presse. Consiliul de Securitate ur
mează să hotărască acest lucru mar
țea viitoare. Calificînd prelungirea 
mandatului U.N.I.F.I.L. drept „indis
pensabilă", Perez de Cuellar a arătat 
că „retragerea U.N.I.F.I.L. înainte ca 
guvernul libanez să fie în măsură 
să facă față situației interne cu pro
priile sale forțe de securitate ar 
avea Consecințe grave".
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Atașament ferm față de 
țelurile nobile ale Cartei 
Națiunilor Unite. Participantă 
activă la eforturile pe plan interna- 

. țional pentru menținerea și consoli
darea păcii, pentru edificarea unei 
lumi a egalității și dreptății, a înțe
legerii și colaborării rodnice între 
toate națiunile, România socialistă a 
acordat și acordă o deosebită atenție 
Organizației Națiunilor Unite, căreia, 
prin însăși menirea sa, îi revine un 
mare rol în realizarea acestor nobile 
țeluri. In acest sens, secretarul gene
ral al partidului nostru, președin
tele Republicii, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, sublinia : „Pornind de 
Ia faptul că Organizația Națiunilor 
Unite oferă cadrul organizatoric pen
tru dezbaterea democratică și solu
ționarea problemelor care confruntă 
lumea contemporană și pentru parti
ciparea activă a popoarelor la rezol
varea lor, la întreaga viață interna
țională, România militează ferm pen
tru îmbunătățirea activității și ridi
carea rolului O.N.U., pentru creș
terea aportului său la instaurarea 
unui climat de pace și colaborare pe 
planeta noastră".

In lumina acestui deziderat, Româ
nia desfășoară o Intensă activitate pe 
arena internațională în vederea spo
ririi rolului și eficienței O.N.U. Re- 
afirmind această poziție in Raportul 
prezentat la Conferința Naționa
lă a partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu evidenția necesitatea ca 
O.N.U., celelalte organisme interna
ționale să adopte o atitudine mai 
fermă pentru eliminarea definitivă a 
forței din relațiile dintre state, pen
tru soluționarea problemelor lumii 
contemporane potrivit intereselor și 
năzuințelor fundamentale ale tuturor 
popoarelor.

Atașamentul ferm al României 
față de O.N.U. decurge din faptul că, 
prin întreaga ei politică externă, țara 
noastră urmărește realizarea țeluri
lor de frontispiciu ale organizației — 
pacea și colaborarea între toate sta
tele — iar principiile dreptului și le
galității, înscrise în Carta Națiuni
lor Unite, sînt tocmai acele principii 
pe care le așază la baza raporturilor 
sale internaționale și pentru a căror 
generalizare pe arena mondială mi
litează cu neabătută consecvență. In 
definirea poziției sale față de O.N.U., 
România pornește de la cerința im
perioasă a democratizării vieții in
ternaționale, avind in vedere că in 
zilele noastre nici una din proble
mele care preocupă popoarele, care 
Interesează toate națiunile nu poate 
fi soluționată în cerc restrins, de 

citeva state sau de un grup de state. 
Dimpotrivă, cristalizarea unor solu
ții juste și viabile presupune și re
clamă aportul de gindire și inițiativă 
al tuturor națiunilor, participarea ac
tivă, in condiții de deplină egalitate, 
a tuturor țărilor, indiferent de mă
rime. de potențial economic și mili
tar sau grad de dezvoltare.

Creată în primele luni după înche
ierea dramaticei conflagrații mondia
le, tocmai din necesitatea acut resim
țită de popoare de a putea conlucra 
pentru „a izbăvi generațiile viitoare 
de flagelul războiului", de a favoriza 
„progresul social". Organizația Na

țiunilor Unite oferă cadrul favorabil 
căutării în comun a soluțiilor celor 
mai judicioase marilor probleme care 
confruntă umanitatea.

Cel mai larg for, tribună 
de afirmare a pozițiilor tutu
ror statelor. Prin vocat‘a sa uni- 
versală, prin faptul că reunește 
cvasitotalitatea statelor lumii, O.N.U. 
constituie tribuna cea mai largă, de 
cea mai înaltă autoritate, de la care 
fiecare națiune iși poate afirma și 
susține interesele — și, în același 
timp, forul cel mai adecvat și cel 
mai reprezentativ pentru identifi
carea, prin eforturi conjugate, a re
zolvărilor care să corespundă intere
selor tuturor popoarelor.

Nutrind deplină încredere în faptul 
că națiunile lumii, acționînd unite, 
dispun de forța necesară pentru salv
gardarea păcii, pentru afirmarea 
idealurilor libertății și independen
ței naționale, pentru a imorima vie
ții internaționale un curs constant în 
direcția colaborării și progresului, 
România a militat cu neabătută con
secvență, încă de cînd a devenit 
membră a O.N.TȚ, pentru ca marele 
f.r internațional -să-și îndeplinească 
misiunea pentru care a fost creat, să 
răspundă integral așteptărilor și nă
zuințelor popoarelor. Activitatea țării 
noastre la Națiunile Unite a devenit 
deosebit de intensă, s-a ridicat la un 
nivel superior în special în perioa
da de după Congresul al IX-lea al 

partidului, preocuparea pentru creș
terea rolului O.N.U. in opera de asi
gurare a păcii și securității mondia
le, in procesul de democratizare a 
vieții internaționale devenind una 
din trăsăturile definitorii ale politi
cii externe a României socialiste.

Stau mărturie în acest sens nenu
mărate exemple. Participarea pre
ședintelui României la sesiunea ju
biliară din 1970, expunerea prezen
tată cu acel prilej — ale cărei idei 
își păstrează pe deplin actualitatea — 
cuvîntările rostite sau mesajele adre
sate cu ocazia unor conferințe sau 
sesiuni ale unor organisme interna

ționale care țin de sistemul O.N.U. 
evidențiază în mod pregnant atenția 
deosebită pe care țara noastră, pre
ședintele ei o acordă Organizației 
Națiunilor Unite, creșterii rolului ei 
in viața internațională. Se cuvin 
amintite, de asemenea, ca noi expre
sii grăitoare, găzduirea de către țara 
noastră a unor importante reuniuni 
sub egida Națiunilor Unite, stabilirea 
la București a unui Centru perma
nent de informare al O.N.U., ca și a 
reprezentanțelor unor organisme spe
cializate.

în cele aproape trei decenii de cînd 
este membră a O.N.U., România și-a 
adus o contribuție constructivă, ală
turi de alte state, la dezbaterea celor 
mai importante probleme înscrise pe 
agenda sesiunilor 
a conferințelor și 
zate sub egida 
inițiativa unor 
chestiuhi de interes vital pentru toa
te popoarele, pentru destinele între
gii omeniri, a fost coautoare la ini
țiativele constructive ale altor state 
și a susținut, prin votul său, toate 
hotărîrile de natură să contribuie la 
înfăptuirea țelurilor majore înscrise 
în Carta O.N.U.

Adunării Generale, 
reuniunilor organi- 
organizației, a luat 
acțiuni majore în

Contribuții marcante, ini
țiative constructive. AnaleIe 
O.N.U. au consemnat, de-a lungul a- 
nilor, drept contribuții constructive 
de cea mai mare importantă un șir 
de inițiative românești în domeniul 
dezarmării, concretizate ulterior în 

rezoluții de largă semnificație inter
națională. Sint cunoscute astfel do
cumentele de poziție și programele 
de dezarmare prezentate de România 
la diferitele sesiuni, perseverentele 
demersuri ale țării noastre pentru 
democratizarea negocierilor în acest 
domeniu. Aceeași neabătută încrede
re in rolul de mare răspundere ce 
revine Organizației Națiunilor Unite 
în înfăptuirea dezarmării și asigu
rarea păcii mondiale a stat la baza 
inițiativei României de a propune 
organizarea unor sesiuni speciale ale 
O.N.U. consacrate examinării căilor 
și modalităților de acțiune în vederea 

înfăptuirii acestui deziderat — ceea 
ce și-a găsit materializare in convo
carea forumului mondial în sesiuni 
extraordinare în 1978 și în 1982.

Unele din inițiativele României la 
O.N.U. au fost pe bună dreptate a- 
preciate ca deschizătoare de drumuri 
pe „terenuri nedefrișate", unde vre
me îndelungată s-au menținut norii 
războiului rece. Să amintim acea 
istorică rezoluție cu privire la îm
bunătățirea relațiilor dintre statele 
europene cu orîndviri sociale diferi
te, act prin care se aduceau pentru 
prima oară în atenția O.N.U. proble
mele destinderii și securității în Eu
ropa și a cărui semnificație reală a- 
pare cu și mai mare claritate din 
perspectiva Conferinței general-eu- 
ropene de la Helsinki. Pe aceeași 
linie se înscriu rezoluțiile inițiate de 
țara noastră în problemele educă
rii tineretului în spiritul păcii și 
prieteniei, finalizată prin proclama
rea anului 1985 ca An internațional 
al tineretului.

Cu deosebită insistență s-a pronun
țat România asupra necesității ca 
O.N.U. să-și lărgească hotărit aria 
de cuprindere a problemelor de mare 
acuitate mondială, cum sint proble
mele economice, decalajele dintre 
state — acestui scop slujindu-i mul
tiplele rezoluții vizind intensificarea 
eforturilor pentru edificarea unei noi 
ordini economice internaționale și 
multe altele. Practic, se poate spune 
că nu a existat cauză dreaptă în 
sprijinul căreia România să nu se fi 
pronunțat cu toată fermitatea de la 

tribuna O.N.U. Ea s-a manifestat 
activ în toate acțiunile O.N.U. con
sacrate dezbaterii și soluționării unor 
asemenea probleme cum sint lichida
rea focarelor de conflict prin trata
tive, eliminarea ultimelor vestigii ale 
colonialismului, ale politicii de a- 
partheid și discriminare rasială, abo
lirea politicii de forță, instaurarea și 
generalizarea noilor principii de re
lații dintre state, bazate pe deplină 
egalitate, pe neamestec în treburile 
interne, pe respectul independenței 
și suveranității naționale, al dreptu
lui fiecărui popor la dezvoltare de 
sine stătătoare.

de fap- 
progre- 
linia a- 
rezoluții

Imperativul sporirii efici
enței Desigur, în întreaga sa ac
tivitate la O.N.U., în atitudinea de 
sprijin constant acordat organizației. 
România nu face abstracție 
tul că, pe lingă o serie de 
se certe ale organizației pe 
doptării unor documente și 
importante, în consens cu interese
le și așteptările popoarelor, nu în
totdeauna O.N.U. s-a ridicat la înăl
țimea sarcinilor ce-i reveneau, că în 
activitatea sa s-au manifestat ca
rențe, posibilitățile de care dispune 
nu au fost folosite corespunzător. 
Tocmai pornind de la această ex
periență, și în primul rînd de la 
cerințele vieții internaționale, țara 
noastră a prezentat cu ani în urmă 
documentul de larg ecou „Poziția 
României cu privire la îmbunătățirea 
și democratizarea activității O.N.U., 
la întărirea rolului său în realizarea 
colaborării între toate statele, fără 
deosebire de orinduire socială, a unei 
lumi mai bune și mai drepte, a unei 
păci trainice", care cuprinde un șir 
de propuneri vizind creșterea rolului 
și, mai ales, a eficienței organizației 
în viața internațională, adaptarea 
Cartei și a structurilor O.N.U. la 
schimbările profunde petrecute in 
lume. Ca urmare a acestei inițiative, 
a fost creat, așa cum se știe, „Comi
tetul special pentru Carta O.N.U. și 
creșterea rolului Națiunilor Unite", 
organism menit să elaboreze reco
mandări în această direcție.

în același spirit, președintele 
Njcolae Ceaușescu sublinia recent, cu 
ocazia primirii șefilor misiunilor di
plomatice de ta București, că se im
pune să se aducă asemenea îmbu
nătățiri organizației, care să-i spo
rească capacitatea de soluționare a 
problemelor în interesul tuturor po
poarelor. România consideră că 
O.N.U. trebuie să se situeze mai 
ferm in sprijinul țărilor care sint su
puse agresiunii, amestecului in tre
burile lor interne, să apere dreptul 
la independentă, să impună respec
tarea principiilor Cartei. Acestui de
ziderat îi răspunde și propunerea ță
rii noastre privind crearea in cadrul 
O.N.U. a unui organism de bune ofi
cii, avind misiunea să acționeze pen
tru reglementarea exclusiv pe cale 
pașnică, prin tratative a probleme
lor litigioase dintre state.

înalte recunoașteri și a- 
precieri. Cu prilejul vizitei in 
țara noastră, secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar, evi
denția „fidelitatea atit de bine cu
noscută a României față de princi
piile Națiunilor Unite", „contribuția 
ei activă constantă, energică, in toa
te sferele de activitate ale O.N.U.", 
ca și „marea importanță pentru viața 
internațională a rezoluțiilor repre- 
zentind rodul unor inițiative româ
nești". Dind o înaltă apreciere apor
tului deosebit al României, al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, la 
creșterea și întărirea rolului O.N.U. 
în soluționarea problemelor com
plexe care confruntă omenirea de 
azi, secretarul general al O.N.U. de
clara : „Am rămas cu puternica im
presie că președintele Nicolae 
Ceaușescu este un om care crede in 
Organizația Națiunilor Unite. Vreau 
să mărturisesc că încrederea pe 
care o are domnia sa in O.N.U. este 
pentru mine o sursă de reconfortare 
și de siguranță".

Aceste aprecieri, care definesc o 
neobosită activitate consacrată în
făptuirii țelurilor nobile înscrise pe 
frontispiciul Organizației Națiunilor 
Unite, sint întărite de angajarea ple
nară a României socialiste, prin 
glasul de înaltă autoritate al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, de a 
acționa în continuare pentru crește
rea rolului în viața internațională al 
marelui forum, al națiunilor — în 
care popoarele au învestit atîtea spe
ranțe — pentru sporirea eficientei 
inițiativelor și demersurilor sale, 
pentru progresul întregii umanități, 
pentru făurirea unei lumi a păcii și 
dreptății, a înțelegerii și colaborării.

Dumitru ȚINU

Extinderea mișcărilor 
revendicative din Italia
ROMA 14 (Agerpres) — Valuj 

mișcărilor revendicative care A 
loc in Italia de mai multe zile a r 
prins vineri noi centre industriz 
la manifestații și greve luind pa 
mii de muncitori. După cum re... 
tează agenția Reuter, aceste «îiș- 
cări revendicative sint organizate in 
semn de protest impotriva progra
mului de austeritate Dropus de gu
vernul Amintore Fanfani care lo
vește în interesele celor ce muncesc.

Vineri au participat la 
muncitorii portuari, lucrătorii 
serviciile de asistență sanitară, 
sectorul serviciilor. Muncitorii 
insistat să fie respectate cererile 
de îmbunătățire a condițiilor

I

grevă 
din 
din 
au 
lor 

___ . de 
muncă și viață in cadrul negocieri
lor cu patronatul privind semnarea 
contractelor colective de muncă.

La cererea marilor centrale sindi
cale italiene, marți, 18 ianuarie, este 
programată o grevă generală.

Remaniere 
a guvernului 

zambian
LUSAKA 14 (Agerpres). — Pre

ședintele Zambiei, Kenneth Kaunda, 
a anunțat o remaniere a guvernului 
zambian, informează agențiile T.A.S.S. 
și Reuter. In cadrul acestei măsuri, 
primul ministru Nalumina Mundia a 
preluat și conducerea Ministerului 
Finanțelor. A fost creat un nou mi
nister, al cooperativelor, în fruntea 
căruia a fost desemnat Justin Mu- 
kanda. Remanierea guvernamentală 
a afectat și titularii altor ministere. 
Lameck Gomo și-a păstrat funcția de 
ministru al afacerilor externe.

Capriciile vremii
Deși ne aflăm, calendaristic, tn 

plină iarnă, in Suedia iarba este încă 
verde, unele specii de plante au în
florit, pot fi culese ciuperci, iar une
le păsări s-au intors din țările calde. 
După cum arată agenția U.P.I.. citind 
opinii ale localnicilor, o astfel de 
vreme nu a mai fost cunoscută de 
mulțl ani. tn porturile suedeze cele 
șapte spărgătoare de gheață stau 
inactive. Chiar și în regiunile nordic., 
ale țării lipsa zăpezii a îndepărtat pe 
cei care se pregăteau să practice 
sporturile de iarnă. In întreaga re
giune scandinavă caracteristicile vre
mii sint în prezent asemănătoare cu 
cele ale unei toamne tirzii.
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