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Fapte de muncă rodnică,
^DECEMBRIE

însuflețitoare
A intrat in tradiție ca oamenii muncii,, comuniștii din industrie,, agri'
„
cultură, de pe șantiere și din cercetarea științifică să cinstească marile
evenimente prin impresionante fapte de muncă. In ultimele săptămîni,
ziarul nostru a publicat nenumărate știri și informații despre realizările
deosebite obținute in întrecerea socialistă, succese alcătuind ceea ce sim
plu ne-am obișnuit să numim expresia înaltei conștiințe politice și revo
luționare a clasei noastre muncitoare, a întregului popor, dovada hotăririi
cu care colectivele de oameni ai muncii, sub conducerea organelor și
organizațiilor de partid, acționează pentru înfăptuirea neabătută a măre
țelor obiective stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională
ale partidului, a sarcinilor și indicațiilor date de secretarul său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.
Acum, cind peste puțin timp lăsăm in urmă încă un an bogat in eve
nimente și rodnic in împliniri, vă propunem să urmărim relatările con
semnate ieri de reporterii și corespondenții noștri tocmai despre aseme
nea fapte de muncă și izbinzi de excepție. Deci, trecem pe recepție :

Județul Mureș a îndeplinit planul anual

•

Acționînd in strînsă unitate, oa
menii muncii — români, maghiari,
germani — din județul Mureș au
îndeplinit la data de 28 decembrie
prevederile planului pe anul 1983
la producția-marfă industrială.
Acest important succes creează
condiții pentru realizarea unei
producții suplimentare de peste
200 milioane lei, concretizată în
aproape 1 100 tone utilaje tehnolo
gice pentru industriile chimică și
ușoară, aproape 500 tone otel aliat,
600 tone produse prelucrate din
mase plastice, peste 6 000 bucăți
anvelope reșapate, produse ale in
dustriei electronice in valoare de
21 milioane lei, 2 700 mc prefabri
cate din beton armat, 5,3 milioane
bucăți cărămizi și blocuri ceramice,
6 800 mc cherestea, 46 mii perechi
încălțăminte, 22 mii bucăți artico
le de marochinărie și importante
alte cantități de produse și bunuri
de larg consum. Au obținut, tot
odată. o producție netă, suplimen
tară de peste 300 milioane lei,
succes care are la bază. între al
tele. reducerea cu 162 milioane lei
a cheltuielilor de producție totale
și cu 189 milioane lei a celor ma
teriale, economisindu-se 705 tone
metal. 13 500 tone combustibil con
ventional, respectiv 7,4 milioane
mc gaze naturale, precum și 13 000
MWh energie electrică.
în telegrama adresată, cu acest

prilej, C.C. al P.C.R., tovarășului
Nicoîae Ceaușescu, secretar gene
ral al partidului, președintele Re
publicii Socialiste România, de că
tre Comitetul județean Mureș al
P.C.R. se spune, între altele : Sîntem pe deplin conștienți că aceste
realizări se datoresc sprijinului
permanent acordat de. dumneavoas
tră. mult stimate și iubite tovarășe
secretar general Nicolae Ceaușescu.
pentru dezvoltarea multilaterală și
armonioasă a județului, pentru
creșterea ponderii industriei și
dezvoltarea agriculturii județului,
pentru înflorirea învățămintului,
științei, artei și culturii.
în numele oamenilor muncii din
județul nostru, fără deosebire de
naționalitate, ne angajăm și cu
acest prilej, cu toată răspunderea,
în spirit revoluționar, în fata con
ducerii partidului și statului nos
tru. a dumneavoastră, mult sti
mate si iubite tovarășe Nicolae
Ceaușescu, să np precupețim nici
un efort, să muncim cu dăruire și
abnegație pentru înfăptuirea tutu
ror sarcinilor ce ne revin. întîmpinînd cea de-a 40-a aniversare a
revoluției de eliberare socială și
națională, antifascistă și antiimperialistă si Congresul al XIII-lea al
partidului cu noi și remarcabile
realizări în toate domeniile de
activitate.

Prestigios
succes al si—
derurgiștilor gălățeni. Un

tinîndu-se un cocs cu o rezistență
sporită și umiditate scăzută.

eveniment deosebit de muncă ne
transmite Dan Plăeșu. de pe platfor
ma Combinatului siderurgic Galați:
reintrarea în fluxul de producție a
bateriei nr. 1 de cocsificare, obiec
tiv la care recent s-au încheiat re
parația capitală, încălzirea masivu
lui ceramic si probele tehnologice.
De reținut că odată cu repararea
bateriei de cocsificare s-au efectuat
și o serie de modernizări : imbunătătirea constructivă a sistemului de
colectare a gazelor, a sistemului de
ardere, creșterea durabilității ma
sivului ceramic prin modificarea
formei cărămizilor și altele. Ca ur
mare. bateria nr. 1 funcționează în
prezent la parametri superiori, ob-

a

O însuflețită competiție
noutăților tehnologice.

Potrivit certificatului de naștere,
întreprinderea „Oțelinox" este cea
mai tinără unitate de pe platforma
industrială a municipiului Tîrgoviște, dar rezultatele obținute în acest
an o situează printre unitățile cu
maturitate temeinic consolidată.
Iată citeva argumente, așa cum
ne-au fost ele relatate de corespon
dentul nostru Gheorghe Manea :
colectivul laminorului de profile
mici și sîrmă a înregistrat în luna
decembrie ce! mai ridicat nivel de
producție de Ia intrarea in funcțiu
ne a acestei capacități.
.
— Dar cel mai puternic motiv de

satisfacție al muncitorilor și spe
cialiștilor noștri il constituie asimi
larea unor oteluri speciale, cu ca
racteristici tehnice si calitative su
perioare, ne precizează ing. Mihai
Curqubâtă, directorul unității. .Este
vorba de otelurile laminate rapide
pentru scule și de cele înalt aliate
pentru organe de asamblare. Un rol
deosebit, în acest sens, l-au avut
tehnologiile noi. De pildă, inginerii
Mircea Moraru și Vincze Somsay au
pus la punct, recent, o serie de
tehnologii moderne de laminare,
precum și sisteme de calibrare care
a.u condus la creșterea productivită
ții muncii și îmbunătățirea calității
laminatelor.
Să mai consemnăm, la același
capitol al noutăților, că au fost rea
lizate, de asemenea, ghidaje și
armături de laminare, cu ajutorul
cărora s-a trecut la laminarea ote
lurilor greu deformabile. O ultimă
mențiune : ing. Ion Cîrstoiu a rea
lizat diagrame optime pentru trata
rea unor oteluri deosebit de pre
tențioase.

structoare de mașini. Pentru ace
leași utilaje, întreprinderea a pri
mit de la beneficiari externi, între
care firma Krupp-Essen din Repu
blica Federală Germania, scrisori in
care sînt deosebit de apreciate execuția și funcționarea lor ireproșabile.
Un alt utilaj construit aici — ferăstrăul circular cu pînză înclinabilă. destinat industriei prelucrării
lemnului — a obținut medalia de
aur . la ediția jubiliară din acest an
a Tîrgului internațional de la Brno
din Republica Socialistă Cehoslova
că, desfășurat sub deviza „Tehnica
în slujba păcii și progresului".

(Continuare în pag. a IlI-a)

însemnele calității. Con“
structorii de mașini de la întreprin
derea mecanică din Roman încheie
acest an cu noi și prestigioase succe
se înscrise in palmaresul calității
produselor, ne relatează corespon
dentul nostru Constantin Blagovici.
Astfel, Academia Republicii Socia
liste România a acordat premiul
„Traian Vuia" strungurilor carusel
cu comandă numerică și magazin
de scule, realizare de înalt nivel
tehnic a industriei noastre con-

„La Oradea s-a încheiat
o vastă campanie de recon
strucție. Lucrările au fost
executate prompt și au fost
folosiți mulți muncitori șomeuri".

în orașul de pe Crișul
Repede,
corespondentul
nostru pentru județul Bi
hor, Ioan Laza, a stat de
vorbă cu tehnicianul loan
Pop, Erou al Muncii Socia
liste, șeful secției de încăl
țăminte de la întreprinde
rea „Solidaritatea". Parfu
mul anilor adolescenței
face să vibreze sufletul tînăr (...încă tinăr 1) al con
vorbitorului nostru.
— La 14 ani eram uce
nic la un patron care avea
printre altele și un atelier
de încălțăminte unde mă
angajasem. Greu. .Nu nu
mai aici, ci in mai toate
atelierele, multe și mărun
te, din Oradea acelor ani.
Războiul rănise greu ora
șul... îmi amintesc cum nu
se poate mai bine. In toți
acei ani. ’45, ’46, ’47, noi,
tinerii, am lucrat la recon
strucția podurilor de peste
Crișul Repede, la refacere^
unor șosele, la amenajarea

unor parcuri, alții la redre
sarea gării, la asigurarea
orașului cu apă potabilă.
A fost o muncă dură, dură
de tot.
Povestește domol, vocea
sa are un timbru nostalgic.
Faptele care au devenit is
torie înseamnă, de fapt, ti
nerețea lui.
— Mai există azi ceva
din fosta fabrică de ghete
„Carmen" ?
— Locul 1
— Vă mai amintiți cum
era ?
— Păi, cum să nu ! Erau
patru ateliere pricăjite, ce
aduceau mai degrabă cu
niște șoproane. Tatăl meu,
care a lucrat și el aici,
le-a simțit mai bine aspri
mea. Atunci de-abia izbu
team să facem 700 perechi
încălțăminte pe zi. Azi am
ajuns la.o producție zilnică
de peste 22 000 perechi —
produsele
noastre
fiind
mult apreciate în 25—30 de
țări.
— A trecut timpul... As
tăzi ?
— Nimic, dar
absolut
nimic nu se mai poate
compara cu acei ani. în
treprinderea noastră a fost

linii de transfer, noutăți
de ultimă oră, deci 1 Dar
Oradea industrială mai în
seamnă azi și alumină, o
gamă diversă de produse
chimice, subansamble pen
tru mijloace de transport,
mașini pentru agricultură,
mobilă, confecții, tricotaje,
blănărie. încălțăminte, țe
sături, bunuri alimentare.
...Amintiri declanșate de
o simplă știre care anunța
o victorie a anului 1947 :
orașul Oradea a fost cură
țat de ruine.

„Să comparăm? Avem cu ce?“
„Noua conducere de la
Vlăhița are importante rea
lizări sqciale : întreprin
derea a fost înzestrată cu
o instalație modernă de
baie cu 16 dușuri. Func
ționează diverse ateliere
pentru uzul muncitorilor,
un dispensar medical, o
școală primară, o școală de
ucenici și un teren sportiv."
Vlăhița de astăzi... Dar
să nu anticipăm — pentru
că mai multe despre des
tinul contemporan al așe
zării aflăm din spusele
muncitorului pensionar Orbăn Ferenc, care a stat de
vorbă cu corespondentul

nostru
pentru
județul
Harghita, I. D. Kiss.
— în acele vremuri, gre
le, de început, realizările
amintite constituiau ade
vărate evenimente. Baie
cu
dușuri ?
îmi
aduc
aminte, a trebuit să trea
că o bună bucată de
vreme pînă ce muncitorii
s-au obișnuit să le folo
sească. Desigur, lighenele
erau mult mai la indemină. Școală ? Doar așa cît
să înveți să scrii și să ci
tești... Și apoi, între atîtea
guri flămînde. fiecare tre
buia de mic să-și cîștige
bucata de pîine. Un copil

labil pentru toate spațiile
industriale ale patriei, dar
el trebuie mereu relevat și
mai ales ilustrat în practi
că, în fiecare clipă. Pentru
că noua calitate a construc
țiilor, a utilajelor, mașini
lor și agregatelor devine o
noțiune goală și o virtute
inutilă dacă nu este efi
cientă, dacă nu duce adică
la o nouă calitate a mun
cii, a producției, la valori
care să sporească avuția
națională.
Dimensiunile
implicării
Combinatului
de
utilaj
greu din Iași in întreaga
economie a țării sînt de-a
dreptul impresionante : co
lectivul de aici produce uti
laje metalurgice și utilaje
tehnologice de mare com
plexitate (refractar, chi
mic,
geologic,
petrolier,
energetic), piese turnate
din fontă, oțel și neferoa
se, piese forjate grele, pro
duse laminate și piese de
schimb etc. Toate acestea
fac ca aici să se succeadă
adevărate premiere. în fi
nal, odată cu avansarea
lucrărilor de investiție, vor
fi realizate performanțe ca:
turnarea de lingouri din
oțel de 400 tone, piese tur
nate din fontă de 90 tone,
piese turnate din oțel de
300
tone,
piese forjate de 250 tone bucata, an-

și de încălzire, pompe de
irigație de mare capacitate
înalte cit un bloc cu patru
etaje. Turnarea oțelului sub
vid presupune o experiență
și o măiestrie profesională
cu totul deosebite. Sînt oțe
luri, Ca maistrul Emil Bilan
de exemplu, care trăiesc
cu toată ființa lor zbateri
le metalului, pătrund cu
privirile și cu toate sim
țurile în intimitatea, mole
culară a acestuia, precum
niște deținători ai unor
chei fermecate de intrare
într-un microcosmos mira
culos. Datorită priceperii și
competentei lor. vechea ca
pitală a Moldovei a deve
nit una dintre vetrele de
oțel ale țării. Reușitele de
pînă acum, precum și efor
tul continuu de a onora pe
măsură investițiile pe care
le-a presupus și le presu
pune în continuare acest
important obiectiv al cin
cinalului cer o permanentă
căutare, o benefică neliniș
te a gîndului, măiestrie
profesională.
Biblioteca de la Combi
natul de utilaj greu din
Iași e un lăcaș de referință
în domeniu. Animatorul
ei, tehnicianul Alexandru
Tăcu, este un împătimit al
cărții, al cărții ca tezaur Constantta COROIU
de învățătură, de idei și de
imagini, al Cărții ca obiect (Continuare în pag. a V-a) ;
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Imaginea lașiului de azi, renăscut din temelii în anii Republicii

In fiecare întreprindere,
în fiecare formație
de lucru, la fiecare
loc de muncă

PRIN APLICAREA
FERMĂ A

ACORDULUI GLOBAL
- ÎNALTĂ
PRODUCTIVITATE,

VENITURI SPORITE
în pagina a 111-a

acelor vremuri, cărora le-am înfățișat cîteva extrase din cotidianele zilei
de 30 decembrie 1947. Da, așa se scria acest cuvînt la 5 dimineața, la
ora apariției ziarelor : decembrie, cu d. Peste un număr de ore, Poporul
Român hotăra : această zi se numește 30 Decembrie — Ziua Republicii.
Pentru totdeauna.
...Dar ce scriau ziarele în rdimineața acelei zile ce urma să intre în
istorie ?

reconstruită din temelii.
Și ca ea, multe altele. Mai
poți oare a&mui vechile
ateliere „Phoebus" cu „în
frățirea" de azi ? Știți ce
se făcea înainte vreme acolo ?
Cintare,
rulouri,
sobe, ceva unelte agri
cole. De-astea se făceau !
Astăzi,
constructorii de
mașini de aici dau țării
mașini-agregate,
mașiniunelte cu afișaj de cote,
mașini de frezat cu co
mandă numerică de contu
rare, centre de prelucrare,

TĂRII

DIN

chiar care ne înnobilea
ză viața, universul sufle
tesc. Nu e singurul în Ce
tatea albastră. Un coleg al
lui, Dumitru Grumăzescu,
a făcut dintr-o exemplară
pasiune — colecționarea a
tot ce înseamnă mărturie
prețioasă privind viața și
opera celui mai mare poet
al românilor — o instituție
de cultură. Pînă anul tre
cut el oferea cu generozi
tate colecția formată din
mii de documente •— ediții
rare, publicații românești
și străine în paginile cărora se află referiri la Eminescu,
Lepturariul
lui
Aron Pumnul, pe care Eminescu l-a consultat la Blaj,
discuri, benzi magnetice,
peste 60 de ore de audiție,
pe care se află înregistrate
vocile unor personalități
vorbind despre Eminescu,
timbre, medalii, busturi,
tablouri — ca și cunoștințele acumulate de-a lungul
multor ani, tovarășilor săi
de, muncă de pe cea mai
tinără și mai modernă plat
formă industrială ieșeană.
Acum, prin grija organelor
de partid și de stat locale,
rodul strădaniei pasiona
tului cercetător (pentru că
este un autentic cercetător)
a intrat în circuitul firesc
al valorilor culturale : a
fost amenajată o expoziție
permanentă în grădina Copou, la numai cîțiva pași
de teiul lui Eminescu. Nu
puțin
dintr-o
asemenea
stare de a făptui se datorește înaltei școli muncitorești de la combinatul de
utilaj greu. Mi-a mărturisit că un gînd eminescian
îi stăruie în memorie :
„Munca este legea lumii
moderne, care nu are loc
pentru leneși", ca și magnifica cugetare, inclusă în
„Dicționarul de citate din
lumea întreagă", apărut la
Paris în 1980 : „Pasiunile

X\

Astăzi, pe urmele unor știri apărute în dimineața zilei de 30 decembrie 1947

O țară se ridică din ruine

samble mecano-sudate în
greutate de 300 de tone.
Combinatul de la Iași —
oraș cu ale cărui spirituali
tate și vocație științifică se
află într-o strînsă interde
pendență — cetate a in
dustriei noastre ctitorită
de cel ce conduce partidul
și țara, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, realizează, între
altele, lingouri vidate mai
mari de 100 tone, mari cup
toare de tratament termic

•

TIMPUL —față în față cu ISTORIA
In acest decembrie aniversar am avut curiozitatea să răsfoim ziarele
de acum 36 de ani. Hirtii îngălbenite, litere șterse, fotografii in care cu
greu distingi cite ceva... Pînă și în condițiile tehnice de apariție ale presei
de atunci citești cîte ceva din înfățișarea acelor ani. Să mai evocăm aici,
în puține rînduri, realitățile acelor vremuri ? Spațiul ar fi neîndestulător...
Să încercăm totuși s-o facem cu ajutorul unor interlocutori, martori ai

Fără îndoială că nici ine
ditul, și nici frumusețea
tabloului, nici elementele
așa-zicind de detaliu, oricit
de spectaculoase — gigan
ticele prese ori complexele
agregate și utilaje de cea
mai înaltă și mai fină teh
nicitate — nu ar însemna
nimic in afara oamenilor,
mai bine zis în afara hăr
niciei, inteligenței, profesionalității și creativității
lor. Știu, e un adevăr va-

V___________

Un nou tip de tractor de
mare randament. Aflat în a_
ceste zile în mijlocul oamenilor
muncii de la întreprinderea de trac
toare și mașini agricole din Cra
iova, corespondentul nostru Nicolae
Băbălău ne transmite : „In cinstea
celei de-a 36-a aniversări a pro
clamării Republicii, aici s-a asimi
lat în fabricație un nou tip de trac
tor de mare productivitate : A 5 090
de 240 CP, articulat, cu o putere de
țracțiune la cîrlig de 5 000 kgf. De
menționat că acesta este cel de-al l
10-lea tip de tractor inclus în no
menclatorul de fabricație al între
prinderii craiovene, iar. așimijarea
lui coincide cu ieșirea de pe fluxul
de montaj a celui de-al 24 000lea tractor fabricat aici începînd din anul 1,97.3. cînd, cu prilejul
vizitei
de
lucru a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, s-a indicat ca
această întreprindere, cu o veche
și recunoscută tradiție
muncito
rească, să se profileze pe. producția
de tractoare. Așa cum ne spunea
ing. Ionel Oncioiu, directorul ad
junct al întreprinderii, noul tip de
unor
tractor asigură executarea
lucrări agricole cu o lățime dublă
față de tractorul de 180 CP, puțind
fi echipat cu pluguri cu pînă la 10
trupițe, pluguri care au fost asimi
late la aceeași întreprindere odată
cu acest nou tip de tractor.

Brâncuși spunea că lucru
rile nu sînt greu de făcut,
totul e numai să te pui in
starea de a le face. Mi-am
amintit această idee a ce
lui care și-a legat pentru
eternitate numele de o
nouă geneză în arta veacu
lui nostru și de oricînd, vizitind recent, din nou,
Combinatul de utilaj greu
din Iași. într-adevăr, ima
ginea marelui combinat,
imaginea de ansamblu vă
zută din1 exterior, ca și cea
care ți se înfățișează din
interiorul universului său,
mi-a adus în minte acest
elogiu al faptei, demn de
geniul unui român. Și asta
este, cred, elocvent în ce
privește cea mai nouă plat
formă industrială a lașiului,
statornicită la poalele dea
lului pe coama căruia stră
juiesc zidurile și turlele
patinate de vreme și de is
torie ale Cetățuiei. Pasărea
albastră, cum a definit-o
metaforic un poet-muncitor
al combinatului și membru
al cenaclului „-Lupta cu
inerția", denumire ce se
dovedește, dealtfel, emblemalică pentru modul
cum se gindește și se mun
cește aici, e o vastă desfă
șurare de forme și culori,
o structură ce îți evocă arte
precum sculptura, pictura
și chiar muzica modernă,
în geometria sa rafinată
impresionează însă mai
ales estetica funcționalită
ții, gîndirea riguroasă care
dublează fericit imaginația
proprie artistului; Străbătind arterele de circulație
ale combinatului, ca niște
nervuri, ca niște magistra
le ale unui oraș sui-generis, cunoscîndu-i oamenii,
te simți parcă integrat în
tr-un alt ritm, într-un com
plex proces al facerii. Iată
de ce am impresia acum
că. fără a-i contesta origi
nalitatea. metafora „pasă
rea albastră", sugestivă de
sigur. s-a ivit printr-o fi
rească relație cu Pasărea
măiastră a lui Brâncuși.

înscris' la cursurile gimna
ziale din Odorheiu Secu
iesc stîrnea curiozitate :
era privit ca o minune și
toată lumea îl întreba dacă
nu are cumva de gind să
se facă popă...
— Vorbind despre Vlăhița de dinaintea anilor
Republicii și de Vlăhița de
azi, ce termen de compara
ție ați folosi ?
— Nici unul. Pentru că
nu există termene de com
parație. Ce cu ce să com
parăm ? Nu se poate !
înainte de 1947, Vlăhița era
o așezare
neînsemnată,
formată din 300 de case.
Drept este, mare lucru nu
s-a schimbat aici nici în
primii ani ai Republicii.
Abia în anii ’70, după
cele două vizite de lucru
ale
tovarășului Nicolae
Ceaușescu, orașul cunoaște
epoca
redimensionărilor
socialiste. Au fost con
struite în ultimii 18 ani 747
apartamente. Strada Mare,
care taie urbea, a devenit
într-adevăr mare, dar și
frumoasă, prin construcți
ile care
o
mărginesc.

George-Radu
CH1ROV1C1
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Tineretul - factor activ
în lupta pentru dezvoltare,
pace și colaborare internațională
Două foruri internaționale de prim rang - Adunarea Generală a
O.N.U. și Conferința generală a UNESCO - au adoptat recent rezoluții
de deosebită importanță privind problematica tinerei generații de pre
tutindeni. Cele două documente survin la capătul unui an în care, sub
egida O.N.U., in diferite regiuni ale lumii sau chiar la sediul organiza
ției mondiale, au avut loc dezbateri complexe consacrate problematicii
noii generații, pregătirii și marcării „Anului Internațional al Tineretului" A.I.T.
In legătură cu semnificațiile acestor importante manifestări internațio
nale. tovarășul Nicu Ceaușescu, prim-secretar al C.C al U.T.C., președin
tele Comitetului Consultativ al O.N.U. pentru A.I.T., a răspuns unor în
trebări adresate de redactorul nostru Valentin Păunescu.

generații posibilitatea de a acționa,
alături de popoare, de opinia publi
că, pentru transformări înnoitoare,
punîndu-și astfel potențialul în sluj
ba nobilelor idealuri de pace, liber
tate, independență și colaborare în
tre națiunile lumii.
— România a găzduit, la Costinești,
reuniunea
europeană
consacrată
A.I.T. Vă rugăm să vă referiți la
problemele noii generații de pe con
tinentul nostru, așa cum s-au reflec
tat ele in lucrările reuniunii.
— Organizarea, sub egida X5.N.U.,
— Actualitatea internațională a
rapid al tuturor statelor, și îndeosebi
în țara noastră a acestei importante
consemnat desfășurarea reuniunilor
al țărilor in curs de dezvoltare. Tot
manifestări are semnificația unei largi
regionale consacrate A.I.T., precum și
odată, aceste dezbateri au relevat ne
recunoașteri internaționale a rolului
dezbaterea problematicii tineretului
cesitatea elaborării unor politici și
proeminent al României, al pre
în cadrul Conferinței anuale a orga
programe privind tineretul, la nivel
ședintelui Republicii în promovarea
nizațiilor neguvernamentale, ca și in
problematicii tineretului în cadrul
național și internațional, ca premise
Adunarea Generală a O.N.U. Vă ru
Națiunilor Unite, al organismelor
fundamentale pentru valorificarea
găm să apreciați aceste evenimente,
sale specializate, punînd la dispozi
imensului potențial pe care-1 repre
la care ați participat in calitate de
ția organizației mondiale un va
zintă noua generație, manifestînpreședinte al Comitetului Consultativ
loros fond de experiență și iniția
du-se ca un factor activ, dinamic, al
al O.N.U. pentfu A.I.T., in contextul
tive în acest domeniu. înscriindu-se
procesului de dezvoltare națională.
preocupărilor organizației mondiale,
Desigur, o mai bună integrare a
în acest cadru general, organizarea
ale statelor membre pentru proble
eforturilor tinerei generații în pro
reuniunii la Costinești a confirmat,
matica tinerei generații.
cesul de dezvoltare națională impli
în același timp, generoasa tradiție
— Complexele
privind desfășu
problem, ale ti
rarea pe pămînt
neretului figurea
Convorbire
cu
tovarășul
NICU
CEAUȘESCU,
românesc
a unor
ză astăzi ca teme
acțiuni cu amplă
prim-secretar al C.C. al U.T.C.,
prioritare pe arezonantă și alea
genda a numeroa
președinte al Comitetului Consultativ al O.N.U.
să participare in
se organisme și
pentru Anul Internațional al Tineretului (A.I.T.)
ternațională. con
instituții
inter
sacrate examină
naționale guver
rii unor proble
namentale și neguvernamentale. Cum
că măsuri efective și eficiente pri
me
cardinale
ale
contemporaneității,
este cunoscut, recent, Adunarea Ge
vind situația și nevoile sale specifice:
sporirii contribuției diverselor cate
nerală a O.N.U. a hotărit prin con
educația și formarea
profesională,
gorii sociale — factori de răspunde
sens ca punctul intitulat „Anul In
asigurarea de locuri, de muncă, so
re din viața politică și economică
ternațional al Tineretului'* să fie în
luționarea unor probleme de familie,
internațională, oameni de știință, fe
scris pe ordinea de zi a cfelei de-a
sănătate, cultură și altele.
mei.
tineri etc. la lupta pentru pace
39-a sesiuni a sa și să i se acorde un
Dealtfel, tocmai în baza acestor
Si dezarmare, lichidarea inegalități
înalt grad de prioritate. Aceste fap
corelații indestructibile. Adunarea
lor între state, a subdezvoltării și
te ilustrează nu numai actualitatea
Generală a O.N.U. a decis procla
instaurarea unei noi ordini econo
stringentă a problemelor cu care se
marea anului 1985 „An Internațional
mice și politice internaționale.
confruntă tineretul contemporan, ci și
al Tineretului" sub generoasa deviză
Abordînd din perspectiva tineretu
atenția mereu sporită pe care sta
„Participare, Dezvoltare, Pace", care
lui principalele probleme cu care se
tele lumii, factorii responsabili sau
cuprinde fondul de opțiuni și aspira
confruntă
țările europene și, prin
cu atribuții în domeniul respectiv,
ții ale tinerei generații, dorința sa
extindere, întreaga lume, reuniunea
pe plan național și internațional, o
îndreptățită — prin ponderea pe care
de la Costinești a acordat, cum este
acordă prezentului și viitorului noii
o are în ansamblul populației și pro
și firesc, dat fiind momentul grav
generații.
ducției mondiale — de a lua parte
pe care-1 trăim, întîietate luptei
nemijlocit la procesul dezvoltării na
Dezbaterile care au avut loc, în
pentru asigurarea păcii și pentru
ționale și internaționale, la dezba
reuniunile amintite, ca și în altele,
oprirea cursei înarmărilor si reali
terea și soluționarea problemelor vi
au evidențiat existența unei legături
zarea dezarmării, în primul rind
tale
ale
epocii
noastre.
intrinsece între problemele tineretu
dezarmarea nucleară.
lui și problemele majore — politice,
Luînd în considerare toate aceste
Cu toții, tineri și vîrstnici, sîneconomice, sociale și culturale — ce
aspecte și altele, se poate, desigur,
tem conștienți că uriașa acumulare
confruntă întreaga umanitate, faptul
spune că principala vocație a „Anu
că ele sînt în esență aceleași, intrind
lui Internațional al Tineretului" —
de arme existente pe diferite meri
in competența O.N.U., a guvernelor
ca manifestare a tineretului și pen
diane, și în special în Europa, astatelor membre — lupta pentru
tru tineret — constă în determinarea
menintă să distrugă creația supremă
oprirea curse* înarmărilor și pentru
unei conștientizări mai acute, la sca
a naturii, viața însăși : sînt puse în
dezarmare, in primul rind dezarma
ră mondială, asupra problemelor cu
pericol minunatele cuceriri ale știin
re nucleară, asigurarea păcii, lichi
care se confruntă noua generație,
ței, artei, culturii — tot ceea ce a
darea subdezvoltării, a oricăror for
atrăgînd, totodată, atenția asupra im
creat omenirea în decurs de seco
me de colonialism sau neocolonia
perativului tratării lor de o manieră
le și milenii. Europenii — și nu nu
lism. a marilor inechități economice
unitară, la nivel national, regional și
și sociale, instaurarea unei noi or
internațional. Este limpede că a so
mai ei — au trăit în acest an 1983
dini economice și politice mondiale,
sit momentul depășirii clișeelor sim
coșmarul datorat proiectelor de ambazată pe deplină egalitate și echi
plificatoare, retorice și trecerii la
tate, care să asigure progresul mai
măsuri concrete, care să asigure noii
(Continuare în pag. a Vl-a)
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MĂRTURIILE VREDNICIEI PE CUPRINSUL REPUBLICI1
Oamenii muncii

despre succese

ale oamenilor muncii
le localității), aniversează, nu peste
mult timp, 150 de ani de existență.
Pină nu demult un tirgușor,
prăfuit de colbul cimpiei, cu citeva ateliere meșteșugărești, prăvă
lii si clădiri din chirpici, unde apa
se aducea cu sacalele, orașul de
astăzi sfidează parcă prin eleganta
construcțiilor sale imaginile trecu
tului. In anii rodnici ai construcției
socialiste si. în special, în perioa
da care a trecut de la al IX-lea
Congres al partidului, municipiul
Dacă privim harta economică a
Alexandria a cunoscut, asemenea
patriei remarcăm o continuă aglo
tuturor
localităților patriei noastre,
merare de însemne, apariția altora
o
puternică dezvoltare urbanistică
noi, redimensionarea celor existen
și industrială.
te. Zone geografice și noi așezări,
orașe sau comune părăsesc anoni
De un deceniu si jumătate. Ale
xandria este un vast șantier în
matul, rostuindu-și destinele după
care. în fiecare clipă, prind con
măsura acestor ani care au înălțat
tur proiecte migălos gîndite. Fron
edificiul Republicii noastre socialis
tul de' reconstrucție a orașului, ate, a cărei aniversare o sărbătorim.
ceastă
ofensivă a civilizației socia
Trecind peste filele îngălbenite
liste. a început dinspre marginile
ale mai multor monografii, apărute
sale și a ajuns la această oră în
cu mai bine de trei decenii în
centrul civic. Aici se vor construi
urmă, aflăm că industria Gorjului
în curînd peste 700 de apartamen
era reprezentată doar de o fabrică
te (unele predate deja beneficiari
de confecții, o fabrică de țigarete,
lor) în blocuri de 8 și 4 etaje, ade
mina de antracit de la Schela și
vărate bijuterii arhitectonice. Bu
citeva mărunte ateliere meșteșugă
levardul Libertății, locul preferat
rești, cu un număr redus de lucră
de întîlnire al alexăndrenilor, se
tori. Astăzi, în Gorj se realizează
va îmbogăți cu noi spatii comer
63 la sută din producția de cărbune
ciale din care se remarcă în mod
a țării. 15 la sută din cea de ener
deosebit salonul cărții, magazinul
gie electrică și 12 la sută din cea
tineretului, un modern restaurant
de țiței. Producția sa industrială a
cu disco-bar. La care se adaugă
crescut față de 1965 de circa 8 ori.
peste 300 de unități, încununind
Județul numără azi 6 orașe. în anii
zestrea edilitar-gospodărească a oconstrucției socialiste au fost date
rașului, care se ridică la nivelul
în folosință peste 75 000 de lo
exigențelor locuitorilor.
cuințe. Numai în ultimii 10 ani
Platformele industriale ce cu
s-au construit HI școli, 21 dispen
prind moderna uzină de rulmenți,
sare umane și un spital cu 700 de
ale cărei produse se exportă în
paturi în municipiul Tg. Jiu. Dacă
peste 50 de țări de pe toate meri
în 1965 revenea un medic la 1 472
dianele globului. întreprinderea de
de locuitori, acum unui medic îi
panouri și tablouri electrice. între
revin 722 de locuitori. In munici
prinderea de aparate și accesorii,
piul Tîrgu Jiu, reședința județului
întreprinderea „Islaz" și multe al
devenită o adevărată cetate indus
tele dovedesc că aici se realizează
trială, s-au construit în ultimii ani
produse de calitate
superioară,
o fabrică de sticlărie-menaj. o în
prin tehnologii moderne, care fac
treprindere de articole tehnice din
concurentă produselor similare fa
cauciuc regenerat.
bricate in țări cu tradiție. Semnifi
cativ este faptul că oamenii muncii
Venind în Gorj nu poți ocoli ma
din municipiul Alexandria reali
rile centre miniere care fac din
zează
mai mult de o treime din
acest județ cel mai mare producă
producția industrială a județului
tor de cărbune al țării.
Teleorman, producție care este de
Și în acest județ, cursurile apelor
peste 135 de ori mai mare decît cea
renezi de munte au fost deviate
obținută în anul 1947.
prin galerii în lacurile de acumu
Toate aceste realizări remarcabi
lare ale Complexului hidrotehnic și
le. precum și îndrăznețele proiecte
energetic
Cerna-Motru-Tismanade
viitor sînt inscripțiile unei
Bistrița, punîndu-se la dispoziția
epoci de aur în istoria eroicului
sistemului energetic național noi
nostru
popor ; Epoca Nicolae
puteri de 150 MW. Datorită mare
Ceaușescu.
lui volum de investiții care i-a fost
alocat Gorjul va parcurge în con
Gheorqhe BA1CO1ANU
tinuare noi trepte pe calea dezvol
muncitor, întreprinderea
tării sale multilaterale. Pină la
de rulmenți - Alexandria
sfirșitul actualului cincinal, în
Gorj va trebui să se realizeze
cantitatea de 146,5 milioane tone
cărbune, 54,76 miliarde kWh ener
gie electrică și 4,7 milioane tone
țiței, importante cantități de ma
șini și utilaje etc. Pentru cine trece
prin Gorj, aceste realizări vor în
tregi amintirea despre acele fru
moase meleaguri de la poalele Paringului și Vîlcanului.
în laboratorul metrologic al uzi
nei „Electroputere" din Craiova
Ion TARBAC
lucrează un harnic colectiv de
muncitor, întreprinderea
muncitori, ingineri și tehnicieni, ale
de mașini-unelte pentru presare
cărui rezultate aduc o contribuție
și forjare - Tg. Jiu
prețioasă la îndeplinirea unei sar
cini de mare importanță — reducerea importului. Concret, despre ce
este vorba :
Pină acum cîțiva ani, uzina importa aparatură pentru măsurarea
turațiilor motoarelor și genera toarelor electronice — tahometre — de
la diverse firme din străinătate. .
ceea ce necesita mari cheltuieli va
lutare. Inginerul Liviu Ioniță s-a
gindit să reducă această cheltuială
proiectînd încă
in anul 1981 un
Municipiul Alexandria, înteme
iat ca oraș in 1834 de domnitorul
nou tahometru electronic care avoa
să fie fabricat pe loc. Așa s-a rea
Alexandru Ghiba (de unde și nume-

Gorjul

la dimensiunile

ultimilor ani

lizat tahometrul românesc, numit
cu dragoste de noi — și avem drep
tul să-1 numim oarecum așa —
„Made în Craiova — Romania".
Vechea aparatură, importată încă
in 1965, fiind uzată s-a impus cu
acuitate necesitatea înlocuirii ei cu
noua aparatură de fabricație autoh
tonă, care recent a și fost omolo
gată de Institutul național de me
trologie. La realizarea și instalarea
noilor tahometre au lucrat alături
de inginerul Liviu Ioniță lăcătușul
Ion Albu, strungarul Dodu Badea
și electricianul Constantin Pleșoianu. Economiile de valută obținute,
prin eforturi susținute, de acest co
lectiv sînt substanțiale. Planurile
de viitor prevăd ca harnicii constructori de tahometre să înzes
treze cu asemenea aparate
mai
întîi uzina „Electroputere", apoi și
alte întreorinderi ca I.T.M.E.-Filiași etc. Se prevede de pe acum o
considerabilă reducere a cheltuie
lilor valutare.

Ion DUGAEȘESCU
economist, uzina „Electroputere"
Craiova

Un om
Este la fel ca multi alții. îl chea
mă Milian Raț și e din comuna
noastră. Moftinu Mic. județul Satu
Mare. Are aproape 65 de ani. De
ce scriu despre el ? Pentru că deși
a fost operat, și trei luni a avut
scutire medicală, el a reușit în tot
anul 1983 să realizeze 500 de norme de lucru. în- anii trecuți avea
1 000 de norme și e convins că în
1984 le va depăși. Prezent Ia toate
muncile cooperativei agricole de
producție — la cîmp, la descărcat
vagoanele din gară
încărcate cu
îngrășăminte chimice, nea Milian
înfruntă ploaia, frigul, gerul cu
destoinicia unui tînăr. Mai mult,
nea Milian a contractat cu statul,
de-a lungul anilor, zeci de anima
le. Anul acesta a predat trei bovi
ne în greutate de 560 kg. 485 kg și
410 kg, iar pentru 1984 mai crește
înoă două bovine.
Considerat printre oamenii de
frunte ai comunei. Milian Raț a
fost decorat de 8 ori de organele:
locale. Pentru noi e o cinste săi
avem astfel de oameni în comuna,
noastră.

Vasile ȚIBÎRNA
corespondent voluntar, Satu Mare

Ca peste tot în țară, la Rîmnicu
Vilcea industria nouă a atras oa
meni noi. Care, firește, aveau nevoie,
de case. Fiecare treaptă de dezvol
tare își are măsura și pretențiile ei.
în 1957, suprafața blocurilor con
struite era de 336 mp pe măsura ne
cesităților personalului muncitor al
fabricii de placaj — prima unitate
industrială din oraș. Acum, cele
peste 25 000 de apartamente se dove
desc... insuficiente. Motiv pentru care
se construiește in continuare. Apar
tamentele se grupează pe scări, scă
rile pe blocuri, blocurile pe străzi,
străzile pe cartiere : „Nord", „Tra
ian", „Ana Ipătescu", „Petrișor",
„Ostroveni". Parcă ar fi o reacție in
lanț. Și nu se construiește oricum.
Etapa „cutiilor de beton pe vertica
lă" a fost depășită. Acum se valori
fică creator arta
populară tradițio
nală, noile edifi
cii evocînd parcă
vechile zidiri ale
minunatelor cule
de la Măldărăști...
De fapt, Rîmnicu Vîlcea anului ’83 este un
oraș al constructorilor. în plin
centru, macaralele ridică panouri
mari și leagănă
pachete de ele
mente de instala
ții. Multi dintre
constructori sînt
fruntași, iar în
treprinderea
—
fruntașă pe țară.
Undeva, intr-un
birou din muni
cipiu, o diplomă
atestă chiar acest
fapt : se acordă
colectivului de muncitori, ingineri,
tehnicieni și funcționari al întreprin
derii județene de construcții-montaj
Vîlcea, în întrecerea pe 1982. titlul de
fruntaș pe tară și locul I. Iar pe dra
pelul oferit cu acel prilej de U.G.S.R.
strălucește Ordinul Muncii clasa I.
— Pe constructorii noștri distinc
țiile i-au mobilizat și mai mult — ne
spunea tovarășul Ion Molea, primvicepreședinte al consiliului popular
municipal Rm. Vîlcea.
Desigur, un mare merit revine
constructorilor. Dar se cuvine subli
niat și rolul deosebit de important pe
care l-au avut in obținerea acestor
performanțe consiliile populare jude
țean și municipal, felul activ și ener
gic in care au coordonat lucrările
pe șantierele construcțiilor de locu
ințe, modul în care au reușit să an
treneze populația în această acțiune.
Primii au fost mobilizați cei 47 de
deputați ai circumscripțiilor urbane
municipale ; aceștia au atras comi
tetele de cetățeni ; la rîndu-le, aces
tea au antrenat cele 141 asociații de
locatari. Și aici este vorba de o ade
vărată reacție în lanț, umană, con
structivă.
Numeroase sugestii privind siste
matizarea municipiului au pornit de
la cetățeni, la „Tribuna democra
ției". „Dispunem de adevărate paphete de propuneri, să tot alegem. ,
Pe baza acestora am configurat și
centrul civic", ne .spunea primvicepreședintele Ion Molea. Esenhaleis-au dovedit răspunsul popu
lației, faptele de muncă.
Printr-o hotărîre a comitetului

executiv, fiecare viitor beneficiar de
apartament trebuie să presteze un
număr de 200 de ore de muncă pa
triotică. Planul de locuințe pe 1983
prevedea edificarea unui număr de
1 170. (Cifra a fost atinsă și sub
stanțial depășită încă de la mijlocul
lui decembrie ’83). înmulțiți numai
1 100 cu 200 și veți obține numărul
de ore efectiv prestate de locuitorii
orașului. Adăugați însă și următoa
rele valori : 1,5 milioane de lei —
muncă patriotică prestată la ștrandurile cu apă sărată, adusă prin
conducte tocmai de la Ocnele Mari ;
.încă 2 milioane de lei la arenele
cultural„Tra-ian" — complexul
sportiv. Astfel de oameni sint vilcenii : harnici, adică. Ei au elibe
rat terenurile pentru noile con
strucții ; ei realizează sistematizarea

de transport are un consum speci
fic normat. Totul este să te menții
în aceste limite. Pentru transportul
betoanelor foloseam așa-numitele
CIF-uri. Unele au o capacitate de
3 mc, altele de 5 mc, dar mașinile
pe care sînt montate consumă la fel.
Am hotărit atunci să le păstrăm
doar pe cele mari, eliminînd astfel
cursele- neeconomicoase. Dacă vreun
șofer nu-și îngrijește mașina așa
incit să consume doar cit prevede
caiiea tehnică. îl dăm jos de la volan
și pentru un timp îl pynem să
facă numai munci
necalificate,
La fel procedăm cu cel pe care-1
găsim că. lasă să meargă un moto
compresor (consum 10 litri pe oră)
în timp ce el pleacă la masă. înain
te, unor sudori nu le ajungea o
tonă de carbid pentru scara unui
bloc. Acum —
dună ce au luat
măsurile care se
cuveneau — se
dovedesc
sufi
ciente 300 kg. în
organigramă sînt
prevăzute încă 12
posturi
pentru
personalul TESA.
Nu le-am ocupat,
angajăm
constructori. nu func
ționari...
Consecințele unei astfel de or
ganizări ?
Dis
cutăm cu oame
nii de pe un
șantier (blocul 13
de pe str. Lenin).
Printre altele în
trebăm : cit ați
cîștigat luna tre
cută ? Gheorghe
Șuteu, zidar —
4 200 lei ; Constantin
_____
Tîmplaru,
zidar
5 200 ;
Marin Nicolescu, zugrav
3 700 ;
Nicolae Poenaru, izolator — 4 000 ;
Ion Roșianu, parchetar — 4100 ;
Petre Ionescu, șef de brigadă —
6 500...
Așa se muncește și se cîștigă pe
șantierele de locuințe din Rîmnicu
Vîlcea : foarte bine, adică. Frontul
de lucru pentru anul viitor — cetă
țeni și constructori — l-au pregătit
încă din toamna trecută. Șantierele
sint bine pregătite pentru iarnă,
structurile sint închise, izolațiile
realizate. Proiectele de execuție sînt
gata, finanțarea a fost aprobată. în
1984 fondul locativ al municipiului
va spori cu încă 1 200 de aparta
mente.
...Un poet l-a numit cîndva „cuib
de frumuseți". Unii i-au atribuit
epitetul de „capitală a tipografilor",
alții de „oraș al pensionarilor", încercînd să acrediteze ideea că Rimnicu Vîlcea sr fi locul ideal de re
tragere al oamenilor, care n-ar mai
avea de făcut decît să numere ier
nile în tihnite promenade pînă la
poalele dealului numit Cetățuia.
A rămas adevăr faptul că așeza
rea este și astăzi deosebit de fru
moasă. „Capitală" este și acum, dar
,a vinzării de carte. (A devenit orașul
din țară cu cele mai multe librării
și cu cea maj. mare valoare de
carte difuzată pe locuitor). „Oraș
numai al pensionarilor" nu mai este
de mult»' Rîmnicu Vîlcea de azi ește
un o9p^ș..i.gl.,-cștistruțjtoaților.
:/

Nouă este înfățișarea
PATRIEI, '
nou esfe și chipul
ORAȘELOR ȚARII
v

însemnări despre construcția de locuințe
la Rîmnicu Vîlcea
pe verticală. Este munca lor, pen
tru casele lor...
Rolul decisiv al consiliilor municipal și județean s-a manifestat și
altfel : fiecare membru al comitetului executîv răspunde de un
anumit șantier. Periodic, se fac
analize ale stadiului de îndeplinire
a programului construcției de lo
cuințe. Uneori — atunci cînd este
cazul — astfel de intîlniri au loc
chiar pe șantiere, cu participarea
tuturor fruntașilor și unităților im
plicate. (Adesea soluții noi și... ief
tine s-au „ivit" tocmai din discuții
purtate pe palierul unui bloc între
proiectant, constructor și cei din
activul consiliului popular :
deputați, reprezentanții O.D.U.S.
din
cartier, președinți ai asociațiilor de
locatari). ,
Efect ? Cele cîteva (bune) zeci de
apartamente realizate peste plan in
acest an. însă
.. ... este cuprinsă aici
foarte buna organizare, mobilizare
și disciplină de pe șantiere. Este
ceea ce a permis ca I.J.C.M. Vîlcea
să reducă, față de 1982, cu 15 lei
cheltuielile la 1 000 lei producție
(la o producție globală de 800 mi
lioane lei !) și în medie cu 10 zile
termenul de construcție al unui apartament (economisind pe întregul
an și 1,8 milioane kWh).
— Mulți se plîng că nu le ajunge
motorina. Dumneavoastră cum ^ă
descurcați ? —'l-am întrebat pe eco
nomistul
Ion
Cercel, directorul
I.J.C.M. Vîlcea.
— Ajunge dacă te planifici bine,
dacă te organizezi bine și dadă rttezi fără milă conductele risipei.
Exemple ? Fiecare utilaj ori mijloc

Mircea BUNEA
Ion STANC1U
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Rîmnicu Vîlcea - oraș al constructorilor și, prin munca lor, oraș al construcțiilor moderne, edificate în condiții de înaltă eficiență
Foto : S. Cristian

DIVERS
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. Vitejie
' marinărească

S-a întîmplat pe Dunăre, la
Sullna. O navă sub pavilion
străin a fost smulsă de o furtuInă din radă și aruncată pe plajă.
Nimeni nu se putea apropia de
navă din cauza valurilor mari,
înspumate. Ș-a telefonat la Ga
lați după ajutor. De aici a fost
trimis remorcherul „Gheorgheni2“ al Administrației fluviale a
Dunării de Jos. Cu ajutorul șaI lupelor și datorită priceperii oa
menilor — să-i amintim aici pe
comandantul Mihai Iordan, pe
pilotul maritim Anghel Filon si
pe comandantul instructor Dumitru Bilea — nava a fost sal
vată. Lupta cu furtuna a durat
două zile șl două nopți.
Directorul Administrației flu
viale a Dunării de Jos, Octavian
Cristea, care ne-a relatat acest
fapt, a ținut să releve destoinicia bravilor marinari. O merită
cu prisosință !
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| 50 pentru unul
Suferind un accident, lăcătușul
Adalbert Găti, de la întreprin I
derea
din Satu Mare, a
(fost adus,,Uniola “Spitalul
județean in
stare foarte gravă. Aflind
in I
tervenția chirurgicală la care
I urma să fie supus necesita o
mare transfuzie de singe, s-au I
prezentat imediat să-i doneze
de viață salvatoare nu
I picăturile
mai puțin de 50 de colegi de
I
muncă.
Apreciind nobilul gest al celor
se cuvine să mai adăugăm
I 50,că, aidoma
lor, alți 1 000 de oa- I
meni ai muncii de la „Unio au
singe in cursul acestui an
Idonat
pentru salvarea vieții altor se- I
de-ai lor, pe care poate nu
i-au intilnit niciodată. Se vede
treaba că recunoscuta lor hărni
cie este aureolată și de omenie. I
• Unelte...
I
| cîntătoare
Localitatea Ivănești din jude I
țul
Vaslui a devenit cunoscută
I în toată
țara pentru vestita fan
fară de aici, laureată a tuturor I
edițiilor Festivalului național
„Cintarea României". Dar iată
I că,'
în ultimul timp, a apărut aici
incă o formație de excepție, care I
spectatorii. Este vorba
Iincintă
de corul țărănesc compus din
peste 80 de țărani cooperatori și I
mecanizatori.
aici, nimic deosebit. Ceea
I aePină
ii conferă însă acestui cor ță- I
I rănesc un sporit grad de interes
, și. din partea specialiștilor este'
faptul că el nu se acompaniază
Iniei cu orchestră, nici cu fan I
fară, ci cu... unelte agricole.
Minuite ritmic și cu măiestrie,
ferăstrăul, melița și coasa, stro- I
Ipitoarea
și
multe altele se
armonizează perfect liniei me
lodice a cintecelor.
Pentru
I frumusețea repertoriului și ori I
ginalitatea interpretării, corul
țărănesc din Ivănești a fost dis
tins cu laurii ultimei ediții a I
I marii competiții naționale a
muncii și creației.
I
La poalele
I
Ceahlăului
zilele noastre, suma
I nelePînăau înrămas
în portul munte I
nilor de la poalele Ceahlăului la
loc de înaltă cinste. Stofa de
I nate
lină din care sînt confecțiosumanele trebuie insă I
bătută la piuă. Pentru executa
I prin
rea acestei migăloase operații,
partea locului a mai rămas I
insă numai un singur meșter —
Dumitru Iliescu — om tre
I moș
cut de 80 de ani. El și-a meșterit
o instalație anume, care este ac I
ționată de apele unul,/ur!u. Moș
I Dumitru
— cum ii s‘
.vfalni
cii — ar fi tare but
pre- I
dea ștafeta mește
or) unor
Poate îi d
l de
I tineri.
ajutor primăria dii.
pentru
localnicii'
.ță să I
poarte sumane.
I
I
Biologul
I constructor
I
Profesorul de biologie Tonică
I Sava din satul Cîndești. județul I
Vrancea, are o mare pasiune :
mobilierului șco
I modernizarea
lar. El concepe, proiectează și
construiește din ‘resurse locale I
și materiale recuperabile noi ti
de mobilier — și nu numai
I depurimobilier.
Una din sălile de
clasă ale școlii din Cîndești, de I
exemplu, are un nou tip fie
I ne,
bănci, foarte frumoase, moder
multifuncționale. Fiecare I
bancă poate fi folosită
masă
scris,
șevalet, ca planșetă
I depentru
desen sau
masă de
laborator. Pe deasupra, se și I
pliază. Tot el este și autorul
I unui
instrument original pentru
lecțiile de geometrie, format din I
compas, raportor și echer,
și al unei tăblițe cu ștergere
I riglă,
rapidă. „Ustensilele" biologului I
constructor din Cîndești au de
venit punct de atracție nu numai
I pentru
colegii și școlarii săi, ci
și pentru oricine trece pragul I
școlii.
I
I
Arheologica
Cu sprijinul larg al elevilor și
I cetățenilor,
cercetători de la I
Institutul ,,A.D. Xenopol" din
Iași au efectuat săpături in mai
I multe
puncte in perimetrul sa
tului Lunca Ciurei, din apropie I
rea Iașiului. Strădaniile lor s-au
I zări
soldat cu descoperirea unei așe
geto-dacice din secolele I
III—II înaintea erei noastre. Pe
unui deal au fost găsite
I coama
unelte și obiecte casnice din ce I
ramică geto-dacică. Toate aces
tea oferă un bogat material de
studiu, de o mare valoare docu
I
mentară.
realizată de
I Rubrică
Peîr* POPA
și corespondenții „Scînteii^j
L
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DE LA C. E. C.
Pe măsura sporirii veniturilor
bănești ale populației se creează
de la un an la altul posibilități
pentru depuneri tot mai mari la
Casa de Economii și Consemnațiuni destinate utilizării acestora
in timp, pentru procurarea unor
bunuri de folosință îndelungată și
cu valoare ridicată.
Spiritul de economie a devenit
în prezent o deprindere caracteris
tică pentru marea majoritate a
populației din țara noastră. Oame
nii s-au convins că prisosul din
cîștigurile lor provenite din mun
că nu se păstrează nicăieri
mai
bine și mai în siguranță decît Ia
Casa de Economii și Consemnațiuni.
Astfel, statul garantează depu
nerile populației la C.E.C., titularii
depunerilor sau persoanele împu
ternicite de aceștia puțind solicita
oricind restituirea totală sau par
țială a sumelor depuse.
Titularul unui instrument de
economisire poate solicita intro
ducerea clauzei de împuternicire
in favoarea a cel mult două per
soane, care pot efectua operații
de restituiri sau lichidări din
soldul instrumentului de economi
sire respectiv. Clauza de împu
ternicire este valabilă numai pe
timpul vieții titularului.
Sumele depuse sînt purtătoare
de dobinzi ori ciștiguri in bani,
obiecte sau excursii. Cîștigurile se
acordă prin trageri la sorți lu
nare sau trimestriale.
Depunătorii la C.E.C. au drep
tul să dispună după cum cred de
cuviință, timp nelimitat, de sumele
depuse, legea asigurînd impres
criptibilitatea acestora. De aceeași
dispoziție legală beneficiază și
dobînzile precum și cîștigurile ob
ținute. Datorită acestui faptt dobinzile și cîștigurile pot fi înca
sate, ca și depunerile, oricind de
depunători.

Produsele artizanale, vădind eforturile creatorilor de a valorifica
frumoasele tradiții ale artei noas
tre populare, își găsesc tot mai
frecvent locul în locuința modernă,
ca și în garderoba publicului larg.
Sînt pine cunoscute
indicațiile
exprese ale conducerii partidului
prin care se cere acestui sector să
extindă producția artizanală de
largă utilitate, să pună capăt cu hotărire producției oricăror obiecte
de factură îndoielnică, atît in ce
privește aspectul, cît și, îndeosebi,
utilitatea socială. Ne amintim,
bunăoară, de bibelourile certate cu
estetica, de ramele metalice supra
încărcate, de „tablourile" confec
ționate stîngaci din lemn lăcuit și
chiar de unele țesături stridente —
produse în care se iroseau muncă,
materii prime, timp și care-și gă
seau greu cumpărători — iar atunci cînd totuși se vindeau, nu
făceau decît să altereze gustul pu
blicului. Spre a răspunde orientă
rilor trasate, cooperația meșteșu
gărească, în calitate de principal
producător al obiectelor artizanale,
a acționat cu consecvență, reconsiderindu-și in spirit critic șl auto
critic întreaga activitate.
Rezultatele acestor strădanii, des
fășurate cu concursul specialiș
tilor și al meșterilor artizani din
întreaga țară, au putut fi văzute și
apreciate cu prilejul recentei ac
țiuni de contractare a produselor
de artă populară și meșteșuguri ar
tistice. Desfășurată centralizat, în
Capitală, contractarea a reunit, în
fața standurilor, producători (42 de
cooperative meșteșugărești și circa
60 secții de profil) și reprezentanți
ai comerțului din toată județele,
doritori să-și asigure în anul viitor
mărfuri capabile să răspundă cît
mai bine solicitărilor populației.

Ce aduce nou oferta pentru 1984
în comparație cu anii trecuți ?
PE PRIM PLAN — PRODUSE
PREPONDERENT UTILITARE. „în
spiritul indicațiilor conducerii supe
rioare de partid și de stat, ale to
varășului Nicolae Ceaușescu perso
nal, sectorul de producție al artei
populare și meșteșugarilor artistice
a trecut cu hotărîre la extinderea
producției articolelor de uz curent,
personal sau gospodăresc — a pre
cizat tovarășa Olga Horșia, director

nice aduc produsele din ce
ramică : vasele de gătit, pe plită și
în cuptor, accesoriile de bucătărie,
farfuriile, cănile și paharele — va
riate, în forme funcționale moder
ne și în culori pastelate de mare
rafinament, pe care tehnica lutu
lui ars le permite — însumează
peste 60 la sută din totalul ofertei
acestui sector. Aceeași preocupare
pentru îmbogățirea „inventarului
casnic" au demonstrat și alte sec
toare : cel al sticlei, care include

te destinate tinerilor. „Pentru a
răspunde cerințelor modei actuale
— explica tovarășa Maria Ștefănescu, etnograf, șef de serviciu in Cen
trul de artă populară UCECOM —
compartimentele de confecții arti
zanale din fiecare cooperativă au
realizat modele de mare diversita
te, inspirate din tradiția costumului
popular din diferitele zone etno
grafice ale țării. Lucrul, de mină,
broderia, dantela se înscriu astfel
drept componente majore în vesti-

Produse artizanale de largă utilitate
— în pregătire pentru 1984
al Centrului de artă populară și
vicepreședinte al UCECOM. Ca
atare, două treimi din produse
le oferite comerțului pentru 1984
sint noi, reprezentînd bunuri de
consum de largă folosință pentru
cele mai diferite categorii de con
sumatori și acoperirea celor mai
variate cerințe. în plus, este de
menționat că această orientare a
producției are loc în condițiile spo
ririi exigenței față de autenticita
tea și calitățile estetice ale produ
selor : ele înmagazinează o canti
tate mult mai mare de manoperă
artistică, fiind avizate în prealabil
de comisia centrală de specialitate
și purtind astfel girul unor etno
grafi, artiști plastici etc.".
Fără a ne propune să facem un
inventar al produselor prezentate,
putem arăta, de pildă, că multe
noutăți în sectorul articolelor cas-

o gamă largă de produse de uz cas
nic, între care o varietate de ser
vicii și piese separate, corpuri de
iluminat etc., cel al lemnului, cuprinzind o gamă diversă de obiecte
utile in bucătărie, de mic și mare
mobilier, diferite garnituri, sau cel
al decorațiunilor interioare, care
și-a îmbogățit considerabil sorti
mentul cu cergi, perdele, draperii,
cuverturi, fețe de masă, ștergare și
multe, multe alte produse de largă
folosință.
SPECIFICUL LOCAL — MAI
BINE PUS IN VALOARE. în rindul bunurilor de larg consum ofe
rite comerțului se disting, de ase
menea, confecțiile, tricotajele și țe
săturile. îndeosebi la această cate
gorie de produse este marcant efor
tul producătorilor de a pune mai
bine în valoare specificul local și,
totodată, de a îmbogăți prin creații
originale produsele de imbrăcămin-

mentația feminină. Iar pînza to
pită, în tonuri „tandre" sau vii, țe
săturile groase de lină cu alesături,
într-o cromatică variată, pînza ță
rănească mai plină sau voalul de
lină — toate țesute manual în coo
perative — reprezintă tot atîtea
materii prime de o factură aparte
pentru o multitudine de obiecte de
îmbrăcăminte. Cooperative cu re
nume cum sînt „Arta casnică" —
Breaza, „Muncitoarea" din Topoloveni — Argeș, „Arta" — Brașov,
„Hațegana" — Hațeg, „Sucevița" —
Rădăuți, „Textila" — Ploiești,
„Arta maramureșeană" din Sighetu
Marmației, unități din Oaș și Delta
Dunării, precum și multe altele va
lorifică cu pricepere și bun gust,
îndeosebi in modele tinerești, ceea
ce este mai frumos ca linie și co
lorit în tradiția unor renumite ve
tre folclorice".

MATERII PRIME NOI DIN RE
SURSE LOCALE. Ar mai fi de amintit, in cadrul acestei succinte
prezentări, reușitele obținute prin
valorificarea ingenioasă a un<ir ma
terii prime care se găsesc în canti
tăți importante pe plan local și care
înainte nu erau mai deloc utilizate.
Din pai și talaș, de exemplu,
cooperativele „Unirea" — Turda,
„Prestarea" — Sighișoara și „Lem
nul" — Gherla au realizat pălării,
genți, garnituri de plajă, iar din
paie sau foi de porumb — jaluzele.
Totodată, combinarea abestor’ ma
teriale cu piei recuperate, chiar și
de cele mai mici dimensiuni, va
lorificarea unor peticuțe de aba,
crearea, din papură țesută pe răz
boaie manuale, a unor suporturi
pentru
marochinărie
artizanală
permit — după cum s-a demon
strat în mod convingător — produ
cerea unei diversități de obiecte
foarte atractive, de bun gust și de
largă întrebuințare. La rîndul lor,
osul și cornul, folosite în trecut
doar sub formă de pulbere ori pen
tru obținerea cleiului, au pătruns,
datorită ingeniozității meșterilor
cooperativei „Arta decorativă" din
Cluj-Napoca și a altora, în sfera
articolelor de largă căutare și de
lux : casete și servicii de birou,
cornuri pentru vin și podoabe de
tot felul — unicate, lucrate de mină
cu deosebită migală — marchează
un început promițător.
Este evident că oferta cooperației
meșteșugărești a oglindit preocu
parea susținută a producătorilor de
a spori cantitatea de mărfuri des
tinate pieței, de a le diversificai și
îmbunătăți calitativ, iar volumul
contractelor perfectate este o ga
ranție că ele se vor găsi cît mai
curînd in magazine, la dispoziția
publicului cumpărător.

Marla BABOIAN
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In fiecare întreprindere, in fiecare formație de lucru, la fiecare loc de muncă

iNSUFLETITOARE

PRIN APUCAREA FERMA A ACORDULUI GLOBAL
- ÎNALTA PRODUCTIVITATE, VENITURI SPORITE
LA ÎNTREPRINDEREA DE ARTICOLE TEHNICE

DIN CAUCIUC BRAȘOV

Colectivul atelierului condus de maistrul
Alexandru Hiloche, lucrind cu 21 de oameni mai puțin,
a realizat In luna noiembrie
Importante depășiri la producția
fizică, calitate superioară

a produselor și însemnate economii

de materiale, obținind venituri

mai mari cu 22 la sută
întreprinderea de articole tehnice
din cauciuc Brașov se situează prin
tre unitățile fruntașe în întrecerea
socialistă pe ramură șl pe județ :
planul anual la producția-marfă a
lost îndeplinit cu 25 de zile mai
devreme, iar Ia export cu 45 de zile
mai devreme. De asemenea, sarci
nile de plan au fost depășite la pro
ductivitatea muncii și la beneficii.
Așa cum nd relata ing. Victor Vartolomei, directorul
întreprinderii,
hotărîtoare pentru obținerea acestor
rezultate a fost aplicarea formei de
organizare și retribuire a muncii în
acord global.
Ne-am propus să urmărim la atelierul de diverse articole tehnice
din cauciuc, condus de maistrul Ale
xandru Hiloche, cum se muncește și
se cîștigă în acord global.

Ce s-a planificat
în contractul de acord global s-a
prevăzut ca în luna noiembrie a acestui an. colectivul atelierului să
realizeze 230 tone articole tehnice
din cauciuc, destinate unor benefi
ciari din tară, lucrind cu un efec
tiv de 121 persoane — muncitori
direct productivi, un muncitor de
deservire și maiștri.
în funcție ,de tariful de manope
ră pe tona de articole tehnice din
cauciuc, de 1 179 lei, colectivul ate
lierului urma să primească un fond
de retribuire de 271 170 lei, fond
care se acorda integral în condițiile
respectării consumurilor, normate, ale
calității prescrise și ale realizării
integrale și la termen a producției
fizice contractate.
Rezultă că pe o persoană, in me
die, revenea o retribuție tarifară de
2 241 lei pe lună (271 170 lei : 121
persoane).

Ce s-a realizat
în luna noiembrie a.c. însă, colec
tivul atelierului, respectînd condi
țiile stabilite, nu numai că a înde

plinit planul, dar a și realizat su
plimentar 1,9 tone articole tehnice
din cauciuc, pentru care la fondul
de retribuire planificat de 271 170
lei s-a adăugat un fond de retribui
re suplimentar, proporțional' cu de
pășirea planului la producția fizică,
calculat în funcție de tariful pe
tona de articole tehnice din cauciuc ;
1,9 TONE X 1 179 LEI/TONA
■= 2 240 LEI
ÎN TOTAL, FONDUL DE RE
TRIBUIRE CUVENIT FORMA
ȚIEI A FOST DE 271 170 LEI +
2 240 LEI = 273 410 LEI.
ÎN SITUAȚIA CA ATELIE
RUL AR FI LUCRAT CU ÎN
TREG EFECTIVUL PLANIFI
CAT, AR FI REVENIT ÎN ME
DIE PE O PERSOANA 2 260
LEI (273 410 LEI s 121 PER
SOANE).
DEOARECE ÎN LUNA RES
PECTIVA S-A LUCRAT CU
NUMAI 100 PERSOANE, RE
TRIBUȚIA CARE A REVENIT,
ÎN MEDIE, PE O PERSOANA
A FOST MAI MARE. DE 2 734
LEI (273 410 LEI : 100 PER
SOANE).
SUMA LA CARE SE ADAUGA SPORUL DE VECHIME SI
ALTE DREPTURI PREVĂZUTE
DE LEGE, CARE, ÎN MEDIE,
REPREZINTĂ 478 LEI.
AȘADAR. CÎSTIGUL MEDIU
TOTAL PE O PERSOANA A
FOST
DE 3 212 LEI/LUNA
(2 734 LEI + 478 LEI).
Rezultă deci că retribuția reali
zată a fost mai mare decît cea pla
nificată datorită atît eforturilor de
puse pentru sporirea producției, cit
mai ales faptului că s-a lucrat cu
un număr mai mic de personal.

— ne spune maistrul Alexandru Hi
loche. Apoi, am insistat ca fiecare
om să cunoască elementele care stau
la baza acordului global și legătura
strinsă care există între nivelul de
îndeplinire a indicatorilor de plan,
în special la producția fizică, ex
port, consumuri materiale și ener
getice, calitate și nivelul venituri
lor oamenilor. Oamenii au înțeles
si s-au dovedit direct interesați să
sporească volumul și eficiența pro
ducției.
Bunăoară, după ce au fost cunos
cute sarcinile de producție pe luna
noiembrie, oamenii din formația de
muncă și-au întocmit programele de
fabricație, au repartizat- în mod ri
guros sarcinile de producție pe fie
care om în parte și au luat o serie
de măsuri de organizare mai bună a
muncii. Analizind cu atenție condi
țiile de producție, au ajuns la con
cluzia că sarcinile de plan pot fi rea
lizate cu un număr mai mic de per
sonal, ceea ce permite un cîstig indi
vidual mai mare. Astfel s-a stabilit
că unele operații tehnologice pot fi
executate de mai puțini oameni și
este posibilă extinderea lucrului la
mai multe mașini.
Un exemplu : înainte, operațiile
de încărcare și descărcare a matri
țelor în autoclava unde se execută
vulcanizarea
garniturilor însumau
23 minute la un ciclu de vulcaniza
re. Cele trei formații care lucrează
aici pe cele trei schimburi au redus
cu 8 minute timpii auxiliari pe un
ciclu, ceea ce înseamnă că într-un
schimb se realizează 8 cicluri în loc
de 7. A devenit, de asemenea, posi
bil ca o echipă să fie formată din
5 în loc de 6 oameni. IȘi exemple de
aicest gen pot continua.
După generalizarea acordului glo
bal obiectivul principal al colectivu
lui il constituie realizarea unei pro
ducții fizice cit mai mari, dar in
condițiile unei inalte calități și a re
ducerii consumurilor materiale și
A energetice. Edificator în acest sens
este cazul' inelului folosit la tubu
rile de azbociment. Inițial, prin mă
surile luate, echipa care execută
acest reper reușise să sporească pro
ductivitatea cu circa 15 la sută.
Practic, nu se cîștigase mare lucru,
deoarece multe inele se deformau,
fiind rebutate. S-au căutat soluții

care să elimine acest inconvenient
și au fost găsite, eliminîndu-se de
formarea inelelor și deci
rebutul.
Dealtfel, economiile realizate în ca
drul atelierului, care se ridică la
cîteva sute de kilograme de cauciuc,
sînt edificatoare în acest sens.
Important este faptul că lucrul în
acord global nu presupune nicide
cum nivelarea veniturilor oameni
lor din formația de muncă, ci
permite cîștiguri echitabile pen
tru fiecare om după cantitatea,
calitatea și eficiența muncii fie
căruia, după aportul la îndepli
nirea planului. Un exemplu : Ștefan
Balog âi Constantin Bucșe de la ar
ticolul furtune au o retribuție tari
fară foarte apropiată : 2 064 lei și,
respectiv, 2 050 lei ; dar în timp ce
primul a cîștigat în luna noiembrie
3 002 lei, la un număr de 192 ore
efectuate, cel de-al doilea a cîștigat
doar 2 303 lei Ia 204 ore efectuate.
Explicația este simplă : Balog a
realizat în luna respectivă cu 70 de
furtune •mai mult decît Bucșe.
Rezultă din acest exemplu că una
din condițiile de bază ale corectei
aplicări a acordului global este justa
măsurare a muncii fiecărui membru
al formației de lucru. Și pentru aceasta în atelier, și de fapt în în
treaga unitate, s-a adoptat o soluție
pe cit de simplă, pe atît de inge
nioasă : fiecare reper este însotit de
o fisă intitulată : „Fișa de parame
tri tehnologici", care conține rubrici
cu toate operațiile ce se execută la
un anumit reper. în dreptul fiecărei
rubrici se . trece codul muncitorului
care execută operația respectivă,
ceea ce permite ca, la controlul fi
nal, să se depisteze din primul mo
ment autorul unor eventuate opera
ții necorespunzătoare care, bineînțe
les. nu vor fi plătite. Aceasta îi de
termină pe muncitorii care execută
operațiile următoare să nu preia re
perele
fabricate
necorespunzător
pentru a nu suporta și ei consecin
țele. Acest sistem a generat o ati
tudine cu totul nouă a oamenilor
asupra disciplinei tehnologice, acordîndu-se atenție sporită calității pro
duselor, întărindu-se autocontrolul
pe întreg fluxul de. fabricație.

Nicolae MOCANU
corespondentul

„Scinteii"

— Mai întîi am căutat să convin
gem pe toți membrii formației noas
tre asupra avantajelor pe care le
prezintă acest sistem de retribuire

din cele patru secții de grafitare
ale întreprinderii de produse cărbunoase Slatina, activitatea de pro
ducție este strîns împletită cu cea
de șantier, ne informează corespon
dentul nostru Iancu Voicu. Două
fronturi ale căror bătălii sînt cîștigate de voința cărbunarilor și cea
a constructorilor de a înfăptui la
timp indicația secretarului general
al partidului
nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, dată cu prilejul
vizitei de lucru efectuate aici în
toamna anului trecut, de a extinde
capacitatea de producție a unității.
Se lucrează bine organizat. în ritm
intens, într-un climat de ordine și
disciplină exigente in muncă.
— Extinderea capacității între
prinderii se realizează pe seama
folosirii intensive a spațiilor nepro
ductive din hale, ne spune ing. Pe
tre Botoran, directorul unității.
Pînă acum au fost puse în func
țiune toate cele 6 cuptoare de la
secția nr. 3 de grafitare și două la
secția nr. 4. Celelalte patru cuptoa
re de la ultima secție se află în sta
diul finisărilor. Cu două zile în
urmă, în cinstea aniversării Repu
blicii, am pus sub tensiune cup
torul rfr. 4 discontinuu de la sec
ția < coacere anozi. Anul 1984 va fi
consacrat lucrărilor de extindere de
la secțiile I și II grafitare.
— Acestea sînt rezultatele con
structorilor. întreprinderea însă ?
— Colectivul nostru de muncă
și-a intensificat. Ia rîndul său,
eforturile și, ca urmare, planul producției-marfă pe acest an a fost
realizat cu 20 de zile mai devreme.
Contăm ca pînă la finele anului, de
ziua Republicii, să raportăm depă
șirea planului valoric la producțiamarfă cu peste 100 milioane lei.

la tribuna

audiția de bază pentru depășirea planului la export
de multe alte unități se plimbă dintr-un loc în altul fără treabă, câ fie
care muncitor știe precis ce trebuie
să facă și are la îndemînă sculele și
materialele necesare' pentru îndepli
nirea sarcinilor ce ii revin. Cînd
este bine pusă la punct, organizarea
muncii pare simplă.

Pregătirea fabricației în
cepe cu sondarea pieței ex
terne. Notiunea de pregătire a fa
bricației este prea bine

cunoscută

La întreprinderea de motoare electrice
Pitești

pentru faptul că exportul are o
mare pondere în producția între
prinderii s-au organizat linii tehno
logice și chiar secții specializate pen
tru producția de export. Astfel, ținîndu-se seama de cerințele tot mai
mari ale partenerilor externi. în ca
drul secției de motoare asincrone a
fost înființată o linie tehnologică
nouă, cu o capacitate de 10 000 mo
toare pe an, unde se produc două ti
puri de motoare electrice destinate
numai exportului. Marea majoritate
a motoarelor exportate se produc
însă în secția de motoare electrice
fracționare. După cum ne preciza
Petre Păunescu, șeful secției, aici au
fost organizate linii tehnologice pen
tru execuția tuturor reperelor și
subansamblelor care intră în compo
nența motoarelor electrice destinate
exportului. Amănuntele tehnice inte
resează mai puțin și, dealtfel, sînt și
mai greu de descifrat. Esențiale sînt
însă ordinea și disciplina, dotarea
locurilor de muncă cu toate sculele
și dispozitivele necesare pentru reali
zarea unor produse de cea mai bună
calitate. Este, într-adevăr. o surpri
ză plăcută să vezi că în cadrul sec
ției nu există oameni care în destul

Constructorii — in între
cere cu cărbunarii. ln două

admisă :

1

mite corespondentul nostru Mihai
Vișoiu, constructorii Grupului de
șantiere poduri dunărene din Fe
tești raportau țărifignontgrea ultime
lor elemente metalice de la tablierul podului peste brațul Borcei. Pod
lung de 420 metri, ce va susține
două căi ferate și o autostradă cu
4 benzi de circulație. Acest codoș de
7 033 tone, cît cîntărește podul, nu
este altceva decît o grindă uriașă
ce reprezintă atestarea unei soluții

s-au întreprins

Secții specializate în pro*
ducția pentru export. Tocmai

(Urmare din pag. I)

Toleranța

Ce măsuri

precis ce trebuie făcut, să se elimine
improvizațiile și să se poată realiza
în serii mari repere și produse de
cea mai bună calitate". Dacă la toate
acestea vom adăuga faptul că în anul
1983 întreprinderea nu a primit nici
o reclamație cu privire la calitatea
produselor exportate vom înțelege și
mai bine ce valoare are expresia
„lucrul bine făcut". Să precizăm insă
și cîteva amănunte din activitatea
acestui harnic colectiv de muncă,
amănunte care pot fi utile și altor
unități in organizarea producției pen
tru export

Un obiectiv central al întrecerii socialiste la întreprinderea „Automatica" din Capitală : depășirea lună de lună
a planului la export a fost onorată exemplar în acest an
Foto : E. Dichiseanu

mm. în urma cu o lună, ne trans

EXPERIENȚA ÎNAINTATĂ

.
meroase argumente care
po*
— cît se poate de convingătoi
.ația că la întreprinderea de
mc-oare electrice Pitești s-a acumu
lat cu adevărat o bogată și valoroasă
experiență în ce privește îndepli
nirea sarcinilor la export. Unul din
tre ele ar fi acela că planul Ia export
pe acest an a fost realizat integral la
data de 15 octombrie, sarcinile pe de
vize convertibile fiind onorate chiar
și mai devreme, adică pe 7 septem
brie. în felul acesta, planul la ex
port va fi depășit pină Ia încheierea
anului cu circa 52,6 milioane lei. Un
alt argument îl constituie însuși
faptul că exportul direct reprezintă
circa 48 la sută din totalul producției
întreprinderii, marea majoritate a
motoarelor electrice (mai precis 93 la
sută din totalul exportului) livrîndu-se pe devize convertibile. De
fapt, ponderea produselor exportate
este chiar și mai mare. Aceasta de
oarece multe din motoarele electrice
realizate aici în 120 sortotipodimensiuni de bază se încorporează și se
exportă odată cu alte produse reali
zate de diferite unități din țară. Deci,
exportul direct și indirect al între
prinderii reprezintă circa 75 la sută
din totalul producției.
în aceste condiții, onorarea la timp
și chiar în avans a contractelor în
cheiate, promovarea pe scară tot mai
largă a exportului nu sînt lucruri
tocmai simple. Și totuși, încercînd să
aflăm „secretul" succeselor obținute,
tovarășul Mihai Zisu, directorul în
treprinderii, ne-a dat un răspuns pe
cît de simplu, pe atît de convingător:
„Secretul este unul simplu : lucrul
bine făcut. Aceasta înseamnă să fii
prompt în onorarea contractelor în
cheiate. să răspunzi tuturor solicită
rilor partenerilor externi, să livrezi
numai produse de calitate superioară.
Iâr aceste cerințe pot fi respectate
numai prin crearea unui climat de
înaltă răspundere în rîndul tuturor
muncitorilor și specialiștilor. Totoda
tă, au fost luate și 6 serie de măsuri
tehnice și organizatorice. în mod
special am insistat asupra îmbunătă
țirii activității de proiectare construc
tivă și tehnologică, astfel încît la
toate locurile de muncă să se știe

IvHJNCĂ RODNICĂ^]
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pentru a mai fi explicată. La între
prinderea de motoare electrice din
Pitești, ea este însă înțeleasă într-un
context mai larg, mai cuprinzător și
începe cu mult înainte de turnarea
primelor piese sau debitarea mate
rialelor. „In cazul exportului, pentru
a face față cerințelor partenerilor
externi, în primul rînd trebuie cu
noscute precis, 0 pe cît posibil din
timp, aceste cerințe, ne precizează
Alexandru Gheorghe-Sorescu, inginerul-șef cu pregătirea fabricației. De
aceea, primul lucru pe care îl facem
în acest sens este sondarea cerințe
lor partenerilor externi tradiționali
sau potențiali. Apoi întocmim pro
grame proprii de măsuri, prin care
rezolvăm toate cerințele partenerilor
externi. Faza imediat următoare
este executarea cît mai rapidă a mos
trelor, care se trimit beneficiarilor
pentru testare. în acest an, pentru
producția anului 1984 am executat
127 de mostre, care reprezintă 44 ti
puri de motoare. La această dată
avem contracte încheiate pentru în
treaga producție planificată la export
pe anul 1984. O dată finalizate discu
țiile cu partenerii externi am trecut
la întocmirea programelor de fabri
cație, în care sînt prevăzute terme
nele de execuție, materialele, utila
jele și sculele specifice necesare".

O condiție de bază : ca
litatea materialelor folosite.
Oricine intră pentru prima dată în
laboratorul special de încercare a
fiabilității motoarelor electrice nu
poate să nu fie surprins de durita
tea probelor la care acestea sînt su
puse, ca și cum specialiștii de aici
vor să le distrugă sau cel puțin să
le defecteze, dar și de... rezistența
opusă de produsele respective. Pen
tru că. într-adevăr, motoarele elec
trice au o rezistență deosebită. Ex
plicația ? Iată cîteva lămuriri date de
Ion Bicu, șeful grupei C.T.C. : „Pen
tru a obține produse finite de bună
calitate, controlul calității începe de
la materialele folosite, din atelierele
de ștanțare, turnătorie, secția de pre
lucrări mecanice, adică din sectoa
rele primare de fabricație. Practic,
97 Ia sută din materialele folosite
sînt furnizate de alte unități din țară.
Ia parametrii calitativi stabiliți de
noi și nici un material nu este in
trodus în fabricație fără un control
riguros. Regula după care ne con
ducem este ca verificarea calității
tuturor reperelor ^i subansamblelor
să se facă după fiecare operație exe
cutată. Altfel spus, căutăm să desco
perim cel mai mic defect cît mai
aproape de momentul și locul unde
s-a produs.
Aceasta pentru a nu
permite să avanseze pe fluxul teh
nologic repere cu defecte, ceea ce ar
atrage după sine nu numai posibili
tatea ca defectul respectiv să fie
descoperit abia la controlul final al
produselor, dar ar necesita și chel
tuieli mai mari pentru remedierea
lor. De aceea, controlul tehnic de
calitate se face atît pe întregul flux
tehnologic, cît și la livrarea repere
lor de la un atelier la altul, folo
sind metode și instalații dintre cele
mai moderne".
Iată, așadar, cum „lucrul bine fă
cut" în fiecare sector de activitate, la
fiecare loc de muncă poate fi un ar
gument simplu, dar pe deplin con
vingător pentru îndeplinirea și depă
șirea planului la export.

Ion TEODOR

unice la noi în tară, realizată de
dr. ing. Dragoș Teodorescu, mon
tajul efectuindu-se in consolă, fără
schele. Un alt amănunt : montajul
a început simultan de pe cele 2 ‘ma
luri. Ovidiu și Fetești, brigăzile
complexe ale maiștrilor Vasile Cucu
și Nicolae Stroia avînd de execu
tat cite 210 metri de pod fiecare.
Întîlnirea lor trebuia să aibă loc la
mijlocul Borcei, exact după 400 de
zile, potrivit celor mai riguroase
grafice. Dar podarii șefului de lot
Marcel Pîrvulescu au luat-o timpu
lui înainte cu o lună. Cei 180 de
montori, din rîndul cărora merită
evidențiate formațiile conduse de
Ion Saviuc, Aurel Șerban. Ion Șt.
Ion, Nicolae Ștefănescu, Florea Bărăgău, Augustin Lorenț. Panait
Cardaș și Mihai Terente, prinși- în
centurile de siguranță acolo, intre
cer și ape, păreau adevărate note
pe un uriaș portativ. Munca lor a
însumat, în total, montarea a 100 000
de șuruburi și a 120 000 de nituri.
Acum, în cinstea zilei Republicii,
podarii feteșteni au mărit avansul
cu încă o săptămină. Se lucrează
de zor la montarea consolelor ce
vor susține cele 4 benzi ale auto
străzii. Oamenii aceștia minunați,
mulți prezenți și la construcția ce
luilalt pod de peste Dunăre, la
Giurgeni — Vadu Oii, știu să-și
facă datoria indiferent de vreme,
cu o precizie greu imaginabilă. La
podul de peste Borcea toleranța ad
misă a fost doar de un milimetru.
Un milimetru la un pod de 420 de
metri și în greutate de 7 033 tone.

O mobilizatoare deviză :
lucrări mereu în avans.In a~
ceste zile. aici, pe șantierul hidro
centralei Porțile de Fier II, con
structorii și montării înscriu în gra
fice adevărate recorduri, ne trans
mite corespondentul nostru Virgiliu
Tătaru. La fiecare loc de muncă,
printr-un susținut efort, ritmurile
de lucru se ampliiică tot mai mult.
— Bilanțul actual este pe măsura
răspunderii cu care am muncit în
anul 1983. ne spune inginerul Pavel
Misaroș, directorul grupului de șan
tiere construcții hidroenergetice
Porțile de Fier II. Noi. constructorii,
am avut pe tot parcursul acestui an
o singură deviză : să realizăm lu
crările în avans. O singură cifră
confirmă acest lucru : pînă acum
am realizat peste prevederi un vo
lum de construcții în valoare de
250 milioane lei.
— Și noi, montorii, ne precizează
inginerul Hie Mircea, directorul

grupului de șantiere „Energomontaj“ Porțile de Fier II. am luat în
acest an un substanțial avans față de
grafice. Altfel spus, am ținut în
permanență pasul cu cei care rea
lizează lucrările de construcții. Ca
urmare, am montat peste 11700
tone de echipamente hidroenergeti
ce. Pe scurt, fată de plan, am rea
lizat în plus un volum de montaj
în valoare de peste 25 milioane lei.

în premieră națională,
un agregat cu performanțe
Superioare Continuînd seria asimilărilor în fabricație ă unor noi
și moderne mașini-unelte grele, co
lectivul de oameni ai muncii de la
întreprinderea de utilaj greu din
Craiova a introdus in, fabricație,
după ce a trecut exigentele probe
de omologare, pentru întîia oară în
țară, mașina de danturat cilindric
FD-3600.
Informația ne-a fost
transmisă de corespondentul nostru
Constantin Băbălău, care ne-a ofe- rit si o serie de amănunte supli
mentare în legătură cu performan
țele acestui utilaj : astfel, acesta
poate prelucra piese cu un diame
tru al roții cuprins între 550 și 3 500
mm și cu o greutate de pînă la 25
tone.
— Preciziile, de prelucrare, ne
spune Nicolae Vrapcea, inginerulșef al întreprinderii, plasează ma
șina de danturat cilindric realizată
la Craiova în seria mașinilor de
înaltă eficientă, cu performante
tehnice deosebit de ridicate, com
petitive cu produse similare reali
zate pe plan mondial. In prezent se
află pe fluxul de fabricație zece
asemenea mașini destinate atît be
neficiarilor interni, cît si parteneri
lor de peste hotare.

O nouă cetate a luminii.
. Odată, cu Jaeum’uîarea apelor Sebeștilui în Viitorul îâc, de la Tău, pe;
șantierul Centralei ’hidroelectrice
Șugag s-au încheiat îtrerărtip •tfrv'
montaj, ne trarișnli'te coresponden-1
tul nostru Ștefan Dinifă. Ieri di
mineață. dirijate pe galeria de aducțiune Tău-Șugag. apele Sebeșului
au învîrtit turbina primului grup,
care are o putere de 75 MW. Acest
succes încununează munca con
structorilor grupului de șantiere
hidroenergetice Valea Sebeșului,
urmînd ca, încă din acest an, să se
realizeze punerea, în paralel, a pri
mului grup al hidrocentralei Șugag
cu sistemul energetic național.

bCÎIltCÎi

Prin respectarea normelor de îngrijire
și furajare - sporuri mari de creștere
a greutății animalelor
Asociația economică intercooperatistă de creștere și îngrășare a tine
retului bovin Orăștie este una din
tre unitățile fruntașe în sectorul
zootehniei din județul Hunedoara. în
prezent, cele trei ferme cuprind 8 100
taurine la ingrășat, in cea mai mare
parte din rasa Bâlțata românească,
întregul nostru colectiv de muncitori
și specialiști respectă tehnologia sta
bilită de creștere si îngrășare a ani
malelor, ceea ce a asigurat. în acest
an. realizarea unui spor zilnic de
creștere in greutate de 525 grame pe
fiecare animal, cu un consum de
furaje redus. Ca urmare, beneficiul
unității noastre reprezintă
peste
2 500 000 lei. Pentru obținerea aces
tor rezultate ne-am străduit zi de zi
să transpunem în practică prețioa
sele sarcini și indicații date de secre
tarul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. în fața tuturor
oamenilor muncii care își desfășoară
activitatea în acest important sector
al economiei.
Întelegînd că stă în puterea’ noastră
să obținem rezultate superioare in
producție, am acordat și acordăm o
atenție deosebită organizării temei
nice a întregului proces tehnologic
de creștere și îngrășare a tineretului
bovin. O atenție deosebită acordăm
bunei pregătiri a adăposturilor cu
cusete. de unde începe popularea
complexului cu vitei. în rîndurile
care urmează mă voi referi la des
fășurarea acestei activități.
Pe baza cooperării cu alte unități
agricole, unitatea noastră preia nu
mai vițeii obișnuiți să fie alăptați la
găleată. Transportul acestora se
efectuează cu o mașină specială, iar
la recepție participă și șeful fermei,
împreună cu medicul veterinar, care
execută examenul clinic individual
și lotizarea vițeilor. în primele două
ore după sosirea vițeilor în cușete
se prepară o soluție glucozată — 125
grame glucoza în 3 litri de apă
caldă — administrată în două tainuri
Ia intervale de 12 ore. A doua zi,
adăparea se face tot cu soluție glu
cozată. apoi se dă primul tain cu
„inlavit" — o diluție care se admi

nistrează timp de 30 de zile. în
această perioadă, vițeii ajung la
greutatea de 60 kg, după care sînt
înțărcați. în perioada respectivă, fie
care vițel primește fin de calitate și
furaje combinate.
Creșterea rapidă a greutății viței
lor este hotârîtă. in mare măsură,
de asigurarea unor rații furajere
diferențiate în fiecare fază de ingrășare. După înțărcare, ei sînt trecuți
în boxe colective de 20 viței. Aici
continuă furajarea cu fin de calitate
administrat la discreție și cu furaje

La Asociația economică
intercooperatistă
de creștere și îngrășare
a tineretului bovin Orăștie
combinate ; cînd vițeii ajung la greu
tatea de 120 kg, li se dau și nutre
țuri grosiere. în a treia fază de
îngrășare sporim însă cantitatea fu
rajelor de volum — fîn. porumbpastă, amestecuri de grosiere. în
perioada finisării lor urmărim reali
zarea unei greutăți minime de li
vrare de peste 400 kg. Datorită bunei
îngrijiri și furajări, peste 80 la sută
din fiecare lot de viței este de cali
tatea I. Pentru a ajunge la greutăți
mai mari de 450 kg (unele exemplare
au ajuns la 500—520 kg), tineretul
din rasa Bălțata românească este
hrănit din abundentă cu furaje de
bună calitate si cu mare valoare
nutritivă. între care suplimentul
proteino-vitamino-mineral. Noi folo
sim în rație fîn de lucernă sau
trifoi, ciocălăi măcinați, tăiței de
sfeclă, făină de știuleți de porumb
si un kg amestec proteino-vitaminomineral.
Cu 30 de zile înainte de livrare,
vițeii sînt hrăniți după altă rețetă,
furajarea fiind formată din ciocălăi
măcinați, pastă de porumb și nutre

țuri însilozate. în sezonul de vară,
fiecare animal primește. în medie,
15—20 kg masă verde.
Rațiile sînt astfel întocmite. încît să
obținem în prima fază un kg spor
zilnic de creștere a greutății : în a
doua fază rația cuprinde 4.7 kg sub
stanță uscată. 4.9 unități nutritive și
516 grame proteină ; în faza a treia,
rațiile ajung la 6,9 kg substanță 1
uscată, 7,7 unități nutritive și 740
grame proteină. în ultima fază de
îngrășare, rațiile conțin 9 kg sub
stanță uscată. 9 unități nutritive și
780 grame proteină.
Obținerea acestor realizări este
determinată în măsură hotărîtoare de
asigurarea furajelor în cantități în
destulătoare și de cea mai bună
calitate. Unitatea noastră are o su
prafață de 1 055 hectare destinată
realizării furajelor, din care doar
190 hectare sînt irigate. Pentru viitor
avem în vedere ca cea mai mare
parte a suprafeței destinate produ
cerii furajelor să fie cultivată cu
leguminoase. întrucît iarba de Sudan
dă bune rezultate — se obțin anual
două-trei coase — această plantă va
fi cultivată pe 150 hectare după
rapiță. secară și lolium.
Colectivul asociației noastre este
convins câ prin sporirea producției .
proprii de furaje de calitate superi
oară va obține în anul viitor rezul
tate și mai bune în creșterea și
îngrășarea tineretului bovin. Dealtfel,
am și stabilit să fertilizăm peste
350 hectare de teren cu 30—40 tone
îngrășăminte naturale la hectar. Prin
valorificarea la un nivel superior a
experienței pozitive acumulate, prin
întărirea ordinii și disciplinei și res
pectarea riguroasă a normelor de
îngrijire și furajare, sîntem' hotărîți
să obținem în anul 1984 realizări și
mai importante în producție, să
livrăm la fondul de stat cantități cît
mai mari de carne.

Dr. Ștefan DANC1U
directorul Asociației economice
intercooperatiste Orăștie,
județul Hunedoara
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UNIREA - OPERĂ A ÎNTREGULUI POPOR
Unitatea oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate
— temelia dezvoltării democrației muncitorești,

revoluționare, a statului nostru socialist)
Actul măreț de constituire a statu
lui național unitar român hotărît la
Marea Adunare Națională de la Alba
Iulia, care consfințea unirea Transil
vaniei și a celorlalte regiuni locui
te de români cu Țara, a fost o în
cununare a luptei seculare a tuturor
românilor pentru eliberarea națio
nală. Prin actul istoric al creării sta
tului național unitar, s-a împlinit, de
fapt, un proces istoric îndelungat, in
cursul căruia s-a format și consolidat
națiunea română, s-au afirmat cu
tărie elementele sale constitutive,
originea etnică comună, comunitatea
de limbă și cultură, relațiile econo
mice și spirituale indestructibile și
permanente dintre toate ținuturile
locuite de români. Unirea, națiunea
a infăptuit-o și de această dată, ca și
în 1859, bazîndu-se pe legile impla
cabile ale istoriei, ca o încununare
a eforturilor și sacrificiilor atîtor ge
nerații. Prin actul revoluționar de la
Alba Iulia, populația română majo
ritară din Transilvania a pus capăt
oprimării naționale la c^re a fost su
pusă veacuri de-a rîndul.
Statul național înfăptuit la I De
cembrie 1918 s-a dovedit a fi facto
rul hotărîtor al consolidării unității
naționale și al înaintării țării ne dru
mul progresului social. Anii de după
unire s-au caracterizat prin dezvol
tarea forțelor de producție, avintul
vieții spirituale, al intensificării miș
cărilor social-politice progresiste, a
întregii mișcări muncitorești revolu
ționare. După făurirea statului na
țional unitar, pe măsura dezvoltării
economice și sociale a țării s-a ac
centuat lupta între forțele progre
siste și cele retrograde privind
orientarea viitoare a țării.
în condițiile înfăptuirii statului
național unitar român, prin voința
unanimă a poporului român, majori
tatea covîrșiteare a populației ma
ghiare din România s-a integrat în
noile condiții istorice, desfășurîndu-și activitatea, alături de întreaga
populație a țării, pentru propășirea
patriei comune pe calea dezvoltării
economice si politice democratice,
pentru întărirea unității tuturor oa
menilor muncii.
O deosebită importanță a avut-o
pentru destinele țării crearea la 8
mai 1921 a Partidului Comunist
Român, partidul revoluționar al cla
sei noastre muncitoare. Făurirea
Partidului Comunist Român — eve
niment de însemnătate istorică în
mișcarea revoluționară muncitoreas
că din România — a dat un nou im
puls luptei revoluționare a clasei
muncitoare împotriva exploatării și
asupririi, pentru libertate și dreptate
socială, pentru independență și su
veranitate națională, deschizînd per
spective victoriei revoluției socialis
te, făuririi unei societăți drepte pe
pămîntul patriei n4>ast?e<
Partidul ComuruSt Român, moșterdtorul_ ți . cțjflfinuatorul tradițiilor
înaintate de luptă,ale maselor popu
lare în condițiile noi, deosebit de
grele ale luptei de clasă, a militat
consecvent pentru apărarea interese
lor fundamentale ale celor ce mun
cesc. a drepturilor și libertăților de
mocratice ale tuturor cetățenilor ță
rii. fără deosebire de naționalitate.
Obiectivele strategice au reclamat
de la bun început realizarea de către
partid a unității tuturor oamenilor
muncii. Partidul Comunist Român,
călăuzindu-se de ideologia revoluțio
nară a clasei muncitoare, abordînd
realist existența naționalităților pe
teritoriul țării, a acordat, chiar de
la înființarea sa, o atenție deosebită
problemei naționale, nronunțîndu-se
cu fermitate pentru deplina egalitate
în drepturi a tuturor oamenilor
muncii, luptînd permanent împotriva
oricăror forme de exploatare și asu
prire socială și națională. îmootriva
naționalismului și șovinismului de
orice fel, pentru apărarea intereselor
celor ce muncesc. Partidul Comunist
Român a considerat de-a lungul în
tregii sale existențe problema națio
nală ca p^rte componentă a luptei
nerttftf.o nouă orînduire socială, iar
rcjolvarea ei ca un element constitînv al revoluției socialiste.
fxprimînd interesele supreme ale
îrregului popor muncitor, partidul
ajnilitat permanent, în anii premergtori celui de-al doilea război

*) Comunicare la Sesiunea
științifică de la Ateneul Român
consacrată aniversării făuririi
statului național unitar român.

mondial și în' anii întunecați al răz
boiului pentru realizarea unității de
luptă a tuturor oamenilor muncii,
fără deosebire de naționalitate. Aceâstă unitate a constituit unul din
factorii care au asigurat înfăptuirea
victorioasă a revoluției de eliberare
socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă de la 23 August 1944.
în noile condiții, după preluarea
puterii politice de către clasa munci
toare în alianță cu țărănimea, des
ființarea claselor exploatatoare și a
proprietății private asupra mijloace
lor de producție, instaurarea unui
guvern democratic in fruntea statu
lui, politica Partidului Comunist
Român în problema națională a de
venit politică de stat, și pe această
bază s-a trecut la lichidarea oricăror
discriminări naționale, asigurarea de
plinei egalități in drepturi a tuturor
cetățenilor țării, fără deosebire de
naționalitate.
Este limpede că o problemă so
cială și politică de o complexitate
deosebită cum este problema națio
nală nu poate fi rezolvată cu decla
rații, cu simple acte politice sau
administrative. în concepția și prac
tica Partidului Comunist Român, re
zolvarea democratică și umanistă a
problemei naționale constituie o
parte inseparabilă a problemei gene-

Ceaușescu — a dovedit că numai
trăind și muncind împreună ca niște
adevărați frați, oamenii muncii ro
mâni, maghiari, germani și de alte
naționalități pot asigura înflorirea
patriei comune, își pot realiza visu
rile și aspirațiile lor fundamentale".
Procesul rapid al perfecționării în
tregii vieți economice și sociale s-a
desfășurat în țara noastră în cea mai
strînsă unitate cu lărgirea cadrului
de participare democratică a mase
lor la conducerea statului, a trebu
rilor obștești. Partidul nostru a ur
mărit în acest scop antrenarea activă
a clasei muncitoare, țărănimii, inte
lectualității, a tuturor cetățenilor, fără
deosebire de naționalitate, la guver
narea țării ; s-a creat, astfel. în țara
noastră un sistem democratic origi
nal, unic în felul său, în care dife
ritele organisme democratice se
îmbină într-un tot unitar, armonios
și se completează reciproc, asigurind
participarea efectivă a oamenilor
muncii la exercitarea puterii, la lua
rea și realizarea deciziilor.
Dezvoltarea democrației socialiste,
concepută ca un proces continuu,
constituie cadrul propice manifestă
rii maselor populare în creația isto
rică conștientă, al exercitării suvera
nității poporului în toate dimensiu
nile ei economice și politice, interne

Mihai GERE,
membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. ol P.C.R.,
președintele Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară
rale a înfăptuirii transformării revo
luționare a societății, edificării noii
orinduiri.
în procesul revoluției și construc
ției socialiste, problema națională
și-a găsit rezolvarea pe baza politi
cii juste, revoluționare a Partidului
Comunist Român, prin statornicirea
deplinei egalități in drepturi a tutu
ror cetățenilor patriei, fără deosebire
de naționalitate. Partidul nostru a
privit rezolvarea problemei naționale
în contextul larg al înaintării Româ
niei pe calea făuririi orînduirii so
cialiste, pornind de la faptul că
bunăstarea materială și spirituală,
drepturile și libertățile fiecăruia se
pot realiza și afirma numai in ca
drul dezvoltării generale a tării, al
libertății și independenței întregului
popor ; propășirea țării pe calea pro
gresului creează condiții superioare
și manifestării naționalităților.
Putem afirma cu mîndrie că parti
dul nostru, și în primul rînd secre
tarul său general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, are meritul iștoric incon
testabil de a fi elabor ,t și aplicat
în viață o concepție științifică, atot
cuprinzătoare penjru rezolvarea jusțâ, marxist-leninistâ a problemei
naționale in România.
Această, gîndire politică și-a găsit
expresie în toate domeniile vieții
economice, politice, social-culturale
ale țării. Astfel, în cadrul politicii
de dezvoltare economică în ritm
înalt se acordă o atenție deosebită
dezvoltării economice a tuturor jude
țelor, inclusiv a județelor și loca
lităților unde locuiesc oameni ai
muncii din rîndurile naționalităților
conlocuitoare. S-a declarat și s-a
realizat principiul asigurării folosirii
libere a limbii materne a naționali
tăților în toate domeniile vieții. Dez
voltarea generală scfcială, politică și
economică a țării înprocesul făuri
rii societății socialiste a determinat
și înflorirea vieții spirituale, ridica
rea nivelului de instrucție, de cul
tură al tuturor cetățenilor patriei. în
cadrul acestui proces general se
dezvoltă și a cunoscut o înflorire
evidentă și viața spirituală a națio
nalităților conlocuitoare, literatura,
artele și învățămîntul în limba ma
ternă.
Rezolvarea profund democratică,
revoluționară a problemei naționale
in procesul realizării revoluției so
cialiste, a ridicării întregii țări a dus
la consolidarea frăției oamenilor
muncii români, maghiari, germani și
de alte naționalități, conferind uni
tății acestora o nouă calitate, o tărie
de nezdruncinat. Această unitate s-a
manifestat și se manifestă în con
vingerea îndreptățită că tot ce se
înfăptuiește în patria socialistă este
creația comună care le aparține
deopotrivă tuturor fiilor țării. „Isto
ria — spunea tovarășul Nicolae
I

și externe ale statului socialist. în
acest cadru larg al democrației mun
citorești revoluționare se realizează
de fant exercitarea puterii politice
atit direct, cît și prin reprezentanții
săi, prin participarea nemijlocită la
conducerea tuturor domeniilor vieții
sociale.
Participarea democrată și repre
zentativă a tuturor cetățenilor țării,
de toate categoriile, inclusiv a celor
aparținînd naționalităților, la elabo
rarea politicii și la exercitarea pu
terii — în organele autoconducerii
muncitorești, organele colective de
conducere ale unităților*'și organi
zațiilor sociale și culturale. Si orga
nele locale și centrale de partid și de
stat, în Marea Adunare Națională, în
organele superioare de conducere ale
partidului — este o realitate evidentă
azi în România socialistă.
Principiul reprezentării democra
tice potrivit ponderii fiecărei națio
nalități în populația țării este res
pectat la toate nivelurile și treptele
structurii noastre politice, economice,
sociale, culturale. Oamenii muncii
aparținînd naționalităților conlocui
toare sîpt prezenți în mod activ în
Consiliul Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale, în Camera Legis
lativă a Consiliilor PoDulare. în or
ganele de conducere colectivă din do
meniul științei, educației, învățămîntului și culturii — ca și în toate ce
lelalte organe și organisme de deci
zie, deliberative și consultative. Ei
sînt prezenți în toate organizațiile de
masă și obștești, își soun cuvîntul
și participă activ la dezbaterea pro
blemelor și la luarea hotărîrilor în
marile foruri atît de caracteristice
democrației noastre muncitorești re
voluționare, cum
sînt
Congresul
Educației Politice și Culturii Socia
liste, Congresul Consiliilor Ponulare
și al președinților Consiliilor Popu
lare.
O coordonată fundamentală a or
ganizării politicii statale a României
6 constituie faotul că statul natio
nal unitar român, ca stat socialist,
exprimă interesele fundamentale, ve
ridice ale clasei muncitoare, ale în
tregului ponor, ale tuturor cetățeni
lor, fără deosebire de naționalitate.
în concepția revoluționară a parti
dului nostru. în conținutul nou democratic-muncitoresc al puterii politicestatale. s-a creat cadrul optim de în
făptuire a drepturilor și libertăților
cetățenești, de afirmare liberă a crea
tivității. demnității tuturor oameni
lor muncii. Societatea socialistă ofe
ră toate garanțiile de ordin economic,
politic, social și juridic materializă
rii tuturor drepturilor și libertăților
proclamate de Constituție și alte acte
normative, inclusiv drepturile spe
cifice ale naționalităților conlocui
toare.
Dezvoltarea societății socialiste și

Munca politico-educativă strîns legată
de problemele actuale ale satului
în organizarea secției de propa
gandă a Comitetului județean Vrancea al P.C.R.. in această perioadă
au loc în comunele și satele jude
țului ample manifestări reunite în
cadrul programului intitulat : „Săptămina activităților politico-ideologice
și cultural-artistice în consiliul agro
industrial". Este vorba de fapt de o
reeditare, pe un plan superior, a
inițiativei lansate încă din anul tre
cut, care și-a propus și a reușit in
bună măsură să devină, incă de la
prima ediție, cadrul de referință,
exemplu de organizare si desfâșurnre a acțiunilor politico-educative
și artistice în perioada de iarnă la
nivelul tuturor localităților ce com
pun consiliile agroindustriale. Diver
sitatea și calitatea manifestărilor,
formele de prezentare și accesibilita
tea acestora — conferită în primul
rind de tinuta riguroasă a conținu
tului de informații si idei exprimate,
a limbajului adecvat genului de ma
nifestare si în egală măsură audito
riului. activității și preocupărilor
acestuia — constituie prin ele insele
factorul mobilizator al participării
oamenilor muncii la acțiunile orga
nizate. la implicarea lor angaiantă,
conștientă în rezolvarea multiplelor
probleme ale muncii concrete, de zi
cu zi. Dealtfel, se are in vedere
încă de la conceperea programelor
ca acțiunile propuse să răspundă
unor comandamente specifice loca
lităților. unităților economice, socialadministrative de pe teritoriul aces
tora. Mai mult, programul unei ase
menea săptămini. cum a fost cel
pentru Consiliul agroindustrial Odobești. a avut in vedere și faptul că,
teritorial, consiliul cuprinde localități
situate si in zona de deal și de
munte, de unde si anumite particu
larități ale vieții si activității aces
tora. care au fost luate in considera
ție si tratate ca atare.

La Odobești. organizatorul de
partid si președintele consiliului unic
agroindustrial, tovarășul Ion Crețu,
ne-a prezentat unele dintre manifes
tările ce au avut loc pe parcursul a
șapte zile, mentionînd totodată faptul
că „Săptămina" reprezintă doar un
moment din programul unitar al ac
tivității permanente politico-educa
tive și cultural-artistice ce se des
fășoară pe parcursul unui întreg an
de muncă.
— în săptămîna respectivă — arăta

însemnări din județul
Vrancea
organizatorul de partid al consiliului
agroindustrial amintit — au avut loc
dezbateri și expuneri avînd ca temă
activitatea politico-educativă in lumi
na sarcinilor reieșite din expunerea
tovarășului Nicolae Ceaușescu la
Consfătuirea de la Mangalia, munca
politico-educativă în sprijinul reali
zării sarcinilor economico-sociale în
profil teritorial. Au fost organizate
schimburi de experiență privind ac
tivitatea comisiilor de propagandiști
și agitatori, tribune ale democra
ției. zile intitulate „Primarul în dia
log cu cetățenii". întilniri ale cetățe
nilor cu brigada propagandei de
partid a comitetului județean de
partid și brigada științifică a comi
tetului județean de cultură si educa
ție socialistă. De un real folos pentru
munca noastră a fost si dezbaterea
ce a avut loc cu prilejul intîlnirii
biroului de coordonare al consiliului
agroindustrial cu activul din do
meniul propagandei din toate locali
tățile ce compun consiliul, oe tema
sarcinilor ce revin organelor si or
ganizațiilor de partid pentru mobili

zarea oamenilor muncii în vederea
îndeplinirii integrale a obiectivelor
planului economic pe acest an și
ale anului viitor.
Aminteam faptul că în acest con
siliu sînt și localități situate în zona
montană si că de acest lucru s-a
ținut seama în stabilirea unor ac
țiuni specifice.
— Printre alte manifestări ce au
avut loc în comuna noastră, arăta
tovarășul Ion Dumitru, secretar ad
junct cu probleme de propagandă al
Comitetului comunal de partid Tulnici, am organizat în satele Păulești
și Hăulișca dezbateri oe tema creș
terii efectivelor de oi în gospodăriile
cetățenilor si răspunderea acestora,
a întregii obști pentru îngrijirea și
sporirea randamentului pășunilor și
finetelor.
La Bîrsești. intr-o comună vecină,
tovarășul Dumitru Dochioiu, secre
tarul gomitetului comunal de partid,
ne spunea că in săptămina respec
tivă de un real folos au fost printre
altele și discuțiile organizate in gos
podăriile cetățenilor privind dezvol
tarea zootehniei, și în mod deosebit
sporirea efectivului de oi. acțiunile
ce trebuie întreprinse de fiecare
crescător și de consiliul popular co
munal pentru ca acest sector de ac
tivitate să valorifice mai bine con
dițiile naturale ale localității.
în încheierea însemnărilor de față
mai amintim și faptul că în toate lo
calitățile consiliului au avut loc pro
grame cultural-artistice atit la că
minele culturale, cît și in școli, ac
țiuni de muncă patriotică- și alte ac
tivități care in mod practic, alături
de celelalte manifestări, au cuprins
în aria lor de influență și participa
re marea majoritate a locuitorilor
satelor.

Dan DRAGULESCU
corespondentul

„Scînteii"

implicit a democratismului său este
un proces continuu, se înscrie în
evoluția către forme superioare a co
lectivității noastre umane și ridică
mereu noi necesități și pe târîmul
funcționării democratice a întregii
noastre vieți politice, economice, so
ciale. Dezvoltarea generală a socie
tății, evoluția obiectivă a exigențelor
cer perfecționarea continuă a meca
nismelor și structurilor, pentru pu
nerea în valoare în mod optim a
tuturor resurselor umane și mate
riale. în acest proces apar noi for
me de manifestare ale democratis
mului, formele existente se readap
tează lâ noile sarcini — cît și la mo
dificarea, la creșterea nivelului de
conștiință socialistă și de competență
profesională a oamenilor muncii.
Ca urmare a dezvoltării impetuoa
se a întregii societăți, îndeosebi după
Congresul al IX-lea . al Partidului
Comunist Român, au avut loc mu
tații importante în structura socie
tății. în condițiile dezvoltării impe
tuoase a țării, redimensionării pon
derii și calității claselor și grupurilor
sociale s-a statornicit între ele o
strînsă și indestructibilă unitate ca
urmare a unui proces de omogeni
zare socială susținută. Această uni
tate a tuturor oamenilor muncii,
fără deosebire de naționalitate, se
bazează pe coeziunea economică a
societății socialiste românești, pe co
munitatea de interese și de țeluri, de
idei și convingeri politice, morale și
spirituale, ea afirmîndu-se ca prin
cipală forță motrice a progresului
general al țării. Societatea româneas
că de azi este alcătuită din oameni
ai muncii, care, fără deosebire de
naționalitate, sînt angajați plenar în
realizarea grandioaselor planuri și
programe elaborate de partid în
vederea ridicării României pe noi
culmi ale civilizației socialiste și co
munistei
Desigur, problema unității și fră
ției are o evoluție dinamică, procesul
legic fiind de întărire continuă a
unității și de adîncire a frăției, de
creștere a contribuției întregului po
por la edificarea socialistă a patriei.
Conștient de această necesitate
obiectivă, partidul nostru promovea
ză cu consecvență tot ce unește po
porul român și oamenii muncii aparținind naționalităților conlocuitoare,
prietenia și frăția dintre toți oame
nii muncii. Am respins și respingem
hotărît orice încercare a forțelor
imperialiste, reacționare de a semăna
dezbinare, de a provoca manifestări
naționaliste, șovine.
Temelie solidă, clădită din tradi
țiile comune de luptă revoluționară
și cimentată de aspirațiile deopotri
vă comune, unitateâ poporului în
jurul partidului, al tovarășului
Nicolae Ceaușescu ne dă garanția
mersului nostru ferm pe drumul so
cialismului și comunismului.
Poporul României socialiste, anga
jat plenar în edificarea unei noi
orinduiri își poate realiza obiectivele
mărețe numai într-o lume a păcii și
colaborării
internaționale.
Largul
ecou pe care îl au acțiunile și propu
nerile președintelui României pri
vind oprirea amplasării în Europa
a noilor rachete, retragerea și dis
trugerea celor existente, dovedesc că
ele corespund pe deplin năzuințelor
tuturor popoarelor, că ele exprimă
voința omenirii de a trăi ,în pace,
fără războaie, fără spectrul catastro
fei nucleare. îngrijorați de amploa
rea pe care a luat-o cursa înarmări
lor, ne ridicăm glasurile în unison
cu al președintelui țării, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, care cere po
poarelor și conducătorilor lor ca
„acum, pînâ np este prea tîrziu, să
acționăm cu toată hotărîrea pentru a
pune capăt politicii de înartnare,
pentru a opri amplasarea și dezvol
tarea de noi rachete nucleare".
Acum, la sărbătorirea a 65 de
ani de la constituirea statului națio
nal unitar român, este un nou prilej
de a afirma hotărîrea nestrămutată a
tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, într-o depli
nă unitate și frăție, de a face totul
pentru traducerea în viață a hotărî
rilor Congresului al XII-lea al parti
dului, ale Conferinței Naționale spre
binele nostru, al tuturor, pentru în
florirea scumpei noastre patrii —
Republica Socialistă România.

Bun și riguros cunoscător
al istoriei Transilvaniei din
ultimele decenii ale veacu
lui al X IX-lea și primele
două ale secolului al XXlea, talentatul romancier
Radu Ciobanu a publicat, la
Editura Albatros. în preaj
ma sărbătoririi a 65 de ani
de la formarea statului na
țional unitar român, un
remarcabil roman intitulat,
nu fără intenții simbolice,
Heralzii— căci heralzii sînt,
în viziunea lui Radu Cio
banu. ziariștii patrioți din
Transilvania care au luptat
și s-au jertfit ca niște mar
tiri pentru eliberarea alor
lor și unitatea neamului.
Unul dintre personajele ro
manului. „domnul profe
sor". îi spune la un mo
ment dat eroului prin
cipal -al cărții, ziaristul
Voicu Prodan, venit din
Ardeal, să lucreze în re
dacția acestuîh : „Niciodată
ziaristul n-a avut o mai
strictă sarcină de vestitor
care deslușește din toate
spaimele nopții pasul furi
șat al dușmanului ori gea
mătul rănitului frate care
strigă după ajutor". He
ralzii lui Radu Ciobanu
poartă nu insignele unor
suverani sau bresle, ci idea
lurile sociale și naționale
ale românilor din Transil
vania. declarînd un război
drept, pe viață și pe
moarte, asupririi și împilă
rii. tendințelor de dezna
ționalizare din anacronicul
Imperiu bicefal, asemănă
tor unui „mâr putred, care
nici măcar pe dinafară
nu mai arăta frumos",
într-un asemenea context
istoric, din 'preajma primu
lui război mondial, „foile",
ziarele, revistele românești
patriotice, ale tinerilor oteliti. animați de un ideal
politic progresist si înnoi
tor. echivalau cu adevărate
tranșee de luptă. O luptă
'x-------------------------------------------

Casa de cultură a sindicatelor din Vaslui

TIMPUL — fată în fafă cu ISTORIA
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(Urmare din pag. I)

Semnele noului se văd
pretutindeni : spitalul, po
liclinica, casa de cultură,
liceul industrial, unde în
vață peste 500 de elevi,
cele două școli generale,
fabrica de pline, cofetăria,
atelierele
meșteșugărești,
supermagazinul din . cen
trul civic al orașului și
multe altele... Vlăhițenii
de azi, români, și maghiari,
trăiesc o altă viață.
— Aveți dreptate, nu se
poate compara. Dar des
pre oameni, ce ne puteti
spune 1
— V-aș spune, de pildă,
că avem astăzi 85 de cadre
didactice, că aproape 30
de tineri s-au întors și lu
crează aici după absolvirea
diferitelor facultăți, că față
de un medic, cum era in
1947, astăzi avem 72 de

cadre sanitare cu pregătire
medie și superioară, că
formațiile noastre de ama
tori s-au remarcat la faza
pe țară a Festivalului na
țional „Cîntarea Româ
niei". Aș putea să vă dau
zeci de alte date și cifre
pe care noi, vlăhițenii. deși
nu sîntem sțatisticieni. le cu
noaștem foarte bine. Le cu
noaștem pentru că la ele
ne raportăm gîndurile și
faptele noastre de recu
noștință față de conducerea
partidului, față de emi
nentul
nostru
conducă
tor,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, pentru tot ce
s-a făcut și se face ca și
noi, metalurgiștii din această citadelă a metalur
giei românești, să benefi
ciem din plin de roadele
zidirii noastre socialiste.

Un oraș s-a mutat în casă nouă
„O importantă înfăptuire
a Ministerului Muncii. 74
locuințe pentru muncitori
au fost inaugurate la Plo
iești. Cartierul acesta a fost
început incă in 1945... In
anul 1946, deși lucrările
erau mult înaintate, casele
nu au putut totuși fi puse
in folosința muncitorilor din
pricina dificultăților finan
ciare".
Pe urmele știrii de mai
sus, corespondentul „Scînteii“ pentru județul Pra
hova, Constantin Căpraru,
a stat de vorbă cu Victo
ria Darcaci, activistă a
Comitetului municipal de
partid Ploiești.
— Despre aceste locuințe
— se găsesc pe strada
Baiului — am aflat ceva
mai tîrziu, cînd mi s-au
încredințat sarcini pe linie
de U.T.C., apoi in cadrul
comitetului județean
al
femeilor. Am mers adesea

în acest mic cartier, tot
interesîndu-mă de condi
țiile de viață ale femeilor.
74 de locuințe în doi ani !
Acum — cînd în fiecare
an se dau în folosință nu
zeci, nu sute, ci mii de
apartamente — ni se pare
tuturor 0 cifră extrem de
modestă. Iată, am aici, în
față, o situație a dina
micii construcțiilor de lo
cuințe în Ploiești. Crește
rile mari au început din
1985, cînd la conducerea
partidului nostru a fost
ales
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu. Din totalul de
52 820 apartamente con
struite la Ploiești în anii
Republicii, aproape 44 200
sînt din ultimii 18 ani.
Cifra vorbește de la sine.
— Ploieștii s-au mutat
în casă nouă...
— Așa e. S-au ridicat
vaste ansambluri urbanis
tice în cartierele de Nord,

tv
15,00 Telex
15,05 Viața școlii. Flori pentru Repu
blică
15,25 Ecran de vacanță : „Maria-Mirabela" (color), producție a Casei de
filme 5. Scenariul și regia : Ion
Popescu-Gopo. Ultima parte

grea, anevoioasă, plină de
riscuri pentru heralzii constrinși să scrie fiecare cuvînt — cum il învăța bătrînul Aurel Murariu pe
eroul principal al romanu
lui, Prodan — „închipuindu-și că are paragraful legii
în fată si jandarmul in
spate". Romanul lui Radu
Ciobanu încorporează în el
— cum
ne
informează
într-o notiță autorul — „o

Sud șt Vest ale orașului.
De reținut atenția mare
pe care a acordat-o secre
tarul general al partidului
urbanisticii, orașului-petrolist, arterelor
principale
de intrare în municipiu,
modernului centru civic.
Au apărut astfel adevărate
bijuterii
arhitecturale :
casa de cultură a sin
dicatelor, blocurile cu ma
gazine din centru „Unirea"
și „Mercur", complexul

36 de ani mai mult
decît un veac
Trecem, în acest decem
brie, pe Calea Griviței, pe
urmele unei alte știri pu
blicate în decembrie, in
1947... Ocolim destul de
greu cel mai mare șantier
de pe aceste locuri — cel
al metroului, al stației pe
care am putea s-o numim, fără exagerare, de im
portanță națională : Gara
de Nord. Bătrîna arteră
muncitorească ne primește
cu tumultul ei obișnuit.
Căutăm un „grivițean" cu
„stagiu" și facem cunoș
tință cu sudorul Nicolae
Cuiea, de la „Grivița ro
șie".
— Haideți s-o luăm de
la început. Cînd ați văzut
prima oară Calea Grivi
ței ?
— în decembrie 1947, cu
puțin înainte de proclama
rea Republicii. Veneam de
la Agnita-Botorca...
— Am citit un titlu mare
tn „Scînteia" : „învingă
torii de la Agnita-Botorca
au sosit ieri în Capitală".
— Da, noi eram. Capi
tala ne-a primit sărbăto
rește. Am trecut pe Ca
lea Griviței cu tîrnăcoapele
și
cazmalele
pe
umeri... Lumea ne
aplauda...

15.45 Studlbul tineretului. Colocvii des■ pre tinerețe, ideal, muncă șl crea
ție. Ediție consacrată aniversării a
36 de ani de la proclamarea Re
publicii
16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Actualitatea în economie. Bilanț
1983, pregătirea exemplară a pro
ducției pentru 1984
20.30 Anii marilor împliniri. 36 de ani
de la proclamarea Republicii
20.45 Teatru în serial : „Flacăra revolu

ușor de intuit, intră în
substanța personajelor ro
manului lui Radu Ciobanu,
fără ca acestea din urmă
să rămînă simple căpii
după realitate. Romancierul
știe Să inventeze, să dozeze
amănunte, să aleagă esen
țialul pentru a crea perso-1
naie veridice, reprezenta- ’
tive și mai ales pentru a
demonstra ideea fundamen, tală a cărții șr anume

21.20
21,35
21,45
22,00
22.20
22,30

gîndurile si amintirile ne
hîrtie. Ni se perindă prin
fata ochilor întîmplări cu
tremurătoare și portrete fu
gare. dar de neuitat. Cizma
rul din Pesta. Gyuri, con
damnat la douăzeci de ani
pentru uciderea socrului
care-I teroriza ; amintirea
lui Tarasie. ..singurul nos
tru cleric trădător de neam
Si
unealtă a nemeșimii, zdreanță omenească pe

CRONICA LITERARĂ

Edificatoare pagină epică
din fresca eroică a Unirii
seamă de texte din cores
pondența, publicistica și
documentele vremii", care
„apar întotdeauna transcri
se cu litere cursive", cum
e normal și firesc intr-o
lucrare realizată cu o mare
obiectivitate și o desăvirsită probitate profesională.
Asemenea inserțiuni dau
culoarea locală plină de
autenticitate, creează at
mosfera necesară, asigură
realismul funciar al ro
manului, osatura lui docu
mentară.
orientînd. tot
odată. cu ușurință atenția
cititorului spre prototipu
rile din realitate ale eroilor
creați cu ajutorul ficțiunii.
Nu e greu, de pildă, să-l
descifrezi în Poetul din
roman pe Octavian Goga.
iar în „Domnul profesor",
la care ajunge într-o zi
Voicu. pe Nicolae lorga.
Numeroase alte personali
tăți din Transilvania, toate

aceea că poporul român
și-a cucerit marile sale
idealuri cu ascuțișul minții
și ascuțișul săbiei. în urma
unor jalnice procese de pre
să — așa cum ne arată do
cumentele vremii — numai
în doi ani. de pildă. în
tre
1906—1908,
condam
nările de acest fel din
Transilvania ajung la 124
de ani, 6 luni și 27 de zile
temniță de stat și 200 000
de coroane amenzi ! într-o
asemenea atmosferă de ge
nerală
claustrare.
eroul
principal al romanului, un
ziarist patriot si 'curajos.
Prodan, se află și ei la
închisoare. în urma unui
proces de presă. împreună
eh alți ziariști români, cehi,
tsîrbi și cu deținuți de drept
comun. Cind după 72 de zile
de detenție i se. dau cele
necesare scrisului. Nestor
Prodan începe să-și treacă
trăirile
din
închisoare,

hotelier „Central" și altele.
Pe locul căsuței noastre
din cartierul copilăriei și
ale vecinilor s-a înălțat o
modernă maternitate cu 400
de locuri, care se va da
în folosință chiar în aceste zile. Niște rude, care
n-au mai venit pe la Plo
iești de mulți ani, ne-au
spus că n-au recunoscut
nimic din vechea așe
zare...

lingă care Gyuri e un ar
hanghel al purității"; luptă
torul patriot sîrb Milarodovici. studentul în medici
nă Max. care. îndrăgostit
nebun de marea actriță ger
mană Magdalena Schultze,
ucide, in seara cînd șovinistii dau foc teatrului
unde juca ea. pe șeful
grupului de huligani ; Septimiu Roșu, gazetar, si el
la închisoare, căsătorit cu
sora lui Nestor Prodan,
care, deși mult mai tînără
decît el. e silită să-l ia de
sot in numele unei tactici
politice și naționale.
Zguduitoare este scena în
care țăranii din satul natal
al eroului pun tricolorul pe
turnul bisericii. Umanis
mul. solidaritatea și spiritul
lor de sacrificiu sînt legen
dare. De asemenea, de neui
tat. dar si de un plăcut pi
toresc țărănesc este ordo
nanța locotenentului Flo

— Dumneavoastră erați
NOUL 1
— Da, iar Calea Grivi
ței era pe atunci, prin în
fățișarea
ei,
imaginea
VECHIULUI. Ce era... Unde
este acum Hotel Nord,
magazinul, bjroul de voiaj
erau niște tractiruri. Din
coace, unde încep blocurile,
un șir de circiumi scunde.
Oameni mulți, necăjiți, mai
mult dezbrăcați decît imbrăcați.
— Atelierele ?
— Aici ? La „Grivița ro
șie" ? Cind am venit eu ■
nu era decît o singură
hală aici, unde este astăzi
întreprinderea de utilaj
chimic. Utilaje ? Dacă le
spun celor tineri nu mă
cred. Chiar așa, se uită și,
din politețe, nu zic ni
mic, dar văd eu că le vine
greu să mă creadă.
Nicolae Cuiea s-a în
cins :
— Cînd îmi aduc amin
te că în satul meu eram
șase suflete la un pogon
de pămint, un
pogon,
auziți ?, cînd îmi aduc
aminte de bătaia încasată
la stăpîn, cînd eram uce
nic, cînd îmi aduc aminte
că pe atunci aveam bocanci
cu tălpi de lemn... Parcă a
trecut de-atunci un veac,
mai mult, ce să mai vor
bim ? !

_______ 7

ției". Adaptare după piesa „Bălcescu" de Camil Petrescu. Adapta
re pentru TV și regia artistică :
Horea Popescu. Ultima parte
Republica
Socialistă
România,
președintele Nicolae Ceaușescu —
înaltă prețuire în întreaga lume
La zi în 600 de secunde
Mindru cîntec românesc — melodii
populare
Revista literar-artistică 'r”. Patrie
nouă, Republică noastră
Telejurnal (parțial coi
închiderea programulu..

rin, vărul lui Voicu Pre
dah : Luca Domnariu al
lui Ludoe de la Valea
Marii. Un mozaic de per
sonaje si de întimplări. de
succinte biografii semnifi
cative. tesute cu artă in
demersul epic al romanului,
fraze aforistice, pasaje din
articolele publicate în presa
vremii, confruntări cu ofi
cialitățile intolerante, cre
dințe si visuri despre deza
gregarea iminentă a impe
riului bicefal si înfăptuirea
unirii, figuri de ziariști și
politicieni ardeleni, toate acestea la un loc încheagă o
vie și interesantă frescă a
Transilvaniei din preajma
marelui act istoric. N-am
putea spune însă că perso
najele. adeseori cu nume
atit de asemănătoare și bio
grafii atît de identice, sînt
deosebit de distinct reali
zate. Poate ideile centrale
și idealurile mari pentru
care luptă ele si Transilva
nia în totalitatea ei sînt
adevăratele personaje și
eroi ai acestui instructiv și
educativ roman istoric. Un
fin simt al observației psi
hologice, un gust pentru
amănuntul semnificativ, o
certă putere de evocare, o
bună stâpînire a limbajului
epocii, o temeinică cunoaș
tere a vieții presei din
Transilvania, o bine stăpînită artă a construcției
eoice
fac din romanul
Heralzii una din cărțile va
loroase cu care literatura
noastră a întimpinat cea»
de-a 65-a aniversare a fău
ririi statului național uni
tar. Din rindul unor ase
menea cărți amintim cu
admirație Geneza de Francisc Păcurariu, Caietele lo
cotenentului
Florian de
Ștefan J. Fay și mai ve
chea piesă a lui I. D.' Sîrbu,
La o piatră de hotar.

Ion Dodu BALAN
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Manifestări politico-educative

consacrate Republicii
în întreprinderi, instituții, clu
buri muncitorești, case de cultură,
cămine culturale, biblioteci din ju
dețul Cluj au loc, în aceste zile,
expuneri, simpozioane, recitaluri
de muzică patriotică și revoluționa
ră, vernisări de expoziții etc., dedi
cate cele; de-a 36-a aniversări a
Zilei Republicii. Editura „Dacia"
împreună cu Biblioteca Centrală
Universitară și Centrul de librării
au organizat o intilnire cu cititorii,
in cadrul căreia au fost prezentate
noi volume de cărți, recent apărute
in limbile română și maghiară, cu
conținut legat de istoria patriei
noastre. La Biblioteca Centrală Uni
versitară a fost vernisată o expo
ziție de publicații ce se referă la
importanța și semnificația actului
istoric de la 30 Decembrie 1947 pen
tru destinele patriei noastre. „De
Ziua Republicii" a fost intitulată și
seara literară organizată la Casa
municipală de cultură din Cluj-Napoca, la care a luat parte un mare
număr de oameni ai muncii, (Alexandru Mureșan).

La Constanța au avut Ioc
trei premiere teatrale.' Astfel,
in cinstea aniversării Republicii,
Teatrul de păpuși a pus în scenă
spectacolul de poezie „Iubește țara
ta" în care sînt incluse creații pe
această temă ale poeților clasici și
contemporani români, iar la Tea
trul dramatic au fost montate într-un singur spectacol două din
comediile lui Victor Ion Popa :
„Deșteaptă pămintului" și „Cuiul
lui Pepelea", care scot în evidență
istețimea omului din popor și res
pectul lui față de muncă. Regia
spectacolului este semnată de
Gheorghe Jora. De asemenea, pe
scena Casei de cultură a sindica
telor din Medgidia, colectivul tea
trului de amatori al cadrelor didac
tice din localitate a prezentat pre
miera spectacolului „Faima lui
Vodă Lăpușneanu" de Virgil Stoenescu. (George Mihăescu).

Sub genericul „România în anii
Republicii", membrii cenaclului li
terar „Liviu Rebreanu" din Tg.
Mureș au organizat, la Casa de cul
tură a sindicatelor din localitate, o
manifestare omagială. Programul,
susținut de poeți și prozatori mu
reșeni, de critici și istorici literari
ai revistei „Vatra", a evocat reali
zările obținute de poporul român
in anii Republicii, îndeosebi în
anii care au trecut de la Congresul
al IX-lea al partidului. în final,
actori ai Teatrului Național au
prezentat un recital de versuri de
dicat patriei și partidului.
în organizarea consiliului orășe
nesc al sindicatelor din Reghin, pe
platforma întreprinderii metalurgi
ce „Republica" din localitate a avut
loc simpozionul cu tema : „36 trep
te spre lumină ale patriei socia
liste", susținut de cadre didactice
de la liceele și școlile generale din
localitate. Manifestarea a fost ur
mată de programul cultural-artistic
„Cîntec, pentru tine, țară", la care
și-au dat concursul soliști și forma
ții artistice laureate ale Festivalu
lui național „Cintarea României".
(Gheorghe Giurgiu).

giu Republicii". Oamenii muncii de
la centrul județean de proiectări au
participat la expunerea „Ecoul zilei
de 30 Decembrie 1947 în literatură".
In cadrul clubului „Ore de vacan
ță" de la Teatrul pentru copii din
municipiu s-a desfășurat montajul
literar-muzical „Patria în inimă și
vers". (Corneliu Ifrim).

La galeriile „Arta" din Piatra
Neamț s-a deschis o expoziție de
lucrări plastice dedicată celei de-a
36-a aniversări a proclamării Re
publicii, realizată de membri ai fi
lialei județene a Uniunii artiștilor
plastici și artiști amatori. Cele 60
de lucrări expuse ilustrează prefa
cerile înnoitoare de pe meleagurile
nemțene în anii construcției socia
liste. (Constantin. Blagovici).

Sub egida secției de propagandă
a Comitetului județean Olt al
P.C.R. sînt organizate în această
perioadă numeroase simpozioane și
conferințe avînd ca temă „Ideea de

DECEMBRIE
republică la români. Semnificația
istorică â actului de la 30 Decem
brie 1947". Manifestările politicoeducative sînt urmate de programe
cultural-artistice susținute de for
mații artistice laureate ale Festiva
lului național „Cîntarea României",
în același timp, întreprinderea ci
nematografică județeană a progra
mat o gală de filme românești,
(iancu Voicu).

La Galeriile de artă din munici
piul Buzău, sub egida comitetului
județean de cultură și educație so
cialistă, a filialei Buzău a U.A.P.
și a Muzeului județean, au fost ver
nisate două expoziții de pictură,
sculptură, grafică și tapițerii —
cald omagiu adus zilei de 30 De
cembrie. (Stelian Chiper).

de seămă din istoria poporului ro
mân". în cadrul expoziției sînt pre
zentate cele mai noi apariții edito
riale din domeniul cărții sociăl-politice, științifice, tehnice, beletris
tice și de artă etc. Sutele de volu
me expuse cu acest prilej evocă
trecutul eroic al poporului român,
luptă clasei muncitoare condusă de
partidul nostru comunist, pentru
dreptate socială, libertate și unita
te națională, pentru instaurarea
unei noi orînduiri sociale pe pămintul României. (Manole Corcaci).
Unitățile economice, instituțiile,
toate așezămintele
culturale din
județul Sălaj găzduiesc in această
perioadă o serie de acțiuni politi
co-educative și cultural artistice
dedicate celei de a 36-a aniversări
a Republicii. Expunerile, simpozi
oanele, spectacolele care au loc sub
genericul : „Omagiu
Republicii,
președintelui ei", „Republică mă
reață. vatră", „Anii cei mai lumi
noși" etc subliniază mărețele rea
lizări obținute de poporul român
sub conducerea partidului în cei
36 de ani care au trecut de la pro
clamarea Republicii, cu deosebire
în perioada de după Congresul al
IX-lea al partidului. Se aduce un
vibrant omagiu secretarului gene
ral
al
partidului,
tovarășului
Nicolae Ceaușescu, un cald elogiu
minunatelor înfăptuiri ale întregu
lui nostru popor în anii socialis
mului. (Eugen Teglaș).
„Sub cupola de aur a Republicii",
este genericul concursului de crea
ție poetică organizat de Cenaclul
literar „Semenicui" din Reșița, în
cinstea glorioasei aniversări a pro
clamării Republicii. La rîndul său,
cunoscuta formație corală „Miori
ța" a prezentat la Casa de. cultură
a sindicatelor din Reșița un reușit
concert desfășurat sub genericul
„Colind la fereastra țării".

Pe platoul Crivina de la Anina
unde se construiește prima termo
centrală din țară care va folosi
drept combustibil șisturile bitumi
noase, constructorii și tinerii bri
gadieri au participat la simpozionul
„România în cei 36 de ani de Re
publică" și Ia un recital de poe
zie patriotică. Manifestări similare
au avut loc și în celelalte orașe ale
județului Caraș-Severin — Caran
sebeș. Oravița. Moldova Nouă, Oțelu Roșu. Băile Herculane și
Bocșa. La Oravița s-a bucurat de
interes
dezbaterea ■ „Proclamarea
Republicii — moment culminant al
cuceririi puterii politice de către
clasa muncitoare", la Moldova Nouă
— spectacolul desfășurat sub gene
ricul „Republică
măreață vatră",
la Reșița — spectacolul „Te cînt și
te laud, patria mea" prezentat la
ateneul tineretului din localitate.
(Nicolae Cătană).

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Dorim să mulțumim în modul cel mai sincer Excelenței Voastre pentru
călduroasele felicitări pe care ați binevoit a ni le adresa cu ocazia sărbătorii
naționale a Republicii Populare Benin.
Fie ca relațiile de prietenie și cooperare activă care există între țările
noastre să se întărească și să se dezvolte continuu, spre binele popoarelor
noastre.

Președintele Comitetului Central
al Partidului Revoluției Populare din Benin,
Președintele Republicii, șef al statului,
Președintele Consiliului Executiv Național

A apărut, în limba maghiară, volumul

NICOLAE CEAUȘESCU
România pe drumul construirii societății
socialiste multilateral dezvoltate
(rapoarte, cuvîntări, interviuri, articole)
mai 1982
noiembrie 1981
VOLUMUL 23

Cronica
La invitația C.C. al P.C.R., în pe
rioada 20—28 decembrie 1983, au
efectuat o vizită în țara noastră to
varășii Evanghelos Diamantopoulos,
membru al Biroului Executiv al C.C.
al P.C. din Grecia — interior, și Gri
goris Ghiannaros, membru al Birou
lui Executiv al C.C. al P.C. din Gre
cia — interior, directorul ziarului
„Avghi", organ de presă al partidu
lui.
.
.«
Oaspeții greci au avut convorbiri
cu tovarășul Miu Dobrescu, membru
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R. S-a
procedat la o informare reciprocă asupra activității și preocupărilor ac
tuale ale Partidului Comunist Român
și Partidului Comunist din Grecia —
interior, exprimindu-se dorința co
mună de a extinde relațiile dintre
ele. A avut loc, de asemenea, un
schimb de păreri în probleme actuale
ale vieții politice internaționale.

zilei
Cu prilejul apropiatei sărbători na
ționale a Republicii Cuba — cea
de-a XXV-a aniversare a Zilei eli
berării — miercuri după-amiază a
avut loc, în Capitală, o manifesta
re culturală, organizată de Institu
tul român pentru relațiile cultura
le cu străinătatea, în cadrul căreia
au fost prezentate aspecte ale dez
voltării economice și sociale din
această tară.
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe. Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste. oameni ai muncii din între
prinderi și instituții bucureștene.
Au fost prezenți Rodney Lopez
Clemente, ambasadorul Republicii
Cuba la București, și membri ai
ambasadei.
(Agerpres)

Ancheta Asociației
presei sportive

zz

cinema
• Dragostea și revoluția : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,45; 14,30; 17; 19.30,
FAVORIT (45 31 70) — 12; 14; 16;
18; 20.
• Povestea
călătoriilor :
SCALA
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11;
16; 18; 20, FAVORIT — 8.
• Inimă sinceră : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12; 14; 16; 18; 19,30.
• De dragul tău, Anca : VICTORIA
(16 28 79) — 10; 12; 14; 16; 18; 20, FLO

• Lovind "o pasăre de pradă ; VII
TORUL (11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Păcală: AURORA (35 04 66) — 9;
12; 16; 19.
• Căruța cu mere : MUNCA (21 50 97)
— 15; 17,15; 19,30.
• Misterele
Bucureștilor :
ARTA
(213186) — 9; 11; 13,15; 15,30; *17,45;
19 30.
• Explozia : CENTRAL (14 12 24) —
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Vrăjitorul din Oz : SALA MICA
A PALATULUI - 16,30; 18,30.
• Program de desene animate — 9,30;
13,30; 17,30, Micul, mare hocheist —
15,30; 19,30: DOINA (16 35 38).
• Doamna cu cățelul: UNION (13 49 04)
— 9,30; 11,30; 13,30; 17,45; 18; 20.

■ Valoarea lucrărilor realizate în
acest an prin muncă patriotică de
cetățenii județului lași în cadrul ac
țiunilor de înfrumusețare și bună
gospodărire a localităților se ridică
la peste un miliard de lei.

■ In cadrul întreprinderii de
geamuri Buzău se desfășoară o in
tensă activitate de cercetare știin
țifică. Rezultatele acesteia se reflec
tă în faptul că în 1983 gradul de
înnoire a producției reprezintă 23,3
la sută, față de 11,4 la sută cît a
fost planificat. Au fost asimilate noi
tipuri de geamuri de grosimi mici,
geamuri securizate plane, oglinz'
curbate pentru captatori solari și
altele.

■ La întreprinderea metalurgică
Focșani, energia termică necesară
procesului tehnologic și încălzirii ha
lelor și pavilionului administrativ se
asigură acum prin valorificarea ga
zelor de ardere de la cuptoarele
de încălzire. Au fost montate două
cazane recuperatoare și astfel gazele arse nu se mai pierd în
atmosferă.

■ Silvicultorii din județul Me
hedinți încheie anul 1983 cu un
rodnic bilanț : 965 hectare reimpădurite, strîngerea și livrarea a 32,8
tone plante medicinale, precum și
a unor mari cantități de fructe de
pădure.

■ In acest an, 750 de oameni ai
muncii de la Combinatul de oțe
luri speciale Tîrgoviște s-au mutat
in apartamente și garsoniere noi. De
la intrarea în funcțiune a combi
natului, 4 500 muncitori și specialiști
de aici au beneficiat de locuințe
din fondurile statului.

■ Prin aplicarea unor valoroase
inițiative muncitorești, întreprinderea
de rulmenți și cea de construcții de
mașini din județul Vaslui au eco
nomisit și reintrodus în procesul de
producție în acest an peste 2100
tone oțel, au regenerat și reutilizat 6 500 tone uleiuri minerale și
altele. Numai pe această cale au
fost realizate economii la cheltuie
lile materiale în valoare de peste
30 milioane lei.

■ Colectivul Grupului de șantie
re drămuri și poduri din Brașov o
terminat cu 6 luni mai devreme lu
crările de modernizare a drumului
național între Brașov și Hărman. El
este prevăzut cu cîte două benzi
de circulație, pe fiecare sens.
■ Specialiștii Trustului de construcții-montaj Bacău au conceput
^și realizat o microcentrală termică

y

E timpul să învățăm și din victorii '

CEI MAI BUNI SPORTIVI
Al ANULUI :
ANISOARA CUȘMIR, IVAN
ECHIPA
PATZAICHIN
Șl
NAȚIONALĂ
DE
FOTBAL

a

REASCA (33 29 71) — 8,30; 10,15; 14;
16; 18; 20, CULTURAL (83 50 13) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• O lebădă iarna : GRIVIȚA (17 08 58)
— 8,45; 12,30; 14,15; 16; 18; 20, COTROCENI (49 48 48) — 15; 17,15; 19,30, ]VIIORITA (14 27 14) — 12,15; 14,15; 16,15;
18,15; 20,15.
• Alarmă în deltă : TIMPURI NOI
(15 6110) — 9; 11,15; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Trandafirul
galben :
CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Serbările galante : FERENTARI
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30, FLACĂ
RA (20 33 40) — 15; 17; 19.
• Fructe de pădureț PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17.30; 19.30.

de șantiere, alimentată cu combus
tibil solid, care asigură abur de joa
să presiune pentru încălzirea cofrajelor metalice folosite la turnarea
betoanelor, precum și la încălzirea
interioarelor aflate în finisaj. Mo
dernizarea și adaptarea pe cărbu
ne a celor aproape 40 de microcentrale realizate pînă acum a dus
la creșterea randamentului acestora
cu peste 20 la sută.

■ In hala de montaj a întreprin
derii de construcții navale și uti
laj tehnologic din Tulcea, un nou
cargou a prins contur. Este vorba
de cel de-al doilea cargou de 7 500
tdw construit aici, cu numele
„Moldovița".

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT 0 SPORT 0 SPORT

Elogiul faptei pentru tară

vre

relatări ale reporterilor și corespondenților „Scînteii"

MATHIEU KEREKOU

— Mircea Lucescu, propun să re
luăm convorbirea noastră (începută
in „Scinteia“ din 28 decembrie) de la
Sub genericul ,vOmagiu Republi
problema selecției echipei naționale.
cii și conducătorului
iubit", la
Numai selecția a fost de ajuns pen
Craiova a avut loc cea de-a 7-a
tru asigurarea reușitelor ?
ediție a Festivalului obiceiurilor
— Cum să fie ! Adăugați nregătilaice de iarnă. Timp de două zile,
rile in comun (printre care cele
pe platoul Teatrului National din
dinaintea meciurilor din deplasare,
Craiova au fost prezentate în fața
Asociația presei sportive din cadrul
adăugați ' folosirea
înregistrărilor
unui numeros public o paradă a
Consiliului Ziariștilor a 'organfzfâ't și
video pentru stabilirea tacticii spe
portului popular și cele mai sem
în acest an tradițională anchetă în
ciale
pe
fondul
tacticii
noastre ge
Sub sugestivul t’itltz „Zidiri", la
nificative și educative obiceiuri
rinduriîe ziariștilor sportivi din Ca
nerale, adăugați partidele-test în
Vaslui a fost editată, sub egida co
populare de Anul Nou, cu o veche
pitală pentru desemnarea celor mai
care nu ne-au interesat rezultatele,
mitetului județean de cultură și
și recunoscută tradiție in județul
buni sportivi români ai anului 1983.
și cîte și mai cîte. Țin să vă spun,
educație socialistă, o amplă și sub
Dolj. Astfel, formația teatrului fol
Au participat 64
de comentatori
spre exemplu, că pentru primul
stanțială culegere literară ce se
cloric din comuna Galicea Mare a
sportivi de la 16 ziare,* reviste, radio
meci cu Suedia ne-am pregătit 4
constituie intr-un fierbinte omagiu
prezentat obiceiul ..Jienii". forma
și televiziune.
luni : imediat după încheierea cam
adus aniversării Republicii. Cei 36
țiile căminelor culturale din MaRezultatele sînt următoarele :
pionatului am plecat împreună în
de semnatari ai acestui frumos bu
glavit, Bechet. Călărași. Dăbuleni.
tr-o vacantă cu familiile la mare,
chet de creații (poezie, proză, tea
precum și ale Casei pionierilor si
Feminin
apoi în pregătire la Cîmpulung Mol
tru) sînt oameni ai muncii din în
șoimilor patriei si Liceului „Frații
dovenesc și Snagov, după care am
treprinderile economice, din insti
Buzești" din Craiova ău dat far
I. Anișoara Cușmir 593 p ; 2. Ecajucat acasă șapte sau opt meciuri in
mec și culoare frumoaselor și tra
terlna Szabo 569 p ; 3. Lavinia Agatuțiile și de pe ogoarele vasluiene,
ternaționale.
diționalelor obiceiuri : „Călușul de
che 516 p ; 4 Margareta Mureșan
participant in etapa de masă a
— Acum ce obiective aveți ?
iarnă",
„Grîușorul",
„Sorcova",
348
p
;
5.
Maria
Macovei
341
p
;
ediției a V-a a Festivalului națio— La turneul final din Franța por
6.
Carmen
Bunaciu
270
p
;
7.
Elisa„Capra"
și
„Plugușorul",
Corul
Fi

nim de pe poziția a VIII-a, deci tot
nai „Cintarea României". (Petru
beta Guzganu 197 p ; 8. Maria Radu
larmonicii „Oltenia" și grunul vo
ce vom ciștiga va fi un bun ciștigat
Necula).
178
p
;
9.
Rodica
Arbat-Elena
Hor

pentru noi și pentru viitoarele ge
cal „Albinița" al întreprinderii de
La Biblioteca județeană „Gheor
vath 142 p ; 10. Magdalena Pall 99 p.
nerații
de jucători. Vom aborda cu
La biblioteca județeană „Panait
confecții au prezentat tradiționale
ghe Asachi" din Iași s-a deschis o
toată răspunderea fiecare meci din
amplă și reprezentativă expoziție
Istrati" din Brăila s-a deschis o
le colinde oltenești. (Nicolae BăbăMasculin
turneul final al campionatului eu
de carte sub genericul „Momente
lău).
^expoziție de carte intitulată „Omaropean.
1. Ivan Patzaichin 556 p ; 2. Costică
— Ca și din preliminariile pentru
Olaru 506 pș; 3. Ladislau Bol&ni
campionatul
mondial din Mexic 1986...
442 p ; 4. Costică Ștefănescu 341 p ;
—
în grupa noastră (cu Anglia, Ir
5. Silviu Lung 283 p ; 6. Nicolae Munlanda de Nord. Finlanda și Tuțcia)
teanu 276 p; 7. Toma Simionov 272 p;
se vor confrunta trei stiluri de joc
8. Dragomir Cioroslan 184 p ; 9. Mir
total diferite : britanic, nordic și bal
cea Paraschiv 173 p ; 10. Mircea Row canic. Nu va fi ușor, dar. așa cum
științifică proprie. Ce poate
tovarășului
Nicolae
mașcanu 149 p.
Poate că tinerețea este, lor
(Urmare din pag. I)
am promis cu doi ani în urmă, țintim
fi mai definitoriu pentru
mai presus de vîrstă și Ceaușescu, care a fost de
calificarea la Mundialul mexican ;
Echipe
mai multe ori oaspetele un spațiu integrator al
dincolo de o vocație ori de
înjosesc, pasiunea înalță".
deci ne vom bate zdravăn și vom
cercetării, creației și pro
o însușire a spiritului, o prestigiosului colectiv. Loc
Dar să revin la bibliotecă.
1. Echipa națională de fotbal 306 p ;
forța in fiecare meci. Mai ales că
ducției care va îngloba în
neostoită foame de a ști, o
de invățătură, de confrun
Am regăsit-o de curînd
2. Echipa națională de gimnastică (f)
vom dispune de o formație tînără
final circa 85 de meserii 1
curiozitate niciodată satis
tare a -ideilor, de dia
restructurată și așezată în180 p ; 3. Echipa națională de hand- . ca medie de vîrstă, dar matură din
La combinatul de utilai
făcuta și o perpetuă căuta log, această valoroasă bi
tr-un nou sediu. Aici sînt
bal (b) 178 p ; 4. Universitatea Cra
punct de vedere competițional. La
greu din Iași, cultura, și
bliotecă se constituie in
re a noului. Acestea sînt
ordonate 25 000 de volume,
iova — fotbal 100 p ; 5. Dinamo
Bratislava am avut patru titulari în
nu doar cea tehnică, dar și
semnele adevăratei tine- tr-un adevărat centru ști
o brevetotecă cu 20 000 de
București
—
fotbal
99
p
;
6.
Echipa
jur de 20 de ani ; ei și ceilalți au
cea umanistică, artistică,
descrieri de invenții din . reți, ale tinereții fertile, ce ințific, dispunînd de litera
națională
de
rugbi
95
p.
dobîndit
incredibil de repede o ex
se află, cum se spune de
nu ține cont de numărul
tură de specialitate pentru
țară și străinătate, o colec
periență internațională care va fi
anilor și care se circum
toate nivelurile, pînă la obicej, la ea acasă. Oame
ție de standarde, prospecîmbogățită și cu prilejul turneului
TENIS. Australia a cîștigat
scrie spiritului revoluționar cele mai înalte titluri știin nii combinatului, făcînd
totecă, colecțiile a 189 de
final al campionatului european. Ne
dovada unei profunde gînautentic. E drept, la Com țifice. Este firesc, așadar,
publicații de specialitate ce
vom bizui pe acești tineri, ca si pe
„Cupa Davis"
binatul de utilaj greu din ca în preocupările, în gin- diri înnoitoare și prospec
apar în România și peste
alți
tineri care doresc si se pregătesc
tive, își apropie viitorul pe
Iași se întîmplă ca și bio durile de viitor ale oame
hotare. Cercetătorii și proCe-a
de-a
72-a
ediție
a
tradițio

să
coresoundă pentru a cuceri un
nilor de aici, biblioteca să căile cunoașterii, ale in
logic tinerețea să fie tri
iectanții au astfel sursa de
nalei competiții internaționale de te
loc în loturile naționale, în ultimă
struirii neîntrerupte, ale
umfătoare, căci media de
ocupe un loc central. Și
documentare în chiar in
nis „Cupa Davis" s-a încheiat cu vic
instanță chiar în prima reprezenta
cercetării și creației științi
vîrstă este sub 25"de ani. aceasta mi se pare simpto
cinta marelui combinat, bi
toria echipei Australiei, care cuce
tivă.
fice. Moment de sublimă
matic pentru ceea ce aș
îmi place să văd în biblio
blioteca fiind un principal
rește pentru a 25-a oară „Salatiera
— Dar există asemenea tineri ?
inspirație pentru talentații
teca de la C.U.G. Iași, în numi înălțimea de zbor la
sector al acestuia si încă
de
argint".
Asigură eșaloanele de juniori și co
poeți de aici, unii dintre ei
acest spațiu de idei și solu
care se tinde. Consemnez
unul de avangardă. în ceea
în
finala
disputată
pe
arena
pii
rezervorul de talente de care are
ții tehnice, în faptul că ea doar două dintre acestea : editați, cunoscuți, de â
ce privește documentarea
„Kooyong" din Melbourne, selecțio
nevoie fotbalul nostru ?
e folosită ca un instrument organizarea la C.U.G., în adopta faimoasa sintagmă
s-a lansat și o deviză sem
nata Australiei a întrecut cu 3—2 for
de
lucru, ca o forță de apropierea agregatelor și, a poetului „evului aorins"
— E bine că aduceți discuția aici.
nificativă : anul 1990 este
mația Suediei.
Am citit și eu ancheta dv. din alma
producție — un simotom utilajelor de mare perfor al comunismului — Lupta
astăzi ! Creșterea produc
Ultimele două partide de simplu
al tinereții perpetue și ga
nahul „Scînteia"
privind
situația
tivității e o problemă de
manță, sub răsuflarea fier cu inerția — ca denumire
s-au încheiat cu următoarele rezul
fotbalului in rindurile copiilor și ju
ranția unor înfăptuiri care binte a metalului încins, a a cenaclului lor. Starea de
conștiință și, fără a recurge
tate
:
Pat
Cash
—
Joakim
Nystroem
să se situeze la nivelul exi
niorilor din unele țări avansate in
la jocuri facile de cuvinte,
unei Centrale a biblioteci- a făptui de care vorbea
6—4, 6—1, 6—1 ; Mats Wilander —
gențelor și cerințelor ac
acest sport, comparativ cu țara noas
de știință : accelerarea pro
Brâncuși
e,
în
fond,
starea
lor
tehnice
din
Iași
și
a
John
Fitzgerald
6
—
8,
6
—
0,
6
—
1
(de
tuale ale economiei națio
tră. într-adevăr, la noi piramida
gresului tehnic și ridicarea
de revoluție. Pentru noi, o
comun acord s-a jucat după sistemul
unui salon — Convorbiri
nale. la nivelul programe
continuă, a nivelului de ca
fotbalului este răsturnată din prici
„cel mai bun din trei seturi").
cu o publicație stare normală.
tehnice
lor îndrăznețe, al indicațiină că optica este răsturnată : prea
lificare.
multă lume se ocupă de echipele de
seniori (și in special de cele din
eșaloanele superioare), de aceea nu
tensiflcări In zona de munte șl în nor
Tragerea extraordinară Loto a Revelionului
mărul acestora e mai mare decît al
dul țării,
preddminînd
din sectorul
celor de copii și juniori ; prea puți
vestic. Temperaturile minime vor fi
tante sume de bani variabile și fixe
Agențiile Loto-Pronosport mai
nă lume, și cu prea puțin interes se
cuprinse între minus 5 și plus 5 grade,
și excursii in R.P. Ungară sau R.D.
pot elibera numai pînă sîmbătă 31
ocupă de pepiniere — care ar trebui
izolat mai coborite, iar maximele intre
Germană. Biletele de 25 lei varian
decembrie inclusiv bilete cu nume
să fie baza, și ca număr, și ca in
zero și 10 grade. Ceață locală, dimi
rele dv. preferate pentru tragerea
ta au drept de cîștig la toate ex
neața și seara. In București : Vremea
vestiții.
Timpul probabil pentru intervalul cu
extraordinară
Loto
a
Revelionului,
— Ce-ar trebui făcut ?
va fl in general caldă. Cerul va fi tem
tragerile. Se participă și pe varian
prins intre 29 decembrie 1983, ora 20 —
care
va
avea
loc
duminică
1
ianua

— Cluburile noastre ar trebui să se
porar noros, favorabil ploii slabe. Vînt
1 ianuarie 1984, ora 20. In țară : Vre
te combinate sau combinații „cap
rie 1984. Se reamintește că, în ca
Intereseze mai mult de ei. Ajax Am
slab pînă la moderat. Temperaturile
mea va fi în general caldă, îndeosebi
de pod", achitate sută la sută sau
drul a 12 extrageri cu un total de
sterdam, de exemplu, adună între 50
minime vor oscila Intre minus 1 șl
la începutul intervalului. Cerul va fi
în
cotă
de
25
la
sută,
pe
care
se
pot
120 de numere, participanților li se
șl 60 de mii de spectatori, in medie,
plus 2 grade, iar, cele maxime Intre
temporar noros. Vor cădea precipitații
realiza suite de cîștiguri la mai
oferă șanse sporite de a obține
la un meci ; din totalul încasărilor,
5 și 8 grade. Ceaț£ dimineața și seara.
slabe, mai ales sub formă de ploaie,
multe
categorii.
autoturisme „Dacia 1300", impor75 la sută se folosesc pentru oepinie(Margareta Struțu, meteorolog de ser
mai frecvente în jumătatea de nord a
ra proprie. Se consideră a fi imporviciu).
țării. Vintul va sufla moderat cu inLa sediul bibliotecii județene din
municipiul Bistrița a fost vernisată
o cuprinzătoare expoziție de carte
social-politică care reliefează dru
mul parcurs de România socialistă
în cei 36 de ani de la proclamarea
Republicii, la loc de frunte fiind
prezentate
operele • tovarășului
Nicolae Ceaușescu. Sub genericul
, „Omagiu Republicii", așezămintele
Culturale din Năsăud, Șieu, Maieru
■și 'alte localități, ăii prezentat am
ple spectacole evocatoare dedicate
evenimentului de la 30 Decembrie,
în cadrul noii secții de etnografie
aparținînd Muzeului județean de
istorie și arheologie din Bistrița
pictorii și sculptorii de pe aceste
meleaguri și-au reunit lucrările
într-o expoziție județeană dedicată
aniversării proclamării Republicii,
în orașele Beclean și Sîngeorz Băi,
în comuna Șiritereag și alte locali
tăți din județ au avut loc expuneri
urmate de spectacole omagiale sub
genericul „Republică, măreață va
tră". (Gheorghe Crișan).

COTIDIAN.

• Nu vreau să devin adult : DRU
MUL SĂRII (31^28 13) — 15,30; 17,30;
19,30.
• Capturați-i la barieră : GIULESTI
(17 55 46) - 11,15; 13,30: 15,45; 18: 20.
• Dragostea și regina : POPULAR
(35 15 17) — 15,30; 17,30; 19,30.
• S-a oprit un tren : TOMIS (21 49 46)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• O afacere murdară : BUCUREȘTI
(15 61 54) - 9,15; 11,15: 13,15; 15,45; 18;
20, MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18: 20, MODERN (23 71 01)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Călărețul cu calul de aur : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.

teatre
0 Teatrul

Național
(14 71 71. sala
mică) : O scrisoare pierdută — 14,30;
Salonul — 19,30; (sala Atelier) :
Harap Alb — 19.
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert
simfonic. Dirijor : Mircea Basarab.
Solist : Ion Voicu — 19.
0 Opera Română 13 18 57) : Boema
— 18.
0 Teatrul de operetă : (14 80 11) : O
noapte la Veneția — 10.

tantă pentru viața și activitatea ge
nerală a clubului nu atit plata uneia
sau alteia dintre vedete, cit formarea
altor și altor jucători dintre copii și
juniori, din care să se poată alege la
nevoie pentru echipa întii. Eu am
propus ca. la noi. 25 la sută din în
casări să meargă spre echipele de ti
neret, iar la prețul biletului să se adauga cile un leu pentru copiii și ju
niorii respectivei echipe organiza
toare.
— Cu cițiva ani în urmă se alcătui
se la federație un intreg program de
măsuri pentru dezvoltarea fotbalului
in rindurile copiilor și juniorilor, cu
sprijinul cluburilor, al școlii și al or
ganizațiilor de tineret, program ce
prevedea și niște haremuri care con
diționau menținerea echipei de se
niori în divizie de existenta unor
condifii necesare pentru un anumit
număr de echipe formate din copii și
tineri. Dar se pare că programul res
pectiv a rămas în vreun sertar ori a
fost trecut de pe o agendă pe alta.

Convorbire cu Mircea
LUCESCU
— Am citit și eu materialele de la
trecutele conferințe ale mișcării
sportive, ale federației de fotbal. Erau foarte bune, dar nu au fost tra
duse in practică, nu au fost respec
tate Problem-le sînt actuale și acum,
și ar trebui apbcate în viață. După
ce atîția ani am tot zis să învățăm
din înfrîngeri, a sosit timpul să în
vățăm și din victorii. Oamenii din
fotbal și din jurul fotbalului trebuie
să fie convinși că rezultatele bune ale
actualei echipe naționale se datoresc
unor jucători de excepție, nu sînt,
cum ar fi necesar și firesc, emanația
unui campionat solid, nu se bazează
pe o mișcare fotbalistică de ridicat
nivel, capabilă să susțină și să împrospăteze mereu o bună echipâ reprezentativă, și nu numai una. Or, o
situație de excepție ca aceasta de acum nu poate dura la infinit, de aceea este imperios necesar să forti
ficăm campionatul, să ne ocupăm cu
grijă de viitorul întii și de viitorul
al doilea al fotbalului nostru.
— Vă împiedică ceva ?
— Prea se așteaptă totul numai de
la federație. Desigur, e nevoie în pri
mul rînd de acțiunea federației. Dar
e nevoie și de sprijinul tuturor celor
ce sînt legați intr-un fel sau altul de
fotbal. Cluburile trebuie să aibă o
viață proprie. Un club modem nu
poate fi închistat, toată suflarea lui
trebuie atrasă într-o viață complexă
a clubului, la câre să participe mii de
oameni — care să-1 ajute, să-i facă
popularizare, să-1 angreneze în tot
felul de acțiuni de folos ; adică, cei
din jur să nu se mai ocupe, ca pînă
acum, de echipă ca atare (să lase
aceasta exclusiv pe seama antreno
rului șl a conducerii) sau de rezul
tatul meciului din etapa următoare
(să lase aceasta exclusiv pe seama
confruntării loiale de pe teren). Clu
burile să aibă dorința de a juca fot
bal cu posibilitățile lor, și atunci vor
apărea și terenul suplimentar pentru
antrenament, și baza pentru micii
fotbaliști, și complexul pentru refa-

0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Amintiri — 19,30; (sala Grădina Icoa
nei, 12 44 16) : Tartuffe — 19,30.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, prin
cipesa Burgundlei — 18.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Baladă cotidiană — 19,30.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) :
Preșul — 19.
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Micul infern — 19.30.
0 Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Cum s-a tăcut de-a rămas
Catinca fată bătrină — 19; (sala Gluleștl, 18 04 85) : Pălăria florentină
— 18.

cere ș.a.m.d. în acest context, comi
siile județene de fotbal (care de
multă vreme fac doar o treabă func
ționărească)
trebuie să ajute mai
mult fotbalul pentru a se așeza bine
și temeinic pe făgașul său firesc.
— Ar mai trebui, poate, să fie per
fecționate și pregătirea și condiția
antrenorului de fotbal.
■ — Atingeți un punct deosebitele
sensibil al activității ,noastre fotba
listice. Prin anii ’50, la noi a existat
o activitate bogată cu antrenorii ;
existau cursuri, se organizau schim
buri de experiență. Dar școala de
antrenori a fost desființată. Ne-au
rămas o serie de antrenori de înal
tă profesionalitate, care puteau fi
excelenți dascăli pentru formarea al
tor antrenori, însă nu dispuneau
de cadrul necesar. Așa se face
că ulterior au apărut puține nume
noi de antrenori cu valoare. Ei au
apărut spontan, nu ca produse ale
unei școli. Cu doi ani în urmă s-a
reînființat școala de antrenori care
în 1984 ,va da prima promoție.
— De fapt, această școală se reîn
ființase și mai înainte cu alți doi
ani...
— E drept, însă și inițiativa aceea
a avut și, ea destinul celorlalte des
pre care <>.m vorbit. Se întîmplă
însă adesea ca antrenorii tineri . ce
apar să fie înlăturați de conducerile
cluburilor, care își permit, cu o mare
ușurință, să-i destituie, după primele
rezultate nefavorabile ale echipei.
— Se întîmplă aceasta fiindcă se
tot amină apariția unei reglementări
ferme in acest sens, a unui statut al
antrenorului de fotbal — obligatoriu
și pentru .cluburi și pentru tehni
cieni.
— Tocmai de aceea, pînă cînd va
putea apărea o asemenea reglementa
re, cred că va fi bine să perma
nentizăm metoda ca tehnicieni reputați, cu indelungată experiență,
dar care nu mai pot lucra cjin plin
pe terenul de antrenament, să func
ționeze în calitate de consilieri pe
lingă colegii lor mai tineri care să
lucreze efectiv ; așa cum se întîmplă
în prezent cu Gheorghe Popescu la
Steaua, cu Angelo Niculescu la Ga
lați, cu Valentin Stânfescu la Rapid.
— Ar mai trebui, poate, și un sta
tut al jucătorului de fotbal...
— Sînt multe de făcut, mai avem
mult de „arat" și de „semănat" pe
ogorul fotbalului nostru.
— Bine zis. Iar fiindcă sîntem la
'finalul convorbirii noastre cred că am
putea conchide că exemplul de
seriozitate în pregătire, de dăruire
în focul luptei pe teren, pe care l-au
oferit atit de strălucit fotbaliștii
tricolori, ca și cei de la Universi
tatea Craiova și Dinamo București,
va trebuț să fie preluat și de cei
lalți jucători din tară. De jucători,
de antrenori, de cluburi, de federația
însăși. Momentul favorabil pe care-l
trăiește acum fotbalul românesc va
putea contribui la dezvoltarea și for
tificarea fotbalului românesc numai
dacă va fi folosit pentru așezarea
mișcării noastre fotbalistice pe baze
mai solide, pentru înfăptuirea acelor
îmbunătățiri de fond care să asigure
temelia unor performanțe constant
bune în arenele internaționale. Așa
cum spuneai, a sosit timpul să învă
țăm și din victorii !

Gheorqhe MITRO1

0 Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase"

(sala Savoy, 15 56 78) : Revista revis
telor — 19,30.
0 Ansamblul „Rapsodia română"
(13 13 00) : La izvor de dor și cintec
— 17.
• Teatrul „Ion Vasllescu" (12 27 45) ;
Se caută un cîntăreț — 20.
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Se caută o stea — 18,30.
9 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Trei grăsani — 10: Pinocchio — 17.
0 Teatrul „Țăndărică"
(15 23 77) :
Șoricelul șl păpușa — 10.
• Circul București (11 01 20) : Carna
valul stelelor — 16; 19,30.
0 Estrada Armatei (13 60 64) : Veselia
are cuvintul — 19,30.

•-)

Pentru dezarmare, pentru

Convorbiri economice româno-ungare

eliminarea primejdiei nucleare !\
INDIA : Chemare la acțiuni pentru reluarea negocierilor
de dezarmare
*

DELHI 28 (Agerpres). - Luînd
ieri cuvîntul în cadrul lucrărilor Con
gresului Partidului Congresul Națio
nal Indian, primul ministru al In
diei, Indira Gandhi, s-a referit la
unele probleme ale situației inter
naționale actuale. A sosit timpul, a
spus Indira Gandhi, ca popoarele

*

să ia soarta păcii în mîinile lor
pentru a preveni izbucnirea, unui *
război nuclear, cu urmări de *
imaginat. Vorbitoarea a adresat tu
turor oamenilor de bună credință
chemarea de a acționa pentru re
luarea negocierilor de pace
dezarmare.

BELGIA : „Nu rachetelor
nucleare I"

l
y
,
(

*
*

BRUXELLES 28 (Agerpres).
Comitetul național de acțiune pen
tru pace și dezvoltare din Belgia a
adresat primului ministru, Wilfried
Martens, o scrisoare deschisă în
care sint condamnate măsurile de
nr^crătîro
amnlaearii ao 48 rnnkefa
pregătire aa amplasării
rachete
„Cruise" pe teritoriul Belgiei. în
scrisoare se exprimă speranța că
apropiata conferință de la Stock
holm pentru măsuri de încredere și
securitate, pentru dezarmare în Eu
ropă va contribui la oprirea cursei
înarmărilor.

*

Cei doi miniștri au semnat proto
colul privind schimbul de mărfuri
și plățile dintre Republica Socialistă
România și R. P. Ungară pe anul
1984. Documentul semnat asigură o
dezvoltare substanțială și diversifi
carea schimburilor reciproce de
mărfuri.
A fost convenit, de asemenea, un
program de lucru pentru asigurarea
creșterii schimburilor economice bi
laterale, la nivelul posibilităților pe
care le oferă economiile celor două
țări.

Adoptarea bugetului pe 1984
tară a venitului național va fi mai
mică în 1984 decit în 1983, întrucît
menținerea
solvabilității tării cere
sporirea cu cel puțin 15 miliarde de
forinți a excedentului comerțului
exterior pentru a se putea face față
obligațiilor pe planul rambursării
dobinzilor și creditelor.
Cea mai importantă sarcină — s-a
subliniat — constă în sporirea pe mai
departe a exporturilor, dar trebuie să
se acorde o atenție sporită și utili
zării economicoase "a materialelor și
purtătorilor de energie provenite din
import. S-a relevat, de asemenea, că
pînă cînd va exista din nou posibi
litatea sporirii investițiilor rezervele
de care dispune economia tării per
mit ridicarea eficientei activității și
în actualele limite ale investițiilor.

Bilanț tragic al noilor
acțiuni agresive ale R.S.A.
împotriva Angolei
LUANDA 28 (Agerpres). — Zeci de
civili au fost uciși și sute — răniți
în ultimele zile ca urmare a bombar
damentelor efectuate, de aviația re
gimului rasist sud-african asunra mai
multor orașe din sudul Angolei. Au
fost bombardate Cahama, Cassinga,
Cuvelai, Mulondo — a anunțat agen
ția, angoleză de presă ANGOP, citată
de Reuter și United Press Interna
tional. Este tragicul bilanț al noilor
acțiuni agresive ale trupelor Africii
de Sud intreorinse împotriva unui
stat independent și suveran, acțiuni
ce constituie o încălcare flagrantă a
normelor 'de drept internațional, a
integrității teritoriale a R.P. Angola,
o amenințare la adresa păcii în Afri
ca australă.
Un comunicat al Ministerului Apărării al Angolei relevă că forțele
armate angoleze au doborît două avi
oane de tip „Mirage", care realizau
un raid asupra localității Cahama.
Agenția ANGOP menționează că in
unele zone luptele împotriva unită
ților sud-africane agresoare continuă.
★

Luînd cuvîntul la Luanda, unde s-a
aflat intr-o vizită, președintele R.P.
Congo, Denis Sasso.u Nguesso, a
subliniat că pacea și securitatea în
sudul continentului african pot fi asi
gurate numai în condițiile respectă
rii stricte a Rezoluției nr. 435 a Con
siliului de Securitate al O.N.U. Tra
ducerea în viață a acestei rezoluții
va contribui nu numai la decoloni
zarea Namibiei, ci și la lichidarea
sistemului de apartheid, a apreciat
vorbitorul.
Șeful statului congolez a reafirmat
solidaritatea țării sale cu lupta po
poarelor din țările din „prima linie"
împotriva acțiunilor agresive conti
nue ale R.S.A.
★

R.S.F. IUGOSLAVIA? Rezoluții privind dezvoltarea

social-economică și bugetul federal în anul viitor
In Canada se intensifică mișcarea
împotriva experimentării pe teri
*
toriul țării a noilor rachete „Cruise"
cu rază medie de acțiune. Recent,
la Toronto a avut loc o demonstra *
ție în cursul căreia participanții au
cerut transformarea Canadei intr-o
zonă lipsită de arme nucleare

I

ORIENTUL MIJLOCIU
• Reuniunea Comitetului libanez de securitate • Apel la
respectarea acordului de Încetare a focului • întrunirea, la
Sanaa, a Consiliului Militar Suprem al O.E.P.

SANAA. — Președintele Comitetu
lui Executiv al Organizației pentru
Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat,

BUDAPESTA 28 (Agerpres). — Cu
prilejul vizitei pe care a efectuat-o
în R. P. Ungară, tovarășul Vasile
Pungan, ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale, a purtat convorbiri cu Veress Peter, ministrul comerțului ex
terior al R. P. Ungare, în legătură
cu dezvoltarea și diversificarea în
continuare a livrărilor reciproce de
mărfuri între cele două țări, extin
derea cooperării și specializării în
producție, precum și a conlucrării pe
terte piețe.

BUDAPESTA 28 (Agerpres). —
După cum s-a mai anunțat, la Bu
dapesta a avut loc sesiunea Adună
rii de Stat a R. P. Ungare. în ca
drul căreia a fost aprobat Bugetul
de Stat pe anul 1984. La capitolul
venituri, bugetul pe anul viitor pre
vede 563,2 miliarde forinți, iar la
cheltuieli — 566,7 miliarde forinți,
creșterile fiind de 4,5 și, respectiv,
circa 4 la sută fată de nivelul esti
mat pe anul în curs. Deficitul va
fi de 3,5 miliarde forinți, dar mai
mic decit cel planificat pentru anul
în curs (10 miliarde). In cursul dez
baterilor s-a arătat, că stabilirea ve
niturilor și cheltuielilor -pe 1984 s-a
bazat pe atingerea unei creșteri cu
1,5—2 la sută a venitului național
(in prețuri comparabile). S-a ținut
seama și de faptul că utilizarea in

■HSH

BEIRUT 28 (Agerpres). — Comite
tul libanez de securitate — format
din reprezentanți ai armatei libane
ze, Partidului Socialist Progresist,
milițiilor șiite „Amal“ și Forțelor
libaneze — s-a reunit, miercuri, la
Beirut, în încercarea de a asigura
respectarea acordului de încetare a
focului.
în același timp, postul de radio
Beirut a anunțat că o poziție a ar
matei libaneze din suburbia de sud
a capitalei a constituit ținta unui
bombardament de artilerie soldat cu
rănirea a doi civili. De asemenea,
localitatea Aitat, situată, în zona1
muntoasă, la 11 km est de Beirut, a
fost supusă unor tiruri sporadice, in
cursul dimineții de miercuri.
într-un apel radiodifuzat, primul
ministru libanez, Shafic Al Wazzan,
a cerut milițiilor înarmate să res
pecte acordul de încetare a focului,
a cărui violare a provocat numeroa
se pierderi de vieți omenești și dis
trugeri.

Semnarea protocolului privind schimburile de mărfuri
și plățile pe 1984

R, P, UNGARĂ:

MAREA BRITANIE :
* 0 dovadă a sprijinului
de masă față de cauza
păcii
*
LONDRA 28 (Agerpres). — Printr-un sondaj in rîndul ascultătorilor
emisiunilor de radio ale B.B.C., anual este desemnat în Marea Britanie „Bărbatul anului". In 1983, lau
reatul acestui sondaj este Bruce
Kent, secretarul general al Cam
paniei pentru Dezarmarea Nucleară
(C.N.D.). După cum se știe, această
organizație pentru pace — cea mai
amplă din Marea Britanie — este
aceea care a mobilizat timp de mai
multe luni sute de mii de persoane
la manifestații împotriva amplasării
de rachete nucleare americane pe
teritoriul britanic. La începutul acestei luni, congresul C.N D. s-a
pronunțat în favoarea retragerii
Marii Britanii din N.A.T.O., considerînd ca abominabilă orice alianță
. care are la bază armamentele nucleare.

BUDAPESTA

a prezidat, la Sanaa, o întrunire a
Consiliului Militar Suprem al O.E.P..
—- a anunțat agenția WAFA. La 27
decembrie, adaugă agenția. Consiliul
Militar Suprem și-a reluat întruniri
le, pentru a dezbate actualele evolu
ții pe plan palestinian, situația din
lumea arabă și în sfera vieții inter
naționale.

BELGRAD 28 (Agerpres). — Adu
narea R.S.F. Iugoslavia, întrunită în
sesiune la Belgrad, a adoptat o rezo
luție cu privire la planul de dezvol
tare social-economică și bugetul fe
deral pentru anul 1984, precum și o
serie de alte legi — transmite agenția
Taniug.
Se prevede ca in 1984 produsul so
cial să crească cu 2 la sută, produc
ția industrială cu 3 la sută, iar pro
ducția agricolă cu 2 la sută. Sporirea
exporturilor constituie un obiectiv
important al planului pe anul viitor,
exportul de mărfuri și servicii
urmînd să crească cu circa 16 la sută,
iar importurile cu circa 7 la sută.
Vor fi stimulate producția de ener
gie, precum și transporturile și alte
ramuri ale economiei.

în 1984. în Iugoslavia vor fi con
tinuate eforturile pentru înfăptuirea,
cit mai repede cu putință, a progra
mului de stabilizare economică — a
declarat Milka Planinț, președintele
Consiliului
Executiv Federal al
R.S.F.I., în cadrul ședinței comune a
celor două camere ale Adunării
R.S.F. Iugoslavia. Prezentînd raportul
anual cu privire la rezultatele eco
nomice ale țării pe 1983 și perspec
tivele,pe anul viitor, premierul iugo
slav — relevă agenția Taniug — ai
menționat importanța continuării po
liticii de echilibrare a cooperării economice. externe a țării și a balan
ței de plăți. Vorbitoarea a calificat
rezultatele economice înregistrate in
1983 ca fiind mai bune decit se pla
nificase. exprimîndu-și încrederea că
această tendință va fi menținută.

Sesiunea Adunării Populare a R.P.S. Albania
TIRANA 28 (Agerpres). — La Ti
rana s-au desfășurat lucrările sesiu
nii Adunării Populare a R.P.S. Alba
nia. Deputății au aprobat raportul
Consiliului de Miniștri asupra înde

plinirii planului de stat pe 1983 și au
adoptat planul de stat de dezvoltare
a economiei și culturii, precum și bu
getul de stat pentru 1984 -- relatează
agenția A.T.A.

★

Președintele
Republicii
Arabe
Yemen, Aii Abdullah Saleh, a avut
o nouă întrevedere la Sanaa cu
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru
Eliberarea Palestinei. Cu acest prilej
au fost discutate mijloacele în ve
derea impulsionării în continuare a
relațiilor dintre O.E.P. și R.A. Ye
men.

RABAT — Miniștrii de externe din
41 de state islamice vor participa, la
Rabat, la o reuniune pregătitoare a
întîlnirii islamice la nivel înalt, care
va începe la 16 ianuarie la Casablan
ca și va avea pe ordinea de zi : si
tuația din Orientul Mijlociu și pro
blema palestiniană, conflictul iraniano-irakian, alte stări conflictuale.

Societățile transnaționale sărăcesc statele
„lumii a treia"
— subliniază președintele Confederației naționale
a industriilor din Brazilia
BRASILIA 28 (Agerpres). — Pre
ședintele Confederației naționale a
industriilor din Brazilia a arătat că,
în prezent, corporațiile transnaționale
realizează beneficii ce depășesc bu
getele a numeroase state în curs de
dezvoltare.
Transferul în metropole al profi
turilor obținute de aceste corporații
— rezultate din jefuirea bogățiilor
naturale și exploatarea forței de

muncă din țările în care acționează
— constituie una din principalele
cauze ale sărăciei și agravării șoma
jului în statele în care sint implan
tate monopolurile respective, a subli
niat el.
Potrivit aprecierilor economistului
brazilian Reinaldo Moncalves, in de
ceniul ’70, companiile transnaționale
au transferat din Brazilia in străină
tate, sub formă de beneficii, 13,1 mi
liarde dolari.

PARIS. — Un purtător de cuvînt al
Ministerului francez al Relațiilor Ex
terne, citat de agenția France Presse,
a anunțat că Franța condamnă ulti
mele atacuri ale forțelor armate ale
Republicii
Sud-Africane împotriva
sudului Angolei, „acțiune care nu are
nici un fel de justificare".

CUVÎNT AREA LUI I. V. ANDROPOV
pusă la dispoziția participanților la plenara

C. C. al P. C. U. S.
MOSCOVA 28 (Agerpres). — în cuvîntarea lui I. V. Andropov, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., pusă
la dispoziția participanților la plena
ra C.C. al P.C.U.S., se relevă că, în
anul în curs, în U.R.S.S. au început
să fie transpuse în viață unele mă
suri de perfecțiohare a modului de
conducere a economiei, de îmbună
tățire a organizării, de întărire a
disciplinei de stat, de muncă și de
plan. Arătîndu-se că au sporit ritmul
creșterii economice și unii indici ca
litativi, constatîndu-se, în general, o
schimbare pozitivă în economia na
țională, in cuvintare se subliniază că,
acum, esențialul este de a nu se
pierde ritmul atins, orientarea gene
rală spre lucruri concrete, de a se
dezvolta mai activ procesele pozitive.
Analiza sarcinilor de plan pe anul
1984 — se arată în continuare în cu
vintare — demonstrează că ritmurile
și proporțiile prevăzute corespund în
linii mari acestor sarcini, întăresc
tendințele pozitive ale anului în curs.
Planul este în mai mare măsură decit
înainte orientat spre creșterea efi
cienței producției. Se accentuează
orientarea sa socială.
Subliniindu-se că trebuie să se asi
gure îndeplinirea necondiționată a
planului, dar, în același timp, trebuie
folosite toate posibilitățile pentru de
pășirea iui, în cuvintare se pune
accent pe necesitatea creșterii pro
ductivității muncii. în cursul dezba
terii proiectului de plan — se men
ționează în acest sens — Biroul Poli
tic al C.C. al P.C.U.S. a sprijinit pro
punerea ca organizațiilor de partid,
sindicale și colectivelor de muntă să
le fie trasată sarcina concretă de a
obține creșterea peste plan a pro
ductivității muncii, cu 1 la sută, și de
a reduce prețul de cost al producției
cu încă 0.5 la sută. Aceasta trebuie
considerată o sarcină principală a
partidului față de plan.
în
cuvântare se
relevă
im
portanța dezvoltării în continuare
a inițiativei oamenilor muncii, a
întăririi disciplinei, m-enționîndu-se
necesitatea
reactualizării mișcării
pentru creșterea coeficientului nu

mărului de schimburi pe utilaj
și pentru atingerea volumului de
muncă proiectat, a valorificării pe
deplin, cu înalt randament, a poten
țialului tehnico-științific productiv al
țării, a accelerării progresului teh
nico-științific. Situația existentă în
economia națională impune înfăp
tuirea unei cotituri hotărîte spre ri
dicarea nivelului tehnic al produc
ției, a calității producției. în cuvin
tare sînt abordate, în continuare,
probleme privind construcțiile capi
tale, precum și probleme legate de
protecția mediului înconjurător. Se
relevă că și în planul pe 1984 se
prevede creșterea în continuare a ni
velului de trai, în context subliniindu-se necesitatea folosirii în și mai
mare măsură a potențialului creat in
agricultură, în scopul soluționării pe
deplin a problemei aprovizionării
populației cu produse alimentare, una
din sarcinile urgente rămînînd și sa
tisfacerea pieței cu mărfurile indus
triale necesare. Principalul constă în
sporirea permanentă a producției, îm
bunătățirea calității mărfurilor, dez
voltarea intensă a sferei serviciilor
pentru a se lichida complet deficitul
și la mărfuri și la servicii — se sub
liniază. Este relevată apoi
atenția
acordată desfășurării într-o serie de
ministere a experimentului economic
de lărgire a drepturilor întreprinde
rilor și de creștere a răspunderilor
față de rezultatele muncii.
*în încheiere sînt evidențiate rolul
și răspunderile ce revin membrilor
C.C. al P.C.U.S., arătîndu-se că, în
cel de-al XII-lea cincinal, trebuie să
se pășească cu un mecanism econo
mic bine pus Ia punct, care să per
mită folosirea deplină a posibi
lităților economiei sovietice. Ale
gerea celor mai eficiente orientări de
dezvoltare a economiei naționale, a
principalelor verigi care permit mer
sul înainte al economiei țării pe o
cale intensivă constituie una din sar
cinile urgente ale perfecționării pla
nificării și conducerii,'se' subliniază
în cuvîntarea prezentată plenarei de
secretarul general al C.C. al P.C.U.S.

AGENȚIILE DE PRESA

pe scurt
PREMIERUL CONSILIULUI DE
STAT AL 'R.P. CHINEZE, Zhao
Ziyang, va efectua, intre 10 și 23
ianuarie anul viitor, vizite oficiale
în Statele Unite și Canada, la invi
tația președintelui Ronald Reagan
și, respectiv, a primului ministru al
Canadei, Pierre Trudeau — a anun
țat, la Beijing, departamentul in
formațiilor al Ministerului Afaceri
lor Externe, citat de agenția China
Nouă.
MAREA BRITANIE A INFOR
MAT GUVERNUL JAPONEZ că
portavionul „Invincible" nu va mai
vizita, la începutul anului viitor, o
serie de porturi nipone — relatează
agenția Kyodo. După cum se știe,
proiectele privind intrarea navei
respective în porturi japoneze a
generat numeroase acțiuni de pro
test ale opiniei publice nipone, care
a cerut să nu se permită intrarea
în apele teritoriale ale Japoniei a
unor nave cu arme nucleare lă
bord.

PREȘEDINTELE ARGENTINEI,
Raul Alfonsin, a semnat o lege prin
care este declarată nulă legea am
nistiei promulgată de fostul regim
militar și care ii viza in primul
rind pe autorii exceselor și abuzu
rilor, cadre ale armatei și poliției

argentiniene, săvirșite sub pretextul
luptei împotriva forțelor insurgente
din țară, în perioada 1976—1979.

O CONFERINȚA PRIVIND PRO
BLEMELE POPULAȚIEI IN AFRI
CA va avea loc între 9 și 13 ia
nuarie la Arusha (Tanzania), sub
egida Comisiei Economice a O.N.U.
pentru Africfi, informează agenția
PANA. Participanții vor exami
na progresele înregistrate de state
le africane pe plan demografic în
perioada de după prima conferință
de acest fel, care a avut loc la
Accra (Ghana), in 1971.

„U. S. STEEL CORP.", cea mai
mare societate din industria side
rurgică americană a anunțat că va
închide complet sau parțial 20 de
uzine și unități de producție, desființind 15 000 locuri de muncă, in
cadrul eforturilor de a reduce pier
derile sale financiare. Se precizează
că 10 800 de muncitori au fost deja
concediați. Măsura, care relevă
efortul patronatului de a trece po
vara crizei pe seama oamenilor
muncii, confirmă faptul că siderur
gia americană nu a depășit faza de
recesiune acută.
FALIMENTE. în luna noiembrie
au dat faliment, în Franța, peste

2 000 firme industriale și comercia
le. Institutul francez de statistică și
studii economice relevă că în ultimele 10 luni și-au închis porțile
peste 20 000 de firme mici și mijlocii, cu 10,2 la sută mai mult față
de perioada corespunzătoare a anului trecut.

.
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BILANȚ AL CUTREMURULUI
DIN GUINEEA. Conform unui nou
bilanț comunicat de postul de radio
Conakry-, in urma cutremurului de
pământ care s-a produs in Guineea
săptămâna trecută, cel puțin 440 de
persoane și-au pierdut viața, 200
sint date dispărute, iar alte 150 au
fost grav rănite. Se reamintește că
mișcarea seismică, cu magnitudinea
de 6,3 grade pe scara Richter, a
fost resimțită in 33 din cele 35 de
regiuni administrative ale Guineei.

REPREZENTANȚII STATELOR
MEMBRE ALE O.P.E.C. se vor intruni la Caracas la începutul anului
1984, pentru a discuta problema co
telor de producție și a prețurilor,
transmite agenția Reuter. Ultima
reuniune a Organizației Țărilor Ex
portatoare de Petrol consacrată acestor chestiuni a avut loc in martie, la Londra.

.

1
|

i
<

'
.

.
.

Japonia-preocupată de contenciosul comercial cu S.U.A.

Tineretul - factor activ
în lupta pentru dezvoltare,
pace și colaborare internațională
(Urmare din pag. I) <
plasare de noi rachete nucleare cu
rază medie de acțiune, care în
seamnă practic declanșarea unei noi
spirale a cursei înarmărilor, crește
rea pericolului de război atomic, al
catastrofei nucleare.
Tineretul european, înțelegînd gra
vitatea situației, și-a concentrat efor
turile, pe deasupra oricăror deose
biri de orientare politică, filozofi
că sau religioasă, în lupta pentru
apărarea păcii și eliberarea continen
tului nostru de arme nucleare, de
primejdia unei conflagrații nimici
toare. fără învingători și învinși.
Tinăra generație europeană,
in
imensa sa majoritate, a făcut din în
făptuirea dezarmării, în primul rind
a dezarmării nucleare, unul dintre
obiectivele sale fundamentale, participînd masiv, alături de celelalte for
țe progresiste, democratice, la ma
rile demonstrații pentru pace, des
fășurate pe cele mai diverse me
ridiane.
Este demn de a fi subliniat că ti
neretul român, răspunzînd vibrante
lor chemări la responsabilitate și ra
țiune, inițiativelor și acțiunilor pre
ședintelui României, a participat și
participă activ la grandioasele ma
nifestări populare organizate în țara
noastră împotriva cursei înarmărilor,
pentru dezarmate, pentru eliberarea
popoarelor și a generațiilor viitoare
de spectrul amenințării nucleare.
Tinăra generație din țara noastră,
așa cum a arătat-o cu putere în am
pla acțiune „Tineretul României do
rește pacea", spune un NU răspicat
instalării de noi rachete nucleare cu
rază medie de acțiune în Europa și
dezvoltării celor existente, pronunțîndu-se pentru eliminarea de pe con
tinentul european a oricăror arme

nucleare, prin dialog politic con
structiv, pentru pace și consolidarea
procesului de destindere, securitate
și colaborare.
Actualele desfășurări de pe conti
nentul european evidențiază gradul
de maturitate atins de mișcarea de
tineret din această zonă a lumii. Ac
tivitatea intensă a organizațiilor po
litice, progresiste și democratice —
unele înființate încă în secolul tre
cut — a celor profesionale, ecologice,
atit în cadrul luptei pentru pace, cit
și pentru soluționarea unor probleme
specifice — educație, formare profe
sională, lupta împotriva șomajului,
care a atins cote-record in multe
țări occidentale — demonstrează în
mod elocvent nu numai dorința, ci și
capacitatea noii generații de a parti
cipa direct, de a-și aduce contribuția
nemijlocită la căutarea și găsirea
unor soluții viabile la problemele
grave ale prezentului, la modelarea
viitorului.
Pornind de la toate aceste aspecte,
de la premisele pozitive privind co
laborarea, de la înțelegerile recipro
ce existente și. îndeosebi, de la ne
cesitatea realizării și consolidării unității de acțiune a tinerei generații
din Europa și de pretutindeni, reu
niunea de la Costinești, ca și cele
lalte reuniuni regionale consacrate
A.I.T., a pus în relief faptul că
„Anul Internațional al Tineretului"
poate și trebuie să determine diver
sificarea și dezvoltarea în continuare
a formelor și modalităților de coope
rare a tineretului în consonanță cu
aspirațiile sale de progres, de pace
și înțelegere intre popoare. în- aceas
tă perspectivă, s-a subliniat necesi
tatea deschiderii de noi canale de
comunicare între mișcările de tineret
și guverne, odată cu lărgirea și folo

sirea complexă a celor existente,
prin atragerea și participarea amplă
a tineretului, a organizațiilor sale la
activitatea comitetelor naționale de
pregătire și marcare a A.I.T.
— In Adunarea Generală a O.N.U.
au'fost exprimate aprecieri deosebite
cu privire la desfășurarea reuniuni
lor regionale consacrate A.I.T.

— într-adevăr, reuniunile regiona
le consacrate A.I.T. au însemnat un
important pas înainte pe calea trans
punerii în viață a programului pri
vind pregătirea și marcarea „Anului
Internațional al Tineretului", precum
și a recomandărilor suplimentare
formulate în acest sens de Comitetul
Consultativ. Spun aceasta, avi nd in
vedere faptul că, în cadrul reuniuni
lor, acționîndu-se în spirit construc
tiv, s-a convenit adoptarea unor pla
nuri regionale complexe de natură
să impulsioneze preocupările. Ia ni
vel național și regional, pentru pre
gătirea și marcarea A.I.T. și să ori
enteze acțiunea tuturor factorilor
guvernamentali în eforturile pentru
soluționarea problemelor specifice
tineretului, pornind de la tradițiile și
situațiile specifice fiecărui continent,
fiecărui stat. O trăsătură comună tu
turor acestor manifestări a consti
tuit-o efortul concertat îndreptat
spre extinderea și diversificarea coo
perării internaționale în domeniul ti
neretului, folosind mai bine structu
rile O.N.U. Noi, toți, am constatat cu
satisfacție faptul că reuniunile regio
nale au manifestat o preocupare deo
sebită pentru asigurarea cadrului or
ganizatoric cel mai adecvat destinat
marcării, in sistemul Națiunilor Uni
te, a „Anului Internațional al Tine
retului" sub deviza „Participare,
Dezvoltare, Pace".

Adunarea Generală a apreciat în
mod deosebit rezultatele celor cinci
reuniuni regionale, chemînd toate sta
tele să întreprindă măsuri corespun
zătoare pentru punerea în aplicare a
recomandărilor acestora și subli
niind, totodată, importanta partici
pării active și directe a organizații
lor de tineret la pregătirea și marca
rea A.I.T.

— Documentele adoptate de Adu
narea Generală a O.N.U. și, respectiv,
Conferința generală a UNESCO în
cheie un an de activitate privind
pregătirile pentru marcarea A.I.T.
— Da, și se poate afirma că 1983 a
marcat însemnate progrese in aceas
tă direcție, mai concret spus, în pro
cesul de traducere în viață a preve
derilor și recomandărilor înscrise in
Programul de măsuri și activități, ce
urmează a fi întreprinse înaintea și
în timpul „Anului Internațional al
Tineretului", deșchizînd, totodată, noi
perspective pentru realizarea acestui program. Au sporit preo
cupările la nivel local și na
țional. A crescut numărul de co
mitete naționale de coordonare sau al
altor organisme similare constituite
în diferite părți ale lumii. Au avut
loc consultări și contacte intre aces
te organisme, favorizind schimbul de
opinii, informații și experiență. La
nivel internațional am înregistrat —
așa cum subliniam — succesul orga
nizării celor cinci reuniuni regionale,
ca și dezbaterea problematicii tine
retului într-o serie de foruri, cum ar
fi Conferința anuală a organizațiilor
neguvernamentale sau Conferința ge
nerală a UNESCO. Un fapt pozi
tiv, important pentru evoluția proce
sului pregătirii și marcării A.I.T., îl
reprezintă, fără îndoială, constituirea
Secretariatului pentru A.I.T. într-un
cuvînt. aș putea spune că prin efor
turi multilaterale, ale O.N.U., ale sta
telor membre, ale unor organizații
guvernamentale și neguvernamentale
cu atribuții în domeniul tineretului,
ale organizațiilor de tineret, s-a reu
șit crearea unei baze ample acestei
acțiuni de importanță majoră, care
poate și trebuie să fie „Anul Interna
țional al Tineretului". Totodată, aș
vrea să menționez că mai sînt încă
o serie de probleme de rezolvat, cum
ar fi : adoptarea unui instrument
internațional atotcuprinzător asupra
drepturilor și responsabilităților ti

neretului. elaborarea unui sistem adecvat privind colaborarea și comu
nicarea intre O.N.U. și tineret. De
asemenea. în spiritul opțiunilor, al
cererilor exprimate, cu prilejul reu
niunilor regionale consacrate A.I.T.,
se impune organizarea periodică, sub
auspiciile Națiunilor Unite, a unei
reuniuni mondiale a factorilor gu
vernamentali, neguvernamentali și
ai 'organismelor și organizațiilor de
tineret, care să dezbată din perspec
tiva noii generații problemele vitale
ale epocii noastre — pacea, dezarma
rea. securitatea, noua ordine eco
nomică internațională și altele — și
să identifice, pe această bază, căi și
modalități eficiente de sporire sub
stanțială a aportului tineretului la so
luționarea acestor probleme, alături
de popoare, de forțele largi progresis
te. Cum se știe, Adunarea Generală a
decis ca cea de-a treia sesiune a Co
mitetului Consultativ al O.N.U. pen
tru A.I.T. din 1984 să prezinte fo
rului mondial propuneri de ordin
practic privind modalitățile concrete
de marcare a A.I.T.
Tineretul României socialiste, or
ganizațiile sale. în deplin consens
cu concepția generală a țării noas
tre, a președintelui Republicii, cu
privire la rolul și locul noii ge
nerații în lumea contemporană, se
pronunță și acționează intens în
vederea înfăptuirii obiectivelor „Anu
lui Internațional al Tineretului". Ex
primîndu-și satisfacția pentru inte
resul pe care O.N.U. îl acordă noii
generații, prin proclamarea A.I.T., ti
neretul român dorește ca această ge
neroasă inițiativă să se materializeze
în acțiuni și măsuri Concrete, eficien
te. Dealtfel, în acest sens, încă de
la înființarea sa, Comitetul național
român pentru A.I.T. a procedat la
angajarea unor contacte și schimburi
de informații și experiență cu orga
nisme similare din alte țări pe mar
ginea aspectelor pe care le presupune
pregătirea corespunzătoare la dife
rite niveluri — național, regional și
internațional — a amplei manifestări
din 1985, astfel incit A.I.T., prin mă
surile globale ce se vor adopta, atit
în ceea ce privește anul 1985, cit și
perioada următoare, să răspundă efebtiv speranțelor și așteptărilor le
gitime de astăzi și de miine ale ti
nerei generații de pretutindeni, do
rinței sale nobile de a fi un parti
cipant activ in lupta popoarelor pen
tru dezvoltare, pace și colaborare.

TOKIO 28 (Agerpres). — în prima
sa conferință de presă, după forma
rea noului guvern, ministrul de ex
terne japoijez. Shintaro Abe, a arătat
că va efectua, in ianuarie, o vizită
la Washington pentru a examina cu
oficialitățile americane problemele
comerciale — relatează
agenția
Kyodo. „Nu reglementarea, ci un
schimb de opinii asupra problemelor
comerciale bilaterale va fi sarcina
mea majoră la Washington" — a spus
ei. Shintaro Abe a precizat că, in
noul guvern, el va fi cel însărcinat
cu negocierile cu S.U.A. privind pro
blemele economice.
După cum se știe, cu ocazia ale
gerilor generale anticipate, de la 13
decembrie, din Japonia, in disputele
comerciale americano-japoneze a in
tervenit un fel de armistițiu tacit.

Odată cu formarea noului guvern, se
așteaptă ca disputele comerciale ale
Japoniei * cu S.U.A. și cu ceilalți
parteneri occidentali să revină in
prim-planul preocupărilor.
★

Disparitatea yen-dolar și supraeva
luarea monedei americane își au ori
ginea in politica S.U.A., în special în
marile deficite bugetare, a apreciat
guvernatorul Băncii Japoniei, Haruo
Maekawa, citat de agenția Kyodo. în
opinia sa, ratele inalte ale dobinzi
lor bancare americane determinate de
marele deficit bugetar sînt cele care
întăresc pozițiile dolarului în raport
cu celelalte monede occidentale, prin
atragerea capitalurilor. în consecin
ță, eventualele măsuri pe care gu
vernul japonez le-ar lua pentru a
corecta dezechilibrul yen-dolar nu ar
fi eficiente.

Capriciile vremii
WASHINGTON. — Urî nou val de
aer polar s-a abătut, marți, asupra
regiunilor din centrul S.U.A., determinind scăderea bruscă a temperatu
rii sub zero grade Celsius, din Ten
nessee pină in Texas, transmite agen
ția Associated Press. Se precizează
că regiunile sudice ale S.U.A. conti
nuă să se afle încă sub influenta va
lului precedent de aer polar care, in
special in statul Florida, a provocat
mari daune culturilor de citrice.
Potrivit unui prim bilanț, de la 17
decembrie, cind asupra S.U.A. s-a
abătut primul val de frig, pină in
prezent s-a înregistrat un număr re
cord de victime ^pentru această pe
rioadă a anului — 268. A fost pertur
bat traficul rutier din cauza căderi
lor abundente de zăpadă și a înghe
țului.
CIUDAD DE MEXICO. — Valul de
frig ce a pătruns in regiunile din
nordul Mexicului a provocat in ulti
mele zile 48 de morți, s-a anunțat la
Ciudad de Mexico. Potrivit oficialită
ților mexicane, culturile din zonele
de nord ale țării au fost puternic
afectate de îngheț, pagubele ridicindu-se la citeva miliarde de pesos.
BEIJING. — în provincia Yunnan,
din sud-vestul Chinei, recunoscută
pentru climatul său cald, în ultimele
zile au căzut ninsori abundente, cele

mai mari din ultimele trei decenii,
informează agenția China Nouă. Orașul Kunming,’ capitala acestei pro
vincii, supranumit „orașul primăve
rii", a căpătat acum un neașteptat
aspect hibernal, stratul de zăpadă
atingind 30 cm. Specialiștii apreciază
că zăpada nu va afecta culturile agricole specifice zonei.

DHAKA. — Cel puțin 15 persoane
și-au pierdut viața în Bangladesh,
ca urmare a temperaturilor scăzute
înregistrate in ultima săptămină —
informează agenția Reuter. în dis
trictele Dinajpur și Rangpur mercu
rul termometrelor a coborît pină la
9—10 grade Celsius, temperatură
considerată scăzută pentru această
țară cu o climă tropicală.
t
în R.F.G., aproape toate zilele lu
nii decembrie au fost în acest an
mult mai calde decit de obicei. La 28
decembrie, de pildă, la Miinchen ter
mometrele au înregistrat plus 15 gra
de Celsius. Temperaturi deosebit de
ridicate pentru această perioadă a
anului s-au semnalat și în ITALIA
— unde mercurul termometrelor a
urcat la plus 17 grade, in PORTU
GALIA, unde termometrele indică
plus 18 grade și in SPANIA, care a
stabilit in luna decembrie un verita
bil record, cu plus 22-de grade.
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