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Idei novatoare, profund umaniste in gindirea 
teoretică și activitatea practică pe plan

în lumina indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu

TOATE INVESTIȚIILE PLANIFICATE 
-ÎN FUNCȚIUNE LA TERMEN!

9
Deși ne aflăm în plin ianuarie, 

starea vremii oferă condiții prielni
ce pentru intensificarea activității de 
construcții și montaj tehnologic pe 
șantierele noilor investiții producti
ve. Dealtfel, știrile și informațiile 
primite, incă din primele zile ale 
anului, la redacție, evidențiază fap
tul că lucrările au fost reluate sub 
auspiciile unui stăruitor efort, mun- 
cindu-se pe numeroase șantiere cu 
6tăruintă, în ritmuri energice și vi
guroase — subordonate îndeplinirii 
ritmice și integrale a prevederilor 
de plan pe acest an și. în primul 
rînd. punerii în funcțiune la ter
menele stabilite a tuturor obiecti
velor și capacităților planificate.

Chiar și un succint tur de ori
zont pe șantiere este deosebit de 
revelator pentru hotărîrca construc
torilor si montorilor de a-și înde
plini exemplar, cu eficientă spori
tă, sarcinile încredințate, hotărîre re
flectată în rezultatele superioare ob
ținute încă din primele zile de acti- 

' vitate din 1984. in depășirea pre
vederilor din graficele de execuție 

I si chiar în finalizarea unor im- 
j portante capacități de producție : la 
' cariera Jilț-sud a intrat în func- 
1 tiune o nouă linie tehnologică, do

tată cu un excavator avind o capa
citate de 1 400 mc pe oră : noi ca
pacități au fost conectate la circui
tul productiv și la minele Cojmă- 
nești. Tehomir și Drăgotești ; din 
seria premierelor industriale ale a- 
cestui început de an mai consem- 

; năm modernele capacități de la In- 
i treprinderea de rulmenți din Bîrlad. 
! întreprinderea de fibre sintetice din 
| Corabia. Combinatul de fire sinte- 
I tice si întreprinderea mecanică din 
• Vaslui. O experiență valoroasă, care 
1 se cere preluată și de celelalte șan- 
' tlere. pentru modul de organizare a 
' lucrărilor, pentru promovarea hotă- 
. rită a unor soluții Constructive mo

derne și a unor tehnologii avansa-' 
te de lucru, o oferă șantierul Por
țile de Fier — II. în momentul de 
fată, munca constructorilor si mon

torilor de la acest important obiec
tiv energetic se desfășoară într-o 
cadență susținută ; mai exact, se lu
crează in avans, cu forțe sporite, la 
asamblarea primelor trei blocuri e-
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CERINȚE LA ORDINEA ZILEI PE ȘANTIERE
® pregătirea și organizarea temeinică a lu

crărilor, în vederea accelerării ritmului de exe
cuție și asigurării fronturilor solicitate de mon
tori.

• promovarea hotărîtă a unor metode mo
derne de lucru în scopul scurtării duratelor de 
montaj și diminuării stocurilor de utilaje de pe 
șantiere.

® livrarea cu promptitudine a tuturor mași
nilor și utilajelor, respectîndu-se cu strictețe 
succesiunea tehnologică de desfășurare a lu
crărilor.

• maximă atenție pentru calitatea fiecărei 
lucrări și utilaj realizat, efectuarea riguroasă a 
probelor tehnologice și darea în exploatare la 
timp a noilor capacități de producție.

nergetice, ca și la finalizarea lu
crărilor de betonare și montaj în 
zona ecluzelor și a barajului de- 
versor.

Aceste rezultate bune atestă că 
atunci cînd se acționează cu fermita
te și răspundere, în strînsă colabora
re, de către toți factorii angajați în 
realizarea investițiilor, sarcinile din 
acest domeniu, oricit de mari și 

complexe ar fi, pot fi îndeplinite cu 
succes. Două sînt, din acest punct 
de vedere, elementele care definesc 
cu exactitate sarcinile si exigente
le celui de-al patrulea an al actua
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lului cincinal în domeniul investiții
lor.

în primul rlnd. volumul de lu
crări prevăzut : 252 miliarde lei, cu 
4 la sută mai mare decit in anul' 
trecut, efort de investiții fără pre
cedent în comparație cu oricare din
tre anii anteriori.

în' al doilea rînd, numărul mare 
de capacități de producție importan
te, industriale și agrozootehnice, care 

urmează să fie puse în funcțiune : 
480.

Amploarea acestor sarcini face ne
cesară. mai mult ca orieînd. adop
tarea de măsuri hotârite pentru ca, 
asa cum a subliniat in repetate rîn- 
duri secretarul general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu, lip
surile manifestate in acest sector să 
fie neîntîrziat și definitiv înlătura
te. în acest sens, este necesar ca. in 
toate cazurile, pe toate șantierele, 
să se acționeze cu și mai multă hotă- 
rire pentru accelerarea continuă a 
ritmului de execuție, recuperarea 
rapidă a restantelor acumulate în 
lunile precedente, montarea tuturor 
utilajelor tehnologice existente in 
stoc, asigurindu-se astfel condițiile 
cerute de punerea în funcțiune la 
termen si chiar mai devreme a 
capacităților planificate.

în reușita eforturilor depuse de 
constructori și montori. cuvintul ho- 
tăritor îl va avea, ca și pină acum, 
organizarea exemplară a muncii pe 
șantiere. Aceasta presupune o te
meinică organizare a fiecărui loc de 
muncă, întărirea ordinii, disciplinei 
și a spiritului de răspundere de la 
șeful de șantier pină la muncitor, 
creșterea susținută a productivității 
muncii, folosirea cu randament ma
xim a fiecărei ore bune de lucru și 
a utilajelor de construcții.

Toate investițiile planificate pe 
acest an au o deosebită importanță 
pentru dezvoltarea economiei națio
nale. De aceea, sarcina de cea mai 
mare răspundere a constructorilor, 
montorilor. furnizorilor de utilaje și 
beneficiarilor este de a-și concentra 
toate forțele, de a colabora strins 
pentru ca fiecare din noile obiective 
și capacități de producție prevăzute 
in 1984 să fie dat în funcțiune la 
termenul stabilit.

Cristian ANTONESCU
în pagina a IlI-a : Relatări de 

pe șantierul Centralei electrice de 
termoficare din Drobeia-Turnu Se
verin și șantierul întreprinderii 
„Mecanica" din Oradea,

Unitatea dialectică, indisolubilă 
dintre politica internă și externă 

a partidului și statului nostru
Acționînd intens pe plan mondial, noi îmbinăm în mod 

armonios activitatea națională cu cea internațională, 
pornind de la faptul că aceste două laturi ale politicii 
noastre sînt inseparabile, că însăși construcția socialis
mului în patria noastră este strins legată de soluționa
rea într-un mod nou, democratic a problemelor inter
naționale complexe, de asigurarea libertății și indepen
denței fiecărei națiuni.

NICOLAE CEAUȘESCU
Istoria modernă confirmă adevărul 

ineluctabil că intre politica internă 
și cea externă a oricărei țări există 
o unitate organică, o condiționare 
directă, nemijlocită. Ar fi o contra
dicție fundamentală ca o latură a 
politicii generale — în speță poli
tica internă — să evolueze într-o di
recție, iar cealaltă, într-o direcție 
opusă. Politica unui stat, înțeleasă 
în indestructibila sa unitate, este 
condiționată de un ansamblu de fac
tori obiectivi, cum ar fi natura orîn- 
duirii sociale, caracterul relațiilor de 
producție, raportul forțelor de clasă, 
direcția de evoluție, a societății — 
toate împreună determinind conți
nutul și caracterul atît al politicii 
interne, cît și al politicii externe.

Experiența internațională atestă 
că un stat cu cit înregistrează pe 
plan intern o dezvoltare mai puter
nică a democrației, cu cît asigură 
un mai larg acces al poporului, dor
nic întotdeauna de pace, la elabo
rarea politicii sale interne, cu atît va 
promova și pe plan extern o politică 
de bună conviețuire și conlucrare 
reciproc avantajoasă cu toate națiu
nile. Și invers, este greu de imagi
nat o situație in care să coexiste în 
viața politică a unei țări o politică 
internă reacționară, antipopulară, cu 
una externă democratică, aptă să 
promoveze relații de prietenie și co
laborare între state. Este de neuitat 
tragica experiență pe care a resim
țit-o întreaga omenire prin instau
rarea fascismului, care, promovînd o 
politică de sălbatică reprimare anti
populară. a dus. in același timp, pe 
plan extern, cunoscuta politică de 
agresiune și război care a declanșat 
cel de-al doilea război mondial, și a 
produs grave suferințe tuturor po
poarelor.' însăși viața exclude posi
bilitatea unei politici „progresiste" 
pe plan intern și retrograde sau 
reacționare pe plan extern — ori in
vers ; esența politicii unui stat este 
aceeași atît în viata internă, cît și în 
manifestările sale pe plan interna
țional.

în lumina acestui adevăr funda
mental, întreaga operă teoretică și 
activitate practică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pornesc de ia 

unitatea indisolubilă dintre proce
sul de edificare a noii societăți și 
asigurarea unei păci trainice in 
lume. Elaborind proiecte cutezătoare 
pentru dezvoltarea socialistă multi
laterală a patriei, partidul nostru, 
secretarul său general au făcut și 
fac în permanență dovada unei înal
te răspunderi pentru asigurarea con
dițiilor necesare de liniște și secu
ritate, în care poporul nostru să își 
poată desfășura activitatea de con
strucție pașnică, in vederea ridicării 
României socialiste pe noi culmi de 
progres și civilizație. Iar înalta răs
pundere pe care partidul, secretarul 
său general o manifestă față de pro
priul popor se imbină, totodată, cu 
răspunderea față de soarta întregii 
omeniri.

SUB STEAGUL LIBERTĂȚII. 
Este bine cunoscut că atit in sfera 
teoretică, precum și în activitatea 
practică, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a acordat și acordă o uriașă însem
nătate afirmării independentei na
ționale, dezvoltării libere, suverane 
a țării, aceasta fiind condiția de 
bază a manifestării plenare a tutu
ror capacităților creatoare ale na
țiunii. în repetate rinduri, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că in
dependenta și suveranitatea naționa
lă stau la baza principiilor de rela
ții de tip nou. a căror generalizare 
este vitală pentru progresul si pacea 
întregii umanități. în același timp 
însă, acest atribut inalienabil nu a 
fost niciodată conceput într-un sens 
îngust, limitat, aplicabil doar la con
dițiile țării ; dimpotrivă, așa cum se 
știe, România socialistă, înfăptuind 
orientările clare trasate de secreta
rul general al partidului, președin
tele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a afirmat totodată ca o 
vajnică apărătoare a dreptului tutu
ror popoarelor Ia libertate si inde
pendență națională. Este, astfel, bi
ne cunoscut că România a condamnat 
cu fermitate colonialismul, neocolo- 
nialismul, orice formă de înrobire a 
popoarelor, ă acordat un sprijin 
multilateral luptei pentru libertate 
a popoarelor, mișcărilor de eliberare 

națională, le-a înlesnit acestora re
cunoașterea oficială internațională, a 
recunoscut imediat noile state inde
pendente rezultate din procesul eli
berării. Prin numeroasele sale ini
țiative și demersuri, președintele 
țării s-a făcut astfel cunoscut pe 
toate meridianele ca un promotor 
neobosit și înflăcărat al cauzei li
bertății, independenței și demnității 
tuturor popoarelor, al dreptului lor 
inalienabil de a-și decide de sine 
stătător destinele, de a-și alege căile 
dezvoltării social-politice și a-și 
orindui viața așa cum o doresc, fără 
nici un amestec din afară.

ÎN NUMELE UMANISMU
LUI. Scopul fundamental al intregil 
politici interne promovată de parti
dul nostru il reprezintă, așa cum 
bine se știe, asigurarea bunăstării și 
prosperității întregului popor român. 
Cele peste trei decenii și jumătate 
de construcție socialistă in România, 
și în special perioada de la Congre
sul al IX-lea. stau mărturie că tot 
ceea ce a năzuit și înfăptuit partidul 
în acești ani glorioși a avut și are 
drept finalitate ridicarea nivelului 
de trai al oamenilor muncii — tră
sătură esențială a înaltului umanism 
al societății noastre. în numele aces
tui crez nedezmințit partidul, secre
tarul său general au militat și au 
acționat fără preget pentru edifica
rea unei economii complexe, mo
derne. capabilă să răspundă impera
tivelor actualei revoluții tehnico- 
științifice, pentru îmbunătățirea 
continuă a condițiilor de muncă și 
trai ale tuturor cetățenilor țării, 
pentru afirmarea plenară a persona
lității umane. Toate planurile de 
dezvoltare social-economică. toate 
programele speciale adoptate — fie 
privind independența energetică sau 
productivitatea muncii, irigațiile sau 
autoaprovizionarea — au ca obiectiv 
central omul.

Ioan ERHAN 
------ Raflu BOGDAN

(Continuare în pag. a Vî-a)

0 prestigioasă premieră națională 
a industriei românești

La Întreprinderea de mașini grele București au fost 
turnate, pentru prima dată in țara noastră, două piese

de 320 tone fiecare
Sîntem martorii unei premiere na

ționale de excepție a industriei ro
mânești. Pentru că nu este chiar 
un fapt obișnuit ca, in intervalul de 
numai trei zile, să se repete o per
formanță tehnică remarcabilă, posi
bilă de realizat numai în cîteva țări 
din lume. Mobilizați de îndemnurile 
adresate de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a începe cel de-al 
4-lea an al cincinalului cu realizări 
cît mai bune în producție, oamenii 
muncii de la întreprinderea de ma
șini grele București au turnat în 
aceste zile două oaje de laminor în 
greutate de 320 tone fiecare, cele mai 
mari piese din oțel turnate vreodată 
în țara noastră.

...Este ora 12. De la oțelărie por
nește spre secția de turnătorie pri
ma oală care conține 65 tone de oțel 
lichid. Apoi încă o oală cu 15 tone de 
oțel. Și incă una cu 65 tone de metal 
incandescent. La turnătorie, pregăti
rile sint încheiate.

începe turnarea. Totul în jur se 
luminează. Jerbele de seîntei îmbra
că forma uriașei piese intr-o lumină 
feerică. în 6 minute se toarnă pri
mele 145 tone de oțel lichid. „în aces
te 6 minute se concentrează munca 
de peste 6 luni a multor oameni din 
uzină" — ne spune ajutorul de șef 
de echipă Marin Ornea. Urmează o 
scurtă pauză, după care se mai toar
nă o oală de 65 de tone. Inginerul 
Vasile Moldovan, șeful secției oțe
lărie, care a venit să urmărească tur
narea primelor oale, se întoarce gră
bit la oțelărie. Acum vor fi elabo
rate cîteva șarje rapide de otel. Totul 
este calculat dinainte și fiecare om 
știe ce trebuie să facă. După apro
ximativ 6 ore de muncă încordată, 
turnarea s-a încheiat. •

Da, acum remarcăm jocul cifrelor: 
li minute, 6 ore, 6 luni. Dar totul nu 
este chiar o simplă întîmplare. „în 
mod normal, ne spune inginerul 
Mihai Gheorghiu, secretarul comite
tului de partid din secția turnătorie, 
executarea modelului unei piese de 
asemenea dimensiuni, care măsoară 
10 m lungime, 5 m lățime și 2 m 
înălțime, durează aproape două luni. 
Oamenii din secție — mă refer aici 
și la specialiști, și la muncitori — 
au căutat insă și au elaborat o teh
nologie nouă, originală. în felul aces
ta, timpul de execuție a modelului 
s-a redus la jumătate, economisin- 
du-se, totodată, peste 50 mc de che
restea".

Aciim, totul pare simplu, poate 
chiar/prea simplu, dar pentru ca a- 
ceastă premieră a industriei noastre 
să fie posibilă ar trebui să ne gin- 
dim la întreaga dezvoltare a econo
miei românești, la amplul efort de 
investiții făcut in ultimii ani. Une
ori, amănuntele sint insă deosebit de 

semnificative. Nu mai departe decit 
în urmă cu circa o săptămînă a fost 
pus in funcțiune chiar aici, la 
I.M.G.B., un nou cuptor de topit oțel. 
„De fapt, cele două caje de laminor 
au putut fi turnate acum tocmai 
pentru că a început să producă acest 
nou cuptor electric, ne precizează in
ginerul Virgil Teodoridis. directorul 
tehnic al Întreprinderii. Și pentru 
ca săptămînă viitoare unul dip cup
toarele noastre să intre in reparații, 
s-a stabilit ca următoarele două caje 
— de aceleași dimensiuni — să fie 
turnate la Combinatul de utilaj greu 
din Iași. Noi vom asigura asistența 
tehnică și cițiva specialiști au și ple
cat la Iași să. înceapă pregătirile".

Iată deci că nu numai la București 
pot fi realizate asemenea performan
țe tehnice de excepție. Totul depin
de de munca oamenilor, de hotărirea 
lor de a înălța ștacheta performanțe
lor tehnice românești cît mai sus. 
De aceea, vom și încheia aceste rin
duri numindu-i pe cițiva dintre au
torii acestor frumo.ase performanțe : 
Dumitru Enc, Ion Dascălu, Virgil Si- 
laghi, Augustin Ignat, Nicolae Badea, 
Constantin Bucur, Marin Srancu, Au
rel Trușcoiaca, Nicolae Iancu, Marin 
Oprea, Șerban Pavel, Viorel Tiba.

Ion TEODOR
Foto : Sandu CRISTIAN

125 de ani
de la formarea vft \V| 
statului național V 

7/ român prin
| unirea Moldovei 

Vaacu Muntenia ./0/>^

Drumuri și arcuri peste timp

— este, întîi de 
dominată de 

Alexandru 
de clădiri ce 
armonios conceput, 
piața aceasta se 
ca într-o înșiruire 

spre

toate, 
mo- 
Ioan 
măr-

IAȘIUL — legăn al Unirii. Un oraș 
respirând necontenit istorie, un oraș 
care-ți ocrotește parcă pasul, con- 
dueîndu-te pe cărări de slovă inspre 
întîmplări pline de sensuri adinei, 
întimplări la care nu încetăjn a privi 
și medita. Un spațiu al istoriei — 
al celei străvechi și al noilor în
semne ale trecerii rodnice a tim
pului 
Piața Unirii, 
numentul lui 
Cuza. Ansamblul 
ginește piața este 
funcțional. Apoi, 
deschide — așa, 
de profunde semnificații 
Piața Independenței. Dar, de fapt, 
ori pe unde ai trece in Iașiul cel 
atins in aceste zile de o dorită iarnă 
adevărată, privirea îți poposește asu
pra unor edificii devenite simboluri 
ale prezentului. însemne ale așterne- 
rii — și peste aceste locuri — a unei 
vremi ce lasă viitorului dovada clară 
a hărniciei și priceperii unui popor 
demn și muncitor. Platformele in- 

^dustriale ale Iașiului de azi, compe-

Sțntem, se știe, un popor care-ți iubește profund și își asumă cu^ 

supremă responsabilitate istoria. Sîntem, se știe la fel de bine, un popor 
cu vocația construcției, un popor veșnic îndrăgostit de înălțimea de faptă 
și gind. Sîntem un popor ce știe ctitori. Iar toate aceste adevăruri ne 
apar și mai limpezi atunci cînd, cinstind un. mare eveniment al trecutului, 
privirile și simțirea ni se îndreaptă atît spre vremile adincite în amintire, 
cit și spre cele de azi și spre viitor. Sărbătorind, în acest ianuarie, cinci 
sferturi de veac de la unirea Moldovei cu Țara Românească - treaptă 
însemnată spre împlinirea visului Unirii din decembrie 1918 - și străbă- 
tînd drumuri și locuri cu profunde rezonanțe istorice (de la lași către 
Focșani și Rimnicu Sărat, iar de acolo spre București și Craiova), ne 
simțim datori să aducem mărturie de inimă și înțelegere asupra faptului 
că Unirea de la 1859 a constituit numai o treaptă - necesară - in lungul 
proces al unității în cuget și simțiri al întregului nostru popor, proces 
ce-și află, in zilele noastre, 
a secretarului său general, 
împlinire. )

sub conducerea clarvăzătoare a partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, o strălucită

titivitatea produselor „Tehnotonului" 
sau munca fără răgaz a miilor de 
oameni ai Combinatului de utilaj 
greu reprezintă, așa cum spuneam și' 
mai înainte, simboluri ale unei trai
nice unități, a tuturor celor ce clă

Astăzi, pe locurile 
înscrise în cronica Unirii

desc România socialistă, în jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Desigur, pentru a spune tot ce se 
cuvine despre Iași ar fi necesare 
paginile multor volume. La fel cum, 
pentru a prinde cu exactitate resor
turile impresionantului edificiu uman 
de la temelia realizărilor de ordin 
material (și nu numai la Iași, ci in 
întreaga țară) ar trebui rememorat 
— etapă cu etapă — drumul par
curs de România în anii mărețelor 

edificări socialiste. Dar noi, pro- 
punîndu-ne doar să evocăm succint 
cîteva din drumurile străbătute pe 
traseele înnoite ale Unirii din a 
doua jumătate a veacului, ne vom 
rezuma a spune că atit Iașiul, cît și 
celelalte orașe moldave, înnobilate 
de istoria trăită acum 125 de ani, vin 
astăzi să dovedească, prin tot ceea 
ce au împlinit, că adevăratul, pe
renul sens al unirii rămîne necon
tenita construcție a poporului animat 
de aceleași ginduri, de aceleași idea
luri.

Cele spuse mai sus sînt valabile, 
evident, și pentru FOCȘANI. De la 
noul centru civic din jurul Pieței ’ 
Unirii — veritabilă dovadă de inspi
rație și forță de sugestie arhitecto
nică — și pină la cea mai nouă plat
formă industrială (avind virsta 
numai un deceniu). înțregul oraș 
a reprezentat, altădată, punctul

de 
(ce 
de

Dan MUCENIC 
Constantin STAN

(Continuare în pag. a V-a)

CĂMINUL CULTURAL^ 
puternic centru de educație 

politică, cetățenească 
și culturală a locuitorilor satelor 

Dispunem, după cum se știe, de o vastă rețea de unități și așezăminte 
cultural-educative — cămine culturale, cluburi și case de cultură, teatre 
și instituții muzicale, cinematografe, muzee, biblioteci ș.a. — care asigură 
accesul larg al maselor la știință și cultură, la educație, cunoașterea celor, 
mai înaintate cuceriri ale gindirii umane. Sarcina principală a tuturor 
celor care activează în acest domeniu este ca, sub conducerea organelor 
și organizațiilor de partid, să asigure ca fiecare din aceste unități să 
desfășoare o activitate permanentă, de zi cu zi, să contribuie efectiv 
la educarea politică, științifică și culturală a maselor largi, să devină 
adevărate centre ale educației revoluționare, ale formării omului nou, 
cu o înaltă conștiință socialistă, patriotică. Subliniind aceste îndatoriri, 
secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, arăta : 
„în mediul rural, școala și căminul cultural trebuie să devină puternice 
centre de răspindirc a cunoștințelor științifice și culturale, de educație 
politică, cetățenească și etică a locuitorilor satelor, de organizare a unei 
vii și variate activități artistice de masă".

Dlspunind de o puternică bază materială pentru desfășurarea unei vaste 
și permanente activități, de un ridicat potențial științific și artistic pus 
în evidentă de Festivalul național „Cintarea României", precum și de 
cadrele necesare care să organizeze, să îndrume și să orienteze sistema
tic această activitate, satul românesc de azi cunoaște o viață spirituală 
tot mai intensă, căminul cultural devenind, intr-adevăr, un centru de 
atracție capabil să satisfacă cerințele educației multilaterale, nevoia de 
cunoștințe științifice și de frumos a oamenilor.

O anchetă întreprinsă de reporterii „Scînteii" în cîteva județe scoate 
în evidență realizările din activitatea politico-educativă și cultural-artis- 
tică a satelor, dar și marile rezerve ce rămîn incă neutilizate în multe 
locuri, îmbunătățirile ce se impun in activitatea unor cămine culturale.

Ăct/Vifffîte we, permanentă, 
la nivelul cerințelor actuale

în județul DOLJ s-a elaborat un 
cuprinzător program de .acțiune 
desfășurat pe perioada 15 septem
brie 1983 — 15 mai 1984, publicat 
în numărul 4/1983 al broșurii „Tri
buna muncii politice", editată tri
mestrial de către secția propagandă 
a Comitetului județean Dolj al 
P.C.R., stabilindu-se totodată res
ponsabilități precise tuturor facto
rilor educaționali din județ. Astfel, 
membrii consiliului județean de e- 
ducație politică și cultură socialis
tă, activiștii culturali, artiștii pro
fesioniști de la Teatrul Național, 
Filarmonica „Oltenia" și Teatrul li
ric au fost repartizați in fiecare din 
cele cinci orașe și 95 de comune 
doljene cu obligația de a sprijini 
efectiv consiliile orășenești și co
munale de educație politică și cul
tură socialistă, așezămintele de cul
tură in organizarea unor activități 
cultural-educative cu caracter per
manent. Cum se desfășoară, con
cret, acest program, ce manifestări 
au loc acum la căminele culturale ?

...12 ianuarie 1984. începem rai
dul nostru prin sălile căminelor 
culturale doljene cu un prim popas 
la Călărași, comună cu o veche și 
recunoscută tradiție cultural-ărtis- 
tică. Artiștii amatori din Călărașii 
Doljului au ciștigat la ultima edi
ție trei premii pe țară : locul II cu 
ansamblul folcloric „Bordeiașul" și 
locul III obținut.de formația de flu

ierași și; respectiv, de grupul fol
cloric de fete. La căminul cultural, 
animație ca intr-o zi de sărbătoare. 
Pe scenă, peste 100 de artiști ama
tori, tineri și virstnici, elevi, coope
ratori, cadre didactice, specialiști, 
pensionari, desfășurau, in regia lui 
Marin Băutoru, secretar adjunct cu 
propaganda al comitetului comunal 
de partid și directorul căminului 
cultural, și a lui Viorel Vancea. di
rectorul școlii din satul Sărata, o 
ultimă repetiție generală pentru 
spectacolul evocator sub genericul 
„Uniți in cuget și-n simțiri" ce ur
mează să fie prezentat în cinstea 
împlinirii a 125 do ani de la unirea 
Moldovei cu Muntenia. Dar repe
tiția s-a transformat intr-un adevă
rat spectacol la care veniseră să 
asiste multi cetățeni ai comunei. 
Practic, mai toate repetițiile forma
țiilor artistice se fac cu „sala pli
nă". După repetiție, Florian Dobri- 
că, secretarul adjunct al comitetului 
comunal U.T.C., a prezentat tineri
lor o succintă cronică a evenimen
telor interne și internaționale.

După aceea — discoteca. Aici, în 
fiecare joi, simbătă și duminică ti
nerii comunei dansează și participă 
la întreceri sportive organizate in 
cadrul clubului de vacantă.

...Căminul cultural din comuna 
Predești. Pe afișul pus la intrare in
(Continuare în pag. a IV-a) (
___ ’__________________/
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TINEREȚII
„Partidul, poporul nostru dau o înaltă apreciere activității 

tinerei generații, întregului tineret - și au ferma convingere 
că și în viitor tineretul patriei noastre va fi la datorie, acolo 
unde o cer partidul, patria, cauza socialismului și comunismului!“

NICOLAE CEAUȘESCU

Aripile și certitudinile 
viselor tinerești

„Cu ce dorințe întâmpini anul 
2000 ?“ — este întrebarea adre
sată de un sociolog unui număr 
de peste 1 200 de tineri, în în
cercarea de a ne dezvălui în ce 
măsură aceștia știu să-și proiec
teze in viitor propriul destin. 
Oameni ai anului 2000, an în 
care ei vor atinge deplina ma
turitate a capacității lor creatoa
re. tinerii au răspuns : „Să dis
pară total războiul" ; „Să se 
șteargă deosebirile dintre mun
ca fizică și munca intelectuală" ; 
„Egalitatea intre sexe să fie de
plină". Alții și-au dorit ca toate 
relațiile dintre oameni să se ba
zeze numai pe cinste, corectitu
dine. cordialitate. Foarte mulți 
s-au arătat adine preocupați de 
a ajunge pe trepte cit mai înalte 
ale cunoașterii în domeniul în 
care lucrează sau pe care se pre
gătesc să-l Îmbrățișeze. Din răs
punsurile lor și din interpreta
rea procentelor, autorul identi
fica acel așa-numit „orizont 
temporar" al generației. Orizont 
care pentru noi reprezintă vas
titatea unei realități ce-și pune 
amprenta asupra personalității 
în formare. Dincolo de răspun
surile tinerilor ii simți pe ei, an
gajați efectiv în realizarea aces
tor lucruri, afli „profesiunea de 
credință" a fiecărui intervievat 
și chiar o posibilă ierarhie a 
„profesiunilor de credință" pen
tru anul 2000. Ce ne mai des
parte, în fond, de acest prag pe 
care il reprezintă anul 2000 ? Ce 
înseamnă el ? Autorul și l-a ales 
drept reper gîndindu-se la vîr- 
sta subiecților. Pină atunci mai 
sint puțini ani, șaisprezece nu
mai.

Reporterului și, desigur, și ci
titorului le-ar face plăcere să'-i 
cunoască nemijlocit pe toți a- 
cești tineri care au răspuns în
trebării, să confrunte în timp 
opțiunile lor cu realitatea, să 
aprecieze în ce măsură au con
tribuit ei personal la înfăptuirea 
dezideratelor exprimate, dar lu
crul acesta este, practic, impo
sibil ; din chestionare poți afla, 
cel mult, virata, sexul și pro
fesia celui ce răspunde și, bine
înțeles, chipul ...anului 2000, 
proiectat fie și printr-o singură 
trăsătură esențială. Sint condi
ționări care, îngreunând misiu
nea reporterului, o ușurează tot
odată. Pentru că este suficient 
să ne oprim într-o uzină, pe un 
șantier național al tineretului, 
în amfiteatrul unei facultăți, in
tr-un parc, intr-un laborator de 
creație tehnico-științifică — și 
eroii, tinerii care acoperă faptic, 
zi de zi, clipă de clipă, năzuin
țele lor, își dezvăluie la tot pa
sul identitatea. Faptele lor con
feră putere și frumusețe chipu
lui de azi al patriei, dau încre
dere în viitorul ei, iar năzuin
țele, gîndurile lor dau chip anu
lui 2000. Ei, tinerii, sint chipul 
viu al anului 2000.

„TINERETUL PATRIEI ESTE 
VIITORUL PATRIEI" spunea, 
încă în 1944, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Tineretul — viitorul, 
iată două noțiuni inseparabile : 
dacă te oprești la una singură, 
gindul te poartă instantaneu 
spre cealaltă. Cînd tinerii se 
pronunță despre viitorul lor. ai 
imaginea viitorului țării in fața 
ochilor. Revenind la răspunsu
rile lor despre cum văd acest 
prag. îi vezi pe ei și. mai mult 
decît atît. descoperi că în spa
tele acestor răspunsuri se află o 
societate, societatea noastră so
cialistă. care i-a crescut în acest 
spirit, care le-a format concep
țiile despre viață, despre viitor, 
despre patrie, muncă, familie.

De la asaltul munților 
cu „hei-rup“ la asaltul 
redutelor competenței

Auzi uneori pe cite cineva 
care susține că tinerii „din ziua 
de astăzi" nu prea au acele ca
lități care, prin excelentă, țin 
de tinerețe : uneori se mai spu
ne cȘ tineretul n-ar fi. chipu
rile. entuziast, activ, generos. 
Chiar așa să fie ? E adevărat 
că tinerii de azi n-au fost ne
voit! să lupte pe baricade pen
tru dreptul la viată omenească, 
la muncă, la învățătură. Sacrifi
ciile de ieri ale celor care acum 
nu mai sint tineri, plata grea, 
în avans, a minunatelor condi
ții de astăzi nu se pot repeta 
si nici nu dorește nimeni să se 
repete. Nici etapa reconstruc
ției. a luptei cu „moștenirile" 
războiului, a luptei cu palmele 
goale, cu tîmăcopul împotriva 
stincii. cu „hei-rup", nu se mal 
repetă. Dar cine a spus că tre
buie să se mai repete ? Entu
ziasmul. elanul. generozitatea 
tinerei generații găsesc astăzi 
alte mijloace de expresie. Sîn- 
tem martorii unei noi etape, 
calitativ superioare, a romantis
mului revoluționar. Și este bine, 
si este normal să fie așa. pen
tru că numai in acest fel își 
găsesc justificare nenumăratele 
sacrificii ale înaintașilor. Spiri
tul revoluționar capătă un con

O societate care le permite să 
viseze și le dă dimensiunea cla
ră a acestor vise, certitudinea 
că visele lor se pot împlini. Nu
mai in măsura în care ai posi
bilitatea de a învăța, de a 
munci, de a te perfecționa în
tr-o lume care e a ta, care are 
nevoie de tine ai posibilitatea 
să-ți faci proiecte de viitor, ai 
certitudini. Fără îndoială, pe 
alte meridiane, altfel ar fi răs
puns la întrebare tînărul care 
îngroașă rîndurile șomerilor cu 
diplomă, tînărul pentru care 
ziua începe cu căutarea unui 
loc de muncă, oricare ar fi a- 
cesta, și sfirșește cu încă o de
ziluzie. Fiindcă una e să visezi, 
să ai idealuri, și alta să ai po
sibilitatea de a materializa a- 
ceste idealuri.

încă de la începuturile activi
tății sale, partidul nostru a pus 
în centrul preocupărilor proble
mele tineretului, a atras în rîn
durile sale un mare număr de 
tineri entuziaști, vizionari, cu
rajoși. gata orlcind de sacrifi
ciu. de dăruire, totdeauna la 
greu, însuflețiți de speranța în 
viitorul luminos al patriei. 
Avem exemplul .strălucit al to
varășului Nicolae Ceaușescu, al 
tovarășei Elena Ceaușescu. a 
căror tinerețe generoasă a pre
figurat prezentul pe care îl 
trăim astăzi, viitorul pe care îl 
făurim. Generații întregi in de
cursul istoriei și-au dăruit tine
rețea. libertatea, viata, dacă a 
fost nevoie, pentru ca tineretul 
tării să aibă astăzi certitudinea 
că idealurile sale se pot îm
plini. Sigur, cu efort. Sigur, 
muncind. învățînd neîncetat. 
Pentru a fi la înălțimea speran
țelor pe care societatea și le 
leagă de ei. de viitor. Pentru a 
fi la înălțimea a ceea ce pri
mesc. pentru a spori ce primesc.

Formați în organizația lor re
voluționară, Uniunea Tineretu
lui Comunist, sub conducerea și 
permanenta îndrumare a parti
dului, tinerii participă cu dă
ruire și competentă, cu entu
ziasm la întreaga operă dd făuri
re a destinului comunist al țării, 
la făurirea propriului lor destin. 
Organizațiile de tineret din uzi
nă, din școală, de la sat, aso
ciațiile studenților comuniști 
sint focare vii ale spiritului re
voluționar. unde tinerii sint 
educați in spiritul respectului și 
dragostei față de patrie si 
partid, față de trecutul eroic de 
luptă, față de mărețele înfăp
tuiri ale prezentului, cultivîn- 
du-li-se dorința fierbinte de a 
fi continuatori demni, de nădej
de ai comuniștilor de astăzi.

Tot ce se construiește in a- 
ceastă țară e pentru ei. Pentru 
ei — magistralele albastre ce 
vor scurta drumul navelor spre 
și dinspre mare si le vor aduce 
pină sub ochii bucuresteanului ; 
pentru ei — cetățile luminii, 
spuză fierbinte de stele oe harta 
patriei : pentru ei — contururi
le, parcă extraterestre, ale reac
toarelor atomice ; pentru ei — 
uzine, școli., fabrici : pentru ei 
— piine ; pentru ei — pace... 
Pentru ei se construiește totul. 
Și. totodată, nimic nu se con
struiește fără ei. fără eforturile 
lor. fără aportul lor de elan și 
romantism revoluționar. Ei. ti
nerii. completează cu vis si spe
ranță și trudă proiectele de 
fundație pentru cetățile viito
rului. Fără visele lor si fără 
speranțele lor si fără eforturile 
lor. construcțiile n-ar fi. poate, 
mai puțin solide, mai puțin uti
le. mai puțin, orgolioase. Dar. 
precis, ar fi mai sărace.

ținut mai complex, mai profund. 
Asaltul tineresc are astăzi ca 
tintă redutele competentei, ale 
înaltului profesionalism, ale 
unor domenii neexplorate încă, 
unde bătălia se poartă in mi
croni, în secunde si. totodată, 
în ani-lumină. Revoluția tehni- 
co-stiințifică. necesitatea de a 
tine pasul cu tehnica de vîrf, 
de a participa tot mai intens la 
schimbul mondial de valori au 
ascuțit parcă si mai mult tăișul 
minților ascuțite, care se due
lează cu rutina. cu confor
mismul. cu incompetenta. A- 
proape nu e întreprindere in
dustrială care să nu aibă un 
colectiv de ingineri, tehnicieni, 
maiștri si muncitori specialiști 
aplecat spre cercetare, spre 
creație tehnică. Majoritatea a- 
cestora sint tineri. Ceea ce de
monstrează că acolo, la locul de 
muncă, tînărul nu este un sim
plu executant, indiferent la ce 
se petrece în jur. El se impli
că în activitatea productivă nu 
numai ca simplă prezentă, ci ca 
prezentă activă, cu un acut simț 
al realității, al dorinței de per
fecționare.

Mă aflam nu demult Ia Pi
tești. la cea de-a doua ediție a 
simpozionului cu tema „Aplica

rea invențiilor și inovațiilor în 
scopul afirmării progresului 
tehnic și creșterii eficientei e- 
conomice in județul Argeș". 
Mai bine de jumătate dintre cei 
prezent! in sală, unii autori de 
invenții importante, erau tineri. 
Tineri care visează poate mai 
puțin sub clar de lună, 
plimbîndu-se agale pe alei, dar 
sint in schimb bintuiți de vise 
frumoase, ambițioase, folositoa
re. Concret, cum sună ele ? „A 
reduce cit mai mult importul, 
prin valorificarea potențialului 
de creativitate existent în în
treprindere" (Constantin Din, 
întreprinderea „Electroargeș") ; 
„A ne menține tot timpul com
petitivi pe piața externă" (Dan 
Vlaheli, Combinatul petrochimic 
Pitești) : „A menține autoturis
mul ARO mereu pe primul loc 
in lume" (Ion Ștefan. între
prinderea de autoturisme ARO). 
Ne spunea acesta din urmă :

— Vedeți, ARO este o mași
nă excelentă, poate cea mai 
bună mașină de teren din lume, 
dar asta nu înseamnă că este 
perfectă. Dacă o singură clipă 
am gindi așa. am „pierde pa
sul".

Ion Ștefan a avut șansa să 
muncească și să-și pună în va
loare inteligenta în domeniul în 
care și-a dorit, in chiar uzina 
pe care și-a dorit-o. Fără a fi, 
din punctul acesta de vedere, 
o excepție. Tînărul României de 
astăzi are posibilitatea să-și 
pună in valoare personalitatea 
acolo unde dorește, acolo unde 
este apt să se realizeze. Pen
tru că nu e singur nici in cli
pa opțiunii pentru viitoarea 
profesie. nici în timpul formă
rii profesionale, nici mai tîr- 
ziu. Comuniștii, organizația de 
tineret. îndrumătorii activității 
sale profesionale îi sint mereu 
în preajmă, gata să-1 ajute, 
gata să-l învețe, să-1 sprijine, 
să-l orienteze în sensul în care 
el dorește și e capabil să se 
specializeze. Mai mult decît 
atît. încă de la primii pași în 
profesie este înconjurat cu în
credere. 1 se dau pe mină ma
șini de înaltă tehnicitate, des
tinele unei agriculturi moderne, 
în plină transformare, este an

Flacăra nestinsă a 
romantismului revoluționar

Cine spunea că nu mai e- 
xistă romantism ? Dacă ar fi 
așa. dacă n-ar mai exista, a- 
tunci cum ar putea fi numită 
acea trăsătură izvorîtă din su
fletul miilor de brigadieri pe 

Cu mindrie și răspundere muncitorească la pregătirea unor ope
rații de mare complexitate. Aspect cotidian din munca tinerilor 

din turnăloria întreprinderii de mașini grele București

care l-am întîlnlt pe frontul 
cărbunelui, in Gorj. pe șan
tierele de transformare a natu
rii, in Bărăgan, la Canalul 
Dunăre-Marea Neagră, și la 
Porțile de Fier II, și la Dro- 
beta-Turnu Severin, și la Ani
na ? Nicolae Ivanov, de e- 
xemplu. comandantul Șantieru
lui national al tineretului de la 
Canal, numără peste sase ani 
de șantier si dacă lipsește o zi 
de acolo parcă nu-și găsește 
locul si caută îndată să se în
toarcă unde-1 cheamă datoria ; 
Traian Nițu de la Porțile de 
Fier II și Mihai Molnar de la 
Drobeta-Turnu Severin iți vor 
vorbi despre imperativul inde
pendentei energetice a tării cu 
aceeași patimă cu care-ti evocă 
filele de glorie din istoria aces
tor locuri cu nume de rezonanță 
în istoria patriei; Amelian Filat, 
comandantul Șantierului de de
secări București-Nord. crede, pe 
bună dreptate, că fără aportul 
tinerilor lupta pentru transfor
marea naturii ar necesita ani și 
ani in plus...

Sint cîtiva dintre acei ro
mantici fără leac pe care i-am 
cunoscut si care iradiază în ju
rul lor optimism. încredere, spi
rit revoluționar. Iar șantierele 
unde ei își desfășoară activitatea 
au devenit, cu timpul, școli ale 
patriotismului, ale educației prin 

grenat în marile programe na
ționale — energetic, de trans
formare a naturii, de introdu
cere a progresului tehnic ș.a. 
Faptul că. așa cum i se dă, i 
se si cere, că este angajat cu 
toate forțele sale, cu spiritul 
său revoluționar și inventivita
tea sa. conjugate cu dorința de 
a se ști util, cu romantismul 
care il mină acolo unde e mai 
greu — toate acestea ii dau 
aripi., Energia lui. capacitatea 
lui de visare își găsesc astfel 
în societatea noastră fundamen
tele pentru transformarea lor 
într-o realitate revoluționară, 
asa cum partidul o cere, așa 
cum secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o cere de fiecare 
dată tinerilor, așa cum viitorul 
o cere.

„Generația tînărâ de azi ~ 
spunea secretarul general al 
partidului - trăiește în societa
tea socialistă și are alte condi
ții de viață și de muncă, dar și 
altă misiune istorică. Romantis
mul revoluționar, spiritul de sa
crificiu trebuie să se manifeste 
intr-o formă nouă, corespunzător 
condițiilor in care tineretul tră
iește și iși desfășoară activita
tea".

Ce-ar fi visele tinerești, fie 
ele oricit de generoase, în
tr-o societate în care fiecare 
trebuie să se „descurce" cum 
poate (și dacă poate !) ? Socie
tatea „tuturor posibilităților" 
nu-ti Interzice să visezi, se-n- 
telege. Dar cit temei pot avea 
visele pentru marea majoritate 
a tinerilor ? Acest credit pe care 
societatea noastră socialistă îl 
acordă tînăruiui — răspun
derea pentru mijloace de pro
ducție în valoare de milioane 
de lei. posibilitatea de a-și pune 
pe deplin in valoare ounoștin- 
tele — este și rămîne nu privi
legiul unor aleși, ci zestrea so
cială, certitudinea fiecăruia. Ti
nerii despre care, la începutul 
anchetei, spuneam că dau chip 
anului 2000 au cu toții această 
splendidă certitudine.

muncă si pentru muncă. Cite 
generații de brigadieri nu s-au 
perindat pe aceste șantiere, ca 
pe toate șantierele naționale ale 
tineretului patriei, a căror tra
diție numără mai bine de 35 de 

ani 1 Anul trecut, în august, cind 
tara întreagă a sărbătorit acest 
eveniment — 35 de ani de la 
organizarea primelor șantiere 
naționale ale tineretului — tova
rășul Nicolae Ceaușescu spunea: 
„In această muncă uriașă, in 
lupta revoluționară s-a creat un 
tineret revoluționar, un om nou, 
constructor conștient al socia
lismului și comunismului - și a- 
ceasta constituie cea mai mărea
ță infăptuire a revoluției socia
liste, a partidului nostru". Ca și 
acum 35 de ani, romantismul 
revoluționar animă eforturile 
a mii și mii de tineri pe șan
tierele naționale ale tineretului. 
Și. la fel ca atunci, chipul bri
gadierului este iluminat de a- 
ceeași flacără interioară — do
rința vie de a fi mereu prezent 
acolo unde tara are nevoie, 
acolo unde partidul, secretarul 
general al partidului, organiza
ția de tineret o cer.

L-am întrebat in vară pe 
Adrian Savin, brigadier, stu
dent la Institutul agronomic 
„Nicolae Bălcescu" — București: 
— Nu ti-e urit aici pe șantier, 
izolat ore in sir de toată lumea, 
singur cu munca ta ?

— De ce sărmi fie urit ? — 
mi-a răspuns el. tot printr-o în
trebare. Mi-ar fi urit dacă aș 
sta degeaba. Și, pe urmă, să

Trei dintre tinerii montori care au contribuit la realizarea unor 
importante lucrări de construcții-montaj în bazinul minier al 

Gorjului Foto : Titu Zidariu

știți că... vorbesc tot timpul. Cu 
cîmpia cu apa. „Ce știi tu — îi 
spun cîmpiei — aici pe locul a- 
cestei mlaștini vor fi la vară 
două hectare cu porumb de mai 
mare dragul. Ar trebui să mă tii 
minte", ii mai spun cimpiei.

— Citi ani ai. Adrian ?
— Douăzeci și trei. Sint în 

anul IV.
— Și ce cauți tu. tînăr student 

al sfirșitului de secol douăzeci, 
desculț, cu noroiul deasupra 
gleznelor. în această mlaștină 
despre care bătrinii din Cor- 
beanca spun că aici îi e locul 
dintotdeauna ?

— Eu am s-o fac să dispară 1 
Două hectare de porumb in plus 
în Bărăgan, asta pentru mine 
înseamnă mai mult decit un e- 
xamen luat cu 10. să știți.

Nu mă îndoiesc de sincerita
tea lui. Sint hectarele pe care 
Adrian le-a smuls naturii înain
te incă de a fi inginer agro
nom. Nu s-a simtit ofensat cînd 
comandantul șantierului i-a spus, 
mai in glumă, mai în serios, în- 
mînîndu-i sapa si lopata : „Să 
le porți cu cinste 1". Mai tîrziu 
tot comandantul avea să-i înmi- 
neze. cu același zimbet bun, de 
prieten maâ-marej șit cu- aceeași 
urare, carnetul de brigadier și 
insigna de fruntaș în intrece- 
rea utecistă. Și studentul cu 
fața arsă de soarele Bărăganu
lui si cu'palmele aspre, deprinse 
cu munca, va fi spus, in taină, 
cîmpiei că și asta face pentru 
el cel puțin cit un examen luat 
cu 10. Poate cit un examen de 
diplomă 1

Pasiunea de a se forma ca specialiști stăpini pe tehnica modernă 
ii reunește zilnic in preajma calculatorului pe studenții anului V 
ai Facultății de automatizări din cadrul Institutului politehnic 

București Foto : Sandu Cristian

— Legarea învățămîntului de 
practică, imbinarea cunoștințelor 
teoretice cu activitatea produc
tivă este una dintre cele mai 
importante pirghii in formarea 
viitorilor specialiști, ne spunea 
lnginerul-asistent Teodor Ata- 
nasiu. coordonatorul grupei de 
student! veniti in practică pe 
Șantierul tineretului de la Bucu-

Tezaurul de cunoștințe 
și valori morale - transmis 
cu răspundere comunistă
„Electroputere" — Craiova 

poate fi socotită si o universi
tate cu chip de uzină. O uzină- 
universitate. De trei decenii 
pregătește muncitori, specia
liști. Oameni. Comuniști. De 
aici au pornit cadre de bază 
spre toate întreprinderile mai 
vechi și mai noi ale Doljului. 
De aici au pornit specialiști de 
marcă spre toate întreprinderile 
de profil ale tării.

In secția unde lucrează Dumi
tra Antonie. Erou al Muncii So
cialiste. tinerețea este la ea a- 

rești-Nord. Nu e pentru prima 
oară cind studenții noștri iau 
contact cu munca. Nu e pentru 
prima oară cind se vede ceva 
pe urma lor. Institutul nostru 
are. dealtfel, ferme proprii unde 
noi muncim efectiv și efectuăm 
cercetări. Dar Șantierul na
țional al tineretului este o ex
traordinară școală de viată 
pentru tinărul student. Aici în
vață să-și pună mintea, cunoș
tințele la contribuție. Aici i se 
dezvoltă spiritul de inițiativă, 
spiritul de echipă. Și satisfac
țiile sint infinit mai mari. Mă 
uit la ei. la studenții care s-au 
„bătut" să vină aici — știți, au 
fost cereri foarte multe si a tre
buit să alegem — după o zi de 
muncă prin arșiță, bind apă 
fiartă de soarele Bărăganului — 
că doar nu se tine nimeni cu 
termosul după ei 1 — că nu par 
'deloc truditi. I-a călit „școala 
cimpiei". a pîinii. Au căpătat 
așa, un aer mai matur, vorbesc 
mai domol, parcă si-ar cintărl 
bine cuvintele si ce credeți că 
pun la cale ? Să-i facă pe puș
tii de la liceu, brigadieri si ei, 
să îndrăgească agricultura, să 
se facă „țărani cu diplomă", cum 
își zic ei de pe acum ! • Și cu 
șefii de lot. băidțf-foarte ’tirieri 
și aceștia, duc muncă de lămu
rire să se inscrie la noi. la seral.

Privesc la viitorii „țăran! cu 
diplomă" si am sentimentul că 
piinea noastră viitoare e pe 
miini bune. Cum arată ei? Ima- 
ginați-vă un șantier în cimpie, 
iar din loc in loc — tineri bron
zați. cu părul decolorat de ar
șița verii, cu ecusoane pe fond 

galben-oai. culoarea griului 
copt. Poartă salopete comode și 
cizme pescărești, pe care le mai 
și pierd uneori prin clisa mlaști
nii. Nu cu jeansi de paradă, 
nu : aici e muncă, aici se luptă 
corp la corp cu natura. Pe care 
o înving. Pe care o supun. Pe 
care o transformă. Și se mode
lează pe ei înșiși.

casă. O mulțime de fete care 
muncesc sub îndrumarea ei. 
care învață de la ea meserie, 
care o consultă in probleme de 
producție, dar și personale. Un 
adevărat amfiteatru al muncii. 
Mai bine de jumătate din aces
te tinere urmează liceul la se
ral. Unele au si fost admise la 
facultatea de profil, aflată aici, 
la doi pași de uzină. Căminul, 
creșa, grădinița sint tot aici. 
Aici in apropiere si sub aceeași 
firmă — grupul școlar indus
trial. Viata lor zilnică se cir

cumscrie pe această orbită nu
mită „Electroputere" sau. cum 
ii zic ele. prescurtat. „Electro". 
O viată frumoasă, plină. Plină 
de muncă. Plină de ambiții, de 
elan, de satisfacții.

...Pe un banc de lucru cineva 
a uitat o carte extrem de valo
roasă. apărută recent. Nu mai 
surprinde pe nimeni, firește, 
faptul că tinărul muncitor ci
tește o carte deosebită, că îl in
teresează o problematică anu
me. că studiază teoria relativi
tății. Nu mai surprinde pe ni
meni nici faptul că la Teatrul 
Național din Craiova peste trei 
sferturi din spectatori sint ti
neri. în majoritate muncitori. 
Nu mai surprinde că muncito
rul de la „Electroputere" este 
student la seral.

— Sint plini de energie, ne 
spune Dumitra Antonie, plini 
de elan. Cere-le să mute și 
munții din loc. dar mai înainte 
ajută-i să înțeleagă rațiunea 
acestui fapt și vă garantez 
că-1 vor duce la capăt. Ei au 
contribuit la tot ce a realizat 
pină acum uzina, la ciștigarea 
prestigiului de care se bucură 
produsele noastre în lume. Ei 
vor duce în continuare, mai de
parte, neștirbit acest prestigiu. 
Iar uzina, comuniștii uzinei au 
menirea de a cataliza extraor
dinarele energii ale tinereții, de 
a Ie inscrie pe făgașul care tre
buie urmat. Al datoriei, al res
ponsabilității. Al eticii comu
niste.

Pe profesorul Adrian Petres
cu, șeful catedrei de calculatoa
re electronice din cadrul poli
tehnicii bucureștene, asa l-am 
cunoscut. întîi din ceea ce-mi 
povesteau studenții si foștii lui 
studenti — ceea ce se poves
tește. în general, despre dască
lii care-si fac meseria cu 
pasiune. După ce ani în 
șir se adapă la fintina vie a 
spiritului lor, tinerii ii țin minte 
pe astfel de profesori toată via
ța... L-am căutat la catedră în 
plină vacanță universitară și 
l-am găsit iinconjurat de stu- 
denți. Nu întreabă ce vânt ne a- 
duce la... facultate. Iși închipuie 
că ne interesează calculatoarele 
și începe să depene povestea lor, 
de la început. .

— Și studenții, cum, nu sint în 
vacantă ? — întreb.

— Ba da, însă au de lucru la 
proiect, nu-i rabdă inima să stea 
acasă. Mai ales pe cel din anul 
V, dar nu numai pe ei.

Ni-i prezintă pe doi_ tineri 
care, împreună cu... microcalcu
latorul M 118, par să nici nu ob
serve prezența noastră.

— Ileana și Paul sint de-acum 
aproape... ingineri, ne spune. 
Mai au cîtiva pași — sesiunea, 
și, bineînțeles, examenul de ab
solvire. Au la dispoziție apara
tură ultramodernă, clădirea în 
care ne aflăm este, după cum 
vedeți, foarte nouă, modernă și 
funcțională. Pe vremea cj.nd am 
făcut eu facultatea, nici clădi- , 
rea, nici condițiile de studiu nu' 
erau acestea. Politehnica avea o 
dotare modestă, facultăți mai 
puține, secții mai puține in ca
drul aceleiași facultăți. Chema
rea repetată nouă, dascălilor, cu 
numeroase prilejuri, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să formăm 
oameni la nivelul mondial de 
pregătire, are in vedere nu nu
mai exigențele in materie, de la 
o zi la alta sporite, ci și minu
natele condiții de studiu care au 
fost create tinerei generații din 
patria noastră. Este o generație 
care a primit, care primește 
foarte mult, dar și de la care se 
cere foarte mult. Vedeți, mai a- 
Ies în acest domeniu al tehnicii 
de vîrf, ritmul modernizării, al 
introducerii progresului tehnic 
este amețitor. De la un an Ia al
tul, chiar de la o zi la alta se 
Înregistrează mari progrese. A- 
cestea se regăsesc și in invăță- 
mîntul de specialitate. Iată, mul
te lucruri care în urmă cu nu
mai doi-trei ani se învățau în 
anul intîi de facultate, acum se 
cer la examenul de admitere.

— Ce calități trebuie să întru
nească un tinăr care a optat 
pentru domeniul tehnicii de 
vîrf ?

— Să fie foarte zgîrcit cu 
timpul, în sensul că nu trebuie 
să-1 risipească. Să se mențină
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. „TINERETUL PATRIEI ESTE VIITORUL PATRIEI" 
spunea, cu patru decenii în urmă, în zorii noii epoci 

din istoria tării, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
Cuvinte pe care realitatea socialistă și înaintarea noas
tră spre comunism le validează necontenit. Intr-adevăr, 
viitorul patriei noastre este luminos, este optimist 
pentru că așa este generația care reprezintă viitorul 
patriei noastre. Pentru că tinerii de azi sint crescuți 
și educați în spiritul dragostei fierbinți și al respon
sabilității comuniste față de pămintul natal, față de 
societate, față de muncă ; pentru că e o generație care 
știe să ia tot ce este mai bun, mai valoros de la tre
cut și prezjent, amplificind, îmbogățind necontenit 
această moștenire, cu gindul la viitor, ai cărui mesageri 
sint. Este o generație animată de spirit revoluționar, 
ale cărei fapte și aspirații se nutresc din dragostea 
nețărmurită față de patrie, față de partid, față de se
cretarul său general.

Se știe că omenirea vede în generațiile noi factorul 
esențial de continuitate. Poate de aceea vîrstnicul, 
chiar cu riscul de a părea uneori cicălitor, caută să 
transmită discipolului toate cunoștințele pe care le-a 
acumulat după ani grei de muncă, de experiență. Do
rința lui vie este ca urmașul să deprindă tot ce știe 
el, dar fără greutățile pe care le-a avut el de intimpi- 
nat, pentru a-i continua in condiții cit mai bune opera. 
Se înțelege că toate strădaniile mentorului ar fi za
darnice dacă s-ar izbi de lipsă de receptivitate, de ne
păsare, de suficiență. Cel investit cu menirea de a duce 
mai departe, mai sus steagul cunoașterii trebuie să 
fie el în primul rind avid de cunoaștere și pregătit 
să înfrunte cu succes orice dificultăți. Așa cum este 
tînăra noastră generație. Pregătită pentru a arunca in 
brazdă sămința viitorului. Pentru ca această sămință 
să rodească progres. Să rodească pace. Să rodească 
intru măreția patriei, intru fericirea urmașilor.

„TINERETUL PATRIEI ESTE VIITORUL PATRIEI". 
Luminos este tineretul, luminos este și viitorul. Viitorul 
e pe miini bune!

permanent „în priză", să fie la 
curent cu tot ce se publică, cu 
tot ce se realizează în domeniul 
respectiv și, totodată, să nu-și 
neglijeze nici pregătirea gene
rală. Știți, mai există unii tineri 
care iși închipuie că e suficient 
„să tragi" in timpul facultății, 
să înveți pe brînci pentru a ob
ține o repartiție bună și pe urmă 
încetinesc ritmul. Cunoștințele 
dobîndite in facultate nu-ți a- 
jung așa, o veșnicie. Nu te poți 
„hrăni" din ele o viață.

Ginduri pline de grijă și răs
pundere comunistă, generate de 
chemarea secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, adresată tinerei ge
nerații cu ocazia deschiderii a- 
nului de învățământ 1983—1984 : 
avem nevoie de buni specia
liști, dar, in același timp, de 
Înflăcărați patrioți și revoluțio
nari, capabili in orice moment 
să găsească soluții pentru rezol
varea tuturor problemelor gene
rate de impetuoasa dezvoltare e- 
conomico-soclală a patriei, de 
ridicarea României pe o nouă 
treaptă, superioară, a progre
sului.

...Acasă la Stmion Lazăr — un 
apartament cochet în Piața Pa
latului — personalitatea locata
rilor se face puternic simțită, 
chiar cind vreunul dintre ei ar 
lipsi. Personalitatea tatălui, in
giner, șef de secție la întreprin
derea de mașini agricole „Semă
nătoarea" București, și-a pus 
amprenta asupra nenumăratelor 
„inovații" inginerești care fac 
să fie totul funcțional, fiecare 
bucățică de spațiu folosită op
tim. fiecare aparat sau instalație 
din gospodărie în perfectă (și 
cit mai economicoasă) stare de 
funcționare. Pe Simona, fata 
cea mare, o simți că e numai in 
trecere pe aici. Un curs de chi
mie uitat... pe frigider (se pare 
că, in ultima clipă, mama i-a 
mai pus ceva bun in sacoșă 
pentru ea și pentru soțul ei, a- 
mindoi studenți la chimie indus
trială). Feciorul, in vârstă de 16 
ani, se anunță a fi tot un viitor 
inginer.

— ...și tot Ia „Semănătoarea", 
sper, ca și mine, ne spune tatăl. 
Și eu și soția lucrăm de-o viață 
în această uzină. Băiatul urmea
ză liceul tot la „Semănătoarea". 
Cînd plecăm dimineața toți trei 
spre uzină e ca și cum am mer
ge spre o a doua casă a noastră. 
Și așa și este „Semănătoarea". 
Lucrez în această uzină de la 
înființare, din 1949. Acum, iată, 
și feciorul dorește să lucreze 
aici, alături de mine. Dealtfel 
mulți lucrează în uzină cu toată 
familia. Maistrul Tudose de la 
sculărie cu feciorul — chiar ală
turi, in același atelier. Familia 
Zota este „reprezentată" acum 
de patru frați care și-au urmat 
tatăl. Și ca ei sint cu zecile. Mai 
notați că la noi lucrează o mul
țime de tineri. Ei reprezintă 
cam dumătate din lucrătorii uri
nei. îmi' place să lucrez împreu
nă cu ei și mi-s dragi, de parcă 
ar fi toți copiii mei. Sint seriosi, 
muncitori, plini de inițiativă, de 
elan. îmi place cum „se bat" 
pentru o idee, pentru nou. în 
secția pe care o conduc avem 
un atelier de prototipuri și mo
dele unde tinerii fac adevărate 
minuni.

Toate mărturiile educatorilor 
cuprinse în rîndurile de față 
confirmă realitatea pregnantă, 
insuflețitoare pe care o sublinia 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu : 

„Trebuie să avem permanent 
în minte că făurim o societate 
nouă și odată cu ea făurim un 
om nou, că omul societății so
cialiste și comuniste trebuie să 
fie un om stăpîn pe toate cu
ceririle științei, pe tot ce a creat 
mai bun cunoașterea umană, în 
toate domeniile I Numai un a- 
semepea tineret, înarmat cu cele 
mai noi cuceriri ale științei din 
toate domeniile, va fi un tineret 
revoluționar, va ști să ducă mai 
departe făclia libertății și pro
gresului, va reprezenta garanția 
întăririi patriei noastre, a asigu
rării independenței și suverani
tății ei, a viitorului său comu
nist".
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TOATE INVESTIȚIILE PLANIFICATE PRODUCTIVITATEA MUNCII
-ÎN FUNCȚIUNE LA TERMEN!

3 

Pentru fiecare din grupurile 
Centralei electrice de termoficare 
din Drobeta-Tumu Severin sînt 
prevăzute termene de punere in 
funcțiune, corelate, bineînțeles, cu 
ritmul in continuă creștere de ex
tracție a cărbunelui în bazinul Me- 
hedințlului. Firesc deci ca întrea
ga activitate desfășurată pe acest 
important șan
tier să fie subor
donată respectă
rii cu strictețe a 
termenelor stabi
lite. O primă con
statare îmbucu
rătoare : cu toa
te că lucrările au 
fost începute cu. 
o întîrziere de 
peste un an de 
zile, totuși, prin- 
tr-o puternică 
mobilizare de 
forte, atît con
structorul. cît și 
montorul au reu
șit, în cursul a
nului trecut, să recupereze aproa
pe opt luni din această întîrziere.

Cum se acționează concret ? To
varășul Voicu Liviu, inginerul-șef 
al Grupului de șantiere construc
ții și instalații din Drobeta-Turnu 
Severin, ne-a făcut cîteva pre
cizări :

— în permanență, accentul este pus 
pe creșterea productivității muncii, 
atît la nivelul formațiilor de lucru, 
cît și pe fiecare muncitor în parte. 
Nu întâmplător, chiar din primele 
zile ale acestui an, activitatea de 
construcții-montaj a fost reluată în 
ritm susținut. Generalizarea lucru
lui în acord global constituie unul 
din principalii factori de stimulare 
a inițiativei și de întărire a răs
punderii în muncă a oamenilor 
noștri; Zilnic, aceștia urmăresc șl

Ne aflăm, împreună cu ing. Pe
tre Cărmăzan, directorul Trustu
lui de construcții industriale din 
Oradea, pe șantierul întreprinderii 
„Mecanica" din acest municipiu. 
Alegerea nu este deloc întîmplă- 
toare. Aici se află in construcție 
cele mai mari capacități pentru 
piese forjate șl turnate din județul 
Bihor. Primul o- 
biectiv, din care ““ 
a mai rămas de 
pus în funcțiune 
o capacitate de 

''4 750 tone piese 
forjate pe an,. . 
< “S 
mestru al anului 
trecut, in timp ce 
jumătate din ca
pacitatea destina
tă pieselor turna
te trebuia să in- ~> 
tre în exploatare 
în ultimul trimestru din 1983. Or, 
din diverse cauze termenele de pu
nere în funcțiune n-au fost respec
tate.

Ce se întîmplă acum pe șantier? 
O primă constatare : comparativ cu 
sfîrșitul anului trecut, atît con
structorii, cit și celelalte subantre- 
prize și-au sporit considerabil efec
tivele. Consemnăm, succint, locurile 
unde întîlnim cele mai puternice 
concentrări de forțe umane și uti
laje de execuție : turnătorie, gos
podăria de nisip, sectorul de mo- 
delărie-timplărie. Adică punctele 
cele mai fierbinți

Rezultatele sînt. ___
măsura acestor eforturi. La forjă, 
hala propriu-zisă este executată, 
iar lucrările de montaj sînt efec- 

de pe șantier, 
bineînțeles, pe

analizează volumul de lucrări rea
lizat, modul cum este gospodărit și 
folosit timpul de lucru, starea de 
ordine și disciplină de pe șantier. 
Pe seurt, consider că am pășit, în 
cel de-al patrulea an al cincinalu
lui, cu „dreptul".

— Recuperarea în proporție de 
două treimi a întirzierilor inițiale 

Pe șantierul Centralei electrice de termoficare din Drobeta- 
Tumu Severin

Buna organizare a muncii - principala direcție 
de acțiune pentru grăbirea ritmului Milor

reprezintă o performantă în sine. 
Cum ați acționat ?

— Pe lingă măsurile de organi
zare superioară a lucrărilor, am a- 
plicat și aplicăm o serie de soluții 
tehnice prin care reducem conside
rabil duratele normate de realizare 
a unor lucrări. în esență, este vor
ba de mărirea gradului de preasam- 
blare la sol a pereților electrofil- 
trelor, fapt ce ne-a permis să fo
losim macaralele la sarcina ma
ximă și, totodată, să realizăm lu
crări de calitate. La fel am pro
cedat și la executarea pereților 
membrană ai cazanului, inclusiv la 
colectori, la bandaje și rigidizări 
pentru susținerea pereților mem
branei. La solicitarea noastră, pro
iectantul a acceptat să schimbe 
structurile de beton în structuri 

tuate in proporție de peste 80 la 
sută. „Trustului de construcții in
dustriale Oradea, subantreprizelor 
acestuia — în speță. Trustul de in- 
stalații-montaj din Brașov și Trus
tul de izolații pentru lucrări indus
triale din București — le-au mai 
rămas sarcina finalizării montaju
lui și executării înzidirilor la cele 

Pe șantierul întreprinderii „Mecanica" din Oradea

două linii universale de tratament 
termic primar, precum și a încheie
rii lucrărilor la stația de stins cu 
bioxid de carbon, ne precizează 
ing. Aron Buzlea, șeful biroului in
vestiții din unitatea beneficiară. 
După cum se acționează acum, 
avem convingerea că lucrările vor 
fi terminate cu rapiditate".

Preocuparea pentru accelerarea 
ritmului de lucru pe șantier consti
tuie un fapt pozitiv, desigur, dar 
insuficient în perspectiva punerii 
în funcțiune a obiectivului. De ce? 
Din simplul motiv că debutul în 
producție al forjei este condiționat 
și acum de livrarea unor utilaje. 
Astfel, pentru cuptoarele Carusel, 
Combinatul de utilaj greu din 
Cluj-Napoca abia a început să ex- 

metalice la gospodăria de cărbune 
— soluție materializată prin redu
cerea perioadei de execuție cu pes
te 3 luni.

Dar să consemnăm stadiile fizice 
realizate pînă la ora actuală. La 
primul cazan s-a și efectuat proba 
hidraulică ; calea ferată de acces 
la estacada de descărcare a cărbu

nelui este terminată ; la cazanul 2, 
lucrările sînt realizate în proporție 
de 70 la sută și, de aproape 4 luni, 
s-au atacat lucrările la cazanul 3 ; 
epurarea chimică este executată in 
proporție de 55 la sută ; gospodă
ria de combustibil — 15 la sută ; 
stația electrică exterioară — 30 la 
sută.

O întrebare firească : s-ar fi pu
tut realiza, pină acum, un volum 
mai mare de lucrări ? Fără îndo
ială că da. în stoc se află utilaje 
în valoare de peste 240 milioane lei, 
situație generată de neasigurarea 
de către constructor a fronturilor 
de montaj. La gospodăria de căr
bune, unde rămînerea în urmă este 
de aproape 6 luni, încă n-au fost 
terminate cele 6 stații de transbor- 
dare.

frezat 
înaltă 

carbon

pedieze variatoarele de turație 
destinate acționării vetrei acestora. 
Cînd va fi primit și restul com
ponentelor ? Incertitudinea vizează 
și alte utilaje : mașinile de 
prin copiere, buteliile de 
presiune pentru bioxid de 
etc.

Cum s-a ajuns la această situa-

ție, la atîta vreme după expirarea 
termenului de punere în funcțiune, 
nu e greu de înțeles. Lipsa de fer
mitate cu care s-a acționat pentru 
soluționarea acestor probleme, mer- 
gind pină la comoditate și super
ficialitate, și-a lăsat o amprentă 
serioasă asupra evoluției lucrărilor, 
a colaborării dintre factorii inte
resați. Beneficiarul, centrala coor
donatoare, Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini — princi
palii factori răspunzători pentru 
această întârziere — au datoria ca 
măcar acum, în ceasul al treispre
zecelea, să-și ia în serios atribu
țiile, să inițieze cu răspundere mă
surile menite să asigure intrarea 
rapidă în producție a forjei.

Dealtfel, constructorul este con
fruntat cu destule greutăți. Efecti
vele de muncitori trebuie comple
tate cu încă 600 de oameni, îndeo
sebi în meseriile de dulgheri, fie- 
rari-betoniști, sudori și zidari. Ca 
urmare, este necesar un sprijin mai 
substanțial pe plan local pentru ca 
grupul de șantiere amintit, nou 

constituit. să-și 
asigure forța de 
muncă necesară. 

Realizarea rit
mică a lucrărilor 
impune. totoda
tă. ca furnizorii 
de utilaje să-și 
onoreze la timp 
obligațiile con
tractuale. Mai a- 
les că o parte 
dintre aceștia în
registrează res
tante mari, iar 
lipsa unor utila
je îi pune pe 
montori în situa
ția de a lucra 

lntr-un ritm necorespunzăitor. In
ginerul Micu Anton, director 
adjunct al întreprinderii „Elec- 
trocentrale" Drobeta-Turnu Severin 
— beneficiarul investiției — ne 
prezintă o listă întreagă de utilaje 
restante pentru primele două 
grupuri energetice. De la întreprin
derea de mașini grele București 
n-au sosit încă toate părțile com
ponente ale primei turbine. La rin- 
dul ei, întreprinderea de utilaj 
petrochimic Tîrgoviște n-a livrat 
nici măcar una din cele 7 stații de 
reducere-răcire, care aveau ter
mene programate pentru trimestrul 
I 1983.

Vlrgiliu TĂTARU

Primul contact cu turnătoria — 
cea de-a doua capacitate — ne ofe
ră o imagine puțin optimistă. Cum 
arătam mai înainte, de la începutul 
acestui an s-a trecut mai hotărît Ia 
mobilizarea și concentrarea forțelor 
in vederea terminării acestor lucrări. 
Important este ca aplicarea măsu
rilor adoptate să fie urmărită zilnic, 

punct cu punct, 
““ pentru a se evita 

o eventuală scă
dere, din cine știe 
ce motive, a rit
mului de lucru. 
Fără 6ă dimi
nuăm cu nimic 

' din răspunderea 
ce revine con
structorilor, tre
buie spus limpede 
că intirzieriie pu
teau fi mai mici 

=- dacă și utilajele 
erau asigurate la 

termen și în condițiile prevăzute 
prin contract. Parcurgem lista 
furnizorilor restanțieri : Combi
natul de utilaj greu din Cluj- 
Napoca — cu 3 ecrane pentru uscat 
oale mari ; întreprinderea „Unio" 
din Satu Mare — cu două transpor
toare ; întreprinderea mecanică din 
orașul Dr. Petru Groza — cu un 
alimentator de șpan și un trans
portor cu racleți ; „Independența" 
Sibiu — cu 4 mașini de împușcat 
miezuri MI-16 E, la care se adau
gă și necesitatea remedierii unei 
mașini MI-2,5 E Țivrată cu defec
țiuni la partea electronică de co
mandă ș.a.

loan IAZA

— la nivelul maxim al posibilităților !

întrucît ele răs-

1984, posibili-

I-am surprins pe mai mulți spe
cialiști de la întreprinderea meca
nică din Sibiu în plină dezbatere pe 
marginea programului unic de creș
tere a productivității muncii pe 1984. 
Aprobat de adunarea generală a oa
menilor muncii, programul cuprinde 
zeci de măsuri, de la realizarea unor 
dispozitive pentru debitat țevi, me
canizarea vagoneților transportori 
din hale pînă la extinderea proce
deului de tăiere a tablelor cu urmă
rire optică sau organizarea unui loc 
de muncă model la freze. Este vor
ba, așadar, de un program cuprinză
tor. Cu toate acestea, nu întimplător 
spunea unul din tinerii ingineri ai 
uzinei : „Nicidecum nu putem socoti 
completă lista măsurilor de luat. O 
creștere mai accentuată a producti
vității muncii poate fi asigurată nu
mai printr-o largă antrenare a tutu
ror oamenilor muncii la identifica
rea de noi și noi soluții în această 
direcție".

într-adevăr. astfel de soluții tre
buie urgent găsite, 
pund unor sar
cini de stringentă 
actualităte pentru 
întreaga econo
mie. Se știe doar 
că în următorii 
cițiva ani pro
ductivitatea mun
cii trebuie să se 
dubleze. Dealtfel, 
lucrătorii de la 
„Mecanica" Sibiu 
se simt cu atît 
mai mult vizați, 
cu cît pină la în
ceputul anului 
n-au reușit să 
identifice, pentru 
tați certe de sporire a produc
tivității munoii decit cu 4,7 la 
sută față de 1983. De reținut că 
planul prevede o creștere cu 17,5 Ia 
sută. Ce-i drept, de lipsă de preocu
pare pentru creșterea productivității 
muncii nu se poate vorbi. Dimpo
trivă, aici s-au stabilit încă din anii 
precedenți măsuri importante în 
acest sens. Iată doar citeva din aces
tea : reorganizări ale locurilor de 
muncă, reproiectări constructive și 
tehnologice, dotarea cu mașini-unel- 
te și agregate de înalt randament. 
Ca atare, productivitatea muncii a 
crescut in 1982, de pildă, cu peste 25 
la sută față de 1980.

Și totuși, cum se explică nivelul 
scăzut al resurselor descoperite pen
tru creșterea productivității muncii 
în 1984 ? în primul rînd, prin schim
bările relativ recente din structura 
producției, 6int unanimi în a apre
cia o serie de specialiști de aici.

într-adevăr, a crescut simțitor 
ponderea, produselor noi și reproiec-_ 
tate, în planul pe 1984 ele reprezen- 
tînd 80 la sută. Dintre acestea, pro
dusele in regim de unicat ocupă o 
pondere de 25 la sută din valoarea 
producției-marfă. Or, consumul de 
manoperă pentru un milion de lei 
producție-marfă de unicate este de 
2—3 ori mai mare decit la un produs 
executat în loturi de 30—50 de bu
căți. Se înțelege deci că punerea în 
valoare a capacității tuturor mașini
lor, dar mai ales a celor care se pre
tează perfect la producția de unicate, 
a devenit o cerință imperioasă. Ce 
întreprinde, în acest sens, colectivul 
uzinei mecanice sibiene ?

Grăitoare pentru efortul de valori
ficare plenară a zestrei tehnice din 
uzină sint mutațiile calitative inter
venite în ultima vreme în utilizarea 
mașinilor cu comenzi numerice. Ast
fel, pentru a putea fi folosite la în
treaga lor capacitate, a fost speciali
zată o grupă de muncitori în elabo
rarea programelor de lucru la aceste 
mașini. După fișa tehnologică se 
perforează banda, iar mașinile lu
crează cu ajutorul ei în ciclu auto-

lu
de 
de

mat. Cu alte cuvinte, acum ele 
crează din plin, fără nici un fel 
„timpi morți". /Ca atare, indicele 
folosire al mașinilor a crescut simți
tor, ajungind la 90 la sută. Ca să te 
convingi, e suficient, dealtfel, să 
străbați hala cu mașinile de frezat și 
alezat universale cu comandă nume
rică. Responsabilitatea cu care lu
crează muncitorii cărora li s-au în
credințat aceste mașini de înaltă 
precizie este evidentă. Cu toții sint 
tineri, chiar foarte tineri.

— Mașina mea are 21 de ani, ne 
spune cu umor unul dintre ei. Da, 
pentru că 7 ani, de cind e aici, ori 
3 schimburi, în care lucrează ea, fac 
21 de ani, nu-1 așa ? Și funcționează 
impecabil...

De la frezorul Vasile Stoica, cel 
care i-a învățat pe mulți din acești 
tineri cum să-și „impună voința" 
asupra modemelor mașini, aflăm 
„secretul" longevității lor active.

— Sigur că mai intîi e vorba de 
insuflarea la băieții noștri a unei 
adevărate pasiuni pentru aceste ma

La întreprinderea mecanică din Sibiu

preocuparea constantă a 
unității noastre pentru 
lor perfecționare profe-

linile de debitat un om lu
cite trei ferăstraie circu-

șini ultramoderne, prin care crește 
simțitor productivitatea muncii. Mai 
este insă și 
conducerii 
permanenta 
sională.

în ce constă această preocupare 
aveam să aflăm chiar de la tinerii in 
cauză și de la cițiva din maiștrii și 
inginerii care le îndrumă pașii. Re
țin îndeosebi atenția cursurile de 
înaltă calificare. Grație lor, poliser- 
virea mașinilor-unelte a devenit o 
practică curentă. Astfel, un om de
servește cite 4 mașini de danturat, 
iar pe mașî 
crează pe 
lare și alternative. Urmarea ? Fireș
te, o simțitoare creștere a producti
vității muncii. ■ în aceeași direcție 
țintesc și cursurile de ridicare a ca
lificării, pe categorii de încadrare. 
Cine nu absolvă un asemenea curs 
nu poate intra la examenul pentru 
ridicarea categoriei.

— Cuvântul nostru de ordine tre
buie să fie :f| adaptabilitate sporită.la 
structura producției, ne spunea unul 
din tinerii specialiști de aici.

Și, firește că pentru aceasta e ne
voie de o permanentă ridicare a ni
velului de competentă profesională. 
Iată un singur exemplu : întrucit 
realizarea de utilaje cu acționare hi
draulică ocupă o pondere tot 'mai 
importantă, iar specialiști în acest 
domeniu 
tineri au 
cerințele 
acționate 
ele etc.

— Oricît de dezavantajoasă ar 
apărea sub aspectul productivității 
muncii realizarea unor produse com
plexe. în regim de unicat. îndeosebi 
cu .multă manoperă, noi trebuie să 
fim conștienți că există multiple re
surse de creștere a acesteia, preciza 
maistrul Viorel Gavrea. De pildă, la 
noi, la sculărie. am avea nevoie de 
o mașină de sudat cap la cap pentru 
oțelurile înalt aliate. De ce nu ne-am 
realiza chiar noi una, cu forțe pro
prii ? Putem doar face pentru alții

nu prea existau, o serie de 
fost invățați rapid care sînt 
tuturor subansamblurilor 

hidraulic, cum se reglează

utilaje mai complexe. In plus, sîn- 
tem datori să căutăm in permanență 
noi posibilități de utilizare inten
sivă a utilajelor. In primul rind, 
printr-o preocupare susținută pentru 
Întreținerea și repararea lor cores
punzătoare.

Dealtfel, pentru toate secțiile de 
producție ale uzinei au fost organi
zate recent echipe de intervenție 
specializate pe diferite tipuri de 
mașini. Cei care se ocupă de mași
nile de alezat, bunăoară, le știu 
acum „cu ochii închiși", fără să mai 
fie nevoie să consulte mereu cartea 
tehnică a utilajului. Echipele de în
treținere zilnică și de revizii curante 
își au locul de muncă chiar in ha
lele de producție. Astfel, timoul ne
cesar intervențiilor este scurtat la 
minimum.

în ultima perioadă, un rol tot mai 
important revine și atelierului de 
tratamente termice. Concret, 
constă aportul colectivului de 
O durabilitate de 4—5 ori mai 
a sculelor așchietoare, între 

ascuțiri consecu
tive, prin aplica
rea procedeului 
de nitrurare ioni
că. De pildă, 
chiar o freză ci- 
lindro-frontală u- 
zată, supusă, după 
reascuțire, la ni
trurare ionică, 
este capabilă să 
prelucreze 
de 20, 80 
o sută de 
în plus, 
absorbită 
toarelor, 

de energie 
de circa două ori.

in ce 
aici ? 
ma.re 
două

în loc 
pină la 

piese, 
puterea 
a mo- 
respec- 

elec-tiv consumul 
trică, se reduce 
Ca orice realizare valoroasă, și 
aceasta, deși recentă, a depășit 
rapid cadrul restrâns al unității. In 

. prezent, o serie de alte întreprinderi 
sibiene apelează la serviciile atelie
rului de la „Mecanica".

— Toate realizările mai deosebite 
din ultima vreme sint roade ale co
laborării noastre cu facultatea de 
mecanică a institutului de învăță- 
mint superior de la noi, din oraș, ne 
spune maistrul Liviu Popeidanu. Și 
să știți că nu e vorba de o colabo
rare accidentală. Entuziasmul viito
rilor ingineri s-a ântilnit cu entuzias
mul nostru, al tinerilor de aici. Iar 
colaborarea noastră nu se va sfârși 
odată cu încheierea cîtorva cercetări, 

într-adevăr, de pe acum sînt bine 
conturate viitoarele teme de cerce
tare. O contribuție mai substanțială 
în sprijinirea producției sc așteaptă 
însă și din partea filialei Sibiu a In
stitutului de cercetare științifică și 
inginerie .tehnologică pentru mașini- 
unelte și agregate. Fie și numai fap
tul că indicele actual de folosire a 
mașinilor din dotare este de 83 la 
sută, in loc de minimum 86 la sută, 
arată clar că trebuie căutate, în con
tinuare, soluții de folosire la maxi
mum a mijloacelor tehnice.

După cum s-a văzut, in ultima 
vreme s-a demonstrat că atunci cind 
se vrea intr-adevăr se pot găsi în
semnate posibilități de creștere a 
productivității muncii. Accelerarea 
ritmului de înnoire a tehnologiilor, 
de reproiectare a produselor consti
tuie însă un „filon" de creștere a 
productivității muncii insuficient ex
ploatat pînă acum. Numai astfel în
treprinderea mecanică din Sibiu, cea 
mai mare producătoare din țară de 
utilaje pentru prelucrarea metalelor 
prin deformare plastică, se va putea 
situa pe un loc de frunte in promo
varea progresului tehnic, principal 
resort al creșterii productivității 
muncii.

Ioana DABU

ÎN A&RICUIjTURxk
în sporirea recoltelor, un rol important are folosirea într-o proporție 

mai mare a soiurilor și hibrizilor cu potențial de producție ridicat, pre
cum și a semințelor de calitate superioară. După cum se știe, in toamna 
trecută. Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a aprobat Programul 
de producere a semințelor și materialului săditor în perioada 1984—1985. 
Acest program, elaborat la indicația tovarășului Nicolae Ceaușescu, de 
către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, împreună cu Aca
demia de științe agricole și silvice. Comisia de stat pentru încercarea 
și omologarea soiurilor, institutele de cercetări de profil și întreprinderile 
de specialitate, are ca obiectiv generalizarea mai rapidă a celor mai 
valoroase soiuri și hibrizi, cu potențial de producție ridicat și însușiri 
calitative superioare. Prin înfăptuirea măsurilor înscrise în program ur
mează să se asigure, din producția internă, întregul necesar de sămînță 
și material săditor, din soiuri și hibrizi omologați, precum și realizarea 
unor cantități suplimentare pentru export.

în ședința respectivă, Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a 
cerut Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Academiei de ști
ințe agricole și silvice, celorlalți factori de răspundere din agricultură să 
acționeze fără întîrziere pentru o cît mai bună organizare a producerii de 
semințe — inclusiv pentru culturile duble, care vor trebui să capete o 
mare extindere în anii următori — pentru valorificarea și controlul cali
tății acestora. Ce măsuri s-au întreprins și cum se acționează acum, 
înainte de declanșarea campaniei agricole de primăvară, pentru organiza
rea temeinică a acestei acțiuni, astfel incit să existe garanția că în 1984 
se va asigura întregul necesar de sămînță din soiurile și hibrizii omolo
gați ? La această întrebare, ing, loan STAN, șeful serviciului de semințe 
din Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, ne-a răspuns :

—■ Activitatea de producere a se
mințelor a fost concentrată in 974 u- 
nități agricole cu un număr total de 
1 686 ferme. S-a avut în vedere, în 
primul rînd, ca în fiecare județ să 
fie produse semințele necesare uni
tăților agricole, exceptînd unele spe
cii care pretind condiții pedoclima
tice deosebite și care se vor realiza 
în zonele cele mai favorabile. La sta
bilirea unităților agricole respective 
s-a urmărit ca acestea să fie dintre 
cele mai bune din punct de vedere 
al producțiilor pe care le obțin. Spun 
aceasta întrucît în trecutul nu prea 
îndepărtat direcțiile agricole județe
ne repartizau producerea semințelor 
în cooperativele agricole insuficient 
dezvoltate, pentru a le asigura o sur
să suplimentară de venituri, semin
țele valorificîndu-se Ia prețuri mai 
mari decit produsele destinate con
sumului. Or, în cooperativele agrico
le, insuficient dezvoltate, fără expe
riență în acest domeniu, nu puteau 
fi obținute rezultate bune în produ
cerea semințelor. Acest neajuns a 
fost înlăturat. Totuși, problema nu 
este rezolvată pe deplin. în unitățile 
specializate lucrurile sint clare : în

treaga activitate de producție este 
axată pe producerea semințelor. Așa 
sint, de exemplu, întreprinderea 
agricolă de stat Urleasca, județul 
Brăila, cooperativa agricolă „Ogorul" 
Pecica, județul Arad, șî altele. Lu
crurile stau cu totul altfel în cazul 
unităților în care doar o fermă sau 
două au fost alese să producă se
mințe, iar ponderea activității lor o 
dețin culturile destinate producției de 
consum. Este vorba de o mentalitate 
greșită manifestată de anumite cadre 
de conducere și unii specialiști din 
unitățile agricole. Principala lor pre
ocupare este să realizeze prevederile 
din plan Ia produsele de consum, lă- 
sînd pe planul al doilea organizarea 
producerii semințelor. Explicabil de 
ce. Ei răspund, in orimul rînd, de 
realizarea producției Ia aceste culturi, 
de livrarea cantităților prevăzute la 
fondul de stat. Despre acestea rapor
tează în dările de seamă, despre a- 
cestea răspund cînd sint întrebați de 
activiștii și specialiștii organelor lo
cale. Așa se face că, la amplasarea 
culturilor, cele mai bune terenuri 
sint rezervate plantelor de consum 
șl nu loturilor semincere, cum ar fi 

normal. Sint apoi unele culturi mai 
dificile pentru producerea semințe
lor : floarea-soarelui, inul pentru 
ulei, ricinul și altele. Unii se opun 
să cultive floarea-soarelui pentru să
mînță deoarece se obțin doar 300 kg 
la hectar. Ca atare, ar trebui să se 
prevadă prin plan loturile semincere 
cu producții diferite de cele ale pro
duselor similare de consum. Numai în

Pentru realizarea de recolte cît mai mari

SEMINȚE 
cu potențial de producție ridicat, 

de calitate superioară
acest fel vom putea preveni repeta
rea neajunsurilor din alti ani. Prin 
urmare, acum — și nu mai tîrziu — 
să fie rezervate cele mai bune tere
nuri pentru producerea semințelor, 
să fie respectată acea prevedere din 
program ca loturile semincere să fie 
amplasate cu prioritate pe terenurile 
amenajate pentru irigat, asigurîn- 
du-se rotația în cadrul unor asola- 
mente specifice producerii de se
mințe.

— întrucît soiul sau hibridul culti
vat, precum și categoria biologică a 
seminței influențează in mod hotări- 
tor nivelul producției, cum se acțio
nează pentru a se asigura semințe 
de bună calitate ? Punind această în
trebare avem in vedere îmbunătăți
rea indicilor de valoare culturală a 
semințelor, asigurarea purității și 
germinației acestora care determină 
răsărirea completă și uniformă, asi- 

gurînd densitatea optimă a plantelor 
și deci obținerea de recolte ridicate.

— în această privință rolul hotărâ
tor îl are aplicarea corectă a tehno
logiilor. Aceste tehnologii au fost 
stabilite, iar potrivit prevederilor cu
prinse în program, ministerul nostru 
a organizat la centrul de perfecțio
nare a cadrelor din agricultură in
struirea specialiștilor din unitățile 

producătoare de semințe. De aseme
nea, periodic, ei vor fi testați pentru 
a se constata în ce măsură stăpinesc 
cele mai moderne metode de produ
cere a semințelor. Important este ca 
acestora să li se creeze condiții ca 
să lucreze așa cum se cere. în tre
cut, cadrele de conducere din unită
țile agricole și direcțiile agricole se 
interesau de semințe doar primăvara 
și toamna, cînd era nevoie de ele. Or, 
producerea semințelor necesită o 
preocupare permanentă, o răspunde
re maximă. în al doilea rînd, tre
buie instaurate o ordine desăvîrșitâ 
și o disciplină fermă în aplicarea 
tehnologiilor, deoarece abaterile, ori
cît de mici ar fi ele, duc la scăde
rea calității semințelor. în normati
vele elaborate de ministerul nostru 
sînt prevăzute toate elementele care 
concură la producerea semințelor. 
Desigur, specialiștii care lucrează in 

acest domeniu au datoria să le apli
ce întocmai. Producerea semințelor 
este o activitate frumoasă, care poate 
da specialistului multe satisfacții. 
Dar ei trebuie să fie sprijiniți îndea
proape în activitatea pe care o desfă
șoară. Spun aceasta, deoarece au fost 
cazuri cînd normele tehnice bine pre
cizate de institutele de specialitate 
au fost încălcate nu numai de șefii 

fermelor, ci și de organele locale, 
care ii obligau fie să insămințeze 
mai devreme, fie să recolteze cînd 
semințele nu erau ajunse la matu
ritate. în primul caz, plantele nu 
răsar, jar în al doilea — semințele 
iși pierd din valoarea lor culturală. 
Fiind vorba de aplicarea unui pro
gram de producere a semințelor apro
bat de conducerea partidului, soco
tim necesar ca organele și organiza
țiile de partid să sprijine această im
portantă acțiune, să combată ten
dințele ce se manifestă la unii spe
cialiști și activiști de a raporta cît 
mai repede încheierea unei lucrări. 
Ceea ce trebuie să raporteze este ob
ținerea de semințe in cantitățile pre
văzute și care să întrunească norme
le de calitate stabilite.

— Potrivit programului, controlul 
calității semințelor urmează să fie 
efectuat în toate etapele de produ

cere, condiționare, depozitare și fo
losire a acestora. înseamnă că există 
organe care veghează la respectarea 
normelor stabilite.

— Da, această sarcină revine in
spectoratului județean pentru calita
tea semințelor și materialului sădi
tor. Acest organism controlează, prin 
specialiștii săi, cum se respectă nor
mele prevăzute în toate verigile pro
ducerii seminței — de Ia semănat la 
recoltare și apoi la condiționarea și 
pregătirea acestora pentru livrare. 
Inspectoratul emite acte de certifi
care și buletine de analiză, prin care 
se atestă categoria biologică și cali
tatea semințelor, inlăturînd de la fo
losire pe cele necorespunzătoare. Nu
mai că multe din inspectoratele ju
dețene nu sînt încadrate corespun
zător. La Arad, un județ în care pro
ducerea semințelor se face în 74 de 
ferme din 37 de unități, există un 
singur specialist cu studii superioa
re. Mai mult chiar, în unele județe 
— contrar ordinului ministrului — 
specialiștii din cadrul inspectoratelor 
județene sînt trimiși într-o comună

© Amplasarea culturilor pe cele mai potrivite terenuri, în principal pe cele cu posibilități de irigare.
© Suprafețele cultivate să ofere garanția că vor fi obținute și depășite cantitățile de semințe prevăzute.
9 Preluarea de la institutele de cercetări a semințelor din verigile 

superioare destinate înmulțirii și păstrarea lor cu răspundere pină in momentul însămînțării.
© Unitățile agricole să asigure cu prioritate îngrășăminte și insecto- fungicide pentru ioturile semincere.
© Dotarea unităților și fermelor cu utilajele necesare executării lu

crărilor prevăzute în tehnologii și amenajarea de spații pentru conditionarea și depozitarea semințelor.
O Organele agricole județene să asigure condițiile necesare efectuării 

unui control eficient în toate etapele de producere a semințelor.
Constituind una din condițiile ho- 

tărîtoare pentru realizarea de recolte 
mari, producerea semințelor cu po
tențial productiv ridicat și însușiri 
calitative superioare trebuie să se 
bucure de cea mai mare atenție din 
partea organelor și organizațiilor de 
partid, a direcțiilor agricole, a cadre
lor de conducere și specialiștilor din 
unitățile agricole. De aceea, încă de 
pe acum, cînd se pregătește campa
nia agricolă de primăvară, să fie asi
gurate condițiile materiale și tehnice 

să răspundă de executarea lucrărilor 
în campania agricolă. Cine să facă, 
in asemenea cazuri, controlul pe te
ren în toate verigile producerii se
mințelor ? Rigorile programului de 
producere a semințelor nu admit ase
menea abateri. De aceea, este nece
sar ca la conducerea fermelor de 
producere a semințelor să fie numiți 
cei mai buni specialiști, să se asi
gure permanentizarea lor și, totodată, 
să fie întărite inspectoratele județene 
pentru controlul semințelor și al ma
terialului săditor. Prin urmare, răs
pundere maximă din partea tuturor, 
activitate permanentă și responsabilă 
pentru ca încenînd de acum, din mie
zul iernii, să fie asigurate condițiile 
ca in campania de primăvară să fie 
pusă o temelie puternică producerii 
semințelor necesare in anii 1985 și 
1986.

Din discuția avută am reținut cite
va priorități în legătură cu materia
lizarea prevederilor cuprinse in pro
gramul de» producere a semințelor 
și materialului săditor : 

în vederea executării unor lucrări de 
cea mai bună calitate. Organizațiile 
de partid au datoria să acționeze 
energic în vederea creșterii răspun
derii tuturor specialiștilor care , lu
crează în acest domeniu, asigurării 
condițiilor necesare îndeplinirii sar
cinii trasate de conducerea partidului 
de a se obține în 1984 și în anii ur
mători sămînță de cea mai bună ca
litate, care să garanteze obținerea de 
recolte record.

Convorbire realizată de Ioan HSZîȚSG
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în spiritualitatea poporuluiA
anunțam în articolul de 
adinei în rîndurile ce 

va- 
ar-

se 
literatură ter- 

reflectări

Așa cum 
ieri, vom 
urmează unele probleme privind 
lorile expresive ale limbajului 
tistic.

Romantismul a deschis, cum 
știe, drumul spre 
menilor necesari unei 
multiple a condiției umane, dar 
numai printr-o nefericită abso
lutizare a acestei achiziții s-a
ajuns la ideea că pe mai departe 
artistul poate recurge la limbajul 
libertin, rămînind totodată la meni
rea lui de artist. Abia după recu
noașterea dreptului de cetate „tu
turor" cuvintelor intervin, ca pre
tutindeni unde operăm cu entități 
vagi, seriile de nuanțe, proporții, 
accente, adecvări calitative etc. fără 
de care principiile cele mai valabile 
își pot pierde sensul. Nu un peda
gog clasicizant, ci unul dintre marii 
precursori ai romantismului euro
pean, Ugo Foscolo, protesta împo
triva obscenităților, care „contami
nează cea mai frumoasă podoabă a 
buzelor adolescenților : pudoarea" 
(Cf. Arte poetice. Romantismul. Ed. 
Univers, 1982, p. 363), iar un alt ro
mantic, luat aproape la întâmplare, 
din aceeași antologie, scria : „Să ne 
ferim, deci, de tot felul de vorbe 
murdare. Putem fi veseli, putem fi 
aspri la vorbă sau pur și simplu 
naivi, putem fi oricum, numai (...) 
triviali — nu. Trivialitatea, îmbrăcată 
în tot felul de vorbe murdare, alte
rează cel mal mult bunul gust" (p. 
801).

Al doilea argument în favoarea 
vulgarismelor încearcă a le justifica 
prin aceea că ele există și în reali
tate. iar arta realistă cată să ne 
prezinte o „realitate autentică". De
sigur, expresia argotică ori soluția 
trivială, fie ea lexicală, stilistică 6au 
gramaticală, poate contribui, pînă la 
un punct, la veridicitatea reflectării, 
în Groapa, expresia frustă, s-a spus, 
pe drept, are chiar o anume primor
dialitate față de personaje, care par 
concepute dinspre limbaj spre carac
ter. Este, oricum, foarte semnificativ 
că autorul a „purificat" ulterior stilul 
primei ediții a romanului. întrebarea 
— și am dori să fim bine înțeleși — 
nu este dacă vulgarismele „au voie" 
sau „n-au voie" să apară în litera
tură. Discuția nu se poartă între 
„totul" sau „nimic". E vorba de 
funcția imaginii veridice și, ca as
pect derivat, de structura expresivă 
a acesteia. Realism nu înseamnă o 
năzuință, naivă sub raport gnoseo
logic. de a „reproduce" realul, și 
anume „în întregime", cînd acesta 
este de o complexitate inepuizabilă. 
Imaginea artistică, dacă a scăpat 
într-adevăr de rătăcirea naturalistă, 
nu are a reflecta integral onticul, ci 
tinde spre o fidelitate în limitele 
nevoilor artei. Numai confuzia intre 
faptul real și faptul artistic ar justi
fica transpunerea tale Quale în artă 
a tuturor josniciilor și mizeriilor, a 
prostituției, bolilor, superstițiilor și 
a altor forme ale decăderii și nepu
tinței omului, însoțite de apelativele 
nerușinate ale mediilor interlope, 
lipsite de cenzura morală — factor 
care, în colectivitățile românești, a 
dat prestigiu vorbei cumpătate, ati
tudinilor de înaltă demnitate umană. 
O vulgarizată „teorie a reflectării" 
care uită că arta reflectă lumea nu 
prin aberațiile ei de la necesar și 
rațional, ci din perspectiva idealuri
lor umane poate conduce nu la 
o artă pentru umanitatea 6pre care 
năzuim, ci la una pentru mentali
tățile retrograde ale veacului, și 
.poate produce chiar oameni pen
tru asemenea artă, gata s-o declare 
„modernă" și „de o nouă sensi
bilitate". Fără semnificația umană 
a reflectării, arta este cel mult 
o oglindă, care ni-1 poate pre
zenta pe Socrate doar ca om urit, iar 
nu ca om înțelept.

Deformările realului, dacă trebuie 
într-adevăr transpuse în artă, nu re
clamă neapărat termenii direct! 
vulgari. Caracterele violente 
viața satelor, și in momente de 
ternică tensiune afectivă, nu recurg, 
în opera lui Sadoveanu. dedt ex
trem de rar la o expresie mai pican
tă, luată, și aceasta, din vechi locu
țiuni populare. înjurăturile, insulte
le sint supuse unei transfigurări, 
astfel incit faptul rămîne, dar carac
terul rebarbativ al exprimării lui 
dispare. Intr-o povestire (Douăzeci 
și patru iunie), Sadoveanu notează 
că, în Deltă, țiganii rudari foloseau 
o vorbire in care tot la trei cuvinte 
„se asociau sudălml stranii și două 
ori trei vocabule dintre cele mai 
rușinoase" cum niciodată nu i-a 
fost dat să surprindă „in Moldova, 
în munte și in Ardeal". Pentru „au
tenticitate", trebuiau oare reproduse 
aceste necuviințe ? In Chivără Roșie 
de M. Beniuc, un țăran ripostează 
indignat : „Cum ? Preclsta si toți 
sfinții părinți / îndrăznești să ne 
minți ?“. Autorul nu a reprodus în
treaga înjurătură : ceea ce a înlătu
rat n-ar fi dat mai multă autentici
tate răscoalei lui Horia, nu ne-ar fi 
apropiat-o. Versul a rămas lizibil 
și recitabil. O întreagă literatură, de 
o Iicențiozitate dezgustătoare, se 
prezintă, in Occident, cu eticheta de 
„autentic", recurgind, pentru mai 
multă... autenticitate, chiar la proce
deele SF.

Un al treilea argument justifică 
vulgarismul prin teza, cu prestigiu 
estetic, a valorificării in arta moder
nă a urituiui din realitate. Această 
teză, frecventă în lecția de literatură, 
poate deschide drum spre orice vul
garism și în orice context, invocînd, 
la modul vag, unele creații ale lui 
Arghezi. Ea cuprinde erori care, mai 
întâi, duc la contradicții în poetica 
actuală. De regulă, poeții afirmă că 
nu există cuvinte frumoase sau 
urîte, acestea fiind neutre sub raport 
estetic, idee pentru care Al. Philippi- 
de propune chiar o fundamentare te
oretică in însemnări despre arta li
terară. Dar dacă nu există un 
urit in limbă, atunci ce fel de valo
rificare a urîtului in artă sînt, de pil
dă, vulgarismele ? Cuvintele nu sînt 
însă esteticește neutre ; o spune fru
mos și convingător Manualul de li
teratură pentru clasa a Xll-a : în 
creația lui Arghezi, cuvinte „ab
jecte, jegoase, putrede, prohibite și, 
dimpotrivă, delicate și suave, pito
rești. erotice etc. se împerechează 
într-o limbă de o expresivitate ex
traordinară". Ar fi cel puțin ciudat 
ca armonia și muzicalitatea, culoa
rea și. in genere, plasticitatea, mă
sura și echilibrul, ca forme ale adec
vării graduale a unui sistem teleo
logic la destinația lui, să nu existe 
în sfera limbii, acest instrument de 
comunicare — cea mai mare desco
perire a omului — fiind lipsit, chipu
rile, de o dimensiune estetică. Dar

și 
din 
pu-

de 
de la 
cu o 
care 

artis-

lingvistica știe de mult că un cuvînt 
dezagreabil nu corespunde neapărat 
unui fenomen urit, sau viceversa (de 
ex., la N. Filimon, spitalagioaică 
pentru infirmieră). Condiția estetică 
a cuvîntului nu este deci raportabi- 
lă nemijlocit la frumosul sau uritul 
din realitate, de aceea vulgarismele, 
care, alături de argotisme, exotisme, 
elemente sibilinice etc., constituie 
o simplă subclasă a mijloacelor 
expresie extraliterare (abatere 
normă), nu pot fi identificate 
categorie estetică — uritul — 
este instrument de cunoaștere 
tică, după cum n-am putea identifi
ca, de pildă, imaginea stilistică 
(tropul) cu imaginea artistică (ta
bloul de viață). Altfel spus, încorpo
rarea urîtului în artă, ca moment al 
reflectării realului, nu impune ac
ceptarea vulgarismului, fapt de care 
devenim conștienți ori de cite ori 
selectăm, dintr-o serie sinonimică, 
un cuvint sobru și decent sau cînd 
observăm că realități vulgare pot fi 
prezentate în cuvinte „selecte". 
Eroarea esențială pe care o cuprinde 
însă teza în discuție provine dintr-o 
înțelegere inadecvată (și cu o sferă 
mai largă de circulație) a valorifi
cării urituiui în artă. Prin acest pro-

Opinii despre
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ces nu putem înțelege simpla trans
punere a hidosului „în rame și ima
gini", pentru a avea „și artă mo
dernă". Nonfrumosul, departe de a 
fi o achiziție recentă a esteticii, este 
contemporan cu miturile străvechi și 
a fost necesar nu doar artei, ci mul
tor altor activități practic-spirituale 
ale omului pentru valorizarea nega
tivă a fenomenelor lumii, ceea ce a 
dus la imagini fundamentale după 
modelul alb-negru. Uritul a devenit 
o categorie estetică, o invariantă a 
artei, nu pentru că, așa cum spune 
o formulă diletantă, in artă uritul 
ar fi, pur și simplu, frumos, ci pen
tru că este necesar relevării mai 
pregnante și mai complexe, mai ve
ridice a valorilor, a idealurilor. A 
pierde din vedere că uritul, apt a îm
piedica total sau parțial împlinirea 
idealului (de unde gradualitatea sa, 
perceptibilă și la nivel lexical) este 
doar un termen de raportare în ca
drul aspirației spre frumos, a igno-. 
ra veriga esențială pe care în marea 
artă o realizează momentul trecerii 
de la negativ Ia pozitiv, a justifica 
încorporarea, în orice fel, a vulgaris
mului în literatură in numele „este
ticii moderne" înseamnă a introducă 
un factor derutant în gîndirea tine
retului, care, evident, nu va raporta 
de la sine vulgarismul la vreun 
ideal, ci îl va accepta ca atare, luînd 
estetica drept făclie si arta drept 
model.

Exemplul Arghezi mal arată că 
vocabulele pot fi „abjecte", „oribile", 
nu însă obscene I Nu depășesc o li
mită a crudității.

Un al patrulea argument are pre
tenția a aduce discuția în esența fe
nomenului artistic, trimițîndu-ne la 
clasici, care „vor fi știind ei cum tre
buie să fie arta" ; iar dacă operele 
lor conțin vulgarisme, discuția se 
poartă mai departe între diletanți ! 
Să nu aruncăm însă nisip în ochii 
lumii 1 Operele clasice (termenul e 
plurivoc) cu vulgarități de limbaj 
sînt excepții, nicidecum regula. Să 
fim înțeleși : în discuție poate intra 
Satiriconul lui Petronius sau Gar- 
gantua și Pantagruel de Rabelais, nu 
însă Boccaccio sau Shakespeare sau 
Hasdeu, acuzați cîndva de „imorali
tate" datorită unor confuzii de mult 
lămurite. Apoi, să nu pierdem din 
vedere „formele timpului" (Bahtin) 
ca fundament al vieții interioare a 
artei. Dacă o formă de artă, cum 
este cea a lui Rabelais, nu se lnca-

Pe plan mondial, 
actul de naștere al 
teatrului evreiesc cult 
s-a înfăptuit, acum 
mai bine de un secol, 
in Îîomânia. A avut, ca 
semnătură de martor, 
numele lui Eminescu : 
„lntr-o grădină pe 
ulița mare s-a deschis 
un mic teatru de vară 
care joacă in limba 
evreească". Eminescu 
nu pregetă să declare 
că „jocul actorilor a 
fost excelent" și, după 
ce detaliază realizarea 
celor șase interpret! 
(unul dintre ei era 
Goldfaden), încheie : 
publicul, alcătuit nu 
numai din evrei, „pe
trece bine" („Curierul 
de Iași", 20 aug. 1876).

...Despre cele desfă
șurate în acest dome
niu, de atunci încoace, 
putem afla din cartea 
lui Israil Bercovici „O 
sută de ani de teatru 
evreiesc în România", 
recent tipărită la „Kri- 
terion" (cu o selectivă 
prefață datorată Ilenei 
Berlogea), versiune a 
unei monografii ini
țial apărute în idiș 
(1976), sub aceeași 
egidă. O lucrare de 
căpătâi, un reper ferm 
pentru cercetătorii 
mișcării teatrale din 
țara noastră, benefici
ind de o documentare 
densă, efectuată in bi
bliotecile și arhivele a 
trei continente.

Primele manifestări 
de teatru cult idiș ne 
sînt prezentate drept 
corolarul unei tradiții 
de folclor specific, și

*) Israil Bercovici : 
„O sută de ani de tea
tru evreiesc in Româ-

dacă „toate încercările 
făcute in alte țări de 
a se înfiripa un teatru 
evreiesc au eșuat, îna
inte de Avram Goldfa- 
den", in schimb, acest 
teatru „a găsit aici 
(în România — n.n.), 
pe lingă un auditoriu 
Stimulator, și ambianța 
fertilă care să-l pună 
în atenția preocupări-

lor celor mai repre' 
zentative 
culturii 
care l-au 
început, cu aceeași se
riozitate cu care au 
tratat problemele tea
trului național româ
nesc". E o idee de bază 
a cărții. Revoluționarii 
de la 1848 luptaseră, 
printre altele, și pen
tru „emancipația is- 
raeliților". (Proclama
ția de la Islaz, art. 21). 
La începutul sfertului 
IV al veacului trecut, 
viața noastră scenică 
atinsese maturitatea ; 
nu întîmplător, fostul 
pașoptist Ion Ghica, 
director general al tea
trelor, ajută și primele 
înjghebări de teatru 
evreiesc, după cum 
simpatie față de aces
ta vor arăta, între 
alții, Titu Maiorescu, 
I.L. Caragiale, Agatha 
Bârsescu.

„In anii de după

figuri ale 
românești, 

tratat, de la

drează In regulă, dar nu e nici acci
dent, înseamnă că a fost generată 
de anumite situații istorice, sociolo
gice etc. Abia raportarea la situația 
concretă asigură caracterul concret 
ai adevărului exegezei, iar exempla
ritatea soluțiilor de structură poate 
fi recunoscută numai dacă persistă 
sau reînvie funcțiile de altădată. 
Folclorul Heladei, care amintea in
decența rituală, conta pe un anume 
catharsis al expresiei triviale, pre
zent și în comedia lui Aristofan. 
Moartea veselă, între mincăruri, bău
turi și indecențe, este un procedeu 
frecvent în parodiile medievale ale 
scripturii și liturghiei, ca și in sce
nele burlești ale lui Rabelais. Proce
deul apare și în folclorul românesc. 
Prezența vulgarismului la unii cla
sici arată numai că acesta poate 
primi uneori funcții în literatură, 
dar nicidecum nu justifică orice 
utilizare a lui. Dealtfel, s-ar putea 
ca, în multe cazuri, vulgarismul să 
nu-și găsească justificare nici în 
opera cutărui înaintaș. Poate că, nă
zuind a-și distra contemporanii, le-a 
dat veselia în forme preferate de ei, 
dar care țin azi de gusturi depășite; 
poate că el însuși avea preferințele 
veacului său. Să nu procedăm ca sco
lasticii, care, observa Lenin, au luat 
numai ceea ce e „mort" din Aristotel. 
Nu preluăm de la înaintași, oricare 
ar fi ei, anumite vederi politice, filo
zofice infirmate, anumite soluții ar
hitectonice, prozodice etc. De ce ar 
face excepție stilul în general și vul
garismele în special ? în articolul 
O vorba despre literatura desfrînată, 
V. A. Urechia sublinia, în 1863, că nu 
indecențele îi fac mari pe unii 
scriitori de altădată, și amintea o 
vorbă a Iui Moliere : cine vrea să 
imite pe altul trebuie să cate a-i se
măna prin calități, iar nu prin mo
dul cum scuipă și tușește. Formele 
vieții, și gusturile, au evoluat, chiar 
dacă și azi există oameni cu gustu
rile spectatorilor lui Aristofan.

Mijloc de aprofundare a situațiilor 
și caracterelor, limba stimulează tot
odată vioiciunea spirituală a specta
torului, a cititorului, fascinați de în
tâlnirea cu un maestru al limbii. 
Estetica are să valorifice deci înțe
lepciunea artei, cînd știința cată să 
valorifice înțelepciunea naturii. Dem
nitatea stilului nu este o „reminis
cență clasicistă" (pentru Thibaudet 
însăși compoziția în roman sau In 
lirică ar fi atare „reminiscență"), ci, 
mult anterioară clasicismului fran
cez, ea este o permanență a marii 
arte.

Decența stilului, componentă a 
demnității omului și a demnității ar
tei, constituie o valoare de primul 
ordin a clasicității funciare a cultu
rii noastre naționale. Arta noastră 
poate învăța din experiențele altora, 
dar fără mimetism, fără aspirația 
spre „sincronizare" cu literatura celor 
care au toată ziua „merde" pe buze 
sau In alte experimente similare de 
ultimă oră, ci selectând doar ceea ce 
îi poate sluji. Sinuozitățile istoriei 
literaturilor arată că pentru crearea 
capodoperei nu e suficient talentul, 
ci e necesară și orientarea artistică 
majoră, care nicicînd nu s-a născut 
sfidînd ceea ce e clasic, adică „esen
țial și durabil" (G. Călfnescu). Ni 
se par pline de semnificație actuală 
cuvintele lui Tudor Vianu : „Se 
pregătește, adică, sub ochii noștri o 
nouă formulă de artă, un nou clasi
cism, pe care îl vor realiza marii ar
tiști ai viitorului" (Opere, voi. 4, 
p. 365). Dar viitorul a Început, slujit 
de estetica noastră. de filozofia 
noastră, de programul nostru politic, 
în cuvîntarea la Consfătuirea de 
lucru de la Mangalia, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu cerea „să Înar
măm întregul popor cu concepția 
nouă despre viață, despre compor
tarea in muncă, in societate, cu o 
concepție revoluționară in activitatea 
de ridicare a patriei noastre pe o 
nouă treaptă superioară de dezvol
tare". La acest program eficient de 
activitate educativă, revoluționară, 
contribuie azi in țara noastră o lite
ratură cu rădăcini adine înfipte în 
sistemul de valori al poporului ro
mân, intre care demnitatea și de
cența, ca podoabe ale caracterului, 
ocupă un loc de cinste.

NOTE DE LECTURĂ

primul război mondial. 
România a atras, da
torită pasionalilor săi 
spectatori de teatru, 
pe cei mal de' seamă 
actori evrei din toată 
lumea" — scrie Israil 
Bercovici. Majoritatea 
s-a înmănuncheat în 
celebra „Trupă din 
Vilna", care, din 1923 
și pină în anul auto

Mesajul educativ
al activității teatrale *)

dizolvării, 1927, s-a 
stabilit la București, 
stirnind și admirația 
opiniei românești, pen
tru care au stat mărtu
rie T. Arghezi, Victor 
Eftimiu, Ion Marin Sa- 
doveanu". Iar „spre 
sfirșitul celui de-al 
treilea deceniu și în
ceputul celui de-al pa
trulea al secolului 
XX, teatrul evreiesc 
din America traver
sează o mare criză. 
Artiști de reputație 
mondială sint atrași de 
România". Se întorc 
atunci vedete de primă 
mărime, ca Iosif Bu- 
lov, Paul Baratoff, 
Maly Picon, alături de 
o constelație pe măsu- , 
ră. Hermann Yablo- 
koff, vreme îndelun
gată președintele sin
dicatului actorilor 
evrei din S.U.A., con
sacră un întreg capitol 
amintirilor din țara

Corul din comuna Ardusat, județul Maramureș

CĂMINUL CULTURAL
educație politică,

cetățenească și culturală a locuitorilor satelor
(Urmare din pag. I)

puternic centru

Foto : A. Farcaș

profe- 
au re- 
poezia 
inter-

dreptul datei de 12 ianuarie citim ! 
„Ora 16. 1. Expunere : 125 de ani de 
la împlinirea actului istoric al for
mării statului național român ; 2. 
Recital de poezie și muzică patrioti
că". Se făcuse 16,30 și credeam că 
acțiunea programată nu va mai avea 
loc. Ne înșelasem. „O bună parte 
din părinții elevilor artiști-amatori 
care vor evolua pe scenă lucrează la 
S.M.A., care termină programul la 
ora 16 și sint cam departe de că
min ; iată că acum au apărut și ei și 
putem începe" — ne asigură Marin 
Panduru, secretarul adjunct cu pro
paganda și directorul căminului cul
tural. Intr-adevăr, programul se des
fășoară potrivit celor anunțate. Este 
un program bun, cu momente emo
ționante, ca recitalul de poezie și 
muzică patriotică „Unirea, națiunea 
a făcut-o“, susținut de elevii școlii 
din Predești sub conducerea 
soarei Aurica Săndulescu. Ei 
citat versuri patriotice din 
clasică și contemporană, au 
pretat frumos, emoționant vibran
te cîntece revoluționare.

...Facem un popas și în comuna 
Mischi. Căminul cultural — ferecat cu 
lacăte și sîrmă. „Care este ultima ac
țiune organizată aici ?“ — îl în
trebăm pe tovarășul Ion Ilie, secre
tarul comitetului comunal de partid. 
„Acum vreo săptămînă a venit un 
ambulant cu autorizație de la Bucu
rești cu un fel de mascaradă. Pe 
afiș scria : «Trupa Ambulantă de 
prestidigitație si fantezie — duo Pe
trescu», dar a venit... solo Petrescu, 
cu niște fantasmagorii pentru care 
au dat oamenii 10 lei pe bilet". De
sigur, în lipsă de altceva, oamenii 
merg la ce 11 se oferă. Nu are 
cumva' căminul cultural bază mate
rială pentru activități cultural-artis- 
tlce ? Nicidecum. Există două tele
vizoare. aparate de radio, picup, 
magnetofon, stație de radioamplifi
care. bibliotecă, costume populare, 
dar — cum ne-a spus-o chiar pri
marul — nu există nici o formație 
artistică. Dinsul ne spune că nu sint 
condiții, cadrele didactice vin la ora 
8 și pleacă la ora 12 acasă, la Craio
va. Da, după cum am văzut, condi
ții sint ; baza materială este sufi
cient de bogată pentru ca spiritul de 
inițiativă al celor de aici — inclusiv 
cadrele didactice, dar nu numai eleî
— să nu se lase la cheremul „trupe
lor ambulante". De ce asemenea 
„trupe" cînd satul are tineri și tine
re. oameni dornici de a participa la 
o activitate consistentă Ia căminul 
lor cultural ?! „Aici nu-1 activitate, 
dar la căminul din satul Motoci este"
— ne-a asigurat tovarășul 
Dar și acolo 
Căminul fără 
fără urmă de 
vacantă, am 

primar. 
încuiată, 
program, 
elevii în

găsim ușa 
firmă, fără 
viață. „Noi, 
organizat aici reve

lionul. mai organizăm o discotecă, 
dar film n-am văzut de o lună și

Concluzia 7
(...) în

cea

noastră. 
„Perioăda 
România a fost 
mai frumoasă din cite 
am petrecut în lungile 
mele peregrinări cu 
teatrul evreiesc prin 
lume".

In 1958, însuși poe
tul și animatorul Iacob 
Șternberg declara pu
blicației pariziene „La

Presse nouvelle" : 
„M-am dezvoltat din 
punct de vedere lite
rar și mai cu seamă 
(...) teatral — datorită 
mediului românesc, a- 
semeni marelui meu 
precursor, părintele 
teatrului evreiesc,
Avram Goldfaden, care 
s-a realizat ca om de 
teatru numai în 
România, deși a pere
grinat prin întreaga 
lume, prin tot felul de 
centre evreiești. Să-mi 
mențin echilibrul m-a 
ajutat totdeauna bine- 
cuvîntata natură româ
nească, natura poetică 
a românului din po
por". Acest inițiator al 
teatrului social-politic 
evreiesc își amintește : 
„influența importantă 
și binefăcătoare pe 
care a avut-o asupra 
mea, începînd din anul 
1917, mișcarea munci
torească din România, 
care m-a emancipat". 

încă din 1929, lntr-un 
Substanțial articol 
„Pro Caragiale", el de
monstrează, atit pe 
pian național, cit și pe 
plan european, meri
tele extraordinarului 
nostru înaintaș, unul 
dintre acestea fiind — 
mai devreme decit 
Meyerhold și Piscator 
— intuirea in sens

modern a teatrului po
litic.

E de notat că Intre 
1941—1944, autoritățile 
bucureștene au admis 
desfășurarea activității 
unei instituții a acto
rilor evrei, multi de 
o deosebită valoare. 
Unul dintre protectori 
— directorul general 
al teatrelor, Liviu Re- 
breanu. „România a 
fost singura țară din 
Europa unde teatrul 
evreiesc a existat fără 
întrerupere, de la în
ființarea sa pînă în zi
lele noastre" — accen
tuează Israil Berco- 
vici. Iar In ceea ce pri
vește acea perioadă, el 
arată cum oameni de 
teatru români ii aco
pereau față de orga
nele de represiune pe 
colegii evrei, iar „la 
spectacolele de la Ba- 
rașeum au venit nu
meroși spectatori ro
mâni, distinși in-

nici alte acțiuni" — ne spune Ioana 
Ștefănescu. elevă în clasa a X-a la 
Liceul economic din Craiova, aflată 
în vacanță la părinți și care luase 
în răspundere cheia si activitatea că
minului pe timpul vacantei.

Iată deci la ce se reduce preocu
parea organelor locale fată de nece
sitatea de a fructifica baza materia-

0 bogată bază materială
insuficient

Pentru stimularea acțiunilor cul
turale in acest an deosebit de bogat 
în evenimente politice. Comitetul ju
dețean de cultură si educație socia
listă Brăila a inițiat un concurs 
intitulat i „Căminul cultural — cen
tru al educației revoluționare, pa
triotice. de formare a omului nou", 
inclus în etapa actuală a Festivalu
lui national „Cintarea României". 
Este vorba de o manifestare amplă, 
declanșată încă de la 1 decembrie
1983. care vizează punerea în valoa
re a întregului potențial cultural-edu- 
cativ din comunele județului. Cum se 
înfățișează această promițătoare ac
țiune la nivelul căminelor culturale?

Comuna Bărăganu dispune de un 
cămin cultural cu o sală de spectaco
le cu 370 de locuri și alte încăperi 
utile unor manifestări organizate pe 
microgrupe. Dotarea este corespun
zătoare : aparate audiovizuale, stație 
de amplificare, jocuri distractive etc. 
în prezent se depun eforturi susți
nute pentru finalizarea unei instala
ții de biogaz (realizată cu sprijinul 
întreprinderii de utilai greu „Pro
gresul"). destinată încălzirii căminu-

sta- 
Si To- 

su- 
de 

____ ,ț _____  _______ _____ . este sporadică. Tovarășul 
lui. eStimîndu-se intrarea acesteia in Alexandru Drăghici. directorul:că»j 
funcțiune chiar în cursul acestei ierni. 
Căminul este deschis în permanentă 
și găzduiește aproape zi de zi ac
țiuni cultural-educative : spectacole 
ori repetiții ale formațiilor ar
tistice (numeroase. într-o gamă va
riată de genuri), cercuri aplica
tive, dezbateri și expuneri pe teme 
politice, 
rale. Să____________ _
Bărăganu funcționează 
sitate cultural-științifică,

cultu- 
că la 
univer- 
biblio- 

cei pes-

economico-sociale.
mai adăugăm 

o 
o 

tecă cu 8 000 de volume, iar 
te 80 de intelectuali — cadre didac
tice, ingineri, medici, economiști — 
reprezintă o veritabilă forță stimu
lativă a vieții culturale din comu
nă. Așadar, condiții dintre cele mai 
bune. Pînă acum, în această târnă, 
căminul cultural a organizat 4 spec
tacole artistice cu propriile formații 
(cor, dansuri, teatru de păpuși, obi
ceiuri laice, două brigăzi artistice și 
una satirică, două grupuri vocale, 
fluierași, muzicuțe) și se află în 
curs de pregătire alte două. Toate 
categoriile de cetățeni din comună, 
sătenii în primul rînd, frecventează 
căminul, participă la acțiuni, iar in

A
exprimîn- 

pe aceas- 
solidari ta

teîectuali, 
du-și și 
tâ cale 
tea cu artiștii evrei". 
Paralel cu repertoriul 
uzual, se dedicau cla
sicilor manifestări o- 
magiale care, alcătuite 
abil, camuflau un fond 
antidictatorial, larg 
umanitar, încrezător 
intr-un viitor mai bun.

Acest viitor a avut 
ca piatră de hotar ziua 
de 23 August 1944. tn 
1945 va fi instituționa- 
Iizată scena IKUF. tn 
1948 are loc evenimen
tul înființării Teatru
lui evreiesc de stat 
(T.E.S.) din București. 
Actualmente, T.E.S. 
constituie „o instituție 
distinctă și, totodată, o 
parte integrantă a 
mișcării teatrale din 
România" — se subli
niază in volumul mo
nografic. T.E.S. culti
vă o dramaturgie con
sistentă, atît clasică, 
cit și contemporană, 
din patrimoniul româ
nesc și universal.

Ni se par potrivite, 
pentru a încheia aces
te rînduri despre car
tea lui Israil Berco
vici, chiar cîteva rîn
duri. din cartea sa : 
„Atitudinea României 
socialiste față de tea
trul evreiesc reprezin
tă unul din multiplele 
exemple grăitoare ale 
grijii sale pentru cul
tura naționalităților 
conlocuitoare și, in ge
neral, o expresie vie a 
principiilor politicii 
după care s-a călăuzit 
în rezolvarea proble
mei naționale". 

Mihai DIMIU

lă a activității culturale si de a oferi 
locuitorilor de la sate o largă gamă 
de manifestări. Este cazul ca. urgent, 
să se dea jos lacătele de la aceste 
cămine culturale si să se deschidă 
larg ușile pentru toti locuitorii sate
lor. Vom reveni la Mischi si Motoci 
cit de curind. (Nicoiae Băbălău, 
corespondentul „Scinteii").

valorificată
telectualii sint implicați direct în or
ganizarea și desfășurarea manifestă
rilor cultural-educative. Tovarășul 
Dobre Cîrjan — secretarul adjunct 
cu probleme de propagandă și direc
torul căminului cultural comunal — 
un om energic, entuziast, cu autori
tate — ne spune că activitatea cul- 
tural-educativă se desfășoară „cu 
peste 80 la sută din potențialul uman 
de care dispune comuna". Cele văzu
te aici ne-au convins că, intr-adevăr, 
la Bărăganu căminul cultural este un 
centru de educație politică și cetățe
nească, culturală și artistică.

Comuna însurăței dispune, compa
rativ cu Bărăganu, din anumite 
puncte de vedere, de condiții superi
oare de desfășurare a activității cul
tural-educative. Localul căminului 
are încălzire centrală, numărul inte
lectualilor este aproape dublu, ca de
altfel si al locuitorilor comunei, iar 
localitatea se află la un pas de 
tutui de oraș agroindustrial, 
dotările sînt corespunzătoare, 
tuși, aici activitatea culturală 
feră într-o anumită măsura' 
anemie,

Cu ușile închise 
de activitate...

z
intre localitățile 

cel mai frumos, 
si mai funcțional 

o sală de spec- 
amena.iată în 
cortină, posibilități

începînd cu anul

Cînd inginerul Gheorghe Blăna- 
ru a propus înființarea unei forma
ții de teatru, multi dintre participan- 
tii la plenara Comitetului comu
nal de partid Frumușica, desfășurată 
miercuri, 11 ianuarie a.c., au zîmbit 
ironic... „Mă voi ocupa personal de 
instruirea formației, numai să fiu 
sprijinit de căminul cultural" — a 
continuat, oarecum încurcat, vorbito
rul, fără a înțelege tâlcul acelor zîm- 
bete (este de puțin timp în locali
tate). Pe scurt : „activitatea" actuală 
a căminului cultural din comună 
cantonează între propuneri valoroase 
din partea localnicilor și angajamen
te mai întotdeauna neonorate din 
partea conducerii instituției. Cu 7—8 
ani în urmă, comuna Frumușica — a- 
șezare veche, frumoasă, poartă de ju
deț, armonios dezvoltată economico- 
social — figura 
botoșânene cu 
mai încăpător 
cămin cultural : 
tacole amenajată în amfiteatru, 
scenă, cortină, posibilități pentru 
fosă, camere de recuzită etc. tn ex
terior si în contextul zonei centra
le a localității, căminul era cel mai 
impunător edificiu. Baza materială 
îsi găsea corespondenta intr-o sus
ținută — si prestigioasă — activi
tate culttiral-educativă. cîteva din
tre formațiile sale — de teatru, 
taraful de muzică populară și un 
altul (excelent pe atunci) de cob
zari. dar nu doar acestea — constâ- 
tuindu-se ani In șir în concurenți se
rioși in întrecerea din fazele fina
le ale concursurilor naționale. Ce 
s-a întâmplat intre timp ? Comuna 
a crescut, avînd în prezent peste 
7 500 locuitori, din care aproape 120 
de intelectuali. începînd cu anul
1982, se observă si o întinerire a 
populației apte * ___ _____
Adam, președintele cooperativei a- 
gricode de producție, ne-a spus : „în 
vară, alți 45—50 de absolvenți 
școlii de 10 ani își vor lua lo
cul pe ogoare, alături de noi". A 
sporit, pe lîngă ceea ce exista, șl 
baza tehnico-materială a căminului 
cultural : o orgă de lumini, instru
mente muzicale, aparatură audiovi
zuală etc. De ce n-a urmat aceeași 
dinamică și activitatea cultural-edu- 
cativă ? Cităm din scrisoarea tinerei 
A. I. (care-și petrece ultima vacan
tă de liceană în satul natal. Frumu
șica) : „în toată această perioadă (e 
vorba de actuala vacantă de iarnă 
a elevilor — n.n.). ușile căminului 
cultural s-au deschis doar de trei 
ori. O dată a avut loc un specta
col. iar in celelalte două zile s-a 
desfășurat cite o ședință. Astfel 
stând lucrurile, multi dintre tinerii 
din sat isi folosesc timpul liber pe 
unde și cum pot... N-ar fi mai nor
mal și mai pe măsura preocupări
lor marii majorități dintre noi să 
ne distrăm intr-un cadru organizat ? 
Si care 
intr-un 
căminul

— De 
norați aceste solicitări ? 
dresat 
mofte. secretar adjunct al comitetu
lui comunal de partid și director al 
căminului cultural comunal. Lipsa 
unui răspuns concludent ne-a de
terminat să detaliem situația cu toa- 

de muncă. Anton

ai

este cel mai adecvat cadru 
sat, dacă nu cel oferit 
cultural ?“.
fapt, ce vă Împiedică să 

ne-am
tovarășului Constantin

de

o-
a-

Ti-

minului cultural, ne-a spus că 
participarea intelectualilor este pali
dă, inconsistentă și că, din un
ghiul cerințelor profesionale ale 
acestora, căminul cultural nu le oferă 
mare lucru. Desigur, specialiștii co
munei au, cum afirmă ei, „propriile 
probleme, profesionale". Dar tocmai 
aceasta trebuie să fie una din func
țiile instituției culturale a satului de 
azi : de a valorifica baza materială 
de care dispune, potențialul intelec
tual, științific și artistic in folosul 
tuturor locuitorilor, dînd fiecăruia 
ceea ce ii trebuie, potrivit pregătirii 
și cerințelor meseriei sale. Cine tre
buie să gîndească și să orienteze ac
tivitatea în acest sens ? Desigur, toa
te forțele satului, sub conducerea or
ganelor de partid, a comuniștilor de 
aici. Pe de altă parte, nici poten
țialul artistic nu este utilizat. Princi
palele formații artistice ale căminu
lui. cum sînt corul mixt, teatrul, for
mația de dansuri, nu au mai apărut 
în fața cetățenilor din însurăței din 
vara anului 1983, ultimele două spec
tacole (dedicate zilelor de 1 Decem
brie și 30 Decembrie) fiind susținute 
doar de elevi.

în ziua de 12 ianuarie am însoțit, 
în cele două comune, o brigadă știin
țifică formată din medici și or
ganizată de comitetul județean de 
cultură și educație socialistă. Dia
logurile 
care au participat 
teni. de __  . __ _
sii, ne-au demonstrat interesul săte
nilor față de acțiunile bine organi
zate, dorința acestora de a se instrui. 
Activitatea căminului din însurăței 
trebuie să intre neîntârziat în ritmul 
normal pentru o instituție de cultu
ră : cu o activitate permanentă, vie 
și diversificată. (Corneliu Ifrim, co- 
res'pohâerttiâ '„Scîhteii").

pe teme medicale, la 
numeroși cetă- 

diferite vîrste si profe-

și ta programul, 
încuiat în sertar

ce le comportă. Aflăm

le deschidem 
Trecem peste 
poate pătrun- 
— intr-o în-

sa- 
că

te aspectele_ __ _________ _____
astfel că, prin grija primăriei comu
nale. căminul cultural dispune de un 
volum de combustibil care, folosit 
cu chibzuință, ar putea încălzi toa
te cele trei săli principale chiar 
dacă ar fi folosite zilnic, pină in 
lunile martie—aprilie. întocmim și o 
„balanță" a timpului său de lucru, 
luînd în considerație toate obliga
țiile „de serviciu" si obștești ce le 
îndeplinește. Rezultatul ? Cel puțin 
o jumătate din fiecare zi s-ar pu
tea ocupa nemijlocit de activitatea 
căminului cultural. „Atunci, câre-i 
motivul că ușile căminului sînt des
chise — așa cum spuneți — din cînd 
în cînd ?“. l-am întrebat pe tova
rășul director. „Nu prea vin oame
nii la căminul cultural, nu prea ă- 
vem pentru cine să 
zilnic", ne-a răspuns, 
faptul că nimeni nu 
de — în mod normal __  _ ,_
căpere dacă ușile-i sînt închise. A- 
sezămîntul de cultură din Frumu
șica nu dispune de un program zil
nic de activitate care să se afle în 
atenția sătenilor. Căci nu putem' so
coti real un plan de activitate e- 
xistent într-un sertar, la primărie, 
plan despre care oamenii nu știu 
nimic ! E drept. în luna decembrie 
1983 au avut loc și cîteva acțiuni, 
dar cu o tematică atît de generală 
si ruptă de viata concretă a 
tului. incit nu este de mirare_
n-au stârnit interesul oamenilor. Ce 
se întâmplă cu formațiile artistice ? 
Chemate doar în unele ocazii, ori în 
zilele premergătoare etapelor de con
curs, formația de teatru s-a autodes- 
ființat, brigada artistică la fel, actua
lul „fond artistic" al căminului cul
tural însumînd un gruip vocal, un an
samblu coral, un taraf și o formație 
de cobzari. Acestea, după cum rezul
tă din programul de muncă al di
rectorului, urmează a se întâlni in 
prima repetiție pe anul 1984 în ziua 
de 3 februarie, după care vor lua 
parte la spectacolul festiv de „Ziua 
femeii" I

Privim, împreună cu tovarășul di
rector, interiorul căminului cultural. 
Nici un fel de material ilustrativ, as
pect neatractiv dovedind lipsa mîinii 
și ochiului de gospodar, absența unui 
animator entuziast, cu înțelegere și 
respect față de funcția, față de des
tinația căminului cultural.

Ceea ce se petrece în comuna Fru
mușica (e adevărat, la polul opus al 
celor mai multe cămine culturale 
botoșănene) este imputabil inclusiv 
forurilor județene de resort — 
telului de cultură' și educație 
listă și secției de propagandă 
mitetului județean de partid.

Petru Manea, secretarul comitetu
lui comunal de partid, ne-a spus că 
situația se va schimba, că va fi „re- 
activizat" consiliul comunal de edu
cație politică și cultură socialistă și 
că 6e va analiza, în biroul comitetu
lui comunal de partid, modul în care 
participă la viața cultural-educativă 
fiecare dintre intelectualii localității. 
Vom reveni cit de curind la Frumu
șica, bucuroși de a consemna o ac
tivitate la nivelul bogatei baze mate
riale existente aici, la nivelul cerin
țelor educative și artistice ale oame
nilor. (Silvestri Ailenei, corespon
dentul „Scinteii").

comi- 
socia- 
a co-
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Manifestări omagiale dedicate Unirii
Recepție cu prilejul Zilei naționale a Republicii Cuba

BUCUREȘTI. în Capitală, la A- 
sociatia de drept international și 
relații internaționale (A.D.I.R.I) a 
avut loc un simpozion dedicat îm
plinirii a 125 de ani de la Unirea 
Principatelor Române. Din comuni
cările prezentate de cercetători 
științifici, specialiști in domeniul 
istoriei s-a desprins semnificația 
social-politică și istorică a eveni
mentului de la 1859, care a pus ba
zele dezvoltării României modeme. 
Vorbitorii au adus un cald oma
giu înaintașilor, care, de-a lungul 
secolelor, au luptat pentru apărarea 
ființei noastre naționale, pentru 
crearea statului național unitar 
român.

A fost evidențiată contribuția 
creatoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la fundamentarea știin
ței istorice românești, la analiza 
realist-ștlințifică a problemelor 
trecutului poporului nostru și la 
formularea unor concluzii noi. de o 
excepțională însemnătate pentru 
cunoașterea și prețuirea istoriei 
naționale.

La Muzeul Militar Central, in or
ganizarea Comitetului U.T.C. al 
sectorului 5, a avut loc o dezbatere 
cu tema „125 de ani de la Unirea 
Principatelor Române". O expunere 
consacrată evenimentului de la 
24 ianuarie 1859 a fost înfățișată oa
menilor muncii de la întreprinderea 
de electronică industrială. A fost 
urmărit, cu același prilej, un pro
gram de versuri și cîntece patrio
tice și revoluționare. De aseme
nea. clubul „Grivița roșie" a fost 
gazda unei manifestări omagiale. 
Participanții, oameni ai muncii de 
Ia întreprinderea mecanică de ma
terial rulant, au asistat la o expu
nere cu privire la realizarea Unirii 
Principatelor Române, aspirație de 
veacuri a poporului nostru.

CLUJ. La întreprinderea con
structoare de utilaj textil „Unirea" 
din Cluj-Napoca a avut loc simpo
zionul cu tema „125 de ani de la 
formarea statului național român, 
prin unirea Moldovei cu Munte
nia". Cu acest prilej au fost subli
niate însemnătatea unirii celor 
două țări române, înfăptuită în 
1859, act ce a pus bazele statului 
român modern, lupta poporului 
nostru pentru independență, care a 
dus la desăvirși'rea unității noastre 
naționale, la 1 Decembrie 1918, im
portanța revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și an- 
tiimperialistă din august 1944 pen
tru dezvoltarea României contem
porane, pentru ascendența pe dru
mul progresului și civilizației socia
liste.

(Agerpres)
BACAU. La filiala Arhivelor S' - 

tului din Bacău a fost deschisă ex
poziția fotodocumentară intitulată 
„Lupta poporului român pentru în
făptuirea Unirii", care cuprinde un 
mare număr de documente, fotoco
pii, albume, cărți, facsimile si foto
grafii de epocă provenite din ar
hivele locale, naționale și interna
ționale. La Casa de cultură din 
orașul Slănic-Moldova, artiști plas
tici amatori din localitate și-au

iinW

Drumuri șiarcuri peste timp
(Urmare din pag. I)

hotar și locul unde s-au desfășurat 
li crările Comisiei centrale pentru 
•laborarea legilor comune ale 

celor două principate) se prezintă 
ca o citadelă a noului, a muncii ne
ostenite, răsplătită prin rezultate pe 
măsura eforturilor oamenilor.

Sau, pășind deja dincolo de Mll- 
cov, în orășelul unde i s-a inmînat 
lui Alexandru Ioan Cuza sabia dom
nească de către reprezentanții Țării 
Românești, la RÎMNICU SĂRAT, a- 
mintirile celor mai bătrîni locuitori 
abia dacă mai pot fi susținute, din 
loc in loc, de cite vreun argument 
materiali Poate doar frumoasa gră
dină de vară să mai spună cite ceva 
despre atmosfera melancolic-provin- 
cială ce domina tirgușorul de odini
oară. Acum, tinerii de la întreprin
derea de asamblare pentru industria 
electrotehnică, muncitorii de la Tur
nătoria de piese de fontă pentru 
mașini-unelte sau cei de la întreprin
derea de garnituri de frină și etan- 
șare știu și pot vorbi despre noul 
oraș, despre un Rimnic pe care la 
vremea trecerii lui Vodă Cuza prin 
vadul riului din apropierea așezării 
(atunci cînd caleașca domnească a 
trebuit să poposească aici pentru a fi 
reparată din pricina ruperii unei 
roți), locuitorii nici măcar nu-1 pu
teau visa.

Desigur, scurgerea vremii peste un 
oraș determină firești transformări. 
Dar la Rîmnicu Sărat ele sint mai 
spectaculoase și mai vizibile tocmai 
datorită modului in care apărea ora
șul cel vechi în fața privitorilor. Se 
poate cu ușurință descifra în acest 
oraș un simbol pentru ceea ce în
seamnă, în România contemporană, 
înnoire, tinerețe continuă, o tinerețe 
care, construindu-se clipă de clipă, 
conferă noi dimensiuni construcției 
de astăzi a țării. Un simplu drum 
prin noile cartiere ale Rimnicului — 
Nicolae Bălcescu, Piața Halelor, Pod, 
Extindere Pod. Costieni, Barasca, 7 
Noiembrie — sugerează vizitatorului 
suficiente argumente semnificative 
pentru a putea spune — iată un nou 
oraș 1 Un oraș nou în care locuitorii 
săi nu uită, nu pot și nu vor să uite 
istoria, pentru că ea continuă să 
aureoleze fruntea orașului cu care 
toți se mîndresc.

Făcînd o voltă peste ani și peste 
un loc de inimă și de împliniri pen
tru Unire, să ne oprim la CRAIOVA 
in ziua de grație 10 octombrie 1857. 
Cu o zi înainte. Adunarea ad-hoc a 
Țării Românești votase în unanimi
tate pentru Unirea Principatelor. în 

reunit lucrările dedicate acestui 
eveniment intr-o expoziție ce poar
tă denumirea „125 de ani de la 
Unirea Moldovei cu Muntenia", iar 
artiștii plastici profesioniști din 
Bacău au organizat, la Galeriile 
Fondului plastic, expoziția „Artiștii 
plastici și patria". (Gh. Baltă).

VASLUI. în municipiile și ora
șele vasluiene, ca și în comunele 
Tutova, Murgeni, Pădureni. Ivești, 
Pungești, Gîrceni, întreprinderea 
cinematografică județeană a orga
nizat pentru oamenii muncii o de
cadă a filmului artistic românesc 
sub genericul „Unirea, năzuința de 
veacuri a poporului român". La

întreprinderea de elemente pneu
matice și aparate de măsură Bîrlad, 
colectivul Muzeului „Vasile Pârvan" 
a susținut simpozionul „Mărturii 
arheologice și documentare cu pri
vire la unitate și independență în 
istoria noastră multimilenară". (Pe
tru Necula).

CONSTANȚA. Biblioteca jude
țeană Constanța găzduiește două 
expoziții. Astfel, Împreună cu fi
liala Constanța a Arhivelor Statu
lui a fost organizată expoziția de 
publicații cu titlul „Unirea, mare 
ideal al românilor", iar in colabo
rare cu Muzeul de artă din locali
tate s-a organizat o expoziție de 
artă grafică, la vernisajul căreia 
artiști ai Teatrului dramatic au 
prezentat un recital de versuri de
dicate Unirii. De asemenea. între
prinderea cinematografică județea
nă a organizat in localitățile Hîrșo- 
va. Năvodari, Cernavodă și Mihail 
Kogălniceanu decade ale filmului 
istoric sub genericul „Unirea — 
voința națiunii române". (George 
Mihăescu).

DOLJ. Sub egida Consiliului ju
dețean de educație politică și cul
tură socialistă, in județul Dolj se 
desfășoară numeroase acțiuni po- 
litico-ideologice și cultural-educa
tive sub genericul „Phgini de glorie 
din lupta eroică a poporului român 
pentru unitate națională". Astfel, 

seara zilei următoare, Craiova sărbă
torea votul Unirii cu satisfacția con
tribuției sale deosebite la împlinirea 
marelui ideal. Ziarul Oltul nota : „în 
multe locuri se vedeau transparente 
pe care se citea in litere colorate : 
Vivat România, Trăiască deputății, 
Trăiască noul stat al României. Mai 
cu deosebire străluceau in această 
seară sala cazinoului Minerva, edifi
ciul Teatrului național pe al cărui 
frontispiciu se vedea stindardul Mol
dovei și al Țării Românești decorat 
cu zimbrul și bourul." în fața școlii 
centrale din Craiova avea să se în
cingă, la 1857, o mare horă a Unirii. 
Aman, martor la eveniment, avea să 
confere evenimentului perenitate ar
tistică, nu numai istorică.

Ce era Craiova la acea dată : o lo
calitate cu 25 000 locuitori. 4 633 de 
clădiri, vreo 60 de atelierele mește
șugărești (meserii practicate — blă
năria, cojocăria, cizmăria, tăbăcăria, 
croitoria etc.) ; 2 500 de case aparți- 
nind sărăcimii aveau un singur nivel 
sau erau sub nivelul pămintului. Sint 
necesare aceste măcar sumare preci
zări spre a putea realiza la juste 
proporții imaginea Cralovei de azi. 
care are mai multe platforme indus
triale cu intreprinderi de reputație 
internațională : Electroputere, între
prinderea de tractoare și mașini agri
cole, Combinatul chimic, între
prinderea de electrocentrale ; nume
roase cartiere noi, printre care Calea 
București, Valea Roșie, Craiovița ; 
Universitate (ginditâ și dorită cam de 
la 1848, dar pentru care a trebuit să 
aștepte vreo sută de ani), Teatru na
țional, editură, revistă — intr-un 
cuvint, o nouă și infloritoare civili
zație.

Un arc peste timp ce unește aspi
rațiile unui secol cu împlinirile altui 
secol. Există la Craiova multe locuri 
ce se cheamă Unirea : Piața Unirii, 
strada Unirii, magazinul Unirea. Dar 
Craiova este in întregime o emblemă 
a Unirii, ale cărei aspirații și-au gă
sit rost și împlinire in anii socialis
mului : micile ateliere au devenit 
intreprinderi de nivel republican, 
vechile meserii au fost înlocuite de 
profesii neștiute și negîndite, casele 
povirnite sint de văzut numai în po
zele muzeului, locul lor fiind luat de 
cartierele cu geometrie îndrăzneață.

Memorabil rămine momentul intră
rii în BUCUREȘTI a domnitorului 
Alexandru Ioan Cuza. Documentele 
epocii vorbesc despre entuziasmul 
unanim care a cuprins orașul in a- 
cele zile : cale de 15 km s-au înșirat 
bucureștenii spre a-1 intîmpina pe 

Biblioteca județeană a alcătuit un 
vibrant montaj-literar cu tema 
„Patrie unită", care se prezintă la 
toate așezămintele de cultură din 
cele 95 de comune doljene. între
prinderea cinematografică a orga
nizat, la cinematograful „Central" 
din Craiova, un ciclu de filme și 
expuneri inspirate din lupta po
porului nostru pentru unitate și li
bertate națională, iar Muzeul Olte
niei. împreună cu Comitetul muni
cipal Craiova al U.T.C., a inițiat in 
marile unități economice din muni
cipiu un concurs „Cine știe ciști- 
gă“ cu tema „125 de ani de la for
marea statului național român prin 
unirea Moldovei cu Muntenia". 
(Nicolae Băbălău).

ALBA. La Alba Iulia, sub egida 
Comitetului județean pentru cultu
ră și educație socialistă a fost tipă
rită „Cartea Unirii", antologie de 
mărturii, ’versuri și proză, consacra
te luptei poporului român pentru 
unitate și independență. (Ștefan 
Dinică).

TELEORMAN. Sub genericul 
„Uniți in cuget și-n simțiri", la 
așezămintele culturale și cluburile 
muncitorești din județ sînt progra
mate in aceste zile spectacole li- 
terar-muzicale dedicate trecutului 
glorios și prezentului socialist a] 
patriei. La bibliotecile publice din 
Alexandria, Tr. Măgurele, Zim- 
nicea, Roșiori de Vede și Videle au 
fost inaugurate expoziții omagiale 
de carte social-politică și beletristi
că, avînd ca temă „Ideea de unita
te națională oglindită în literatu
ră". (Stan Ștefan).

MEHEDINȚI. La Casa de cultură 
din Orșova s-a desfășurat, sub egi
da Consiliului județean al sindica
telor, simpozionul „Unirea Moldo
vei cu Muntenia — rezultat al 
luptei multiseculare a poporului 
român pentru libertate socială și 
unitate națională". Tinerii din ca
drul șantierului național al tinere
tului de pe șantierul hidrocentra
lei Porțile de Fier II au participat 
la o amplă manifestare organizată 
sub genericul „Unirea — visul de 
veacuri al românilor". (Virgiliu 
Tâtaru).

GALAȚI. La Regionala de căi 
ferate s-a desfășurat evocarea in
titulată „Personalități gâlățene 
luptătoare pentru Unire — Ale
xandru Ioan Cuza și Costache 
Negri". La Trustul de construcții, și 
întreprinderea piscicolă s-au ținut 
expuneri sub genericul „Unirea — 
națiunea a făcut-o", iar la între
prinderea „Laminorul de tablă" — 
un concurs cu tema „125' de ani 
de la Unirea Principatelor Româ
ne", urmat de un program de mu
zică și poezie patriotică. De ase
menea, clubul Combinatului side
rurgic a fost gazda simpozionului 
„Patriotismul — izvor veșnic viu al 
forței și eroismului poporului ro
mân", urmat de o șezătoare lite
rară susținută de membrii cenaclu
lui „Slova oțelului", care au citit 
lucrări închinate patriei, partidu
lui și Unirii. (Dan Plăeșu).

Cuza ; Calea Mogoșoaiei era așa de 
plină de oameni incit cei ce nu mai 
încăpuseră pe străzi stăteau pe case. 
De la Antim și. Apolodor, de la Ca
zărmii și Bucur, inconjurind dealul 
Mitropoliei, drumul se întoarce, se 
apropie sau se depărtează — păstrând 
niereu insă in atenție Piața Unirii. 
Bucureștiul peste care ne place să ne 
imaginăm că ningea frint, cu fulgi 
rotunzi și albaștri, era de privit nu
mai pe orizontală, pentru că in afara 
Bărăției, Colței sau culmii dealului 
Mitropoliei, alte înălțimi mai sus de 
trei caturi (ale celor 53 — rețineți 
numai 53 ! — de clădiri) nu se aflau. 
Imaginea era totuși una a contras
telor și a zăbovi prea mult asupra ei 
înseamnă a detalia ceea ce se Înțe
lege din prima clipă : oraș european 
în alcătuirea lui centrală, Bucureștiul 
cunoștea o sărăcie de neimaginat 
spre periferii.

Așa că. exact din aceste motive, să 
lăsăm deoparte centrul și să ne în
dreptăm privirile anului 1984 către 
fostele lui periferii. De la nord la 
sud iși dau mina Cartierul Aviației 
(să ne abatem un pic din drum și 
să privim trecerea prin Cringași- 
Turda peste podul cel nou Grant) și 
Bercenii ; de la est către vest Colen- 
tina se expune ca o adevărată cale 
a soarelui, ramificind prin șoseaua 
Fundeni Pantelimonul (iar mai de
parte prin Morarilor. Balta Albâ-Ti- 
tan), noile cartiere tăindu-și drum 
prin de nerecunoscutul tirg al Obo
rului, prin Calea Moșilor, spre a tăia 
pe la Universitate și Operă (iar de-a- 
colo cu metroul) ori spre Semănă
toarea ori spre Militari. în urbanis
tica Bucureștiului zonele de margine 
au fost supuse celor mai spectacu
loase innoiri, devenind oractic orașe 
in orașul-simbol al Unirii. Iar Piața 
Unirii înseamnă azi un freamăt pe
trecut la cițiva metri sub pămint : 
nodul de metrou cu ramificații spre 
Republica, Semănătoarea, Militari, 
adunind șt răspindind elegant și 
rapid mii de oameni.

Acestea sînt cîteva dintre reperele 
noi ale unei capitale ce s-a impus 
prin aspirațiile unui neam întreg. 
Semnul României moderne — Unirea 
— se leagă indisolubil de acest mo
ment. Așa cum, in decursul istoriei, 
avea să-și mai pună pecetea pe mul
te momente ale drumului către liber
tate, Independență, socialism.

Unirea — un arc peste timp. Unind 
aspirații și întemeiate visuri. înfăp
tuite prin lupta poporului condus de 
partid în anii mărețelor împliniri so
cialiste.

Cu prilejul celei de-a XXV-a ani
versări a Zilei eliberării — sărbă
toarea națională a Republicii Cuba 
— ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, Rodney Lopez Clemente, a 
oferit, vineri, o recepție.

Au luat parte tovarășii Ion Coman, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Iosif Uglar, vicepreședinte al Consi
liului Național al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste, loan 
Avram, Ion Teoreanu — miniștri,

Cronica zilei
La București a fost semnat pro

tocolul privind colaborarea tehnico- 
științifică in domeniul agriculturii 
dintre Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare și Academia de 
Științe Agricole și Silvice din Româ
nia și Ministerul Agriculturii și Aca
demia Unională de Științe Agricole 
„V. I, Lenin" din U.R.S.S., pe anul
1984.

Cu acest prilej, Ferdinand Nagy, 
ministru secretar de stat la Minis
terul Agriculturii și Industriei Ali
mentare, a primit pe L. N. Kuzne- 
țov, adjunct al ministrului agricultu
rii din Uniunea Sovietică, cu care a 
discutat probleme privind dezvol
tarea colaborării economice și teh- 
nico-științifice în domeniul agri
culturii.

★
între 11 și 13 ianuarie a avut loc 

la București cea de-a VlII-a sesiune 
a Comisiei mixte de colaborare cul
turală româno-ungară.

în cadrul sesiunii a fost analizată 
dezvoltarea schimburilor din dome
niile culturii și învățămîntului dintre

întreprinderea „Armătura** din Cluj-Napoca la 100 de ani de existentă
întreprinderea „Armătura" din 

Cluj-Napoca împlinește 100 de ani 
de existentă. Avind, inițial, o capa
citate de producție restrinsă și o do
tare tehnică modestă, întreprinderea 
clujeană a cunoscut, în anii con
strucției socialiste, o puternică dez
voltare, aici crescînd și formindu-se, 
de-a lungul anilor, un colectiv mun
citoresc capabil să realizeze în cele 
mai bune condiții sarcinile din ce în 
ce mai complexe ce i-au fost încre
dințate.

Cu acest prilej aniversar, colecti
vul de oarrîeni ai muncii din între
prinderea clujeană a adresat. într-un 
climat de puternică emulație in 
muncă și mîndrie patriotică, o tele
gramă tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar genera] al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, în care se spune, printre altele: 

întreprinderea în care ne desfășu
răm activitatea a putut să devină, 
îndeosebi după cel de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Român,

t V
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13,00 Telex
13,05 La sfirșlt de săptămînă (parțial 

color)
16,20 Un legămînt pentru eternitate. 

Reportaj de Sânziana Pop
18,45 Săptâmina politică 1
17,00 trichldetea programului
19,00 Telejurnal (parțial color) • Sport
19,13 Ritm șl grație (color)
19,30 Teleenclclopedia
20,00 Film serial : „Frontul Invizibil".

Episodul 10 (color)
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FOTBAL
Turneu al lotului reprezentativ

Ieri a părăsit Capitala, cu desti
nația Quito (Ecuador), lotul repre
zentativ de fotbal. Primul meci al 
turneului din cîteva țări latfno-ame- 
ricane va fi susținut de fotbaliștii 
români duminică, 15 ianuarie, la 
Quito.

Noutăți în desfășurarea turneului final 
al „Mondialului - ’86“

Turneul final al campionatului 
mondial, ediția 1986, va începe la 
31 mai pe stadionul Aztec din 
Ciudad de Mexico și se va încheia la 
29 iunie, cu partida finală pe același 
stadion, tn aproximativ o lună de 
zile se vor juca 52 de meciuri, pe 
12 stadioane din zece orașe me
xicane.

Acest turneu final va avea unele 
noutăți față de precedentul, din Spa
nia 1982. După cum ați observat. în 
unele decizii luate de comitetul exe
cutiv al U.E.F.A. cu privire la tur
neul final european (vezi „Scînteia" 
nr. 12 872 din 12 ianuarie a.c.), acest 
organ n-a făcut altceva decit sâ se 
alinieze unor hotărîri F.I.F.A., adop
tate la 7 decembrie 1983. de exem
plu, relativ la reducerea listei de 
jucători ai fiecărei echipe de la 22 
la 20, insă — măsură agreată de an
trenori — cu dreptul ca toți cei nouă 
jucători de rezervă să se găsească pe 
banca de rezervă, oricare dintre aceș
tia puțind fi utilizați la cele două 
înlocuiri reglementare.

Dar noutățile nu se limitează la 
aceasta. însăși desfășurarea turneu
lui final al C.M. va fi modificată. 
Cele 24 echipe se vor repartiza în 
șase grupe a patru formații, jucînd 
sistem-campionat (fiecare cu fiecare). 
Primele două echipe din fiecare gru
pă (12), cărora li se vor adăuga patru 
dintre cele mai bine clasate dintre 

Mihal Nicolae, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, membri ai conduce
rii altor ministere și instituții cen
trale, organizații obștești, uniuni de 
creație, oameni de știință, cultură si 
artă, generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

cele două țări. Documentul semnat 
la încheierea sesiunii exprimăi do
rința părților de dezvoltare in cbnti- 
nuare a colaborării in aceste dome
nii, pentru o mai bună cunoaștere 
reciprocă a valorilor culturale, a re
alizărilor obținute de cele două țări 
in construcția socialistă. în acest 
sens s-au convenit măsuri pentru 
marcarea in R.P. Ungară a celei 
de-a 40-a aniversări a revoluției de 
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimoerialistă din tara 
noastră, și în România a aniversării 
eliberării Ungariei de sub dominația 
fascistă.

Sesiunea Comisiei mixte de cola
borare culturală româno—ungară s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

La încheierea sesiunii, conducăto
rul delegației ungare a fost primit de 
tovarășa Suzana Gâdea. membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste.

de cînd în fruntea partidului și sta
tului nostru vă aflați dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, o puternică uni
tate economică, ce produce o mare 
cantitate din necesarul de armături 
pentru instalații ale economiei națio
nale.

Ne revine o datorie de onoare ca 
acum, în preajma aniversării zilei 
dumneavoastră de naștere și împli
nirii a peste 50 de ani de activitate 
revoluționară, să ne angajăm că vom 
munci cu și mai mult elan și intran
sigență revoluționară, pentru ca prin 
întreaga noastră activitate să ne si
tuăm la înălțimea mărețelor sarcini 
pe care partidul nostru le pune in 
fața tuturor colectivelor de oameni 
ai muncii, a întregii țări, să intîm- 
pinăm cea de-a 40-a aniversare a 
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă și cel de-al XIII-lea Congres 
al Partidului Comunist Român cu 
cele mai bune rezultate in activita
tea noastră.

20,50 Ninge Ia varietăți. Spectacol mu- 
zical-umorlstlc

22.10 Telejurnal (parțial color) • Sport
22.20 Invitații Televiziunii
23,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal • Sport
19,15 Buletinul rutier al Capitalei
19,30 Moștenire pentru viitor. Dimltrle 

Bollntineahu
20.10 Tineri interpret!
20,45 De pretutindeni. Preocupări ecolo

gice : parcurile naționale
21,00 Portret componistic românesc, 

Gheorghe Dumitrescu (II)
22.10 Telejurnal O Sport
22.20 Bună seara, tete, bună seara, 

băieți !
23,00 închiderea programului

Au făcut deplasarea următorii 19 
jucători : Lung, lordache — Negrilă, 
Ștefănescu, Iorgulescu, Ungureanu, 
Munteanu II, lovan. Zare — Țiclea- 
nu, Boldni. Klein. Bălăci, Hagi, Ma- 
teuț — Geolgău, Cămătaru, Gabor, 
Lăcătuș.

formațiile de pe locul nr. 3 din gru
pe (deci in total 16 echipe) se vor 
califica pentru faza a doua a turneu
lui, în care se va juca sistem-cupă 
(eliminatori^) pină la meciul final.

La Campionatul mondial sint în
scrise 122 echipe reprezentative, re
partizate astfel : Europa — 32. Ame
rica de Sud — 10, Asia — 27. Africa 
— 29, America centrală și zona Ca
raibilor, plus S.U.A. și Canada (re
unite sub titulatura CONCACAF) — 
18, Oceania — 4. Sistemele de cali
ficare sînt foarte diferite de la con
tinent la continent. Cele europene, 
la care e înscrisă și echipa națională 
a României, este bine cunoscut ; el 
va califica 12 echipe. Din America 
de Sud vor fi patru finaliste mon
diale, din Africa și Asia — cite două, 
din CONCACAF — o echipă. Zona 
Oceania nu va avea o calificare di
rectă ; ciștigâtoarea acestei zone va 
juca împotriva echipei europene care 
se va clasa a doua în seria .. echi
pelor secunde europene (după cum se 
știe, din grupele europene nr. 1, 5 și 
7, formate din numai patru echipe, 
promovează direct la Mundial '86 cite 
o formație. Cele clasate pe locurile 
doi joacă un turneu in trei, ale căror 
cîștigătoare iarăși se califică pentru 
Mexic, in timp ce „secunda" joacă un 
baraj cu reprezentativa Oceaniei).

V. M.

Tovarășului TODOR JIVKOV
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria 
Dragă tovarășe Jivkov,
Am aflat cu întristare știrea privind prăbușirea avionului companiei 

„Balkan", care s-a soldat cu moartea pasagerilor și membrilor echipajului.
Vă exprim dumneavoastră, conducerii de partid și de stat bulgare cele 

mai sincere condoleanțe, iar familiilor celor decedați sentimente de profundă 
compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

H Șantierul nr. 2 al întreprinderii 
județene de construcții-montaj Zalău 
a predat anul trecut 75 de aparta
mente peste plan. In 1984, datorită 
unei bune organizări a activității la 
acest șantier, se află într-un avan
sat stadiu de producție alte 90 de 
apartamente, primul bloc urmînd să 
fie predat locatarilor în cursul lunii 
ianuarie. Pînă la jumătatea anului, 
Șantierul 2 va construi 356 aparta
mente.

S Peisajul edilitar al cartierului 
loșia Nord din Oradea s-a îmbo
gățit cu un impunător edificiu : 
Casa de cultură, a științei și teh
nicii pentru tineret. Ea cuprinde o 
sală de spectacole, numeroase spa
ții destinate cercurilor tehnico-apli- 
cative și de creație, o sală de ofi
ciere a căsătoriilor, sediul agenției 
județene B.T.T., precum și hotelul 
tineretului, care încă în această 
lună iși va primi cei dinții oaspeți.

O „Galeria de alimentare" sau 
drumul cărbunelui spre cocs, cum 
i se mai spune, este încă o realiza
re de prestigiu a constructorilor 
Combinatului siderurgic din Călă
rași. Acest succes se înscrie ca o 
nouă etapă în edificarea cetății 
siderurgice de pe malul Borcei.

El Anul acesta, la întreprinderea 
de vagoane din Drobela-Turnu Se
verin productivitatea muncii va 
crește cu 12,7 la sută față de 1983. 
In acest scop, specialiștii realizea
ză primele linii tehnologice roboti
zate. Foarte curînd, se va trece la 
folosirea celulei flexibile robotizate

, pentru sudarea prin puncte în me

„Apus de soare“ 
la a 75-a aniversare
Muzeul literaturii române a 

organizat vineri, 13 ianuarie, 
tradiționala seară de evocări și 
amintiri literare. Rotonda 13, 
care a avut ca temă o capodo
peră a teatrului românesc : Apus 
de soare de Barbu Delavrancea. 
de la’a căței premieră se împli
nesc în curînd trei sferturi de 
secol.

Au fost invitat! să vorbească : 
Emilia St. Millcescu. Radu Be- 
ligan, Virgil Brădăteanu. Ioan 
Massotf. Alexandru Săndulescu 
și Valentin Silvestru.

A prezidat acad. Șerban Cio- 
culescu.

cinema
© Miezul fierbinte ai pîlnli : SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
© Program de desene animate — 9,30; 
11,30; 13,30; 17,30. Grăbcște-te încet — 
15,15: 19,15: DOINA (16 35 38). *
© Ana și „hoțul** : TIMPURI NOI 
(15 61 10) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
@ Dragostea și revoluția : FEROVIAR 
(50 51 40) - 9: 11; 13; 15; 17; 19, ME
LODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18: 20.
© Căruța cu mere : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30: 17.30;, 19,30.
© Misterele Bucureștilor ; COTRO- 
CENT (49 48 48) - 15; 17,15; 19,30.
© O lebădă iarna : PACEA (60 30 85)
— 15,30: 17,30; 19,30.
@ Povestea călătoriilor : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, TOMIS (21 49 46) — 8,30; 13,30;
15,45; 18; 20.
0 Melodii la Costlneștl ; POPULAR 
(35 15 17) - 15; 17,15; 19.30.
© De dragul tău, Anca : COSMOS 
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30, BUZEȘTT (50 43 58) — 15,30; 
17,30; 19.30.
© Balul de slmbătă seara : DACIA 
(50 35 94) - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Naufragiul : SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15; 20.
© Gară pentru doi: STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20, MIORIȚA 
(14 27 14) - 10,15: 13; 16: 19.
O Călărețul cu calul de aur : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
© Fără panică, vă rog : FESTIVAL 
(15 63 84) - 9; 11.15; 13.30; 15,45: 18; 20. 
© îndrăgostit la propria dorință : 
CENTRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18 20.
© Vraciul : GRIVITA (17 08 58) —
12,30; 15; 1T.30; 20.
@ Cenușă și diamant : UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18: 20.
© Șatra î FERENTARI (80 49 85) —
15,30; 17,30; 19,30.
© Inimă sinceră : VIITORUL (11 48 03)
— 15,30; 17,30; 19,30.
© Capturați-i la barieră : ARTA 
(213186) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
19,30.
© Afacerea Pigot : PATRIA (11 86 25) 

diu de bioxid de carbon a panou
rilor de la pereții vagoanelor și fa
bricarea buloaneloi de frînă.

E3 La minele Lupeni, Bărbăteni și 
Livezeni din Valea Jiului se vor pune 
în funcțiune in acest an noi stații 
de degajare și dispecerizare. Aces
tea vor asigura creșterea gradului 
de securitate minieră. îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și prevenirea 
îmbolnăvirilor profesionale.

0 Pentru cele 1 400 hectare pe 
care le vor împăduri in acest an, 
silvicultorii din județul Bacău au 
pregătit în pepinierele de la Căiuți, 
Mănăstirea Cașin, Traian și Podu 
Tuicului aproape 10 milioane puieți 
de stejar, paltin, frasin, cireș și alte 
specii autohtone cu valoare econo
mică ridicată.

El La întreprinderea mecanică 
Nicolina din lași a început zilele a- 
cestea fabricarea unui nou tip de 
betonieră cu o capacitate de 250 
de litri, utilaj modern, reproiectat de 
specialiștii unității în scopul redu
cerii consumului de metal.

El Constructorii din județul Su
ceava au început lucrările la micro- 
hidrocentralele de la Poiana Mă
rului și Vorova. In curînd vor de
mara și cele de la microhidrocen- 
tralele de la Mălin și Izvorul Alb, 
iar pînă în luna iulie va începe 
construirea altor șapte microhidro- 
centrale de puteri mai mari, fieca
re de peste 2 MWh. In acest an, în 
microhidrocentralele puse în func
țiune în întregul județ se vor pro
duce aproximativ 5 milioane kWh 
energie electrică.

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 141 

Ianuarie, ora 20 — 17 ianuarie, ora 20„ 
In țară î Vremea va fi în general în
chisă. Vor cădea precipitații slabe lo
cale, mai ales sub formă de ninsoare, 
îndeosebi în jumătatea de nord a tării. 
VîntuT va sufla slab, pînă la moderat, 
cu unele intensificări în zonele de mun- 
te,, .predominînd. din sectorul vestic. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 8 și pl îs 2 grade, izolat 
mat coborîte, iar ce e maxime între 
minus 3 și plus 7 grade. Pe alocuri mai 
ridicate. Ceață dimineața și seara. In 
București : Vremea va fi în general în
chisă. Vor cădea precipitații slabe, mai 
ales sub formă de ninsoare îndeosebi 
în primele zile. Vîntul va sufla slab, 
pînă la moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 3 și zero 
grade, iar cele maxime vor oscila între 
2 și 5 grade. Ceață dimineața și seara.

— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
BUCUREȘTI (15 61 54) — 8,45; 11;
13,15; 15,45; 18; 20,15, MODERN 
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, FAVORIT (45 30 70) — 8; 12; 14; 
16; 18; 20.

teatre
© Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Ploșnița — 14,30; Salonul — 
19,30; (sala Atelier) : Cartea lui loviță
— 15: latre patru ochi (A) — 19,30; 
(sala Batiștei) : Gimnastică sentimen
tală — 19.
© Opera Română (13 18 57) : Spărgă
torul de nuci — 11; Nunta lui Figaro
— 18.
@ Teatrul de operetă (14 80 11) : Vila 
cu iluzii — 19.
@ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) : 
Ivan Vasilievici — 15; Amintiri — 19; 
(sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : Tar- 
tuffe — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, 
fiuturi — 15; Un pahar cu sifon —
19,30.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Miriiala — 15; 19,30.
@ Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
țitoarea — 15; 19.
© Teatrul „Nottara*4 (59 31 03, sala 
Magheru) : Copiii soarelui — 19,30; 
(sala Studio) : Acești îngeri triști
— 15.
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrînă — 19; (sala Giu
lești, 18 04 85) : Dragostea prințesei — 
15; Pălăria florentină — 19.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase*4 
(sala Savoy, 15 56 78) : Revista revis
telor — 16; Doctore, sînt al dv. — 
19,30; (sala Victoria, 50 58 65) : Fru
mosul din pădurea zăpăcită — 19,30. 
© Ansamblul „Rapsodia română** 
(13 13 80) : Ne cunoaștem din vedere
— 19.
@ Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) i 
Dulcea ipocrizie a bărbatului matur
— 19,30.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Intre caftan și smoking — 18,30.
© Teatrul „Ion Creangă4* (50 26 55) : 
AJbă ca zăpada și cei 7 pitici — 10.
• Circul București (11 01 20) : Carna
valul stelelor — 16; 19,30.

• CRIOENERGETICA. 
Mai multe institute de cercetări 
științifice din U.R.S.S. fac cer
cetări ih vederea realizării 
unor utilaje crioenergetice su- 
praconductibile și a liniilor 
criogene pentru transportarea 
curentului electric. Supracon- 
ductibilitatea deschide mari 
perspective in domeniul produ
cerii și transportului energiei 
electrice. Greutatea si dimen
siunile turbogeneratoarelor crio
gene sînt de aproximativ două 
ori mai reduse decit ale agre
gatelor tradiționale, ceea ce va 
permite reducerea cheltuielilor 
pentru construcția sălilor unde 
sint montate utilajele. In ceea 
ce privește liniile criogene pen
tru transportul curentului elec
tric. acestea pot transporta, pe 
un singur cablu, tot atita ener

gie cită consumă în prezent un 
oraș de mărimea Moscovei. în 
sfîrșit. acumulatoarele criogene 
vor face posibilă rezolvarea 
problemei acumulării energiei 
electrice în timpul nopții — 
cind consumul scade — șl li
vrarea ei în orele de virf.

© EXPEDIȚIE ÎN A- 
TLANTIC. Celebrul explora
tor francez Jacques-Yves Cous
teau a declarat că ambarcațiu
nea sa, propulsată prin forța 
vintului, care efectuează o ten
tativă de traversare a Oceanu
lui Atlantic, a dovedit posibili
tatea folosirii unor asemenea 
nave. Ambarcațiunea utilizată de 

Cousteau in această nouă expe
riență pe mările și oceanele 
lumii are 13,5 m lungime și o 
greutate de 42 t. Echipajul am

barcațiunii și-a început călăto
ria transatlantică la 12 octom
brie, cind a plecat din portul 
marocan Tanger spre New 
York — punctul terminus al 
misiunii sale, ce ar urma să fie 
atins la sfîrșitul acestei luni. 
Exploratorul francez antici
pează câ navele pot econo
misi 40 la sută din combustibil 
dacă utilizează, pe lingă siste
mul clasic de propulsie, și pe 
cel experimentat de ambarca
țiunea sa, care constă in utili
zarea curenților de aer.

© METODE MODER
NE ÎN ELABORAREA 
OȚELULUI. La Anshan, com
plex metalurgic de frunte al 
Chinei, au fost adaptate două 
ccnvertizoare pentru utilizarea 

unei noi metode, de eficiență 
sporită, la elaborarea oțelului. 
Metoda — una din cele mai noi 
folosite in prezent in țările dez
voltate din punct de vedere in
dustrial — constă in insuflarea 
de oxigen și de gaz inert atit 
prin partea inferioară, cît și prin 
cea superioară a convertizoru- 
lui, în loc de insuflarea într-o 
singură parte, cum se proceda 
pLnă in prezent. Metoda contri
buie la echilibrarea procesului de 
elaborare a oțelului, permițînd 
economii de oxigen. In plus, pot 
fi realizate mai multe tipuri de 
oțeluri, inclusiv oțeluri speciale 
cu conținut redus de fosfor.

Pretutindeni
• CONDUCTE SUB

MARINE. Referindu-se la teh
nologiile utilizate pentru explo
rarea și exploatarea resur
selor de hidrocarburi de o- 
rigine marină, cotidianul fran
cez „Le Monde" scrie, intre 
altele, că instalarea de conduc
te submarine a progresat foarte 
repede. tn 1968, arată ziarul, era 
posibil să se instaleze țevi de 
22,5 centimetri in diametru, la 
o adincime de 135 metri ; in 1975 
se instalau țevi de 30 cm la o 
adîncime de 150 m, iar in 1978, 
țevi de 50 cm la o adîncime de 

250 m. In prezent, se instalează 
o conductă norvegiană de 70 :m, 
La o adincime de 250 m. Actual
mente. Compania franceză a pe
trolului. Societatea națională 
Elt Aquitaine, șantierele din 
Bretania și Comex lucrează la 
un sistem capabil să Înlocuias
că prin telecomandă de la supra
față conductele submarine de
teriorate.

© VOR DISPĂREA CA- 
RULE DENTARE ? Pînă 
sfîrșitul secolului, oamenii vor 
scăpa de cariile dentare, susține 
dr. Harald Loe, directorul Insti
tutului american de cercetări 
stomatologice din Bethesda, sta
tul Maryland. Pe termen lung, 
susține medicul american, una 
dintre descoperirile cele mai 
promițătoare va ti identificarea 

genei emailului dentar. El a a- 
nunțat că la Universitatea din 
California se fac. încercări de 
realizare pe cale sintetică a u- 
nor asemenea gene. Stomatologii 
vor putea astfel astupa cariile 
cu „ciment" natural, identic e- 
mailului dentar originar.

© TELEVIZOR CU 
HÎRTIE IMPRIMANTĂ. 
Firma japoneză Mitsubishi E- 
lectric Corporation a reali
zat un televizor alb-negru care 
poate să imprime Imaginile 
pe o hîrtie fotografică specială. 
Se precizează că în prezent se 
lucrează la punerea la punct a 
unui aparat similar pentru im
primarea imaginilor color. Ase
menea televizoare pot avea 
multiple aplicații în industrie și 

medicină, în special în imprima
rea imaginilor aparatelor cu raze 
„x“, elimiinîndu-se procesele, ac
tuale de prelucrare a peliculei, 
precum și în activitățile de cer
cetare din diferite domenii.

© DESCOPERIRE PA
LEONTOLOGICĂ. Fosila 
pietrificate de canguri au fost 
scoase la iveală recent de un 
grup de paleontologi în locali
tatea egipteană Fayum — o oază 
situată la circa 100 km sud-vest 
de Cairo. Dat fiind faptul că 
fosilele au o vechime de circa 
50 milioane de ani. descoperirea 
infirmă teoria potrivit căreia 
marsupialele au dispărut din 
toate zonele Terrel, cu excepția 
Australiei. în urmă cu 100 mi
lioane de ani.



Un deziderat major al popoarelor continentului 

CONFERINȚA DE LA STOCKHOLM SĂ MARCHEZE UN PAS 
IMPORTANT SPRE ÎNFĂPTUIREA DEZARMĂRII, 

SPRE EDIFICAREA SECURITĂȚII SI ÎNCREDERII IN EUROPA 
I I

Declarația primului ministru suedez
STOCKHOLM 13 (Agerpres). — 

Primul ministru al Suediei, Olof 
Palme, a relevat. într-o cuvîntare, 
marea însemnătate a conferinței 
pentru măsuri de încredere și secu
ritate și pentru dezarmare în Eu
ropa. care urmează să se deschidă 
la Stockholm; Conferința, a spus el, 
poate deveni un pas important pe 
calea realizării unei păci trainice și 
stabile în lume.

In context, premierul suedez s-a 
pronunțat împotriva armelor nu
cleare. Un război atomic poate duce 
la o catastrofă, la modificarea cli
mei pe Pămînt. la o reîntoarcere la 
perioada glaciară, a subliniat el, a- 
dăugînd că omenirea nu va putea 
supraviețui războiului nuclear și de 
aceea este necesar să se facă totul 
pentru a preîntâmpina declanșarea 
lui.

„Iugoslavia așteapta să aiba loc un dialog substantial"
BELGRAD 13 (Agerpres). — In ca

drul unei conferințe de presă, pur
tătorul de cuvint al Secretariatului 
fșderal pentru Afacerile Externe al 
R.S.F. Iugoslavia, a declarat — în le
gătură cu apropiata conferință din 
capitala Suediei pentru măsuri de 
încredere și securitate și pentru 
dezarmare în Europa — că tara sa 
„așteaptă ca la Stockholm să aibă 
loc un dialog politic substantial a-

supra aspectelor militare ale secu
rității europene în vederea depăși
rii confruntărilor și a neîncrederii e- 
xistente". „Conferința de la Stoc
kholm — a spus el — trebuie să a- 
dopte măsuri concrete si cu implica
ții pe termen lung a căror aplicare 
ar contribui la consolidarea încrede
rii și securității în Europa" — rela
tează agenția Taniug.

Președintele R.F.G. evidențiază necesitatea 
continuării cooperării intereuropene

BONN 13 (Agerpres). — Cu prile
jul primirii membrilor corpului di
plomatic acreditat la Bonn, preșe
dintele R.F. Germania, Karl Cars
tens, a adresat un apel tuturor fac
torilor politici de răspundere din 
lume să facă totul pentru ca anii ’80 
să constituie un deceniu al dezarmă

rii — informează agenția D.P.A. Re- 
ferindu-se la apropiata conferință 
de la Stockholm, președintele R.F.G. 
a evidențiat că aceasta constituie un 
pas important pe calea continuării 
procesului dialogului și cooperării 
între Est și Vest, început la Hel
sinki.

QUITO

Pentru un program comun de acțiune 

al tarilor latino-americane
în vederea depășirii actualelor diiicultăți economice

QUITO 13 (Agerpres). — In conti
nuarea lucrărilor Conferinței econo
mice latino-americane la nivel înalt, 
de la Quito, vorbitorii s-au pronun
țat pentru un program de acțiune 
comun al statelor latino-americane 
și caraibiene, în vederea depășirii 
actualelor dificultăți din economiile 
lor naționale, pentru un dialog con
structiv cu țările puternic industria
lizate, pentru intensificarea cooperă
rii cu toate statele în curs de dez
voltare și instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale.

Președintele sesiunii Adunării Ge
nerale a O.N.U., Jorge Illueca. a evi
dențiat condițiile vitrege actuale din 
viața economică mondială. în care 
produsele de export ale țărilor în 
curs de dezvoltare sînt achiziționate 
la preturi scăzute sau constituie 
obiectul unor bariere vamale și 
restricții comerciale. Referindu-se la 
nivelul excesiv al dobî'nzllor percepu
te de băncile occidentale, vorbitorul 
a relevat că acesta va conduce la o și 
mai mare sporire a datoriei externe 
a țărilor latino-americane și caraibie
ne. iar un eșec în solutionarea pro
blemei datoriilor ar putea să afecteze 
stabilitatea socială, politică și eco
nomică a regiunii.

Președintele Ecuadorului, Osvaldo

Hurtado, s-a pronunțat pentru o po
ziție fermă, clară și unitară a state- 
lor latino-americane și caraibiene 
privind criza economică regională și 
internațională și a subliniat necesi
tatea adoptării unor măsuri practice, 
a unor programe realiste și concrete 
care să conducă la depășirea actualei 
situații a țărilor din zonă, cea mai 
grea din ultima jumătate de secol.

Președintele Columbiei, Belisario 
Betancour, a arătat că nivelul înalt 
al datoriilor externe ale Americii 
Latine a fost cauzat de reciclarea 
nejustă a lichidităților internaționale, 
de înrăutățirea permanentă a siste
mului de schimburi valutare, de mă
surile restrictive și discriminatorii 
practicate de statele puternic indus
trializate în comerțul cu țările în 
curs de dezvoltare, de ratele înalte 
ale dobînzilor stabilite de creditorii 
externi.

Alți vorbitori. între care președin
tele Republicii Costa Rica, Luis Al
berto Monge, au evidențiat impor
tanța solidarității statelor latino- 
americane și caraibiene, a afirmării 
voinței comune de a acționa pentru 
depășirea actualelor dificultăți din 
economiile lor naționale și apărarea 
fermă a cuceririlor economice și so
ciale ale popoarelor din regiune.

Schimb de mesaje Ia nivel înalt 
româno-nepalez

KATMANDU 13 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
președintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu au fost transmise regelui 
Nepalului. Birendra Bir Bikram Shah 
Deva, și reginei Aishwarya Rajya 
Laxmi un salut prietenesc și cele 
mai bune urări de sănătate și fe
ricire personală, de progres, pace și 
prosperitate poporului nepalez.

Exprimînd calde mulțumiri, regele 
Nepalului a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu. din partea 
sa și a reginei, cordiale salutări și 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de pace, bunăstare 
și progres poporului român.

Schimbul de mesaje a fost pri
lejuit de primirea de către rege
le Nepalului a tovarășului Vasile 
Pungan. ministrul comerțului exte
rior și cooperării economice inter
naționale.

în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cordială.

au fost abordate aspecte ale relații
lor bilaterale și unele probleme inter
naționale de interes comun.

în acest cadru, regele Nepalului a 
dat o înaltă apreciere contribuției 
personale a președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. la eforturile îndreptate 
spre oprirea cursei înarmărilor, spre 
dezarmarea generală. în primul rînd 
dezarmarea nucleară, solutionarea pe 
cale pașnică, prin tratative, a tuturor 
conflictelor dintre state, lichidarea 
subdezvoltării și instaurarea noii or
dini economice internaționale, demo
cratizarea raporturilor internaționale.

Pornind de la importanta deosebită 
a dialogului la cel mai înalt nivel, 
regele Birendra a acceptat invitația 
de a efectua o vizită oficială în 
România, împreună cu regina, și, la 
rîndul său. a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România, și tova
rășei Elena Ceaușescu invitația de 
a efectua o vizită oficială în Nepal.

Datele vizitelor urmează a fi sta
bilite ulterior, pe cale diplomatică.

Relațiile chino-americane
Declarații ale premierului Consiliului de Stat al R.P. Chineze 

și ale președintelui S.U.A.

SIERRA LEONE

Lucrările Congresului 

partidului Congresul 
întregului Popor

FREETOWN 13 (Agerpres). — La 
Freetown se desfășoară lucrările ce
lui de-al VlII-ilea Congres al parti
dului Congresul întregului Popor din 
Sierra Leone. în centrul. probleme
lor înscrise pe ordinea de zi a aces
tui forum se află creșterea rolului 
partidului în viata politică, socială 
si economică a tării, promovarea 
unei politici de consolidare a suve
ranității și independentei naționale, 
dezvoltarea economiei. în primul 
rind a agriculturii, ridicarea nive
lului de trai al întregului popor.

Luind cuvîntul, secretarul general 
al partidului, președintele republicii, 
Siaka Stevens, a reafirmat hotărîrea 
tării sale de a acționa în vederea 
consolidării păcii și securității in
ternaționale, Republica Sierra Leo
ne. a subliniat vorbitorul, își va a- 
duce aportul in continuare la acti
vitatea Organizației Națiunilor Uni
te și Organizației Unității Africane, 
a mișcării de nealiniere, la efortu
rile acestora pentru menținerea pă
cii în întreaga lume. Pe plan extern, 
a precizat el. Sierra Leone va pro
mova cu consecventă o politică ba
zată pe principiile egalității in 
drepturi, respectării suveranității și 
integrității teritoriale a statelor, 
colaborării si nealinierii.

' Pentru pace, pentru Încetarea j
) cursei înarmărilor! '
Ă --------------- ’
Ă ITALIA : Mare demonstrație antirăzboinică la Veneția

ROMA 13 (Agerpres). — La Ve- 
l neția a avut loc o mare demon- . o f-4 c» v» 4-4 »rl*ir\4 n 4 4 va 4 + 4 o 4* Ci O

_____ ____________________ sin- 
dicale italiene. Au participat repre
zentanți ai diferitelor partide po
litice, organizații obștești, de fe
mei și tineret, locuitori ai orașelor 
învecinate.

La mitingul organizat la înche

1 strație antirăzboinică inițiată 
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WASHINGTON 13 (Agerpres). — 
După încheierea convorbirilor ofi
ciale cu președintele S.U.A.. Ronald 
Reagan, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Zhao Ziyang, 
a declarat că vizita sa la Washington 
a fost apreciată de ambele părți ca 
fiind folositoare, iar discuțiile avute 
au fost „prietenești, sincere și se
rioase". ele contribuind Ia „sporirea 
înțelegerii reciproce" — relatează a- 
gentia China Nouă. Vizita a dovedit 
că în relațiile dintre China și 
S.U.A. s-au înregistrat unele pro
grese. RelȘVînd prietenia manifesta
tă în timpul vizitei sale de poporul 
american. Zhao Ziyang a afirmat că, 
„desigur, rămin multe de făcut pen
tru a rezolva cu adevărat proble
mele aflate în suspensie intre țările

noastre si a realiza cooperarea pen
tru care ne-am angajat".

Președintele S.U.A. a declarat : 
„Convorbirile avute s-au referit la o 
gamă largă de probleme globale și 
bilaterale. A reieșit clar că si S.U.A. 
Si R.P. Chineză sint de acord asupra 
unui număr de probleme. Chiar și 
în problemele asupra cărora nu sîn- 
tem de acord am reușit împreună să 
ne clarificăm pozițiile".

La Casa Albă a fost semnat de 
către președintele Ronald Reagan și 
premierul Zhao Ziyang un acord- 
cadru de cooperare industrială și teh
nologică între China si S.U.A., ce ur
mează să fie realizat prin interme
diul Comisiei mixte pentru comerț. 
A mai fost semnat un acord de co
laborare in domeniul științei si teh
nologiei.

ORIENTUL MIJLOCIU

Alegerile prezidențiale 
din Algeria

Președintele Chadli Bendjedid 
a fost reales in funcția de șef 

al statului
ALGER 13 (Agerpres). — în ca

drul alegerilor prezidențiale care au 
avut loc, joi, în Algeria, președin
tele Chadli Bendjedid, secretar gene
ral al Partidului Frontul de Elibe
rare Națională, a fost reales în 
funcția de șef al statului, pentru o 
nouă perioadă de cinci ani — trans
mite agenția algeriană A.P.S., cita
tă de agențiile internaționale de 
presă. După cum a anunțat într-o 
conferință de presă ministrul alge- 
rian de interne, Mohamed Hadj Yala, 
președintele Chadli Bendjedid a ob
ținut 95,36 Ia sută din sufragii.

Participarea la scrutin a fost ma
sivă. din totalul alegătorilor înre
gistrați prezentindu-se la urne 96,27 
la sută.BEIRUT 13 (Agerpres). — După o 

noapte relativ calmă, vineri, o serie 
de sectoare din estul și sud-estul 
Beirutului au fost bombardate de pe 
pozițiile situate pe înălțimile din 
vecinătatea capitalei, transmit agen
țiile internaționale de presă. Mai 
multe proiectile au explodat în zona 
portului și. în suburbia Hadath. pro- 
vocind moartea a două persoane și 
rănirea altora. Se precizează că o 
serie de obuze au căzut asupra car
tierului general al armatei libaneze 
de la Khalde și asupra pozițiilor a- 
cesteia de pe înălțimile Ain Ksour. 
Postul de radio Beirut, citat de agen
ția Reuter, a anunțat că aeroportul 
internațional Beirut a fost închis 
pentru mai multe ore.

Totodată, un purtător de cuvint 
militar american a declarat că uni
tăți ale contingentului S.U.A. din 
cadrul Forței multinaționale din Li
ban au deschis focul, timp de o ju
mătate de oră, asupra unor poziții 
situate la est de aeroportul interna
țional din Beirut. Au fost utilizate 
arme de diferite calibre.

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 
— Președintele Comitetului O.N.U. 
pentru exercitarea drepturilor ina
lienabile ale poporului palestinian, 
Massamba Sacre (Senegal), a cerut 
organizației mondiale să adopte mă
suri eficiente pentru apărarea drep
turilor palestinienilor din teritoriile 
arabe ocupate. într-o scrisoare adre
sată secretarului general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, Massamba 
Sarre menționează că recentele ho
tărâri ale parlamentului israelian de 
a extinde legislația israeliană în te
ritoriile ocupate de pe malul vestic 
al Iordanului și din regiunea Gaza 
„constituie o mărturie a intenției Is
raelului de a anexa aceste teritorii, 
precum și o discriminare a poporului 
palestinian". Hotărârile knessetului 
israelian, precizează scrisoarea, sînt 
în flagrantă contradicție cu normele 
dreptului international și cu nume
roase rezoluții ale Adunării Gene
rale a O.N.U. și ale Consiliului de 
Securitate.

madrid: Reluarea
dialogului dintre socialiști 

și comuniști în Spania
MADRID 13 (Agerpres). — Pre

ședintele guvernului spaniol. Felipe 
Gonzalez, a avut o întrevedere cu 
secretarul general al Partidului Co
munist din Spania, Gerardo Iglesias, 
care i-a propus să colaboreze cu par
tidul său în lupta împotriva șomaju
lui și terorismului — informează 
agenția Taniug. S-a convenit, tot
odată, ca astfel de intîlniri să aibă 
loc în fiecare lună. Această întîlnire 
— relevă agenția Taniug — repre
zintă, de fapt, reluarea dialogului 
dintre socialiști și comuniști în 
Spania.

Unitatea dialectica, indisolubilă dintre politica internă 
și externă a partidului și statului nostru

(Urmare din pag. I)

Aceeași statornică grijă fată de 
afirmarea condiției umane, fată de 
asigurarea drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului se regă
sește și în politica externă a Româ
niei socialiste. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a elaborat teza de ma
ximă importanță că dreptul suprem 
al oamenilor și al popoarelor este 
dreptul la viață, la pace. Pentru a- 
flrmarea acestui drept, secretarul 
general al partidului și-a consacrat 
și își consacră nesecata-i energie, 
opinia publică văzînd pe bună drep
tate în șeful statului român un ade
vărat „erou al păcii". Puternicul 
umanism de care este pătrunsă În
treaga activitate internațională a 
secretarului general al partidului 
se întruchipează în preocuparea ne
clintită pentru oprirea cursei înar
mărilor și înfăptuirea dezarmării, 
pentru înlăturarea primejdiei nu
cleare, care amenință înseși destinele 
civilizației umane.

Aceluiași nobil țel' îi slujesc efor
turile tenace pe care președintele 
țării Ie face pentru soluționarea pe 
căi pașnice, prin mijloace politice 
a diferendelor dintre state, arătînd 
în permanență că, oricît de Îndelun
gate și dificile ar fi tratativele, ele 
sint infinit preferabile unui con
flict armat, care se soldează întot
deauna cu pierderea bunului celui 
mai de preț de pe lume — viețile 
omenești.

Același umanism se regăsește din 
plin în poziția României pentru în
lăturarea subdezvoltării — fenomen 
atît de tragic care condamnă zeci și 
zeci de popoare la grele suferințe 
și lipsuri, le privează de accesul la 
cuceririle civilizației. Cu înaltă prin
cipialitate și exemplară perse
verență militează tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru făurirea noii ordini 
economice internaționale, pentru ja
lonarea unui ansamblu de măsuri 
menite să asigure lichidarea deca
lajelor, a împărțirii lumii între bo- 
gați și săraci și să ducă la împli
nirea aspirațiilor legitime de propă
șire ale tuturor popoarelor. S-ar 
putea spune că, intr-un anumit sens, 
preocuparea secretarului general al

partidului pentru dezvoltarea armo
nioasă și progresul tuturor zonelor 
țării se regăsește, desigur, în co
ordonate specifice, și în această 
viziune generală a globului.

O POLITICĂ DEMOCRA
TICĂ UNITARĂ. ° trăsătură 
fundamentală a politicii noastre 
interne o constituie largul demo
cratism al vieții sociale. In acest 
sens. în România socialistă s-a dez
voltat un larg sistem de organisme 
democratice, în care oamenii muncii 
participă nemijlocit la luarea deci
ziilor privind conducerea tuturor 
sectoarelor de activitate, a întregii 
societăți — formă superioară, mult 
mai democratică decât cea bazată pe 
competiția dintre diferite partide, 
care reprezintă interesele anumitor 
grupări sociale. Partidul nostru în
țelege democrația ca o posibilitate 
de afirmare deschisă a voinței tu
turor oamenilor muncii în deciziile 
majore ale progresului. S-a făurit 
astfel un sistem unic, original și 
atotcuprinzător, care asigură fiecă
rui cetățean posibilitatea de a-șl 
spune cuvîntul și a participa activ 
la conducerea vieții sociale — acesta 
fiind scopul întregului ansamblu de 
structuri și instituții democratice 
create în acești ani în tara noastră.

Pe planul politicii externe această 
trăsătură definitorie se materiali
zează în eforturile neslăbite depuse 
de secretarul general al partidului 
pentru democratizarea întregii vieți 
internaționale — ceea ce presupune 
participarea tuturor țărilor, mici, 
mijlocii sau mari, la soluționarea, în 
interesul popoarelor, a multiplelor 
probleme cu care este confruntată 
omenirea. în viziunea secretarului 
general al partidului, democratizarea 
vieții internaționale impune înră
dăcinarea trainică a principiilor 
fundamentale ale relațiilor interna
ționale, renunțarea la folosirea for
ței și amenințarea cu forța — afir
marea deplină a egalității in drepturi 
a tuturor statelor, indiferent de mă
rime, nivel de dezvoltare, orinduire 
socială sau regim politic, de apar
tenență sau neapartenență la alian
țele militaro-politice. în viziunea

președintelui Republicii orice stat 
are nu numai dreptul, ci și datoria 
de a-și face cunoscută și susținută 
poziția in orice problemă internațio
nală — și cu atit mai mult în pro
bleme care îl privesc, cum este, în 
aceste zile, necesitatea renunțării la 
noua escaladare a înarmărilor nu
cleare în Europa, care amenință toa
te popoarele continentului și întrea
ga omenire. în sfîrșit. democratiza
rea relațiilor internaționale presu
pune perfecționarea și creșterea ro
lului O.N.U., forumul cel mai larg 
și mai reprezentativ al comunității 
mondiale.

EFICIENȚA METODEI DE 
ACȚIUNE DIRECTĂ. După cum 
se știe, elaborarea politicii partidu
lui nostru are ca premisă de bază 
contactul nemijlocit cu realitățile 
țării. Este o practică permanentă in 
stilul de muncă al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu realizarea unui 
dialog direct, nemijlocit, cu oamenii 
muncii, desfășurarea unor vizite 
sistematice de lucru în toate jude
țele și localitățile tării. Acestei mo
dalități eficiente de cunoaștere a 
realităților social-economice ale tă
rii i s-a adăugat, pe parcursul ani
lor, un șir de forme instituționaliza- 
te ale gîndirii și acțiunii colective —• 
consfătuiri, conferințe, congrese. Pe 
aceste căi partidul este în măsură 
să cunoască temeinic „pulsul" acti
vității economico-sociale, să realize
ze un fructuos schimb de idei cu 
poporul, să identifice, în strîns con
sens de voință cu făuritorii bunuri
lor materiale și spirituale, cele mai 
judicioase soluții și căi de acțiune. 

Largul dialog cu poporul, cu ma
sele largi își are corespondent pe 
plan internațional în extraordinar de 
intensa activitate de vizite, contacte 
și convorbiri ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu șefi de state 
și de guverne, cu importanți oameni 
politici sau cu personalități de vază 
ale vieții politice mondiale, pe pă- 
mintui patriei sau în cadrul unor 
itinerare istorice întreprinse, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în țări de pe toate continentele. Di
namismul, principialitatea, spiritul

de • inițiativă imprimate de secreta
rul general al partidului întregii ac
tivități internaționale a României so
cialiste își găsesc astfel una din cele 
mai semnificative expresii tocmai in 
extinderea neîntreruptă a dialogului 
fertil spre toate zările lumii. Stau 
mărturie. în acest sens, relațiile di
plomatice pe care România le între
ține cu 139 de state (față de numai 
25 în 1947) și raporturile sale eco
nomice și cultural-științifice cu peste 
150 de state. Numărul important de 
documente semnate la cel mai înalt 
nivel au contribuit la intensificarea 
relațiilor de conlucrare prietenească 
ale României cu celelalte națiuni 
ale lumii. înscriind, în același timp, 
inestimabile contribuții la afirmarea 
unui nou tip. democratic de relații 
internaționale.

POPOARELE-FACTORUL 
HOTĂRITOR AL ISTORIEI. 
Atît în conceperea, cit și în apli
carea practică, în înfăptuirea între
gii politici a partidului o trăsătură 
de bază o constituie încrederea 
nestrămutată în capacitatea de 
creație a poporului român. Re
prezintă. fără îndoială, unul din 
marile merite ale secretarului gene
ral al partidului acela de a fi îmbo
gățit cu elemente originale teza fun
damentală a materialismului dialec
tic și istoric potrivit căreia popoa
rele sînt adevăratele făuritoare ale 
istoriei, factorul determinant al în
tregii evoluții economico-sociale. 
Din această largă perspectivă isto
rică, partidul nostru a mobilizat în
tregul popor, clasa muncitoare, ță
rănimea, intelectualitatea, toate ce
lelalte categorii sociale, la înfăp
tuirea programelor adoptate de con
gresele si conferințele naționale ale 
partidului.

în același timp, neclintita încre
dere în forța popoarelor, în rolul lor 
hotărîtor in înfăptuirea năzuințelor 
de pace, libertate, democrație și 
progres ale întregii omeniri se de
gajează din toate acțiunile pe care 
secretarul general al partidului le 
promovează cu nedezmințită con
secvență in arena vieții internațio

nale. Secretarul general al partidu
lui a formulat concluzia puternic 
mobilizatoare că în confruntarea 
dintre cele două tendințe diametral 
opuse de pe arena mondială pre
ponderența aparține forțelor care se 
pronunță pentru linia păcii, inde
pendenței și destinderii, că popoa
rele au capacitatea de a opri cursul 
periculos al evenimentelor, de a 
impune o politică nouă de convie
țuire pașnică și colaborare egală in 
drepturi între toate națiunile. în 
numele acestui adevăr fundamental 
președintele țării a adresat și adre
sează popoarelor continentului și 
ale întregii lumi, maselor celor mai 
largi de pretutindeni chemarea în
flăcărată de a-și uni și mai ștrins 
eforturile pentru oprirea amplasării 
noilor rachete cu rază medie de ac
țiune in Europa și reluarea tratati
velor de la Geneva, pentru asigu
rarea păcii pe continent și pe în
treaga planetă.

Se poate astfel aprecia. în mod 
sintetic, că îmbinarea armonioasă și 
organică, indisolubilă, dintre politi
ca internă și cea externă a Româ
niei socialiste se evidențiază în tot 
ceea ce a întreprins și întreprinde 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ca un 
fir roșu este străbătută inepuizabila 
sa activitate de ideea cardinală că 
pentru realizarea marilor obiective 
de ridicare a patriei spre noi trepte 
de progres și civilizație, de creștere 
a bunăstării întregului popor este 
imperios necesară asigurarea unor 
condiții internaționale de pace, des
tindere și colaborare — și că. în a- 
celași timp, succesele obținute pe 
plan intern, în opera de construcție 
socialistă. reprezintă contribuția 
marcantă la creșterea forțelor socia
lismului și păcii în lume, la afir
marea superiorității noii orînduiri. 
Astfel, unitatea dialectică dintre po
litica internă și politica internațio
nală reprezintă o sursă de vitalitate 
și un izvor de forță pentru întreaga 
activitate a partidului în promo
varea cauzei socialismului și păcii, 
marele tel care animă partidul nos
tru in opera sa constructivă pe plan 
intern, cit și în amplul său demers 
în arena vieții internaționale.

demonstrației. vorbitorii au 
încetarea lucrărilor de la 
militară Comiso (Sicilia), i 

urinează să fie amplasate 112 > 
Participantii la

ierea 
cerut 
baza 
unde 
rachete „Cruise", 
miting au adresat tuturor locuito
rilor Italiei chemarea de a lua 
parte activ la lupta pentru pace, 
destindere, împotriva pericolului 
unei catastrofe nucleare.

crescîndâ a mișcăriiJAPONIA : Amploarea
împotriva armelor nucleare

TOKIO 13 (Agerpres). — „Ne 
pronunțăm pentru încetarea cursei 

, înarmărilor, împotriva construirii și 4 amplasării de arme nucleare" — 
’ se spune intr-o scrisoare adresată ț de profesorul in biologie Yosiaki 
i Ito de la Universitatea din Nagoya 1 colegilor săi din întreaga lume.
i „Mesajele antinucleare" — men- 
■ ționează agențiile de presă — au 

devenit o parte componentă a lup
tei pentru pace a oamenilor de 
știință, „Nu totdeauna putem par
ticipa în mod nemijlocit la de
monstrațiile și mitingurile pentru 
pace — se spune in scrisoarea pro
fesorului nipon — dar vrem să se 
știe că noi, oamenii de știință, sin- 
tem cu tot sufletul alături de 
această mișcare".

Pe de altă parte, intr-o declara
ție adresată premierului Yasuhiro 
Nakasone, Comitetul japonez pen
tru interzicerea armelor atomice și 
cu hidrogen a condamnat aprobarea 
de către autoritățile nipone a pla
nurilor S.U.A. de a amplasa, ince-
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pind din iunie a.c., rachete nuclea
re „Tomahawk" pe navele flotei a i 
Vil-a americane dislocate in portu- ’ 
rile japoneze. Autorii declarației ț 
cer, totodată, guvernului ~x -—— ■ 
te cu strictețe cele trei 
nenucleare înscrise in
Japoniei : de a nu importa, u , 
dispune și a nu produce armament ț 
nuclear.

In Japonia s-au constituit nu
meroase organizații de luptă pentru 
pace ale unor diferite categorii pro
fesionale. Printre acestea se află 
organizații ale medicilor, muzicie
nilor, oamenilor de știință și cultu
ră, totalizind peste șapte milioane 
de membri. Dealtfel, sondaje de 
opinie organizate de diverse publi
cații nipone relevă că majoritatea 
covirșitoare a japonezilor se pro- [ 
nunță liotărit împotriva cursei t 
înarmărilor, pentru limitarea și li- < 
chidarea armelor nucleare, pentru 1 
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să respec- f 
principii ! 

constituția L 
rta, a nu [
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eliberarea omenirii de pericolul pe 
care-l reprezintă uriașele arsenale 
militare acumulate pe Terra.

) 
ț
ț Aspect de la marea demonstrație desfășurată în orașul grec 

împotriva pericolului nuclear, pentru pace

35 de milioane de șomeri 
în țările industrializate occidentale 

— relevă un raport al B.I.T.
NAȚIUNILE UNITE 13 (Ager

pres). — Biroul Internațional al 
Muncii, organism specializat al 
O.N.U., a dat publicității la Gene
va raportul intitulat „Situația in 
domeniul muncii pe plan mondial", 
in care subliniază că, în prezent, 
în țările industrializate occidentale 
există 35 milioane de șomeri. Șo
majul, se spune in document, scoa
te la periferia societății mai ales 
tineri, femei și muncitori cu califi
care mai redusă.

în raport se propune o analiză 
comună a situației de către toate 
țările afectate de acest fenomen, la 
care să participe experți ai unor » 
organisme internaționale speciali
zate, arătindu-se că s-ar putea con
voca o conferință internațională în 
domeniul șomajului.

în raport se scoate în evidență, 
totodată, situația dificilă cu care 
sînt confruntați, în țările occiden
tale, muncitorii emigranți.

r
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e scurt
INTERES PENTRU STANDUL ROMÂNESC LA SALONUL INTERNAȚIO

NAL DE MOBILĂ 1984, in parcul de expoziții de la Porte de Versailles 
s-a deschis Salonul internațional de mobilă 1984. Pe o suprafață de 
130 000 metri pâtrați expun 1 055 de firme și întreprinderi din 23 de 
state. România, participantă tradițională la acest tîrg de specialitate, 
expune, prin intreprinderile de comerț exterior „Tehnoforestexport" și 
„ICECOOP", garnituri de mobilă și mic mobilier realizate de cunoscute 
întreprinderi pentru industrializarea lemnului din țara noastră. încă din 
prima zi, standul românesc s-a bucurat de interes din partea vizitatorilor.

LA ADDIS ABEBA a fost dat
I publicității un comunicat prin 

care se relevă că reuniunea din 
| capitala Etiopiei privind reconci

lierea în Ciad, ce trebuia să se
1 desfășoare sub egida Organizației 
I Unității Africane, a eșuat, fără ca 

lucrările acesteia să fi putut înce
pe. Documentul publicat de Bi
roul președintelui in exercițiu al

IO.U.A., șeful statului etiopian, 
Mengistu Haile Mariam, precizea
ză că nu s-a putut ajunge la un

I acord privind repre-entarea părți
lor la această conferință. Deschi
derea reuniunii fusese preconizată 
pentru luni. 9 ianuarie.

GUVERNUL SPANIEI A ÎNLO- 
* CUIT PE PRINCIPALII PATRU 
. COMANDANȚI AI FORȚELOR 

ARMATE ALE ȚĂRII, această 
• măsură fiind ultima din cadrul 

programului său de reforme menit 
Isă pună armata sub un control 

mai direct al puterii civile de stat 
— transmite agenția U.P.I. Intr-un 

. interviu acordat ziarului „Diario 
de Navarra", noul șef de stat ma- 

1 jor al armatei terestre, generalul 
IJose Maria Saenz.de Tejada, a ca

lificat drept pozitiv programul de 
reformare a armatei aplicat de 
guvern.

TURCIA. IRANUL ȘI PAKISTA- 
1 NUL AU CONVENIT SĂ REÎNVIE 

PACTUL LOR DE COOPERARE 
REGIONALĂ pentru dezvoltare, a 

I anunțat un purtător de cuvint al 
Ministerului turc de Externe, citat 

I de agenția A.P. Intr-o conferință de

presă, arată A.P.. primul ministru , 
Turgut Ozal a declarat că. dată 
fiind îmbunătățirea relațiilor poli- 1 
tice ale Turciei cu Iranul, schimbu
rile comerciale dintre ele au eres- I 
cut considerabil, anul trecut ațin- | 
gind 2 miliarde de dolari, și aceas
ta favorizează reactivarea pactului i 
sus-amintit.

PRETURILE AU CRESCUT IN , 
FRANȚA CU 12,7 LA SUTĂ ÎN 
1983 — relevă un studiu publicat I 
la Paris de Confederația Generală 
a Muncii. La produsele alimentare, l 
rata medie de creștere a prețuri- | 
lor a fost de 14 la sută, compara
tiv cu anul precedent. .

INDONEZIA, CEA DE-A CIN- I 
CEA TARĂ DIN LUME ÎN CLA
SAMENTUL DEMOGRAFIC, va I 
avea, pină în 1989, 180 milioane de ] 
locuitori, din care aproape jumă
tate vor fi sub 19 ani. așa cum < 
rezultă din ultimele date anunțate 
de Biroul central de statistică, la 1 
Jakarta. În prezent, această tară 
numără 161 milioane de oameni.

FURTUNI SI PLOI TORENȚIA
LE IN MAREA BRITANIE. Pe | 
tot cuprinsul Marii Britanii s-au I 
semnalat, vineri, a treia zi conse- 1 
cutiv, furtuni și ploi torențiale — 
pe alocuri atit de puternice incit au I 
scos copacii din rădăcini, au mătu- I 
rat camioane și autobuze de pe șo
sele, au provocat inundații. In u- [ 
nele regiuni, viteza vintului a Clapă- I 
șit 100 kilometri la oră, provocind 
mari pagube materiale. .
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