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NICOLAE CEAUȘESCU:
„România pe drumul construirii societății 

socialiste multilateral dezvoltate"
Opere, volumul 23

ANGAJAMENTUL MINERILOR
„ Vom acționa cu înaltă răspundere muncitorească pentru perfecționarea 
mganizării muncii, folosirea deplină a utilajelor și introducerea programului 
continuu de lucru, pentru creșterea producției de cărbune și minereuri"

Intr-o atmosferâ de inaltâ răsp adere 
comunistă, de vibrant patriotism, omu- 
niștii, toți oamenii muncii care I reazâ 
în întreprinderile miniere adoptă . adu
nările ce se desfășoară temp:sce pro
grame de activitate la fiec^Z loc de

muncă, menite să traducă în viață sarci
nile trasate de Conferința Națională a 
partidului, obiectivele concrete stabilite 
de secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la recenta 
Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R.

cu cadre de conducere, specialiști și 
muncitori din acest important sector.

Participanții la adunări au adresat te
legrame C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul ge
neral al partidului.

Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
COMBINATUL MINIER VALEA JIULUI BAZINELE CARBONIFERE ALE GORJULUI

Jncepîndde luni, 7 februarie, vom trece, în toate 

întreprinderile, la programul de lucru continuu" 

Tovarășului Nicolae Ceaușescu
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Comuniștii și ceilalți oameni ai muncii din întreprinderile miniere 

ale Văii Jiului, dezbătind cu înaltă responsabilitate și exigență comu
nistă hotărîrile Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central, 
orientările și sarcinile rezultate la recenta Consfătuire de lucru de la 
C.C. al P.C.R. cu cadre din industria minieră și geologie privind 
îmbunătățirea activității în această ramură de bază a economiei 
naționale, ne exprimăm din toată inima,' în fața dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, aprecierea unanimă- și 
acordul nostru total la măsurile care vizează reorganizarea activității 
miniere și trecerea lă programul de lucru continuu, în schimburi de 
8 ore, avînd convingerea nestrămutată că aplicarea lor va conduce la 
creșterea productivității muncii și a producției de cărbune, la îndepli
nirea prevederilor de plan pe 1983 și pe Irittegul* cincinal. ........... ■»*-

Pe deplin conștienți de importantele răspunderi ce revin oamenilor 
muncii din industria minieră în realizarea independenței energetice 
a tării, de rațiunile economice care au stat la baza măsurilor privind 
Îmbunătățirea activității în acest domeniu, in contextul ansamblului 
de măsuri inițiate de conducerea partidului, pentru ridicarea eficienței 
întregii economii naționale, vă încredințăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că puternicul detașament al minerilor din Valea 
Jiului, cu hotărârea fermă de a-și uni cit mai deplin eforturile con
structive cu cele ale tuturor oamenilor muncii din patria noastră, 
de a-și spori tot mai mult contribuția la asigurarea mersului înainte 
al societății noastre pe calea progresului multilateral, își vor consacra 
Întreaga energie și forță de creație pentru înfăptuirea in totalitate 
și in cel mai scurt timp a măsurilor de însemnătate deosebită indicate 
de dumneavoastră, făcind din aceasta țelul suprem al întregii noastre ’ 
activități, îndatorirea noastră politică și patriotică de onoare. Vă 
raportăm că, începînd cu data de 7 februarie 1983, vom trece, în toate 
întreprinderile, la organizarea procesului de producție continuu și in 
sahnnburi de 8 ore. Ia aplicarea unui ansamblu de măsuri privind 
îmbMnătățirea mai rapidă a tehnologiilor de lucru in subteran, folosi
rea la întreaga capacitate a mașinilor și utilajelor miniere, asigurarea 
forței de muncă și ridicarea permanentă a cunoștințelor profesionale 
ale personalului muncitor, precum și a celorlalte măsuri stabilite de 
conducerea partidului în scopul ridicării întregii noastre activități la 
nivelul cerințelor substanțial sporite ale economiei naționale.

Din adîncul inimilor noastre, cu cele mai puternice sentimente de 
dragoste și stimă, de înaltă apreciere față de contribuția hotărîtoare 
și rolul dumneavoastră determinant In elaborarea și înfăptuirea 
politicii interne și externe a partidului și statului, față de prodigioasa 
și neobosita activitate pusă în slujba intereselor vitale ale poporului 
român, a cauzei generale a socialismului și păcii, omagiindu-vă cu 
prilejul aniversării a 50 de ani de activitate revoluționară și aniver
sării zilei de naștere, vă dorim, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ani mulți de viață, sănătate și putere de muncă pentru ’a 
conduce pe mai departe poporul nostru pe calea edificării societății 
socialiste și comuniste.

Din mandatul dat și împuternicirea tuturor adunărilor generale din 
Întreprinderile miniere ale Văii Jiului semnează :

COMITETUL MUNICIPAL DE PARTID 
CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 

AL COMBINATULUI MINIER VALEA JIULUI 
CONSILIUL MUNICIPAL AL SINDICATELOR 

PETROȘANI

„Punem accent pe folosirea deplină a utilajelor 
moderne de care dispunem"

Tovarășului Nicolae Ceaușescu
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Activul de partid din bazinele carbonifere ale Gorjului, luînd In 

dezbatere sarcinile, indicațiile și orientările stabilite de dumneavoas
tră la recenta consfătuire de lucru de la Comitetul Central al parti
dului, se face șl cu acest prilej ecoul gîndurilor și sentimentelor de 
nețărmurită dragoste și stimă ale tuturor minerilor de pe aceste me
leaguri, de recunoștință deplină pentru grija' permanentă ce o purtați 
dezvoltării industriei miniere, îmbunătățirii continue a condițiilor de 
muncă și de viață ale celor ce lucrează în acest important sector al 
economiei naționale.

Vă raportăm că, sub conducerea organelor și organizațiilor de 

peste 2 200 000 tone lignit. La acest succes, o contribuție deosebită 
și-au adus-o Combinatul minier Motru, precum și zece unități ale 
Combinatului minier Rovinari, care și-au îndeplinit integral prevede
rile de plan pentru luna ianuarie. ,

Deztătind pe larg, intr-un spirit de înaltă răspundere comunistă, 
sarcinile ce se desprind din cuvintarea rostită de dumneavoastră la 
Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din 28 ianuarie a.c., activul 
de partid din sectorul minier apreciază că stă in puterea comuniștilor, 
a tuturor minerilor să recupereze restanțele, să realizeze cele peste 34 
milioane tone de lignit pe care le au de extras cele două combinate 
in 1983, să livreze ritmic producțiile solicitate de termocentrale și alți 
beneficiari.

In spiritul indicațiilor și orientărilor dumneavoastră, mult stimate 
tovarăje Nicolae Ceaușescu, vom acționa energic pentru folosirea cit 
mai judicioasă a puternicei baze tehnico-materiale de care dispunem, 
pentru punerea in funcțiune la timp a noilor capacități și dezvoltarea 
celor existente, executarea in bune condiții a lucrărilor miniere de 
deschidere și pregătire în subteran și in cariere.

Vă raportăm că activul de partid din mineritul gorjean a analizat 
cu mult discernămint indicațiile dumneavoastră privind reorganizarea 
activității miniere și consideră că sint întrunite toate condițiile de a 
se trece, încă din această lună, la activitatea de foc continuu și intro
ducerea acordului global pe întreprindere, de reducere la strictul ne
cesar a personalului auxiliar, asigurind, totodată, un cadru corespun
zător de pregătire și perfecționare a forței de muncă, potrivit gra
dului inalt de tehnicitate al utilajelor din dotare.

întreaga muncă politico-organizatorică și educativă a organelor și 
organizațiilor de partid, de masă și obștești, a consiliilor oamenilor 
muncii va situa in centrul său, ca obiectiv de bază, întărirea ordinii 
și disciplinei, creșterea productivității muncii, folosirea rațională a 
mașinilor și utilajelor, a fondului de timp.

Beneficiind de sprijinul conducerii de partid și de stat, de grija 
deosebită ce o purtați minerilor, vom lua toate măsurile pentru a 
realiza în acest an construcțiile de locuințe, de a asigura condiții cît 
mai bune de muncă și viață tuturor oamenilor muncii mobilizați în 
ampla acțiune de a da patriei cît mai mult cărbune.

Ne angajăm, în numele comuniștilor, al tuturor minerilor, că nu 
vom precupeți nici un efort, că vom face tot ce depinde de noi pen
tru îndeplinirea exemplară a planului pe acest an și pe întregul cin
cinal, Gorjul aducîndu-și o contribuție pe măsura cerințelor la dobin- 
direa independenței energetice a țării.

ADUNAREA ACTIVULUI DE PARTID 
DIN BAZINELE CARBONIFERE 

ALE GORJULUI

în Editura politică a apărut, re
cent, volumul 23 din opera secreta
rului general al partidului nostru : 
„România pe drumul construirii so
cietății socialiste multilateral dez
voltate", un important eveniment 
editorial, un strălucit act de cul
tură.

Reunind rapoarte, cuvintări, in
terviuri, articole ale conducătorului 
partidului din perioada no
iembrie 1981 — mai 1982. volu
mul reliefează cu pregnanță 
rolul hotăritor al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in elabora
rea politicii științifice, clarvă
zătoare, interne și externe, a 
partidului și statului nostru, 
capacitatea sa deosebită in 
realizarea de analize economi
ce șl social-politice de mare 
complexitate și profunzime, 
pătrunse de înaltă principiali
tate, luciditate și cutezanță 
revoluționară, în îmbogățirea 
teoriei și practicii 
societății socialiste.

Volumul de față 
portanță deosebită, 
evidențiază aspectele 
mentale care au concretizat 
această perioadă de după 
Congresul al XII-lea al parti
dului, precum și faptul că în 
el se cuprind laturi importan
te ale strategiei și tacticii dez
voltării calitative a societății 
socialiste românești în contex
tul complex și contradictoriu 
al economiei mondiale. Cu
prinsul volumului ilustrează 
aria de probleme deosebit de 
cuprinzătoare ce este cerceta
tă, capacitatea de excepție cu 
care este folosită metoda dia
lecticii 
analiza evoluției 
sociale, 
înalta exigență, obiectivitate și 
principialitate cu care se Îm
bină generalul cu particularul 
in dezvoltarea societății noas
tre socialiste.

în volumul 23 sint cuprinse 
meroase cuvintări importante, intre 
care se detașează expunerea la ple
nara comună a C.C. al P.C.R. și a 
Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale din noiembrie 
1981, consacrată analizei îndeplinirii 
de către partidul nostru a rolului său 
conducător în societate, a aplicării in 
viață a noului mecanism economi- 
co-financiar, cuvintarea la grandioa
sa adunare populară din marea Pia
ță a Palatului Republicii din Capita
lă, din decembrie 1981, consacrată 
dezarmării și păcii, cuvîntările la ple
nara Consiliului Național al Oame
nilor Muncii și a Consiliului;Natio
nal-al frontului Democrației și Uni*

tății Socialiste, din februarie 1982, 
cît și cuvintarea la Plenara C.C. al 
P.C.R. din martie 1982. Acestea, îm
preună cu celelalte lucrări din vo
lum, constituie un izvor viu de so
luții și de învățăminte, o strategie 
revoluționară, științifică, unitară și 
umanistă privind dezvoltarea Româ
niei pe coordonatele progresului so
cial-economic general, ținînd seama

edificării

are o lm- 
deoarece 

funda-

materialiste pentru 
economice, 

culturale și politice.

de realitățile vieții Internaționale 
contemporane și totodată garanția 
mersului ferm al poporului nostru, 
liber și independent, pe calea glo
rioasă a socialismului și comunis
mului.

în volum slnt abordate numeroase 
probleme esențiale ale operei de edi
ficare a societății socialiste multila
teral dezvoltate în țara noastră. Prin 
modul în care sint analizate, aceste 
probleme scot puternic în relief ima
ginea dominantă a României de azi, 
aceea a unei țări in continuă dez
voltare. Se degajă cu limpezime spi
ritul autentic creator, dialectic, pa- 
rtrțotUmul. fierbinte ce caracterizea
ză gîndirea secretarului general al

partidului, impresionanta sa capaci
tate de sinteză și generalizare, re
ceptivitatea deosebită față de nou, 
consecvența cu care militează pen
tru dezvoltarea economico-socială a 
țării, înțelepciunea cu care ia in con
siderație factorii obiectivi și subiec
tivi, materiali și spirituali, econo
mici și culturali, ideologici, sociali 

politici, interni și internaționali, 
în conținutul volumului 23, 

un loc însemnat ocupă proble
mele dezvoltării economice, 
ale strategiei creșterii econo
mice. Pornind de la adevărul 
că edificarea noii 
este opera istorică, 
nară, conștientă , a 
popor muncitor, 
Nicolae Ceaușescu 
mentat rolul hotăritor al efor
tului propriu în făurirea so
cialismului șl comunismului. 
Aceasta incumbă întărirea su
veranității asupra resurselor 
și activităților economice de 
pe teritoriul țării, precum șl 
asupra deciziilor privind o- 
biectivele dezvoltării, organi
zarea, conducerea și controlul 
îndeplinirii lor, stabilirea prio
rităților de dezvoltare in func
ție de nevoile, condițiile și po
sibilitățile naționale. Astfel, 
economia românească s-a dez
voltat și in această perioadă 
ca un organism diversificat, 
complex, pe baza celor mai 
noi cuceriri tehnico-științifice, 
sporindu-se caracterul indus
trial al tuturor ramurilor și 
asigurindu-se creșterea veni
tului național pe locuitor.

Restructuring teoria șt prac
tica despre modelul industria
lizării într-o țară în curs de 
dezvoltare, în condițiile revo
luției tehnico-științifice și ți
nînd seama de decalajele exis
tente in lume, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu militează 
cu consecvență pentru spori
rea eficienței procesului de in

dustrializare, nu numai prin crea
rea și dezvoltarea ramurilor In
dustriale, ci și prin dezvoltarea ba
zei industriale a celorlalte ramuri ale 
producției materiale și sectoare de 
activitate. Totodată, se acordă o a- 
tenție specială echilibrului material 
al economiei, sporirii bazei proprii 
de materii prime și energie, pre
cum și dezvoltării agriculturii.

Conținutul volumului relevă ma
rea atenție pe care a acordat-o și o

Prof. univ. dr. Iile VĂDUVĂ 
rector al Academiei de studii 
economice

orînduirl 
revoluțio- 
lntregului 
tovarășul 

a funda-

*

(Continuare in pag. • IV-a)

In pagina a ll-a : Telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu de colectivele unităților miniere din 
Șotînga, Baia de Arieș, Anina, Mehedinți și Vilcea.

MINERII
Cu spicele aprinse-n felinare 
Ați coborît purtînd voința voastră 
Ca să luați comoara in amnare 
Și bolta să surîdâ mai albastră.

Din miriștile galbene, mai multe 
In subteran filoane suprapuse 
Voi, bărbătește smulgeți comorile din munte, 
Dînd țării minereu din straturile-ascunse.

Ortacii vin cuprinși de voie bună. 
Și scormonesc adîncul cu putere 
Cu pumnii lor din miriște adună 
Zăcutele metaluri în avere.

Ei spre luminâ-aduc din rocă brazii, 
Din straturile-adînci de magnetită 
Burghiile își răsucesc grumazii 
Și-n urma lor — răvaș de dinamită I

Și azi și mîini, minerii iși măsoară 
Acele cupe pline de putere 
Pe care-apoi le varsă din comoară 
Așa cum munca rod deplin iși cere.

Ion Tomoiagă MARAMUREȘANU 
miner, 

comuna Moisei, 
județul Maramureș

într-o însufletiloare

partidului, țării,
poporului-tovarășului

Nicolae Ceaușescu,
simbolul viu al forței
creatoare, constructive

a națiunii noastre
socialiste

Scrisori și telegrame 
de felicitare adresate 

tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 

cu prilejul împlinirii a 50 
de ani de activitate 

revoluționară și al 
aniversării zilei sale 

de naștere

PAGINA A IU-A

• 4 MILIOANE DE CĂLĂTORII ÎNTR-O SINGURA LUNĂ • A ÎNCEPUT 
„NUMĂRĂTOAREA INVERSĂ" PENTRU TRONSONUL 3 • MAGISTRALA

II LA ORA STARTULUI • SCURTĂ PRIVIRE PÎNĂ ÎN 1985-1987...

Pentru cei aproxima
tiv 2,2 milioane de 
locuitori ai Capitalei 

— și nu numai pentru ei 
— trenurile fulgerînd prin 
bulevardele subterane în
semnau pină de curind 
un mijloc de călătorie 
inedit și... insolit. Acum 7 
Acum metroul și-a cîști- 
gat definitiv un loc in 
inima și preocupările călă
torului prin București. Ne 
bucurăm că-1 avem. Ne-am 
obișnuit cu el. Nu se mai 
poate fără el. Lucru nor
mal dacă ne gindim că in 
fiecare zi apelează la me
trou circa 140 000—180 000 
de călători. Asta înseamnă, 
intr-o lună, în jur de 
4 000 000 de călătorii. Și la 
fel de normal ni se pare 
ca, în orele traficului de 
virf, să nu așteptăm — in 
stația de la Semănătoarea 
ori Republica, Unirii ori 
Muncii — mai mult de 
cîteva minute sosirea unui 
tren care să ne ducă rapid, 
prin tunelurile durate de 
mina omului, la destinație. 
Și încă o realitate cu care 
ne vom obișnui curind : 
dacă în prezent se află în 
circulație 84 de vagoane, 
odată cu intrarea în ex
ploatare a tronsonului 3 din 
Magistrala I, numărul aces
tora este prevăzut să spo

rească la 128. Iar plnă la 
sfirșitul anului 1983, Ia 160. 
lată că, în bătălia pentru 
cit mai puține minute din
tre călătoriile cu metroul 
bucureștean, constructorii 
de vagoane de la Arad și 
uzinele colaboratoare au 
de spus un cuvînt decisiv.

Și pină acum tronsonul 3 
a fost un punct „fierbin
te" in multitudinea de lu
crări complexe ale moder
nului sistem circulator de 
sub tălpile bucureșteanului. 
Cele patru luni "de devans 
îi fac însă și mai fierbinte. 
Iată cîteva date din „fișa"

• reportaje • însemnări •

Care sint la metrou nou
tățile anului 1983 7 Dar în 
perspectivă ?

— Noutățile sint multe — 
ne spune tovarășul ge- 
neral-locotenent Petre Con- 
stantinescu, directorul ge
neral al întreprinderii Me- 
troul-Bucureștl. Dintre a- 
cestea m-aș opri deocam
dată doar la una : punerea 
in exploatare a tronsonu
lui 3 de pe Magistrala I. 
Termenul de intrare in 
funcțiune era 30 Decem
brie 1983. Constructorii 
s-au angajat Insă să scurte
ze acest termen cu patru 
luni, astfel incit acest tron
son să fie dat In exploa
tare la 23 August.

acestui tronson. Lungimea 
— 8,4 kilometri. Un capăt 
II reprezintă stația Eroilor, 
iar celălalt, stația Indus
triilor (IREMOAS, zona 
Militari). Tronsonul .3 are 
patru stații. Să ne oprim fie 
șl în treacăt asupra lor, în 
următoarea ordine :

Politehnica. A fost reali
zată in avans. Este un 
punct important al circula
ției subterane, dat fiind că, 
Ia suprafață, ii corespunde 
un punct de convergență a 
multor trasee ale transpor
tului în comun din și spre 
marele cartier Drumul Ta
berei. Așa cum o spune 
și numele ei, stația aceas
ta numără printre benefi

ciari populația studențească 
din zona Politehnicii și a 
Academiei „Ștefan Gheor
ghiu"; de asemenea, pe oa
menii muncii din puterni
cele unități industriale din 
zonă — întreprinderea de 
confecții și tricotaje Bucu
rești, întreprinderea de 
mașini electrice ș.a. Se es
timează că prin acest punct 
al metroului afluxul de că
lători va fi de circa 
35 000—40 000 pe oră și sens.

Armala Poporului (Luje
rului). Stația aceasta va ab
sorbi fluxul din cartierul 
Militari, îndeosebi din zona 
Uverturii, și o parte din 
Drumul Taberei. ,

Păcii (Valea Cascadelor). 
Este stația care, intre alte
le, va facilita joncțiunea 
cu zona Bolintin și comu
nele suburbane. Tocmai din 
aceste rațiuni a și fost am
plasată vizavi de autogara 
Militari.

Industriilor (IREMOAS). 
Principala rațiune a acestei 
stații este să preia ieșirile 
din schimb și să aducă la 
schimb miile de muncitori 
din această puternică zonă 
industrială a Capitalei. E 
totodată punctul de unde

Hie TANASACHB
(Continuare in pag. a V-a)
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ANGAJAMENTUL MINERILOR
„Vom acționa cu înalta răspundere muncitorească pentru 
perfecționarea organizării muncii, folosirea deplină 
a utilajelor și introducerea programului continuu de lucru, 
pentru creșterea producției de cărbune și minereuri"
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Secretarul general al partidului a subliniat
• încă din acest trimestru să trecem la măsuri 

practice, organizatorice și tehnice, in vederea realizării 
prevederilor planului pe acest an. Practic, la cărbune 
trebuie să realizăm o producție de 160—170 mii tone 
pe zi, cu circa 40 mii tone mai mult decit in prezent.

• Să luăm măsuri pentru folosirea rațională, la 
întreaga capacitate, a utilajelor de care dispunem, 
astfel ca acestea să funcționeze din plin in tot cursul 
anului, exceptind numai perioada strict necesară de 
întreținere și reparații.

• Este necesar să asigurăm oamenii cu pregătirea 
necesară pentru a minui și folosi utilajele și mașinile 
de inaltă tehnicitate.

• Minele să-și desfășoare activitatea după princi
piul întreprinderilor care lucrează cu foc continuu, 
astfel ca in cel mai scurt timp să se încheie procesul 
de organizare a muncii pe această bază.

® Trebuie să trecem cu hotărire la introducerea 
acordului global in toate sectoarele de activitate ; cel 
mai bine ar fi să aplicăm acordul global pe între
prindere sau cel puțin pe sectoare, iar veniturile să 
fie legate direct de producția ce se realizează.

• Pentru folosirea rațională a forței de muncă și 
creșterea productivității muncii trebuie să reducem la 
strictul necesar personalul auxiliar.

• Este necesar să introducem ordine, disciplină, 
să punem capăt fluctuației forței de muncă.

1

Răspunsul hotărit al colectivelor de mineri
MINERII DIN VALEA JIULUI : începînd cu data de 

7 februarie 1983, vom trece, in toate întreprinderile, la 
organizarea procesului de producție continuu ți in 
schimburi de 8 ore, la aplicarea unui ansamblu de 
măsuri privind îmbunătățirea mai rapidă a tehnolo
giilor de lucru in subteran, folosirea la întreaga capa
citate a mașinilor și utilajelor miniere, asigurarea forței 
de muncă ți ridicarea permanentă a cunoștințelor pro
fesionale ale personalului muncitor.

MINERII DIN DEVA : In vederea trecerii la noul pro
gram de lucru acționăm pentru crearea unor formații 
de mineri omogene, puternice, creșterea gradului de 
folosire a utilajelor ți a timpului de lucru, aplicarea

fermă a acordului global, îmbunătățirea structurii per
sonalului, întărirea ordinii și disciplinei la fiecare loc 
de muncă.

MINERII DIN GORJ : Sînt întrunite toate condițiile 
de a se trece, încă din această lună, la activitatea d- 
foc continuu și introducerea acordului global pe ' 
prindere, de reducere la strictul necesar o ' 
auxiliar.

MINERII DIN BAIA MARE • ' 
pentru a găsi ți valorii' 
a livra economiei 
voie, sporindv- 
bazei

crf .

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului N:

MINA ȘQTINGA

„Avem garanția că planul la cărbune va fi depășit"

Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
Tovarășului Nicolae Ceaușescu
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Mult Iubite și stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu,

Dind glas sentimentelor de nețărmurită 
dragoste și fierbinte recunoștință față de 
partid, față de dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
participanții la plenara cu activul de partid 
de la mina Șotinga, județul Dîmbovița, în 
numele comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii de la această mină, ne exprimăm 
deplinul acord cu măsurile stabilite în Con
sfătuirea de lucru de la Comitetul Central 
al P.C.R. cu privire la dezvoltarea bazei 
energetice, valorificarea superioară și creș
terea producției de cărbune, pentru atinge
rea mai devreme a obiectivului prevăzut în 
documentele Congresului al XII-lea al 
partidului de a realiza independența ener
getică a țării.

Plenara noastră a analizat și dezbătut cu 
înaltă responsabilitate muncitorească modul 
cum s-a acționat în toate sectoarele minei 
pentru îndeplinirea sarcinilor pe anul tre
cut la producția fizică de cărbune și îndeo
sebi direcțiile în care trebuie să ne îndrep
tăm eforturile, în acest an, pentru a asi-

ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ BAIA DE ARIES

„Situăm in centrul preocupărilor — întărirea ordinii 

și disciplinei"

Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
Tovarășului Nicolae Ceaușescu
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Participanții la adunarea reprezentanți
lor oamenilor muncii de Ia întreprinderea 
minieră Baia de Arieș au dezbătut și sta
bilit măsurile pentru înfăptuirea progra
melor speciale adoptate de Conferința Na
țională a partidului, a sarcinilor re
ieșite din cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.R. cu cadrele de răspundere, 
specialiști și muncitori din industria mi
nieră și geologiei în vederea creșterii pro
ducției de materii prime minerale.

în cadrul dezbaterilor, cei care au luat 
cuvîntul au subliniat că înfăptuirea aces
tor programe speciale are o deosebită im
portanță pentru progresul pe mai departe, 
în ritm susținut, al economiei noastre so
cialiste, asigurindu-se. în condițiile actualei 
crize economice mondiale, posibilitatea uti
lizării mai bune a rezervelor, de minereuri 
de care dispune România și diminuarea 
considerabilă a eforturilor valutare ale țării.

în acest scop adunarea extraordinară a 

gura trecerea la noul program de lucru, 
care va contribui la utilizarea mai deplină 
a capacităților de producție, a timpului de 
lucru și forței de muncă.

îngăduiți-ne să vă raportăm că am în
ceput bine activitatea în noul an, reușind 
ca în cursul lunii ianuarie să livrăm supli
mentar economiei naționale 2 118 tone lignit 
net, ceea ce dă garanția că prin aplicarea 
noilor măsuri vom spori și mai mult pro
ducția de cărbune, aducindu-ije o contri
buție tot mai însemnată la progresul și 
prosperitatea țării, la bunăstarea întregului 
nostru popor.

Urmîndu-vă înaltul exemplu de cutezanță 
comunistă, de clocotitoare pasiune revolu
ționară. vă încredințăm, mult iubite și sti
mate secretar general, minerul de onoare 
al țării, că, răspunzînd grijii permanente pe 
care ne-o purtați, ne vom face cu priso
sință datoria printr-o dăruire muncitoreas
că exemplară, printr-o deplină unitate de 
voință și acțiune, asigurînd astfel îndepli
nirea în cele mai bune condiții a sarcinilor 
ce ne revin și prin aceasta mersul nostru 
înainte pe drumul luminos al socialismului 
și comunismului.

PLENARA CU ACTIVUL DE PARTID 
DE LA MINA ȘOTINGA, 

JUDEȚUL DÎMBOVIȚA

reprezentanților oamenilor muncii a hotă- 
rît organizarea procesului de producție în 
schimbur de 8 ore, începînd de la 7 februa
rie, și asigurarea activității productive 
continue.

Participanții au exprimat ferma lor ho
tărire, a colectivelor pe care le reprezintă 
de a acționa cu toată răspunderea pentru 
ca, odată cu trecerea la noul program de 
lucru, să fie mai judicios folosită puterni
ca bază tehnico-materială din minerit, să 
se pună mai rapid în exploatare noile 
corpuri mineralizate, să se dea o mai mare 
atenție întăririi ordinii și disciplinei în 
scopul realizării exemplare a planului de 
producție pe acest an și pe întregul cinci
nal. Strîns uniți in jurul partidului, hotă- 
riți să înfăptuiască prin muncă tot mai 
avîntată mărețul program, puternicul de
tașament de mineri din întreprinderea mi
nieră Baia de Arieș aduce un cald omagiu 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. minerul de 
onoare al țării, cu prilejul Împlinirii a 50 

de ani de activitate revoluționară și ani
versării zilei sale de naștere.

Luminosul exemplu al vieții și activită
ții tovarășului Nicolae Ceaușescu, consa
crate cu strălucire cauzei înfloririi Româ-

ÎNTREPRINDEREA miniera anina

„Am hotărit să livrăm peste prevederile planului 

pe acest an 32000 tone cărbune"

Comitetului Central al Partidului Comunist Român 
Tovarășului Nicolae j Ceaușescu
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Oamenii muncii de la întreprinderea mi
nieră Anina, județul Caraș-Severin, ani
mați de prețioasele dumneavoastră îndru
mări date cu prilejul Consfătuirii de lucru 
de la Comitetul Central al Partidului Co
munist Român cu cadrele din industria 
extractivă și geologie, analizind In spiritul 
înaltei exigențe muncitorești posibilitățile 
și condițiile de care dispunem pentru a 
spori in acest an și în viitor producția de 
cărbune, argilă refractară și alte substanțe 
utile, au hotărit trecerea, începînd cu data 
de 7 februarie a.c., la schimburi de 8 ore. 
De asemenea, am hotărit să extindem, în 
mod eșalonat, activitatea în regim de lucru 
continuu cu 7 zile lucrătoare pe săptămină, 
In care să se execute și lucrările de între
ținere, la toate minele întreprinderii 
noastre.

UNITĂȚILE MINIERE DIN MEHEDINȚI

„Vom realiza producții sporite prin extinderea 

tehnologiilor moderne"

Comitetului Central al Partidului Comunist Român
Tovarășului Nicolae Ceaușescu
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

La fel ca toți fiii țării, noi, minerii me- 
hedințeni, am citit cu viu și legitim inte
res cuvîntarea pe care dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ați rostit-o la Consfătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.R. cu cadrele de conducere, spe
cialiști și muncitori din industria minieră 
și geologie și care se constituie înțr-un vast 
și mobilizator program menit să ducă la asi
gurarea bazei energetice de materii prime 
și a independenței energetice a țării, la în
făptuirea obiectivelor stabilite de către 
Congresul al XII-lea și Conferința Națio
nală ale partidului.

niei socialiste, reprezin*’ 
îndemn de a ne ah'" 
hotărire și dăru’' 
înfăptuire a pou 
dind patriei mai fe

PARTICIPANȚII LĂ
EXTRAORDINARA A OA.

DIN ÎNTREPRINDEREA 
BAIA DE ARIE

Prin trecerea la noul program de lucru șl 
înfăptuirea neabătută a măsurilor tehnice, 
organizatorice și politice pe care ni le-am 
prevăzut în programul adoptat, avem con
diții și ne angajăm oă realizăm peste pre
vederile planului pe acest an 30 000 tona 
huilă, 2 000 tone cărbune brun și 2 000 tona 
argilă refractară.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, că nu ne vom pre
cupeți eforturile pentru a aduce o contri
buție cit mai mare la realizarea progra
mului privind dezvoltarea bazei energetica 
și valorificarea superioară a materiilor pri
me și energiei, în vederea dobîndirii cît 
mai devreme a independenței energetice • 
tării.

ADUNAREA GENERALĂ 
A REPREZENTANȚILOR OAMENILOR 

MUNCII DE LA ÎNTREPRINDEREA MINIERA 
ANINA

Participanții la adunarea activului de 
partid din unitățile miniere ale județului 
Mehedinți au dat o înaltă apreciere ideilor 
și orientărilor de o inestimabilă valoare 
practică pe care dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
le-ați fundamentat cu clarviziune știin
țifică, mulțumindu-vă respectuos pentru 
grija deosebită ce o acordați dezvoltării 
industriei miniere din patria noastră, Îm
bunătățirii continue a condițiilor de muncă 
și de viață ale tuturor celor care își des
fășoară activitatea în acest important 
sector al economiei naționale.

Pătrunși de marea răspundere ce ne

- speciale
ei energetice 

către Conferința 
.ai, noi participanții la 

yuiui de partid, am analizat 
.aere comunistă posibilitățile și 

. ele de care dispune județul nostru, 
stabilind totodată măsuri eficiente pentru 
creșterea mai accelerată a producției de 
cărbune și minerale utile, prin extinderea 
mai rapidă a tehnologiilor avansate, folo
sirea la întreaga capacitate a fondurilor 
fixe din dotare și creșterea randamentului 
muncii noastre, prin generalizarea lucru
lui în acord global, prin trecerea la progra
mul de lucru continuu, în schimburi de 
8 ore, astfel încît să ne aducem o contri
buție tot mai mare la înfăptuirea mărețu
lui program de înflorire și propășire a 
scumpei noastre patrii — Republica So
cialistă România.

Astfel, în cadrul adunării cu activul de 
partid s-a evidențiat faptul că există 
posibilități ca in acest ah să se extragă de 
către fiecare miner o producție de peste

SECTORUL MINIER VlLCEA

„Ne angajăm să creștem mai susținut 

productivitatea muncii"

Comitetului Central al Partidului Cor 
Tovarășului Nicolae Cec
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Trăim sentimente de vibrantă mîndrie pa
triotică pentru marile realizări dobîndite 
de poporul român în opera de edificare so
cialistă și comunistă a patriei. Comuniștii, 
activul de partid din sectorul minier ăl ju
dețului Vîlcea, toți minerii de pe meleagu
rile noastre, la fel ca întreaga tară. își în
dreaptă ca întotdeauna gindurile și senti
mentele de adîncă recunoștință și fierbinte 
dragoste spre dumneavoastră,'mult stimate 
tovarășe secretar general al partidului, 
„minerul de onoare" al României, care v-ați 
consacrat și vă consacrați cu inegalabilă 
dăruire, pasiune șl cutezanță revoluționară 
întreaga muncă și viață binelui și fericirii 
națiunii noastre socialiste, triumfului cau
zei păcii, înțelegerii și colaborării între po
poarele lumii.

Vă mulțumim din adîncul inimii. Iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru grija 
Btatornică, neprecupețită cu care ați în
conjurat și înconjurați minerii patriei, pen
tru minunatele condiții de muncă și viață de 
care dispunem, pentru Înalta prețuire de 
care ne bucurăm în societatea noastră so
cialistă, ca eșalon de frunte al eroicei noas
tre clase muncitoare. In adunarea activului 
de partid din sectorul minier al județului 
nostru, care și-a desfășurat lucrările sub 
semnul Înaltei exigențe și responsabilități 
muncitorești, in spiritul prețioaselor dum
neavoastră indicații și orientări date la re- 

823 tone cărbune, iar printr-o temeinică 
organizare a muncii pe șantiere și întă
rirea disciplinei să ne respectăm întocmai 
termenele de punere în funcțiune a noilor 
capacități de producție. O deosebită atenție 
vom acorda — așa cum ne-ați indicat 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Cegușescu — recrutării și 
pregătirii forței de muncă, ridicării califi
cării oamenilor, mărind simțitor procentul 
celor direct productivi, fiind convinși că în 
acest fel vom spori simțitor producția de 
cărbune din bazinul Mehedințiului.

Și cu acest prilej, noi, minerii mehedin- 
țeni, dăm glas, din adîncul inimilor, celor 
mai alese sentimente de stimă, dragoste și 
respect, de nețărmurită recunoștință ce le 
nutrim față de dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
angajîndu-ne să acționăm cu întreaga pu
tere de muncă, cu întreaga pricepere și 
dăruire pentru a ne aduce o contribuție tot 
mai substanțială la realizarea grandiosului 
program de dezvoltare economico-socialâ a 
patriei, la ridicarea națiunii noastre pe noi 
trepte de progres și civilizație socialistă, 

PARTICIPANȚII LA ADUNAREA ACTIVULUI 
DE PARTID DIN UNI1AȚILE MINIERE 

ALE JUDEȚULUI MEHEDINȚI

centa Consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R., s-au relevat, o dată mai mult, mari
le sarcini ce revin minerilor în actuala 
etapă de dezvoltare a țării pentru dobindi- 
rea cît mai devreme a independenței ener
getice a României socialiste și s-au stabi
lit, în ‘lumina hotărîrilor istorice ale Con
ferinței Naționale a partidului, măsuri de 
maximă importanță pentru valorificarea cît 
mai deplină a resurselor extractive, ridica
rea producțiilor și productivității muncii, a 
eficienței in toate sectoarele miniere din 
această parte a țării. Astfel, în acest an, 
minerii din cele două întreprinderi de 
profil ale județului vor realiza o producție 
de 1,6 milioane tone cărbune, 910 000 tone 
calcar, aproape 1,9 milioane tone sare 
în soluție și alte importante cantități de 
produse strict necesare economiei noastre 
naționale.

Vă Încredințăm solemn, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că noi, 
minerii vilceni, asemenea tuturor minerilor 
patriei, întregului nostru popor, vom face 
în munca noastră de fiecare zi dovada 
atașamentului fierbinte față de politica ști
ințifică și clarvăzătoare a partidului și sta
tului nostru, aducîndu-ne o contribuție 
mereu sporită la ridicarea continuă a țării 
pe tre tele celei mai înfloritoare civilizații 
— civilizația comunistă.
ACTIVUL DE PARTID DIN SECTORUL 

MINIER AL JUDEȚULUI VlLCEA

amimat

111.^i i 11.1
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Dezvoltarea bazei de materii prime și energetice a țării este o îndatorire patriotică, o cerință 
a întregii economii, o condiție fundamentală pentru progresul multilateral al patriei noastre socialiste. In 
• f _ *_______ f..? ii.*—_______ a __
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INTR-O INSUFLEȚITOARE UNITATE, OMAGIUL PARTIDULUI, TĂRII, POPORULUI - 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, SIMBOLUL VIU AL FORJEI CREATOARE, 

CONSTRUCTIVE A NAȚIUNII NOASTRE SOCIALISTE
Scrisori și telegrame de felicitare adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu 

cu prilejul împlinirii a 50 de ani de activitate revoluționară și al aniversării zilei sale de naștere
Cu cele mai alese sentimente de 

stimă, respect și dragoste, oamenii 
muncii din INSPECTORATUL GE
NERAL DE STAT PENTRU 1N-. 
VESTIȚII-CONSTRUCȚII doresc ca. 
la aniversarea a 50 de ani de activi
tate revoluționară și a zilei dum
neavoastră de naștere, să vă adre
seze calde felicitări și urări de ani 
mulți, luminoși, in deplină sănătate 
și putere de muncă, spre binele și 
înflorirea patriei și poporului nos
tru, al edificării socialismului și co
munismului pe pămîntul scump al 
României.

La această sărbătoare scumpă a 
întregului nostru popor, ne expri
măm recunoștința pentru grija per
manentă pe care o purtați viitorului 
României, dezvoltării patriei noas- 
*-e pe noi trepte de progres și ci- 

.. vilizație, prin creșterea și moderni
zarea forțelor de producție, sporirea 
venitului național și ridicarea con
tinuă, pe această bază, a nivelului 
de trai, material și spiritual, al tu
turor celor ce muncesc.

Din adincul inimilor noastre adu
cem cu acest prilej un fierbinte 
omagiu, de aleasă prețuire și cinsti
re, proeminentei dumneavoastră per
sonalități de conducător de partid șl 
de stat, de înflăcărat patriot și revo- ' 
luționar, de militant de frunte al 
mișcării comuniste internaționale și 
neobosit luptător pentru triumful 
idealurilor de pace, colaborare și 
progres ale umanității.

cu căldura dragostei și recunoștinței 
lor — noi și noi victorii, făcind ca 
România să se inalțe tot mai mîndră, 
liberă și demnă intre națiunile libere 
și demne ale lumii!

„Păstrăm ca pe un inestimabil te
zaur de învățăminte, în conștiința și 
activitatea noastră, sfaturile părin
tești, soluțiile de înaltă competență 
pe care ni le-ați dat cu prilejul vizi
telor de lucru în municipiul nostru 
— se arată în telegrama trimisă de 
COMITETUL MUNICIPAL DE 
PARTID TULCEA.

Strins uniți in jurul partidului, al 
dumneavoastră personal, toți oame
nii muncii din municipiul Tulcea răs
pund prin fapte chemărilor mobili
zatoare lansate de dumneavoastră de 
la tribuna înaltului forum al comu
niștilor — Conferința Națională a 
partidului — de a face totul pentru 
realizarea unei noi calități în toate 
domeniile de activitate, exprimin- 
du-ne in acest fel profunda mulțu- ‘ 
mire și recunoștință pentru sprijinul 
deosebit și permanent pe care ni-1 
acordați în vederea realizării unor 
condiții mai bune de muncă și viață 
tuturor celor ce muncesc pe aceste 
meleaguri.

• .-O Ir.,
Din adincul inimilor noastre vă 

adresăm urarea fierbinte de viață în
delungată, multă sănătate și putere 
de muncă pentru a conduce bravul 
popor român spre noi și strălucite 
victorii, în grandioasa operă de edi
ficare a socialismului și comunismu
lui pe pămîntul scump 
noastre — Republica 
România.

Să ne trăiți întru mulți

în

al patriei 
Socialistă

ani 1“

telegrama colectivului de oa- 
incii de la CENTRALA 
CRUCȚII CAI FERATE 
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spune : Sintem 
această zi ani- 
înscris în istoria 

ca un înălțător 
— să aducem un 

minentei dum- 
4» conducâ- 
ona. pa-comunist, „.m*. , „„ ■

it, militant de frunte 
___ . muniste și muncitorești, 
neobosit luptător pentru triumful 
idealurilor nobile de independență și 
libertate, de progres social, colabo
rare și pace in lume.

împreună cu întreaga noastră na
țiune, dorim să vă exprimăm. Cu 
acest prilej, profundul nostru devo
tament, să dăm glas simțămintelor de 
recunoștință deosebită ale comuniști
lor, ale tuturor oamenilor muncii 
fără deosebire de naționalitate, pen
tru tot ceea ce ați făcut și faceți 
spre gloria și prosperitatea patriei 
noastre socialiste, spre înălțarea 
României, în deplină independență și 
suveranitate, pe culmi tot mai Înal
te de civilizație și progres.

Dorim, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, să vă asigu
răm — și cu prilejul acestui moment 
aniversar — de hotărlrea noastră 
neabătută de a urma înaltul exemplu 
pe care îl oferiți, în permanență, 
nouă, comuniștilor, întregului popor, 
muncind cu abnegație și dăruire re
voluționară pentru a înfăptui obiec
tivele istorice stabilite de Congresul 
al Xlî-lea și Programul partidului de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism.

In aceste clipe de sărbătoare, dînd 
glas gindurilor și simțămintelor în
tregului colectiv de oameni ai muncii 
din cadrul Centralei de construcții 
căi ferate, vă dorim cu toată căldu
ra inimilor să trăiți în sănătate, să 
vă bucurați de multă putere de mun
că, pentru a aduce acestei patrii și 
acestui popor — care vă înconjoară

*
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Aniversarea a 50 de ani de activi
tate revoluționară și a zilei dumnea
voastră de naștere a trezit in inimi
le oamenilor muncii, ale lucrătorilor 
ogoarelor de la I.A.S. „SCÎNTEIA" 
ȘIMAND, JUDEȚUL ARAD, cele 
mai calde sentimente de dragoste și 
recunoștință față de dumneavoas
tră, conducătorul iubit al partidului 
și statului nostru, a cărui viață s-a 
contopit încă din tinerețe cu marea 
operă constructivă de înflorire a 
vetrei strămoșești, conducind poporul 
român cu pasiune comunistă spre 
profundele înnoiri revoluționare, 
strălucit demonstrate îndeosebi de. 
acești 18 ani de cind vă aflați în 
fruntea partidului comuniștilor ro
mâni, a patriei noastre socialiste.

Urmind prețioasele dumneavoastră 
indicații, ca și exemplul de muncă 
și dăruire pe care le arătați în toate 
împrejurările, lucrătorii din I.A.S. 
„Scinteia", în frunte cu comuniștii, 
s-au devotat muncii pămîntului, ob- 
ținind rezultate de seamă in produc- 

' ția agricolă, ceea ce le-a permis să 
asigure autogestiunea și autofinan
țarea întreprinderii, ca și baza de 
pornire spre recolte și mai bogate in 
anul 1983, la grîu 4 800 kg la hectar, 
la orz 5 500 kg, la porumb 6 000 kg, 
la soia 2 600 kg la hectar, precum și 
producții superioare în sectorul zoo
tehnic. Angajamentele noastre vor 
fi îndeplinite datorită bazei mate
riale de calitate, noi beneficiind de 
dotările care, prin înalta dumnea
voastră grijă, caracterizează stadiul 
de impetuoasă dezvoltare a agricul
turii din țara noastră.

Intr-o altă telegramă se arată : Cu 
prilejul împlinirii a peste cinci dece
nii de pilduitoare activitate revolu
ționară și al aniversării zilei dum
neavoastră de naștere, sărbătorită 
cu cea mai aleasă stimă și inaltă 
considerație de întregul nostru partid 
și popor, îndeplinind cu nețărmurită 
bucurie dorința unanimă a tuturor 
comuniștilor și locuitorilor din mu
nicipiul Pitești, vă rugăm să ne În
găduiți ca in numele COMITETU
LUI MUNICIPAL PITEȘTI AL 
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 
ȘI AL CONSILIULUI POPULAR 
MUNICIPAL să vă adresăm din 
adincul inimilor noastre cele mai 
fierbinți’ urări de' Săhătătâ “șl* V&ță ' 
îndelungată, de inepuizabilă 
de muncă, 
dul și țara 
de progres 
și fericirea

Angajați 
hotăririlor Congresului al Xlî-lea și 
ale Conferinței Naționale ale parti
dului, vă asigurăm, mult iubite to- 
V' ă ■ secretar general, că organi
zata municipală de partid, toți oa
menii muncii din Pitești își vor în
zeci eforturile pentru punerea in 
valoare a întregului potențial mate
rial și uman de care dispunem în 
vederea înfăptuirii in cele mai bune 
condiții a obiectivelor actualului cin
cinal, spre a face să sporească neîn
cetat contribuția municipiului Pitești 
la progresul mai rapid al patriei 
noastre.

putere 
parti- 
inalte 
binele 
popor.

pentru a conduce 
pe culmi tot mai 
și civilizație, spre
Întregului nostru 
plenar in înfăptuirea

în aceste momente sărbătorești, 
oamenii muncii din COMUNA ROZ- 
NOV, JUDEȚUL NEAMȚ, raportează 
că au dat peste plan in 1982 la pro- 
ducția-marfă 20 000 000 lei, o pro
ducție netă de 4 240 000 lei, livrind la 
export peste plan produse în valoare 
de peste 1 566 000 lei, în condițiile 
reducerii cheltuielilor materiale cu 4 
lei la 1 000 lei producție-marfă, ob- 
ținind beneficii de peste 8 500 000 lei.

Traducînd in viață programul de 
autoconducere și autogospodărire s-a 
livrat statului peste plan 340 tone ce
reale și alte produse agroalimentare, 
am realizat cheltuielile din veniturile 
proprii, dînd și 8 000 000 lei la fon
dul de regularizare 
dețului Neamț.

Am început bine 
vom realiza în mod 
nile planului și angajamentului in 
profil teritorial alături de întregul 
nostru popofț care vă omagiază în 
aceste clipe. Vă adresăm, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu — simbol 
al celor mai nobile idealuri de liber
tate, pace și progres ale poporului 
nostru, omul a cărei prezentă în 
fruntea partidului și a țării repre
zintă garanția sigură a împlinirii 
acestor idealuri — cele mai calde 
urări de viață lungă, sănătate și pu
tere de muncă.

a bugetului ju-

anul 1983 șl ne 
exemplar sarci-

Cu prilejul împlinirii a 50 de ani 
de activitate revoluționară și ani
versării zilei dumneavoastră de naș
tere, permiteți-ne ca, în numele spor
tivilor, tehnicienilor și al activiștilor 
mișcării sportive, să vă adresăm cu

profundă șl nețărmurită dragoste, cu 
aleasă stimă și înaltă prețuire, cele 
mai calde felicitări și urări de mul
tă sănătate, viață îndelungată, fe
ricire personală și multă putere de 
muncă în strălucita, pilduitoarea și 
neobosita dumneavoastră activitate 
pe care o depuneți, zi de zi, în 
scopul înfloririi continue a scumpei 
noastre patrii, al creșterii neîncetate 
a prestigiului internațional al Româ-

tigiu obținute in cele mai mari com
petiții internaționale, asigurindu-vă 
că și în viitor nu vor precupeți nici 
un efort pentru ca tricolorul româ
nesc să fluture cu mîndrie pe are
nele sportive de pe toate meridia
nele globului.

De la venirea dumneavoastră în 
fruntea partidului și a țării — se 
spune in telegrama DEPARTAMEN
TULUI PENTRU CONSTRUCȚII ÎN

personală hotăritoare în crearea De
partamentului pentru Construcții în 
Străinătate, acțiune circumscrisă an
samblului preocupărilor dumnea
voastră permanente de perfecționa
re și dezvoltare continuă a cadrului 
organizatoric de desfășurare a coope
rării internaționale.

Folosim acest prilej omagial pen
tru ca, in numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii care lu-
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• Fierbinte expresie a celor mai alese ginduri 
și sentimente de nețărmurită dragoste, de înaltă 
prețuire față de secretarul general al partidului, 
odată cu deplina recunoștință pentru faptul că țara 
în acești ani glorioși de după Congresul al IX-lea 
s-a înălțat pe sine tot mai demnă, mai prosperă, 
mai luminoasă

• Emoționant legămînt — pornit din căldura 
inimilor unui întreg popor, din convingerea că 
muncind cu dăruire patriotică, putem asigura pro
gresul patriei—de a face totul pentru înfăptuirea exem 
piară a hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului

niei socialiste, pentru pace în în
treaga lume — se spune în telegrama 
CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU 
EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT.

Ne exprimăm adinca recunoștință 
pentru grija pe care o purtați miș
cării sportive, pentru strălucita dum
neavoastră inițiativă în baza căreia 
a fost organizată „Daciada", cea mai 
mare competiție a sportului româ
nesc, pentru prețioasele indicații și 
orientări cuprinse în vibrantul și mo
bilizatorul mesaj adresat, în primă
vara anului trecut, Conferinței pe 
țară a mișcării sportive din patria 
noastră.

Cu toată căldura și dragostea inimi
lor, sportivii patriei vă dedică, mult 
stimate și 
Ceaușescu,

STRAINATATE — îndeplinind cu 
strălucire însărcinările supreme pen
tru Cine vă recomandă experiența 
dumneavoastră revoluționară, capa
citățile excepționale de militant po
litic ferm și clarvăzător, deplina 
stăpînire a concepției materialist
dialectice despre lume șl viață, sim
țul responsabil și curajos al noului, 
precum și marea dumneavoastră 
litate a umanismului comunist, 
condus și conduceți România pe 
culmi ale progresului economic,
cial și spiritual, deschizîndu-i per
spectiva înaintării ei spre comunism.

Vă exprimăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
înalta noastră considerație și profun
dele noastre mulțumiri pentru ini
țiativa și contribuția dumneavoastră

crează pe șantierele de construcții 
din străinătate, să vă transmitem 
angajamentul nostru solemn că vom 
face totul pentru a transpune în via
ță sarcinile de răspundere pe care 
ni le-ați încredințat, pentru a apli
ca întocmai prețioasele dumneavoas
tră indicații.

iubite tovarășe Nicolae 
toate succesele de pres-

SPRE GLORIA TĂRII
Acum, cînd țara trăiește

cu gind la zidiri in care să-i rămînă eroii 
să punem laolaltă dorul pentru țarina strinsă-n pumni 
la Rovine, Podul înalt și Călugăreni, 
la Plevna, Mărășești și Oituz, 
pe Mureș, Tîrnave și Tisa,
cind — in clipa intrării eroului in nemurire — 
i-a ținut loc de țară, de piine și mamă.

El visa la vremea păcii, 
după topirea zăpezii, 
cind bagă plugul in brazdă.

Fiecare din noi este o creangă 
din uriașul copac cu 22 milioane de ramuri, 
cu rădăcinile infipte spre adincul gliei.

ca- 
ați 
noi 
so-

Gloria țârii
nu poate fi așezată coroană pe frunți plecate 
și trupuri îngenunchiate.

Avem călăuză pentru ginduri și fapte 
un om pornit din înțelepciunea și vitejia 
lui Mircea, Ștefan și Mihai, 
din dragostea de libertate 
ce pleca izvor din inima lui Bălcescu 
și drept precum Cuza la ceas de unire.

E fiu de țăran, fiul țării.
Dar patria, partidul și poporul

ii sint părinți și frați, 
iar viața lui 
e viața noastră.

Mihai VIȘOIU
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Aniversarea a 50 de ani de activi
tate revoluționară și a zilei dum
neavoastră de naștere oferă un nou 
și fericit prilej colectivului de cer
cetători de la INSTITUTUL DE IS
TORIE „N. IORGA" de a exprima 
dragostea fierbinte și devotamentul 
profund pentru dumneavoastră, con
ducătorul înțelept și brav al poporu
lui român, personalitate eminentă a 
lumii contemporane,

în paginile operelor dumneavoas
tră, istoricii găsesc o solidă temelie 
teoretică, o metodă exemplară de in
vestigație, o armonioasă asociere în
tre partinitatea poziției și obiectivi
tatea demersului științific. Ne-ați 
învățat și ne-ați cerut să ne călăuzim 
întotdeauna după principiul respec
tării riguroase a adevărului istoric, 
să tratăm unitar istoria patriei și a 
partidului, să combatem perseverent 
dogmatismul și conjuncturalismul, să 
continuăm în forme superioare tra
diția militantă a istoriografiei ro
mânești.

întruchipați in excepționala dum
neavoastră personalitate orizontul 
politic larg al lui Ștefan cel Mare, 
bărbăția lui Mijial Viteazul, iubirea 
de cultură a lui Dimitrie Cantemir 
și in tot și în toate exprimați acel 
optimism propriu poporului român, 
nedezmințit de nici o vitregie, gata 
să reia, după fiecare lovitură a soar- 
tei sau a istoriei, lupta pentru înăl
țarea patriei.

Privilegiați de a vă fi contempo
rani, vă asigurăm că nu vom precu
peți nici un efort pentru a fi la 
înălțimea timpurilor memorabile pe 
care le-ați făurit. Institutul nostru 
poartă numele unui mare istoric

— Nicolae Iorga — care și-a pus 
Întreaga existență și operă in servi
ciul poporului său, plătind cu viața 
pentru patriotismul lui neînfricat. In 
spiritul acestei tradiții a istoriogra
fiei noastre și călăuziți de exemplul 
ce ni-1 oferiți, ne vom îndeplini cu 
cinste datoria de cetățeni ai Româ
niei socialiste, de oameni de știință, 
de comuniști.

„Ați vizitat de mai multe ori 
combinatul nostru, ultima dată cu 
ocazia sărbătoririi împlinirii a 2000 
de ani de atestare a cetății dacice 
«Petrodava», astăzi municipiul Pia
tra Neamț — se arată in telegrama 
trimisă de oamenii muncii de la 
COMBINATUL DE FIBRE SINTETI
CE SAVINEȘTL Reintilnirea cu 
dumneavoastră, mult stimate și iubi
te tovarășe secretar general, este atît 
de vie in inimile și conștiințele 
chimiștilor săvineșteni, incit ea apare 
și astăzi ca o neîntreruptă și nemij
locită prezență. Aceeași nestinsă vi
brație a dragostei stăpînește inimile, 
aceeași emoție și bucurie domină 
glasurile celor care vorbesc despre 
această intilnire ca un moment unic 
în viața lor, eveniment cu profunde 
rezonanțe in viața chimiștilor săvi
neșteni.

Vizita dumneavoastră de lucru pe 
platforma chimică Săvinești s-a 
constituit intr-un amplu și fructuos 
dialog, caracteristic gindirii dumnea
voastră revoluționare, care a im
pulsionat activitatea comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii din com
binat pentru înfăptuirea neabătută a 
programului luminos al partidului".

Comuniștii, întregul colectiv de oa
meni ai muncii de la ÎNTREPRIN
DEREA METALURGICA „LARO- 
MET" BUCUREȘTI, cu ocazia împli
nirii a 50 de ani de activitate revo
luționară și aniversării zilei dumnea
voastră de naștere, vă adresează din 
inimă un respectuos „La mulți ani!“.

Cele cinci decenii de activitate 
rodnică pe care le-ați dedicat mișcă
rii comuniste și muncitorești din țara 
noastră pentru înlăturarea exploată
rii omului de către om, pentru o 
lume mai bună , și mai dreaptă, 
exemplul personal de dăruire și sa
crificiu dat in toate împrejurările, în 
realizarea idealurilor societății noas
tre socialiste, constituie un îndreptar 
în activitatea noastră de zi cu zi.

Cu sentimente de adîncă mîndrie 
patriotică, colectivul de oameni ai 
muncii' din întreprinderea „Laro- 
met" se angajează să nu precupe
țească nici un efort pentru tradu
cerea în viață a tuturor sarcinilor ce 
ne revin din documentele Congresu
lui al Xlî-lea și ale recentei Confe
rințe Naționale a partidului, astfel 
incit alături de întregul nostru popor 
să ne aducem modesta contribuție la 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate in patria noastră.

Din inimile noastre, vă dorim să 
ne trăiți mulți ani, cu sănătate, pen
tru binele întregului popor, pen
tru a conduce națiunea noastră 
pe calea făuririi noii onnduiri socia
le, a socialismului și comunismului 
în România.

Afirmîndu-ne cu tărie totalul ata
șament față de politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru
— se menționează in telegrama DI
RECȚIEI CENTRALE DE STATIS
TICA — ne exprimăm, totodată, 
profunda recunoștință fațAde tot ce 
ați făcut și faceți pentru continua 
creștere a prestigiului țării noastre 
printre celelalte țări ale lumii, pen
tru neostenita și intransigenta luptă 
pe care o desfășurați ca eminent 
apărător al păcii și înțelegerii între 
popoare, al întronării echității în 
relațiile dintre state, al opririi cursei 
înarmărilor, pentru crearea unor con
diții din ce în ce mai minunate de 
viață și muncă ale întregului popor 
român.

înțeleaptă dumneavoastră clarvi
ziune, exemplul permanent de dărui-- 
re patriotică, revoluționară, de afir
mare a umanismului comunist, a 
spiritului de omenie între membrii 
noii societăți socialiste românești ne 
îndreptățesc să privim cu incredere 
viitorul patriei noastre, angajîndu-ne 
a face totul pentru înfăptuirea în 
cele mai bune condiții a sarcinilor ce 
ne revin din istoricele hotărîri ale 
Conferinței Naționale a partidului, 
din orientările programatice și pre
țioasele dumneavoastră indicații de 
lucru.

în telegrama DEPARTAMENTU
LUI PENTRU CONTRACTAREA, 
ACHIZIȚIONAREA ȘI PASTRAREA 
PRODUSELOR AGRICOLE se spu
ne : La acest fericit jubileu, unin- 
du-ne gîndul și glasul cu țara, evo
căm cu adincă venerație înaltele 
dumneavoastră calități de comunist, 
hotărîrea, dîrzenia și pasiunea revo
luționară cu care v-ați angajat, încă 
din anii tinereții, în marile bătălii 
de clasă, purtate de partidul nostru 
în condițiile deosebit de grele ale 
ilegalității pentru apărarea interese
lor fundamentale ale clasei munci
toare, ale întregului popor, pentru 
cauza nobilă a independenței și su
veranității patriei.

întreaga practică socială a confir
mat și confirmă justețea și impor
tanța deosebită a orientărilor elabo
rate de dumneavoastră încă de la 
Congresul al IX-lea al partidului, 
orientări care au generat o amplă 
efervescență politică de participare 
a comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii la dezvoltarea vieții econo- 
mico-sociale, sporirea avuției națio
nale, creșterea nivelului de trai ma
terial și spiritual al întregului popor.

Folosind acest prilej aniversar, 
dorim să vă mulțumim din adincul 
inimii pentru marele privilegiu de a 
primi nemijlocit și permanent îndru
marea dumneavoastră, să vă! asigu
răm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vom acționa 
și mai eficient, cu toată hotărîrea, 
abnegația și exigența pentru perfec
ționarea necontenită a activității 
noastre.

Mindri de tot ceea ce glndițl și în
treprindeți pentru o patrie mereu 
mai prosperă, pentru o lume a în
țelegerii și păcii, vom face tot ceea 
ce depinde de noi ca aceste înalte 
idealuri, in numele cărora militați cu 
consecvență, să aparțină o clipă mai 
devreme acestui prezent, glorios în
scris cu litere de aur în cartea nea
mului românesc.

In aceste momente de înălță
toare sărbătoare, ingăduiți-ne, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să alăturăm urările noas
tre marelui omagiu pe care națiunea 
întreagă îl aduce celui mai iubit fiu 
ai său, dorindu-vă cu toată căldura 
inimii noi și strălucite împliniri in 
fruntea partidului și statului, satis
facții și bucurii cit mai mari in 
muncă și viață, ani îndelungați, mul
tă sănătate și fericire alături de mult 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu, 
de toți cei ce vă sint dragi și apro- 
piați.

Cu cele mai alese sentimente de 
stimă și respect, noi, minerii Vulca
nului, dorim ca la împlinirea a 50 de 
ani de activitate revoluționară și la 
aniversarea zilei dumneavoastră de 
naștere să vă adresăm din adincul 
inimilor noastre calde felicitări și 
urări de ani mulți, luminoși, in de
plină sănătate și putere de munca, 
viață îndelungată și fericită, spre 
binele și înflorirea patriei, spre bună
starea poporului nostru, spre trium
ful cauzei edificării socialismului și 
comunismului pe pămîntul scump al 
României. Minerii, inginerii și teh
nicienii de la mina noastră dorim să 
vă exprimăm, cu acest prilej, 
profundul nostru devotament, să 
dăm glas simțămintelor de recu
noștință deosebită pentru grija ce o 
purtați minerilor din Valea Jiului.

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vă asigurăm și 
cu prilejul acestui moment aniversar 
de hotărîrea noastră de a nu pre
cupeți nici un efort pentru îndepli
nirea hotărîrilor și a Rezoluției Con
ferinței Naționale a partidului, în 
scopul creșterii producției de cărbu
ne, pentru realizarea independenței 
energetice a patriei noastre — se 
arată în .telegrama oamenilor mun
cii de la ÎNTREPRINDEREA MI
NIERA VULCAN.
I

Animați de profunde sentimente 
de stimă șl respect, de fierbinte 
afecțiune se spuhe in telegrama 
adresată de oămenii muncii din CA
MERA DE COMERȚ ȘI INDUS
TRIE A REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMANIA — vă adresăm, la împli
nirea a cinci decenii de activitate 
revoluționară și cu prilejul aniver
sării zilei dumneavoastră de naștere, 
cele mai calde felicitări și urări de 
ani mulți și luminoși, de viață Înde
lungată în deplină sănătate șl feri
cire, spre binele și înălțarea între
gului popor, al cauzei edificării so
cialismului și comunismului pe pă
mîntul scumpei noastre patrii. Adu
cem, cu această ocazie, un călduros 
omagiu proeminentei dumneavoastră 
personalități de revoluționar și co
munist de omenie, de patriot înflă
cărat și militant de seamă al miș
cării comuniste internaționale, pro
digioasă personalitate a politicii 
mondiale.

Dorim să vă asigurăm, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de hotărîrea noastră 
neabătută de a urma, în toate îm
prejurările, înaltul exemplu pe care 
cu neasemuită dăruire îl dați, în 
permanență, nouă, comuniștilor, po
porului, întregii țări. Ne angajăm cu 
toții să acționăm cu toate forțele 
pentru ca să asigurăm înfăptuirea 
politicii interne și externe a parti
dului, a statului nostru, a istoricelor 
hotărîri ale Congresului al Xlî-lea 
și ale Conferinței Naționale ale parti
dului, a Programului de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a României 
spre comunism.

In această memorabilă zi, de alea
să emoție și bucurie pe care le tră
iește întregul nostru popor, prilejuită 
de împlinirea a 50 de ani de activita
te revoluționară in mișcarea munci
torească și de aniversarea zilei dum
neavoastră de naștere, sărbătoare cu 
profunde semnificații în istoria con
temporană a României, comuniștii, 
împreună cu întregul colectiv de 
muncă al ÎNTREPRINDERII DE 
AUTOMOBILE ARO MUSCEL- 
CÎMPULUNG ișl îndreaptă gindurile, 
cele mai nobile sentimente, de cin
stire și prețuire către dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, eminent conducător de 
partid și de stat, înflăcărat patriot 
revoluționar, personalitate proemi
nentă a vieții internaționale, fod 
a tot ce a dat istoria și glia noastră 
străbună mai scump.

întreaga dumneavoastră viață și 
activitate de înaltă demnitate comu
nistă, bărbăția cu care ați înfruntat 
încă din fragedă tinerețe prigoana, 
temnița, represiunile regimului bur- 
ghezo-moșieresc și fascist, angajarea 
eroică in lupta de eliberare socială și 
națională, pentru triumful socialis
mului și comunismului pe pămintul 
României constituie pentru noi un 
nesecat izvor de învățăminte și cu
tezanță revoluționară, un pilduitor și 
strălucit exemplu de a ști să ne iu
bim cu ardoare patria și, sub con
ducerea înțeleaptă a partidului nos
tru, să o fayem tot mai înfloritoare 
și mîndră în lume.

în acest înălțător moment sărbăto
resc, vă rugăm să primiți în dar 
angajamentul nostru de a munci fără 
preget pentru a ne aduce contribu
ția la înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului, tradiționala 
urare din străbuni de multă fericire, 
putere de muncă și viață îndelun
gată, spre binele și prosperitatea na
țiunii noastre socialiste.
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REVOLUJIONARȚ A ȚOWÂȘUURNKq^ CEAUȘESCU

Inscripții în timp 
și în conștiințe

Inscripții în timp, substanțiala 
antologie apărută la Editura Emi- 
nescu sub auspiciile Consiliulțji 
Culturii și Educației Socialiste, 
constituie o posibilă introducere în 
literatura și sensibilitatea actuală. 
Concepută ca un mișcător omagiu 
adus personalității proeminente a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
clipa solemnă cind întreaga națiu
ne i-a sărbătorit cei 50 de ani de 
activitate revoluționară și aniver
sarea zilei de naștere, antologia e, 
nu mai puțin, un document sufle
tesc, un testimoniu de simțire al 
unei colectivități ce trăiește, pe 
deplin conștientă de aceasta, un 
ceas istoric. Ceea ce impresionează 
in primul rind în aceste mărturii 
este exemplara convergență a cer
titudinilor, a viselor și întrebărilor, 
a gindurilor și atitudinilor. Emoția 
cărturarului aplecat decenii de-a 
rîndul deasupra neliniștitoarei file 
albe comunică prompt} prin ne
văzute dar trainice fire, cu starea 
de vis, de încordare temerară a ță
ranului care schimbă arghezian 
„sapa în condei și brazda in căli
mară" sau a minerului ce adaugă 
într-un moment de inspirație, de 
prea plin sufletesc, luminii din 
adîncuri lumina vie a versului său.

Convingerile scriitorului ajuns în 
toamna virstei iși află un cores
pondent natural in starea de incan
descență morală a poetului tînăr. 
Intre Mihai Beniuc, Virgil Teodo- 
rescu, Vasile Nicolescu și Adrian 
Păunescu, Horia Bădescu, Adrian 
Popescu (dau doar citeva exemple 
din multele posibile) circulă cald, 
înviorător, fluxul aceleiași simțiri, 
al aceleiași identități spirituale. O 
certitudine supremă, celebrată 
energic sau suav, în ritmurile „de
clarației patetice" sau în cele ale 
„cîntecului șoptit", este patria, 
descoperită în peisajele și în oa
menii săi, în istoria și simbolurile 
ei relevante. loan Alexandru glo
rifică tricolorul în versuri simple, 
tulburătoare totuși prin austerita
tea dezvăluirii unei esențiale rela
ții : „Tricolorul nostru nu-i drapel 
/ Din cind în cind dc fluturat din 
mină, / S-a născut și îngropat în 
el / Cită este Patria Română" 
(Tricolorul). Pe aceeași temă, 
veche de cînd lirica românească, 
Marin Sorescu citește plastic nu
mele țării : „Tu ce unești în trei 
culori / Silabele din România" 
(Cîntec pentru tricolor). Cu o voită 
sobrietate, Adrian Popescu exprimă 
laconic, sentențios o credință 
veche, proprie poetului de aici din- 
totdeauna : „Intr-o singură patrie 
te poți naște / Suflet al meu, 
adu-ți-o aminti" - [(Izvoarele cu 
taină). Tot o legătură de suflet, un 
îndemn de conștiință propune

împreună cu poporul, 
pentru popor

Volumul Omagiu publicat de A- 
sociația scriitorilor, Filiala Uniunii 
artiștilor plastici și a Uniunii com
pozitorilor din Cluj cuprinde vi
brante mărturii ale oamenilor de 
artă și cultură despre rolul hotă- 
rîtor al ideilor și activității revo
luționare ale secretarului general 
al partidului în edificarea socialis
mului în România, în valorificarea 
energiei creatoare a poporului 
român, făuritor al propriului său 
destin : „Ctitor de țară nouă, fău
ritor al unei economii moderne și 
al unei spiritualități înfloritoare, 
conducător încercat și înțelept, 
ginditor care a îmbogățit patrimo
niul teoriei revoluționare cu opere 
de inestimabilă valoare, militant 
de seamă pentru împlinirea idea
lurilor de libertate, independență

0 contribuție de exceptkmalâ importantă la elaborarea politicii 
științifice a partidului, la imbogâtirea teoriei socialismului științific

(Urmare din pag. I)
acordă secretarul general al parti
dului dezvoltării agriculturii. Reeva
luarea rolului agriculturii ca ramură 
de bază a economiei, perfecționarea 
legăturilor dintre industrie și agri
cultură, în cadrul procesului gene
ral de făurire a unei economii na
ționale moderne de înalt randament, 
constituie direcții de acțiune, care au 
condus in ultimii ani la obținerea 
unor rezultate remarcabile în agri
cultura României.

Militînd cu consecvență pentru 
dezvoltarea și modernizarea econo
miei românești, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu are meritul de a fi 
conceput și urmărit cu fermitate 
perfecționarea permanentă a sistemu
lui de organizare și conducere al în
tregii vieți economico-sociale și, în 
primul rind, a mecanismului econo- 
mico-financiar, ca o componentă or
ganică a acesteia. Este evident că 
aplicarea noului mecanism economi- 
co-financlar, ca segment important al 
sistemului de organizare și condu
cere a economiei, presupune să se 
acționeze mai intii în sfera produc
ției, organizării științifice a acesteia, 
a îndeplinirii planului la toți in
dicatorii, a sporirii eficienței econo
mice a tutuior unităților. Așa cum 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu 
„Principiul de bază al mecanismu
lui economic — autogestiunea, au- 
toconducerca — nu poate fi conceput 
fără o activitate rentabilă în toate 
sectoarele". în viziunea realistă și 
revoluționară a secretarului general 
al partidului nostru, aplicarea inte
grală a noului mecanism economic 
presupune perfecționarea radicală a 
concepției despre planificarea, orga
nizarea șl conducerea economiei, în
lăturarea tuturor elementelor care 
frinează progresul economic, astfel 
îneît unitățile economice, organele 
lor de conducere colectivă să dispună 
de pîrghii corespunzătoare pentru în
deplinirea în cit mai bune condiții 

Horia Bădescu. Deși scurt, poemul 
său reține în imagini de frescă 
policromă sacrul cortegiu al mari
lor bărbați, ale căror griji și vise 
stăruie peste veacuri în ființa 
Omului chemat în fruntea țării de 
memoria acestui pămint încercat : 
„Pentru ele ușa lui e deschisă ori- 
cind, / pentru ele stă Omul cu 
oamenii-n rind, / Ele sînt casa lui, 
viața lui, gloria : / Patria, poporul, 
istoria !“. (De-a pururea gloria). 
Un jurămînt de credință pentru 
„casa eternă" declamă . fluent 
Gheorghe Istra te într-un poem 
solar, cu o retorică energică ce 
traduce fidel tumultul Unei iubiri 
definitive : „Nu mai aștept și 
intru-n lumină / prag de comori și 
prag de stupină / trec printre orele 
lumii și-n ceață / sori fără umbră 
mă spală pe față / Casă eternă, 
țară de viață !“.

Există însă în volum și texte în 
care cîntul de țară îmbracă veș
mintele strictei contemporaneități, 
în care destinul patriei e descifrat 
în semnele faste ale realității ime
diate. Prezentul, ca o cratimă vie 
între trecut și viitor, e cîntat pen
tru înfăptuirile sale, pentru starea 
de îngemănare a visului cu fapta 
ce îi animă pe toți fiii patriei. Un 
simbol des reluat este Ctitorul, 
bărbatul care prin vocația lui con
structivă ne exprimă pe toți, 
între El și Noi, un tînăr poet (Lu
cian Avramescu) așterne trainica 
punte a unei pilduitoare identități : 
„în omeneasca lui forță, / ne re
găsim spunind / el este Ctitorul / 
El sintem Noi". (Ctitorul). Un „imn 
curat" închinat celui ce are în 
suflet vrerea țării declamă, cu o 
voce vizibil marcată de emoție, un 
poet hunedorean a cărui dialectică 
lirică convinge ca o axiomă : „Noi 
sintem El, el nouă ni-e simțire / 
Noi sintem El, el nouă ni-e cuvînt, 
/ Noi sintem El, el nouă ni-este 
fire / Și faptă, și stindard, și le- 
gămint".

Scrise în vers sau în proză, aces
te inscripții pe arcada timpului de 
azi sînt dăltuite adînc și. în con
știința oamenilor acestui pamînt ce 
își rostesc clar, fără ezitări, dra
gostea de patrie și partid, iubirea 
pentsu arhitectul vizionar și lucid 
prin neodihna căruia România 
urcă „înalte trepte comuniste / sub 
steagul tricolor în libertate". Cre
ațiile înmănuncheate în Inscripții 
in timp simbolizează expresiv dem
nitatea cu care un popor întreg iși 
recunoaște și își asumă istoria, 
trecutul, își cîntă solemn, cu pu
terea adevărului, prezentul, învă- 
țînd totodată — așa cum ne în- 

, deamnă al patriei Erou între eroi 
să vorbească „în limba Revolu

ției" cu viitorul.

Ioan ADAM

și suveranitate națională, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne îndeamnă 
mereu și mereu să luptăm și să 
muncim împreună cu poporul pen
tru popor, dîndu-ne prin întreaga 
sa activiiate un strălucit exemplu" 
(Vasile Rebreanu). Congresul al 
IX-Iea al partidului a adus în cul
tura și literatura română un spirit 
nou, proaspăt, ca un dezgheț pri- 
măvăratijf, un spirit al adevărului 
și al încrederii în propriile noastre 
forțe și valori, in capacitatea po
porului român de a crea durabil și 
monumental. Indicînd în munca șl 
creația poporului izvorul funda
mental al unei literaturi originale, 
umaniste, patriotice, secretarul ge
neral al partidului a îndemnat 
mereu pe scriitori, pe toți .oamenii 
de artă să meargă la izvoare, la

a rolului și atribuțiilor ce le revin, 
pentru stimularea creșterii eficienței 
economice, a rentabilității, pentru 
cointeresarea oamenilor. muncii in 
valorificarea superioară a resurselor 
existente și obținerea de rezultate 
economico-financiare cît mai bune.

în paginile volumului sînt puse eu 
pregnanță in lumină locul și rolul 
deosebit de important pe care îl o- 
cupă în gîndirea politico-economică 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
problema formării, educării și per
fecționării multilaterale a oamenilor 
muncii. Se dezvăluie cu claritate ne
cesitatea calificării și ridicării per
manente a calificării forței de mun
că, întăririi competenței tehnico-pro- 
fesionale a tuturor lucrătorilor, in 
concordantă cu exigențele producției 
moderne. Mai mult ca oricind, in 
zilele noastre, calificarea presupune 
atit un ansamblu de cunoștințe ști
ințifice, tehnice și economice soli
de. cît și o înaltă conștiință politi" 
co-ideologică a fiecărui om al mun
cii. O deosebită semnificație capătă 
aprecierile potrivit căroră pregătirea 
profesională a oamenilor npincii con
stituie principalul factor de creștere 
economică intensivă. în același timp, 
problemele educației revoluționare a 
oamenilor muncii și ale afirmării 
plenare a personalității umane re
levă preocuparea constantă și stă
ruitoare a secretarului general al 
partidului pentru formarea omului 
nou. cu o înaltă conștiință patrioti
că și civică, militant activ pentru 
dreptate socială, devotat trup și su
flet poporului și partidului, idealu
rilor nobile ale socialismului si co
munismului. întărirea activității in- 
structiv-educative de ridicare a ni
velului pregătirii profesionale, știin
țifice și culturale a maselor mun
citoare, impusă de dezvoltarea com
plexă a societății noastre, se core
lează organic, în viziunea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, cu cerința 
realizării unei calități noi, superioa

apa vie a tradiției marii noastre 
literaturi și să creeze opere pe 
măsura prezentului măreț in care 
poporul român cunoaște împlinirea 
celor mai durabile visuri ale sale : 
„Despre popor, pentru popor, 
luind mereu din izvoare curate, 
mereu exigent, Ia cel mai înalt 
nivel și totuși mereu pentru cei 
mulți — răsună în sufletele noas
tre și astăzi cuvintele auzite atunci, 
la fel cum răsună, cum trăiesc în
țeleptele sfaturi și indicații ale 
sale în inima întregului popor" 
(Letay Lajos). Noua înfățișare a 
patriei, a tuturor așezărilor ei este 
legată indisolubil de gîndirea și 
acțiunea revoluționară a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu : „De sus, 
de pe înălțimea dealurilor care 
ocrotesc orașul, priveliștea are 
armonii și geometrii neașteptate ; 
spectaculoase spații aparțin acum 
industriei, edificiilor marilor uni
tăți industriale proiectate sub sem
nul cugetului și inițiativei pre
ședintelui României socialiste. Pri
virea sa a schițat dimensiunile 
acestor fapte, iar cutezanța ce-i 
este proprie a stimulat, făcind po
sibil ca orașulpi nostru să i se 
adauge un orizont care înnobilează 
istoria" (Ion Vlad). Prozatori și 
poeți, critici și romancieri sublinia
ză marile inițiative culturale ale 
secretarului general al partidului, 
cum ar fi Festivalul național „Cîn- 
tarea României", „inițiativă izvo- * 
rîtă dintr-un patriotism luminos" 
(Alexandru Căprariu), relevă efec

„Din sufletul marilor 
mulțimi"

Culegerea de versuri Imn pre
ședintelui țării, apărută la editura 
ieșeană Junimea, alătură glasului 
întregii țări omagiul de inimă al 
poeților moldoveni virstnici sau 
mai tineri, consacrați sau abia 
sosiți în teritoriul poeziei. Scrisă 
cu adîncă vibrație omenească și 
acuratețe clasică în descendența 
unei frumoase tradiții inaugurate 
de Alecsandri, poezia din acest 
volum exprimă patriotismul fun
ciar, prețuirea creatorilor din a- 
ceastă parte a țării față de neobo
sita activitate a celui ce de cinci 
decenii și-a consacrat întreaga 
energie revoluționară propășirii 
țării. Versurile cu ritmul lor amplu 
și domol sugerează in ritmuri epo
peice sau imnice sentimente pen
tru omul „ce poartă în suflet un 
popor", pentru acel „om îndrăzneț 
cu visul neîngrădit vreodată, / 
Lucid cum e oțelul cînd scapără-n 
lumini ; / El n-a dorit în viață nici 
plată, nici răsplată, / Ci arzătorul 
suflet al marilor mulțimi". Un em
blematic portret liric sugerează 
aceste versuri : „Cînd spunem 
Ceaușescu, noi spunem România, / 
Cînd spunem Ceaușescu, noi spu
nem tricolor. / El ni-i îndemnul 
sacru și vrerea și tăria / De-a 
crede-n pacea lumii și-al lumii 
viitor. Acesta-i Ceaușescu • — o 
inimă și-o lume / De năzuinți și 
vise, de pîine și de-avînt / Din tot 
ce facem astăzi, rămine și rămîne ! 
/ El, Ceaușescu, ne este o lege 
legămînt" (Corneliu Sturzu : 
Ceaușescu).

în personalitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu poeții văd în
truchipate o întreagă istorie, „gla
sul gliei românești", un destin „hă
răzit de neam, de glie" pentru a ne 
„schimba destinul", pentru că „săr- 
bătorindu-1 azi pe-al țării pre
ședinte, / Sărbătorim partidul și 
ponorul". Poetul face să răsune încă 
o dată un crez unanim: „E crezul 
nostru tinăr, gîndirea lui curată / 
ideea Iui de țară în toți o vezi 
curgînd / în rotunjimea stemei ca 
într-o horă sfîntă / români, ma
ghiari, germani — un singur 
gind / / E crezul nostru tînăr gîn
direa lui deschisă / spre era comu
nistă a veacului visat / ideea lui 
de țară in cartea țării-i scrisă / 
pe-o pagină de aur de-ntîiul ei 
bărbat" (Emilian Marcu : E crezu! 
nostru).

Suita de armonii lirice captează 

re a muncii și vieții în toate do
meniile activității social-economice.

în paginile volumului se detașea
ză teze și idei de mare importan
tă, ca rezultat al neobositelor re
flecții creatoare ale conducătorului 
partidului, privind amplificarea le
găturilor de comerț exterior și coo
perare economică internațională. Se 
subliniază astfel cerința participării 
tot mai active și eficiente a Româ
niei la schimbul mondial de valori 
materiale și spirituale, la diviziu
nea internațională a muncii, nece
sitatea îmbunătățirii substanțiale a 
raportului dintre export și import, 
dezvoltării colaborării echitabile din
tre țări, ca o condiție importantă a 
consolidării păcii pe planeta noas
tră.

întreaga gîndire economico-socială 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu are 
drept supremă finalitate : ridicarea 
nivelului de trai material și spiri
tual, creșterea calității muncii și vie
ții întregului popor. Gîndirea și ac
țiunea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cuprind — ca un corolar firesc — 
parametrii sociali-umani ai devenirii 
noastre viitoare, potrivit cărora tot 
ceea ce s-a înfăptuit și se înfăp
tuiește în România socialistă repre
zintă rezultatul muncii Eroice a po
porului nostru și este destinat creș
terii bunăstării sale generale.

De o covîrșitoare însemnătate sînt 
in acest context ideile, tezele și a- 
precierile președintelui României so
cialiste referitoare la necesitatea 
stringentă a opririi cursei înarmă
rilor, pentru o politică responsabilă 
față de destinele omenirii, pentru re
luarea politicii de destindere, de res
pect al independenței naționale, de 
pace și colaborare în Europa și în 
întreaga lume. A milita pentru pace 
nu este doar o simplă teză cu va
loare teoretică, ci un adevăr cu ră
dăcini adinei în întreaga viață eco
nomico-socială internă și internațio
nală. întreaga activitate a șefului 

tele adincirii libertății de creație și 
diversificării modalităților artistice 
de cuprindere a epocii noastre, a 
„erei noastre eroice, pe care n-am 
fi putut-o zugrăvi cu o asemenea 
bogăție de culori, dacă nu ar fi în 
fruntea partidului și a statului nos
tru tovarășul Nicolae Ceaușescu" 
(cum scrie prozatorul Balint Tibor) 
sintetizînd. in esență, marea origi
nalitate și profunda fertilitate a 
unei concepții înnoitoare despre 
creația literar-artistică : „După 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român se întîmplă ceva 
esențial in literatura română : re
punerea ei în normele esteticului 
paralel cu o pregnantă autohtoni
zare a temelor și cu descoperirea 
noii sensibilități umane, a noului 
model uman socialist, configurat în 
documentele de partid, prin inesti
mabila contribuție teoretică a se
cretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Asistăm Ia o 
extraordinară profuziune a forme
lor și modalităților de expresie" 
(Petru Poantă).

Volumul omagial al creatorilor 
clujeni, români și maghiari, se 
constituie într-o emoționantă ex
presie a atașamentului oamenilor 
de artă și cultură la politica uma
nistă și patriotică a partidului, a 
secretarului său general, într-un 
elogiu al marilor victorii ale po
porului în anii socialismului.

C.STĂNESCU

cu mare căldură umană imaginea 
unei personalități polivalente năs
cute din acest popor și întruchipind 
cele mai înalte năzuințe ale po
porului. Prin el, „suflet al acestei 
patrii", țara se luminează și spo
rește în simțire, adună sub steaguri 
„intr-o uriașă dăruire" eterna 
noastră ființă de creatori de isto
rie, de ziditori de lume nouă. în 
aspra, seculara ctitorie a țării se 
află un om „răsărit dintr-un stejar 
bătrin / precum mi arc întins de 
curcubeu / predestinat să fie-al tu
turor" (Vasile Filip : Eu știu un 
om), un om ce și-a închinat viața 
oamenilor : „O viață pentru luptă 
și-n luptă neînfricat, / nici chiar 
atunci cind moartea părea pusti
itoare / o viață pentru oameni, pri
virea lui — izvorul / călătorind prin 
țară, urcind in fiecare // o forță 
fără margini. Și doar cuvintul lui 
/ — asemeni unui spațiu de pură 
omenie — a devenit însemnul a- 
cestul mod de-a fi / un comunist 
prin care istoria se scrie" (Mihai 
Leoveanu : O viață pentru oa
meni).

Dind glas sentimentului de adîncă 
prețuire pentru președintele țării, 
poezia adunată în acest volum 
omagiază pe revoluționarul care 
conduce partidul și' țara spre noi 
zări, pe acela care, prin ideile sale 
de vizionar strălucit și neobosita 
activitate revoluționară pusă în 
slujba poporului, personifică cele 
mai alese însușiri ale națiunii 
noastre, un mare exemplu de pa
triot înflăcărat. „Comunist ca ni
meni altul", „hărăzit de neam, de 
glie / glasul patriei purtîndu-1", 
ideile și acțiunile sale au dinami
zat puterea muncii creatoare : 
„Cutezători pornim pe calea 
dreaptă / E steagul sus în brațe noi 
și tari / Avem un crez cu-a-nțelep- 
ciunii faptă / Un Om-Erou spre 
comunism ne-ndreaptă / Și un 
Partid cu vorba-i înțeleaptă. / E 
unul din stejarii noștri mari / Se 
află-n glasul lui spre zări tăria / 
Cu el alături ridicăm făclia / Uniți 
— Partidul, Ceaușescu, România" 
(Dionisie Duma : Partidul,
Ceaușescu, România). încă un 
semn al cinstirii rostit în versuri 
calde, din inimă pornite, se adaugă 
glasului întregii națiuni pentru a 
nemuri gîndul și acțiunea celui ce 
ne conduce țara.

Emil VASILESCU

statului român se întemeiază pe a- 
naliza științifică a intereselor fun
damentale ale poporului, pe rapor
tarea acestor interese la realitățile 
concrete aie societății noastre, ale 
lumii în care trăim. Aceasta se în
temeiază, deopotrivă, pe conștiința 
faptului că ceea ce avem de înfăp
tuit depinde de pacea și înțelegerea 
între popoare, de rațiunea de a opri 
cursa demențială a înarmărilor. „A- 
cum, cît sintem încă in viață — 
sublinia cu deosebită tărie și profund 
umanism tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— să facem totul pentru apărarea 
dreptului suprem al popoarelor, al 
oamenilor, la existență liberă, la 
viață". Din paginile acestui volum 
răzbate puternic adevărul că astăzi, 
mai mult ca oricind, de rațiunea 
omenirii depinde cît va bate inima 
omenirii.

Volumul de față probează strălu
cit încă o dată puternica personali
tate a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
inegalabila sa capacitate de anali
ză a cerințelor obiective ale dezvol
tării social-economice. marea sa re
ceptivitate față de năzuințele și aspi
rațiile membrilor societății noastre, 
fără deosebire de naționalitate, iz- 
vorîtă din identificarea sa deplină 
Cu idealurile poporului al cărui fiu 
iubit și stimat este, căruia ii con
sacră întreaga sa muncă și viață.

însușindu-ne pe deplin și aolicînd 
cu fermitate în viață tezele și idei
le revoluționare, profund novatoare 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ouprinse în acest volv , dăm ex
presie celor mai alese ș. adinei sen
timente de recunoștință și înaltă 
cinstire fată de comunistul de ome
nie și luminatul conducător politic, 
față de cel ce veghează cu strălu
cire faptele creatoare ale tării și 
conduce cu luciditate și clarviziune 
opera constructivă a poporului, fău
rirea unui destin de libertate și in
dependență a patriei noastre socia
liste.

N. Groza Tovarășul Nicolae Ceaușescu in mijlocul minerilor
Din expoziția „Partid, popor — o singură voință"

Integrarea cu cercetarea și producției 
— principiu fundamental al întregii 

activități universitare
Omagierea, de către întreaga 

țară, a 50 de ani de activitate, re
voluționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
partidului, președintele Republicii, 
reprezintă expresia recunoștinței 
poporului nostru față de o operă 
teoretică exemplară și o activitate 
revoluționară pilduitoare, puse în 
slujba celor ce muncesc. Pentru 
noi, oamenii școlii, pentru întregul 
tineret ’studios al patriei, omagie
rea conducătorului iubit și respec
tat se asociază firesc exprimării 
profundei recunoștințe pentru mi
nunatele condiții pe care partidul, 
statul nostru socialist le asigură 
învățămintului pentru a obține re
zultate cît mai bune.

Pornind da la convingerea că so
cietatea socialistă nu poate fi edi
ficată decît pe baze științifice, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu acordă 
o neostenită atenție investigării 
științifice a realității, aplicării crea
toare a concepției revoluționare, 
materialist-dialectice despre lume 
și viață la condițiile României. 
Anticipînd și sesizînd la timp apa
riția unor fenomene sociale noi, 
inclusiv a unor situații ce pot ge
nera contradicții, secretarul general 
al partidului a adus o contribuție 
fundamentală la îmbogățirea teoriei 
și practicii revoluției și construcției 

-socialismului. în complexul acțiu
nilor politico-economice și cultu- 
ral-spirituale desfășurate sub di
recta sa îndrumare, școlii i-au fost 
încredințate înalte și nobile mi
siuni educative : să pregătească 
multilateral, în pas cu tot ce au 
creat mai nou știința și tehnica, 
noile eșaloane de muncitori și spe
cialiști necesari progresului neîn
trerupt al economiei și culturii na
ționale ; să formeze tinerii în spi
rit revoluționar, ca cetățeni de 
nădejde ai patriei socialiste. în 
contextul dezvoltării economice 
multilaterale a țării noastre, al in
dustrializării socialiste, al pro
gresului tehnico-științific, învăță- 
mîntului superior tehnic i s-a con
ferit menirea de a forma acei spe
cialiști temeinic pregătiți de care 
au nevoie diferitele ramuri ale 
economiei pentru îndeplinirea e- 
xemplară a planurilor de produc
ție. de care are nevoie știința pen
tru modernizarea continuă a in
strumentelor și metodelor de pro
ducție.

Conferința Națională, din decem
brie 1932. a comuniștilor români a

cinema
♦ Faleze de nisip: SCALA (11 03 72)
— 9,15; 12; 14,45; 17,30; 20,15, FAVO
RIT (45 31 70) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, FLAMURA (85 77 12) — 9; »
11; 13,15: 15.30; 17,45; 20.
♦ Program de desene animate — 9; 
10,45; 12,30; 14.15; 16, Secvențe — 17,30;
19,30 : DOINA (16 35 38).
♦ Vrăjitorul din Oz — 9; 11; 13,15;
Năpasta — 15,30; 17,45; 20 : TIMPURI 
NOI (15 61 10),
♦ Comoara : FEROVIAR (50 51 40) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, CULTURAL 
(85 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
♦ Maria Mirabela — 15,30; Quo vadis 
homo sapiens — 17,30; 19,30 ; LIRA 
(31 71 71).
♦ Prea tineri pentru riduri : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30;
19.30.
♦ Răni în cu tine : COTROCENI
(49 48 48) — 16; 18; 20.
♦ Mama: PACEA (60 30 85) — 15,30; 
17 30' 19.30.♦ Patima’: MIORIȚA (14 27 14) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
♦ Concurs : POPULAR (351517) —
15; 17,15; 19,30.
♦ Despărțire temporară : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII 
(75 77 20) — 17,30.
♦ Avalanșa : CENTRAL (14 12 24) — 
9; 12; 13,30; 18.30.
♦ Anna Karenina : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 8,45; 11,15; 14; 16,45: 19,30.
♦ ...Și a fost jazul : BUZEȘTI
(59 43 58) — 15,30; 17,30; 19,30.
♦ Bani grei : CIULEȘTI (17 55 46) — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
♦ Domnul miliard : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9: 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20, 
MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20,15.
♦ Călăuza : VIITORUL (11 48 03) — 
9; 12; 15.30: 18,30.
♦ Raidul vărgat : MUNCA (21 50 97)
— 15; 18,15; 19,30. COSMOS (27 54 95)
— 9.30; 11.30: 13,30: 15,30; 17.30; 19,30.
♦ Noaptea e scurtă : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15,30: 17.30; 19,30.
♦ Competiția : PATRIA (11 86 25) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
♦ Sindromul : CAPITOL (16 29 17) —
9; 11.30; 14; 16.45; 19,15, GLORIA
(47 46 75) — 9; 11,30; 14.15; 17; 19.45, 
AURORA (35 04 66) — 9; 11,30; 14,30; 
17; 19,30.
♦ Marea evadare : BUCUREȘTI 
(15 61 54) - 9: 12.15: 16; 19,15. MODERN 
(23 71 01) — 9; 12,15; 15.30; 19.
♦ Călărețul electric : STUDIO
•59 53 15) — 9.30; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30.
♦ Bunul meu vecin Sam • VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 12,30; 16; 19. 

reprezentat un moment de seamă 
vieții noastre politice, lumint^de 
clarviziunea cu care tova *șul 
Nicolae Ceaușescu a examinat ma
rile probleme ale epocii contem- 
?orane și ale revoluției României.
ntregul popor a dat o înaltă apre

ciere tezelor, ideilor, orientărilor 
cuprinse în Raportul prezentat la 
Conferință, rolului hotăritor al se
cretarului general în elaborarea și 
înfăptuirea întregii politici interne 
și externe a partidului și statului 
nostru.

Datoria deplinei angajări pentru 
înflorirea țării, pentru efortul in
tensiv și de calitate al tuturor pri
vește, de bună seamă, și pe oamenii 
școlii, întregul tineret studios. în

Prof. dr. ing. Mihai
GAFIȚEANU

rectorul Institutului politehnic lași

acest sens, lnvățămîntul românesc 
în ansamblul său este astăzi bene
ficiarul unei concepții revoluțio
nare, originale, unitare și realiste, 
ca organizare și desfășurare — 
rod al contribuției creatoare a țo- 
vărașuluî’’ ’Nicolae Ceaușescu' — 
care vizează pregătirea noilor ge
nerații prin muncă, pentru muncă 
și îmbină armonios, organic, în- 
vățămîntul cu producția de bunuri 
materiale, cu cercetarea științifică 
și practica socială.

Apropiata a XIII-a Conferință 
a U.A.S.C.R. va oferi prilejul 
studenților, cadrelor didactice uni
versitare, tuturor îndrumători
lor viitorilor specialiști să releve, 
deopotrivă, atît cadrul și climatul 
de muncă responsabilă și eficientă 
din. facultăți, cît și eforturile sus
ținute pentru înfăptuirea obiecti
velor stabilite de Conferința Na
țională a partidului privind ridica
rea învățămintului la nivelul exi
gențelor unei calități noi, superi
oare, îmbunătățirea pregătirii pro
fesionale, tehnico-științifice a stu
denților. Beneficiind de îndru
marea nemijlocită a iubitului 
conducător al partidului și sta
tului nostru, de indicații realiste 
și clarvăzătoare făcute și cu prilejul 
vizitelor în institutul nostru, colec
tivul didactic al Institutului poli
tehnic din Iași s-a orientat cu toată

♦ Imperiul contraatacă : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, 
FLOREASCA (33 29 71) — 9: 11,30; 14; 
16,45; 19,30, TOMIS (21 49 46) — 8,45; 
11,30: 14.15; 17; 19,45.
♦ Amnezia: DA£IA (50 35 94) — 9;
11,15: 13.30; 15.45; 18; 20.15.
♦ Șeriful din Tennessee : UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20.
♦ Superpolițistui : FERENTARI
(80 49 85) — 10.30; 15.30; 17,30; 19.30.
♦ Piedone Africanul: VOLGA (79 71 26)
— 9; 12; 16; 19.
♦ Războiul stelelor : ARTA (2131 86)
— 9; 11,45; 14.30; 17,15; 19,45.
♦ Sphinx : FLACĂRA (20 33 40) —
15,15: 17,45; 20.

teatre
♦ Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) ; Cavoul de familie — 10; Hagi 
Tudose —- 15; Gimnastică sentimenta
lă — 19,30; (sala Atelier) : Cartea lUi 
Ioviță — 10,30; între patru ochi (A)
— 15,30; Act venețian — 19,30; (sala
Batiștei) : între patru ochi (B) —
19,30; (sala mică a Palatului) f Ino
centul — 15,30; 19 (aminat din 22 I).
♦ Filarmonica „George Enescu“ 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert de 
muzică corală și vocală pentru elevi. 
Dirijor : Nicolae Niculescu — 11.
♦ Opera Română (13 18 57) : Motanul 
încălțat —- 11; Floarea de piatră — 18.
♦ Teatrul de operetă (14 80 11) : Băia
tul și paiele fermecate — 10,30, Un tip 
de modă veche — 18.
♦ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : Cu 
ușile închise — 10; Mobilă și durere
— 15; Voluptatea onoarei —• 19; (sala 
Grădina Icoanei, 12 44 16) : Interviu — 
10; Poezia muzicii tinere — 15; 19.
♦ Teatrul Mic (14 70 81) : Top TM 3
— 17; 19,30; (sala mare a Palatului): 
Nebuna din Chaillot — 18.
♦ Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Nu 
pot să dorm — 11; Stop pe autostradă
— 19,30.
♦ Teatrul de comedie (16 64 60) : Ha
rold și Maude — 10; Arma secretă a 
lui Arhimede — 15; Există nervi —
19,30.
♦ Teatrul „Nottara44 (59 31 03, sala 
Magheru) : De ce dormi, iubito ? — 
10; Idioata — 15; Mizerie și noblețe — 
20; (sala Studio) ; Scoica de lemn — 
10.30; Sentimente și naftalină — 15,30; 
Noaptea umbrelor — 19,30.
♦ Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Dragă mincinosule — 10;
Cum s-a făcut de-a rămas Catinca 
fată bătrînă — 15; Așteptarea începe 
în zori — 19,30; (sala Giulești, 18 04 85) : 
Dragostea prințesei — 10; Autograful 
și Serpentina — 18. 

hotărîrea sprq integrarea învătă- 
mintului cu cercetarea și producția, 
element major al modelului de 
învățămint indicat de tovarășul 
Nicolae Ceausescu. Dispunind de o 
bază materială modernă — în pri
mul rind de platforma de învăță- 
mint-cercetare-producție nou creată 
în apropiere de zona industrială a 
ora'șului — școaia politehnică ie
șeană a obținut an de an rezultate 
tot mai bune. Structurile organiza
torice create in ultima perioadă 
oferă o sporită funcționalitate, po
sibilități superioare de concentrare 
a eforturilor cadrelor didactice și 
studenților atît pentru ridicarea 
calității procesului instructiv-edu- 
cativ, cit și pentru rezolvarea ce
rințelor programelor de cercetare 
și producție. Sintem angajați; cu 
exigență și răspundere, în forma
rea tineretului pentru muncă și 
viață, în pregătirea cadrelor de 
specialitate pentru economia națio
nală. Dincolo de rezultatele bune 
înregistrate, activitatea noastră 
formativă, de integrare cu pro
ducția și cercetarea este încă sus
ceptibilă de perfecționare, munca 
educativă se cere îmbogățită și 
aprofundată pentru a sprijini mai 
eficient studenții să-și însușească 
terpeinic principiile socialismului 
științific, ale -materialismului dia
lectic și istoric, concepția revolu
ționară despre lume și viață. Ac
tivitate educativă la care și orga
nizația comunistă a studenților este 
datoare să-și aducă o contribuție 
din ce în ce mai activă.

Conștienți de îndatoririle care 
ne revin pentru ridicarea calității 
întregii noastre activități, a nive
lului de pregătire și educație co
munistă a studenților, sintem per
manent însuflețiți de exemplul 
luminos al secretarului general al 
partidului. Activitatea sa revoluție 
nară, ca tînăr comunist, plină - 
privațiuni și sacrificii in lupta » 
tru cauza poporului, contribui i 
de importantă istorică la implir 
destinului socialist al patriei, 
stituie o pildă vie pentru tin®, 
în formare, pentru toți oamenii 
muncii. Este un motiv de înaltă 
mîndrie pentru noi toți să știm că 
în fruntea partidului și statului 
avem un OM adevărat, care știe 
să găsească întotdeauna drumul 
drept pe care să-l urmeze țara, 
soluțiile potrivite fiecărui moment 
în perspectiva realizării neabătute 
a tot ceea ce ne-am propus.

t V
PROGRAMUL 1

8,00 Consultații pentru bacalaureat (se
ral) : Analiză matematică

8.30 Almanahul familiei
9,00 De strajă patriei
9.30 Bucuriile muzicii. Marea muzică 

pentru cel miei
10,00 Viața satului. Hotăririle Conferin

ței Naționale a partidului — mobi
lizator program de acțiune pentru 
toate unitățile agricole, pentru toți 
locuitorii satelor noastre

11,43 Lumea copiilor
13,00 Album duminical. Din sumar : te

lex, umor, muzică populară și 
ușoară, desene animate, actualități 
cultural-artistice, reportaje, filme 
documentare, sport, „Floarea din 
grădină44

18.40 Micul ecran pentru cei mici
19,00 Telejurnal
19.15 Călătorie prin țara mea. Pe ma

gistrala E 20 (III). Traseul Bacău 
—' Roman

19.35 Cintarea României. De pe marea 
scenă a țării pe micul ecran. Ju
dețul Suceava

20.15 Film TV : „Ultima repriză. Film 
realizat de Televiziunea Română. 
Scenariul TV de Ștefan Berciu. 
Premieră pe țară

21,55 întîlnire cu opera, opereta și ba
letul

22,20 Telejurnal
PROGRAMUL 2

13,00 Concert de prînz
14,00 Teatru TV : „Filonul44 de Valentin 

Munteanu
1'5,20 Carnet cultural
16,05 Clubul tineretului
16.35 Desene animate
17,00 Serată muzicală TV
19,00 Telejurnal
19.15 Telerama
19,45 Concert popular duminical
21,30 Din cartea naturii. Cornul de cerb
21,55 Romanțe
22,20 Telejurnal

LUNI 7 FEBRUARIE 1983
PROGRAMUL 1

15,00 Telex
15,05 Emisiune în limba maghiară
17,59 1001 de seri
20,00 Telejurnal
20.15 Panoramic economic
29.40 Roman-faileton ; „Docherii*
21.30 Tezaur folcloric
22,00 Telejurnal

PROGRAMUL 2
15,00 Telex
15,05 Cenacluri ale tineretului
15.30 Tinere talent»
16,00 La început de săptămînă
20,00 Telejurnal
20,15 Moștenire pentru viitor
20,50 Laureați ai Festivalului Național 

„Cîntarea României44
22,00 Telejurnal
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ÎFĂPJUT
: divers:
I Cronometru ' 
| original

Cronica
Vizita delegației R.P. Chineze 

în județul Argeș
Delegația R.P. Chineze la lucrările 

Comisiei guvernamentale româno- 
chinsze de colaborare economică șl 
tehnică, condusă de tovarășa Chen 
Muhua, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
consilier de stat, ministrul comer
țului exterior și relațiilor econo
mice, președintele părții chineze în 
comisie, a făcut, simbătă, o vizită în 
județul Argeș. în cursul dimineții, 
membrii delegației, împreună cu to
varășul Ion Dincă, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim viceprim-ministru al 
guvernului, președintele părții ro
mâne în comisie, și tovarășul Ion

zilei
Sîrbu, prim-secretar al Comitetului 
județean Argeș al P.C.R.. au vizitat 
întreprinderea de autoturisme de 
teren .,ARO“ și Combinatul de fibre 
sintetice din orașul Cimpulung.

După-amiază. delegația chineză a 
vizitat întreprinderea de autoturis
me, Combinatul de prelucrare a 
lemnului din Pitești și Complexul 
de sere legumicole de la Bascov,

*
Tovarășul Ștefan Andrei, minis

trul afacerilor externe, a primit pe 
Mohamed Taoufik Kabbaj, noul am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Regatului Maroc în Republica 
Socialistă România. în legătură cu 
apropiata prezentare a scrisorilor de 
acreditare,

(Agerpres)

Sesiune
La sesiunea științifică „18 ani de 

cercetare științifică, dezvoltare teh
nologică și introducere a progresului 
tehnic în industria ușoară", care a 
avut Ioc recent, participant!! au 
analizat succesele obținute in aceas
tă perioadă privind valorificarea su
perioară a materiilor prime din țară, 
lărgirea bazei de materii prime, asi
gurarea unui grad inalt de prelu
crare a materialelor refolosibile, 
inclusiv a celor recuperate de la 
populație, ridicarea nivelului tehnic, 
calitativ și de competitivitate al 
produselor industriei ușoare prin 
conferirea de caracteristici estetice 
și funcționale superioare, moderni
zarea continuă a tehnologiilor și uti
lajelor pentru creșterea productivi
tății muncii, reducerea consumurilor 
materiale și energetice, reducerea 
continuă a, importurilor.

Multă vreme l-a frămintat pe 
profesorul arădean Bartos Ele- 

Ifces Istvăn, de la Liceul indus
trial nr. 2 din municipiul de pe 
Crișul Repede, ideea măsurării 

Icu exactitate a timpului în des
fășurarea unor fenomene fizice: 
mișcări rectilinii, circulare, uni
forme, accelerate. Mișcări frec- 

Ivent experimentate în labora
toarele școlare. Căutările sale 
neobosite s-au finalizat in rea- 

I Uzarea unui original cronome
tru electronic cu afișare analo
gică, aparat care a și fost bre
vetat ca invenție. Despre preci- 

Izia cronometrului său electronic 
e -ajuns să spunem că el poate 
1 Sta cu exactitate vină la o 

Izc.țme dintr-o miime de fecun
dă:' Este important de reținut 
faptul că in execuția noului a- 
parat toate circuitele integrate 

Iși tranzistoarele sint de produc
ție românească, iar unele sub- 
ansamble sint fabricate de meș- 

I terii de la cooperativa „Telepre-
cizia" din Oradea, care realizea
ză aceste aparate pe bază de co- 

Imenzi ferme. Noul cronometru 
electronic are întrebuințare nu 
numai în laboratoarele școlare, 
ci și în atelierele foto și, firește, 

I în sport.
' Primăvara 

I la Ti chil ești

Zece hectare de primăvară I 
Atit măsoară serele de la Tichi- 
lești ale Stațiunii de cercetări și 
producție legumicolă Brăila. Co
respondentul nostru pentru ju
dețul Brăila, Corneliu Ifrim, a 
surprins pe peliculă zilele aces
tea o secvență obișnuită în care 
legumicultorii trimit spre piață 
noi cantități de trufandale. Pînă 
acum, ei au recoltat și livrat 
sute de tone de roșii, castraveți, 
salată. In urma culegătorilor, 
alți lucrători au început plan
tarea legumelor dintr-un nou 
ciclu... prlmăvăratic.

Frumosul 
la el acasă
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Un nou succes de răsunet al atletismului românesc
Anișoara Cușmir—recordmană a lumii la săritura in lungime pe teren acoperit

Prima zi a campionatelor repu
blicane de atletism, ce se desfășoară 
în sala Complexului sportiv „23 Au
gust" din Capitală, a fost marcată 
de excepționala performanță a valo
roasei noastre sportive Anișoara 
Cușmir, care a stabilit un nou re
cord mondial pe teren acoperit in 
proba de săritură in lungime, cu re
zultatul de 6,92 m, întrecînd cu 4 
centimetri vechiul record, realizat, 
acum trei zile, la Berlin, de Heike 
Daute (R.D.G.) — 6,88 m. %

Spectatorii prezenți în tribune au 
urmărit cu cel mai viu interes pa
sionantul duel sportiv dintre cele
brele noastre campioane Vali Io- 
nescu, recordmană mondială în aer 
liber (cu 7,20 m) și Anișoara Cuș
mir, fostă recordmană mondială (cu 
7,15 m). încheiat de data aceasta în 
favoarea atletei brăilence. Astfel, 
ambele recorduri mondiale la sări
tura în lungime femei, atît cel în 
aer liber, cît și cel pe teren acoperit, 
aparțin acum atletelor românce, care 
au dominat în ultimul timp această 
spectaculoasă probă, stîrnind admi
rația cercurilor sportive interna
ționale.

Recordul mondial s-a conturat

încă de la a doua încercare, cind 
Anișoara Cușmir a realizat un nou 
record național — 6,86 m (vechiul 
record îi aparținea cu 6,81 m).

în virsta de 21 de ani, originară 
din Brăila, lansată la clubul C.S.M. 
Craiova de antrenorul Ion Moroiu, 
Anișoara Cușmir activează în prezent 
sub culorile clubului Steaua Bucu
rești.

Pe locul doi s-a clasat Vali Iones- 
cu — 6,79 m, rezultat obținut în ulti
ma încercare.

Evoluții bune au mai avut și atle
tele Mihaela Stoica și Mihaela Lo- 
ghin. autoarele a două noi recorduri 
republicane în probele de 60 m 
garduri (8'06/100) și, respectiv, arun
carea greutății (19,81 m).

științifica
In telegrama adresată tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului, președintele Republi
cii Socialiste România, de partici- 
panții la sesiune, se spune : Cp 
prilejul împlinirii a 50 de ani de 
strălucită și neobosită activitate re
voluționară și al aniversării zilei 
dumneavoastră de naștere, oamenii 
muncii din domeniul cercetării și 
proiectării in industria ușoară vă 
aduc, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, fierbintele lor 
omagiu și vă urează mulți ani fe
riciți, sănătate și putere de muncă 
pentru desăvîrșirea măreței opere is
torice pe care o conduceți și căreia 
v-ați dedicat întreaga viață, pentru 
ridicarea țării noastre pe noi trepte 
de progres și civilizație.

Puternic mobilizați de aprecierile 
pozitive pe care ni le-ați adresat de 
Ia tribuna Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român din de
cembrie 1982, în numele tuturor oa
menii, muncii din industria ușoară, 
participanții la această sesiune se 
angajează să-și concentreze și de 
acum înainte eforturile de cercetare 
pentru creșterea calității și eficien
ței activității lor, pentru aplicarea 
cît mai rapidă în producție a rezul
tatelor cercetărilor, pentru transpu
nerea în viață a mărețelor obiective 
t’-asate do Congresul al XII-lea al 
Partidului Comunist Român.

vremea

ZIUA NAȚIONALĂ A NOII ZEELANDE

Excelenței Sale Sir DAVID BEATTIE
Guvernator general al Noii Zeelande

WELLINGTON

Cu ocazia Zilei naționale a Noii Zeelande, îmi este plăcut să vă adresez 
sincere felicitări, impreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, de bunăstare și prosperitate pentru poporul neozeelandez.

Sint convins că lelațiile dintre România și Noua Zeelandâ se vor lărgi 
și dinamiza în folosul popoarelor noastre, al păcii și înțelegerii în lume.

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, Con
stantin .Dăscălescu. a adresat o tele
gramă de felicitare primului mipis-

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

tru al Noii Zeelande, Robert D. 
Muldoon, cu ocazia Zilei naționale a 
acestei țări, prin care ii transmite 
cordiale felicitări.

I

Imagine surprinsă de fotore
porterul Koncz Jănos la o șeză
toare în satul Dimbu, județul 
Mureș. Aici, din fantezia, iscu
sința și miinile neobosite ale fe
meilor ies la iveală un larg și 
multicolor evantai de covoare, 
costume naționale, broderii, ta
piserii. Toate — inspirate din 
bogatele tradiții și motive ale 
creației populare românești din 
Cîmpia Transilvaniei. Creațiile 
lor, bijuterii, le împodobesc ca
sele, devenite veritabile expozi
ții de frumusețe. $i încă ceva : 
alături de virstnice, străvechiul 
obicei adună „La șezătoare" nu 
numai femeile și tinerele fete 
aflate în pragul măritișului, ci și 
pe școlărițele care dovedesc a- 
ceeași dragoste și pasiune pen
tru frumos.

Cu mască 
și fără mască

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I

A îndrăgit, de mic copil, o- 
biceiurile prilejuite de sărbăto
rile de iarnă, iar dintre ele cel 
mai mult i-a plăcut și îi place 
Jocul căpriței : „Ța, ța, ța, că
priță ța“... Și tot de mic copil a 
început să confecționeze tot fe
lul de măști. Acum, la cei 35 de 
ani ai săi, profesorul de istorie 
Ion Cruceanu, muzeograf la Va
tra Dornet, are în colecția perso
nală numeroase măști de tot fe- 
luli pentru jocul caprei și colin
dul ursului, măști de moșneag, 
de cerbi și cite altele, care mat 
de care mai expresivă, mai năs
trușnică. O altă pasiune a lui 
este cioplitul în lemn, dind la 
iveală chipuri de oameni și o- 
biecte de uz casnic și specifice 
stivelor. Imaginea pe care ne-a 
trimis-o Ferdinand Michitovici 
a surprins doar o mică parte 
dintre măștile profesorului Cru
ceanu, care pot fi admirate la 
Muzeul de artă prmnlnră buco
vineană din Vatra Dornei.
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I Rubrică realizată de i
Petre POPA 1
cu sprijinul ■
corespondenților ..Sclnteii" f

în cîtev
• Astăzi, pe patinoarul artificial 

din parcul sportiv „23 August", va 
avea loc întîlnirea internațională de 
hochei pe gheață dintre selecționata 
divizionară a țării noastre și forma
ția sovietică Torpedo Kamenogorsk. 
jocul va începe la ora 17.
• La Thornaby Pavilion din 

orașul Cleveland au inceout în
trecerile competiției de tenis de 
masă „TOP-12", la care participă 
cele mai bune 12 jucătoare și cei 
mai buni 12 jucători europeni. în 
prima zi, o frumoasă comportare 
a avut t’năra jucătoare din România, 
Olga Nemeș, în vîrstă de 14 ani, care 
a repimtat două aplaudate victorii :

rînduri
21—9. 21—23, 21—13 cu fosta cam
pioană a Europei Valentina Popova 
(U.R.S.S.) și 23—21, 21—19 cu actua
la campioană europeană, olandeza 
Vriesekoop.
• La Sofia au continuat întrece

rile tradiționalei competiții de 
handbal masculin pentru „Cupa Ser- 
dika‘. Echipa secundă a României a 
învins cu 26—20 (14—9) formația Bel
giei.

• Pe stadionul „Parc deș Princes" 
din Paris. în meci contind pentru 
„Turneul celor cinci națiuni" la 
rugbi. Franța — Scoția 19—15 (15—15). 
în aceeași competiție, ia Cardiff. 
Țara Galilor Anglia 13—13 (6—7).

Fotbaliștii noștri și pregătirile de
Pregătirile de iarnă ale fotbaliști

lor noștri sint în toi. Fiecare echipă 
de club, fiecare lot național („A", 
olimpic, de tineret, de juniori) se 
străduiește, cum e firesc și necesar, 
să realizeze în paralel atît o pregă
tire fizică solidă și complexă, cît și 
un program de jocuri amicale, nu
mite de verificare, astfel incit peste 
aproximativ o lună de zile să poată 
lua un start oficial convingător și 
dătător de speran' ’ pentru încărcata 
primăvară fotbalistică.

Desigur, așa cum se obișnuiește, 
programul general al acestor pregă
tiri de iarnă cuprinde și unele de
plasări peste hotare, de regulă in 
țări cu climă mai blîndă care pot 
oferi condiții mai favor:.bile antre
namentelor și meciurilor. în . plus, 
aceste turnee în străinătate consti
tuie deopotrivă recompense de înțe
les pentru echipele merituoase și ju
cătorii fruntași, ca și stimulente în 
susținerea unui efort intens în acest 
sezon de pregătiri deloc ușoare.

Se observă însă că de la an la 
an aceste turnee se transformă din 
mijloace de pregătire in adevărate 
scopuri in sine, goana după depla
sări cu orice preț concentrînd forțe, 
timp, bani și nervi care altfel ar pu
tea fi cheltuite în scopuri mult mai 
direct folositoare ridicării nivelului 
calitativ al fotbalului nostru. Ob
servația se poate face și în această 
iarnă, cind iată nu prea e iarnă, la 
noi în țară temperatura fiind de data 
aceasta la fel ca în Grecia ori în su
dul Italiei. Deci, din punctul de ve
dere al condițiilor climatice, în acest 
an nu se justifică interesul obsesiv 
pentru turnee în alte țări. Iar de 
tumee-recompensă ori turnee-stimu- 
lent nu știm dacă poate fi vorba, 
din moment ce tocmai primele două 
clasate in divizia „A" — lidera Spor
tul studențesc și campioana Dina
mo — nu beneficiază de asemenea 
deplasări, ele rămînînd să lucreze 
virtos acasă. Universitatea Craiova 
da, trebuia recompensată și, mai cu 
seamă, avea nevoie de meciuri in 
străinătate — poate chiar de mai 
multe și cu echipe mai puternicele-' 
cît a reușit să contracteze — pentru 
a contrabalansa activitatea compe- 
tițională intensă pe care o susține în 
acest sezon Kaiserslautern, cu care 
va juca la 2 martie în prima manșă 
a „sferturilor" „Cupei U.E.F.A". Dar 
celelalte echipe de club de la mij; 
locul sau periferia clasamentului 
pentru ce să beneficieze de turnee ?

Numai atîta de-am fi avut de spus 
referitor la această problemă, poate 
că n-am fi purces la scrierea unui 
articol întreg. Dar apare și un alt 
aspect, poate chiar mai important, 
care privește pregătirea loturilor na
ționale. Și acestea, ca și echipele de 
club, aleargă după cît se pare tot 
mai mult după jocuri de pregătire în 
alte țări.

Echipa națională are de jucat, în 
această primăvară, mai întîi, două 
foarte importante partide pe teren 
propriu : la 16 aprilie cu Italia și 
la 15 mai cu Cehoslovacia — ambele 
în preliminariile campionatului eu
ropean. Și, totuși, nu anunță încă 
nici un meci-test în tară, dar a 
jucat în Turcia și Grecia. Repe
tăm, n-avem nimic împotriva aces-

Opinii din arenă 
și din jurul ei

tor deplasări, dar nici nu putem să 
nu cerem ca aceeași preocupare să 
se manifeste și pentru invitarea unor 
echipe naționale la noi acasă. Pentru 
că, să ne aducem aminte, echipa 
noastră reprezentativă a pierdut de-a 
lungul anilor puncte decisive pentru 
calificări exact pe terenul propriu : 
cîndva cu Cehoslovacia, cu selecțio
nata olimpică a R. D. Germane și cu 
Scoția, apoi cu Spania și cu Iugosla
via, iar mai recent cu Ungaria și El
veția. E bine să nu uităm aceste 
exemple, chiar dacă în toamna tre
cută noua echipă națională a reușit 
pe teren propriu un frumos meci 
victorios cu Suedia (sau : tocmai de 
aceea !).

Din păcate, aspectul criticabil de 
care vorbim îl regăsim — chiar mai 
îngroșat — și în activitatea repre
zentativei de juniori. Selecționata 
U.E.F.A. ’82 a susținut în total 9 
jocuri interțări, dintre care numai 3 
acasă, 6 fiind deplasări ; iar selecțio
nata '83 a avut pînă acum 14 me
ciuri, dintre care... 12 peste hotare. 
Știți care au fost rezultatele celor 
numai 5 meciuri jucate acasă de 
cele două selecționate ? De două ori 
0—0 cu Turcia, 2—2 și 1—3 cu Bul
garia, 0—0 cu Libia 1 Că este vorba, 
și în cazul juniorilor, de aceeași on
tică greșită, de aceeași neputință de 
a învinge pe teren propriu, ne-o de

iama
monstrează, de asemenea, palmare
sul, tinerii noștri pierzind in decursul 
timpulu’ calificări acasa, in fața for
mațiilor similare ale Iugoslaviei, Un
gariei, U.R.S.S. și Bulgariei. Să ne 
mai mirăm, atunci, că peste am, 
cind ajung seniori, foștii juniori nu 
știu să joace și să învingă iu fața 
publicului propriu ? Dacă se demon
strează de ani și ani că fotbalistul 
nostru nu prea are forța morală și 
tactică de a juca la nivelul posibili
tăților sale cind se află sub presiu
nea publicului propriu și a factorilor 
ce-1 conduc, care-i pretind musai 
victoria — e normal, deci, să încerci 
ceva in acest sens. Și prima măsură 
(dintre multe altele) ce trebuie luată 
nu este punerea lui in cit mai dese 
situații de acest fel, cu care să sgri 
obișnuiască ?

După cite cunoaștem, noua condu
cere tehnică a echipelor naționale 
gindește la fel ca noi in această 
privință. De gîndit — gindește, dar 
acțiunile sale n-au încă eficiența 
scontată. Programul deplasărilor a 
putut fi întocmit și aplicat pentru 
loturile naționale, dar cel al jocurilor 
de-acasă nu e gata Pînă la această 
oră nu s-a perfectat decit cite o 
întilnire de pregătire pe teren pro
priu pentru fiecare lot : lotul „A" cu 
Iugoslavia, olimpicii cu Bulgaria, 
juniorii cu Grecia. E foarte bine, dar 
e puțin. Eforturile se cer conti
nuate. Ce-i drept, este destul de 
dificil, fiindcă nu găsești cînd 
vrei echipe naționale puternice care 
să-ți vină în vizită cînd ai nevoie 
și' în condiții convenabile, dar parcă 
tot s-ar face necesară o mai mare 
.stăruință în această direcție. încetul 
cu încetul se poli înfiripa și stator
nici relații de colaborare apropiate, 
în primul rînd cu federațiile vecine, 
apoi, treptat, și cu celelalte, pe bază 
de reciprocitate sau în condiții con
venabile. Sigur, nu e simplu.

Tocmai de aceea însă, încer
cările federației nu trebuie să 
rămină izolate, F.R.F. trebuie aju
tată, mai bine„ zis îndemnată și 
ajutată, să cultive legături trai
nice de conlucrare cu alte fede
rații, cu personalități din fotbalul 
european, la care să se poată apela 
în asemenea situații.

Problema e mai dificilă și mai 
complexă decît pare la prima vedere. 
Ceea ce impune să fie tratată ca 
atare. Cu eforturi, cu insistență.

Gheorghe MITROI

Timpul probabil pentru intervalul 6 
februarie ora 20 — 9 februarie ora 20. 
In țară : Vreme In general închisă. 
Vor cădea precipitații locale sub formă 
de ninsoare, lapoviță și ploaie. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat, cu unele 
intensificări la munte. în restul terito
riului intensificările vor fi izolate. 
Temperaturile ‘ minime din timpul nop
ții vor fi cuprinse între minus 8 și plus 
2 grade. în București : Vreme în ge
neral închisă. Vor cădea precipitații 
mai ales sub formă de ninsoare. Vînt 
moderat, cu intensificări de scurtă du
rată. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 5 și minus 2 grade, 
iar cele maxime Intre 3 și 6 grade. 
Condiții de ceața.

Poporul Noii Zeelan
de să-bătorește astăzi 
Ziua sa națională, mar- 
cind evenimentul pe
trecut in urmă cu 143 
de ani. cînd. între re
prezentanții coroanei 
britanice și căpetenii
le triburilor băștinașe 
maori, s-a semnat tra
tatul ce avea să stea 
la baza constituirii a- 
cestui stat de la an
tipozi.

Țară muntoasă, for
mată din două insule 
mari și cîteva mai 
mici, situate în Paci
ficul de sud. Noua 
Zeelandâ are o climă 
temperată, blîndă și 
umedă, care a permis 
dezvoltarea pe scară 
largă a agriculturii și 
a crestnrii animalelor, 
îndeosebi a ovinelor, 
tara ocupînd unul din 
primele locuri în lume 
la exportul de lină și 
de produse lactate De
altfel, produsele ani
maliere asigură circa 
trei pătrimi din în
treaga valoare a ex

porturilor Noii Zee
lande. Descoperirea u- 
nor însemnate rezerve 
de materii prime — 
cărbuni, gaze natura
le. tungsten. zinc, 
magnezit — a impul
sionat în ultimele de
cenii și dezvoltarea 
industriei.

în prezent. Noua 
Zeelandâ este preocu
pată să-și diversifice 
pe mai departe eco
nomia. acordind o a- 
tenție deosebită valo
rificării resurselor na
turale, în special a ce
lor energetice. în a- 
celași sens, in ultimul 
timp au cunoscut o 
extindere continuă re
lațiile de colaborare și 
coc-erare cu state de 
pe toate continentele, 
inclusiv cu țările so
cialiste.

între România și 
Noua Zeelandâ s-au 
stator t și se dez
voltă, in ciuda dis
tantelor mari care se
pară cele două țări, 
raporturi de colabora

re reciproc avan
tajoasă. identificîn- 
du-se. cu ocazia con
vorbirilor și întîlniri- 
lor la diferite niveluri, 
noi posibilități pentru 
amplificarea legătu
rilor pe plan politic, 
economic. științific, 
cultural si tn alte sfe
re de activitate. Cele 
două țări conlucrează 
fructuos în domeniul 
vieții In'ernaționale în 
cadrul O.N.U. și al al
tor organisme mon
diale, pentru soluțio
narea. în interesul tu
turor poooarelor, a 
marilor probleme care 
confruntă contempora
neitatea.

Extinderea și adîn- 
cirea, in continuare, a 
conlucrării româno- 
neozeela rideze răs
pund dezideratelor am
belor popoare, con
stituind. totodată, o 
contribuție de seamă 
la cauza generală a 
înțelegerii, păcii și 
destinderii în lume.
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(Urmare din pag. I)
pornește o linie dublă spre 
depoul și atelierul de revi
zie Militari ale metroului.

Pe scurt, cam acestea ar 
fi datele esențiale despre 
tronsonul 3, segment care, 
potrivit estimărilor, va pre
lua din traficul urban de 
suprafață circa 75 000 de că
lători pe oră și sens.

Am văzut tunelele croite 
cu precizie in adincurile 
marelui oraș ; i-am văzut 
stațiile unde spiritul inven
tiv al arhitecților și con
structorilor a făcut apel de 
la poliesterii. armați cu fi
bră de sticlă pină la mar
mura de diverse nuanțe sau 
betonul aparent și bolova
nii de rîu, de la stilul brîn- 
covenesc și pînă la inspira
ta cioplire în piatră a unor 
motive românești. Și ne-am 
zis că se cere rostit din 
nou, și în această coloană 
de ziar, cuvîntul de laudă

pentru făuritorii metroului 
românesc. Pentru proiec- 
tanții, pentru specialiștii, 
pentru întregul colectiv de 
la Exploatarea lucrărilor de 
construcții în subteran, ai 
întreprinderii Metroul- 
București, pentru muncito
rii, inginerii și tehnicienii 
din trusturile specializate 
în construcții industriale, 
energoconstrucții, telecon- 
strucții, instalații de auto
matizare, centrala de con
strucții de căi ferate. între
prinderile Marmura și de 
construcții edilitare etc.

Alte noutăți ? Continuă 
intens munca pentru reali
zarea celui de al patrulea 
tronson : Semănătoarea— 
Podul Grant, cu statia in
termediară Crîngași. Cei 
peste 27 de kilometri ai 
Magistralei I se vor încheia 
prin adăugirea segmentului 
de legătură cu două stații 
— Basarab și Gara de 
Nord — care, in final, va fi

legat cu Magistrala II prin 
Piața Victoriei. Lucrările 
sint și aici în execuție, 
unele dintre ele — ca sub- 
traversarea Dîmboviței, de 
exemplu — au cerut proiec- 
tantilor, constructorilor 
să-și pună la bătaie toată 
experiența acumulată pînă 
in prezent.

Dar, după cum se poate 
observa și din schița ală
turată, „numărătoarea in
versă" a început și pentru 
Magistrala II. Polii aces
teia : întreprinderea de 
mașini grele București — 
Pipera, cu subtraversarea 
Lacului Herăstrău. Lungi
mea totală — 19 km. Nu
mărul de stații — 14. între 
care : I.M.G.B.. Piața Su
dului, Unirii II, Romană, 
Piața Victoriei, Piața Avia
torilor. Făuritorii metroului 
bucureștean au deschis 
fronturi de lucru la stația 
I.M.G.B. (o stație de supra
față), la depoul cu parcaj

de aici. St lucrează, de 
asemenea, Is stațiile Apără
torii Patriei, C Brâncovea- 
nu (in dreptul Parcului Ti
neretului), Pieptănari. în 
febra pregătirilor se află 
atacarea lucrărilor la sta
țiile Piața Sudului, Tinere
tului și - Piața Unirii II. 
Așadar, pe cind? Segmen
tul I.M.G.B. — Plat? Uni
rii are termen de punere 
în funcțiune anul 1985. 
Construcția Mag.sttalei II 
urmeazl si se încheie în 
anul 1987.

Mai departe ?
Mai departe este, ca să 

spunen așa, viitorul II al 
metroului, care, deocamda
tă se conjugă pe planșete. 
Intre timp, sub temeliile a- 
șezării lui Bucur, printr-o 
muncă eroică, constructorii 
deschid noi artere, pregă
tind apropiatele, conforta
bilele noastre călătorii sub- 
pămintene.
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Jocul „de-a 
adeverințele"

Intr-un proces de divorț judecat la in
stanța sectorului 1, soțul pîrît a depus ur
mătorul act, avînd ca antet titulatura 
(agramat redată, dar să trecem peste amă
nunte) a asociației locatarilor din blocul in 
care locuia. Actul avea următorul cuprins :

Adeverință
Se adeverește prin prezenta că tovarășa 

(urma numele soțiet reclamante) domiciliată 
în (...) a părăsit domiciliul conjugal în 
luna februarie 1981 și nu s-a mai întors 
pină in prezent. Menționăm că in perioada 
cit a locuit la adresa sus-arătată, a avut o 
comportare necorespunzătoare, venind în 
stare de ebrietate și provocînd ceartă în lo
cuință, pentru care a fost nevoie de ne
numerotate (sic !) ori intervenția asociației 
de locatari".

Semnau președintele șl administratorul.

Trebuie să spunem că asemenea probe 
apar foarte des in procese, și nu numai 
în cele de divorț. Emanate ca acte oficiale, 
sint privite cu un plus de incredere și, deci, 
au o forță de convingere mai mare. Antetul, 
numărul de înregistrare, parafa inspiră in 
mod reflex incredere.

Faptul că reprezentanții asociațiilor de lo
catari se „amestecă" in situațiile litigioase 
nu e un lucru rău. Punctul de vedere ai 
vecinilor, exprimat prin reprezentanții lor. 
poate contribui la stabilirea adevărului, 
elucidînd. uneori, aspecte greu de probat 
pe alte căi. Opiniei publice i se cere 
să influențeze comportarea oamenilor, să 
conlucreze cu organele de stat in realizarea 
dreptății — iar asociația de locatari e o for
mă organizată a opiniei publice la locul

de domiciliu, încît e firesc să-și poată 
transmite punctul de vedere instanțelor. 
Numai că...

...Ce garantează că „arma" eficace a adre
sei oficiale nu e abuziv folosită in cazul 
acestor organisme, prin natura lor mai pu
țin supuse controalelor, mai independente 
din punct de vedere al mecanismului admi
nistrativ ?

Cînd procesul amintit a ajuns în faza de 
recurs, soția reclamantă a depus și ea un 
act, cu același antet. Iată și conținutul aces
tuia, cu ortografia originală :

Revenire
Subsemnatul (...) avînd calitatea de pre

ședinte al Asociației de Locatari la blocul 
susmenționat, revin la adresa nr. 32/40 prin 
care Asociația a dat referințe despre to
varășa R.M., referință ce a fost solicitată de 
soțul dînsei.

(...) Tovarășa nu a locuit în acest bloc 
decît aproximativ o săptămină și in acest 
timp nu a conturbat liniștea sub nici o for
mă așa cum s-a menționat în referința an
terioară. (...) Soțul dînsei a influențat ve
cinii șt pe administratorul Asociației ca să 
dea relații care nu sint în conformitate cu 
realitatea (...) Drept pentru care cerem 
anularea primei referințe și luarea in con
siderare pe aceasta care este in conformi
tate cu realitatea".

Nu mustrările de conștiință l-au determi
nat pe președintele asociației de locatari să 
semneze această acuzatoare revenire, ci 
perspectiva unui proces penal pentru fals. 
Nelocuind, practic, în acel bloc, necunoscută 
locatarilor, soției victimă a inscrisului de
făimător i-a fost ușor să „dărime" rușinosul 
act. Dar dacă minuitorii parafei asociației 
n-ar fi fost astfel „strinși cu ușa" ? Pu
te. oiire femeia să vină „cu tot blocul" 
la tribunal și să demaște inscenarea aceea 
cu antet și număr de înregistrare

Pe cit de folositoare pentru administrarea 
justiției sint referințele emanate de la aso

ciații de locatari ori comitete de bloc sau 
de stradă, pe atît de riscantă este folosirea 
lor fără asigurarea riguroasă a unor ga
ranții împotriva părtinirilor, redactările 
superficiale, abuzive sau tendențioase. Poa
te că Ministerul Justiției, impreună cu Co
mitetul pentru Problemele Consiliilor Popu
lare vor reglementa un îndrumar sau in
strucțiuni care să orienteze și să regle
menteze această practică — des folosită și, 
in principiu, utilă.

La așa opinie, 
așa comportări!

Nu era noapte, nu era sărbătoare, nu era 
marți — zi de care se „tem" superstițioșii 
— era într-o joi, la ora 16,30, după două 
ore de la începerea schimbului secund. 
Secția de folii a întreprinderii de prelucra
re a maselor plastice s-a văzut brusc in 
situația de a-și întrerupe activitatea. Șeful 
secției a sesizat ofițerul de serviciu pe în
treprindere :

— Nu putem lucra, nu mai avem apă 
pentru răcirea utilajelor.

Ofițerul de serviciu și cîțiva însoțitori 
s-au deplasat la grupul stațiilor de hidrcț,- 
foare. Acolo l-au aflat pe unul din meca
nicii de serviciu — Drăghici Ilie — șezind 
stupid pe scara de coborire, smiorcăindu-se, 
incapabil să articuleze ceva inteligibil, ex- 
halînd un miros ce lăsa loc unui singur du
biu : a fost oare „țuică selecționată" ori 
„de Turț" : Abia a reușit să zbată brațele 
in citeva gesturi ; încerca să-i dirijeze pe 
ceilalți spre comenzile care trebuiau ac
ționate.

A fost căutat al doilea mecanic — Mihăi- 
lă Radu ; acesta insă dis; use cu totul, 
părăsise schimbul. După <iu„. avea să se 
afle la ancheta administrativă și apoi la

cea penală, M.R. stătuse la serviciu numai 
atît cît să dea pe git țuica impreună cu 
colegul său. Asta într-o întreprindere clasi
ficată ca implicirtd măsuri suplimentare de 
atenție și disciplină în producție.

Situația creată de cei doi bețivani la sta
ția de hidrofoare devenea dramatică. Prin 
manipularea anapoda a comenzilor, unele 
bazine erau prea goale, în timp ce alte cir
cuite, fără evacuare, stăteau să plesnească 
de suprapresiunea apei pompate în neștire. 
Au fost aduși cîtiva oameni ai muncii de 
acasă pentru a restabili situația înainte de 
a se produce alte urmări decît stagnarea 
producției.

Celor doi vinovați li s-au aplicat sancțiu
nile Decretului 400/1981 : desfacerea con
tractului de muncă și pedepse cu închi
soarea.

Sub aspectul învățămintelor și conclu
ziilor cu caracter preventiv, nu considerăm 
însă dosarul închis, pentru următoarele 
motive :

1. Conform Ordinului Ministerului Indus
triei Chimice nr. 650 din 9 aprilie 1982, 
art. 2, era obligatorie „organizarea de echi
pe formate din 2—3 cadre bine pregătite, 
conduse de un ofițer de rond, care vor 
controla, pe schimburi, modul în care se 
respectă parametrii de funcționare". Amă
nuntul că fapta a fost descoperită numai 
după afectarea unei secții — și abia dună 
două ore de la începerea schimbului — de
notă că, la scurt timp după emiterea lui, 
ordinul incepme să fie ignorat in între
prinderea respectivă.

2. Articolul 4 din același ordin prevede 
„testarea in scris a întregului personal 
muncitor". Nu știm cum a decurs sau cum 
ar fi decurs testarea lui Drăghici, dar pri
ma declarație luată la miliție — obliga
toriu autografă — arată la fel ca banda 
unui seismograf în zilele de acalmie tecto
nică. N-ar putea fi descifrată nici de Cham- 
pollion. Dealtfel, intr-o altă declarație, 
consemnată de procuror in prezenta avoca

tului se inserează următoarea constatare : 
„Inculpatul nu poate să scrie, ci doar să 
se semneze". Nu vedem nici un motiv pen
tru care individul care a dovedit atîta 
„sîrguință" in deprinderea alfabetului, s-ar 
fi arătat mult mai sîrguincios intr-un loc 
de muncă de importanță tehnologică deo
sebită.

3. In caracterizarea emisă de conducerea 
întreprinderii despre Drăghici se scrie : 
„Ca viciu, ii place sâ consume băuturi al
coolice, fapt pentru care, in mai multe 
rinduri, a fost sancționat". La judecătorie, 
șeful lui de secție, maistrul Jiurcă Ștefan, 
unul dintre cei chemați de acasă pentru 
„a drege boacănele", a declarat : „Fapta sâ- 
virșită a fost o excepție. Niciodată nu l-am 
văzut pe Drăghici in stare de ebrietate".

Cu aceasta se conturează și ultima temă 
de reflecție deschisă prin acest proces : 
aceea a opiniei ferme la locul de muncă 
împotriva oricăror abateri și acte de indis
ciplină.

Ce să mal spunem ? 1 La așa opinie, așa 
comportări !

Din caietul 
grefierului

„Chiar martora M., a piriților, arătmd in 
depoziția sa că piriții veneau să-și încăl
zească mincarea la ea, demonstrează rămi- 
nerea la domiciliul piriților a unei butelii 
pe care iși găteau, pentru că numai o mîn- 
care gătită putea să fie incălzită".

(Din motivele de recurs formulate in 
dosarul Tribunalului municipiului 
București nr. 666/82).

Serqiu ANDON



„PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU ADUCE O INESTIMABILĂ

CONTRIBUȚIE LA ASIGURAREA PĂCII ÎN LUME"
In paginile presei de peste hotare regăsim rezonanta puternică a 

marilor împliniri ale poporului nostru, angajat plenar in opera de edi
ficare a societății socialiste multilateral dezvoltate, atașat organic idea
lurilor , păcii, prieteniei, înțelegerii și conlucrării internaționale. In rela
tările lor, mijloacele de informare in masă scot in relief neobosita activi
tate a conducătorului partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru ridicarea țării pe noi culmi de progres și civilizație, 
pentru instaurarea unor noi raporturi intre state, pentru oprirea neintir- 
ziată a cursei înarmărilor și trecerea la măsuri concrete de dezarmare, 
in primul rind de dezarmare nucleară, pentru o lume a păcii.

Aniversarea â 35 de ani de la sem
narea primului Tratat de prietenie, 
colaborare și asistentă mutuală din
tre România și U.R.S.S. prilejuiește 
presei sovietice relatări de la adu
narea ce a avut loc la Moscova, pre
cum și ample comentarii despre dez
voltarea cooperării economice dintre 
cele două țări.

Ziarul ,,PRAVDA" publică, sub 
titlul „Avantajul reciproc", o cores
pondență despre colaborarea econo
mică dintre cele două țări, „care a 
fost si rămîne trft domeniu tradițio
nal cu perspective in sfera relațiilor 
sovieto-române". „Legăturile econo
mice dintre U.R.S.S. și România, 
scrie ziarul, se dezvoltă pe baza co
laborării reciproce și a prieteniei. O 
asemenea colaborare are un mare 
Viitor".

„IZVESTIA", într-o corespondență 
despre Șantierul de construcții nava
le de la Drobeta-Turnu Severin, re
levă, referitor la aniversarea a 35 
de ani de la semnarea primului Tra
tat de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală dintre România și 
U.R.S.S. : „Ideile cuprinse in acest 
document și experiența acumulată in 
sfera relațiilor prietenești sovieto- 
rpmâne au fost dezvoltate în noul 
tratat incheiat în 1970. El a devenit 
o bază solidă a întăririi in continua
re și extinderii colaborării dintre 
țl.R.S.S. și România".

Revista „NOVOE VREMEA", con
sacră aniversării un articol in care 
subliniază : Interesul față de dez
voltarea și extinderea colaborării co
merciale și economice este reciproc. 
Un rol important in relațiile dintre 
U.R.S.S. și România îl are coope
rarea tehnică. Ea contribuie la dez
voltarea potențialului tehnico-știin- 
țific al țărilor noastre, la adîncirea 
colaborării lor, între parteneri egali 
în drepturi, in avantajul reciproc.

Ziarul „SELSKAIA JIZNI" eviden
țiază creșterea continuă a volumului 
schimburilor comerciale, intensifica
rea colaborării economice și dez
voltarea relațiilor, reciproc avan
tajoase, dintre cele două țări prin 
realizarea Programului de lungă 
durați al dezvoltării, specializării și 
cooperării în producție, pină în 1990, 
între România și U.R.S.S.

Publicațiile sovietice „PRAVDA", 
„IZVESTIA", „SOȚIALISTICESKA- 
IA INDUSTRIA", „KRASNAIA 
ZVEZDA", și „EKONOMICESKAIA 
GAZETA" și-au informat, pe de altă 
parte, cititorii despre diferite as
pecte ale actualității românești. . .
'• „România depune eforturi pentru 
e-și acoperi necesarul de energie 
din resurse proprii" — scrie agenția 
CHINA NOUA, ilustrînd printr-o 
serie de cifre producția acestui sec
tor al economiei naționale româ
nești, „Cel de-al XII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român a 
hotărît să acorde prioritate dezvol
tării energiei în cadrul economiei 
naționale. Paralel cu dezvoltarea in
dustriei energetice și restructurarea 
bazei sale energetice, România a 
adoptat măsuri pentru economisi
rea energiei. Pentru a reduce con
sumul de petrol și gaze naturale, a- 
ceastă țară are in vedere dezvolta

rea altor resurse de energie, cum sînt 
cărbunele, șisturile bituminoase și 
hidroenergia. Se vor depune, de ase
menea, eforturi în vederea exploa
tării platoului continental al Mării 
Negre. De asemenea, a început con
strucția unor centrale atomoelectri- 
ce, in paralel cu efectuarea de cer
cetări in domeniul energiei solare și 
eoliene", scrie China Nouă, referin- 
du-se apoi la măsurile de economi
sire a energiei.

Ziarul „NODON SINMUN", din 
R. P. D. Coreeană, publică un am
plu articol intitulat „Mindria oțela- 
rilor", în care este prezentat Com

Comentarii ale presei internaționale consacrate realizărilor 
țării noastre, activității președintelui Republicii

binatul siderurgic din Galați. Tn ar
ticol se arătă că. deși Galațiul este 
un oraș cu o istorie multiseculară, 
el a început să fie bine cunoscut in 
lume. numai. în ultimii 20 . de. ani și 
mai ales după anul 1965, cind aici a 
fost produsă prima șarjă de oțel.

In istoria și evoluția multor țări, 
scrie ziarul, există momente de re
ferință, momente considerate piatră 
de hotar pentru dezvoltarea lor vi
itoare. Pentru România, anul 1965 
constituie cu adevărat o piatră de 
hotar, este anul în care au avut loc 
lucrările Congresului al IX-lea al 
P.C.R., congres la care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost ales in 
fruntea partidului. De atunci, Româ
nia a devenit șantierul unei clocoti
toare activități creatoare pe plan 
politic, economic și social, de atunci 
în România a început perioada cea 
mai fecundă din istoria sa.

Cu prilejul omagierii a 50 de ani 
de activitate revoluționară a tova
rășului Nicolae Ceaușescu și al ani
versării zilei sale de naștere, „ZYCIE 
PÂRTII", organul teoretic al C.C. al 
P.M.U.P., și periodicul „GROMADA 
ROLNIK POLSKI" au publicat bio
grafii ale conducătorului partidului 
și statului nostru. Articolele sint în
soțite de portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Pe de altă parte, ziarul „TRYBU- 
NA LUDU" relatează într-un articol 
despre preocupări actuale din agri
cultura românească. La' rindul ei, 
publicația poloheză „EKONOMIKA 
I ORGANZACJA PRACY" prezintă 
acțiunile care se întreprind în Româ
nia în scopul reducerii consumului 
de materii prime, de combustibili și 
energie, iar „PRZEGLAD KOMUNI- 
KACYJNY" redă progresele realiza
te in modernizarea transporturilor 
in România.

„Atenție intensificării exportului. 
Economia românească in fața unor 
noi sarcini" — este titlul unui arti
col publicat de cotidianul cehoslo
vac „RUDE PRAVO", cu largi re
feriri la unele din problemele dez
bătute de Conferința Națională a 
P.C.R.

Ziarul „AL IRAQ" evocă omagie
rea în România a 50 de ani de acti
vitate revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și aniversarea zi
lei sale de naștere, „prilej fericit ce 
are semnificații deosebite, șeful sta
tului român avînd meritul de a fi 
trasat noi baze ale dezvoltării eco
nomice și sociale a țării, precum și 
noi valențe politicii externe a 
României". In articol se arată.: „Re
lațiile dintre Irak și România se ca
racterizează printr-o continuă dez
voltare și un progres susținut. Coo
perarea fructuoasă între cele . două 
țări, în folosul celor două popoare 
prietene, a contribuit și contribuie la 
lărgirea prespectivelor de activitate 
comună, in domeniile economic, teh- 
nico-științific și cultural. Dovada cea 
mai grăitoare în acest sens o repre
zintă obiectivele economice impor
tante pe care partea română prietenă 
le construiește in Irak.

întrevederile și convorbirile care 
au loc în mod constant la Bagdad și 
București, in primul rind întîlnirile 

oficiale dintre conducătorii celor 
două țări, ilustrează cu claritate a- 
ceste relații. Aceste vizite și intilniri 
contribuie în mod firesc la întărirea 
prieteniei trainice dintre cele două 
popoare, în cadrul lor studiindu-se 
perspectivele întăririi cooperării bi
laterale, îndeosebi în domeniile eco
nomic, cultural, științific, tehnic, teh
nologic etc". „Sub conducerea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. Româ
nia joacă un rol deosebit de impor
tant în soluționarea marilor proble
me ce frămintă omenirea in asigu
rarea păcii și stabilității în lume" — 
adaugă cotidianul „Al Iraq".

Revista sâptămînală palestiniană 
„AL TALAIA" („Avangarda"), care 
apare la Damasc, omagiind 50 de ani 

’ de activitate revoluționară a tovară
șului Nicolae Ceaușescu și marcind 
ziua sa de naștere, subliniază că 
„România, care și-a cucerit indepen
dența prin lupta neîntreruptă a po
porului, a obținut mari progrese în 
toate demaniile".

Cotidianul de limbă arabă „AL 
SEYASSAH" din Kuweit a publicat 
un articol în care abordează, în prin
cipal, aspecte privind dezvoltarea e- 
conomiei țării noastre. Ziarul subli
niază stabilitatea creșterii economice 
a României socialiste, grație dezvol
tării planificate a ramurilor econo
mice.

în cadrul unei emisiuni transmise 
de postul de radio din Zimbabwe 
3-jau făcut ample referiri la soiida- 
ritatea României cu statele în curs 
de dezvoltare, la sprijinul acordat 
luptei pe care popoarele din aceste 
țări o duc pentru consolidarea inde
pendenței lor, împotriva oricăror for
me de colonialism și neocolonialism.

în comentariul emisiunii s-au tre
cut în revistă pozițiile României în
tr-o serie de probleme majore cu 
care este cofruntată în prezent ome
nirea și s-a subliniat că fundamen
tarea tezelor de bază ale României 
în aceste probleme este opera pre- 
ședintelui Nicolae Ceaușescu, „a că
rui contribuție la îmbunătățirea cli
matului internațional și la soluționa
rea unor conflicte ce au apărut în 
diverse părți ale lumi, prin ideile și 

propunerile constructive înaintate, 
este inestimabilă".

Relevînd rezultatele obținute de 
poporul nostru în ultimii ani, re
vista indiană „SOCIALOOK" arată : 
„Sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, România a rea
lizat importante succese • in ridicarea 
nivelului de viață al întregii na
țiuni, in întărirea independenței și 
suveranității țării. Politica externă 
a României și concepțiile președin
telui Nicolae Ceaușescu privind ne
cesitatea înfăptuirii unei noi ordini 
economice și politice internaționale, 
pentru pace și dezarmare sint apre
ciate de toate popoarele de pe pla
neta noastră".

La rindul său, săptămînalul P.C. 
din India (Marxist), „PEOPLE’S 
DEMOCRACY", a publicat un articol 
dedicat României, prezentînd marile 
schimbări ce au avut loc în dezvol
tarea social-economică a țării. Pu
blicația pune un accent deosebit pe 
succesele importante obținute în pe
rioada de cind la conducerea parti
dului și statului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

„CLARIN", unul dintre cotidianele 
cu cel mai mare tiraj din Argen
tina. a inserat aprecieri privind vo
lumul „Nicolae Ceaușescu — Demo
cratizarea relațiilor internaționale", 
apărut în această țară, relevînd că 
lucrarea reflectă gîndirea politică de 
mare profunzime a președintelui 
României. Ziarul insistă asupra con
cepției conducătorului partidului și 
statului nostru privind instaurarea 
unor relații noi între state.

Un alt ziar argentinian, „LA VOZ", 
a publicat ample comentarii privind 
personalitatea proeminentă a pre
ședintelui României, comentarii pri
lejuite de apariția volumului 
„Nicolae Ceaușescu — Democrati
zarea relațiilor internaționale".

POSTUL DE RADIO B.B.C. a relevat 
într-o emisiune că „România, după ce 
a redus în mai multe rînduri, unila
teral, cheltuielile militare, a adoptat 
decizia să înghețe aceste cheltuieli 
pină în anul 1985. menținîndu-le la 
nivelul anului 1982, ceea ce înseam
nă practic o nouă reducere, dacă 
se au în vedere inflația și creșterea 
costurilor armamentelor. Pornind de 
Ia exemplul propriu, România și 
președinele ei au lansat propunerea 
ca și celelalte state membre ale ce
lor două grupări militare, N.A.T.O. 
și Tratatul de a Varșovia, să ia mă
suri similiare de înghețare a buge
telor militare prin menținerea nive
lului din 1983 al acestora și trecerea 
la reducerea lor cu 20 la sută pînâ 
în 1985".

Ziarul austriac „VOLKSSTIMME", 
într-un articol consacrat dezvoltării 
economice a țării noastre, arată că 
recenta Conferință Națioală a P.C.R. 
a prilejuit un bilanț al prirnilor doi 
ani ai cincinalului actual. „Pornind 
de Ia o analiză a situației pe plan 
mondial, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a constatat că omenirea trăiește in
tr-o epocă agitată șl este zguduită 
de cutremure economice, politice și 
militare" — scrie ziarul.

Agenția de presă italiană ROMA 
INFORMAZIONI arată că unul din
tre conceptele ce ies în evidentă din 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința Na
țională a P.C.R. „este acela al prio
rității absolute a negocierilor, al ne
cesității unirii eforturilor pentru di
minuarea tensiunilor internaționale, 
împreună cu respectarea Indepen
denței naționale. pentru realizarea 
unei lumi mai bune, într-o atmos
feră pașnică".

(Agerpres)

Cu prilejul aniversării primului tratat româno-sovietic
Adunare festivă la Kiev

KIEV 5 (Agerpres). — La Kiev a 
avut loc o adunare festivă consacra-1 
tă celei de-a 35-a aniversări a sem
nării primului Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală din
tre România și Uniunea Sovietică, 
în prezidiul adunării au luat loc 
I.P. Pogrebniak, membru supleant al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C. din Ucraina, V.P. Șcerbina, 
vicepreședinte al Prezidiului So

Protocol comercial și de plăți
între România și Polonia

VARȘOVIA 5 (Agerpres). — La 5 
februarie a avut loc semnarea proto
colului privind schimbul de mărfuri 
și plățile intre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Po
lonă pe ahul 1983.

Potrivit prevederilor protocolului, 
România va livra Poloniei, între al
tele. mașini-uneite, produse ale in
dustriei electrotehnice și electronice, 
material rulant, utilaj petrolier, ma
șini și utilaje textile, mașini pentru 
construcții și drumuri, elemente de 
automatizare și apratură de măsură 
și control, autoturisme „Dacia" șl 
autoutilitare, subansamble pentru In
dustria auto, rulmenți, cabluri, alu
miniu și semifabricate din aluminiu, 
uleiuri și unsori minerale, anvelope, 
negru de fum, pesticide, materiale 
de construcții, medicamente, mobilă, 
băuturi, fructe și legume proaspete și 
conservate.

AGENȚIILE de presa
-■ pe scurt

COMITETUL SPECIAL AL O.N.U. ÎMPOTRIVA APARTHEIDULUI o dat 
publicității o serie de documente cuprinzind informații despre tratamentul 
inuman la care au fost supuși in anul 1982 deținuții din închisorile 
Republicii Sud-Africane. Sînt descrise 34 de cazuri de asemenea tratament, 
menționindu-se că bătaia, tortura cu curent electric, privarea de somn pe 
un interval de cîteva zeci de ore reprezintă numai unele din metodele 
folosite împotriva adversarilor apartheidului.

COMUNICATUL COMUN INDO- 
NEZIANO-IUGOSLAV dat publi
cității la încheierea vizitei oficiale 
la Jakarta a președintelui Prezidiu
lui R.S.F. Iugoslavia, Petar Stambo- 
licl, și a convorbirilor purtate cu 
președintele Indoneziei, Suharto, 
subliniază preocuparea părților față 
de agravarea situației internaționa
le. Relevind importanța apropiatei 
Conferințe la nivel înalt a țărilor 
nealiniate de la Delhi, comunicatul 
evidențiază importanța intensifică
rii activității țărilor nealiniate în 
lupta pentru pace și securitate, 
pentru destindere și stabilirea unei 
noi ordini economice internațio
nale.

DIZOLVAREA PARLAMENTU
LUI PORTUGHEZ. Președintele 
Portugaliei, Antonio Ramalho 
Eanes, a semnat decretul de dizol
vare a parlamentului și convocare 
de alegeri legislative anticipate la 
25 aprilie.

GUVERNUL NICARAGUAN A 
ADRESAT CELUI HONDURIAN O 
NOUA PROPUNERE menită să 
conducă la normalizarea deplină 
a relațiilor dintre cele două țări 
vecine — transmite „Agenția Nueva 
Nicaragua". Propunerea preconi
zează crearea unei comisii mixte 
militare de frontieră, care in cola

vietului Suprem al R.S.S. Ucrainene, 
I.S. Gurenko, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.S.S. Ucrai
nene, miniștri, alte persoane ofi
ciale.

Au luat cuvîntul O.I. Kasianenko, 
ministrul industriei ușoare, președin
tele filialei republicane a Asociației 
de prietenie sovieto-română, și Ste- 
lian Dăscălescu, secretar al ambasa
dei țării noastre la Moscova.

în același timp. Polonia va livra In 
Republica Socialistă România produ
se ale industriei electrotehnice și 
electronice, mașini și utilaje miniere, 
motoare navale și echipament naval, 
motoare industriale, mașini-uneite, 
mașini și utilaje pentru industria ce
lulozei și hirtiei, mașini și utilaje 
pentru construcții, aparatură de mă
sură și control, rulmenți, cărbune 
cocsificabil, cocs de furnal, cupru, 
semifabricate din cupru, sulf, produ
se chimice, semințe, bunuri de larg 
consum.

Protocolul a fost semnat de Ion 
Stoian, adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale, și Wladyslaw Gwiaz- 
da. adjunct al ministrului comerțului 
exterior al R.P. Polone.

La semnare a fost prezent Ion 
Ctfema. ambasadorul României la 
Varșovia.

7

borare cu o forță internațională să 1 
patruleze in zonele unde s-au sem- 
nalat pătrunderi din Honduras in 
Nicaragua a unor bande contrare- I 
voluționare formate din teroriști 
somoziști.

VERNISAJUL UNEI EXPOZIȚII 
DE FOTOGRAFII, care prezintă i 
aspecte ale procesului de dezvol
tare dinamică a economiei româ
nești, imagini din activitatea neobo
sită desfășurată de tovarășul I 
Nicolae Ceaușescu îndreptată spre I 
bunăstarea și fericirea întregului 
popor român, spre instaurarea unui | 
climat de pace și securitate in Eu- | 
ropa ?i în lume, a avut loc la 
Berna. ■

APEL LA INTERZICEREA GRU- ' 
PARILOR NEONAZISTE DIN 
AUSTRIA. Președintele Partidului I 
Comunist din Austria, Franz Muhri, | 
a adresat autorităților austriece un 
apel de a interzice toate grupările i 
neonaziste care acționează în țară, j 
El a arătat că cererea de interzi
cere a activității st propagandei 
neonaziștilor devine mai actuală în 
perspectiva apropiatelor alegeri 
parlamentare, prevăzute pentru
sfîrșitul lunii aprilie, la care orga
nizațiile neonaziste intenționează 
să prezinte candidați.

Convorbiri 
chino-americane

BEIJING 5 (Agerpres). — Deng 
Xiaoping, președintele Comisiei Cen
trale Consultative a P.C. Chinez, 
l-a primit simbătă pe secretarul de 
stat al S.U.A.. George Shultz, cars 
se află în vizită la Beijing — trans
mite agenția China Nouă. în cursul 
convorbirii care a avut loc, a fost 
făcută o trecere in revistă a evolu
ției relațiilor chino-americane, păr
țile expunindu-și deschis părerea 
in legătură cu problemele majora 
care există în cadrul acestor relații. 
Deng Xiaoping a exprimat speranța 
în îmbunătățirea raporturilor dintre 
China și S.U.A.

„Parlamentul opiniei 
publice pentru dezarmare“ 

Un forum menit să Intensifice 
mișcarea partizanilor păcii 

din Finlanda

HELSINKI 5 (Agerpres). — La 
Helsinki s-au deschis, simbătă, lu
crările forumului „Parlamentul opi
niei publice pentru dezarmare", la 
care participă reprezentanții a peste 
160 de organizații obștești din Fin
landa ce se pronunță pentru nace, 
destindere și dezarmare.

Secretarul organizației „N Mnîi 
păcii din Finlanda", Mikko k. aikos- 
ki, care este șl membru al comi
tetului de organizare a forumului, 
a declarat presei că „Parlamentul 
opiniei publice" a fost convocat pen
tru a examina cele peste 180 de pro
puneri ce i-au parvenit și care vi
zează interzicerea folosirii armei 
nucleare, împiedicarea amplasării în 
Europa occidentală a noi rachete 
nucleare americane cu rază medie 
de acțiune, încetarea cursei înarmă
rilor, transpunerea cît mai grabnică 
în fapt a ideii creării unei zone de- 
nuclearizate în nordul Europei. Pe 
baza acestor propuneri, a precizat 
el, forumul va elabora un program 
de acțiune menit să activizeze miș
carea partizanilor păcii din Fin
landa.

Ședința a Comisiei militare 
de armistițiu în Coreea 

Condamnare fermă a provocărilor 
armate la adresa R.P.D. Coreene

PANMUNJON 5 (Agerpres). — La 
cererea părții R.P.D. Coreene, la 
Panmunjon a avut loc o nouă șe
dință a Comisiei militare de armis
tițiu în Coreea — transmite agenția 
A.C.T.C. Condamnînd manevrele mi
litare comune americano—sud-coree- 
ne, denumite ..Team Spirit-83“, des
fășurate pe întreg teritoriul Coreei 
de sud; reprezentantul R.P.D. Coree
ne a evidențiat că introducerea în 
Coreea de sud a efectivelor de luptă 
echipate cu armament modern, in
clusiv cu arme nucleare, constituie o 
încălcare flagrantă a acordului de 
armistițiu, o provocare militară. A- 
preciind aceasta ca un act periculos 
ia adresa poporului coreean și a ce
lorlalte popoare iubitoare de pace, 
vorbitorul a cerut să se pună capăt. 
manevrelor militare, să înceteze ’re
vocările armate la adresa R.P.D Co
reene si să fie retrase neintjrrtat rJin 
Coreea de sud toate trupei str'djna 
și armele de distrugere i tas?..

Nanjing: Orașul de pe 
malul Fluviului Albastru

După o călătorie prin R. P. Chi
neză, care a cuprins in programul 
ei șase orașe — Beijing. Hangzhou, 
Șanghai, Suzhou, Wusi și Nanjing 
— cel dinții asupra căruia se 
oprește memoria acum, la recon
stituirea itinerarului, este Nanjing. 
De ce 7 Răspunsurile ce se pot da 
ar fi multe. Primul : Nanjing în
seamnă orașul care m-a situat, in 
spațiu, la cea mai mare distanță 
de țară : aproape 13 000 de km. Al 
doilea : Nanjingul se fixează in 
memoria vizitatorului, oricit de 
neavizat ar fi cu Istoria lui. ca un 
oraș al unor permanente punți de 
comunicare^ Cu China și lumea. 
Cu trecutul, prezentul și viitorul 
acestei țări.

O primă punte de comunicare a 
Nanjingului cu China și cu lumea 
o constituie... apa. Orașul este așe
zat la ultimul cot al Fluviului 
Albastru (Iantzî). Acolo unde, de 
milenii, s-a făcut și se face legă
tura intre Nordul și Sudul acestei 
țări-continent. Este în același timp 
cel mai apropiat oraș-port cu ie
șire Ia Marea Chinei de est și. tot
odată, la Oceanul Pacific. Acest pri
vilegiu, de punte de legătură între 
Nord și Sud, i-a adus orașului de 
pe malul Fluviului Albastru faima 
de așezare-simbol al celei mai 'mo
numentale construcții ridicate în 
anii socialismului pe pămîntul Chi
nei și al uneia dintre cele mai im
portante de acest fel de pe mapa
mond. Nici nu-i de mirare. Nu sînt 
chinezii aceia care au dovedit 
lumii întregi neîntrecuta lor vo
cație de a construi 7 înălțarea Ma
relui Zid, singurul edificiu con
struit de om pe pămînt care poate 
fi văzut de pe Lună cu ochiul 
liber, stă mărturie de... veacuri. 
Reconfirmarea acestei vocații, o 
dată în plus. în anii construcției 
socialiste, apare deci ca ceva firesc.

Iar aici, la Nanjing, acest „firesc" 
este rodul unor titanice eforturi.
Imaginați-vă un arc dublu de be
ton și oțel, lung de cițiva kilome
tri. care suspendă la o înălțime de

Una pentru circulația rutieră, lun

peste 40 de metri deasupra apelor 
fluviului două benzi suprapuse

gă de 4 589 m, alta pentru circula
ția feroviară — lungă de 6 672 m. 
Așa se înfățișează privirii Podul 
cel Mare de peste Fluviul Albas
tru, cum a intrat el in istorie. O 
legendă, izvorită din realitate, spu
ne că înălțarea acestui pod a fost 
și voința celor doi munți situați, 
unul în dreapta, altul in stingă lui 
— Muntele Leului și Muntele Ti
grului — care au transmis con
structorilor ceva din forța celor 
două animale atît de puternice, 
dar și multe materii prime de con
strucție. A spune că această lucra
re eroică — prin gîndire, prin exe
cuție, prin efort (la înălțarea po
dului au lucrat aproape 9 ani. în
tre 1960—1968, peste 10 000 de mun
citori constructori) — a însemnat 
o „probă de foc" pentru capacita
tea constructivă a chinezilor e mult 
prea puțin. Ea a însemnat deschi
derea pentru totdeauna a legături
lor de circulație modernă între 
Nord și Sud. intre China și alte 
continente, intr-un ritm rapid, in
tr-un ritm cerut de noua dezvol
tare socialistă a țării. Iar despre 
acest ritm statisticile spun totul. 
Dacă înainte de construcția Podu
lui cel Mare, feribotul abia putea 
trece de pe un mal pe altul al fiu-, 
viului cite un tren din două in 
două ore și 30—40 de autocamioane 
de-a lungul unei zile, astăzi pe 
„banda rutieră" circulă zilnic pes
te 10 000 de mașini, iar pe „banda 
de cale ferată" — peste 180 de tre
nuri ! Dar aceste cifre sînt atît de 
mobile incit se schimbă nu numai 
de la un an la altul, ci și de la o 
zi la alta.

Prin Podul cel Mare — replică 
contemporană a geniului consțruc- 
tiv al poporului chinez la Marele 
Zid — Nanjingul a devenit „capi
tala" celei mai monumentale con
strucții socialiste din China. O 
punte a prezentului înălțată pen
tru un lung și trainic viitor. Așa 
cum și-au dorit de secole și milenii 
chinezii.

Dar Nanjingul se înfățișează vi
zitatorului, la tot pasul, ca un 
oraș al multor altor punți de co
municare. Prin istorie, prin cul

tură, prin marile sale creații ma
teriale și spirituale. Aici, in orașul 
de sub poalele „Muntelui de pur
pură și aur" (fericită coincidență, 
fericită metaforă) a fost abolită 
monarhia și proclamată, la 1 oc
tombrie 1912, Republica China. 
„Capitala de sud", cum i se mai 
spune orașului, evocă și astăzi per
sonalitatea primului președinte al 
Republicii China, patriotul și revo
luționarul Sun lat Sen. Omagiul 
adus acestui luptător, care și-a sa- 

•, criticat viața pentru binele po
porului, își găsește expresia prin 
înălțarea aici, pe o colină a Mun
telui de purpură, a unui mausoleu. 
Un adevărat complex arhitectural 
construit din piatră albă și cera
mică albastră pe principiul unei 
axialități perfecte. Orideunde l-ai 
privi el își dezvăluie cele mai înal
te și mai frumoase porți. Iar pe 
una din ele sint încrustate cuvin
tele profetice ale președintelui : 
„Lumea să aparțină tuturor".

Nanjingul a fost predestinat — 
îți remarcă cu plăcere ghizii — și 
pentru a fi locul preferat de inte
lectuali, scriitori, artiști plastici, 
ceea ce-i conferă, în ochii vizita
torului, și aura de „capitală" a spi
ritelor alese. Aici a trăit cu seco
le și secole în urmă matematicia
nul Zu Chongzhi, care a calculat 
valoarea lui 3,14 (Pi) cu o Toarte mică 
diferență față de cea stabilită as
tăzi. Aici, la Nanjing, s-au redactat 
primele însemnări despre călătorii 
făcute în Asia Centrală, India și 
Indonezia. Și tot aici, la Nanjing, 
s-a tipărit una din marile cărți ale 
civilizației chineze — „Enciclope
dia Iongle".

Peste toate aceste merite din tre
cutul său milenar, Nanjingul înal
ță. prin munca și talentul oameni
lor săi, un prezent la fel de măreț. 
Oraș al Marelui Pod de peste Flu
viul Albastru, el a devenit și unul 
din primele patru orașe-port ale 
Chinei. Oraș care s-a născut din 
valorificarea materiilor prime, el 
este astăzi unul din puternicele 
centre artizanale ale țării. Oraș al 
arhitecturii clasice — cu case co
chete, ornate meticulos, care ara-

O impunătoare realizare a constructorilor chinezi: podul de peste Yangzl

reori depășesc înălțimea de 4 etaje 
— Nanjingul se înscrie și în do
meniul urbanisticii cu o premieră 
absolută. Aici, în centrul orașului, 
se află în construcție cea mai înal
tă clădire din întreaga Chină : un 
hotel cu 37 de etaje. Semn că fosta 
„Capitală de sud" se grăbește să 
țină pasul cu o cerință aflată pe 
buzele fiecărui chinez : MODER
NIZAREA. Semn, totodată, că 
acest oraș — supranumit și „capi
tala locurilor frumoase" — își va 
deschide tot mai mult porțile și 
vilegiaturiștilor străini.

Oraș al comunicării între Nord 
și Sud, el este și orașul unde se ia 
o parte din’ pulsul schimburilor 
comerciale ale Chinei cu lumea. 
Acest din urmă „profil" ne-a aju
tat să ne întîlnlm cu România „ca 
la noi acasă". Foarte multe din 
cele peste 180 de trenuri ce zboară 
ca niște păsări albastre pe Marele 
Pod sint remorcate de locomoti
vele diesel electrice purtînd emble
ma uzinei „Electroputere“-Cra- 
iova. în plin centrul orașului, au- 
zindu-ne vorbind românește, șofe
rul unui ARO fabricat la Cîmpu- 
lung oprește și neJ spune : „Dv. 
sînteți români 7 Bună ziua". Ci
neva din grup, care învățase sa
luturile în limba chineză, îi răs
punde : „Ni hau". Apoi tînărul 
leagă o conversație mai lungă : 
„Foarte bune sînt mașinile ARO. 
Știți cum le spunem noi 7 AROC. 
Adică Asociația Automobilistică 
România-China. Nu știm dacă am

găsit traducerea cea mai bună. Dar 
așa ne-am gindit noi să-i spunem 
acestui domeniu al colaborării noas
tre. Și pentru că tot v-am întîlnit, 
vă rog să transmiteți salutul nostru 
constructorilor de mașini ARO din 
România. Și ca prieteni și ca oa
meni care apreciem că mașinile 
sint foarte bune".

Nici n-am avut timp să trăim 
prea mult bucuria acestui gest 
spontan, că în magazinul „Priete
nia" aveam să fim părtași la unul 
și mai emoționant. Abia pătrunse- 
sem in interiorul magazinului și. 
observind că purtam la buzunarul 
cămășii un carnet pe care scria 
„România", un tinăr vînzător își 
anunță repede colegii și auzim ros- 
tindu-se cuvinte care ne sint atiț 
de dragi acasă : „ROMANIA — 
CEAUȘESCU". Pe tinăr îl cheamă 
Chin Gang și are numai 20 de ani. 
Dar după cum singur spune, „Eu 
știu ce activitate importantă des
fășoară președintele Ceaușescu și 
iubesc foarte mult România".

...Nanjing. Oraș aflat la aproape 
13 000 km depărtare de Carpații 
noștri. Și iată cit de apropiat co
municăm cu el. încă o dată, prin- 
tr-un simplu gest înregistrat pe 
stradă. Cît de repede se topesc. în 
cîteva secunde, distanțele între oa
meni, între țări și continente ! 
Șoferul Cen ne-a dovedit-o prin 
acest simplu : „Bună ziua, prieteni 
români !“

Constantin PRIESCU
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(Saias'de damâu&z
Optimism la videocasetă...
Una din pasiunile omului modern sint sondele. Stoarce globuluna din pasiunile omului modern sint sondele. Stoarce globul ca 

pe o lămîie cu sondele petrolifere. înalță baloone-sondă meteorolo
gice (să afle cum va fi timpul improbabil de ieri), și expediază radio
sonde să discute cu extrqtereștiii (între ei, oamenii au epuizat subiec
tele de conversație).

De aci și cascada frenetică a sondajelor de opinie - privind popu
laritatea vreunui actor, preferințele între bretele sau cordon, ciștigătorii 
prezumtivi ai alegerilor municipale. Numai un ușuratic și-ar cumpăra 
azi o cravată fără a sonda prealabil opinia publică.

Sondajele au ajuns să înlocuiască adeseori prognozele. De pildă, 
sondajul efectuot de celebrul „Institut Gallup — International” 
țări occidentale plus Joponia și organismele Pieței comune, pe tema
— „anul 1983 va fi mai bun sau nu în comparație cu 1982 ?" - ca 
situație peisonală, perspective sociale etc. Sau sondajul pe tematică 
asemănătoare întreprins de agenția vest-europeană „Sofres”.

Concluziile au lost senzaționale — surprize uluitoare. Potrivit rela
tărilor presei, sondajul a descoperit că : 1) muncitorii sint nemulțu
miți ; 2) țăranii - neliniștiți ; 3) intelectualii se simt frustrați ; 4) șo
merii sint disperați ; 5) imigranții — prăbușiți. (Restul persoanelor din 
„eșantioanele" consultate par să trăiască satisfăcuți).

De unde concluzia generală a sondajului, care a costat 100 000 
dolari (cam mult, ținind seama că oul lui Columb revenea la cițiva 
cenți) : starea de deprimare a ajuns un fenomen social ; oamenii tind 
să devină posaci, irascibili ; creste proporția suferinzilor de insomnii, 
depresiuneo ajunge la nevroze anxioase.

Din fericire, lucrurile nu se încheie în această ambianță tristă, de 
cenușă udă : tonic și revitalizant, a intrat în acțiune umanismul. De 
pildă, lingă Washington a început să emită un post de radio (s-ar 
putea intitula „La rîsul vesel" sau „Pe aripile hohotelor") care trans
mite materiale umoristice, anecdote, schițe satirice, muzică antrenantă, 
lai rîsul, fiind la fql de contagios ca pojarul, scarlatina și criza eco
nomică, auditorii — stresați, deprimați, concediați, disperați — ajung 
să se tăvălească pe jos cu circei la maxilare de atîta hohotit. La fel, 
pe piața descrețirii frunților, la New York acționează un post telefonic 
cate debitează automat glume imprimate pe bandă.

Cu emoționantă grijă pentru eradicarea amărăciunii terestre se 
recurge la progresul tehnico-electronic. Cum procedează societatea 
„Candle corp," care a pus bazele unei noi ramuri economice — in
dustria bunei dispoziții pe bază de videocasete tranchilizante. Necă
jitul întristat sau amărîtul indispus stă in fotoliu și proiectează la vi- 
deocasetofon un film care-i ia cu mina deprimarea : imaginea calman
tă a norilor lunecind pe seninul cerului, sau a valurilor mării care se 
preling pe nisipul unei plaje, un foc de lemne mistuindu-se liniștit 
într-un semineu, o reconfortantă plimbare într-o pădure, sau jocurile 
diafane ale unor peștișori intr-un acvariu.

Efectul este sigur — adio necazuri, adio tristețe, gata griji, șomaj 
și inflație, prin videocosetă deprimarea-i lichidată, euforia — garantată.

...Ceea ce-i remarcabil la umanismul occidental este precizia cu 
care atacă direct și radical înseși cauzele fenomenelor neplăcute, de
cizia de a le extirpa de la rădăcină.

...Deși videocaseta durează cam 60 de minute, iar bucuria la buton 
rămîne fragilă ca ecranul de sticlă pe care e proiectată.

Efecte umaniste mai durabile s-ar obține cu arma chimică : prin 
tratarea stresaților, deprimaților și descurajaților cu protoxid de azot
- gazul hilariant Care provoacă o veselie colosală. Să mori de ris,
nu alta. *
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