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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINJA CONSILIULUI DE STAT

ANII REPUBLICII,
ani de mărețe realizări

ale poporului condus de partid

DECEMBRIE

REPUBLICA — vatra noastră de 
aspirații și împliniri socialiste — 
va aniversa peste citeva zile 3â de 
ani de existență. O virstă frumoa
să în care a rodit, fără precedent 
in istoria noastră milenară, 
muirea dinăuntru", 
odinioară 
neam.

Eveniment 
semnificații 
român, proclamarea Republicii la 
30 decembrie 1947 a consfințit, 
o dată pentru totdeauna, trecerea 
întregii puteri de Stat in miinile 
clasei muncitoare, aliată cu țărăni
mea și cu celelalte categorii de oa
meni ai muncii, instaurarea celei 
mai democratice forme de guver- 
nămint din istoria națiunii noastre.

cum
republicanii

memorabil, 
in Istoria

>, „ocir- 
afirmau 
acestui

cu adinei 
poporului

„Crearea republicii constituie o încununare a luptei duse de-a 
lungul secolelor de poporul român, de forțele sale înaintate, pentru 
eliberarea națională și socială, pentru neatîrnare, progres social și 
o viață mai bună. Făurirea republicii a devenit posibilă în condițiile 
sociale noi, create după eliberarea țării, ale profundelor schimbări 
democratice, revoluționare care s-au produs în societatea româ
nească și ale acțiunilor de masă pentru răsturnarea claselor exploa
tatoare și cucerirea 
țărănimea”.

puterii de către proletariat în alianță cu

NICOLAE CEAUȘESCU
Crearea Republicii a fost rezultatul 
nemijlocit al revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă începute la 23 Au-, 
gust 1944, al transformărilor social- 
politice profunde înfăptuite in 
România la sfirșitul celui de-al 
doilea război mondial, încununarea 
strălucită a luiptei' maselor popu
lare, a forțelor progresiste ale so
cietății, in frunte cu Partidul Co
munist Român, pentru cucerirea 
deplinei independente și suverani
tăți naționale, a dreptului sacru al 
poporului român de a fi stăpin in 
propria să țară.

Atunci, in acea zi care încheia 
un. an de aprige înfruntări de clasă 
cu forțele reacțiunii. ostile prime
nirii sociale, s-a desăvirșit un pro
ces legic, s-a împlinit un vis căruia 
i s-au devotat generații de luptă
tori comuniști, democrați, progre
siști, ce vedeau in republică spa
țiul politic, social și moral menit 
să asigure maselor largi populare o

demnă posibilitate de viață, o 
demnă posibilitate de afirmare a 
personalității umane, „Proclamarea 
Republicii Populare Române la 
30 decembrie 1947 — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu '— a 
constituit un eveniment revoluțio
nar de importantă deosebită in is
toria poporului nostru și a deschis 
o eră nouă, marcind de fapt tre
cerea României la construcția so
cietății socialiste".

în conștiința națiunii, ziua Repu
blicii a intrat deci nu numai ca 
momentul terminus al luptei pen
tru .cucerirea puterii,, ci mai ales ca 
momentul inaugural al unei epoci 
noi. în statul de o factură calitativ 
nouă, al oamenilor muncii , de la 
orașe și sate, s-au înfăptuit și s-au 
depășit străvechi aspirații, au prins 
viață obiectivele luptei maselor 
populare conduse de partid. S-a 
realizat înainte de toate marea do
rință a lumii muncitoare — „ex
proprierea expropriatorilor", act

esențial pentru crearea proprietății 
colective a întregului popor asupra 
principalelor . mijloace de produc
ție. > Pe temeiul economiei planifi
cate s-a trecut la edificarea unei 
largi baze tehnico-materiale, in 
ansamblul căreia industriei i s-a 
conferit, rolul de „locomotivă a 
progresului". S-a înfăptuit procesul 
revoluționar al transformării socia
liste a agriculturii — act care a 
marcat victoria’ definitivă -a socia
lismului în România, prin genera
lizarea relațiilor socialiste de pro
ducție atit la orașe, cit și la sate. 
Pe această nouă bază economică, 
in anii Republicii Populare, s-a 
realizat • incă un fapt politic fun
damental, posibil numai în socia
lism : unitatea de granit a întregu
lui popor in jurul Partidului Co
munist Român.

Vineri, 23 decembrie a.c., a avut 
loc ședința Consiliului 
prezidată de tovarășul 
Ceaușescu, președintele 
Socialiste România.

La lucrările ședinței au 
ca invitați, viceprim-miniștri ai gu
vernului, miniștri, alți conducători 
de organe centrale, președinți ai 
unor comisii permanente ale Marii 
Adunări Naționale,

în cadrul problemelor Înscrise pe 
ordinea de zi, Consiliul de Stat a 
dezbătut și adoptat : Decretul pri
vind desfășurarea prevederilor Pla
nului național unic de dezvoltare 
economico-socială și Planului de 
dezvoltare a agriculturii și industriei 
alimentare ale Republicii Socialiste 
România pe. anul 1984 ; Decretul 
privind desfășurarea indicatorilor fi
nanciari prevăzuți in Bugetul de 
stat al Republicii Socialiste Româ
nia pe anul 1984 ; Decretul privind 
paza bunurilor și Decretul privind 
scoaterea din inventar a animalelor 
de muncă.

în continuare, Consiliul de Stat a 
examinat și ratificat : Tratatul de 
prietenie și colaborare între Repu
blica Socialistă “ “
blica Populară 
București la 17 
de prietenie și 
publica Socialistă România și Jama- 
hiria Arabă Libiana Populară So
cialistă, semnat la București la 24 
ianuarie 1983 ; Acordul pe termen 
lung privind schimburile comerciale 
și cooperarea economică, industrială 
și tehnologică între Republica Socia
listă România și Republica Malta, 
semnat la La Valletta, la 19 octombrie 
1983 ; Acordul de cooperare econo
mică, industrială și tehnică intre 
Guvernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Regatului Lesotho, 
semnat la București la 27 mai 1983 ; 
Acordul de cooperare economică și 

între Guvernul Republicii 
România și Guvernul 
Botswana, semnat la 

1983 ;
Republicii

de Stat, 
Nicolae 

Republicii

participat,

România și Repu- 
Mongolă, încheiat la 
iunie 1983 ; Tratatul 
cooperare între Re-

tehnică i 
Socialiste 
Republicii
București la 9 septembrie 
Acordul între Guvernul
Socialiste România și Guvernul Re
publicii Populare Chineze privind 
promovarea șj protejarea reciprocă 
a investițiilor și Protocolul la 
Acord, semnate la București la 10 
februarie 1983 ; Acordul între Gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia și Guvernul Malayeziei privind 
promovarea și garantarea reciprocă

a investițiilor, semnat la Kiiala 
Lumpur la 26 noiembrie 1932 ; 
Acordul între Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Ma
layeziei pentru evitarea dublei im
puneri și prevenirea evaziunii fis
cale cu privire Ia impozitele 
nit și Protocolul 
semnate la Kuala 
noiembrie 1982 ;
Guvernul Republicii Socialiste 
nia și Guvernul Republicii Peru în 
domeniul asigurărilor sociale, sem
nat la București la 20 noiembrie 
1982.; Convenția intre Guvernul 
Republicii Socialiste România și 
Guvernul Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste privind efectuarea 
călătoriilor reciproce ale cetățeni
lor, semnată la București la 9 sep
tembrie 1983 Acordul intre Guver
nul Republicii Socialiste România 
și Guvernul Republicii Arabe Egipt 
privind statutul cetățenilor trimiși 
să lucreze la realizarea sarcinilor 
ce decurg din cooperarea tehnică 
și economică, semnat la Cairo la 22 
octombrie 1983 : Acordul între Re
publica Socialistă România și Repu
blica Socialistă Federativă Iugosla
via privind colaborarea in domeniile 
cercetării proceselor generatoare de 
grindină și a protecției culturilor 
agricole împotriva căderilor de grin
dină in zona frontierei de stat 
româno-iugoslave, semnat la Bel
grad la 15 decembrie 1982,; Acordul 
intre Guvernul ~ '
liste 
blicii 
colaborarea în 
tării proceselor 
grindină și 
agricole împotriva 
zona frontierei de 
bulgare, semnat la 
iunie 1983 ; Protocolul între Guver
nul Republicii Socialiste România și 
Guvernul Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste privind reglementarea 
trecerii frontierei de stat româno- 
sovietice în legătură cu activitățile 
referitoare la protecția culturilor 
agricole împotriva căderilor de grin
dină in zona frontierei de stat, sem
nat la Chișinău la 5 noiembrie 1982 ; 
Protocolul adițional la Convenția 
intre Republica Socialistă România 
și Regatul Belgiei privind extrădarea 
și asistenta judiciară în materie pe
nală, semnată la București la 14 oc
tombrie 1976 ; Schimbul de note 
verbale din 22 și 28 aprilie 1983 re-

la acest 
Lumpur 
Acordul

pe ve- 
Acord, 
la 26 

intre 
Româ-

Republicii Socia- 
România și Guvernul Repu- 

Populare Bulgaria privind 
domeniile cerce- 

generatoare de 
protecției culturilor 

grindinei în 
stat româno- 

Sofia la 3

feritoare la 
XVIII și 
Acordului dintre Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Sta
telor Unite ale Americii privind 
transporturile aeriene civile, semnat 
la Washington la 4 decembrie 1973.

Tratatele, acordurile și convențiile 
ratificate de Consiliul de Stat reflec
tă politica partidului și statului nos
tru de amplificare continuă a co
laborării politice, economice, cultu
rale, tehnlco-științifice și î.n alte do
menii, cu toate țările, fără deosebire 
de orinduire socială, de a acționa 
împreună cu acestea pentru cauza 
destinderii, înțelegerii și păcii în 
lume.

Toate decretele menționate au fost. 
In prealabil, examinate și avizate fa
vorabil de comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale, potrivit 
competenței acestora, precum și de 
către Consiliul Legislativ.

Consiliul de Stat a dezbătut și 
aprobat Raportul privind aducerea la 
îndeplinire a hotăririi Consiliului de 
Stat cu privire la dezbaterea în con
siliile de conducere ale ministerelor 
si, celorlalte organe centrale a ana
lizelor efectuate de comisiile perma
nente ale Marii Adunări Naționale 
privind aplicarea legislației în dife
rite domenii de activitate.

în continuarea lucrărilor înscrise 
pe ordinea de zi, Consiliul de Stat 
a discutat și aprobat Programul pri
vind analizele ce se vor efectua în 
anul 1984, din însărcinarea Consiliu
lui de Stat, de comisiile permanente 
ale Marii Adunări Naționale în le
gătură cu modul în care organele de 
stat înfăptuiesc politica partidului și 
asigură aplicarea legii in diferite 
domenii de activitate.

Consiliul de Stat a examinat șl 
aprobat Raportul Comisiei pentru 
analiza activității de soluționare a 
propunerilor, sesizărilor, reclamații- 
lor și cererilor oamenilor muncii 
adresate Consiliului de Stat în se
mestrul I 1983, precum și Raportul 
Consiliului de Miniștri cu privire la 
soluționarea propunerilor, . sesizări
lor, reclamațiilor și cererilor oame
nilor muncii adresate organelor cen
trale ale administrației de stat în 
semestrul I 1983.

cadrul ședinței, Consiliul de 
a soluționat, de asemenea, 
probleme ale activității cu-

modificarea articolului 
prelungirea valabilității

Ioan ERHAN
(Continuare în pag. a IV-a)

Remarcabile succese în întrecerea socialistă
T

AU ÎNDEPLINIT PLANUL ANUAL

LA PORȚILE DE FIER II

In 1983 cele mai înalte ritmuri 
de construcții si montaj

Industria județului 
Prahova

Colectivele de oameni ai muncii 
din unitățile economice ale județului 
Prahova au îndeplinit sarcinile pe 
anul 1983 la producția-marfă indus
trială. creîndu-se astfel posibilitatea 
de a realiza suplimentar o producție 
în valoare de ,1,5 miliarde lei. Au 
fost livrate peste plan importante 
cantități de produse, printre care 
62 000 tone cărbune, 29 709 tone ule
iuri minerale, 15 000 anvelope, 300 
tone utilaj minier, utilaj petrolier in 
valoare de 128 mil. lei, 1 500 mc che
restea, 388 000 mp țesături de bum
bac și lină.

în telegrama adresată cu aceșt 
Rrilej C.C.’ al P.C.R., tovarășului 

ficolae Ceaușescu de către Comite
tul județean Prahova al P.C.R, se 
spune :

Sintem pe deplin conștient! că da- ' 
torăm aceste realizări sprijinului 
permanent acordat de dumneavoas
tră județului nostru, ca dealtfel, tutu
ror celorlalte județe ale tării, orien
tărilor și indicațiilor prețioase pe 
care ni le-ați dat cu prilejul fruc
tuoaselor și mobilizatoarelor 
de lucru efectuate în unități 
mico-sociale din județ.

Conștienți de răspunderile 
bite ce ne revin în lumina 
țiilor și sarcinilor trasate de dum
neavoastră la Plenara C.C. al P.C.R. 
din 14—15 noiembrie a.c. și la Plena
ra Consiliului Național al Oamenilor

Muncii din industrie, construcții și 
transporturi, vă asigurăm, mult iubi
te și stimate tovarășe secretar ge
neral Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii din județul Prahova, sub con
ducerea organelor și organizațiilor de 
partid, vor face totul pentru reali
zarea sarcinilor de plan pe anul 
viitor șl pe întregul cincinal, pen
tru intimoinarea cu noi și impor
tante înfăptuiri a mărețului jubileu 
al revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpe
rialistă, precum și 
XHI-lea Congres . al 
munist Român.

40 de unități economice 
din județul Harghita

Puternic mobilizate de organele și 
organizațiile de partid, colectivele de 
oameni ai muncii români și maghiari 
din 40 de întreprinderi industriale și 
unități economice din județul Har-

ghtta raportează îndeplinirea Înainte 
de termen a planului la producția- 
marfă pe acest an. între fruntași se 
înscriu minerii de la Bălan. Harghi
ta și Praid, oțelarii și metalurgiștii 
de la Cristuru Secuiesc și Vlăhița, 
constructorii de mașini din Miercu- 
rea-Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Gheor- 
gheni și' alții. (I. D. Kiss).

Constructorii și montoril de pe 
șantierul hidrocentralei Porțile de 
Fier II întimpină cea de-a 36-a ani
versare a Republicii cu remarcabile 
•realizări. In acest an la toate punc
tele de lucru s-au înregistrat cele 
mai înalte ritmuri de pină acum atit 
la construcții, cit și, la montaj. Din 
cei peste 1 060 000 mc betoane puși 
la temelia barajului ecluzei și cen
tralei electrice de la începerea lu
crărilor pînă în prezent, pesta 
630 000 metri cubi s-au turnat nu
mai in acest an.’ La rindul lor, mon
tării au așezat pe poziție, in anul 
1983, peste 12 300 tone echipamen
te hidroenergetice. De citeva zile,

constructorii au trecut la realizarea 
unei alte importante lucrări : mon
tarea primelor grinzi de la podul 
de peste baraj care va face legă
tura între cele două maluri ale 
fluviului. Este o lucrare in premieră 
prin complexitatea ei tehnică care 
- după cum s-a angajat acest co
lectiv - va fi Încheiată cu 30 de 
zile in avans față de termenul pre
văzut. (Virgiliu Tâtaru, 
dentul „Scinteii").

corespon-

vizite 
econo-
deose- 
indlca-

41 de unități economice 
din județul Argeș

Intensificindu-și preocupările pen
tru creșterea productivității muncii, 
introducerea pe scară largă a progre
sului tehnic, pentru mai buna valori
ficare a materiilor prime, combus
tibilului și energiei electrice, 41 de 
unități economice argeșene. au ra
portat îndeplinirea înainte de termen 
a planului la producția-marfă indus
trială. Printre unitățile . fruntașe 
se numără întreprinderea minieră 
Cîmpulung, Combinatul de articole 
tehnice din cauciuc și întreprinderea 
de textile din Pitești. Cantitățile de 
produse ce vor fi realizate de cele 41 
de unități fruntașe pînă la finele 
anului, se-ridică la o valoare de 635 
milioane lei. (Gheorghe Cirstea, co
respondentul „Scinteii"), ■

în 
Stat 
unele 
rente.

OM A GIU
Familiarul meu orășel de pe 

Mureș, care m-a crescut și in
tre zidurile căruia redactăm de 
mai bine de treizeci de ani re
vista scriitorilor maghiari din 
România, „Igaz Szo“, iși cultivă 
cu grijă tradițiile, păstrind vie 
in memoria oamenilor amintirea 
mârilor spirite de demult. Prin
tre ele, șl amintirea unor mari 
poeți care, peregrini pe drumu
rile țării, și-țau întrerupt doar 
pentru puțin timp călătoria, 
poposind preț de o zi sau chiar 
șl numai de o noapte in orașul 
nostru. Așa a procedat in vara 
anului 1866 și un adolescent de 
o răpitoare frumusețe, care, in 
drum spre Blaj, a stat de vorbă 
o noapte întreagă cu studenții 
la hanul „Calul Bălan“, umplind 
mai multe pagini din caietul său 
de însemnări, adolescent despre 
care nimeni nu știa pe vremea 
aceea că era deja — ca să folo
sim cuvintele potrivite ale lui 
Arghezi — sfintul imaculat al 
poeziei românești.

tl văd zi de zi. Mă intilnesc 
cu el zilnic de două ori. dimi
neața in drum spre redacție și 
după-amiaza tirziu, pe jdrumul 
de la „Igaz Szd“ acasă, cind 
pașii mă poartă pe latura de est 
a cetății Tirgu Mureșului, unde,

în fotografia de 
surprinsă în aceste 
de fotoreporterul 
Cristian.

o secvență 
pe șantier 

Sandu

a celui de-al 
Partidului Co-

jos, 
zile 
nostru

de HAJDU Gyozo

• reportaje • însemnări •
Mg// [Creșterea susținută a productivității munciiprin extinderea mecanizării și automatizării

Creșterea susținută a productivi
tății muncii constituie o sarcină eco
nomică de cea mai mare însemnăta
te și actualitate, situată cu consec
vență in ultimii ani in centrul aten? 
ției muncitorilor și specialiștilor, a 
tuturor consiliilor oamenilor mun
cii de către conducerea partidului, de

secretarul său general, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. In acest 
sens, pentru realizarea integrală a 
planului pe 1984 — cind se prevede 
creșterea productivității muncii cu 8 
la sută — și pe întregul cincinal, ca 
și in anii următori, după cum se știe, 
a fost elaborat, din inițiativa și sub

CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
In industrie

îndrumarea nemijlocită a secretaru
lui general al partidului nostru, 
Programul privind creșterea mai ac
centuată a productivității muncii și 
perfectionarea organizării și normă
rii muncii in perioada 1983—1985 și 
pînă in 1990, program de largă per
spectivă. potrivit căruia se va asi
gura dublarea productivității muncii 
în următorii citiva ani, atingîndu-se, 
intr-un timp scurt, nivelurile de pro
ductivitate ce se realizează in țările 
dezvoltate din Europa. Este un obiec
tiv mobilizator, pe deplin realist, 
care poate fi atins, așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. prin 
modernizarea continuă a tehnologii
lor de fabricație, mecanizarea și 
automatizarea proceselor de produc
ție și introducerea metodelor moder
ne de organizare și conducere, folo
sirea cit mai completă a capacităților 
de producție, a forței de muncă. îm
bunătățirea asistentei tehnice in toa
te schimburile, ridicarea calificării 
întregului personal muncitor. Din 
multitudinea acestor factori de o 
deosebită complexitate, ne oprim in 
acest articol asupra celor care vi
zează extinderea mecanizării, auto
matizării și robotizării producției.

Obiectiv de bază al planului pe

Dr. Barbu Gh. PETRESCU 
director general ol Institutului 
central de cercetări economice

(Continuare în pag. a III-a)

Dacă cineva le-ar spune 
că pasiunea care-i mistuie 
și le scurtează nopțile, ți- 
nindu-i treji pînă-n zori în 
fața planșetei, se numește 
romantism, s-ar mira. Ei 
— romantici 7 ! Auzi vor
bă ! Ei sînt oamenii cifre
lor exacte, ai proporțiilor 
exacte, ai calculelor înde
lung verificate, sînt min
țile limpezi ale prezentu
lui. Pentru că scrutează 
activ viitorul, anticipindu-1. 
Dar atunci 
nești acea 
stăpinește, 
nă. care-i 
de mult ? 
nemulțumire. 
Căutare a noului, 
toare de progres ? 
tineri, născuți și formați in 
anii Republicii, acest nu
meros și puternic detașa
ment 
tort, 
mat 
pune 
înfloririi 
de muncă, întreaga capa
citate creatoare. Roman
tismul revoluționar, aceas
tă permanentă ardere inte
rioară. poartă chipul vi
itorului patriei.

...Zilele trecute. în Argeș, 
au fost testate din nou 
performanțele autoturisme
lor ARO, în condiții de te
ren dificile, in pante mari, 
prin hopuri și hîrtoape și 
chiar pe gheață. Cineva a 
surorins pe peliculă un 
ARO... zburător. Depășind 
obstacolul, mașina a ră
mas. o fracțiune de secun- 

^dă. suspendată in aer. O

altă secvență : în fața au
toturismelor antrenate in 
competiție se întinde un 
luciu de gheață, șoferii co
boară să cupleze mecanis
mul manual de rulare libe
ră; cineva execută această 
operație fără să mai coboa
re din mașină, deci fără e- 
fort. economisind timp și

mă apropiam de casă, ci de 
împlinirea unui vis al 
meu... De șapte ani lucrez 
unde nii-am dorit și inte
resul meu pentru mașini 
s-a transformat într-o ade
vărată pasiune.

— Pasiunile sînt trecă
toare...

— Pasiunile al căror

cum să defi- 
neliniște care-i 
care-i aseamă- 
deosebește atit

Acea 
acea

veșnică 
febrilă 

genera- 
Acești

de ingineri, munci- 
specialiștl este ani- 
de dorința de a-și 
in slujba patriei, a 

ei întreaga forță

Oameni din
marele laborator
al creației tehnice

aproape un litru de com
bustibil. Vestea s-a răs- 
pindit repede ; mașina este 
prevăzută cu un dispozitiv 
automat de rulare 
invenție recentă a 
rului Ion Ștefan.

— Dintotdeauna 
atras mașinile, in 
cele de teren — 
ne mărturisească 
inventator. ARO s-a 
cut pe meleagurile 
natale și. visul meu a fost 
să lucrez aici. După ab
solvirea facultății am fost 
repartizat insă in județul 
Dîmbovița. M-am zbătut, 
nu glumă, să fiu transferat 
la ARO. Nu numai fiindcă

liberă, 
inaine-

m-au 
special 

avea să 
tinărul 

năs- 
mele

obiect ți se pare, la un 
moment dat, perfect, poate. 
Mie ARO 
perfectă. Mi< 
se pare cea 
șină de 
ceea ce. e cu totul altceva. 
Nu intîmplător ARO adu
nă lauri pe unde trece. 
Dar ARO. repet, nu e per
fectă, e perfectibilă. Ea va 
mai răpi multe zile Si mul
te nopți cercetătorilor. Si 
mereu gindirea asta, tru
da asta a lor o va ajuta 
să tină piept timpului, 
concurenței, ei însăși. Să 
fie mereu mai bună. De a- 
ceea e nevoie de munca 
noastră.

nu mi se pare 
ie personal mi 
mai bună ma- 

teren din lume.

— Vorbiți despre ARO 
ca și cum ați vorbi despre 
o ființă dragă.

— Așa vă va vorbi des
pre ceea ce face obiectul 
muncii sale orice tinărcare 
lucrează unde și-a dorit. 
La noi, în uzină, veți găsi 
citeva mii care vă vor 
vorbi la fel. Spuneți că 
vorbesc ca despre o fiin
ță ? Dar cit din ființa ta 
nu pui in cea mai neîn
semnată invenție sau ino
vație 1

Tinărul din fata noastră 
suride. Cu zgîrcenie, așa. 
cam în colțul gurii — dar 
ochii i se inundă de lumi
nă și surid cu toată gene
rozitatea vîrstei. Si ca el 
sint mii și mii. Pretutin
deni unde tinerețea a pă
truns cu mintea sa iscodi
toare și cu brațele sale 
neobosite. Unii cred că ro
mantismul revoluționar 
este numai al marilor șan
tiere. sau chiar numai al 
șantierelor de ieri, cu hei- 
rup, cu lonata și cu pal
mele’ zdrobite de roca dură, 
cu care trebuia să lupți cu 
înverșunare. Era romantis
mul revoluționar al acelui 
timp. Astăzi este starea ce 
animă deopotrivă ne con
structorul pollcalificat, ce 
privește viitorul din înăl
țimea macaralei sail a ex- 
cavatorului-gigant, pe tînă- 
rul venit, la chemarea ță-
Anlca FLORESCU 
Gheorqhe CÎRSTEA
(Continuare 
în pag. a V-a)

la umbra vechilor ziduri, se află 
statuia sa.

ti văd zilnic fața de o frumu
sețe apolinică : fruntea inaltă, 
luminoasă, fața de sfint tinăr, 
descins parcă din lumea de de
mult a icoanelor, profilul unui 
adolescent menit durerii, um
blat prin infernul infernurilor. 
Și sînt fericit la gindul că exce
lentul sculptor a întruchipat in 
piatră ipostaza cea mai popu
lară a poetului, cu privirea ur
zind,mereu tinără, pe care o de
ducem după cea mai cunoscută 
dintre fotografiile sale, făcută 
la Praga. E drept, imaginea ți
nui alt Eminescu, cel de la 
virsta de 33 de ani, suferind, 
subminat de boală și durere, în
chis in sine și aproape bătrin, 
aparține și ea aceleiași realități, 
pentru mine insă ea nu poate fi 
cea adevărată, părindu-mi-se a 
fi de-a dreptul de neconceput.

Acestea sînt întilnirile mele 
zilnice cu poetul codrilor de tei 
șt al șirurilor de plopi ai Mol
dovei. Și pentru că Eminescu a- 
parține prin toată ființa sa spa
țiului românesc, cu el se intil
nesc neîncetat zeci și zeci de mii 
de oameni la Tg. Mureș, sute 
și sute de mii in toată țara, mi
lioane in întreaga lume.

Pentru că el a urcat pe Hima
laia sufletului : pe Everestuf su
ferinței și al tristeții, al poeziei • 
și iubirii. Poet printre aștri și 
astru printre poeți.

Acum citeva săptămîni am a- 
sistat înfiorat la o fascinantă 
procesiune, ce se repetă aievea 
de la an la an. In liniște, cu 
evlavia poeziei in suflete, ado
lescenții aduc omagiul lor de 
lumină la statuia lui Eminescu, 
in fața spiritului celui ce a scris 
De ce nu-mi vii...

Acest omagiu al adolescenților 
tirgumureșeni iși trage scinteia 
din acea flacără veșnică pe care 
marele îndrăgostit al teiului Și 
plopilor Moldovei a aprins-o in 
sufletul întregului nostru tineret.

Fie această operă cartea na
ției — scria Eminescu, cu pu
terea unui testament, despre cu
noscuta lucrare a lui Bălcescu. 
In spectrul de lumină din mii
nile tinerilor tirgumureșeni stră
lucește bolta întregii opere emi
nesciene, devenită propria noas
tră carte...

î
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ACEȘTI OAMENI BRAVI 
CARE ADUC PE CIMPURI 

APELE FERTILITĂȚII
însemnări de pe șantierele sistemului de amenajări 

hidrotehnice și de irigații Mostiștea - Călărași
La recenta consfătuire de lucru pe probleme de agricultură, to

varășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, a vorbit 
și despre pâmintul care ne hrănește, spunind că pămintul pe care il 
avem e redus ca intindere și că, prin urmare, trebuie să folosim in 
condiții bune suprafețele pe care le avem, să creștem producția agri
colă pe fiecare hectar. Nu este intimplător că sublinia acest lucru in 
încheierea unui capitol referitor la programul de îmbunătățiri funciare, 
de irigații, de creștere a potențialului productiv al solului-

Irigațiile, cind există și cind sint bine folosite, ii dau pămintului 
nostru - cel mai adesea vitregit de apă - o valoare mult sporită. De

aceea, pentru a crea actualele sisteme de Irigații, cu intregul lor 
arsenal tehnic (mari stații de pompare, rețele de conducte și rețele 
electrice, agregate de udare și motopompe etc.), statul nostru a 
investit, și incă investește sume uriașe pentru a se ajunge, in viitor, 
la irigarea a 60 la sută din suprafața agricolă a țării.

Este un mare efort. Cei care lucrează direct in acest domeniu, 
oamenii șantierelor de hidroameliorații, știu asta și de aceea ii puteți 
vedea acum lucrind din zori și pinâ la căderea nopții, mușcind, cu 
mașinile lor, pămintul inghețat și croind drum deschis către cimpie 
apelor fertilizatoare. S-au sculat de la patru, au reparat un motor, stau citeva minute la o țigară și pornesc la muncă

Florea Cristea : „Sintem de aici, din Dorobanțu, ne arde și pe noi la suflet 
soarta acestor păminturi—"

„Nea Bică" (stingă) va ieși la pensie. Insă nu înainte de a lăsa pe miini sigure marile 
pompe montate de el. „Poți avea încredere deplină în noi", il asigură tinărul inginer 

Anastaslu

Dunărea și mai multe nuri iși unesc 
apele pentru rodnicia Bărăganului

— Cind eram mic. tatăl 
meu, un grădinar iscusit — 
chit că mai făcea si meseria 
de timplar — muncea din 
greu o bucată de pâmint de 
aici, din acest Bărăgan se
cetos, în sat la noi la Co
coni. Și ori de cite ori ii 
era greu și se uita pe cer 
in așteptarea unui nor da 
ploaie, tmi spunea cu ho- 
tărire si cu speranță : „în
vață, măi băiete, că pe tine 
inginer de irigații vreau să 
te fac, să vii și să-i ajuți 
pe oameni să aducă apa pe 
pamînturile astea uscate..."

Cel ce-și evocă astfel co
pilăria este Eugen Marines
cu. inginer hidrotehnist. di
rectorul întreprinderii de 
execuție și exploatare a lu
crărilor de imbunătâtiri 
funciare Călărași, adică al 
întreprinderii care realizea
ză acum unul dintre cele 
mai mari sisteme de iriga
ții, desecări și combatere a 
eroziunii solului, sistemul 
Mostiștea — Călărași. Des
tinul inginerului („de iri
gații") Marinescu închide 
in rotunjimea sa un simbol, 
simbolul implinirii unui 
vechi vis al țăranului 
român, visul tortei de a 
transforma și stăpini natu
ra. de a realiza, prin mij- 
k,„ce sigure, logodna din
tre pămint și apă.

Aici, pe șantierele siste
mului Mostiștea — Călărași, 
toti cei angajați in uriașa 
lucrare sint sau au fost 
țărani și fii de țărani, iar 
acesta este un fapt care „se 
vede", răzbate din stăruin
ța. din îndirjirea. ca șl din 
dragostea cu care răscolesc 
pămintul pentru a-i crește 
puterea, fertilitatea. îi vom 
cunoaște ne cițiva dintre ei 
și veți vedea că așa este.

Dar mai întîi citeva lu
cruri despre sistemul Mos
tiștea — Călărași. Este des
tinat irigațiilor pe 250 000 
de hectare din stingă și din 

dreapta văii Mostiștei. de 
la Dunăre si pină la intil- 
nirea cu apele Ialomitei, 
Buzăului. Călmătuiului, 
Putnei, Rimnicului și. în- 
tr-un anumit fel. cu ale 
Șiretului. Valea Mostiștei 
va fi. astfel, segmentată de 
șase baraje din pămint. în 
spatele cărora se vor întin
de șase lacuri de acumulare 
menite să asigure apa pen
tru irigații, dar și să preia 
debitul de viitură din riu- 
rile mai sus pomenite (pe 
care. temperindu-1. să-l 
facă folositor pămintului 
prin irigații). Lucrările 
complexului mai au în ve
dere desecări, combaterea 
eroziunii solului, piscicultu
ra. Lanțul lacurilor de acu
mulare acoperă distanta de 
130 km. S-a executat mai 
demult, în anii '70. barajul 
Iezeru — Mostiștea. din al 
cărui lac de acumulare sint 
irigate acum 80 000 de hec
tare. în amonte se află in 
cuts de execuție barajele și 
acumulările de apă de la 
Frăsinet (97 mii. mc. pen
tru irigarea a 64 000 ha) și 
de la Gurbănești (47 mii. 
mc, pentru Irigarea a 20 000 
ha). Vor mai fi barajele și 
lacurile de la Fundulea 
(pentru irigarea a 6 180 ha), 
cel de la Măriuta (pentru 
69 000 ha) și. mai mic, cel 
de la Movilita. întregul 
sistem e reversibil, folosind, 
gravitational, anele adunate 
din oloi si viiturile de ne 
rîuri sau. la nevoie, apa 
din Dunăre, ce va fi urca
tă, din treaptă în treaptă, 
pină la Urziceni, și mai de
parte. printr-o salbă de 
mari statii de pomoare 
fixe si plutitoare (debit 
total la prima treaptă 90 
mc pe secundă, la a doua 
72 mc/s. la a treia 36 mc/s, 
ș.a.m.d.).

Dar barajele, lacurile de 
acumulare, stațiile mari de 
pompare asigură doar sursa 

primară de apă. Pentru ca 
apa aceasta să ajungă pe 
cele 250 000 hectare, sint 
necesare propriu-zisele sis
teme de irigații. Două sint 
în funcțiune : Mostiștea 1. 
cu 21 000 hectare, și Mostiș
tea 6, cu 60 000 ha. Se lu
crează acum la sistemul 
Mostiștea 2.

— Noi — spune directorul 
întreprinderii de execuție și 
exploatare a lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare Călă
rași, ing. Marinescu — avem 
în sarcină execuția unor lu
crări speciale din baraje, 
stațiile de pompare si in
tregul volum de lucrări in 
sistemele de irigații pro- 
priu-zise de pe raza jude
țului Călărași, adică marea 
majoritate a lucrărilor. Nu
mai în 1983, am avut de 
făcut 32 milioane metri cubi 
de terasamente. de turnat 
7 000 mc de betoane, de e- 
xecutat 2 milioane mp de 
căptușeli cu dale pe canale, 
de montat peste 200 de a- 
gregate de pompare, de 
montat 550 km de conducte 
premo si din azbociment — 
cam distanta de la Bucu
rești la Cluj-Napoca. vă 
dați seama ! — apoi am 
făcut 250 km de canale 
deschise. Am și pus in 
funcțiune anul acesta ame
najări pentru irigații pe 
21 500 ha. Lucrăm la alte 
amenajări pentru 17 800 ha 
cu apă din lacul Gurbănești 
și pentru 5 760 ha la Fun
dulea. în luna mai din anul 
viitor, aceste suprafețe tre
buie să primească apă. Și 
vor primi I Se muncește 
acum vîrtos. in condiții gre
le. dar se muncește. O să 
mergeți și o să vedeți E 
ger. motorina e viscoasă. 
uleiul îngheață, motoarele 
îngheață și ele și pornesc 
greu, dar pornesc, oamenii, 
o să-i vedeți, sint acolo și 
își fac datoria...

La intersecția dintre ingineria 
tehnică și cea morală

Și-o fac. Intr-adevăr.
Aici, pe valea Mostiștei, 

ne aflăm, desigur. în Bără
gan. Dar nu in Bărăganul 
„clasic". întins si drept din 
zare în zare, ci intr-o zonă 
de dealuri și văi abrupte 
uneori ; o prelungire, ca o 
lance aruncată spre cimpie, 
a zonelor subcarpatice. De 
aceea se vorbește aici des
pre lucrări de combatere a 
eroziunii solului, iată-le in 
execuție — terase pe coas
tele dealurilor. De aceea 
avem aici de-a face cu ba
raje. iată-1 pe cel de la 
Frăsinet — o impresionantă 
panoramă de șantier, cu 
baracamente și construcții 
din beton, cu betoniere și 
basculante, cu cofraje și 
fundații, cu excavatoare și 
buldozere, care mușcă și 
împing pămintul înghețat 
pentru a obtura această 
vale largă. La orele dimi
neții. animația șantierului 
pare și ea încetinită de a- 
morțeala gerului...

— Oprește aici ! — spune 
directorul cind mașina a 
ajuns în dreptul unui grup 
de oameni adunaț) în junii 
unui generator de sudură... 
Coborim.

— Care-i necazul. Ioane 7
— Ne căznim să-i dăm 

drumul !
—* N-aveți baterie 7
— E slabă, a inghețat și 

ea ! Dar îl pornim, .nici o 
grijăboB ■»<! [I |! ”

„Noi am fost și am rămas țărani și ne 
privește soarta acestui pămint“

încă de la intrarea în 
șantierul de la Gurbănești 
(de sus, pămintul din vale 
pare că fierbe, răscolit, ri
dicat, mutat de către mari 
utilaje) se ivește o mică 
problemă : șoferul unui 
autocamion e nervos...

— Am venit să iau tu
buri...

— Și de ce nu le iei 7
— N-am macara, dinsul 

nu mi-o dă.
„Dinsul" e ceva mai vîr- 

stnic, calm, dar in continuă 
mișcare printre oamenii 
echipei sale (e șeful de 
echipă Florea Cristea) și 
răspunde impasibil :

— Eu am aici de plantat 
stilpi. îi dau lui macaraua, 
stau eu.

Probleme mărunte, de 
șantier, cum se ivesc zilnic, 
cu zecile și CU sutele... Se 
va rezolva șl aceasta ca și 
celelalte. Pină atunci, să 
stăm puțin de vorbă cu 
Florea Cristea...

— Eu — zice el — am

Învățătură temeinică — nu din auzite, 
ci trăind și muncind cu adevărat

Pe celălalt versant al 
văii, peste baraj, la stația 
de pompare Gurbănești 
12—13. De sus, totul pare 
a se fi terminat aici („Ce

Florea Dumbravă : „Eu și mașina, tot una..."
Ger. ceață, promoroacă. Mașinile însă mușcă indirjite 

pămintul

— Excavatorul tău văd 
că merge...

Urmează o discuție teh
nică, cu termeni complicați, 
despre cote și operații... 
Apoi către mine :

— Strașnic om Ion ăsta... 
Are șapte vieți in el. Ce 
face, ce drege, la el utila
jul merge fie ce-o fi. Apoi 
către șofer :

— Hai repede, colo sus, 
să vedem ce se intimplă pe 
deal, la stație 1

Ion și mai cum 7 Nu știu. 
Rămine să-1 socotim un 
personaj simbolic al șantie
relor.

Acolo, pe deal, la con
strucția stației de 110 KV 
se lucrează ; inginerului 
Marinescu nu-i place, to
tuși, nu s-a făcut ceva ce 
se stabilise... Un tină, cu 
o figură posacă dă explica
ții care nu-1 mulțumesc pe 
director.

Apoi discuția se adincește 
spre rosturile tînărului in
giner. Aflăm că e inginer 
stagiar, că i s-a dat să răs-l 
pundă de un sector al șan
tierului, dar că treaba nu 
prea merge, tinărul stagiar 
Tudose e nemulțumit pro
fund că trebuie să mun
cească aici, in Bărăgan, el 
are nevasta la București, 
studentă, nu se poate duce 
acolo decit o dată pe săp
tămină, de fapt acplo ar 
cftm vrea el, de fapt nici 
ărfold,' ci la Româh; de unde 

echipa mea, de 13 oameni, 
lucrez cu ea pe șantierele 
de irigații de 15 ani. Doar 
cițiva s-au mai schimbat. 
Am lucrat și jos, la Iezeru 
și la Sultana, dar unde 
n-am lucrat 7 Aici la Gur
bănești, noi am început 
șantierul. Știm să facem de 
toate, dar, in general, lu
crăm la mortare și la be
toane, că betoniști sintem. 
M-ați întrebat dacă nu-i 
greu să lucrăgi pe un ger 
ca ăsta 7 Astâ-1 ger l în
seamnă că nu știți ce ge
ruri sint pe-aici citeodată. 
Sigur, pe un ger mare nu 
se poate turna beton, atunci 
facem alte treburi, pregă
tim ce trebuie pentru cind 
o să se poată turna. $i dacă 
nu, la lopată, că nu-i ru
șine. Numai șantierul să nu 
stea.

— De ce 7
— Vedeți dumneavoastră, 

noi am fost și de fapt am 
rămas țărani. Sintem de 
aici, din Dorobanțu, la doi 

dracu. n-au făcut drumul 
ăsta ca lumea 7". mormăie 
nemulțumit directorul). înă
untru însă, aspect de uzi
nă in montaj. Trei din cele 

e, că sint și acolo niște lu
crări chiar lingă oraș... Si
gur, cind a făcut facultatea 
de hidroameliorații a știut 
că meseria asta se face in 
cimp, dar atîția dintre co
legii lui „s-au aranjat", de 
ce nu s-ar „aranja" și el 7, 
ar vrea să fie ajutat...

Oamenii adunați în jur, 
constructori in pufoaice 
groase, cu obrajii aprinși 
de ger, cu miini vinjoase 
și asprite de muncă il pri
vesc și ei cu un soi de 
compătimire... Nu pentru 
„soarta" lui, ci pentru felul 
in care gindește și care i-ar 
cam jigni... Discuția se mal 
lungește, că merită ; aici, 
în fierberea șantierului, i 
se spun băiatului lucruri ce 
trebuie să i se spună, des
pre menirea lui și a pro
fesiei sale, despre faptul că 
nu „aranjarea", ci munca și 
confruntarea cu greutățile 
șantierului, sentimentul da
toriei împlinite il pot ajuta 
să se realizeze ca om și ca 
specialist. Replicile curg, 
alerte, dintr-o parte și alta, 
nici el, tinărul, nu se lasă, 
dar nici ceilalți... I-am lă
sat să-și ducă dezbaterea 
pină la capăt, e și asta o 
treabă de șantier, pentru că 
și ingineria morală intră in 
atribuțiile acestor oameni. 
Au, și pe acest tărîm, rea
lizări categorice. Cum vom 
rtiai vedea...

pași, seara mergem acasă. 
Si dacă sintem și țărani, ne 
arde și pe noi la suflet 
soarta pămînturilor astea, 
am vrea să le vedem mai 
repede cum se bucură și 
ele cind le vine apa pe ca
nale și pe conducte și nu 
mai suferă de arșiță... Am 
vrea să meargă treaba mai 
repede, dar cîteodată. ca 
acuma, cind n-avem ce ne 
trebuie.„ Că uite, prepa
răm betonul la mină, cu lo
pata... Poate tovarășul di
rector să ne dea o mină de 
ajutor...

Directorul tușește. Apoi 
mormăie zimblnd :

— Bine, miine o să vă 
trimit aici o betonieră 1 Nu 
prea am de unde, dar o gă
sesc eu... Mulțumiți 1

— S-o vedem intîi.
— Ia uite la el 71
Și i-am lăsat pe cei de 

aici șușotind, frecindu-și 
palmele, pesemne satisfă- 
cuți la gindul betonierei de 
miine...

șase pompe mari funcțio
nează incă de anul trecut, 
celelalte sint acum in curs 
de finalizare a montajului. 
„O să-l cunoașteți acum pe 

nea Bică, un om grozav", 
spune directorul pregătind 
parcă o sărbătoare.

Nea Bică se învîrte nepu
tincios pe lingă marile lui 
pompe, o piesă a rămas a- 
gățată în macara, s-a în
trerupt energia electrică... 
Figură totuși veselă, fire 
robustă, nea Bică are acum 
și timp și chef de vorbă.

— Gata nea Bică, acuma 
o să poți să ieși la pensie...

— Nu, nu. Pină nu por
nim pompele astea, nu pot 
să plec. Pe mina cui să le 
las 1

Vasile Bică, 64 de ani. 
El a montat stațiile de 
la Mihai Viteazul și de 
la Sultana, ca și pe cea de 
aici. Nu, n-a avut necazuri, 
n-a avut momente drama
tice în munca lui, pentru 
că un bun meseriaș și un 
bun organizator nu ajunge 
la așa ceva... A avut doar, 
uneori, nedumeriri. De 
exemplu, atunci cind Com
binatul de utilaj greu din 
Iași a trimis aici primele 
pompe mari știind că ceva 
nu e în ordine la ele șl că 
va trebui să le ia și să le 
ducă înapoi la Iași pentru 
o intervenție. De ce le-a 
mai trimis ? Ca să se che
me că le-a livrat și să ia 
banii... „Eu chestia asta 
n-am vrut s-o pricep și 
pace".

Omul acesta cu mîini 
meștere și cu minte iscodi
toare, cu imaginație tehni
că, lucrind nu într-o uzină 
cu mari arsenale tehnice, ci 
în plin cimp, a trebuit de 
multe ori să , rezolve și să 
găsească soluții, să modifim 
ce și să îmbunătățească 
slujindu-se de mijloacele 
simple ale șantierului, con
siderând asta ca pe datoria 
sa. după principiul că „de 
asta mă aflu eu aici, ca să 
muncesc, să-mi frămint 
mintea, să fac tot ce pot

Clipa aceea de supremă răsplată: 
cind vine apa pe ogoare

A doua zi. Ger și mai 
aspru, ceață, promoroacă 
pe copaci, pe mașini, pe 
căciulile si pe pufoaicele 
constructorilor...

Drum lung și greu, peste 
arături, de-a lungul cana
lului CD 212 de la Sohatu. 
Si iată primul excavator. 
Abia se zărește prin pin- 
zele cețurilor, se mișcă to
tuși cu vioiciune înșfă- 
cind mari bucăți de pă- 
mînt și adîncind albia ca
nalului...

în cabină — un tînăr cu 
aer de stăpin al mașinii. 
Fotografiez excavatorul... 
Băiatul oprește mașina și 
întreabă :

— De ce mă pozați 7
— Păi nu pe dumneata, 

mașina...
— Tot aia. Eu si mașina 

tot una...
Din vorbă în vorbă 

aflăm că Florea Dumbravă 
(așa-1 cheamă) lucrează pe 
aici (Ia sistem) de prin ’72, 
că de loc e din Teleorman, 
dar muncește aici pentru 
că „s-a legat" de șantierul 
ăsta... Ba, uite, chiar acuși 
de curînd, s-a și însurat 
aici, la Mostiștea. și aș
teaptă un copil... De-acum 

și ce știu să fac. Ba chiar 
și ceva mai mult...". De 17 
ani merge acasă doar o 
dată pe săptămină. dumi
nica (uneori nici atunci), 
aici trăiește într-o încăpe
re mică dintr-o rulotă, ■ cu 
sentimentul că și-a făcut și 
că iși face mereu datoria... 
Peste o lună sau două va 
ieși, totuși, la pensie și își 
va încheia astfel o exem
plară viață de muncă, din 
care 17 ani au fost închinați 
unor construcții menite să 
aducă rodnicia pămînturi- 
lor Bărăganului. „Nea Bici 
ne lasă I", spun, cu părere 
de rău, oamenii din echipa 
sa. „Om mai găsi noi unul 
ca el ?“. Vor găsi, fără în
doială.

Dar iată aici și un tînăr 
Inginer. Oare o avea și el 
aceleași „probleme" ca tot 
atit de tinărul său confra
te de pe șantierul de la 
Frăsinet, Tudose 7 Să ve
dem : „Numele dumnea
voastră ?“. „Ing. Dumitru 
Anastasiu. șef de lot". „Vă 
convine aici 7 Vă place 
munca asta 7". „îmi con
vine la țară că-s născut la 
țară și îmi place să mun
cesc pentru țăranii mei, 
chiar dacă -ai mei- sint de
parte. în Oltenia. Sigur că 
aici lucrăm in condiții mai 
grele, acum iarna. Dar o 
construcție ca asta nu se 
face fluierind, nimic se
rios nu se face ușor. Iar 
eu vreau să fac lucruri se
rioase... Sînt inginer de 
construcții de mașini, dar 
am preferat șantierul, pen
tru că aici se învață mai 
bine ingineria icpaU. a lu
crului cu oamehîi". „Unde 
locuiți 7“ „într-o rulotă. 
De cîțiva ani. Greu e dacă 
visezi lă desfătări, dar e 
ușor dacă seara te gindești 
cu plăcere la ce vei re
zolva a doua zi".

E cazul să reproducem 

gata, s-a legat definitiv de 
locurile astea, mai întii cu 
munca, apoi cu casa...

— E greu azi. e ger 
mare.

— E și greu, da-i si fru
mos. Bine că nu mi-au fu
rat motorina azi-noapte.

— Cine s-o fure 7
— Sint p-aici niște der

bedei care se ocupă noap
tea cu chestia asta. Si nu-1 
prinde... Nu-ș’ de ce nu-i 
prinde... Să prind eu unul 
la mașina mea. il măninc 1

Mai încolo încep să se 
înșire, mai dese, de-a lun
gul viitorului canal de iri
gații, utilajele de șantier. 
Nu toate lucrează, pentru 
că motoarele nu pornesc 
decit anevoie. Oamenii to
tuși insistă, se căznesc, se 
ajută reciproc. Fiecare mo
tor care „o ia din loc" du
duind înfundat e o victo
rie. Oamenii chiuie de 
bucurie, se urcă „la volan" 
și își încep munca. Tot 
muncă — și incă foarte 
grea fusese și cea de pină 
aici. Dar acum e altceva. 
E munca propriu-zisă. la 
săparea canalului.

— Ăstuia i-am schimbat 
acuma segmenții !, spun 
cițiva mecanici de utilaje 
strînși în jurul unui bul
dozer.

— Acuma, aici 7, se miră, 
de lingă mine, directorul 
tehnic al întreprinderii.

— Da, ne-am sculat de 
la patru si-acuma. gata, il 
pornim. Păi ce credeți, a- 
veam noi timp de pierdut 
să-I plimbăm pe la atelie
re 7

— Bravo, măi băieți, sîn- 
teți grozavi I

„Băieții" nu prea mai 
sînt băieți, doar unul e 
mai tinerel (și tocmai 
despre motorul lui era 
vorba), sint oameni vechi 
pe aceste șantiere, bine de
prinși cu meseria, cu as
primile vieții și muncii de 
șantier, gata să se descur
ce în orice situație... Si 
cind trebuie schimbați, pe 
loc, segmenții unui motor, 
și cind. de exemplu, s-au 
terminat lemnele pentru 
sobița din rulotă și trebuie 
„fermecat" pădurarul (că 
doar sint chiar lingă pă
dure) să le mai dea niște 
uscături...

în cele din urmă, moto
rul cu segmenți noi a por
nit tușind. Acum merge 
liniștit.

— Fumăm și noi o țiga

aici ceea ce, seara. într-un 
moment de răgaz, poves
tea directorul Marinescu 
despre o vreme cind nu 
era director, ci doar ingi
ner de execuție, tot aici, 
în sistemul Mostiștea...

— Lucram la Chirnogl, 
la irigații. Părea că ceva 
se încurcase in planșele 
noastre. Un coleg susținu
se că nu poate repera un 
punct... Am luat teodolitul 
și-am făcut măsurători, 
calcule. Acolo, pe loc. Si 
i-am arătat colegului că 
dacă sînt bune calculele 
teodolitul reperează exact. 
Si i-am arătat in aparat 
reperul pe care-1 căuta. 
„Măi, al dracului, a zis el, 
tu le știi pe toate". „Eu — 
i-am răspuns — dacă nu 
știu ceva, seara stau și 
dezleg, învăț, nu mă pre
zint a doua zi pe șantier 
cu lecția neînvățată". Cu 
asta vreau să vă spun că 
meseria asta, de șantierist 
la îmbunătățiri funciare, e 
foarte complexă si preten
țioasă. Inginer fiind, tre
buie să fii uneori și meca
nic. și electrician, și topo- 
metrist... Ești în plin cîmp, 
ai nevoie de multe, ele 
nu-ți vin de-a gata, sin
gur trebuie să ti le faci, să 
rezolvi... îți trebuie inge
niozitate. pregătire, voință, 
energie. Să te descurci in 
orice condiții și să te pre
zinți cu fruntea sus. Mese
ria asta nu-i pentru cei ce 
vor să trăiască ușor. Na
tura e brutală cu tine une
ori, dar e o frumusețe a- 
parte in brutalitatea asta„?

— De ce nu i-ati spus 
toate astea tînărului Tu
dose 7

— N-am avut timp. O să 
1 le spun. Deși, asemenea 
lucruri nu se învață din ce 
auzi, ci trăind... Trăind cu 
adevărat.

1

ră și pornim la treabă !
Ca și cum pină acum ar 

fi stat. Din nou, sentimen
tul că aici munca concretă 
e canalul. Și nu greșesc.

Ceva mai tîrziu, șeful de 
șantier, inginerul Gheor- 
ghe Leovarldis, in drum 
spre alte puncte de lucru 
ne istorisește :

— Am aici o echipă de 
autoscreperiști. Sint, dom’ 
le, grozavi. Las’ că și uti
lajele sint noi și foarte 
bune. Românești, de la 
Iași. Oamenii, și ei. gro
zavi, tot moldoveni. Auziți 
ce mi-au făcut. A fost aici 
săptămină trecută un vis
col de nu se mai vedea ni
mic. Oamenii s-au retras 
prin rulote, ce să facă... 
Numai ei. ăștia, au umblat 
și m-au căutat... Că au ter
minat acolo unde-i puse
sem și că să le dau imediat 
front de lucru. „Mă, voi 
nu sînteți zdraveni. Pe 
vremea asta 7“ „Ba tocmai 
de-aia. că sintem zdraveni, 
ia uitați-vă la noi. Vrem 
să lucrăm. La noi în ca
bine e cald, mașinile sint 
puternice, nu ne sperie pe 
noi un viscolaș..." Așa că 
du-te, Leovaridis. prin 
viscol și dă-le „nebunilor" 
de lucru... Ai, ce mi-a plă
cut chestia asta I

— Nu sinteți obișnuit! 
cu așa ceva 7

— Ei. ba bine că nu 1 
Dar zic și eu așa. Totuși, 
să te poarte prin viscol...

„Sigur că mai sint și ne
cazuri — spune mai tirziu 
inginerul. Dar să-i vezi pe 
oamenii ăștia cind. după 
doi ani de muncă, porneș
te apa pe canalele făcute 
de ei 1 Vin, de pe unde se 
află ei atunci, și se înșiră 
pe malurile cîte unui ca
nal și privesc ca fermecat! 
apa, o urmăresc cum vine 
cu valul în cap și cum se 
duce adine în cîmpie, nu-i 
mai urnești de-acolo cîte 
un ceas. Vedeți, atunci 
vine pentru ei răsplata a- 
ceea, supremă, pentru toa
tă munca lor. Și toate ne
cazurile din urmă se șterg.

Aici ar trebui să înche
iem reportajul nostru. Pen
tru că reporterul nu cu- 
npaște un alt fapt, o altă 
stare de spirit care să în
cununeze mai bine, mai 
rotund, munca acestor oa
meni.

Mihai CARANFXL
Fotografiile : M. Caranfil
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ÎN INDUSTRIE

ENERGIA ELECTRICĂ-RIGUROS GOSPODĂRITĂ, 
SEVER ECONOMISITĂ!

— Acționînd in lumina sarcinilor 
ce rezultă din hotăririle de partid si 
de stat din luna noiembrie a.c. — 
ne spunea Vasilica Vilcu, secretar cu 
probleme economice al comitetului 
județean de partid — pentru reduce
rea drastică a consumului de energie 
electrică și combustibil. Comitetul 
județean Brăila al P.C.R. a intocmit 
un plan de măsuri care este in curs 
de aplicare. Mai intîi au fost ac
tualizate comisiile, județeană și mu
nicipală. de raționalizare a consumu
lui de combustibil și energie elec
trică in care au fost cuprinși șl in- 
struiti cei mai buni specialiști in 
domeniu. Membrii acestor „comisii 
energetice" au fost repartizat! apoi pe 
marii consumatori de energie electri
că și combustibil pentru a îndruma 
și controla modul cum se aplică 
programul propriu de economisire a 
combustibililor și energiei, cum sint 
fundamentate nbrmele de consum de 
energie electrică si combustibili și 
cum sint gospodărite resursele ener
getice refolosibile.

Pe teren am putut constata cum 
se acționează in mod concret pentru 
traducerea în fapte a planului de
măsuri al comitetului județean de
partid.

S-a trecut. în primul rind. la In-
tocmirea in flecare întreprindere a 
bilanțurilor energetice, iar in zone 
industriale a bilanțurilor energetice 
pe zonă, atit cu forte proprii, cit și 
anelindu-se la institute de proiecta
re și cercetare. Prin analizarea a- 
cestora s-au putut stabili locurile, 
instalațiile și secțiile în care trebuie 
lucrat pentru eliminarea pierderilor 
provocate de neetanșeităti si radiație, 
pentru recuperarea căldurii care se 
elimină fără folos în atmosferă și in 
apele de răcire si. ca efect al aces
tor acțiuni, obținerea creșterii randa
mentelor energetice.

Soluțiile concrete pentru îmbună
tățirea gospodăririi energetice au 
fost căutate la fiecare loc de muncă. 
Și ele au fost găsite.

— Pentru generalizarea aplicării 
soluțiilor găsite la nivelul tuturor 
unităților economice din municipiu 
— ne spunea Cristian Rădulescu, 
secretar al Comitetului municipal de 
partid Brăila — am organizat de 
curind un schimb de experiență la 
Combinatul de prelucrare a lemnu
lui cu participarea membrilor comi
siilor energetice pe tema folosirii 
rationale a combustibilului și ener
giei electrice și realizării de lucrări

PLANUL LA EXPORT REALIZAT INTEGRAL!
Am adresat mal multor muncitori 

ș^BSpecialiști r'dedla' irrtreprinctoea 
„Independența" din Sibiu întrebarea: 
„Care este cea mai importantă rea
lizare tehnică a acestui an?“. Răs
punsul a fost unanim : cajele de la
minare, o importantă comandă pen
tru export, reprezentind ca valoare 
o treime din utilajele metalurgice fa
bricate în 1983. Sint produse ce în
globează muită manoperă, dar care 
asigură și un înalt grad de valorifi
care a metalului consumat Desigur, 
fabricarea unor asemenea utilaje pre
supune o exigență deosebită. întrucît 
nefuncționarea unei caje la parame
trii tehnici prescriși conduce la blo
carea liniei de laminare și la rebu- 
tarea întregii șarje. Cite repere con
ține doar una din cele 5 tipodimen- 
siuni comandate de partenerul ex
tern? Nu mai puțin de 150. din care 
minimum 15—20 de cote cu toleranțe 
foarte strînse. Cit timp s-a scurs 
de la lansarea în fabricație si pînă 
la primele livrări? Două luni și ju
mătate, în loc de 5—6 luni, cit du
rează, în general, execuția unui utilaj 
de aceeași complexitate.

— La început, nu puțini au fost 
cei care s-au îndoit că le putem rea
liza în cadrul unui ansamblu de to
leranțe de precizie ridicate atît la 
prelucrări, cit și la asamblare — ne 
spune inginerul-șef Sabin Onețiu. $i 
totuși, toate loturile de pină acum au 
fost produse la parametrii stabiliți și 
chiar mai devreme față de termene
le prevăzute în contract. Cel mai 
bun indiciu asupra calității lor : 
partenerul extern a trimis încă din 
luna octombrie o nouă comandă pen
tru astfel de utilaje, cu termen de 
livrare în anul 1984.

— N-am avut odihnă pînă n-a 
mers totul strună, ne faze succesive, 
pînă Ia montajul final — tine să ne 
soună muncitorul Nicolae Faloba, sef 
de echioă la secția mecanică II. S-a 
lucrat în flux continuu, în trei 

Si instalații pentru recuperarea re
surselor energetice refolosibile. Este 
în curs de elaborare și un buletin 
de informare și schimb de experi
ență. editat de comisia energetică a 
municiniului.

Cu acest prilej au fost prezentate 
mai multe experiențe valoroase, din
tre care amintim :
• o instalație de uscare a chereste

lei la secția de mobilă cu ajuto
rul gazelor arse provenite de la 
centrala termică care funcțio
nează pe deșeuri lemnoase (Com
binatul de prelucrare a lemnului);

PREOCUPAREA CENTRALĂ A COMISIEI ENERGETICE :

Fiecare sursă de reducere a consumurilor
- valorificată cu promptitudine

Ancheta „Scînteii" în județul Brăila

• dispozitiv Îmbunătățit pentru li
mitarea mersului în gol al trans
formatoarelor de sudură ce are 
ca efect reducerea cu 25 la sută 
a consumului de energie electrică 
(I.U.G. „Progresul") ;

• înlocuirea detensionării la cald 
cu detensionare prin vibrații. 
Efectul economic : o reducere a 
consumului de gaz metan anual 
cu 120 000 mc (I.U.G. „Progresul").

...Combinatul de fibre artificiale. 
Interlocutor : tovarășul Petcu Țigău, 
șeful biroului energetic.

— în 11 luni din acest an am 
realizat o economie de energie elec
trică fată de repartiții de 6 607 MWh. 
iar la gaze naturale o economie, față 
de cota repartizată, de 525 600 mc. 
Fată de consumul normat însă eco
nomia se ridică la 2 413 000 mc de 
gaze naturale. Și aici, ca și în alte 
unități din municipiul Brăila, s-a 
trecut ferm la aplicarea măsurilor 
adoptate la ședința comună a Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. Consiliului de Stat și guver
nului. Pentru reducerea consumului 
de energie electrică in orele de virf 
ale sistemului energetic național s-a 
acționat prin scoaterea din func
țiune a cit mai multor utilaje în 

schimburi, pînă la montajul final. De legat de aceasta, un alt principiu I 
la-.proiectare, '11‘ s/»» _
toate eelelalte sectoare de prelucrare 
și pînă la noi, la montaj, cu toții 
ne-am pus la lucru priceperea și spi
ritul inventiv. Și ce satisfacție mai 
mare decît să vezi că partenerul nu 
are nici o obiecție față de calitatea 
produsului? Ba. mai mult, solicită o 
nouă comandă !

Dealtfel, acesta este un singur

la iuouw.ju-1 unu. u<i legat de aceasta, un alt principiu testat? jțe fiecare fază de exșcuț 
la - turnatorii forjă, respectat %u strictețe, aici, lă „înde- .îfii sp, ftece, .deci, la operația^tghno- 

-------- . .. . ■‘’’jfj'gicâ-af-mătoaftf fără avizlil organe
lor de control al calității.

— Calitatea produselor noastre con
stituie o preocupare centrală, obiec
tul unei permanente dezbateri — ne 
spune Liviu Paștiu, secretarul comi
tetului de partid. Iată, bunăoară, 
două acțiuni organizate în acest scop, 
în secțiile de producție pot fi întîl- 
nite mini-expoziții, reînnoite mereu, 
cu aspecte legate de respectarea teh
nologiilor. A devenit o obișnuință ca 
în cadrul 
partid să 
mai pretențioase ce intră în compo
nența multor produse destinate ex
portului. Se discută aprofundat care 
șînt dificultățile, de unde provin. Se 
prezintă 
tului pe 
exemple 
formații 
prin calitatea înaltă a pieselor sau 
lucrărilor executate. Și, prin compa
rație, care formație de lucru anume 
a executat necorespunzător un anu
mit reper.

Din discuția cu factori de conduce
re din întreprindere s-a desprins și 
necesitatea unui sprijin mai susținut 
din partea unor furnizori, in princi
pal de oteluri aliate și inalt aliate și 
de accesorii electrice (Combinatul de 
oțeluri speciale din Tîrgoviște și în
treprinderea de panouri și tablouri 
electrice din Alexandria).

Experiența colectivului de la între
prinderea „Independența" din Sibiu 
demonstrează că realizarea in bune 
condiții a planului de export se 
poate asigura numai prin efortul în
tregului colectiv, printr-o riguroasă 
organizare a fabricației, prin pune
rea în valoare a inițiativei și expe
rienței profesionale a muncitorilor și 
specialiștilor.

La întreprinderea „Independența" — Sibiu

Contractele onorate la timp in condiții 
de inaltă calitate asigură competitivitatea 

pe piața externă
exemplu, pentru că în întreprindere 
se acordă aceeași atenție și răspun
dere fiecărei comenzi pentru export. 
Ca urmare, produsele fabricate aici 
se bucură de apreciere pe piața ex
ternă. Cea mai bună dovadă o con
stituie faptul că volumul, contracte
lor a depășit în acest an cu 30 la 
sută nivelul prevederilor planului, 
producția pentru export fiind de peste 
două ori mai mare decît in anul 1982.

Așadar, realizarea producției desti
nate exportului este considerată de 
întregul colectiv al intre irinderii 
drept o sarcină prioritară, regula în 
această privință fiind livrarea mai 
devreme a utilajelor contractate. 
Bunăoară, încă din luna octombrie 
au fost onorate — cu avizul partene
rului extern — comenzi cu termen de 
livrare în trimestrul I 1984. Strins 

aceste perioade și prin schimbarea 
programului de lucru al uzinei me
canice ; s-au redus complet încălzi
rea și iluminatul pe perioada cînd 
secțiile nu funcționează ; s-au con
struit luminatoare la filatura cord 
și la atelierul mecanic ; au fost 
oprite. în totalitate, instalațiile de 
producere a frigului la fabrica de 
celofibră, iar la fabrica de cord, 
pentru anumite circuite, se folosește 
apa de răcire la temperatura me
diului ambiant, lucru pe deplin po
sibil in această iarnă cu temperaturi 
scăzute.

Nici aici nu este uitată perspec
tiva. Se lucrează la proiectui unui 
recuperator de căldură din apa de 
răcire de potențial termic scăzut cu 
ajutorul pompelor de căldură. Se 
valorifică astfel experiența pozitivă 
de la întreprinderea de fibre sinte
tice Iași care utilizează un recupe
rator de mare capacitate — 5 Gcal/h 
— pe bază de brom-litiu. O altă 
aplicație se referă la recuperarea 
aburului uzat de la dezaerarea vis- 
cozei de la cord și celofibră.

Greutăți ? Desigur, există si ele. 
Este vorba. în primul rind, de 
mersul în gol al unor instalații 
atunci cînd in fluxul de fabricație 
lipsesc materiile prime — fabrica de 
cord si fabrica de celofibră — și 
totuși energia se risipește pentru că 
utilajele, instalațiile nu sint deco
nectate de la sursa de energie sau 
de combustibil.

...Combinatul de celuloză și hîrtie. 
Discutăm cu tovarășul Iulian Marcu, 
directorul Uzinei mecano-energetice.

— Deși programul incepe la ora 7, 
membrii comisiei energetice sint 
prezenți la ora 6 pentru a citi con- 
toarul si pentru a face bilanțul con
sumurilor — ne spune interlocutorul. 
La nivelul fiecărei secții de pro

pendența", este asimilarea în per;_
nentă a noi și noi produse cu para
metri tehnici ridicați. Ca atare. în 
anul 1983, ponderea produselor noi și 
modernizate a reprezentat 48 la sută 
din volumul total al producției și va 
ajunge la 67 la sută la sfîrșitul cinci
nalului.

Ce acțiuni șl măsuri concrete se in- 

■

treprind pentru a garanta onorarea 
exemplară a comenzilor la export ? 

în această unitate, care n-a a- 
vut pînă acum nici o reclamație 
în privința calității produselor li
vrate la export in cincinalul actual, 
este asigurată o organizare riguroasă 
a producției. Pentru fiecare comandă 
destinată exportului există grafice de 
urmărire zilnică, defalcate la nivel 
de formații de lucru : de la pregăti
rea fabricației, pe fiecare secție de 
producție in parte. Iar analiza reali
zării fiecărei comenzi potrivit terme
nelor prevăzute in grafice se efec
tuează săptăminal, separat de restul 
fabricației, cu participarea tuturor 
factorilor care contribuie la realiza
rea sarcinilor de export. Reperele 
„problemă" ale tuturor utilajelor cu 
tehnicitate ridicată sint urmărite și 

ducție. Intre orele 7—8 au loc șe
dințe operative unde sint comparate 
consumurile cu repartiția și consu
murile cu producția realizată, stabi- 
lindu-se măsuri cu caracter opera
tiv. La ora 8 are loc „teleoperativa" 
zilnică pe combinat in care, printre 
altele, șefii de secții raportează mo
dul de încadrare în consumul de 
energie și producția realizată la zi. 
Pe masa de lucru a conducerii com
binatului se află bilanțul energetic și 
termic al combinatului, ca instru
ment de conducere. în funcție de 
constatări sint activate cele trei 
colective ajutătoare ale comisiei 
energetice— pentru partea electrică, 
termică și ape — ce cuprind perso
nal tehnic și de specialitate care 
execută controale in secții pe linia 
utilizării rationale a energiei elec
trice și termice, a apei industriale. 
Aceste colective au dreptul de a 
dispune măsuri operative in secții, 
dună ce in prealabil au informat 
conducerea combinatului. v

Am repetat și aici întrebarea: cum 
valorificați optim potențialul ener
getic al resurselor ? Răspunsul a fost 
prompt : la cota alocată din sistemul 
energetic național, pe 11 luni, com
binatul a înregistrat o economie de 
7 432 MW. Trebuie spus insă că econo
miile puteau fi și mai mari dacă nu 
se înregistrau depășiri importante de 
energie electrică pentru pomparea și 
prepararea apei industriale. Acest 
Consum suplimentar este insă legat 
de faptul că pompele de fabricație 
„Aversa“-București cu care au fost 
dotate instalațiile puse in funcțiune 
în ultimul timp nu realizează ran
damentele teoretice prevăzute in 
catalog. Chiar si fată de instalațiile 
vechi, depășirile de consum la ener
gie electrică ajung pină la 20 la 
sută.

Faptul că. In ansamblu, județul 
Brăila se încadrează in repartițiile 
zilnice de energie si combustibil, ne 
arată că membrii comisiilor energe
tice își cunosc și îsi exercită înda
toririle ce le revin, iar oamenii 
muncii brăileni și-au dezvoltat preo
cupările pentru gospodărirea rațio
nală a tuturor formelor de energie, 
pentru reducerea consumurilor spe
cifice și eliminarea oricărei risipe 
de energie — căi importante de 
reducere a cheltuielilor de producție, 
de creștere a eficientei economice și 
de sporire a venitului național.

Virgil GHEORGHIȚA

Pgfaj-e fază' de4 gx^guție,
organe-

adunărilor generale de 
se prezinte unele repere

grafice cu dinamica expor- 
fiecare secție, se prezintă 
concrete de muncitori și 

de lucru care se detașează

Ioana DABU

SB ÎN AGRICULTURĂ

CAMPANIA flGHICOLfi DE PRIMI -
PREGĂTITĂ TEMEINIC!

Prin hărnicia cooperatorilor, pămîntul 
Bărăganului devine mai rodnic

în această îarnă, în unitățile a- 
gricole din județul Ialomița se des
fășoară o amplă acțiune pentru 
transportarea la cimp a întregii 
cantități de gunoi de grajd aflate 
în sectoarele zootehnice. Fertiliza
rea cu îngrășăminte naturale se 
face in funcție de cartarea agro- 
chimică și plantele ce vor fi culti
vate. Pină în prezent, cele mai mari 
suprafețe au fost fertilizate in uni
tățile din consiliile agroindustriale 
Grivița, Cocora, Fetești, Girbovi și 
Balaciu, unde la transport sint fo
losite toate atelajele existente, iar 
cooperatorii, organizați în formații 
de lucru, împrăștie gunoiul de 
grajd cu furcile. în acest fel se 
economisesc importante cantități de 
carburanți. Pînă la 21 decembrie 
s-au transportat 160 000 tone gunoi 
de grajd, cu care ău fost fertilizate 
3 950 hectare — suprafețe mult mai 
mari față de aceeași perioadă a 
anului trecut.

La C.A.P. Munteni Buzău, ingi
nerul-șef Mihai Popescu ne-a spus : 
„Zilnic transportăm peste 250 tone 
gunoi de grajd, cu care fertilizăm

airt

Se intensifică transportul îngrășămintelor naturale
în vederea pregătirii temeinice a 

campaniei de primăvară și asigu
rării condițiilor necesare obținerii 
de recolte mari in 1984, concomi
tent cu repararea și punerea în 
stare de funcționare a tractoarelor 
și mașinilor agricole, in unitățile 
agricole din județul Vaslui se des- 

•fășoară o amplă acțiune de fertili
zare a terenurilor ce vor fi culti
vate cu porumb, sfeclă de zahăr, 
legume și alte culturi. Pînă acum 
au fost transportate in cimp pes
te 92 000 de tone de îngrășăminte 
naturale, ceea ce reprezintă aproa
pe 46 la sută din cantitatea prevă
zută. Alte 16 000 tone au fost duse 
în solarii și grădinile de legume.

Lucrările de fertilizare se desfă
șoară in ritm intens îndeosebi in 
întreprinderile agricole de stat. 
„Recoltele bune pe care le obținem 
se datoresc atit arăturilor adinei 
de toamnă, cît și fertilizării ogoare
lor cu. îngrășăminte naturala — ne 
spunea ing. Vasile Strungaru. di- 
rgctoriil Trustului județean ai 
I.A.S. De aceea. în unităKlfr'.'agri
cole de stat au fost transportate și 
împrăștiate pe arături 65 000 tone 
de gunoi de grajd. Cele mai mari 
suprafețe au fost fertilizate în în
treprinderile agricole de stat Huși, 
Fălciu, Laza, Zorleni, Vaslui, unde

sub directa
Asigurarea și pregătirea semințe

lor necesare pentru cele 95 637 hec
tare ce vor fi însămînțate în pri
măvara viitoare preocupă îndea
proape cadrele de specialitate din 
agricultura județului Bacău. Potri
vit programului stabilit de coman
damentul județean, in fiecare uni
tate a fost întocmită balanța se
mințelor necesare, au fost verificate 
stocurile și asigurate condiții op
time de păstrare a acestora.

în majoritatea unităților agricole 
din consiliile agroindustriale Dealu 
Morii. Filipești, Podu Turcului, 
Moinești, Helegiu, la centrul jude
țean pentru semințe de cereale și 
stația de sortare a semințelor de in 
și cinepă de Ia Ber’ești-Tazlău ău 
fost organizate echipe speciale care 
lucrează la condiționarea și verifi
carea semințelor. Inginerul Alexan
dru Dănilă, director lă direcția de 
specialitate, ne-a spus că pentru 
cele aproape 5 000 hectare ce vor 
fi cultivate cu legume a fost asigu
rată întreaga cantitate de sămintă 
necesară, pe structura sortimentelor 
prevăzute in plan. Semințele des
tinate producerii răsadurilor se 
află de pe acum în unitățile culti
vatoare din consiliile agroindus-

7—8 hectare. îngrășămintele natu
rale vor asigura mari sporuri de 
recoltă la plantele mari consuma
toare de materii hrănitoare, cum 
sint porumbul, floarea-soarelui și 
sfecla de zahăr". Conștienți că re
coltele ce vor fi obținute in viitorul

IALOMIȚA
an depind in bună măsură de mo
dul cum se muncește in aceste zile, 
cooperatorii din Miloșești nu precu
pețesc nici un efort pentru ca in 
fiecare zi să depășească graficele 
de fertilizare. „Fermele, conduse 
de N. Limbutu și Stoica Jipa, în 
condițiile de secetă din acest an, au 
realizat, în medie la hectar, cite 
10 000 kg porumb și 2 800 kg floa
rea-soarelui în cultură neirigată, 
recolte care se datorează folosirii 
îngrășămintelor naturale — ne 
spune tovarășul Aureliu Cioc, pre

munca bine organizată, în forma
ții mari nu cunoaște răgaz".

în ultimele zile, și în cooperati
vele agricole s-a intensificat mult 
transportul îngrășămintelor natu
rale. în fiecare unitate agricolă au 
fost întocmite programe de fertili
zare și se urmărește îndeplinirea 
lor riguroasă. în cele mai multe

VASLUI
unităti sînt folosite, cu prioritate, 
cele 3 800 atelaje. La C.A.P. De- 
leni, bunăoară, au fost împrăștiate 
pe cîmp toate cele peste 2 900 tone 
îngrășăminte existente în platfor
me. Președintele unității, Ion Mo- 
șanu, ne spune : „Recoltele bune 
de porumb — peste 7 000 kg la 
hectar — de pe terenurile noas
tre. situate in pante, s-au datorat 
îndeosebi bunei fertilizări cu cel 
mal complet ingrășămint care este 
gutwtul de grajd. Pe această cale, 
potențialul productiv al pămîntului 
aproape că se dublează. Se cere ca 
îngrășămintele naturale să fie ad
ministrate cel puțin o dată la 3 ani 
în cantități de minimum 30—40 tone 
la hectar. Așa procedăm noi. Mai

Condiționarea semințelor
supraveghere a

triale Traian. Răcăciuni, Hemeiuș 
și Sascut.

O atenție aparte se acordă asi
gurării seminței de porumb. Se pre
vede că aproape 60 la sută din su
prafața de teren destinată acestei 
culturi să fie insămințată cu hi
brizi timpurii din grupa 90—100,

BACĂU *

care s-au dovedit cei mai produc
tivi în condițiile climatice din a- 
ceastă zonă, ajung devreme la ma
turitate și, ca urmare, pot constitui 
o plantă premergătoare ideală pen
tru păioasele de toamnă : pe restul 
suprafețelor se vor cultiva hibrizi 
de porumb din grupele 200 și 300. 
La această dată, mai mult de jumă
tate din cantitatea de sămintă de 
porumb necesară pentru cele 40 000 
hectare prevăzute în plan se află 
în magaziile centrului județean, 
condiționată, analizată din punct de 
vedere calitativ și depozitată în 
saci.

ședintele cooperativei agricole. Cei 
doi șefi de fermă au știut intii să 
ajute pămintul cu ce-i lipsește, fă- 
cindu-1 mai puternic, și după aceea 
au realizat la timp și de cea mai 
bună calitate celelalte lucrări. Pe 
solele care au fost fertilizate in 
toamna trecută cu 35—40 tone gunoi 
de grajd la hectar s-au obținut 
15—16 tone știuleți la hectar. Acum 
fiecare șef de fermă urmărește să 
i se repartizeze cit mai multe ate
laje, să mobilizeze la încărcat cît 
mai mulți oameni, astfel îneît șă 
poată fertiliza suprafețe mari".

într-adevăr, seriozitatea și rigu
rozitatea cu care se acționează în 
unitățile agricole ialomitene la fer
tilizarea suprafețelor cu îngră
șăminte naturale reprezintă o ga
ranție in plus că pină la sfîrșitul 
lunii ianuarie cele 8 000 hectare 
planificate vor primi 230 000 tone 
gunoi de grajd, ridieîndu-se in a- 
cest fel potențialul lor productiv.

Mihai V1ȘOIU 
corespondentul „Scînteii”

ales pe terenurile supuse eroziu
nii, iar recoltele pe care le obținem 
răsplătesc din plin efortul făcut". 
La C.A.P. Cirja, comuna Murgeni, 
inginerul-șef al unității. Mircea 
Ungureanu, spunea că fertilizarea 
este principala preocupare a coope
ratorilor in aceste zile de iarnă. 45 
de căruțe fac zilnic cite 3—4 trans
porturi. Intens se lucrează la fer
tilizarea ogoarelor și în unitățile 
din consiliile agroindustriale Bir- 
lad, Huși, Negrești, Banca, Fălciu 
și Crasna.

Se impune totuși ca acțiunea să 
se intensifice, îndeosebi in unele 
cooperative agricole din consiliile 
agroindustriale Puiești, Dimitrie 
Cantemlr, Ștefan cel Mare. De ce ? 
Fiindcă dacă pe județ situația este 
bună, datorită în special realizărilor 
din I.A.S., care au fertilizat pînă în 
prezent 68 la sută din suprafețele 
prevăzute, în cooperativele agricole 
s-au transportat in cimp doar 20 la 
sută din cantitățile planificate. 
Acum fiind tiiyixu! cel mai prielnic 
acestei lucpW$reStB necesar ca in 
fîCCare cooperativă' să se munceas
că în așa fel incit să fie îndeplinite 
neîntirziat și întocmai programele 
de fertilizări.

Petra NECULA 
corespondentul „Scînteii”

specialiștilor
Sămînța de sfeclă de zahăr a fost 

expediată la Brașov pentru a fi ca
librată, iar cea de trifoliene — la 
Botoșani pentru decuscutare. Să- 
mința de in pentru fibră este pre
gătită in stația de sortare de la 
Berești-Tazlău ; aproape 200 tone 
din cele 300 tone necesare au fost 
selectate și urmează să fie expe
diate curind unităților cultivatoare. 
Programul județean prevede ca 
pînă la jumătatea lunii ianuarie în
treaga cantitate de sămînță de in să 
fie condiționată, analizată din punct 
de vedere calitativ și depozitată in 
magaziile cooperativelor agricole 
din consiliile agroindustriale He
meiuș, Moinești și Helegiu. La la
boratorul județean de verificare a 
calității semințelor au fost aduse 
probe din majoritatea unităților 
care au semințe în stoc.

De unde se vede că, peste tot, în 
județ specialiștii, lucrătorii ogoare
lor au luat măsuri hotărite pentru 
pregătirea unor producții agricole 
superioare in anul viitor.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii”

(Urmare din pag. I)
anul 1984 și cerință majoră a progra
melor prevăzute pentru anii 1985 și 
pină în 1990, extinderea mecanizării, 
automatizării și robotizării procese
lor de producție trebuie să asigure 
realizarea parametrilor tehnici, cali
tativi și economici la un nivel cores
punzător de competitivitate cu cei 
atinși pe plan mondial și prin aceas
ta o eficientă economică ridicată, in 
concordanță cu sarcinile de sporire 
a productivității muncii și a calității 
produselor, de reducere a consumu
rilor de materii prime și materiale. 
Pentru realizarea acestor obiective, 
Programul privind creșterea mai ac
centuată a productivității muncii si
tuează in centrul atenției consiliilor 
oamenilor muncii, a tuturor munci
torilor și specialiștilor din economie 
sarcini de maximă importanță, cum 
sint : modernizarea utilajelor și in
stalațiilor, introducerea mașinilor și 
liniilor automate complexe, inclusiv 
a manipulatoarelor și a roboților in
dustriali. Toate aceste lucrări trebuie 
să aibă la bază analize aprofundate 
tehnice și economice — în cadrul 
cărora cercetarea economică trebuie 
să-și aducă o contribuție mai sub
stanțială — avind ca obiective prin
cipale accelerarea introducerii si ex
tinderii automatizării proceselor de 
producție în turnătorii, forje, trata
mente termice, în metalurgie^ chi
mie, mașini-unelte, utilaje tehnolo
gice ș.a. De asemenea, în concor
danță cu cerințele strategiei dezvol
tării industriei privind intensificarea 
Introducerii progresului tehnic se va 
urmări cu prioritate : mecanizarea și 
automatizarea producției în procese

le de prelucrare, pe operații sau 
grupe de operații și automatizarea 
proceselor de fabricație pe instalații 
tehnologice mari, complexe.

Pentru înfăptuirea planului de dez
voltare a economiei pe anul 1984, in
dustria producătoare de elemente 
componente și instalații de automa
tizare este implicată direct, in an
samblul ei, atit prin contribuția ce 
trebuie să și-o aducă în cadrul ra
murii construcțiilor de mașini, cit și 
prin aportul său la dotarea cu ase
menea instalații a tuturor sectoarelor 
productive ale economiei naționale. 
De aceea, in activitatea consiliilor 
oamenilor muncii din întreprinderile 
producătoare și a consiliilor științi
fice din institutele de cercetare ști
ințifică și inginerie tehnologică din 
acest sector prioritar al economiei, 
realizarea obiectivelor legate de auto
matizarea șl robotizarea proceselor 
de producție proprii, ca și introduce
rea și extinderea automatizării și ro
botizării producției în toate ramurile 
de activitate ale economiei naționale 
trebuie să ocupe un loc prioritar.

în industria prelucrătoare, princi
pala cale de ridicare a productivită
ții muncii, concomitent cu automati
zarea proceselor de prelucrare, o 
constituie introducerea de utilaje 
tehnologice cu un nivel ridicat de 
automatizare, de mașini-agregate sau 
de linii de prelucrare complexe, cu 
regimuri automate de funcționare, 
redueîndu-se treptat sfera de utiliza
re a mașinilor universale, mono- 
operații cu deservire manuală. Este 
de remarcat faptul că, dacă în urmă 
cu 10—15 ani se impunea folosirea 
mașinllor-unelte cu regimuri auto
mate de funcționare doar la produc
ția de serie mare sau de masă, în
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etapa actuală, datorită echipamente
lor de comandă automată cu care 
sint dotate mașinile-unelte și agre
gatele de prelucrare, bazate pe co
manda numerică computerizată, uti
lizarea acestora se recomandă și pen
tru producția de serie mică sau de 
unicate.

La aceasta contribuie nu numai 
precizia de prelucrare, care la a- 
ceste utilaje trebuie să fie asigu
rată atit de construcția acestora, cît 

CREȘTEREA SUSȚINUTĂ A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
și de precizia comenzilor date de e- 
chipamente și calitatea programelor 
de prelucrare pe care beneficiarii să 
Ie elaboreze. Utilizarea echipamen
telor de comandă numerică, asocia
tă cu automate programabile și cu 
echipamente tiristorizate, asigură 
mașinilOr-unelte și agregatelor de 
prelucrare performanțe corespunză
toare cerințelor din ce în ce mai ri
dicate ale construcției de mașini. în 
același timp, echipamentele de co
mandă automată ale mașinilor-unel- 
te si agregatelor de prelucrare pot 
dispune de o capacitate măre de me
morare pentru programare, ceea ce 
dă posibilitatea comandării pînă la 
10 axe de prelucrare distincte. A- 
ceasta permite abordarea cu succes 
a prelucrărilor de piese cu contu
ruri foarte complexe.

Industria românească realizează și 
sint în cuns de asimilare echipamen
te complexe de automatizare pentru 
mașini-unelte și centre de prelucrare.

și anume : echipamente de comandă 
numerică (NUMEROM), automate 
programabile, convertizoare și va- 
riatoare pentru reglajul acționărilor 
principale și ale avansurilor. în do
meniul echipamentelor de comandă 
numerică — sisteme C.N.C. — se vor 
fabrica in serie în anul 1984 echi
pamentele utilizând minicalculatoare 
de proces, precum și echipamentele 
miniaturizate utllizind unități de 
calcul cu microprocesoare a căror 

aplicație permite realizarea unor re
gimuri complexe de prelucrare auto
mată. La acestea se adaugă automa
tele programabile specializate pentru 
utilizarea lor la mașinile-unelte, 
precum și o gamă largă de echipa
mente miniaturizate pentru comanda 
acționărilor in curent continuu sau 
curent alternativ. Avind in vedere 
dotarea tot mai intensă a industriei 
cu mașini-unelte cu comandă auto
mată, se Impune ca in anul 1984 să 
se acorde, de beneficiari, o atenție 
deosebită modului de utilizare a 
acestora, intrucit, in prezent, din nu
mărul acestor mașini, circa 35 la 
sută nu folosesc dispozitivele de co
mandă numerică pe care le au in 
structura lor. Utilizarea integrală a 
mașinilor-unelte cu comandă nume
rică implică, în special pentru bene
ficiari, asigurarea personalului cali
ficat pentru întreținerea și exploata
rea lor, precum și condiții de lucru 
corespunzătoare.

■ ■ i i ■ s 9
în industria noastră prelucrătoare, 

robotii preiau astăzi funcțiuni din 
ce in ce mai complexe de ridlcare- 
transportare-poziționare, de execu
tare a unor operații în condiții grele 
(sudură, nituire), precum și executa
rea unor cicluri complete de fabri
cație. Astfel, pentru turnătorii se 
vor. realiza, in anii 1984—1985, linii 
complexe de turnare deservite in 
exclusivitate de roboți, care vor exe
cuta atit operațiile de preparare, 

formare miezuri, cît și pe acelea de 
turnare. Introducerea și utilizarea 
roboților industriali în anii 1984—1985 
și 1986—1990 vor permite executarea 
ritmică a unor procese în medii no
cive care nu admit prezența omului, 
așa cum este cagul în energetica nu
cleară. Rolul acestora este de a con
trola desfășurarea procesului, ceea 
ce conduce nemijlocit la reducerea 
numărului personalului utilizat și la 
creșterea productivității muncit.

Pentru industria prelucrătoare sint 
In curs de asimilare echipamente și 
roboți specializați pentru realizarea 
celulelor flexibile, ce urmează a se 
aplica incepind cu anul 1985. în pre
zent, in industria noastră se reali
zează, pe baza concepției proprii, și 
se aplică cu bune rezultate o serie 
de sisteme de automatizare și ciber- 
netizare a proceselor de producție, 
utilizindu-se aparate și echipamente 
din țară in proporție de circa 80—90 
la sută.

O atenție deosebită se acordă dez
voltării mijloacelor de automatizare 
electronice, utilizindu-se calculul 
electronic pentru conducerea proce
selor, precum și echipamente de 
teleprelucrare a datelor. S-au reali
zat și implementat automatizări cu 
calculatoare de proces, utilizate in 
industria petrochimică. în construc
ția de mașini, în industria metalur
gică, materialelor de construcții 
ș.a. ; s-a diversificat, tipizat și ex
tins gama de echipamente de reglare 
automată a acționărilor tiristorizate 
la nivelul puterilor mari (4 500 kW). 
Acest proces de dezvoltare sortimen
tală a dus la valorificarea superioară 
a materiilor prime și îndeosebi a 
metalului, la reducerea consumului 
de manoperă în procesele industriale 
și la creșterea mai rapidă a produc
tivității muncii.

Deși realizările sînt importante, In 
anii 1984—1985 și 1986—1990, potrivit 
programului adoptat pentru crește
rea mai accentuată a productivității 
muncii, se impun eforturi deosebite 
pentru conceperea și realizarea a 
noi elemente și echipamente de au
tomatizare și extinderea miniaturi
zării lor. Prin electronizarea mai 
accentuată a mijloacelor de automa
tizare. producția mijloacelor de auto
matizare electronice va fi in anul 
1985 de trei ori mal mare față de 
1980. in timp ce producția de compo
nente electronice va crește de 1.5 ori. 
Cît privește structura produselor des
tinate automatizării, aceasta va fi 
profund marcată de ponderea calcu
latoarelor de proces, utilizarea mi
croprocesoarelor. a memoriilor semi
conductoare și a unei game largi de 
terminale de procea.

Nivelul de dezvoltare al producției 
de mijloace de automatizare, expe
riența acumulată pînă în prezent in 
aplicarea automatizărilor în diferi
te sectoare ale producției sint ele
mente de bază care asigură indus
triei românești posibilitatea de a re
zolva practic orice problemă de au
tomatizare solicitată in economia 
noastră națională. Esențial este 
acum ca pretutindeni, în fiecaire în
treprindere și in fiecare unitate de 
cercetare științifică și inginerie teh
nologică să se treacă neîntirziat la 
valorificarea deplină a acestor posi
bilități. Ținînd seama de prevederile 
de mare complexitate ale Programu
lui privind creșterea mai accentuată 
a productivității muncii, atît în pri
vința mecanizării și automatizării 
proceselor de producție, cît și in 
ceea ce privește modernizarea con
tinuă a tehnologiilor de fabricație, 
introducerea metodelor moderne de 
organizare și conducere, ridicarea 
calificării întregului personal munci
tor revin sarcini de mare răspun
dere organelor și organizațiilor de 
partid, tuturor organelor de condu
cere colectivă din întreprinderi șl 
din unitățile de cercetare și ingine
rie tehnologică chemate 6ă acționeze 
cu stăruință și fermitate pentru 
aplicarea măsurilor privind creșterea 
mai puternică a productivității mun
cii in toate ramurile și întreprinde
rile. să mobilizeze energiile și capa
citățile creatoare ale oamenilor 
muncii pentru îndeplinirea, etapă cu 
etapă, a sarcinii majore privind du
blarea productivității muncii în ur
mătorii ci ți va ani.

I
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Unirea de la 1 Decembrie 1918 - ANII REPUBLICII
măreț act istoric, operă a întregului popor *)

(Urmare din pag. I)

Ne amintim cu venerație de Ma
rea Unire din 1918, care a insem- 
nat pentru poporul român încununa
rea și împlinirea unei aspira
ții milenare de unitate, expre
sia politică a unui proces legic, 
obiectiv necesar, realizarea visu
lui de generații al acelor care din 
adincurile îndepărtate ale istoriei au 
trăit și muncit pe aceste meleaguri 
— făcind totodată din cauza justă a 
poporului român și cauza noastră, 
încă de la început unirea Transilva
niei cu România a fost salutată cu 
simpatie și sprijinită de populația 
germană de pe acest teritoriu. Edifi
cator in acest sens sint cele consem
nate în ziarul „Scliăssburger Zei- 
tung“ cane apărea la Sighișoara la 
30 noiembrie 1918, deci in ajunul 
marelui eveniment cu răsunet isto
ric: „Miine vor umple valea Mure
șului sute de mii de români, repre
zentanți ai tuturor meleagurilor lo
cuite de ei. Vechiul Bălgrad (adică 
Alba Iulia) va fi martorul avintului 
înălțător al unui popor vital trezit la 
libertate. In locul unde au singerat 
eroii Horia, Cloșca și Crișan, națiu
nea română iși va proclama miine 
suveranitatea".

Se cuvine subliniat că o serie de 
personalități ale sașilor din Transil
vania — comunitate care era nevoită 
să lupte și ea pentru libertăți demo
cratice în cadrul statului maghiar, . 
pentru menținerea ființei el etnice — 
atrași de orientarea general-demo- 
cratică a mișcării naționale româ
nești, și-au manifestat încă cu 
mult înaintea Unirii dorința de cola
borare cu românii. Asemenea poziții 
au adoptat profesorul Oskar Witts- 
tock din Sibiu. Franz Miiller, directo
rul școlii normale din Sighișoara, și 
mulți alții. Sub influența lor. Consi
liul Național al Sașilor transilvăneni 
se întrunește la Sibiu în zilele de 
21—22 noiembrie 1918, hotărind să 
intre in legătură cu Consiliul Națio
nal Român Central. O activitate me
ritorie in favoarea Unirii a desfășu
rat politicianul democrat Rudolf 
Brandsch (1880—1953), prieten de
votat al românilor și cauzei lor încă 
de la începutul veacului, cînd între
ținea legături de colaborare strinsă 
și prietenie cu reprezentanții popu
lației românești in parlamentul de la 
Budapesta. Ca deputat de Sibiu și 
militant consecvent pentru drepturi 
democratice, printre care și egalita
tea națiunilor, Brandsch era convins 
că 'în rezolvarea unor deziderate 
proprii sașii vor găsi audiență la gu
vernul de la Budapesta numai dacă 
vor colabora cu românii și celelalte 
naționalități, căci doar împreună vor 
reprezenta o forță politică de luat 
in seamă, capabilă să influențeze in 
favoarea tuturor naționalităților con-

locuitoare politica internă maghiară 
dominată de șovinism.

La citeva zile după Marea Adu
nare Națională de la Alba Iulia, 
care a proclamat in mod solemn în
tregirea neamului românesc, re
unirea într-o singură și unitară co
munitate statală, Consiliul Național 
Săsesc se întrunește în 14—18 de
cembrie în ședință plenară la 
Sibiu. în concluzia ședinței. Con
siliul Național Săsesc recunoaște 
noua realitate politică și întocmește 
in acest sens un memoriu, care este 
predat în ziua de 2 ianuarie 1919 
Consiliului Dirigent. cu care ocazie, 
dr. Adolf Schullerus, conducătorul 
desemnat al sașilor, rostește urmă
toarele cuvinte pline de realism po
litic : „Noi sașii, avem toată Încre
derea că liderii poporului român 
care au luptat și au suferit pentru 
drepturile naționale proprii vor re

tivă („Sachsentag") întrunită la 
6 noiembrie 1919 la Sighișoara, apli
carea lui urmărind tocmai facilitarea 
unei colaborări romano-sâsești ta 
toate compartimentele vieții econo
mice și sociale, afirmarea sașilor ca 
cetățeni loiali și totodată element 
constructiv al societății României 
întregite.

Imediat după plecarea în iulie 1919 
a trupelor franceze din Banat și tra
sarea frontierei dintre România și 
Iugoslavia de către Conferința de 
pace, Ia 10 august, o mare adunare 
populară care intrunea reprezentanți 
ai șvabilor bănățeni din mai toate 
localitățile locuite de această popu
lație, a votat la Timișoara o rezo
luție care susținea, de asemenea, 
unirea Transilvaniei, inclusiv Bana
tul, cu România. Totodată, șvabii bă
nățeni s-au adresat cu un memoriu 
și Conferinței de pace de la Paris

Eduard EISENBURGER
membru al CC. al P.C.R., președintele Consiliului oamenilor muncii 

de naționalitate germană

•) Comunicare la Sesiunea știin
țifică de la Ateneul Român consa
crată aniversării făuririi statului 
național unitar român.

cunoaște în întregime și poporului 
săsesc drepturile lui naționale".

Ca urmare, la puțin timp, urmează 
pasul decisiv : reprezentanții autori
zați ai populației săsești din Tran
silvania se adună in orașul Mediaș 
la 8 ianuarie 1919, deci cu mult îna
inte de recunoașterea noilor fron
tiere prin tratatele de pace, pen
tru a lua act de unire, salutind căl
duros și in unanimitate decizia luată 
la Alba Iulia din voința poporului 
român. „Poporul săsesc — se spune 
în declarația dată publicității cu 
această ocazie — ia act nu numai de 
un proces istoric de importanță 
mondială, ci și de dreptul legitim al 
poporului român pentru unirea și 
formarea unui stat", felicitindu-1 
totodată cordial cu prilejul împlini
rii idealurilor sale naționale.

Dînd glas sentimentelor de satis
facție și bucurie față de cursul eve
nimentelor. dar totodată și angaja
mentului ferm de a sluji noua pa
trie. articolul „Aderarea noastră la 
România" din ziarul „Kronstădter 
Zeitung" reliefa : „Rlnduielile pe 
care ne-am bazat aoroape 800 de 
ani și care au reglementat via
ța poporului nostru au fost suspen
date prin hotărirea noastră lua
tă la Mediaș. Avem convinge
rea fermă și hotărirea nestrămuta
tă să clădim casei noastre o fun
dație nouă și să rînduim aceas
tă casă nouă intr-un mod nou... 
Poporul nostru ane astăzi în fața sa 
un țel nou : patria nouă. în slujba 
ei punem vrednicia noastră seculară, 
elanul nostru constructiv, voința de 
a realiza noi faipte durabile".

Caracteristic pentru dorința sin
ceră de integrare a sașilor în noua 
patrie este și Programul Național 
adoptat de adunarea lor reprezenta

in care se spune printre altele : „Se
cole de viață comună ne-au învățat 
să apreciem pe vecinii și conlocui
torii noștri la justa lor valoare și 
experiența din timpurile din urmă 
n-a făcut decit să ne întărească con
vingerea că numai unirea cu Româ
nia va putea să ne ofere garanțiile 
suficiente pentru existența și pro
gresul nostru...".

Dealtfel, cauza românilor a fost 
cauza scumpă a populației germane 
și in zilele de restriște ale odiosului 
Dictat de la Viena. în acele clipe 
grele, cind se atenta la unitatea pa
triei, sașii s-au pronunțat în mod ca
tegoric împotriva acestui act nesă
buit ; populația germană din re
giunea Bistriței șl a Reghinului a 
semnat un memoriu in care protesta 
împotriva răpirii unei părți din Ar
deal de către Ungaria horthystă. ce- 
rind retrocedarea acesteia la patria 
mamă. în conștiința populației ger
mane, ca dealtfel și a românilor, era 
înrădăcinată ideea că Transilvania 
nu poate fi divizată, că ea formează 
un tot organic, și dezmembrarea ei 
este nefirească, potrivnică unor 
realități istorice incontestabile.

Atașamentul atât de cald al sașilor 
și șvabilor față de actul Unirii se ex
plică în ultimă instanță și prin tonul 
de echitate al Proclamației de la 
Alba Iulia, care promitea tuturor ce
tățenilor țării, fără deosebire de na
ționalitate, drepturi și libertăți egale( 
cu o generozitate proprie poporului 
român, care secole de-a riadul a cu
noscut cea mai crîncenă asuprire atît 
socială, cit și națională. în spiritul ei, 
scria dr. Valeriu Braniște, ministrul 
cultelor și instrucțiunii din Consiliul 
Dirigent : „în aceste momente mari, 
cind vremea ne cheamă la libertate 
națională, avem deci o datorie îndoi
tă, anume de o parte a ne întemeia

în mod solid toate drepturile noastre 
ca națiune liberă pe pămîntul pro
priu, iar de altă parte a ciștiga de
plina încredere a concetățenilor noș
tri Ca să se convingă că libertatea 
noastră este și libertatea lor, tot așa 
ca și a noastră ; noi nu aspirăm la 
rolul de stăpînitori asupra lor, ci 
voim să împărțim frățește drepturile 
noastre cu ei, ca să întemeiem fră
țeasca conlocuire pe pămîntul nos
tru, conlocuire întemeiată pe drept 
și dreptate, pe respect de drept și pe 
încredere reciprocă".

Continuînd principiile enunțate in 
proclamația de acum șase decenii și 
jumătate, ridicindu-le la rang de po
litică de stat, i-a revenit Partidului 
Comunist Român, orinduirii socialis
te menirea istorică de a rezolva ma
rile probleme ale progresului socie
tății românești, printre care și pro
blema națională, asigurindu-se de
plina egalitate în drepturi intre toți 
cetățenii patriei — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
pe plan ' politic, economic, : social șl 
cultural. Astăzi, statul nostru națio
nal unitar — România socialistă, pa
tria comună a tuturor fiilor acestui 
pămint — a dobîndit o forță de ne
zdruncinat ; ca niciodată, poporul 
este strins unit in cadrul Frontului 
Democrației și Unității Socialiste — 
expresia coeziunii și unității de gra
nit a întregii națiuni, a tuturor lo
cuitorilor țării, avînd aceleași aspi
rații și năzuințe; iar Congresul al 
XII-lea și Conferința Națională ale 
Partidului Comunist Român, în baza 
unei strategii elaborate anume pen
tru devenirea societății românești 
contemporane, gindită de secretarul 
general al partidului și președin
tele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, democratic, drept și ome
nește pentru toți, fiii patriei, aplicată 
cu fermitate spre binele țării și po
porului, ne-au deschis noi căi de 
continuă propășire, de înaintare 
neabătută pe calea socialismului și 
comunismului.

Aniversarea a 65 de ani de la Uni
rea Transilvantei cu România și fău
rirea statului național unitar român 
se constituie pe dreot cuvînt ca o 
sărbătoare a întregii națiuni și a fie
căruia dintre noi, fiindcă sint împli
nite astăzi visurile de egalitate și 
dreptate socială ale înaintașilor noș
tri. Cind șounem „visurile . înaintași
lor". ne gindim la toate momentele 
importante din trecutul patriei care 
au marcat lunta comună a maselor 
pentru egalitate, dreptate și o viață 
mai bună, la lupta poporului român 
pentru unitate națională — cauză 
susținută cu simpatie de populația 
germană care constituie de veacuri 
parte integrantă a acestor meleaguri, 
aducîndu-și umăr la umăr, inimă lin
gă inimă, cu poporul român, cu cele
lalte naționalități conlocuitoare, a- 
portul la întreaga creație materială 
și spirituală, la progresul lor, iar as
tăzi în mod conștient și hotărit la 
înflorirea României socialiste.

CRONICA LITERARA —
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Francisc Păcurariu este 
un romancier , de- vocavie. 
vocație trecută prin nu
meroase și. adesea, compli
cate filtre: stilul său inte
lectual naște o proză ela
borată, nu întotdeauna ușor 
de parcurs pe fragmente, 
însă cu satisfacții estetice 
de ansamblu certe, rezul
tate nu atit din savoarea 
verbală, aproape inexisten
tă, ca si la Rebreanu. cit 
din armătura epică solidă 
aglutinată prin stări si fap
te in jurul unor idei cen
trale.

Prozatorul articulează prin 
personaie universuri de 
idei, fără ca aceste perso
naie să fie abstracțiuni, 
înălțîndu-se prin faptele 
lor la dimensiunea simbo
lurilor și a principiilor. Fic
țiuni. in sine, oamenii 
acestor cărți exprimă o 
realitate autentică, au o 
istorie si sint solidari cu 
aceasta, care le impune fe
lul de a trăi și de a ac
ționa ; in acest fel sint cre
dibili. fac concurentă stă
rii civile. Personalele de 
prim-plan au această func
ție de liant narativ, un fel 
de comisi-voiaiori ai baga
jului epic pe deplin au
tentic si verificabil in da
tele esențiale. Sub diferi
te nume, personajele au 
funcția de rezoneur a lui 
Titus Herdeiea din ..Răs
coala" lui Rebreanu, dar se 
prezintă în genul perso
najelor lui,Camil Petrescu, 
adică sint'și implicate în 
proces, iau parte si. une
ori, il și determină, nu sint 
simpli martori, privitori 
exteriori. Poate aici aflăm 
formula originală a roma
nelor lui Francisc Păcu
rariu: epică obiectivă de 
factură clasică, neutră in 
sine, adusă prin personaje

ne a 65 de ani de Ia Uni
rea Transilvaniei cu Roma
nia. Acest 'fîbii volum*al 
lui Francisc Păcurariu cau
tă să surprindă cu mijloa
cele literaturii secularul 
proces prin care năzuința 
de unitate a poporului ro
mân s-a cristalizat și a de
venit realitate supremă.

Romanul este o lungă re
memorare a unui partici
pant la desfășurarea eve
nimentelor care au culmi
nat cu Marea Adunare 
populară de la 1 decembrie

la trăirea subiectivă inten-
participativă, nu o dată . _______ ______K_

explorînd aventura și inăo- riiă.j Aerisi ffldu volum«al 
li tul acțiunilor. Istoria, ca 
obiect general al acestor 
romane, se transferă in 
plan individual și se ma
nifestă estetic la acest ni
vel uman prin toată- com
plicata, labirintica stare su
fletească a inșilor. „Lecția 
de istorie" pe care Fran
cisc Păcurariu și-a însu
șit-o. spre cinstea sa, cu 
toată acribia se valorifică 
deplin prin mijloacele li-

mata revoluție de la mlj.

un „intuitiv", nu „i 
mitiv, ci un bărbat 
nic, aflat aproape 
voarele de energii 
re ale vieții, dotat 
mare 
nanță afectivă, dar și cu 
o voință de fier...". Acesta 
dovedea „o sinceră comu
niune simpatetică, obscură, 
cu viața, o mare solidari
tate cu pulsația ei profun
dă. ca și cu manifestările

te" .. Jimic 
,un pri- 
t puter- 

de iz- 
prima- 

; cu o 
capacitate de rezo-

Generațiile Unirii*)

•) Francisc Păcu
rariu: Geneza, editura 
Dacia.

teraturii si recreează, este- 
ticește vorbind, o lume 
mediată, lumea romanului 
desprinsă din fecundarea 
profundă a realului, dar nu 
mai puțin ficțiune, adică 
artă.

Ultimul său roman. „Ge
neza". apărut la editura 
„Dacia", încheie un ciclu de 
patru romane alcătuind o 
tetralogie, cartea de față 
constituind de fapt prelu
diul acesteia: „Nota auto
rului" face necesara preci
zare cu mențiunea că în
tr-o viitoare republicare 
volumul de fată va deschi
de tetralogia, ce va purta 
titlul „Timpul și furtuni
le". Ca și celelalte roma
ne. „Geneza" încearcă să 
dea pulsația vieții concre
te. a realității si adevăru
lui uman unor clipe din 
eternitatea unei străvechi 
Vetre a vieții, gindirii, sim
țirii și destinului ponorului 
nostru, unor vise, suferin
țe si fapte ale Transilva
niei". Cartea a apărut în 
preajma sărbătoririi de că
tre întreaga noastră natiu-

1918 de la Alba Iulia, unde, 
pe Cimpul lui Horia, s-a 
împlinit actul istoric al 
Unirii. O serie de eveni
mente si personaje de prim 
plan ale istoriei noastre 
dau întregii narațiuni în
cărcătura de neconfundat a 
vieții exprimate in datele 
ei reale de povestirea a- 
cestui personaj aflat în du
bla ipostază de participant 
si martor. Septimiu Vlad 
întruchipează evoluția unei 
stirpe cu înaintași glorioși, 
adevărați purtători ai me
sajului unității. El iși a- 
mintește in viitoarea fan
telor de marile lor merite 
și încearcă să le schițeze 
portretele asa cum i-au ră
mas în memorie prin fap
tele lor deosebite. Geron- 
tie Vlad. bunicul, „un fel 
de zeu taciturn, aspru, dar 
cunoscător al cuvintelor 
capabile să tisnească apă 
din piatră seacă", „bărbat 
spătos, cu fata mare ru
menă. încadrată de o bar
bă stufoasă părînd ver
zuie" fusese unul din lo- 
cotenentii Iul Avram Iancu 
și participase la zbuciu-

ei superficiale". Tatăl său. 
in schimb, Iullu Vlad, „nu 
a fost decit un bărbat slă
buț, cu oase subțiri, puți
nei incovoiat", însă cuprins 
de „năzuința de înălțare 
sore târimul sublim al ma
rilor idei", adept al ideilor 
socialiste, pe cit de pasio
nat teoretician, pe atit de 
puțin aderent la practica 
nemijlocită, la rezolvarea 
puzderiei de probleme ce 
apăreau la fiecare pas. Pe 
cit de firesc si cu simt 
practic apare bunicul, pe 
atit de Idealist, utopic chiar 
se dezvăluie părintele. Sep
timiu. tinărul ofițer din ar
mata chesaro-crăiască si. 
după descompunerea aces
teia. membru al gărzii na
ționale. a strins in ființa 
sa tenacitatea bunicului, 
ideile înalte ale tatălui cu 
experiența aspră a războiu
lui unde decizia rapidă, ac
țiunea fulgerătoare însem
na nici mai mult nici mai 
puțin decit viată. Pentru 
el „pertractările" bătrînilor 
apăreau ca un anacronism 
de gindire periculos, pasi
bil a cauza daune irepara-

bile. Să știi să folosești 
momC'nțul revolutionâr Cryaț 
in conjunctură acelui ' ari 
1918 a fost poate „muta
rea" strategică hotăritoare 
a generației care a înfăp
tuit Unirea. La stările de 
fapte aceasta a găsit si so
luțiile corespunzătoare, a 
ales formule care să-i asi
gure succesul. De 
„Geneza" surprinde, 
exponenții celor trei 
rații, transformarea 
filozofii a vieții 
intr-o 
trecerea de la gîndirea so
licitantului la aceea a ac
țiunii hotărite, slujită de 
mijloacele necesare împli
nirii idealului Unirii. Fără 
a-i lipsi substanța epică 
necesară — numeroasele e- 
pisoade din viata celor trei 
protagoniști, personajele 
autentice, cu r0' hotăritor 
in desfășurarea evenimen
telor sau bogate extrase 
din documente si publicis
tica vremii, care fac cartea 
atractivă si plăcută la lec
tură — romanul dezvoltă 
preponderent, in manieră 
eseistică, o. filozofie a con
tribuțiilor generațiilor suc
cesive la împlinirea aces
tui ideal suprem. Geneza 
s-a zămislit in interior, 
din evoluția neîncetată a 
realităților transilvane si 
românești în ansamblu, ea 
a precedat tratatele . inter
naționale care au statutat 
ceea ce 
gătise i 
Scurtă i 
Vodă 
jertfe i 
trei secole 
cotată.

„Geneza" 
presus de orice o medita
ție profundă a implicării 
poporului român in istorie 
și a felului specific de a 
o face după chipul și idea
lurile sale.

fapt 
prin 

gene- 
unei 

. practice 
filozofie a istoriei.

i poporul nostru pre- 
după acel zenit de 
durată a lui
Viteazul, cu

Și rivnă in 
de luptă

rămîne

tv
PROGRAMUL 1

13,00 Telex.
13,05 La sfirșlt de săptămlnă (parțial 

color).
16,30 Columne ale Istoriei. Azi, munici

piul Drobeta-Turnu Severin.

16.45 Săptâmina politică.
17.00 Închiderea programului.
ÎS,00 Telejurnal (parțial color) • Sport.
19,20 Estrada muzicală.
19,30 Teleenclclopedia • Istorie șl arhi

tectură. Hanul lui Manuc • Omul 
și natura. Echilibrul ecologia O 72 
de bătăi pe minut O Univers și 
materie. Geneză cosmică.

20,00 Film serial: „Frontul invizibil" 
(color) — episodul 9.

20.50 Meridianele umorului și cintecu- 
lui.

22,00 Telejurnal (parțial color) • Sport.
22.20 Invitații televiziunii.
23.00 închiderea programului.

PROGRAMUL 2
19.00 Telejurnal C> Sport.
19.20 Buletinul rutier al Capitalei.
19,35 Moștenire pentru viitor. Ideea de 

Republică în literatura română.

Mihai 
atîtea 
peste 
nein-

mai

Emil VASILESCU

20.05 Tineri interpreți al Conservatoru
lui „G. Enescu“ Iași.

21,00 De pretutindeni. Un maestru al 
imaginii — pictorul Han Mellin 
(China).

21,15 Portret componistic. Llvlu Glo- 
deanu.

22,00 Telejurnal • Sport.
22.20 Bună seara, fete, bună seara, 

băieți I
23,00 închiderea programului.

Argeș organizarea Comite
tului județean' Argeș al U.T.C., la 
Casa științei și tehnicii pentru ti
neret din Pitești s-au desfășurat 
două simpozioane sub genericul 

• „Tineretul — prezență activă și res
ponsabilă in înfăptuirea unei pro
funde revoluții agrare". Dezbaterile 
au reliefat preocupările tinerilor 
pentru mecanizarea agriculturii, 
promovarea progresului tehnic și 
stimularea creației tehnico-știin- 
țifice. A fost relevată, totodată, 
prezența agroclubului de la stațiu
nea Albota ca mijloc eficient de 
informare, documentare, cercetare 
și de creștere a contribuției tinere
tului la sporirea producțiilor agri
cole în anul care vine. (Gheorghe 
Cirstea).
—

Vaslui. Sub EenericuI „Repu
blică. măreață vatră", in moderna 
sală a cinematografului Dacia din 
orașul Huși a avut loc un amplu 
spectacol literar-muzical-coregrat'ic 
dedicat apropiatei zile de 30 De
cembrie. Și-au adus contribuția 
formații artistice laureate ale edi
ției a IV-a a Festivalului național 
„Cintarea României". (Petru Ne- 
cula).

Timiș Pe străziIe ?* ih Piața 
Operei din municipiul Timișoara 
s-a desfășurat „Alaiul și spectaco
lul obiceiurilor iaice de iarnă". 500 
de artiști amatori dintre care renu- 
mitii dubași din Brăneștl, dansa
tori și interpret! ai cintecului popu

CARNET,CULTURAL

lar din Jupinești, Bichigi, Curtea, 
Po vergi na și alte localități ale 
județului, purtători ai celor mai 
autentice tradiții folclorice au dat 
viață, prin intermediul dansului, 
versului și cintecului unor obice
iuri si colinde care preamăresc 
valorile morale ale ponorului nos
tru. vocația sa pentru muncă, pen
tru pace. (Cezar Ioana).

Teleorman. 0358 corPulul 
didactic a organizat la Alexandria, 
împreună cu Societatea națională

de științe matematice o dezbatere 
metodică cu tema „Raportul dintre 
axiomatică și intuitiv în predarea 
geometriei". Au participat cadre 
didactice universitare din Bucu
rești. precum și profesorii de ma
tematică de la liceele și școlile 
generale din județul Teleorman. 
(Stan Ștefan).

Sibiu ka secția de artă popu
lară a Muzeului Brukenthal din 
Sibiu a fost vernisată expoziția 
„Obiceiuri populare de iarnă" in

Desăvirșirea acestor procese revo
luționare a dat o aură nouă Repu
blicii Populare, a situat statul nos
tru intr-o etapă calitativ nouă a evo
luției sale, stare pe care a consfin
țit-o constituția nouă a țării, adop
tată in august 1965, la propunerea 
Congresului al IX-lea al partidului. 
Reflectind marile cuceriri ale po
porului, obținute în cele aproape 
două decenii de existență a Republi
cii noastre populare, noile funcții ale 
statului, responsabilitățile sporite ale 
partidului in exercitarea rolului său 
conducător în societate, noua Consti
tuție a creat cadrul instituțional 
propice dezvoltării lor în continuare, 
înaintării accelerate a societății ro
mânești pe calea socialismului mul
tilateral dezvoltat.

Expresie sintetică a cuceririlor 
noastre revoluționare, noua consti
tuție a tării a dat Republicii denu-' 
mirea adecvată noii sale vîrste isto
rice — Republica Socialistă Româ
nia. Astfel s-a deschis o etapă nouă 
în noua istorie a țării, în viața Re
publicii, era unei profunde democra
tizări, pe temeiurile legalității și 
omeniei comuniste, perioada unui 
avînt fără- precedent în toate dome
niile construcției socialiste, a descă
tușării tuturor energiilor patriotice, 
revoluționare ale întregii națiuni. 
S-a deschis atunci acea epocă nouă 
pe care o numim cu îndreptățit te
mei „Epoca Nicolae Ceaușescu".

18 ani s-au scurs de la acest me
morabil eveniment în viața poporu
lui român. In orizonturile lor lumi
noase se cuprind, bogate în semnifi
cații, pagini de luminoasă dăruire și 
patetic efort creator, năzuinți, lupte, 
speranțe și mai ales noi și noi victo
rii ce îmbogățesc și înnobilează cro
nica de aur a patriei, din anii ei cei 
mai rodnici, fără asemănare cu vreo 
altă epocă istorică.

Am muncit eroic și am progresat 
mult în acești ani. Iar toate acestea 
au fost posibile și pentru că, atunci 
cind se croia un nou făgaș Repu
blicii, în fruntea partidului a fost 
ales un comunist curajos și energic, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cu 
forța minții sale geniale și cu ener
gia clocotitoare care îl animă, secre
tarul general al partidului, pre
ședintele României socialiste a des
chis orizonturi noi devenirii socia
liste a patriei. Alegerea sa la 28 
martie 1974, prin votul unanim și 
entuziast ai Marii Adunări Națio
nale, ea intiiul președinte al Repu
blicii Socialiste România a consacrat 
de jure imensul rol îndeplinit de cei 
mai iubit fiu al națiunii, de străluci
tul conducător al partidului și statu
lui în drumul Republicii spre mai 
binele ei, spre dezvoltarea visată, 
spre atît de mult năzuitul chip demn 
al României, spre desăvirșirea unei 
orînduiri clădite pe bazele unei 
largi și autentice democrații socia
liste, spre o Republică socialistă li
beră și suverană, cunoscută și pre
țuită pe întreaga planetă pentru po
litica sa activă de pace, colaborare 
internațională, progres social și 
prietenie între popoare.

Conferindu-i titlul de președinte al 
Republicii, poporul român l-a inves
tit pe cel mai iubit fiu al său cu 
însemnele profundei stime și înaltei 
încrederi pe cel care prin intreaga 
sa activitate revoluționară s-a dove
dit a fi. in toți acești 18 ani, intocmai 
ca in ardentele cuvinte ale jurămîn- 
tului depus în fața națtuntl*! „Jur 
să slujesc cu credință patria, să ac
ționez cu fermitate pentru apărarea 
independentei, suveranității' și inte
grității țării, pentru bunăstarea șl 
fericirea întregului popor, pentru 
edificarea socialismului și comunis
mului in Republica Socialistă Româ
nia... Jur că îmi voi face intotdeauna 
datoria cu cinste și devotament pen
tru strălucirea și măreția națiunii 
noastre socialiste, a Republicii Socia
liste România".

In răstimpul relativ scurt, dar de o 
atît de mare densitate istorică al 
noii ere, cuvintele acestea au trecut 
din rostirea solemnă în viața de zi 
cu zi a Republicii. Vorba și fapta 
sint totuna, pentru că la temelia lor 
se află gindirea și practica novatoa
re ale unui înflăcărat revoluționar, 
ale unui mare om de stat. Un jură- 
mint care a generat gestul reciproc 
de conștiință al jurămintuiiii întregii, 
națiuni față de partid, față de pre
ședintele Republicii, de a-1 urma fără 
preget, de a munci fără contenire 
pentru viitorul luminos al țării.

„Republică democratică", voiau 
înaintașii. Și iat-o realizată mai pre
sus de aspirațiile lor ca Republică 
a democrației socialiste, muncitorești, 
întemeiată pe un larg edificiu, alcă
tuit din multiple instituții democra
tice originale, prin care a devenit 
fapt real participarea celor ce mun
cesc, fără deosebire de naționalitate, 
sex sau categorie socială, la condu
cerea treburilor colectivităților de 
muncă, a societății in ansamblu. Un 
cadru instituțional complex, mereu 
perfectibil pe măsura maturizării re
lațiilor socialiste de producție, a creș
terii conștiinței socialiste a poporu
lui. Sintem, așadar, martorii și păr
tașii unei epoci fără egal, in care 
democrația a parcurs istoricul drum 
de la principiile constituționale la 
materializarea lor deplină in viață, la 
actul de participare conștientă a mi
lioane și milioane de oameni la fău
rirea destinului lor.

Zestrea cu care va intra Republica 
in cel de-al 37-lea an al existenței 
sale este impresionantă. Orice bilanț 
bazat pe cifre comparative mijloceș
te doar o imagine parțială a distan
ței. dintre ce a fost și ce este, a dis
tanței dintre cum arăta țara acum 36 
de ani — in toate domeniile activi
tății omenești — și cum arată astăzi. 
Eliberată definitiv de stigmatul de 
„țară eminamente agrară", Românja 
de azi se bizuie pe o economie in- 
dustrial-agrară puternică, în plină 
dezvoltare și modernizare, pe o largă 
bază tehnico-materială, capabilă să 
asigure realizarea unei producții in
dustriale de peste 50 de ori maî mare 
decit aceea din primul an al Repu
blicii. Dispunind de o industrie pu
ternică, armonios dezvoltată pe în
treg cuprinsul țării, de o structură 
complexă a economiei naționale, 
România este azi in măsură să asi
gure locuri de muncă pentru toți cei 
apți de muncă. Să mai adăugăm și 
faptul că mai bine de jumătate din 
populația orașelor trăiește în locu
ințe construite in anii de după Con
gresul al IX-lea al partidului. Astăzi, 
poporul român se înfățișează lumii, 
deopotrivă, ca un popor cu un nivel 
de instruire dintre cele mai înainta
te. tinzind spre obligativitatea învă- 
țămintului liceal, ca un popor capa
bil să minuiască mijloace tehnice 
perfecțloriate, să creeze produse de 
mare complexitate tehnică, care să 
ne reprezinte cu cinste în relațiile 
economiei cu alte popoare ale lumii. 
Sîntem un popor cu o intelectualita
te numeroasă, în stare să țină pasul 
cu revoluția științifico-tehnică con
temporană, să contribuie la Îmbogă
țirea patrimoniului științei și cultu
rii universale. La această bogată 
zestre să adăugăm și marele pres
tigiu și respect de care se bucură, 
azi. România socialistă, pe toate me
ridianele și paralelele globului, pre
țuire dobindită. în primul rind, prin 
marele om politic, al cărui nume 
este identificat în lume cu însuși 
numele țării sale : Ceaușescu — 
România.

în fața celui de-al patrulea an al 
actualului cincinal, scrutăm viitorul 
cu încrederea că anii ce vor veni vor 
adăuga noi și durabile împliniri Re
publicii noastre socialiste. Această 
încredere se bazează pe temeiuri si
gure : avem un partid mai puternic 
și mai unit decit oricind, „un ade
vărat partid de masă, stimat și ur
mat cu încredere de întregul popor", 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, avem o clasă muncitoare 
eroică, călită în mari bătălii, un po- 
ppr harnic șl plin de energie, Ea 
toate1 acestea' "âe adaugă unitateă na
țiunii noastre in jurul partidului, al 
secretarului său general, hotărirea de 
a înfăptui neabătut hotărîrile Con
gresului al XII-lea. Aceasta repre
zintă garanția supremă că vom clădi 
o țară așa cum au visat-o înaintașii, 
așa cum a gindit-o cu clarviziune 
partidul nostru comunist. Să facem 
din acest cincinal — așa cum cu im
presionantă înflăcărare ne indeamnă 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — prin 
munca și dăruirea noastră, un cinci
nal al biruinței, al victoriei, al ma
rilor realizări, să ne prezentăm la 
cea de-a 40-a aniversare a revoluției 
de eliberare socială și națională, an
tifascistă și anttimperialistă și la 
Congresul al XIII-lea al partidu
lui, care vor avea loc anul viitor, cu 
un bilanț cit mai prestigios, demn 
de noul destin al Republicii noastre 
socialiste.
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DIVERS
Cu pasiune 

I și dăruire
Cu ani in urmă, el a coordo

nat lucrările de montaj la pri
ma turbină de la Porțile de 
Fier I. Tot aici a răspuns direct 
de executarea montajului la pri
ma turbină de fabricație româ
nească. In prezent, aflat pe șan
tierul hidrocentralei Porțile de 
Fier II, el răspunde de punerea 
„pe poziție" a primelor trei 
turbine din centrala electrică 
românească.

— In tot ce a făcut și face — 
ne scrie V. Traian — el dă do
vadă de pasiune, dăruire și înal
tă competență. Nu degeaba a 
ajuns maistru specialist și mulți 
dintre noi au trecut și trec pe 
la „școala" lui. Se numește 
Nicolae Nicolae. Noi, in glumă, 
ii zicem „Nicolae bis". Dar el 
face nu cit doi, ci cit zece la un 
loc I Și asta nu de ieri, 
alaltăieri, ci de ani de zile, de 
unde și urarea noastră : „Mulți 
înainte ! Ani de bucurii, cu să
nătate
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Monedă unicat
In localitatea dimbovițeană 

Urseiu a fost descoperit unul 
dintre cele mai importante te
zaure de monede dacice din ar
gint. Printre ele se află și o mo
nedă care a suscitat și suscită 
atenția specialiștilor. Ei au ajuns 
la concluzia că este vorba de o 
monedă celtică, avind pe avers 
o figură umană stilizată, iar pe 
revers un cal și un călăreț.

Prezența unei astfel de mone
de intr-un tezaur dacic repre
zintă un fapt inedit. Potrivit 
aprecierii specialiștilor, tezaurul 
ar fi putut aparține unei căpete
nii dacice locale, dar modul in 
care acesta a ajuns in posesia 
unei monede celtice rămine, 
deocamdată, o problemă in aten
ția si studiul cercetătorilor.

Bobită 
la Delfi na riu
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Mare aglomerație la cele două 
spectacole care au loc in fiecare 
zi la bazinul acoperit al Delfi- 
nariului din Constanța. încă din 
prima zi de vacanță, Delfinariul 
a fost luat „in primire'4 de o 
mulțime de copii, atrași de cei 
opt delfini, protagoniștii neobo
siți ai programelor din sezonul 
estival.

Dar iată că Delfinariul con- 
stănțean a rezervat copiilor — și 
nu numai lor — încă o plăcută 
surpriză : alături de delfini, evo
luează cu mult aplomb și un... 
pinguin^ Se numește Bobită. Este 
pinguinul de care am scrisirt 
rubrica noastră cind a fost adus 
In țară de nava de pescuit ocea
nic „Polar III", printre marinarii 
căreia poposise și de care nu s-a 
indurat să se mai despartă. A- 
cum, Bobită s-a acomodat foarte 
bine cu delfinii, iar aceștia, la 
rindu-le, nu se arată deloc su- 
părați, ci dimpotrivă, că impart 
cu el aplauzele la scenă deschisă.

/

între ai mei"
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Deak Mihail din Topltța a tre
cut pragul anului 101 al viefii 
sale. O viață trăită in cultul mun
cii și al cumpătării. A îngrijit, 
ca silvicultor, pădurile din jurul 
Topliței și puieții de copaci pe 
care i-a sădit în tinerețe se 
înalță astăzi falnici, și parcă-l 
îmbie, și parcă-i ocrotesc mersul 
printre ei. Pentru că și astăzi,
— aflăm din ziarul „Informaia 
Harghitei" — destoinicului silvi
cultor de odinioară ii plac și-l 
atrag drumețiile, mersul pe jos. 
Poate asta l-a și făcut să dea 
ascultare îndemnului celor două 
fiice ale sale — Ecaterina și Eli- 
sabeta, ele insele... pensionare
— să le urmeze la Clui-Nono-a. 
Dar D.M. s-a reîntors, neașteptat 
de repede, la Toplița.

— De Ce n-ai rămas acolo, 
Mihai-baci, că e oraș mai mare, 
mai fain, mai... 2

— Este, nimic de zis — a 
răspuns el. Dar acolo nu mă cu
noaște șl nu cunosc pe nimeni. 
Aici, la tot pasul, oamenii îmi 
dau binețe și schimbăm c'.te-o 
vorbă. Nici nu știi ce bine 
simt aici, printre ai mei...

I Ștafeta 
în mîîni bune

mă
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Un modern
în orașul Băilești 

s-a dat în folosință 
unul din cele mai mo
derne și funcționale 
cluburi muncitorești 
din județul Dolj, el 
dispunind de o sală de 
spectacole cu 400 de 
locuri, bibliotecă, săli 
de lectură și audiții 
muzicale, de alte spa

club muncitoresc la Băilești
ții destinate unor mul
tiple și variate mani
festări politico-ideolo- 
gice și cultural-educa
tive. Acest așezămint 
de cultură este reali
zat de Trustul de con
strucții locale — Cra
iova, cu sprijinul co
lectivelor întreprin
derilor industriale din

localitate, al deputați- 
lor și cetățenilor, iar 
proiectul a fost elabo
rat de institutul jude
țean de specialitate. 
Tot in acest an, orașul 
Băilești, cetățenii săi 
au beneficiat și de alte 
dotări edilitar-gospo- 
dărești. (Nicolae Bă- 
bălău, corespondentul 
„Scinteii).
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viața 
mina 
ieși- 
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cadrul căreia sint sugestiv prezen
tate manifestări folclorice tradi
ționale din zona Sibiului, intre care 
Plugușorul. Ceata Junilor, jocuri cu 
măști, lolele — străvechi obiceiuri 
de iarnă ale meșteșugarilor ș.a. La 
vernisaj si-a dat concursul un grup 
de colindători din comuna Ra- 
Covita. (Nicolae Brujan).

Bistrița Nâsâud. Casa de 
cultură a sindicatelor din munici
piul Bistrița a fost gazda unui spec- 
tacol-concert sub genericul „Gala 
laureaților". Și-au dat concursul 
formațiile evidențiate in cadrul ce
lei de a IV-a ediții a Festivalului 
național „Cintarea României" apar
țin ind colectivelor muncitorești din

opt întreprinderi de pe platforma 
industrială a localității. (Gheorghe 
Crișan).

Maramureș.
sărbătoririi celei

Sub semnul 
de-a 65-a ani

versări a făuririi statului național 
unitar român, precum și a Zilei 
Republicii, elevii liceului industrial 
r.r. 8 din Baia Mare au prezentat 
pe scena casei de cultură un am
plu spectacol artistic. Purtind
semnătura pentru libret și regie a
actorului Cornel Mititelu de la
Teatrul Dramatic, spectacolul li- 
terar-muzical al elevilor a adus 
patriei și partidului un ales omagiu 
ia cîntec și vers patriotic. (Gheor- 
ghe Susa).
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Moment emoționant in 
brigăzii tineretului de la 
Motru-Vest : sărbătorirea 
rit la pensie a minerului 
Scrieeiu. Poate vă veți întreba :
„Dacă-i brigadă de tineret, de 
ce a fost in fruntea ei un vete
ran Pentru că și „veteranul" 
de azi a fost cindva tinăr, și 
timp de 32 de ani, cit a lucrat 
ca miner, a lucrat numai în mij
locul tinerilor. Brigada formată 
din tinerii lui se află de multă 
vreme in fruntea celor mai buni 
mineri din Valea Motrului, în- 
registrind adevărate recorduri 
de înaintare in abataj. Aici au 
prins viață „Plugul" și „Scutul" 
lui Pescaru, dispozitive de mare 
eficiență, despre care am scris 
in rubrica noastră. Și, ca un co
rolar, brigada încheie anul cu o 
producție suplimentară de peste 
20 000 de tone. „Cea mai mare 
bucurie a mea — ne spune vete
ranul — a fost aceea că i-am 
convins pe mulți tineri să îm
brățișeze meseria de mineri. O 
meserie frumoasă și bărbă
tească, plină de satisfacții. 
Las in locul meu, in fruntea bri
găzii, un tinăr dirz și inimos, așa 
cum. eram eu la virsta lui. 
doresc. -Noroc bun !*“.

Ii

Rubrică realizată de 
Petre POPA 
și corespondenții „Scinteii*
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Excelenței Sale general-locotenent
HOSSAIN MUHAMMAD ERSHAD

Președintele Republicii Populare Bangladesh
DHAKA

Cu prilejul preluării funcției de președinte al Republicii Populare 
Bangladesh, vă transmit calde felicitări și cele mai bune urări.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și strînsă conlucrare 
statornicite intre Republica Socialistă România și Republica Populară 
Bangladesh vor cunoaște o continuă dezvoltare, în interesul celor două țări 
ale noastre, al cauzei păcii, independenței popoarelor și colaborării în

Convocarea-bilanț a activului 
cadrelor de bază din statele majore 

ale gărzilor patriotice
întreaga lume.

TELE
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat 
o telegramă de felicitare primului 
ministru al Republicii Turcia, Turgut 
Ozal, cu prilejul desemnării sale in 
această funcție. In telegramă este

Convorbiri româno-irakiene în probleme 
ale tineretului

Tovarășul Nicu Ceaușescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului, s-a 
intilnit, vineri, cu Ahmad Hussein 
Al Samarraie, ministrul tineretului 
din Irak, care întreprinde o vizită în 
tara noastră.

Cu acest prilej au fost evidențiate 
raporturile de colaborare, pe multi
ple planuri, dintre organizațiile și 
organismele de tineret din Republi
ca Socialistă România și Republica 
Irak. A fost exprimată, de ambele

Încheierea vizitei în țara noastră
a delegației Uniunii Sindicatelor din R.S.F. Iugoslavia

Vineri s-a încheiat vizita de priete
nie și schimb de experiență în țara 
noastră a delegației sindicatelor din 
R.S.F. Iugoslavia, condusă de tova
rășul Stoian Stoicevski, membru al 
Comitetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, președin
tele Consiliului Uniunii Sindicatelor 
din Iugoslavia.

în cadrul convorbirilor și al schim
bului de experiență a fost exprimată

Prezentarea de condoleanțe la Ambasada Marocului
în legătură cu încetarea din viață 

a prințului Mulay Abdallah, fratele 
regelui Marocului. Hassan al II-lea, 
a ambasada acestei țări la București 

„u prezentat, vineri, condoleanțe 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Ion Teoreanu,

Aniversarea teatrului „George Bacovia” 
din Bacău

Teatrul „George Bacovia" din Ba
cău a împlinit 35 de ani de activita
te. Participanții la adunarea festivă 
organizată cu acest prilej au adresat 
o telegramă C.C. al P.C.R., tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România. în care se spune, intre 
altele : însușindu-și cu însuflețire 
ideile clarvăzătoare, orientările de 
însemnătate deosebită pentru viața 
artistică a țării cuprinse in cuvin- 
tarea rostită de dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar 
general, la Consfătuirea de lucru 
pe problemele muncii organizatorice 
și politico-educative de la Man

COTIDIAN.
relatări ale reporterilor și corespondenților „Scînteii“

■ Pe platforma industrială a 
orașului Tulcea au început lucrările 
la un nou obiectiv economic : uni
tatea de reeșapat anvelope uzate. 
Incepind de anul viitor, aici vor fi 
recuperate sute de mii de anvelo
pe scoase din uz.

■ In orașele județului Argeș - 
Cimpulung, Curtea de Argeș, Cos- 
tești, Topoloveni și în viitorul cen
tru urban Mioveni al constructorilor 
de autoturisme - s-au construit in 
acest an peste 3 700 apartamente. 
Acestora li se adaugă 250 de a- 
partamente destinate specialiștilor 
de la sate.

□ In frumosul oraș-stațiune Co- 
vasna a intrat în funcțiune o fabri
că de biscuiți. Modern utilată, ea 
are o capacitate de 20 tone pe zi.

3 In perimetrul central și în 
noul ansamblu de locuințe din zona 
gării a municipiului Focșani, con
structorii au finalizat lucrările la 
încă trei noi blocuri. Cu această 
realizare, constructorii vrînceni și-au 
îndeplinit, înainte de termen, planul 
pe acest an de 1 800 de aparta
mente, care au fost puse la dispo- 

i ziția oamenilor muncii din orașele

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAL : Dinamo — Corvitiul 4—2 În cîteva rînduri

Ieri, la București, s-a jucat ulti
mul dintre meciurile restante din tu
rul campionatului diviziei A, ediția 
1983—1984, meciul Dinamo — Corvi- 
nul.

întâlnirea s-a încheiat cu scorul de 
4—2 (2—0) pentru echipa gazdă.

Golurile au fast înscrise de Drag- 
nea (min. 25 și 88), Turcu (44) și Au
gustin (71), pentru învingători, și de 
Klein (65) și Radu Gheorghe (83) 
pentru echipa din Hunedoara.

★
Campionatul diviziei A se va relua 

în luna februarie 1934, data exactă 
nefiind încă stabilită (cel mai pro
babil : miercuri, 15 februarie).

Sub rezerva unor eventuale modi
ficări în calendarul competițional 
din primăvara viitoare, programul 
primei etape a returului campiona
tului va avea următoarele meciuri : 
Chimia — Dinamo, Steaua — C. S. 
Tîrgoviște, Universitatea Craiova — 
S. C. Bacău, Sportul studențesc —

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

RAMĂ
exprimată speranța că relațiile de 
prietenie și colaborare dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Turcia se vor extinde și 
adinei, spre binele celor două țări 
și popoare, in interesul păcii, secu
rității și cooperării în Balcani, în 
Europa și în lume.

părți, dorința de a extinde și diver
sifica această cooperare. în spiritul 
relațiilor existente între cele două 
țări, pe baza înțelegerilor convenite 
la cel mai inalt nivel.

S-a realizat, totodată, un schimb 
de vederi în legătură cu unele pro
bleme actuale ale vieții internațio
nale.

La Întâlnire a participat Badri Ke
rim Kadhim Al-Gallawi, ambasado
rul Republicii Irak la București.

convingerea că vizita în România a 
delegației sindicatelor din Iugoslavia 
reprezintă o nouă contribuție la dez
voltarea în continuare a bunelor re
lații de prietenie și colaborare exis
tente între Uniunea Generală a Sin
dicatelor din România și Uniunea 
Sindicatelor din Iugoslavia, spre bi- 
ne’e oamenilor muncii, al popoarelor 
din cele două țări, al cauzei socia
lismului și păcii în lume.

ministrul educației și învătămintu- 
lui, Maria Groza, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

Cei prezenți au păstrat un moment 
de reculegere in fața portretului în
doliat al defunctului și au semnat în 
cartea de condoleanțe.

galia, slujitorii scenei băcăuane 
se angajează să participe cu întreaga 
lor capacitate de creație la procesul 
complex de făurire a conștiinței îna
intate. revoluționare a maselor largi 
de ,pameni ai wiuntii, să-șj, sporească 
exigența- față- de operele dramatice 
puse în scenă. Acordînd întîietate 
repertoriului național militant, care 
propune modele umane demne de 
urmat, ne angajăm să muncim cu 
abnegație pentru inflorirea culturii și 
artei pe pămîntul scumpei noastre 
patrii, să creăm spectacole cu pu
ternice valențe educative, in stare să 
cultive patriotismul, umanismul re
voluționar, ideile păcii, înțelegerii și 
colaborării între popoare.

A

județului și din unele așezări ru
rale.

■ Vineri după-amiază a avut loc 
la librăria „Mihail Sadoveanu" din 
Capitală festivitatea de lansare a 
două noi volume de versuri și pu
blicistică militantă semnate de Cor- 
neliu Vadim Tudor : „Istorie și ci
vilizație" (Editura Eminescu) și „Sa- 
turnalii” (Editura Albatros). Au luat 
cuvîntul scriitorii Eugen Barbu, mem
bru corespondent al Academiei Re
publicii Socialiste România, și Dan 
Zamfirescu. In încheiere, actorii 
Florin Piersic și Ion Besoiu au re
citat versuri din creația tînărului 
autor.

n La Combinatul de celuloză și 
hîrtie din Brăila s-a desfășurat cea 
de-a X-a ediție a concursului pro
fesional „Cel mai bun sortator de 
hîrtie". Principalele obiective ale 
concursului, care s-a constituit și 
într-un veritabil schimb de expe
riență : gradul de pregătire profe
sională, identificarea unor metode 
noi de sporire a productivității mun
cii, de valorificare a tuturor resur
selor materiale și economisire a 
energiei.

Corvinul, F. C. Bihor — F. C. Baia 
Mare, Politehnica Iași — Dunărea, 
Petrolul — F. C. Argeș, F. C. Olt —• 
Rapid și Jiul — A.S.A.

CLASAMENTUL DEFINITIV 
AL TURULUI

1. Dinamo 17 10 5 2 33-15 25
2. Steaua 17 11 2 4 39-13 24
3. Univ. Craiova 17 10 2 5 26-14 82
4. Sportul stud. 17 9 3 5 27-18 21
5. F. C. Bihor 17 8 4 5 29-22 20
6. Poli. Iași 17 6 8 3 17-14 20
7. S. C. Bacău 17 8 3 6 16-21 19
8. F. C. Argeș 17 8 2 7 22-18 18
9. Jiul 17 7 4 6 15-20 18

10. F. C. Olt 17 4 8 5 12-12 16
11. Chimia 17 6 4 7 19-25 16
12. Baia Mare 17 6 4 7 19-28 16
13. A.S.A. 17 6 3 8 17-22 15
14. Corvinul 17 5 4 8 23-24 14
15. Rapid 17 4 5 8 13-19 13
16. C. S. Tîrgov. 17 3 5 9 13-26 11
17. Dunărea 17 2 6 9 8-18 iO
18. Petrolul 17 2 4 11 13-32 8

în zilele de 21—22 decembrie a.c. 
a avut loc în Capitală convocarea- 
bilanț a activului cadrelor de bază 
din statele majore ale gărzilor pa
triotice.

Desfășurindu-se în climatul de pu
ternic avînt politic și de vie emula
ție creatoare cu care întregul nostru 
popor transpune în fapt insufleți- 
toarele obiective și sarcini trasate 
de Congresul al XII-lea și Conferin
ța Națională ale P.C.R., de plena
rele și consfătuirile de lucru din 
acest an ale partidului, indicațiile și 
orientările date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
în vederea ascensiunii continue a 
țării spre noi trepte ale progresu
lui și civilizației socialiste, prein- 
tîmpinării războiului și asigurării 
păcii, convocarea a reliefat contri
buția crescîndă adusă în 1983 la dez
voltarea economico-socială, precum 
și succesele importante obținute in 
procesul pregătirii de luptă, poli
tico-educative și pentru acțiune de 
către milioanele de muncitori, ță
rani și intelectuali — bărbați și fe
mei, fără deosebire de naționalitate 
— înrolați în gărzile patriotice, care, 
ca proprietari, producători, benefi
ciari și apărători, îmbină in mod fi
resc și necesar activitatea de pro
ducție, cercetare, creație și învăță- 
mint cu pregătirea responsabilă pen
tru străjuirea cuceririlor revoluțio
nare. a suveranității și independen
ței patriei. în cursul anului 1983, 
gărzile patriotice și-au sporit nu
mărul efectivelor luptătoare, s-au 
consolidat și mai mult din punct de 
vedere organizatoric, au făcut pași 
importanți în ridicarea capacității de 
acțiune și intervenție, în adîncirea 
colaborării și cooperării cu unitățile 
forțelor armate și cu celelalte com
ponente ale sistemului național de
fensiv, în sprijinirea instruirii mili
tare a formațiunilor de tineret, con
tribuind în mod substanțial la afir
marea localităților, Întreprinderilor 
și celorlalte unități economico-so- 
ciale ca adevărate cetăți de educație 
revoluționară, de muncă, luptă și 
apărare.

Au fost analizate profund, în spi
rit de înaltă exigență comunistă, co
respunzător cerințelor documentelor 
de partid, ale Directivei comandan
tului suprem, atât succesele dobin- 
dite, cit și unele neajunsuri și minu
suri manifestate, necesitatea înlătu
rării acestora in următorul an, căile 
de perfecționare continuă a procesu
lui instructiv-educativ. Neajunsurile 
vizează îndeosebi laturile calitative 
ale activității unor state majore și 
subunități, anumite rămîneri în 
urmă pe linia dezvoltării bazei ma
teriale de instrucție prin autodotate, 
spiritul de creativitate, de ordine, 
disciplină și răspundere care nu in 
toate colectivele luptătoare se ridică 
la nivelul marilor exigențe actuale.

In lumina aprecierilor partidului
Telegrama dă glas gîndurilor și sentimentelor de nețărmurită dragoste și 

recunoștință nutrite de toți combatanții gărzilor patriotice față de cel mai 
stimat și mai iubit fiu al poporului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducător 
încercat și vizionar, militant neobosit pentru pace și colaborare internațio
nală, personalitate marcantă a epocii contemporane, exponentul și simbolul 
luminos-al ,-ințețeselor vitale ale patriei, al i unității, naționale, suveranității 
și independentei de stat. „Folosim acest prilej — se soune în telegramă — 
spre a ne exprima adeziunea deplină față dc strălucitele dumneavoastră ini
tiative și acțiuni de amplă rezonantă națională și internațională consacrate 
dezarmării generale, in primul rind a celei nucleare, preîntâmpinării unul 
război distrugător, asigurării păcii, securității și colaborării fructuoase în Eu
ropa și pe toate celelalte continente, fată de politica internă și externă româ
nească dinamică și realistă, al cărei înțelept și neobosit promotor sinteti, 
precum și mindria patriotică profundă pentru succesele remarcabile dobîn- 
dite de poporul nostru, sub steagul glorios al partidului, in grandioasa operă 
de înflorire multilaterală a țării, de întărire a prestigiului, suveranității, 
unității și independenței sale". Sint raportate comandantului suprem succe
sele cu care gărzile patriotice încheie în toate domeniile de activitate actualul 
an de pregătire, precum și unele lipsuri manifestate și modalitățile de înlă
turare a acestora, pentru perfecționarea pregătirii de luntă. politico-educative 
și pentru acțiune corespunzător cerințelor doctrinei apărării naționale.

„Vă asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe comandant suprem, se 
arată in încheiere, că în anul care vine — anul celei de-a XXXX-a aniver
sări a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperia- 
listă, anul Congresului al XTII-lea al Partidului Comunist Român — nn vom 
precupeți nici nn efort in vederea realizării noii calități, superioare în în
treaga activitate pe care o desfășurăm, astfel incit, sporindu-și combativi
tatea, perfecț’onindu-și necontenit măiestria și puterea de luptă, gărzile 
patriotice să fie permanent Ia înălțimea încrederii acordate, a sacrei misiuni 
de a apăra cu vitejie și spirit de sacrificiu, împreună cu forțele armate, cu 
întregul popor, cuceririle socialiste, integritatea teritorială, suveranitatea și 
independenta scumpei noastre patrii.

Cu prilejul celei de-a XXXVI-a aniversări a proclamării Republicii șl 
al Anului Nou, vă rugăm să ne permiteți, iubite tovarășe comandant suprem, 
să vă prezentăm din adincul inimilor felicitările noastre cele mai respec
tuoase, urări fierbinți de viată lungă, luminoasă și fericită, multă sănătate 
și multă putere de muncă, spre binele națiunii și gloria României socialiste".

Cronica zilei
La Muzeul colecțiilor de artă din 

Capitală s-a deschis vineri la amiază, 
în cadrul programului de schimburi 
culturale româno-canadfene, o expo
ziție de litografii cu lucrări realizate 
de pictorul Robert Bateman. La ver
nisaj au participat reprezentanți ai 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Ministerului Afacerilor Ex

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 

24 decembrie, ora 20 — 27 decembrie, 
ora 20. In țară: Vreme in general caldă. 
Cer mal mult noros. Precipitații locale 
sub formă de ploaie și burniță vor că
dea In Crișana, Maramureș, Transilva
nia și nordul Moldovei și izolate în 
rest. Intensificări locale de vint predo- 
mlnînd din sectorul nord-vestlc. Tem

• Suedezul Mats Wilander și ame
ricanul Jimmy Arias, doi dintre cei 
mai buni tenismani din lume, inten
ționează să participe la turneul de
monstrativ organizat cu ocazia Jocu
rilor Olimpice de la Los Angeles, din 
1984.

După cum se știe, la turneul de
monstrativ al J.O. din 1984 vor putea 
participa numai jucători în virstă de 
pînă la 20 de ani.
• Proba de slalom uriaș de la 

Cras-Montana (Elveția), contând pen
tru „Cupa Europei" la schi alpin, a 
fost cîștigată de vest-germanul Pe
ter Namberger, cronometrat cu timpul 
de 2’47”79/100.
• La turneul feminin de volei al 

Jocurilor Olimpice de la Los Angeles 
vor participa echipele U.R.S.S., Cu
bei, Braziliei, R.P. Chineze, Japo

nostru, ale secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind 
caracterul deosebit de periculos 
pentru cauza păcii al actualelor evo
luții pe planul vieții politico-mili- 
tare internaționale, participanții la 
convocare și-au exprimat hotărirea 
fermă de a face totul pentru ca, pa
ralel cu înfăptuirea exemplară a 
mărețelor obiective economico-so- 
ciale ale celui de-al patrulea an al 
cincinalului calității și eficienței, 
gărzile patriotice, ridieîndu-și pe o 
treaptă superioară forța de luptă, să 
fie apte, in orice împrejurări, să-și 
îndeplinească fără preget datoria 
sacră de apărare a patriei.

în încheierea lucrărilor a luat cu
vîntul tovarășul Ion Coman, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., care a sub
liniat, în lumina hotăririlor Confe
rinței Naționale și a Directivei co
mandantului suprem, principalele 
direcții de efort și sarcinile ce le re
vin organelor și organizațiilor de 
partid, statelor majore, comandan
ților de subunități și locțiitorilor po
litici pentru perfecționarea pregăti
rii gărzilor patriotice în următorul 
an de instrucție și educație. Vorbito
rul a accentuat asupra necesității 
consolidării realizărilor obținute, eli
minării ferme a neajunsurilor de 
orice fel. a oricăror manifestări de 
superficialitate și rutină, optimizării 
în continuare a cadrului organizato
ric al gărzilor patriotice, formării 
unor luptători temeinic instruiți, buni 
și foarte buni trăgători cu armamen
tul din dotare, ridicării Ia cote su
perioare de eficiență a procesului 
instructiv-educativ. întăririi discipli
nei. ordinii și răspunderii, amplifi
cării raporturilor de strînsă colabo
rare cu unitățile militare și cu ce
lelalte formațiuni de apărare prin 
organizarea unui număr mai mare 
de acțiuni în comun, perfecționării 
stilului și metodelor de muncă și a 
activității de conducere la toate ni
velurile. afirmării în orice împreju
rări a combatanților cu ecusonul tri
color ca oameni cu un profil moral- 
politic înaintat, care să pună întot
deauna interesele generale pe prim 
plan, să respecte neabătut legile ță
rii și să apere cu Înaltă răspundere 
proprietatea socialistă.

La lucrări au luat parte ca invitați 
reprezentanți ai Ministerului Apăsă
rii Naționale. Ministerului de Inter
ne. Comitetului Central al U.T.C., 
Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor. Consiliului Național al 
Societății de Cruce Roșie. Comanda
mentului Formațiilor Apărării Civile.

Participanții la convocarea de a- 
naliză și bilanț au adoptat, intr-o 
atmosferă de puternică vibrație re- 
volutionar-oatriotică. textul unei te
legrame adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general ai parti
dului. președintele Republicii, co
mandantul suprem al forțelor ar
mate.

terne. Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, 
Uniunii artiștilor plastici, oameni de 
artă și cultură, un numeros public. 
Au fost prezenți Jacques Simard, 
ambasadorul Canadei la București, 
membri ai ambasadei, precum și 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

peraturile minime vor fl cuprinse Intre 
minus 4 și plus 6 grade, izolat mal co- 
borite, maximele vor oscila între 2 șl 
12 grade. Se va produce ceață mal ales 
în primele zile. In București : Vreme 
relativ caldă, cu cerul temporar noros, 
favorabil ploii, îndeosebi la începutul 
Intervalului. Vînt slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fl cuprinse 
între minus un grad și plus 8 grade, 
cele maxime vor oscila între 4 șl 8 gra
de. In primele zile, ceață dimineața. 
(Liana Cazacioc, meteorolog de servi
ciu).

niei, R.D. Germane, S.U.A. și Peru
lui. Potrivit unei hotărirl a federa
ției internaționale, echipa Perului o 
înlocuiește pe cea a Tunisiei, care 
s-a retras.

• Dubla campioană olimpică la 
Jocurile de la Sapporo, cunoscuta 
schioară elvețiană Marie-Therese 
Nadig. a revenit la activitatea com- 
petițională de performanță, fiind in
clusă in lotul olimpic al țării sale. 
Recent, ea a declarat că speră să se 
numere printre medaliatele „Olim
piadei albe" de la Sarajevo.

• Organizatorii Jocurilor Olimpice 
de iarnă de la Sarajevo au anunțat 
că ultima verificare a bazelor spor
tive olimpice se va face între 19 șl 
22 ianuarie. în această perioadă se 
vor desfășura aici Întrecerile Jocu
rilor Olimpice pentru elevii și stu
denții din Iugoslavia.

Fruntașii muncii - în cartea 
de onoare a muncii

REZULTATELE ÎNTRECERII PE 11 LUNI DIN ACEST AN
încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute in întrecerea so

cialistă, pe cele unsprezece luni care au trecut din acest an, de către 
colective fruntașe de oameni ai muncii din întreprinderi industriale, 
transporturi, circulația mărfurilor, precum șt din centrale industriale.

Ca urmare a rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit 
pe baza realizării indicatorilor prevăzuți in criteriile de organizare a 
întrecerii socialiste, la 30 noiembrie ’) pe primele locuri se situează:

IN INDUSTRIA METALELOR 
NEFEROASE ȘI RARE

Locul I : întreprinderea de alu
miniu Slatina, cu 916,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,9 la sută la 
producția fizică, 4,8 la'sută la pro
ducția netă, 3,5 la sută la produc
tivitatea muncii ; depășiri de plan 
au mai fost obținute la export, 
producția-marfă vîndută și înca
sată și la beneficii ; consumurile 
de materii prime și materiale au 
fost mai mici decît cele normate 
cu 2,1 la sută, iar cele de energie 
electrică și combustibili cu 3,8 la 
sută.

Locul II : întreprinderea meta
lurgică „Neferal" București.

Locul III : întreprinderea meta
lurgică de metale neferoase Copșa 
Mică, județul Sibiu.
In industria articolelor 

CASNICE, STICLEI 
ȘI CERAMICII FINE

Locul I : întreprinderea „Inox“ 
București, cu 905 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 10,3 la sută la 
producția netă și la productivitatea 
muncii, 16,5 la sută la livrări de 
mărfuri la fondul pieței, 11,5 la 
sută la beneficii ; depășiri impor
tante de plan au fost obținute la 
export ; cheltuielile totale la 1 000 
Iei producție-marfă au fost mai 
mici decît cele planificate cu 3,4 
la sută, iar cele materiale cu 11,8 
la sută.

Locul II : întreprinderea „Me- 
taloglobus" București.

Locul III : întreprinderea de por
țelan Alba Iulia.

In domeniul POȘTEI
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

Locul I : Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Buzău, cu 
385,9 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,4 la sută la 
volumul activității de poștă și te
lecomunicații, 18,7 la sută la pres
tații in unități fizice ; 3,7 la sută 
la volumul de activitate pe o per
soană ; depășiri de plan au mai 
fost obținute la prestații de ser
vicii pentru populație și la bene
ficii ; cheltuielile la 1 000 Iei ve
nituri au fost mai mici decît cele 
planificate cu 5,4 la sută.

Locul II : Direcția de poștă a 
municipiului București.

Locul III : Direcția județeană da 
poștă și telecomunicații Galați.

IN DOMENIUL COMERȚULUI 
INTERIOR - ÎNTREPRINDEM 
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA .’ 
Locul I ; întreprinderea de ali

mentație publică Tg. Jiu, cu 332,9 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 2,7 Ia sută la 
desfaceri de mărfuri cu amănun
tul, 17,7 la sută la producția pro
prie, 12,3 la sută la beneficii, 2,6 
la sută la volumul desfacerilor de 
mărfuri pe un lucrător ; cheltu
ielile de circulație la 1 000 lei des
facere au fost mai mici decît cele 
planificate cu 21,1 la sută, iar 
nivelul fondului de retribuire la 
1 000 lei desfacere a fost, de ase
menea, mai mic decît cel planificat 
cu 4 la sută.

Locul II : întreprinderea de 
alimentație publică Drobeta-Tumu 
Severin.

Locul III : întreprinderea locală 
de alimentație publică Cotroceni — 
București.

•) Indicatorii privind pro
ducția netă, productivitatea 
muncii, costurile de producție și 
beneficiile tint calculați pe 
zece luni.

Oameni din marele laborator al creației tehnice
(Urmare din pag. I)
rii, pe frontul energiei, dar 
și pe cel din uzină, din fa
brică, din agricultură, care 
nu acceptă rutina, care-și 
dăruiește tot elanul, toată 
puterea de muncă ideii de 
progres. E romantism să 
visezi motorul de mline ; 
e romantism revoluționar 
să ai capacitatea de a te 
alinia la start alături de 
cei ce ii materializează. 
Cu toată ambiția. Cu toată 
seriozitatea.

— Dumneavoastră, zia
riștii. mereu despicați fi
rul în patru, ne spune, cu 
o nuanță de reproș, ingi
nerul Andrei Grigorescu, 
directorul Uzinei de poli
meri din cadrul Combina
tului petrochimic Pitești. 
Eu v-am istorisit povestea 
unei secții de producție și 
a unui colectiv, crezind că 
vă scutesc de întrebări su
plimentare si cînd colo...

...Secția de polietilenă de 
înaltă presiune a „dema
rat" in 1970 ; cu 400 de oa
meni ; cu instalații ultra
moderne. aduse pe valută 
forte ; cu producție de 
20—30 la sută sub capa
citatea proiectată la în
ceput, practic, in impo
sibilitatea de a atinge pa
rametrii proiectați. Dealt
fel. furnizorul, negustor 
priceput, prevăzuse totul 
și avea deja cheia în bu
zunar. O „chichiță". Costa 
insă, această „chichiță". Ia 
vremea aceea. 15 milioane 
de lei valută. „Măi fraților, 
a zis unul, noi o putem 
face de cinci ori mai iefti
nă, dacă-i pe-așa ! Și va
luta rămine in tară. Păi 
nu Din '74 gîndirea co
lectivului a început să dea 
roade. Astăzi capacitatea 
secției este cu 50 la sută

IN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I î întreprinderea jude

țeană de transport local Argeș, cu 
1 140 puncte.

Principalii Indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 26 la sută la ve
nituri din activitatea de transport, 
21 la sută la prestări servicii pen
tru populație, 14 la sută la trans
portul de marfă, 29 la sută la nu
mărul de călători transportați ; 
depășiri de plan au mai fost ob
ținute la productivitatea muncii 
și la beneficii ; cheltuielile totale 
la 1 000 lei venituri au fost mai 
mici decît cele planificate cu 17 
la sută, iar cele materiale cu 24 la 
sută.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de transport local Vrancea.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de transport local Bacău..

CENTRALE INDUSTRIALE 
INDUSTRIA MINIERA

Locul I : Combinatul minier Plo
iești, cu 258,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,2 la sută la 
producția fizică. 1,6 la sută la pro- 
ductia-marfă vîndută și încasată, 
1,8 la sută la productivitatea mun
cii : depășiri de plan au mai fost 
obținute la beneficii ; cheltuielile 
totale la 1 000 lei producție-marfă 
au fost mai mici decît cele plani
ficate cu 2,9 la sută, iar cele ma
teriale cu 1,8 la sută.

INDUSTRIA METALURGICA
Locul I : Centrala industrială de 

produse refractare Brașov, cu 401,1 
puncte.

* l’JJ f » '' r,.;. I;),Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 4,9 la sută la 
producția-marfă vîndută si tncasa- 
tă. 7,8 Ia sută la producția netă, 
5,7 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri de plan au mai fost ob
ținute și la beneficii; consumurile 
de materii prime și materiale au 
fost mai mici decît cele normate 
eu 11,3 la sută. Iar cele de ener
gie electrică si combustibili cu 8 
la sută.

INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR 
DE MAȘINI

Locul I : Centrul național al 
Industriei aeronautice române — 
București, cu 899,6 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu: 2,2 la sută la 
producția fizică, 6,8 la sută la pro
ducția netă, 11,3 la sută la 
productivitatea muncii : depășiri 
importante de plan au fost obți
nute la export, productia-marfă 
vîndută și încasată si la beneficii ; 
cheltuielile totale la 1 000 lei 
producție-marfă au fost mai mici 
decît cele planificate cu 2,4 la sută, 
iar cele materiale cu 3,9 la sută.

peste cit se prevăzuse prin 
proiectul initial ; realizări
le de producție s-au du
blat : gama sortimentală a 
sporit de aproape cinci 
ori... Acum, aici funcțio
nează, după un procedeu 
propriu, o instalație de 
concepție proprie, origina
lă, și colectivul dispune de 
o licență proprie, de fabri
care a polietilenei de înal
tă presiune. Peste care „a 
plouat" cu brevete de in
venții — vreo 15 — unele 
omologate în Anglia. In 
Franța, în Olanda, in 
R.F.G.

— Eram șef de secție, își 
amintește inginerul Grigo
rescu. atunci. în '77. cind 
colectivul nostru a ciștigat 
locul I la nivel de ramură 
și pe tară, ca o încununare 
a eforturilor : tovarășa a- 
cademician doctor Inginer 
Elena Ceaușescu mi-a in- 
minat personal diploma și 
ne-a urat noi succese. Suc
cese care n-au întârziat 
prea mult. în ’81 — pre
miul I la Salonul național 
de invenții, anul acesta — 
premiul I la Salonul inter
national al chimiei, la 
Moscova...

Acum, secția numără 
mai puțin de 200 de mun
citori. Cite unii au mai 
plecat in primii ani. cind 
a fost mai greu. Au ră
mas cei mai tenaci, cel 
mai căliți. Astăzi, multi ar 
vrea să se întoarcă, dar. 
intre timp, inteligenta a 
compensat și lipsa de tor
tă de muncă, si lipsurile 
tehnologice ; inginerii Gri
gorescu. Dan Vlaheli și 
Tokasik Nicolae și maiștrii 
Ion Tăsică. Vladimir Ciu- 
cu și Radu Nicolae nu 
și-au eruțat forțele. Si nu 
le-au crutat nici pe cele 
ale colectivului. Acum,

secția se mindrește în 
combinat cu cele mai mul
te invenții, cu o autentică 
vocație a creației tehnice.

— Care a fost 6ecretul 
reușitei ?

— Tinerețea noastră, ni 
se răspunde. Toți eram 
foarte tineri, abia porni
serăm tn meserie. în viată. 
Cu mult curai, e drept, cu 
entuziasm, cu dăruire.

Vorbesc de parcă ar fi 
trecut cine știe cit timp de 
atunci. Erau tineri, tineri 
sint încă și acum. Cu ex
cepția inginerului Tokasik, 
toți au cam în jur de trei
zeci de ani. După orele de 
program zăbovesc in con
tinuare. îndelung. în fata 
planșetei, minați de ace
lași neastâmpăr al căutării, 
al pasiunii creatoare.

Preocupări și calități a- 
semănătoare demonstrează 
și foarte tânărul colectiv al 
unei foarte tinere între
prinderi, „Electroargeș" 
din Curtea de Argeș. în 
ultima vreme el a reușit 
să taie de pe lista Impor
turilor cîteva zeci de pro
duse complexe, cu preciza
rea: „asimilat".

— întreprinderea noas
tră, avea să ne spună in
ginerul inventator Con
stantin Din. a pornit cu 
două sortimente de bază și 
acum numără cîteva sute. 
Și cam tot atâtea reduceri 
de importuri. în ultimele 
douăsprezece luni numă
rul inovațiilor a crescut de 
zece ori. Căutările noastre 
se concentrează pe reali
zarea unor produse cu 
performante ridicate și 
consum mai mic de ener
gie, de materii prime, de 
materiale. Șl. ceea ce nu e 
un secret pentru nimeni, 
avem grijă să scurtăm cit 
putem mai mult drumul

INDUSTRIA DE MAȘINI-UNELTE, 
ELECTRONICA'

ȘI ELECTROTEHNICA
Locul I : Centrala industrială de 

echipamente de telecomunicații și 
automatizări București, cu 534,5 
puncte.

Principalii indicatori de nlan au 
fost depășiți cu : 1,7 la sută la pro
ducția fizică, 4,8 la sută la produc
ția netă. 4,5 la sută la productivi
tatea muncii ; depășiri de plan au 
mai fost obținute la export, pro
ductia-marfă vîndută și încasată, 
precum și la beneficii ; cheltuielile 
totale Ia 1 000 lei producție-marfă 
au fost mai mici decît cele pla
nificate cu 2,6 Ia sută, iar cele ma
teriale cu 3,1 la sută.

Locul II : Centrala industrială da 
mașini și utilaje pentru industria 
ușoară București.

Locul III : Centrala Industrială 
de electronică și tehnică de calcul 
București.

INDUSTRIA CHIMICA
Locul I : Centrala de utilaj șl 

piese de schimb pentru industria 
chimică București, cu 673,3 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 6,1 Ia sută Ih
productia-marfă vindută și înca
sată. 19.4 Ia sută la producția 
fizică. 18,9 la sută la productivi
tatea muncii ; depășiri de plan au 
mai fost obținute la export, pro
ducția netă și la beneficii : cheltu
ielile totale la 1 000 lei producție- 
marfă au fost mai mici decit cele 
planificate cu 9.4 la sută, iar cele 
materiale cu 12,3 la sută.

Locul II : Centrala industrială 
de metale neferoase și rare Bucu
rești.

INDUSTRIA UȘOARA
Locul I : Centrala industriei tri

cotajelor, cu 466,7 puncte.
Principalii indicatori de plan au 

fost depășiți cu : 9 la sută la pro
ducția fizică. 5,4 la sută la pro
ducția netă. 7 la sută la livrări de 
mărfuri la fondul pieței, 4,7 la sută 
la productivitatea muncii ; 2,9 la 
sută la beneficii ; cheltuielile totale 
la 1 000 Iei producție-marfă au fost 
mai mici decît cele planificate cu 
2,3 la sută, iar cele materiala cu 
1,9 la sută.

Locul II : Centrala industriei pie
lăriei. cauciucului și încălțămintei.

Locul III : Centrala industriei 
linii.

INDUSTRIA ALIMENTARA
Locul I : Centrala industrială de 

morărit, decorticat, panificație și 
produse făinoase, cu 671 puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 3 la sută la pro
ducția fizică. 8,7 la sută Ia pro
ductia-marfă vîndută și Încasată. 
3,2 la sută la productivitatea mun
cii; depășiri de plan au mai fost ob
ținute la export... Broductia netă și 
la beneficii! ; cheltuielile totale la 
1 000 Iei productie-marfă au fost 
mai mici decît cele planificate cu 
l la sută, iar cele materiale cu 1,7 
la sută.

Locul îl ; Centrala producției și 
Industrializării tutunului.

Locul III : Centrala berii, spir
tului, amidonului si apelor mine
rale.

TRANSPORTURI 
ȘI TELECOMUNICAȚII

Locul I : Centrala mecanică de 
material rulant București, cu 558,6 
puncte.

Principalii indicatori de plan au 
fost depășiți cu : 5,5 la sută la 
producția fizică, 1,8 la sută Ia 
productia-marfă vindută și înca
sată. 4.6 la sută Ia producția netă, 
5.6 la sută la productivitatea mun
cii ; depășiri de plan au mai fost 
obținute la beneficii ; cheltuielile 
totale la 1 000 lei productie-marfă 
au fost mai mici decît cele planifi
cate cu 2,2 la sută, iar cele mate
riale cu 1.6 la sută.

(Agerpres)

Invențiilor și inovațiilor 
spre aplicare. O invenție, 
pe care am înregistrat-o 
anul acesta, s-a si soldat 
cu Înființarea unui atelier 
in care lucrează 20 de 
muncitori, cu plan fizic a- 
nual de 100 000 de produ
se. în valoare de circa zece 
milioane lei. Plus un con
tract masiv perfectat cu 
un partener extern.

...Eroii acestui reportaj 
sint, întâmplător, sau poate 
deloc întâmplător, oameni 
tineri cu totii : o genera
ție nouă in fața pupitru- 
lui de comandă al tehnicii, 
o generație care nu se sfi- 
ește să viseze, dar căreia 
visele deșarte, himerele ii 
sint cu totul străine. Vi
sele sale, romantismul re
voluționar ce o animă se 
concretizează în explora
rea tenace a frontierelor 
tehnico-științifice. cu gin- 
dul, cu responsabilitatea 
de a contribui la progre
sul economiei naționale, la 
înflorirea patriei.

N.N. Faptele de mai sus 
au fost consemnate la Pi
tești, cu ocazia celei de-a 
doua ediții a simpozionului 
național cu tema : „Aplica
rea și generalizarea inven
țiilor și - inovațiilor. in 
scopul afirmării progresu
lui tehnic și creșterii efi
cienței economice in județul 
Argeș". Merită reținut fap
tul că, după numai un tn 
de la prima manifestare de 
acest gen, numărul inven
tatorilor și inovatorilor din 
județ a crescut cu aproape 
300, ajungind in prezent la 
peste 5 100 ; in aceeași pe
rioadă au fost aplicate aici 
peste 230 de invenții, cu o 
eficiență postcalculată de 
peste o sută de milioa
ne lei.
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Interesele supreme ale popoarelor impun

Europa și întreaga lume 
sâ fie eliberate

VIZITA PRIMULUI MINISTRU AL GUVERNULUI ROMAN, 
TOVARĂȘUL CONSTANTIN DĂSCĂLESCU, ÎN R. P. BULGARIA

de primejdia nucleară!
BELGIA : Demonstrație împotriva rachetelor nucleare 

în Europa
BRUXELLES 23 (Agerpres). — Mai multe mii de militanți pentru 

pace din orașul belgian Anvers au participat la o demonstrație împo
triva rachetelor nucleare in Europa, pentru dezarmare. Pe o distanță 
de circa 6 km intre consulatele S.U.A. și U.R.S.S., demonstranții au for
mat un adevărat „lanț uman", cerind reluarea negocierilor sovieto- americane.

Participanta la manifestație și-au făcut, astfel, cunoscută împotrivirea 
față de intențiile guvernului de a amplasa 48 de rachete americane de 
tip „Cruise" pe teritoriul Belgiei in cursul anului 1986, in cazul in care 
nu s-ar ajunge la un acord in problemele dezarmării.

Pe de altă parte, de la Bruxelles se anunță confirmarea de către Con
siliul local al provinciei belgiene Namur a hotăririi, adoptată anul tre
cut, de a declara întreg teritoriul provinciei zonă denuclearizată.

. CIUDAD DE PANAMA 23 (Ager
pres). — în cadrul unei conferințe 
de presă, ministrul de externe pana
mez, Oyden Ortega, s-a referit la 
eforturile consacrate păcii in Ame
rica Centrală pe care le-a între
prins „Grupul de la Contadora" in 
1983, arătind că aceste eforturi vor 
continua și in anul viitor, cînd se 
speră că va fi semnat și Acordul de 
pace in America Centrală — trans
mite agenția Prensa Latina.

In cursul recentelor lucrări ale re
uniunii miniștrilor de externe din 
țările membre ale „Grupului de la 
Contadora" — care s-au desfășurat 
la Ciudad de Panama — partieipan- 
ții au adoptat normele de punere in 
practică a acordurilor și angajamen
telor asumate de țările din regiune 
pentru asigurarea păcii în America 
Centrală. Aceste norme au fost sem
nate și ratificate de țările 
americane.

în primele zile ale lunii 
Grupul de la Contadora"

duras, Guatemala, Nicaragua și Sal
vador proiectul Acordului de pace 
în America Centrală, pentru ca ul
terior acesta să fie semnat de șefii 
de stat din regiune.

BOGOTA 23 (Agerpres). — Gabriel 
Garda Marquez, cunoscutul scriitor 

Premiului 
a apreciat, 

Televiziunii 
făcute de 

au impiedi-

centro-

Convorbiri oficiale

SUEDIA : „Sâ înceteze cursa înarmărilor I"
STOCKHOLM (Agerpres). — „Să 

Înceteze cursa înarmărilor !“, „Nu 
— rachetelor nucleare în Euro
pa !“ — acestea au fost lozincile 
scandate la un mare miting desfă
șurat în orașul suedez G3teborg.

Vorbitorii an subliniat că este de 
datoria tuturor partizanilor păcii, 
a tuturor oamenilor de pe întreaga 
Planetă să acționeze pentru prein- 
timpinarea unei catastrofe nu
cleare.

ianuarie, 
„vriupux u<? id vuutciuujL<1 va exa- 
mina, în cadrul unei reuniuni a mi
niștrilor de externe din țările mem
bre — Columbia, Panama, Mexic și 
Venezuela — și din Costa Rica, Hon-

columbian, laureat al 
Nobel pentru literatură, 
intr-un interviu acordat 
panameze, că eforturile 
Grupul de la Contadora 
cat declanșarea in America Centrali 
a unui război generalizat — trans
mite agenția Prensa Latina. „Să ne 
imaginăm unde s-ar fi putut ajunge

■ dacă nu ar fi existat acest Grup de 
la Contadora și activitatea lui consa.- 
erată realizării și menținerii păcii in 
America Centrală" — a declarat 
Garda Marquez.

Întrebat despre cauzele care au de
terminat apariția unei atari situații 
conflictuale in America Centrală, 
marele scriitor a spus : „Cred că si
tuația respectivă s-a creat datorită 
perpetuării in regiune a unor mulți 
ani de nedreptate, de inechități și 
inegalități, de sărăcie, de mizerie și 
exploatare".

Situația din Salvador

AUSTRIA : „Cadrele medicale trebuie sâ se angajeze 
în campania de conștientizare a opiniei publice"

VIENA (Agerpres). — Vice
președintele organizației „Medicii 
austrieci împotriva războiului ato
mic'', R. Kummer, a subliniat că 
toate cadrele medicale trebuie să 
participe activ la lupta pentru

prevenirea unei catastrofe nu
cleare, angajindu-se intr-o amplă 
campanie de conștientizare a opi
niei publice asupra consecințelor 
incalculabile pentru omenire ale 
unui conflict nuclear.

OLANDA : Pentru transformarea țârii într-o zona 
fărâ arme nucleare

SAN SALVADOR 23 (Agerpres). — 
Forțele insurgente din 
grupate in Frontul 
Marti pentru Eliberare 
(F.M.L.N.). au declanșat o contra
ofensivă generală împotriva forțelor 
armate 
binatie 
aviație, 
tăminii, 
gentă — transmite agenția France 
Presse, citind postul de radio „Ven- 
ceremos". Insurgenții au ocupat, joi, 
orașul Barrios, după ce au simulat

Salvador, 
Farabundo 
Națională

salvadoriene, care, in com- 
cu subunități de artilerie și 
au inițiat, la începutul săp- 
o amplă acțiune antiinsur-

un atac în altă zonă asupra. forțelor 
trimise împotriva lor.

S-a precizat, totodată, că dispozi
tivul armatei a fost străpuns in mai 
multe puncte, forțele F.M.L.N. cap- 
turind numeroși prizonieri, și im
portante cantități de arme și mu
niție.

La rândul său., șeful Statului Major 
al armatei salvadoriene, col. Adolfo 
Blandon, a afirmat că forțele sale 
au pătruns in regiunea San Fernan
do din estul Salvadorului, unde in
surgenții dețineau controlul.

HAGA (Agerpres). — în Olan
da sporește opoziția unor pături 
largi ale populației împotriva am
plasării a noi rachete nucleare pe 
continentul european. în acest 
sens, consiliile a peste 100 de lo- 

^calităti au adoptat hotăriri prin

care se opun
pe teritoriul 
americane cu 
ne, pronunțîndu-se, în același timp,
pentru transformarea Olandei in
tr-o zonă liberă de arme nucleare, , 
_________________________ y

categoric amplasării 
tării a noi rachete 

rază medie de acțiu-

ALGERIA

SOFIA 23 
.pondență de 
Sofia au avut 
intre tovarășii 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim-ministru 
a-1 Guvernului Republicii Socialiste 
România, și Grișa Filipov. membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Bulgaria.

La convorbiri au participat tovarășii 
loan Totu, viceprim-ministru al gu
vernului, președintele părții române 
in Comisia mixtă guvernamentală 
româno-bulgară de colaborare eco
nomică si tehnico-științifică. Tranda
fir Cocirlă. ministrul energiei elec
trice. Ion Catrinescu. ministru secre
tar de stat la Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, Lucian 
Drăguț, secretar al Consiliului de 
Miniștri, Constantin Oancea. adjunct 
al ministrului afacerilor externe. Ion 
.Stoian. adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale, Gheorghe Deliu, ad
junct al ministrului industriei metalur
gice, Iustin Rogoz, adjunct al minis
trului industriei chimice, Gheorghe 
Cioară, ambasadorul României la 
.Sofia, consilieri și experți.

Din partea bulgară au participat 
tovarășii Andrei Lukanov, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
președintele părții bulgare in Comi
sia mixtă guvernamentală bulgaro- 
română de colaborare economică și 
tehnico-științifică, Nikola Todoriev, 
ministrul energeticii, Marii Ivanov, 
prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Todor Stoicev, ambasado
rul Bulgariei la București. Hristo 
Petkov, secretar permanent al Comi
siei pentru colaborare economică și 
tehnico-științifică a Consiliului de 
Miniștri, 
binetului 
Miniștri, 
ședințele ______ _
lurgie, Țvetan Țenkov.

(Agerpres). — Cores- 
la loan Erhan : La 
loc convorbiri oficiale 
Constantin Dăscălescu,

Pregătiri im vederea 
Iatino-americane

QUITO 23 (Agerpres). — Brazilia 
și Mexicul și-au exprimat sprijinul 
pentru realizarea cu succes a ..Con
ferinței economice Iatino-americane 
la nivel înalt", convocată pentru 
luna viitoare, la Quito, transmite 
agenția Prensa Latina. Președintele 
Ecuadorului, Osvaldo Hurtado, a 
precizat că autoritățile guvernamen
tale braziliene și mexicane i-au 
adresat mesaje speciale, in care este 
exprimat atașamentul țărilor respec
tive fată de propunerea avansată de 
Ecuador pentru depășirea în comun

Conferinței economice 
la nivel înalt
a dificultăților economice cu care 
sînt confruntate și în prezent statele 
Iatino-americane și caraibiene.

Conferința economică latino-amș- 
ricană la nivel inalt se va desfășura 
sub egida Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru America Latină 
(C.E.P.A.L.) și Sistemului Economic 
Latino-Americăn (S.E.L.A.). La lu
crări și-au anuntat participarea re
prezentanți din 33 de. state din re
giune, precum și invitați din partea 
unor organisme șl organizații inter
naționale de resort

Chadli Bendjedid reales secretar general
ALGER 23 (Agerpres). — La Alger 

s-au încheiat lucrările celui de-al 
V-Iea Congres al Partidului Frontul 
de Eliberare Națională, partid unic 
de guvernământ in Algeria.

Congresul l-a reales pe Chadli 
Bendjedid în funcția de secretar 
generai al Partidului Frontul de Eli
berare Națională și l-a propus drept 
candidat unic pentru postul de pre
ședinte al statului. Delegații au adop
tat, de asemenea, noul statut al par
tidului, au ales noul Comitet Cen
tral. S-au adoptat o serie de rezoluții 
finale care subliniază necesitatea con
tinuării și adincirii cursului de con
struire a societății socialiste î-n Alge
ria, precum și direcțiile de bază ale

planului cincinal de dezvoltare eco- 
nomico-socială a tării pe perioada 
1985—1989 și orientările construcției 
naționale pină în anul 2000.

Congresul a evidențiat hotărirea 
Algeriei de a continua orientarea sa 
de pină acum în politica externă, 
dedicată promovării principiilor 
mișcării' de nealiniere și spri
jinirii luptei popoarelor pentru 
libertate 'națională. întăririi priete
niei și cooperării cu țările socialiste 
și cu cele in curs de dezvoltare, 
luptei pentru întărirea păcii și secu
rității în lume, instituirii unor rela
ții economice internaționale bazate 
pe egalitate și echitate — se arată 
intr-una din rezoluțiile adoptate cu 
acest prilej.

Exfinderea cooperării interafricane
ORIENTUL MIJLOCIU

AMMAN 23 (Agerpres). — în oră
șelul studențesc al Universității Al 
Najah din orașul Nablus (Cisiorda
nia. teritoriu ocupat de Israel) au 
avut loc manifestații împotriva per
secuțiilor la care tinerii sînt supuși 
de autoritățile de ocupație si de so
lidaritate cu Organizația pentru Eli
berarea Palestinei. Politia a folosit 
gaze lacrimogene împotriva demon
stranților. Zeci de studenți au fost

arestați, iar universitatea a fost în
chisă.

BEIRUT 23 (Agerpres). — Noi 
schimburi de focuri de artilerie au 
avut loc in zona muntoasă Chouf. 
între armata libaneză și milițiile 
druze, in ’ cursul zilei de vineri, a 
anuntat postul de radio oficial li
banez. citat de agenția United Press 
International. Potrivit primelor in
formații, nu s-au semnalat victime.

BISSAU 23 (Agerpres). — în ca
pitala Republicii Guineea-Bissau 
s-au încheiat lucrările celei de-a 
IV-a reuniuni- la nivel înalt a țărilor 
africane de limbă portugheză — An
gola, Mozambic, Guineea-Bissau, 
Capul Verde și Sao Tome și Prin
cipe. Dezbaterile, arată agențiile in
ternaționale de presă, au fost con
sacrate cu prioritate examinării căi
lor și modalităților susceptibile să 
contribuie la extinderea cooperării 
statelor respective, ca un mijloc im
portant de consolidare a independen
tei lor economice. Documentul final.

dat publicității la Încheierea reuniu
nii. evidențiază astfel hotărirea sta
telor respective de a-și intensifica 
eforturile pentru depășirea stării de 
înapoiere economică, rezultat al în
delungatei perioade de dominație 
colonială, și în acest sens, pentru 
extinderea cooperării lor reciproc- 
avantajoase în cele mai diferite do
menii de activitate.

Cu un venit national anual de 
160—490 dolari pe locuitor, aceste 
țări se află printre cele mai sărace 
de pe continent.

Asen Velkov, directorul ca- 
președintelui Consiliului de 
Anghel Zapreanov, pre- 
corporației pentru meta- 

_ , . . ~ . adjunct al
ministrului’ industriei chimice. Ilia 
Haralampiev, adjunct al ministrului 
construcțiilor de mașini și electroni
cii. Krastiu Popov, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, consi
lieri și experti. în cadrul con
vorbirilor s-a subliniat că frecven
tele întîlniri la nivel înalt 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tovarășul 
Todor Jivkov, secretar general al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, 
legăturile personale de profundă sti
mă, respect și strinsă prietenie care 
există intre cei doi conducători, con
vorbirile avute și înțelegerile la care 
s-a ajuns, precum și documentele 
semnate constituie factori determi
nant! pentru evoluția continuu as
cendentă a relațiilor dintre partidele, 
țările și popoarele noastre.

S-a evidențiat faptul că între 
România și Bulgaria există un dialog 
politic permanent și activ, numeroa
se contacte pe linie de partid și de 
stat, o colaborare rodnică, care con
tribuie la amplificarea și întărirea 
raporturilor de prietenie și colabora-

re intre cele două popoare vecine și 
prietene. De ambele părți a fost ex
primată voința ca dialogul și contac
tele politice să fie continuate și ex
tinse in toate domeniile de interes 
reciproc, in spiritul constructiv și 
dinamic imprimat de conducătorii 
celor două partide și state.

în cadrul convorbirilor s-a făcut o 
largă informare reciprocă asupra 
preocupărilor și sarcinilor care stau 
in fața celor două partide comuniste 
pentru înfăptuirea vastelor programe 
ale construcției socialiste in țările 
respective.

In continuare, s-a efectuat o ana
liză detaliată a stadiului îndeplinirii 
hotăririlor adoptate cu prilejul intil- 
nirilor româno-bulgare la Cel mai 
înalt nivel, fiind examinate căile și 
posibilitățile de dezvoltare a relații
lor bilaterale, îndeosebi pe planul 
extinderii relațiilor comerciale și 
adincirii colaborării și cooperării 
economice. S-a apreciat că potenția
lul economic al celor două țări per
mite amplificarea în continuare a 
schimburilor reciproce de mărfuri. 
Pe această bază, s-a convenit ca vo
lumul schimburilor comerciale din 
anul 1984 să fie superior celui din 
acest an. Au fost examinate, de ase
menea, o seamă de probleme pri
vind obiectivele economice aflate 
în construcție sau care urmează 
să fie realizate prin eforturi comune. 
S-a subliniat că nivelul inalt atins in 
dezvoltarea industrială a țărilor 
noastre oferă noi posibilități pentru 
un și mai puternic avînt în acest 
domeniu esențial al conlucrării ro
mâno-bulgare. Au fost analizate ac
țiuni concrete, căi și modalități de 
dezvoltare în continuare a colaborării 
și coonerării în ce privește indus
triile chimică și metalurgică, tehnica 
electronică de calcul, producția de 
tractoare și de mașini agricole, con
strucțiile navale, producția de Utilaje 
pentru industria alimentară, agricul
tură și alte domenii. Cel doi premieri 
au convenit asuora necesității ca 
ponderea schimburilor de produse 
realizate prin acțiuni de cooperare in 
producție să ajungă, în anii 1986— 
1990, la cel puțin 50 la sută din vo
lumul total al comerțului bilateral. 
S-a subliniat că există creat, în acest 
sens, un larg cadru juridic prin A- 
cordul-program privind dezvoltarea 
pe termen lung a colaborării econo
mice șl tehnico-științifice, semnat la 
cel mai înalt nivel.

S-a apreciat, de asemenea, în mod 
pozitiv semnarea, in luna noiembrie 
a.c., a protocolului de colaborare pe 
terțe piețe.

De o bună apreciere s-a bucurat, 
totodată, și modul in care se desfă
șoară colaborarea pe tărimul științei, 
învățămintului, culturii, artelor, să
nătății, sportului și turismului, al 
mijloacelor de informare, precum și 
in alte domenii de interes comun.

în cadrul dialogului de lucru, des
fășurat intr-un spirit deschis, con
structiv, de știmă și înțelegere reci
procă, prim-miniștrii celor două țări 
au efectuat un schimb de vederi asu
pra unor probleme actuale ale vieții 
internaționale.

în alocuțiunile rostite la Încheierea 
convorbirilor, cei doi prim-miniștri 
și-au exprimat satisfacția pentru re
zultatele convorbirilor avute, apre
ciind că ele vor dă un nou impuls 
dezvoltării pe mai departe a colabo
rării multilaterale româno-bulgare. 
S-a apreciat că dialogul fructuos pri
lejuit de actuala vizită, desfășurat în 
spiritul înțelegerilor și hotărîrilor 
convenite intre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, a con
tribuit la mai- buna valorificare a 
posibilităților pe care le oferă eco
nomiile celor două .țări, deșchizînd 
noi orizonturi cooperării româno- 
bulgare, în interesul celor două po
poare prietene, al cauzei socialismu
lui și păcii in lume.

Tovarășul Constantin Dăscălescu a 
exprimat mulțumiri pentru primirea 
caldă, cordială, rezervată delegației 
române, expresie a bunelor relații 
care există între guvernele și po
poarele celor două țări.

La , încheierea convorbirilor, tova
rășul Constantin Dăscălescu a adre
sat tovarășului Grișa Filipov invi
tația de a face o vizită oficială în 
Republica Socialistă România. Invi
tația a fost acceptată cu plăcere.

Tovarășul Constantin Dăscălescu 
și tovarășul Grișa Filipov au semnat 
protocolul privind extinderea colabo
rării economice între România și 
Bulgaria.

★
Vineri dimineața, tovarășul 

Constantin Dăscălescu a depus o co
roană de flori la Mausoleul „Gheor- 
ghi Dimitrov".

în timpul ceremoiiiei 
niată o gardă militară 
S-au intonat imnurile 
celor două țări.

După ce s-a păstrat
de reculegere, a fost vizitat Mau
soleul.

a fost aii- 
de 
de

onoare, 
stat ale

un moment

★
Vineri dimineața, tovarășul 

Constantin Dăscălescu a vizitat Uzi
na de mașini-unelte din Sofia, uni
tate reprezentativă a industriei bul
gare constructoare de mașini. Oaspe
tele a fost însoțit de premierul Grișa 
Filipov, de alte persoane oficiale 
bulgare. Pe parcursul vizitei, in 
principalele secții ale uzinei, au 
fost evidențiate posibilitățile exis
tente pentru lărgirea și diversi
ficarea colaborării economice între 
România și Bulgaria in domeniul 
construcțiilor de mașini, in general, 
în producția de mașini-unelte, lr 
special.

In continuare a fost vizitat Pala
tul culturii din Sofia, remarcabil e- 
dificiu in peisajul 
pitalei bulgare.

*
în după-amiaza 

avut loc ceremonia 
rii tovarășului Constantin Dăscălescu 
din capitala R.P. Bulgaria.

Vizita oficială de prietenie efec
tuată de primul ministru român in 
R.P. Bulgaria continuă în orașul 
Ruse. Tovarășul Constantin Dăscălescu 
este însoțit de tovarășul- Grișa 
■Filipov.

urbanistic

aceleiași 
oficială a

al ca-

zile a 
plecă-

UN RAPORT AL O.E.C.D. RELEVA : JAPONIA

ROMÂNIA LA CEA DE-A 38-A SESIUNE A O.N.U.
■ ■' —  —   ■' ' \ , .

Tineretul - cel mai puternic lovit de creșterea 
șomajului în țările occidentale

PARIS 23 (Agerpres). — Anul 
viitor, peste 11,5 milioane de tineri 
vor șoma in 12 țări occidentale in
dustrializate — se arată intr-un ra
port dat publicității la Paris de Or-

Activitate constructivă, Inițiative în consens
cu interesele de pace și colaborare ale tuturor popoarelor

„Este necesar să crească și măi mult rolul Organizației Na
țiunilor Unite, al altor organisme internaționale în soluționarea 
democratică a tuturor problemelor, în vederea asigurării progresu
lui fiecărei națiuni, a păcii și promovării unor raporturi noi între 
state, care să asigure fiecărui popor dreptul la dezvoltare liberă, 
realizarea unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră”.

CEAUȘESCU 'NICOLAE
Cea de-a 38-a sesiune a Adunării 

Generale a Organizației Națiunilor 
Unite și-a întrerupt lucrările la 21 
decembrie ; ele vor fi reluate la în
ceputul anului viitor, pe agenda se
siunii aflindu-se, în continuare, o 
serie de probleme legate de situa
țiile conflictuale existente în di
ferite zone ale lumii, de adîncirea 
decalajelor economice și lansarea ne
gocierilor globale între țările dezvol
tate și cele în curs de dezvoltare. 
Noua sesiune a forumului mondial , 
s-a desfășurat, după cum este bine 
știut, în condițiile unui climat politic 
înnegurat, ca urmare a intensificării 
fără precedent a cursei înarmărilor, 
și in primul rind a celor nucleare, 
a menținerii și agravării unor con
flicte, a politicii de forță și amestec 
în treburile interne ale altor state, 
a perpetuării crizei economice — 
toate aceste fenomene negative afec- 
tînd profund relațiile internaționale, 
creind grave pericole pentru pace, 
pentru independența popoarelor.

Pornind tocmai de la această si
tuație, activitatea intensă desfășura
tă de România Ia actuala sesiune a 
Adunării Generale a fost îndreptată 
—. in spiritul indicațiilor secretarului 
general al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — spre oprirea agravării 
situației internaționale, încetarea 
cursei înarmărilor și trecerea la mă
suri de dezarmare, și în primul rind 
de dezarmare nucleară, reluarea șl 
întărirea cursului spre destindere, 
pace și colaborare internationa’ă, 
eradicarea definitivă a folosirii forței 
și amenințării cu forța, lichidării 
subdezvoltării și instaurării unei noi 
ordini economice Internationale. Se 
cuvine evidențiat faptul că pozițiile 
de principiu ale României, concepția 
și aprecierile tovarășului Nicolae

Ceaușescu in problemele esențiale 
ale lumii contemporane s-au bucu
rat de o largă audiență, ceea ce și-a 
găsit reflectarea in include.rea intr-un 
șir de rezoluții și documente ale 
O.N.U. a unor idei de bază ale po
liticii externe românești.

Din vastul ansamblu al probleme
lor care s-au aflat iriscrise pe ordi
nea de zi a sesiunii s-au detașat, 
prin acuitatea lor, cele legate de opri
rea cursei înarmărilor, și în primul 
rind a înarmărilor nucleare, de de
pășirea stărilor conflictuale și rezol
varea pe cale pașnică, prin tratatiye, 
a tuturor diferendelor dintre state. 
Pe bună dreptate s-a apreciat că pro
blema fundamentală a epocii noastre 
este preintîmpinarea războiului și 
asigurarea păcii, opriraa cursei înar
mărilor, trecerea la dezarmare, și în 
primul rind la dezarmarea nucleară, 
realizarea unui echilibru militar 
un nivel cit mai scăzut — teză 
își găsește ilustrarea în cele peste 
de rezoluții privind dezarmarea 
doptate de Adunarea Generală.

Un amplu ecou au avut și în acest 
context neobositele eforturi și iniția
tive ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru oprirea amplasării 
și dezvoltării noilor rachete cu rază 
medie de acțiune in Europa. în ca
drul sesiunii au fost difuzate ca do
cumente oficiale ale O.N.U. o serie 
de importante documente de politică 
externă ale partidului și statului 
nostru — ca. de pildă, mesajele, 
adresate de președintele Nicolae 
Ceaușescu președintelui Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Iuri Andropov, și președintelui 
S.U.A., Ronald Reagan. cuvîn- 
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la sesiunea Marii Adunări Naționale, 
Apelul Marii Adunări Naționale că
tre parlamentele și parlamentarii din

la 
ce 
60 
a-

statele europene, S.U.A. și Cana
da etc. Chemările și propunerile 
constructive, realiste ale șefului sta
tului român pentru a se opri alu
necarea omenirii spre abisul nuclear 
au întrunit o largă și binemeritată 
adeziune tocmai datorită faptului că 
ele răspund intereselor vitale nu nu
mai ale popoarelor europene, ci ale 
tuturor popoarelor lumii, intereselor 
apărării păcii pe planeta noastră.

Și la actuala sesiune, numeroase 
rezoluții prezentate de țara noastră 
s-au bucurat de un larg sprijin în 
rindul reprezentanților a numeroase 
state, fiind adoptate „prin consens, 
îndeosebi datorită faptului că au 
abordat probleme de o deosebită im
portanță și interes pentru întreaga 
comunitate internațională. Astfel, la 
proiectul de rezoluție prezentat de 
România in legătură cu reducerea 
cheltuielilor militare, s-au asociat 
încă 15 state din diferite zone ale lu*- 
mii.

Un larg consens a întrunit în ca
drul sesiunii punctul înscris de către 
țara noastră cu privire la reglemen
tarea pe cale pașnică a diferendelor 
dintre state. După adoptarea. în 1982, 
la propunerea României și a altor 
etate, a Declarației privind regle
mentarea'pașnică a diferendelor din
tre state, în acest an dezbaterile s-au 
axat pe discutarea de noi propuneri, 
de natură să materializeze acest 
principiu, în primul rind propunerea 
României privind crearea unei comi
sii permanente a O.N.U. de bune ofi
cii, mediere șl conciliere pentru re
glementarea diferendelor și preveni
rea conflictelor dintre state. La rezo
luția inițiată de țara noastră s-au 
raliat, în calitate de coautori, 32 de 
state, ea ; fiind, de asemenea, adop
tată prin consens de Adunarea Ge
nerală.

O altă inițiativă a tării noastre 
privind dezvoltarea și întărirea bunei 
vecinătăți a condus, în urma dezba
terilor ce au avut ioc, la adoptarea 
proiectului de rezoluție prezentat de 
România, împreună cu alte 30 de sta
te de pe toate continentele. Dezba
terile au fost puternic stimulate de 
documentul de lucru prezentat de 
țara noastră privind conținutul bunei 
vecinătăți, căile și mijloacele de în
tărire a acesteia, în vederea apără- . 
rii păcii, dezvoltării colaborării intre 
state. Numeroasele luări de poziție 
pe această temă au evidențiat o dată 
mai mult necesitatea strictei respec
tări în relațiile dintre țările vecine, 
ca și dintre toate statele lumii, a 
principiilor independenței și suvera
nității naționale, egalității în drep
turi, neamestecului in treburile in
terne, integrității teritoriale și invio
labilității frontierelor, nerecurgerii 
la forță și la amenințarea cu forța, 
a dreptului popoarelor de a-și hotărî 
singure soarta. Ca expresie a recu
noașterii importanței și caracterului 
cuprinzător al documentului româ
nesc, Adunarea Generală a hotărit ca 
acesta. împreună cu răspunsurile și 
opiniile altor state membre, să stea 
Ia baza elaborării documentului in
ternațional asupra bunei vecinătăți.

La proiectul de rezoluție cu privi
re la Anul internațional al tinere
tului : Participare. Dezvoltare, Pace 
— au devenit coautoare 86 de dele
gații. Manifestind satisfacție față de 
rezultatele celor cinci reuniuni re
gionale consacrate A.I.T., care au 
aVut loc in cursul acestui an, rezolu
ția cheamă toate statele să între
prindă măsuri corespunzătoare pen
tru punerea în aplicare a acestora. 
Totodată, în scopul unei cit mai 
bune pregătiri a manifestărilor ce 
vor fi organizate cu prilejul A.I.T., 
Adunarea Generală a decis ca cea de 
a treia sesiune a Comitetului consul
tativ ai O.N.U. pentru A.I.T., — al 
cărui președinte este, după cum se 
știe, tovarășul Nicu Ceaușescu. prim- 
secretar al C.C. al U.T.C. — sesiune 
care urmează să aibă loc anul vii
tor. să , fie consacrată acestor pro
bleme.

Din inițiativa tării noastre, „Gru
pul celor 77“ a prezentat la actuala 
sesiune un nroiect de rezoluție, 
adoptat de Adunarea Generală, nen- 
tru prevenirea și încetarea exodului

de cadre calificate din țările în curs 
de dezvoltare. Rezoluția subliniază 
necesitatea continuării activităților 

. desfășurate de O.N.U. in această di
recție, secretarul general al O.N.U. 
fiind rugat să constituie de urgență 
un grup alcătuit din reprezentanți 
ai diverselor organizații competente 
din sistemul Națiunilor Unite care 
să coordoneze măsurile preconizate 
si să întărească eficacitatea O.N.U. 
pentru a putea răspunde nevoilor 
complexe ale țărilor afectate de a- 
ceste fenomene.

în contextul eforturilor îndreptate 
spre relansarea dialogului interna
țional intre țările dezvoltate și ță
rile în curs de dezvoltare in scopul 
găsirii de soluții viabile problemelor 
acute generate de actuala criză eco
nomică mondială, in cadrul sesiunii 
s-au evidențiat preocupările urmă
rind identificarea celor mai potrivite 
căi pentru lansarea in cadrul O.N.U. 
a negocierilor globale. în ciuda 
eforturilor susținute ale țărilor in 
curs de dezvoltare, pină in pre
zent nu a fost posibil să se adop
te o hotărire in acest sens, problema 
răminind in continuare în atenția 
sesiunii la reluarea lucrărilor sale.

întreaga activitate desfășurată de 
România socialistă la actuala sesiu
ne a Adunării Generale a O.N.U. 
constituie . o nouă și puternică ilus
trare a eforturilor susținute ale țării 
noastre, ale președintelui Nicolae 
Ceaușescu îndreptate spre soluțio
narea in interesul popoarelor a ma
rilor probleme cu care este confrun
tată în prezent omenirea.

Din lucrările sesiunii a răzbătut cu 
putere cerința întăririi Organizației 
Națiunilor Unite, a creșterii rolului 
ei in viata internațională, fiind ne
cesar să se acționeze in așa fel incit 
rezoluțiile pe care le adoptă să fie 
aplicate in viață, pentru ca forumul 
mondial să aducă o contribuție mai 
substanțială la oprirea agravării si
tuației din lume, la lupta pentru în
făptuirea dezarmării. în primul rind 
a dezarmării nucleare, pentru re
luarea și aprofundarea politicii de 
destindere, de respectare a indepen
dentei fiecărei națiuni, de pace și 
colaborare, potrivit voinței popoare
lor de a se făuri o lume mai bună 
și mai dreaptă pe planeta noastră.

ganizația pentru Cooperare Econo
mică și Dezvoltare (O.E.C.D.). „Tine
retul a fost cel mai puternic lovit de 
creșterea considerabilă a șomajului 
în această perioadă de recesiune", 
subliniază documentul. Rata șomaju
lui in rindul tineretului va fi. in 
1984, in Spania de 43,5 la sută, în 
Italia — de 34 la sută, in Franța — 
de 27,5 la sută, in Marea Britanie — 
de 23,5 Ia sută, in Australia — de 
21,75 la sută, in Canada — de 21,5 Ia 
sută, în S.U.A, — de 17 la sută și in 
R.F.G. — de 14,75 la sută.

„Riscul de a deveni șomer este în 
medie de trei ori mai mare pentru 
tineri decit pentru restul populației", 
se arată in raportul O E-C-D, Tinerii 
sînt primii concediați in perioadele 
de criză, motivindu-se că ei nu ar 
dispune de experiența profesională a 
adulților. în realitate, potrivit apre
cierilor, numărul tinerilor care șo
mează este mult mai mare, deoarece, 
descurajați, numeroși dintre ei au 
abandonat tentativele de a mai căuta 
un 
nu 
de

loc de muncă și. în consecință, 
mai figurează pe listele oficiale 
șomaj.

Contacte in vederea 
constituirii noului guvern 
'TOKIO 23 (Agerpres). — Primul 

ministru japonez, Yasuhiro Nakaso- 
n-e, a avut, vineri, o întîlnire cu 
principalele personalități din condu
cerea Partidului Liberal Democrat, 
de guvernămînt, pentru a examina 
implicațiile pierderii unui număr de 
36 de mandate la recentele alegeri 
generale din Japonia, relatează 
agențiile Associated Press, Reuter 
și France Presse, citind un purtător 
de cuvint al P.L.D. Se menționează, 
notrivit surselor 
drul reuniunii, 
obținut sprijinul 
tru a candida la 
tului său de șef al guvernului.

După cum s-a anunțat, potrivit 
procedurii constituționale. Dieta 
(parlamentul japonez) se va întruni 
luni, în sesiune, pentru a desemna 
pe primul ministru, in conformitate 
cu rezultatele recentelor alegeri ge
nerale. In aceeași zi, membrii gu
vernului își vor prezenta demisia in 
bloc.

citate, că, în ca- 
primul ministru a 
de principiu pen- 
reinnoirea manda-

Radu BOGDAN
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e scurt
CANDIDATURĂ. într-o declara

ție făcută la Ciudad de Panama, 
generalul Ruben Dario Paredes, 
fost comandant-șef al Gărzii Na
ționale, și-a anunțat candidatura la 
funcția supremă in alegerile pre
zidențiale din Panama de Ia 6 mai 
— transmite agenția Associated 
Press. El va candida pentru ocu
parea funcției de președinte al 
țării din partea Partidului Națio
nalist Popular.

aproape m unanimitate 
urmă cu o săptămină de către Ca
mera Deputaților, precizează agen
ția France Presse. Aceasta este 
prima hotărire a Parlamentului 
argentinian după revenirea tării la 
un regim civil, in urma alegerilor 
generale de Ia 30 octombrie a.c. I

PRODUCȚIA DE PETROL BRUT 
A ORGANIZAȚIEI ȚĂRILOR EX
PORTATOARE DE PETROL 
(O.P.E.C.) A SCĂZUT cu 15.9 la 
sută in anul 1982. in raport cu 1981, 
informează agenția France Presse, 
citind un raport al organizației. în 
același timp, extracția de petrol a 
țărilor nemembre ale O.P.E.C. a 
crescut cu 4,2 Ia sută. Producția 
O.P.E.C. a fost anul trecut de 19 
milioane de barili pe zi. față de 
22.6 milioane barili pe zi în 1981, 
precizează raportul.

POPULAȚIA NORVEGIEI va to
taliza la sfîrșitul acestei luni 
4 135 000 locuitori — anunță Biroul 
central de statistică al acestei țări.

LA ORIGINEA DEFECȚIUNI
LOR ÎNREGISTRATE la doua 
DIN CELE CINCI ORDINATOA
RE ALE NAVETEI SPAȚIALE 
„COLUMBIA", in cursul ultimei 
sale misiuni, s-au aflat minuscule 
deșeuri metalice provenind de la 
sudurile executate defectuos, a 
anuntat purtătorul de cuvint al 
N.A.S.A. Examenul efectuat de că
tre constructorul acestor ordina
toare, respectiv firma I.B.M., a 
confirmat că mici fragmente de 
metal, aproape microscopice, au 
provocat un scurtcircuit in > inte
riorul acestor aparate. Aceste or
dinatoare îndeplinesc o multitudine 
de funcțiuni la bordul „camionu
lui spațial", intre care și stabilirea 
celui mai bun unghi posibil înainte 
de intrarea in straturile dense ale 
atmosferei.

I
I
I

I
I

PROIECTUL GUVERNAMEN
TAL ARGENTINIAN PRIVIND 

I ABROGAREA LEGII DE AMNIS
TIERE, decretată de fostul regim 

I militar pentru excesele comise în 
cursul perioadei 1975—1979 in 
lupta împotriva guerilei, a fost 

L adoptat definitiv, s-a anunțat ofi
cial la Buenos Aires. Senatul a 
confirmat decizia de abrogare vo-

UN PUTERNIC CUTREMUR DE 
PAMÎNT — 6,3 grade pe scara 
Richter — s-a produs joi in nord- 
vestul Guineei, a anunțat postul de 
radio Conakry. Potrivit postului de 
radio, seismul a provocat moartea 
a cel puțin 10 persoane și răni
rea multor altora, precum și pa
gube materiale. Au fost lovite ora
șele Gaoual, Mamu, Kindia 
Labe,

I
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