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Răspunsul minerilor din Valea Jiului:

DEPĂȘIREA PRODUCȚIEI PLANIFICATE - 
ÎNDEMN PENTRU REALIZĂRI Șl MAI MARI

A gîndi 
creator

ÎNSEMNĂRI

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit delegația partidelor socialiste din Belgia,

condusă de Guy Spitaels, președintele Partidului Socialist Valon

Tării cit mai mult cărbune ! Este 
Îndemnul mobilizator pe care secre
tarul general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, îl adresea
ză minerilor, acest harnic detașa
ment muncitoresc. De modul in care 
se îndeplinesc programele stabilite 
In industria cărbunelui depind, in 
măsură decisivă, realizarea planului 
la producția de energie și asigurarea 
necesităților pentru cocserii. Tocmai 
de aceea, așa cum se știe, în pro- 
tyicția de cărbune — sector prioritar 
in economie — sarcinile de plan pot 
ii depășite în mod nelimitat.

Minerii din Valea Jiului sint ho- 
tăriți să nu-și precupețească efortu
rile, să facă totul pentru realizarea 
producției de cărbune prevăzută in 
planul pe acest an. In legătură cu 
acțiunile întreprinse am avut o con
vorbire cu tovarășul ing. DAN OTTO 
SURULESCU, directorul general al 
Combinatului minier Valea Jiului.

— Cu ce rezultate au încheiat pri
ma lună a anului minerii Văii 
Jiului 1

— In ansamblu, realizările slnt 
bune. Din zece întreprinderi, opt an 
depășit prevederile de plan. De fapt, 
cele două unități, care nu și-au rea
lizat planul, au diminuat și rezulta
tele generale. Pe ansamblul Combi
natului minier Valea Jiului s-au rea
lizat, suplimentar, 105 tone cărbune 
Ia producția brută și 378 tone la huilă 
netă pentru cocs. Rezultate deosebite 
au obținut minerii din Vulcan, Lu» 
peni, Uricani și Paroșeni,' care au 
depășit cu mult planul la producția 
fizică. Aceste succese demonstrează 
hotărîrea minerilor de a transpune 
neabătut în viață programele privind 
creșterea producției de cărbune 
cocsificabil și energetic pentru dez
voltarea bazei de materii prime și 
energetice a țârii.

— Pe ce acțiuni și măsuri se înte
meiază depășirile, in ansamblu, din 
luna ianuarie la producția de căr
bune ?

— înainte de toate, pe pregătirea 
temeinică a producției pentru acest 
an, an în care va trebui să extragem 
10 820 000 tone cărbune, din care pre
paratorii vor produce peste 7,7 mili
oane tone h,uilă netă, iar huila spă
lată pentru cocs va atinge aproape 
2,3 milioane tone. Totodată, ne-am 
angajat ca în 1982 să realizăm su
plimentar 100 000 tone de cărbune. 
Avînd în vedere aceste sarcini spo
rite, încă din trimestrul IV al anu
lui trecut conducerea combinatului, 
organele de conducere colectivă din 
Întreprinderile miniere au acordat o 
atenție deosebită realizării lucrărilor 
de pregătiri, lucrări care însumează 
57 623 ml, cu 8,3 la sută mai 

mult decit s-a prevăzut. In același 
timp, s-a acționat stăruitor pentru 
înfăptuirea programului de mecani
zare a lucrărilor miniere, creșterea 
mai accentuată a productivității 
muncii pe fiecare post, din abataj, 
sporirea numărului de posturi in aba
taje și mai buna organizare a mun
cii, îndeosebi prin întărirea ordinii și 
disciplinei la fiecare loc de muncă, 

înflăcărați de chemarea adresată 
de conducerea partidului, personal de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a da 
patriei cantități sporite de cărbune, 
minerii Văii Jiului acționează cu 
dăruire și inaltă răspundere munci
torească. Brigăzi cum sint cele con
duse de Teodor Boncalo, Constantin 
Popa, Eugen Vladar, Ilie Amorăriței, 
Cristea Tomuleasă, Florea Petrișor, 
Ilie Fillche, Francisc Fazekaș, Titu 
Teacenco șl multe altele constituie 
minunate exemple de urmat pentru 
colectivele de muncă din care fac 
parte.

— Anul trecut, chiar și In luna ia
nuarie, combinatul, întreprinderile 
miniere s-au confruntat cu o serie 
de neajunsuri. Ce învățăminte s-au 
tras ?

— Aș sublinia una dintre con
cluziile de fond, asupra căreia 
ne-am îndreptat mai de mult 
atenția, dar care, acum, se ridică cu 
Stringență. Este vorba de creșterea 
randamentelor in abatajele mecani
zate. In această privință se înregis
trează incă mari diferențe : la unele 
mine, cum sint cele din Lonea, Pe- 
trila, Aninoasa și Dilja, randamentele 

CU CIT AU DEPĂȘIT, CU CIT N-AU ÎNDEPLINIT SARCINILE 
DE PRODUCȚIE UNITĂȚILE MINIERE ALE VĂII JIULUI

Mina Realizări la extracția de cărbune brut 
față de plan (în tone)

Vulcan 4- 8 720
Lupeni + 4311
Uricani + 3 046
Paroșeni + 2011
Aninoasa + 156
Bărbăteni + 154
Petrila + 112
Dilja + 8
Lonea - 7 653
Livezeni - 10 760
Combinatul minier 
Valea Jiului TOTAL + 105 (Continuare în pag. a IV-a)

sint mai mici decît la Lupeni, Paro- 
șeni și Uricani. De asemenea, 
in aceeași intreprindere — și chiar 
sector — se realizează productivități 
mai mici cu 3—4 tone pe post decit 
obțin cele mai bune brigăzi. La Lu
peni, unitate minieră de frunte, se 
realizează productivități de vîrf de 
12. tone pe post, dar citeva brigăzi 
realizează o productivitate cu 50 la 
sută mai mică' In vederea creșterii 
mai acccentuate a productivității 
muncii acordăm o atenție deosebită 
și reducerii duratei de demontare — 
reparații — montare a complexelor 
mecanizate, asigurării pieselor de 
schimb, executării in grafic a tutu
ror reviziilor și reparațiilor și ex
ploatării raționale a tuturor utilajelor 
miniere.

— In ce direcții se acționează In 
prezent pentru ca producția de căr
bune să înregistreze în continuare- 
noi creșteri ?

— Așa cum arătam la Început, pre
vederile de plan, angajamentele ^asu
mate sint mobilizatoare. Pentru a le 
îndeplini exemplar este necesar să 
acționăm zi de zi, la nivelul maxim 
al posibilităților. O atenție mare 
acordăm intrării în funcțiune a noilor 
capacități de producție. Numai in pri
mul trimestru al anului vor fi date 
în exploatare 6 noi abataje frontale,

Convorbire consemnotâ de 
Sabin CERBU 
corespondentul „Scinteii"

(Continuare in pag. a V-a)

întrebat cum explică rezulta
tele bune pe care le-a obținut, 
an de an, unitatea pe care o 
conduce, președintele uneia
din cooperativele agricole din 
consiliul Cocora-Ialomița a
răspuns, fără să ezite și»cu
acea siguranță de sine a omu
lui care știe ce vrea și știe să 
vrea, că de fiecare dată, îna
inte de a se fi întreprins o ac
țiune, la începutul fiecărei cam
panii, totul a fost bine chib
zuit.

Un fapt îndeajuns verificat 
de viață. Cu cit mai puternic 
este impactul gîndirii, al acțiu
nii prospective asupra actului 
de decizie, cu atit mai certă 
este reușita în activitatea în
treprinsă. Gindirea creatoare, 
chibzuirea atentă asupra a ceea 
ce urmează să întreprinzi, ca o 
condiție de bază a lucrului bine 
făcut, a fost dintotdeauna sursa 
care a alimentat ideile ce stau 
la temelia tuturor înfăptuirilor 
și acest adevăr și-a găsit expre
sia in formule dintre cele mai 
durabile. Un mare învățat al 
antichității afirma, subliniind 
rolul gîndirii creatoare, că a ști 
inseamnă a cunoaște cauza lu
crurilor. Intrebîndu-1 odată pe 
un mare savant contemporan 
nouă, Henri Coandă, ce a stat 
la baza atîtor remarcabile rea
lizări cu care a îmbogățit te
zaurul de valori tehnice al o- 
menirii, mi-a răspuns prin bu
tada devenită celebră a unei 
celebrități în inventică, ameri
canul Edison : „în tot ce am 
înfăptuit este nouăzeci și nouă 
la sută transpirație și unu la 
sută inspirație1*.  Și a adăugat, 
ca o mai bună precizare : „Am 
gindit mult“. Savantul pe care 
l-am citat vorbea adesea, ca 
un vis al său îndrăgit, despre 
necesitatea creării unei institu
ții a gîndirii, a meditației — el 
îi spunea, dacă îmi amintesc 
bine — „Muzeu", în aceasta vă- 
zind nu un loc pentru contem
plări sterile, ci un cadru unde 
să-și poată afla condiții propi
ce de exprimare și experimen
tare orice produs al gîndirii.

Meditația sau, să-i spunem 
mai simplu, buna chibzuire de 
care vorbea președintele de 
cooperativă agricolă evocat 
este, în practica activității de 
conducere a construcției econo- 
mico-sociale în țara noastră, uri 
criteriu fundamental. Cînd vor
bim de gîndirea științifică a 
partidului nostru ca factor ce 
stă la fundamentul întregii ope
re de construire a societății so
cialiste, în temeiul căreia se 
adoptă măsurile care privesc 
în cel mai înalt grad prezentul 
și viitorul țării, avem în vedere 
tocmai marele efort întreprins 
în direcția descifrării căilor 
celor mai\indicate pentru a se 
ajunge, într-o etapă dată, la 
atingerea, în condiții optime,

N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, joi, în 
stațiunea Predeal, delegația partide
lor socialiste din Belgia, condusă de 
Guy Spitaels, președintele Partidului 
Socialist Valon, care la invitația C.C. 
al P.C.R. efectuează o vizită de prie
tenie în țara noastră. Din delegație 
fac parte Jef Ramaekers, membru al 
Biroului Național al' Partidului So
cialist Flamand, prim-vicepreședinte 
al Camerei Reprezentanților, pre
ședinte de onoare al Asociației cul
turale „Dacia", Michel Viseur, mem
bru al Comisiei militare a Partidu
lui Socialist Valon*  consilier al pre
ședintelui P.S. Valon, Emy Spelkens, 
responsabilă cu probleme internațio
nale a P.S. Valpn.

La primire au participat tovarășii 
Constantin Dăscălescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Dumitru Turcuș, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Paula Prioteasa, vicepreședin- 

- te al Consiliului Central de Control 
Muncitoresc al Activității Economice 
și Sociale.

Cu acest prilej, președintele Parti
dului .Socialist Valon a exprimat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu gra
titudinea sa și a membrilor delega
ției pentru întrevederea acordată, 
manifestîndu-și satisfacția de a vi
zita România, de a se întîlni cu con
ducătorul partidului și statului nos
tru — personalitate proeminentă a 
vieții politice mondiale — și de a 
avea împreună un schimb de păreri 
in probleme bilaterale și internațio
nale de interes comun.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat conducerilor și 
militanților partidelor socialiste din 
Belgia un salut călduros și cele mal 
bune urări de succes în activitatea 
lor. Secretarul general al P.C.R. a 
salutat cu căldură vizita delegației 
reprezentative a partidelor socialiste 
din Belgia, arătînd că ea pune in 
evidență rapo-turile strînse dintre 
partidele noas i, precum și dorința 
de a le amplifica continuu, în inte
resul întăririi prieteniei și colabo
rării româno-belgiene.

în cursul întrevederii, s-ă proce
dat la o trecere în revistă a activi
tății și preocupărilor interne și in
ternaționale ale Partidului Comunist- 
Român și partidelor socialiste din 
Belgia, au fost analizate stadiul și 
perspectivele relațiilor dintre P.C.R. 
și aceste pattide, dintre România și ( 
Belgia, și s-au abordat unele aspec
te esențiale ale situației politice 
mondiale.

In acest cadru, s-au evocat cu sa
tisfacție bunele raporturi dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dele Socialiste Valon și Flamand 
din Belgia, subliniindu-se hotărîrea 
comună de a extinde în viitor legă
turile dintre ele, întemeiate pe de
plină egalitate, stimă și respect re
ciproc, de a spori contactele și 
schimburile de păreri asupra proble

melor importante ale luptei pentru 
pace și progres social. A fost expri
mată convingerea că intensificarea 
acestei conlucrări contribuie la pro
movarea colaborării multilaterale 
dintre România și Belgia, la o mai 
strînsă apropiere dintre popoarele 
român și belgian. De ambele părți, 
s-a evidențiat dorința de a acționa, 
în continuare, pentru dezvoltarea 
relațiilor tradiționale dintre Româ
nia și Belgia, pe tărîm politic, eco
nomic, tehnico-științific, cultural șl 
în alte domenii de activitate, în fo
losul și spre binele celor două po
poare, al cauzei păcii, destinderii, 
securității și cooperării în Europa și 
în întreaga lume.

Examinîndu-se evoluția vieții po
litice mondiale, s-a apreciat că în 
viața internațională s-a ajuns la o 
încordare deosebită, la o situație 
complexă, pe de o parte afirmin- 
du-se tot mai puternic voința po
poarelor de a se dezvolta libere și 
independente, într-un climat de li
niște și securitate, iar pe de altă 
parte continuind să se manifeste po
litica de inegalitate și dominație, de 
amestec în treburile altor state, de 
reîmpărțire a sferelor de influență, 
să se mențină stări conflictuale in 
diferite regiuni ale globului, să se 
intensifice cursa înarmărilor, să se 

•accentueze criza economică mondială 
și să se amplifice decalajele dintre 
țări, ceea ce constituie grave peri
cole la adresa păcii și securității in
ternaționale, a independenței tutu
ror națiunilor. De comun acord, s-a 
subliniat că, în aceste împrejurări, 
se impune, mai mult ca oricînd, în
tărirea conlucrării tuturor statelor șl 
popoarelor pentru oprirea agravării 
situației internaționale, pentru re
luarea și continuarea politicii de 
pace, destindere și colaborare, pen
tru așezarea la baza relațiilor in
ternaționale a principiilor deplinei 
egalități în drepturi, independenței 
și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne și avan
tajului reciproc, nerecurgerii la for
ță sau la amenințarea cu forța. Tot
odată, a fost relevată însemnătatea 
soluționării numai și numai prin 
mijloace pașnice, prin tratative, a 
stărilor de încordare și conflict, a 
tuturor diferendelor dintre state, e- 
vitîndu-se cu desăvîrșire calea mi
litară sau confruntările armate.

Avîndu-se în vedere gravele vio
lări aduse drepturilor oamenilor 
muncii și încălcarea independenței 
popoarelor din diferite regiuni ale 
lumii, s-a evidențiat necesitatea 
sporirii luptei pentru respectarea 
drepturilor omului, ale tuturor celor 
ce muncesc, precum și a dreptului 
popoarelor la independență, de a-și 
hotărî singure soarta, fără nici un a- 
mestec din afară.

în timpul convorbirii, o atenție deo
sebită a fost acordată problemelor 
europene. S-a apreciat că înfăptuirea 
securității și cooperării în Europa — 
continent pe care se află cea mai 
mare concentrare de armament, in 

special nuclear — ar avea o înriu- 
rire pozitivă asupra întregii vieți po
litice mondiale și ar corespunde in
tereselor tuturor națiunilor lumii. în > 
acest sens, a fost reliefată necesita
tea de a se acționa în mod ferm pen
tru ca reuniunea de la Madrid să 
se încheie cu rezultate cit mai bune, 
să ducă la convocarea conferinței 
pentru încredere și dezarmare . în 
Europa, să asigure continuitatea pro
cesului de făurire a securității și 
cooperării europene. S-a relevat im
portanța edificării unei Europe uni
te, in diversitate, atașată ferm prin
cipiilor umanismului, păcii, egalită
ții și dreptății sociale, independen
ței fiecărei națiuni.

A fost subliniată preocuparea față 
de creșterea, fără precedent, a cursei 
înarmărilor, punîndu-se astfel în pe
ricol înseși viața, civilizația și exis
tenta oamenilor. S-a considerat că 
trebuie făcut totul pentru oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la mă
suri efective de dezarmare, în pri
mul rind de dezarmare nucleară, a- 
ceasta reprezentînd un obiectiv de 
cea mai mare importanță și actua
litate, un element fundamental pen
tru eliminarea principalelor surse de 
confruntare și a pericolului de război, 
pentru eliberarea popoarelor de po
vara cheltuielilor militare, pentru ac
celerarea dezyoltării economico-so- 
ciale și ridicarea bunăstării tuturor 
națiunilor. »

în acest cadru, s-a subliniat im
portanța marilor manifestații, a miș
cărilor și inițiativelor în favoarea 
păcii in Europa, pentru a opri am
plasarea rachetelor cu rază. medie 
de acțiune, pentru a determina re
tragerea celor existente și asigura
rea unei securități reale pe conti
nentul european, a unor relații' noi, 
prin eliminarea definitivă a arma
mentelor nucleare și în general prin 
reducerea treptată a tuturor arma
mentelor, la un nivel cit mai scăzut.

Totodată, s-a arătat că lupta pen
tru dezarmare este strîns legată de 
lupta împotriva subdezvoltării, pen
tru instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale, bazată pe 
egalitate și echitate între națiuni, 
care să asigure progresul mai rapid 
ai tuturor țărilor, îndeosebi al' celor 
rămase în urmă, precum și stabili
tatea economică și politică mondială.

A fost evidențiat faptul că marile 
probleme ce confruntă omenirea 
contemporană nu pot fi rezolvate 
decît cu participarea egală și activă 
a tuturor statelor, indiferent .de mă
rimea sau orînduirea lor socială..

De ambele părți, a fost subliniată 
însemnătatea deosebită a conlucrării 
tot mai ștrinse intre diferitele forțe 
progresiste, democratice, în lupta 
pentru destindere, dezarmare și 
securitate, pentru sporirea încrederii 
și întărirea colaborării între națiuni, 
pentru înfăptuirea aspirațiilor de 
pace, independență șl progres ale po
poarelor.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă deschisă, de caldă prietenie.

[PRODUCĂTORII DESPRE NECESITATEA CORELĂRII PRETURILOR PRODUSELOR
In aceste zile, presa, radioul, televiziunea dezbat 

pe larg problemele corelării prețurilor de desfacere 
cu amănuntul cu prețurile de producție și costurile 
de fabricație, factori de răspundere din departa
mentele de producție și desfacere, din organele de 
sinteză argumentind cu date și cifre concrete ce
rința obiectivă a așezării prețurilor pe baze realiste, 
fundamentate economic. Este reflectat, totodată, 
ecoul favorabil în rîndul producătorilor agricoli al 
noilor reglementări privind stimularea producției 
agricole vegetale și animale, acordarea de prețuri

majorate și prime suplimentare la contractarea șl 
achiziționarea produselor agroalimentare, îmbună
tățirea retribuirii muncii în cooperativele agricole. 
Ce gîndesc oamenii muncii din industria alimen
tară, industria prelucrătoare a materiilor prime 
agricole, cum apreciază ei aceste prevederi și cum 
se vor răsfrînge ele în activitatea curentă de pro
ducție, în aprovizionarea populației cu bunuri de 
consum ? lată cîteva opinii pe această temă, opinii 
care pledează pentru o corelare judicioasă a prețu
rilor de desfacere cu cele de producție și achiziție 
a materiilor prime.

O cerință economică

de interes general
Ne aflam zilele trecute în incinta 

întreprinderii de conserve „FLORA" 
din Capitală. Maistrul de tură, Filof- 
teia Clenciu, și brigadiera de secție, 
Olga Moru, tocmai ieșeau din schimb.

— Cu ce bilanț ați încheiat ziua de 
muncă? — le întrebăm.

— Am fi putut realiza cantități mai 
mari de conserve, dar aprovizionarea 
cu materie primă a fost insuficientă 
— ne răspunde Filofteia Clenciu. Și 
nu pentru că ne aflăm în extrasezon. 
Dificultăți în aprovizionarea cu mate
rii prime in sectorul nostru de con
serve apar indiferent de anotimp. Nu 
rareori producătorii promit anumite 
cantități, dar pînă la urmă livrează 
doar pe jumătate. Motivul invocat ? 
Bunurile livrate nu-și acopereau inte
gral cheltuielile de producție. Iată de 
ce consider că, prin noile măsuri de 
acordare a primelor de achiziție, legu
micultorii vor fi cointeresați să reali
zeze producții mai mari, incit să-și 
achite integral sarcinile contractuale, 
atit față de magazinele de legume, cit 
și față de fabricile de conserve.

— Aceste stimulente acordate pro

ducătorilor — Intervine în discuție 
Olga Moru — se vor regăsi, fără în
doială, și în prețurile produselor noas
tre. Pentru că ar fi anormal să cum
părăm mai scump materia primă, iar 
conservele să le vindem cu aceleași 
prețuri ca și pină acum. Dealtfel, 
faptul că, în decursul foarte multor 
ani, prețurile de livrare au rămas ne
schimbate, iar costurile de fabricație 
au sporit mereu, face ca și In prezent 
noi să producem cu pierdere multe 
din sortimentele de conserve. Bună
oară, borcanul de mazăre, în loc să 
ne coste 4,74 lei, ne costă 6,24 lei — 
întreprinderea vinzindu-1 magazinelor 
în pierdere. La fel și bulionul la bor
can, costița cu fasole în cutie și alte 
sortimente de conserve. La Întreaga 
producție de conserve, pierderile 
anuale ale întreprinderii noastre se 
ridică la cîteva milioane de lei.

Dar nu numai prețurile materiei 
prime încarcă costurile de fabricație. 
In egală măsură influențează aceste 
costuri și retribuțiile noastre sporite, 
ca și prețul atit de mult crescut al 
rombustibilului și energiei folosite 
In fabricație. Eu, bunăoară, am pri
mit numai în ultimii cinci ani aproa
pe 400 de lei în plus pe lună.

O opinie asemănătoare privind ne
cesitatea economică a corelării prețu

rilor am notat șl Ia Întreprinderea 
de ulei „MUNTENIA".

— Unitatea noastră a lucrat pînă 
în prezent cu beneficii — ne spune 
maistrul Daniel Dimana, de la sec
ția de uleiuri brute — reușind să-și 
acopere prin forțe proprii creșterile 
de costuri din perioada de pînă acum, 
inclusiv majorările de retribuții și 
scumpirile de energie și combustibil 
tehnologic. Odată însă cu trecerea Ia 
noile prețuri de achiziții a materiilor 
prime — prețuri devenite atit de ne
cesare pentru stimularea agriculturii 
la livrarea de cantități sporite de 
produse — ar Însemna să devenim 
nerentabili. Ceea ce ar face să nu pu
tem aplica în mod corespunzător in 
Întreprindere noul mecanism econo- 
mico-financiar, principiile autogesti- 
unii și autoconducerii muncitorești. 
In fapt ar Însemna să devenim o în
treprindere care aduce... pagube eco
nomiei naționale. Tocmai de aceea, 
corelarea prețurilor de producție și 
desfacere, in funcție de noile stimu
lente acordate lucrătorilor agricoli, 
apare ca o măsură corespunzătoare cu

Opinii consemnate de 
Mihai IONESCU

(Continuare în pag. a Il-a)
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SUCEAVA

Instalație de tratare 
a oțelurilor

Oamenii muncii de la între
prinderea de unelte din Sucea
va au realizat, în premieră pe 
țară, o instalație de tratare a 
pieselor din oțel prin sulfîzare. 
Noua tehnologie, realizată după 
concepția specialiștilor labora
torului de tratamente termice 
al Institutului politehnic din 
București, este cu atit mai va
loroasă cu cit reperele supuse 
tratării se mențin la dimensiu
nile nominale, in limitele unui 
cimp de toleranță de numai 
13 microni. Prin sulfizare se 
tratează oțeluri din grupa celor 
slab aliate, noul procedeu con- 
ferindu-le calități deosebite. 
(Sava Bejinariu).

BAIA MARE

0 nouă capacitate 
de producție

La întreprinderea textWă din 
Baia Mare a intrat in probe me
canice și tehnologice cea de-a 
treia capacitate de producție a 
acestei importante investiții, 
anume secția de finisaj chimic 
cu o capacitate de 41 milioane 
metri pătrați țesături pe an. 
Odată cu intrarea în producție 
a noii secții, care este dotată 
in mare parte cu utilaje româ
nești produse la „Metalul Roșu" 
din Cluj-Napoca și întreprin
derea de utilaj și piese de 
schimb Lugoj, aceasta va finisa 
întreaga producție de țesături 
crude ce se realizează in între
prindere. (Gheorghe Susa).

i
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Continuînd suita de anchete privind 
aplicarea principiilor autocondu- 
cerii și autoaprovizionării teritoriale, 
redăm astăzi experiențe concrete 
și obiective principale stabilite de 
organele locale ale județului Timiș

JUDEȚUL TIMIȘ:

„Vom acționa cu toată răspunderea 

pentru valorificarea mai bună a 

tuturor resurselor de cure dispunem"

Convorbire cu tovarășul Liviu MINDÂ
prim-vicepieședinte al comitetului executiv al consiliului popular județean
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„Intimplarea pe care v-o is
torisesc s-a petrecut cu citeva 
ore inainte. de venirea noului 
an 1982, dar dacă vă scriu cu 
întirziere, o fac pentru că de 
abia acum sint In stare s-o fac, 
cind mă aflu, cum se spune, in 

’ afara pericolului".
In continuare, cititorul nostru 

Dumitru Bălășoiu, economist 
din Piteștt, ne scrie că in seara 
zilei de 31 decembrie a fost dus 
de urgență la spitalul județean 
din localitate. Cum era nevoie, 
pe loc, de o dificilă intervenție 
chirurgicală, și cum medicul de 
gardă se afla, in momentul ace
la, intr-o operație tot .urgentă, 
s-a apelat la medicul primar 
chirurg T. Bejenaru. Acesta a 
venit imediat la spital și, după 
operație, a rămas in continuare 
să-l supravegheze toată noap
tea. „Cu alte cuvinte, noul an 
’82 l-a găsit la căpătiiul meu, 
gest de aleasă omenie, care m-a 
emoționat profund și pentru 
care ii adresez, din toată inima, 
tradiționala urare „La multi ani, 
cu sănătate !“.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

— Care sint obiectivele fi exigen
țele prioritare ale autoconducerii și 
autoaprovizionării teritoriale intr-un 
județ cu un important potențial de 
producție agroalimentară, cum este 
Timișul 7

— Nu mă voi referi la principii. 
Sint binecunoscute. Așa că voi intra 
direct în subiect, precizind unele 
cifre strict necesare pentru o abor
dare concretă a problemei autoapro
vizionării — producțiile ce au reve
nit in medie pe locuitor in 1981 : 
la griu — 498 kg ; la porumb — 599 
kg ; legume — 315 kg ; lapte de 
vacă — 199 litri ; ouă — 344 bucăți. 
Dacă am compara aceste producții 
medii cu normele medii de consum 
ar rezulta că. producțiile totale ob
ținute anul trecut au depășit nevoile 
proprii de consum ale județului — 
cu 243 000 tone la griu, cu 401 000 
tone la porumb, cu 126 000 tone la 
legume ș.a.m.d. Deci s-ar putea 
vorbi de rezultate bune. Dar, dacă 
analizăm aceleași rezultate prin 
prisma potențialului real de produc
ție al județului, atunci ajungem la 
concluzii pe care noi le apreciem 
deloc mulțumitoare. Ele rezultă de
altfel și din nivelul îndeplinirii unor 
obligații față de fondul de stat : nu
mai 82 la sută Ia legume, 94 la sută 
la carne, 59 la sută la lapte de vacă 
și 90 la sută la ouă.

Concluzia este așadar de la sine 
Înțeleasă : va trebui să muncim mai 
mult și mai bine.

— Și care sint rezervele pe a căror 
mobilizare se poate conta încă din 
acest an 7

— Pentru a răspunde voi apela 
din nou la cifre. Avem aici un tabel 
sintetic cu ponderea participării ce
lor trei mari categorii de producă
tori — I.A.S., C.A.P. și gospodăriile

populației — la constituirea fondu
lui de stat in anul 1981 :

Produsul I.A.S. C.A.P.
Gospodăriile 

populației 
și alte surse

came 70.9 23,6 5.5
lapte
de vacă 44,3 47,5 8,2
ouă 89,5 7,9 2,6
legume 27,7 25,4 46,9

Ce reiese din acest tabel ? Că 
aportul propriu al sectorului coope
ratist este mult sub posibilități, ati- 
ta vreme cit deține 54,7 la sută 
din taurine, 57,8 la sută din vaci, 
22,6 la sută din porcine, 42,3 la sută 
din ovine și 10,8 la sută din păsările 
ouătoare. Și mai mică este propor
ția îndeplinirii planului de livrări 
din gospodăriile populației. Dimen
sionate la nivelul posibilităților, 
acestea au fost realizate doar in pro
porție de 74 la sută la carne, 52 la 
sută la lapte și 31 la sută la ouă 
Sint aspecte care ilustrează marile 
rezerve existente îndeosebi in uni
tățile cooperatiste și in gospodăriile 
populației.

— Dacă acestea sint rezervele, In 
mare, care vor fi obiectivele de în
deplinit, căile fi mijloacele de ac
țiune 7

— Aceleași pentru Timiș, ca și 
pentru oricare alt județ. Pe de o 
parte sint căile și mijloacele de 
creștere a producției care încep cu 
dezvoltarea și modernizarea bazei 
țehnico-materiale de producție, fo
losirea rațională a fondului funciar, 
mecanizarea complexă a lucrărilor, 
creșterea efectivelor șl ameliorarea 
raselor de animale și rezolvarea ra
dicală a problemei furajelor. In plus 
— multă, foarte multă ordine și dis
ciplină. Tehnologică în primul rînd, 
dar nu numai tehnologică. Pe de 
altă parte, la fel de importante sint 
și aspectele care nu influențează

Evoluția principalilor indicatori de pian din programul județean de autoconducere și autoaprovizionare
direct producția, dar împiedică risi
pa : amenajarea unor spații cores
punzătoare de depozitare, valorifi
care și desfacere ; valorificarea com
plexă a produselor secundare ; re
ducerea cheltuielilor inutile și a con
sumului de energie.

Este' necesar să fie continuată ex
periența bună dobîndită în citeva 
direcții principale de acțiune. Astfel, 
anul acesta . preconizăm asigurarea 
întregului necesar de legume proas
pete din producția proprie, obținută 
de către cetățeni — prin cultivarea 
efectivă a fiecărei palme de pămint 
disponibile, care n-are altă destina
ție economico-socială, din intravilan 
și din gospodăriile populației. Dar 
nu oricum, ci după cele mai noi și 
mai moderne tehnologii. în acest 
scop, direcția agricolă. Institutul 
agronomic Timișoara și Stațiunea 
de cercetări agricole Lovrin vor asi
gura producerea întregului necesar 
de semințe și material sădi tor de ca
litate șl vor elabora tehnologii di
ferite pentru toate culturile obliga
torii pe întreg teritoriul județului, 
tehnologii care vor fi aplicate sub 
îndrumarea cadrelor de specialitate. 
Ca și pînă acum vom asigura cetă
țenilor aprovizionarea cu unelte și 
utilaje agricole de mică mecanizare 
și executarea mecanizată prin uni
tățile S.M.A. cel puțin a arăturilor.

— Importante, fără indoială, aceste 
preocupări sint, cum spuneați, „ace
leași ca pentru orice alt județ". Avind 
în vedere însă că unul din scopurile 
anchetelor inițiate de „Scințeia" este 

. generalizarea experiențelor mai pu- 
' țin cunoscute, vă rugăm să ne rela
tați ceva specific județului Timiș.

— Pe baza indicațiilor conducerii 
de partid și de stat, cu sprijinul larg 
al organelor centrale de resort, in 
mai multe zone ale județului s-au 
făcut forări pentru Identificarea și 
exploatarea rezervelor de apă ter
mală. Pînă acum s-a Introdus în

călzirea cu apă geotermală la peste 
15 hectare de sere, deci pe tot atîtea 
hectare se vor produce legume 12 
luni din 12 luni pe an, fără a chel
tui vreun ban pe combustibil. Vom 
continua acțiunea pe măsura posi
bilităților tehnico-materiale de care 
dispunem și a sprijinului de specia
litate, pe care scontăm in conti
nuare.

De-a lungul anilor, In județul nos
tru s-a dîștigat o bună experiență 
în organizarea unor șantiere inter- 
comunale și locale pentru executa
rea lucrărilor de îmbunătățiri fun
ciare. Pentru că nu se poate vorbi 
de producții mai mari, fără să spo
rească însăși capacitatea de produc
ție a terenului agricol. Tocmai de 
aceea, și în acest an, se vor ame
naja pentru irigații 3 220 ha, se vor 
executa lucrări de desecare și de 
combatere a eroziunii solului pe 
25 200 ha și se vor aplica amenda
mente pe 24 00# hectare. O bună 
parte din aceste lucrări vor fi exe
cutate, ca și pînă acum, prin muncă 
patriotică. Totodată, se vor fertiliza 
cu îngrășăminte organice 37 250 ha 
și se vor amenaja In sistem intensiv 
și supraintensiv încă 250 ha de vii 
și 840 ha de livadă. Pe lingă aceste 
căi și mijloace de acțiune avem in 
vedere ca și colectivele de oameni 
ai muncii din industrie să contribuie 
mai bine la autoaprovizionare, mai 
cu seamă prin participarea lor cali
ficată la întreținerea și repararea 
sistemei de mașini, la asigurarea 
unităților agricole cu piese de schimb 
deficitare, la realizarea investițiilor 
din agricultură ș.a.m.d.

Fără a mai intra în alte detalii, 
precizez că se vor putea acoperi, in
tegral, atît nevoile de consym ale 
locuitorilor județului — la nivelul 
normelor țepublicane — cît și sar
cinile către fondul centralizat al 
statului. Sublinișz : Incepînd chiar 
din acest an. Dar precizez : la prin

cipalele produse agricole — griu, 
porumb, legume, cartofi, ceapă și 
fructe. Plus ouă.

— De ce această precizare 7
— Dacă mi-ați fi pus această în

trebare cu mai mult timp în urmă, 
trebuie să recunosc, m-ați fi pus în 
dificultate. Nu pentru că n-aș fi 
știut ce să spun. Dar n-aș fi știut 
cum să vă spun, „mai bine". Astăzi 
in schimb, după ce tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la recenta consfătuire de 
lucru da la C.C. al P.C.ffc, a anali
zat și a clarificat — cu atîta realism, 
judiciozitate, exactitate științifică și 
înaltă responsabilitate — întreaga 
problematică a' zootehniei — subli
niind în acest cadru atîtea alte as
pecte fundamentale pentru tradu
cerea în viață a principiilor autocon
ducerii și autoaprovizionării — răs
punsul la această întrebare începe 
simplu și firesc : recunoaștem că și 
noi, la Timiș, eram, într-o oarecare 
măsură, în situația de a planifica 
sporuri Irealizabile. Potrivit schiței 
sarcinilor de plan pentru anul 1982, 
urma să producem 174 953 tone de 
carne și 2 017 700 hl de lapte. Teore
tic, aceste niveluri de producție ar 
fi corespunzătoare posibilităților pe 
care le avem. Dar numai teoretic. 
Pentru că, în decurs de citeva luni 
— cite ar fi trecut de la adoptarea 
programului de autoconducere .și 
autoaprovizionare și ’pînă la primă
vară cind începeau să fete vacile, 
să zicem, nu s-ar fi putut rezolva 
decit, cel mult,' din condei — pro
blema efectivelor — nu s-ar fi re
făcut nici pajiștile, nici pășunile — 
care în atîtea și atîtea localități au 
fost pur și simplu desființate — nu 
s-ar fi asigurat nici ritmicitatea co
respunzătoare la livrarea cărnii la 
fondul de stat — din cauza structu
rii deficitare a efectivelor din în- 
grășătorii, care, tn nici un caz, nu 
putea fi îmbunătățită intr-un inter
val atît de scurt.

— In concluzie 7
— In concluzie, programul jude

țean de autoconducere și autoaprovi
zionare este acum în totalitate revă
zut, reanalizat și definitivat în lumi
na indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta consfătuire de 
lucru de la C.C. al P.C.R. Și pentru 
ca planul să fie într-adevăr mobili
zator, dar în același timp realist — 
fără a tergiversa elaborarea și de
finitivarea lui îl vom dezbate în adu
nările generale ale oamenilor muncii 
și ale cooperatorilor, precum și cu 
fiecare crescător de animale și cetă
țean, in parte. După care, bineînțe
les, vodi urmări cu fermitate și per
severență realizarea obiectivelot 
deja stabilite pentru zootehnie.

In fine, dar nu în ultimul rînd, 
comitetul executiv al consiliului 
popular județean a acordat și acordă 
o mare importanță cunoașterii te
meinice de către organele locale ale 
puterii și administrației de stat, de 
către deputați, de către cetățeni, 
fără excepție, a principiilor autocon
ducerii și autoaprovizionării terito
riale, a conținutului tuturor docu
mentelor de partid și de stat recent 
adoptate — referitoare la retribuirea 
muncii, la noi prețuri de contrac
tare și achiziții ș.a.m.d. Pentru că, 
numai pe această bază, se pot adop
ta decizii corespunzătoare, se poate 
vorbi într-adevăr de conștiința răs
punderii ce incumbă fiecăruia. Pen
tru că, numai stimulînd prin cu
noaștere și competență răspunderea 
directă, personală, va dispare de Ia 
sine și spiritul de tutelă măruntă 
sau de așteptare pasivă, care, de atî
tea ori, au frînat inițiativa cetățe
nească, fără de care nu se poate 
vorbi de autoconducere și autoapro
vizionare.

•
Convorbire realizată de 
Florin CIOBANESCU
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I Tatăl — Cătălin Gasparic — 

este inginer de meserie și profe-
‘sor la Liceul industrial „Progre-
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Fiii, ca și tatăl I
I
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sul" din Brăila. Ceea ce nu îl 
împiedică si fie și un pasionat 
al creației literare. A publicat 
pirul acum numeroase poezii in 
ziarul județean „înainte" și in 
suplimentul „Analele Brăilei". 
Cei doi fii ai săi. elevi în clasa 
a VIII-a și, respectiv, in clasa a 
Vl-a, la Școala generală nr. 14, 
i-au „moștenit" aceeași pasiune. 
Ei au fost prezentați și au pu
blicat creații originale in alma
nahul „Convorbiri literare".

Succes I De trei ori succes l

La „domiciliul" 
meritat

După ce Iși isprăvise treburile 
pentru care venise la Tirgoviș- 
te, Damian Pahonțu din Malu 
cu Flori, județul Dîmbovița, s-a 
îndreptat spre autogară. N-a 
mai prins autobuzul, pentru că, 
intr-un loc mai ferit, doi indi
vizi, opărind brusc din întune
ric, i-au tăiat calea, l-au dobo- 
rit .la pămint și i-au luat ser
vieta cu mai multe lucruri și cu 
o mare sumă de bani.

Intimplarea a făcut ca exact 
in momentul acela să treacă pe 
acolo o mașină, ale cărei faruri 
au decupat din întuneric, pen
tru o clipă, chipul unuia dintre 
răufăcători. Citeva amănunte 
surprinse de omul de la volăn 
și comunicate miliției au fost 
suficiente pentru ca intr-un 
timp record cei doi răufăcători
— Aurel Matac și Florin Tănase
— sd fie prinși. Amindoi fără 
ocupație și cu domiciliul in co
muna Potlogi. Acum au alt „do
miciliu" și se „ocupă" legea de 
ei. ,
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în centru[ muncii politico-educative la sate:

SARCINILE ACTUALE DIN AGRMfflJRĂ
Producătorii despre necesitatea 

corelării preturilor produselor
I
I

I
I

Sint multe de făcut la sate In 
timpul care a mai rămas din peri
oada de' iarnă. Și incă lucrări foarte 
importante, prin care se pun bazele 
recoltelor bogate din vară și din 
toamnă. Iar in zootehnie, după cum 
bine se știe, este „foc continuu". 
Munca politico-educativă are meni
rea de a mobiliza lucrătorii ogoare
lor la realizarea 'tuturor acestor lu
crări, în condiții optime. în același 
timp, măsurile adoptate recent in 
vederea stimulării producătorilor 
agricoli impun ca toate mijloacele 
de inriurire politică aflate la înde- 
mina organelor și organizațiilor de 
partid să fie orientate înspre cunoaș
terea aprofundată a acestor măsuri 
și aplicarea lor in viață. Prin prisma 
unor asemenea exigențe, am între
prins o investigație în citeva comu
ne ale județului Olt.

în comuna, OSICA DE SUS, două 
sint lucrurile care ne rețin atenția 
sub acest aspect. In primul rind, 
preocuparea comitetului comunal de 
partid de a face larg cunoscute în
vățămintele anului agricol trecut. 
S-au avut in vedere atît existența 
unor diferențe de sute de kilograme 
la producțiile realizate in diferite 
ferme de cimp, cit mai ales faptul că 
pe loturile demonstrative cultivate 
cu porumb și sfeclă de zahăr s-au 
obținut producții mai mari cu circa 
4 000 de kilograme și, respectiv, 9 
tone decit pe restul suprafețelor. Cu 
alte cuvinte, acolo unde tehnologiile 
de lucru au fost respectate cu stric
tețe. unde lu'crările de întreținere 
s-au realizat la timpul optim și de 
bună calitate, pămintul a fost darnic. 
Asemenea învățăminte au fost și sint 
popularizate prin intermediul unor 
schimburi de experiență, al unor in
terviuri transmise la stația de radio
amplificare prin care specialiști, 
mecanizatori și cooperatori împărtă
șesc din experiența lor, insisting â- 
supra adevărului că și in agricul
tură ordinea și disciplina, munca 
plină de răspundere sint factori ho- 
tăritori pentru obținerea unor recolte 
bogate.

O a doua direcție de acțiune a co
mitetului comunal de partid de Ia 
Osica de Sus o constituie popu
larizarea sarcinilor de plan pe acest 
an, precum și a importantelor avan
taje materiale pe care le pot obține 
locuitorii comunei in condițiile nou
lui sistem de contractări și achiziții. 
Am găsit afișați acești indicatori de 
plan la gazeta de stradă ; stația de 
radioamplificare transmite calcule 
economice, făcute de specialiști ai 
cooperativei agricole, pledînd pentru 
muncă harnică și disciplinată, sursă 
de noi și importante .venituri pentru 
fiecare ; au loc discuții de la om la 
om, investigindu-se la fața locului 

.posibilitățile de autoaprovizionare 
ale fiecărei familii (argumente sint 
realizările din anul 1981 ale unor gos
podari de frunte, chiar cele ale con
siliului popular, care, tnsăminț.ind cu 
cartofi un teren de, pe marginea șo

selei, a obținut anul trecut circa 
650 kg de cartofi). Sint, toate aces
tea, numai citeva dintre modalitățile 
folosite aici pentru a întări spiritul 
gospodăresc, pentru a convinge pe 
oameni despre importantele resurse 
de creștere a producțiilor agricole, 
de sporire a veniturilor proprii. Iar 
ecoul acestor acțiuni politico-educa
tive, ca și al altora neamintite în 
aceste rindurl, se regăsește in fapte 
de muncă, în noi și noi realizări. 
Astfel, in consiliul unic agroindus
trial de stat și cooperatist Găneasa, 
din care face parte și comuna Osica 
de Sus, tractoarele și mașinile agri-

Un adevăr verificat 
în permanență 

de practică, 
dar uitat cîteodată 
de unele comitete 

comunale de partid
cole au fost reparate în cea mai 
mare măsură, existind certitudinea 
devansării termenelor planificate 
pentru încheierea acestei lucrări. Și 
tot aici s-a identificat deja în curțile 
și loturile personale ale populației o 
suprafață de 32 hectare in vederea 
cultivării cu legume, ceea ce va con
tribui la asigurarea autoaprovizionă
rii locuitorilor cu asemenea produse.

...Ne aflăm in comuna PLEȘOIU. 
Bilanțul anului trecut la cooperativa 
agricolă de producție nu este dintre 
cele mai satisfăcătoare. Concret, la 
griu, orz, floarea-soarelui și in, re
coltele obținute au fost sub cele 
planificate, în unele cazuri cu multe 
sute de kilograme. Desigur, au con
tribuit la aceasta șl condițiile clima
tice mai puțin favorabile ale anului 
trecut. Dar, ctlm ni se spune, nein- 
deplinirea planului se datorează și 
unor serioas'e deficiențe în organiza
rea și disciplina muncii. Aflăm, ast
fel. că pe o suprafață cultivată cu 
floarea-soarelui recolta a fost com
promisă datorită unei greșeli de am
plasare ; că lucrările de fertilizare și 
erbicidare la grîu s-au .executat uner 
ori doar la capetele loturilor ; că unii 
cooperatori n-au executat la porumb 
nici o prașilă. iar alții doar una — 
și aceea de caiitate inferioară. Ne-am 
fi așteptat ca asemenea neajunsuri — 
de curind analizate dealtfel în 
materialul ce a fost prezentat sesiunii 
consiliului popular — să fie consi
derate in aceste zile, cind se hotă
răsc sarcinile pentru noul an agricol, 
inamicul nr. 1. ca să spunem așa. 
împotriva căruia să fie concentrat 
..focul" tuturor mijloacelor muncii 
politico-educative. Dar nu este deloc 
așa. Consiliul comunal de educație 
politică și cultură socialistă, care ar 
trebui să îndrume . și să coordoneze 
desfășurarea Întregii activități poli
tico-educative in comună, se conduce 
în munca sa după un plan de lucru 

copiat cuvînt cu cuvînt după cel de 
pe primul trimestru al anului trecut. 
Nici o referire la învățămintele cam
paniei agricole trecute, nici o pre
ocupare pentru popularizarea măsu
rilor adoptate recent. Altfel spus, 
planul consiliului a fost alcătuit in 
vederea unui eventual control fi nu 
pentru a orienta efectiv activitatea 
acestui organism spre problemele 
cele mai importante ale actualității ți 
preocupărilor oamenilor. Ne-am zis: 
cu toate că nu sint trecute in plan, 
poate că asemenea acțiuni se orga
nizează totuși. Aveam să constatăm 
însă că, bunăoară, un avizier, așezat 
chiar în fața consiliului popular, era 
tapisat cu foi volante din septembrie 
anul trecut, că o gazetă de stradă din 
apropiere avea, la rindu-i, ’ spații 
albe, că la punctul de documentare 
politico-ideologică al comunei se gă
seau doar citeva cărți șf reviste, lip
sind planșe, grafice, calcule econo
mice etc.

Evident, asemenea manifestări de 
formalism anulează eficiența muncii 
politico-educative, tocmai acum cind 
însemnătatea și urgența sarcinilor ce 
stau in fața agriculturii fac mai ne
cesară ca orieind o asiduă preocu
pare din partea organelor și organi
zațiilor de partid pentru a-i asigura 
un conținut bogat, a o lega strins de 
viață, de cerințele actuale, a-i im
prima o înaltă combativitate împo
triva neajunsurilor, ■ a delăsării și a 
automulțumirii ; intr-un cuvînt. a o 
transforma intr-un puternic mijloc 
de mobilizare a oamenilor la aplica
rea hotăririlor și legilor de mare în
semnătate social-politică, adoptate 
în ultima vreme, la. îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce revin fie
cărui colectiv în cadrul celui de-al 
doilea an al actualului cincinal.

Silviu ACHIM 
Emillan ROUĂ 
corespondentul „Scinteii"

Invitație la Băile Herculane și Băile Felix
tn această perioadă stațiunile 

Herculane și Felix, adevărate surse 
de sănătate, oferă condițiile dorite 
pentru tratament și odihnă. Ambele 
sint indicate in afecțiuni reumatis
male cronice, afecțiuni ginecologice, 
neurologice periferice, boli de nu
triție și metabolism. Cele două sta
țiuni au factori naturali de cură cu 
o inaltă valoare terapeutică, dispun 
de instalații moderne de tratament, 
personal medical cu inaltă califica
re. Aici se aplică In diferite trata
mente renumitele produse româ
nești BOICIL. PELL AMAR. C.E- 
ROVITAL. La Herculane se practi

(Urmare din pag? I)

realitățile vieții economice, cu cerin
țele autogestiunii fiecărei unități 
productive.

O premisă esențială

pentru creșterea

calității mărfurilor
Despre corelația preț-calitate am 

purtat o discuție mai amplă cu to
varășul Gheorghe Imbrea, contabil 
șef al Centralei industrializării lap
telui.

— Prețul de vinzare al laptelui 
este neschimbat din 1970 — ne-a 
spii^ interlocutorul. Deși între timp 
costul materiei prime s-a majorat 
în două rindurl ; deși cheltuielile a- 
ferente retribuției personalului mun
citor din întreprinderile de prelucra
re a produselor lactate au crescut 
in mai multe etape ; deși prețul 
energiei' și combustibilului a cres
cut de citeva ori în această perioa
dă. Datorit^ necorelării prețurilor, 
laptele a ajuns in prezent să coste 
aproape cit o sticlă goală sau cit un 
drum de o stație cu autobuzul ; ori 
de 5 ori mai puțin decit un litru de 
Cico (!). Adesea, Întreprinderile de 
produse lactate, neputîndu-și a- 
coperi cheltuielile de fabricație, au 
încercat modificarea calității produ
selor finite. Măsură nejustificată din 
punct de vedere social și cu influ
ențe asupra consumului. Iată de ce.

că cu succes acupunctura In am
bele stațiuni se poate efectua și un 
concediu agreabil. Pitorescul zone
lor im care sint situate, climatul mai 
blind, posibilitățile de agrement, 
din care nu pot fi excluse excursiile 
și drumețiile in Împrejurimi, sint 

.tot atîtea motive ce pot cîntări 
mult în alegerea pe care o veți face.

Bilete pentru cele două stațiuni 
se găsesc la agențiile și filialele 
oficiilor județene de turism, pre
cum și la agențiile de turism din 
București.

în fotografie : imagine din cu
noscuta stațiune Băile Felix. 

pentru corelarea prețurilor de des
facere cu prețurile și costurile de 
producție, devine posibilă crearea ca
drului necesar așezării întregii acti
vități zootehnice și de prelucrare a 
produselor animaliere pe baze eco
nomice Sănătoase, de natură să sti
muleze nu numai creșterea cantita
tivă a ofertei de produse, dar și o 
imbunătățire simțitoare a calității 
mărfurilor.

Prețurile

din sfera consumului

pot avea și un rol

educativ...
Cind l-am propus brutarului Ion 

Zmarandache, de la fabrica de piine 
„TITAN", o discuție despre valoarea 
făinii, acesta a zăbovit citeva clipe.

— M-am gîndit dacă să vă spun 
sau nu, dacă o să mă credeți sau 
nu : cind eram mai tînăr, in anii de 
după război, făceam mămăligă din 
mălaiul măturat, de sub valțurile 
morii. Făina de griu era un lux. 
Costa 4 lei kilograpaul, ‘iar eu aveam 
atunci un salariu de numai citeva 
sute de lei. Astăzi, făina costă tot 
4 lei, iar eu, bunăoară, ciștig 
pînă la 3 009 de lei lunar. Și 
tocmai pentru faptul că valoarea 
făinii s-a depreciat — tn comparație 
cu puterea de cumpărare a oameni

Imprudență
tn timp ce Iosif li. din 

Mari se afla cu fiica in 
cu treburi, soția acestuia a mu
tat butelia de aragaz dintr-o ca
meră în alta, dar a uitat să în
chidă robinetul. La scurtă vre
me, s-a produs in locuință o 
explozie al cărui șoc a fost atit 
de puternic, incit au zăngănit 
geamurile tuturor caselor din 
jur. Este lesne de înțeles ce 
s-a ales din locuința in care s-a 
produs explozia : un morman 
de ruine, tn schimb, ca prin 
minune, femeia a scăpat cu via
ță, vecinii reușind s-o scoată, 
cu greu, de sub dărimături.

Satu 
oraș,

Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii’^j

I I
lor — piinea a ajuns un bun din ca 
in ce mai puțin prețuit. Adesea este 
lăsată de cumpărători să se strice 
prin cămări, era dată drept hrană 
la animale — a trebuit să vină legea 
să interzică aceasta — sau, pur și 
simplu, este aruncată la gunoi. Ca 
brutar, care știu cu cită trudă pro
duce țăranul griul, cu cită trudă 
preparăm noi plinea, cu cite chel
tuieli s-au obținut utilajele moder
nelor fabrici de pline de azi, mă 
doare sufletul cind văd cum tratea
ză unii rodul muncii noastre. Cum ii 
desconsideră. Și apoi, ar fi nedrept 
ca noi să lucrăm in pierdere, numai 
pentru a menține neschimbate pre
turile de desfacere. Este normal să 
fie corelate prețurile cu costurile 
și să se asigure astfel Încadrarea și 
a activității noastre pe baze econo
mice eficiente — cum se intimpgă cu 
celelalte ramuri industriale din țară. 
In acest fel cred că s-ar modifica și 
atitudinea consumatorilor față de 
produse, pentru că prețul poate 
avea și un rol educativ față de con
sumatori, după cum prețul neînsem
nat poate încuraja risipa.

Opiniile consemnate se constituie 
In tot atîtea argumente ale necesi
tății așezării prețurilor din industria 
alimentară pe baze realiste, in con
cordanță cu costurile efective de*  
producție, cu noile stimulente acor
date furnizorilor de materie primă 
din agricultură. Este o cerință obi
ectivă a dezvoltării sănătoase, armo
nioase, a economiei naționale, o 
premisă pentru Îmbunătățirea con
dițiilor de aprovizionare a popu
lației cu bunuri de larg consum.

I
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Prețul 
indisciplinei

I.B. era șeful unei formații 
de lucru din cadrul Șantierului 
nr. 51 construcții căi ferate Bra
șov. tntr-una din zilele trecute, 
in timp ce se afla la program, 
el și-a părăsit locul de muncă 
și a plecat să-și cumpere un pa
chet de țigări. S-a întors abia 
după o oră și jumătate, într-o 
stare avansată de ebrietate. „în
călzit" peste măsură de băutu
ră, a început să dea unele indt- 
iații contrare tehnologiei stabi
lite de condăcerea șantierului. 
Neavind încotro, un muncitor a 
executat întocmai dispoziția lui 
I.B., șeful său. Dar un bloc ma
siv de beton a căzut chiar peste 
I.B . Orice intervenție pentru 
salvarea lui s-a dovedit zadar
nică.

Chilipirgiu, 
dar nici așa!

De lucrat nu lucra nicăieri 
Dumitru Ciurariu din Lugoj. La 
drept vorbind, nici nu prea avea 
timp să lucreze, pentru că me
reu era in căutare de creduli, 
naivi, amatori de chilipir. „Cel 
mai — cel mai" dintre toți s-a 
dovedit a fi Petru U. dintr-o co
mună din Caraș-Severin, care 
dorea musai să-și cumpere ma
șină mai repede.

— Mare noroc ai avut că 
m-ai intilnit — i-a spus Ciura
riu. Eu sint omul care t’e face 
Cu mașină la scară. Iți aranjez 
s-o iei direct de la Pitești. Bate 
palma și să fie intr-un ceas 
bun !

Dar a fost să fie ceasul rău 
pentru P.U. care, inchizind ochii 
a deschis punga și i-a numărat 
nu mai puțin de 85(100 de lei. 
Ba, pentru „osteneală", i-a mai 
făcut escrocului și un mic „dar" 
sub forma unui radiocasetofon. 
Pentru ca, pină la urmă, văzin- 
du-se înșelat, să se lase 
muzică.

cu...

I
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La zi in AGRICULTURĂ
■’ ’ ' ...... :

NOILE TEHNOLOGII DE FURAJARE NU SÎNT PROBLEME 
„DE VIITOR', CI DE STRINGENTĂ ACTUALITATE,

care impun adoptarea cît mai grabnică a soluțiilor potrivite pentru 
fiecare specie, pentru fiecare zonă, pentru fiecare unitate
Cum gîndesc și cum acționeazd specialiștii dintr-un mare combinat zootehnic

în complexul industrial de creș
tere și ingrășare a' porcilor din 
Giurgiu au fost obținuți, in anul 
1981, 353 000 purcei, depășindu-se cu 
29 500 capete pianul anual. Pen
tru prima oara, după 11 ani 
'de' existență, I.S.C.I.P, Giurgiu 
iși incheie activitatea cu rezultate 
economice favorabile, realizînd 
un beneficiu net de 16 059 000 lei. 
Din acest complex s-au, livrat, anul 
trecut, la fondul de stat 16 500 tone 
de' carne. Remarcind și faptul că 
la ora bilanțului anului ’81 .chel
tuielile totale de producție au fost 
mai mici, cu 54 615 000 lei, că la 
1 0U0 lei producție-marla s-au chel
tuit numai 933 lei, că valoarea pror 
ducției nete a fost realizată în pro
cent de 126 la sută, putem spune 
că în această unitate preocuparea 
de ,seamâ a specialiștilor, a tutu
ror muncitorilor, in frunte cu co
muniștii, a fost aceea a ridicării 
gradului de eficiență economică, 
așa cum înzrepetate ringuri a ce
rut secretarul general al partidu
lui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

La I.S.C.I.P. Giurgiu, cifrele de 
bilanț prezentate cu prilejul re
centei adunări generale a oameni
lor muncii au stat mărturie unei 
activități conștiincioase, pătrunsă 
de un înalt simț al datoriei, al or
dinii și disciplinei. Adunarea gene
rală a confirmat în funcția de di
rector, ca o expresie a înaltei de
mocrații muncitorești, pe. ing. dr. 
Ion Doroftei, 
buni dintre 
creșterea și _ , 
Aflat de numai un an la conduce
rea unității, grație experienței 
sale, priceperii și mai ales pa
siunii cu care își face munca a 
reușit să schimbe fața unității.

Venit la Giurgiu dintr-un mare 
complex care s-a născut și s-a dez
voltat sub ochii și sub mina sa, cel 
de la Ulmeni — Călărași, directo
rul Doroftei s-a ocupat mai intii 
de oameni. A vrut să-i cunoască 
bine,- să știe ce pot, dar mai ales 
să știe dacă toți ,cei ce lucrează 
in complex «au pasiune peptru a- 
ceastă meserie, dacă o fac cu tra
gere de inimă. A inceput apoi lupta 
împotriva a tot ceea ce înseamnă 
risipă, risipă de furaje, risipă de 
energie, risipă de bani. într-adevăr, 
o luptă, pentru tă era greu, să con
vingi că într-o hală de porci este 
mai utilă ventilația naturală decit 
Să auzi tot timpul zgomotul motoa
relor consumatoare de energie etec- , 
tricăf cahe pe 'deasupra', nici 'mrț 
asigurau o ventilație âufieientă. > 
Dar porcul are nevoie de liniște 
în... cura sa de ingrășare. Ca \ ■

unul din cei mai 
specialiștii noștri in 
îngrășarea porcilor.

sa nu

In sectorul legumicol al cooperativei agricole din Berceni, situată în apropierea Capitalei, se muncește intens. Din seră se stringe prima recoltă de salată (prima fotografie) ; in solarul 
care va fi plantat cu tomete terenul este fertilizat cu îngrășăminte organice (fotografia a doua) ; iar pentru producerea răsadului se insămînțează varza (fotografia a treia) 

t

Pe parcursul primelor minute ale 
discuțiilor din adunarea generală a 
cooperatorilor de la C.A.P. Plopu, 
comuna Ianca (județul Brăila), s-a. 
manifestat o tendință care, putea 
periclita afirmarea unui spirit ana
litic, critic absolut necesar lichidă
rii lipsurilor reieșite în urma pre
zentării dării de seamă, îmbunătă
țirii activității. Atitudinea la care 
ne referim era cu atît mai nepo
trivită in momentul cind se stabi
lea programul pentru .viitoarea re
coltă cu cît rezultatele' unității in 
anul 1981 au fost cu mult sub in
dicatorii de plan, cu mult sub po
sibilitățile reale materiale și umane 
ale. cooperativei. Succint, iată o 
imagine a acestora : la grîu. planul 
a fost realizat în proporție de 64 la 
sută, la porumb — 61 la sută, la 
sfecla de zahăr — 60 la sută, la 
floarea-soarelui — 76 la sută, la 
soia — 28 la sută, iar la cartofi —• 
numai, 24 la sută. Număi la grîu și 
porumb diferențele în minus față 
de plan reprezintă peste 4 20Q de 
tone, in valoare de 5,6 milioane lei. 
Acestea, precizăm, in condiții de 
irigare. Un sector cil pondere, de 
asemenea mare, in economia unită
ții este zootehnia. Ne limităm la 
un singur indicator : producția de 
lapte — realizată în proporție de 
50 la sută.

Discuțiile de la începutul adună
rii, oarecum dulcege, au fost ferm 
stopate de intervenția cooperatoru
lui Radu Bădilă, îngrijitor la fer
ma zootehnică, egre a spus : „Cred 
că în 1981 n-am făcut nici știință, 
nici sapă ca adevărații gospodari. 
E mai bine s-o zicem de-a dreptul. 
Ce n-a fost bun și ce trebuie să fa
cem in acest an în care știm foarte 
bine că n.u mai putem călca pe a- 
celeași urme. Datoria noastră este 
limpede. Să scoatem cooperativa 
din impas și să obținem roade pe 
măsura puterilor adevăraților gos
podari din Plopu".

Ulterior, in dezbateri s-au deta
șat intransigența față de lipsuri, 
hotărirea de a elimina indisciplina, 
automulțumirea, evidențiindu-se 
numeroase posibilități pentru obți
nerea de rezultate calitativ superi
oare. „în ultimii ani. cooperativa 
noastră, care a fost cindva o uni- 

• mai vorbim de sutele de mii de 
kilowați consumați inutil.

Cu o echipă de constructori an
gajați intr-o vastă acțiune de mo
dernizare a halelor, ' conducerea 

. combinatului a inceput să înlocu
iască mai intii motoarele electrice 
cu un sistem de ventilație naturală, 
să treacă la montarea unor pardo
seli din grătare de beton suspenda
te pe fosă de apă, asigurind o zoo- 
igienă corespunzătoare, Un micro
climat optim. Odată cu acestea a 
crescut și productivitatea muncii 
pe îngrijitor. Tn 5 hale modernizate ' 

La complexul industrial de creștere și ingrășare a porcilor din Giurgiu
© O experiență care pledează pentru folosirea judicioasă 
în hrana porcilor a porumbului siloz, a lucarnei și a altor 
furaje ® Lucrări de modernizare în conformitate cu noile 
tehnologii de furajare • Cum s-a ajuns la reducerea 
consumului de energie și la creșterea capacității de 

adăpostire
I

pină in prezent, din cele opt exis
tente, • s-au realizat iluminarea și 
aerisirea pe cale naturală, eliminîn- 
du-se complet folosirea energiei 
electrice. în același timp, prin noua 
organizare s-a mărit capacitatea de 
cazare a porcilor, de la 5 600 cape
te la 9 400 pe hală. în aceste con
diții și sporul de greutate a cres
cut de la 400 grame la 600 grame 
pe zi furajată, ceea ce era cîștigul 
esențial.

Constructorii aceștia harnici, in 
marea lor majoritate recrutați din 
meseriași sau calificați la locul de 
muncă, au realizat în anul 1981 în 
regie proprie modernizări de a- 
proape 30 milioane lei, concurînd 
cu bune rezultate un trust specia
lizat cum este T.C.I.A.Z., la care, 
dacă ar fi apelat, ar fi așteptat și 
acum, așa cum s- 
zul lucrărilor i 
nr. 2.

Interlocutorul 1 
Ion Doroftei, a 
sfătuirea de lucru de la C.C. ai 
P.C.R. din 22 ianuarie și a ascultat 
cu mare luare aminte tot ceea ce 
s-a discutat, îmbrățișind cu deose
bit interes ideile noi, novatoare 
expuse de secretarul general al

V ___ .

î-a întimplat țn ca
de la complexul
nostru, directorul 
participat la Con-

SE PREGĂTEȘTE PRODUCȚIA DE

.. v , •

tate de referință a județului, unde 
se organizau schimburi de expe
riență. a avut o „cădere" de nead- 
mis. spunea inginerul Eugen Ioncs- 
cu. La Plopu s-au obținut cu ani în 

■ urmă și 3 000 de litri de lapte de la 
o vacă și 6 000—7 000 kilograme de 
porumb la hectar în condiții de 
neirigare. Chiar și în 1981 au fost 
sole pe care s-au realizat 7 000 ki
lograme de porumb boabe la hec
tar și vaci cu peste 2 000 de litri

PENTRU BUNĂSTAREA SATULUI 
TREBUIE SĂ MUNCEASCĂ TOT SATUL!

de lapte. Acum, după ce s-au chel
tuit 23 de milioane lei numai pen
tru amenajările de irigații, cind 
s-au construit grajduri modeme și 
dispunem de importante dotări in 
mașini și utilaje, producțiile au 
scăzut aproape la jumătate". De 
ce ?

Numeroase au fost deficiențele 
care au generat această stare de 
lucruri, dar dintre acestea se de
tașează cu deosebire indisciplina 
manifestată prin nerespectarea teh
nologiilor și a programului de lu
cru. Așadar, neajunsurile de acest 
tip au apărut în prim-planul discu
țiilor.

• „Diminuarea producției fn 
special la porumb, grîu și soia s-a 
produs ca urmare a lucrărilor neco
respunzătoare sub aspect calitativ 
și a neîncadrării acestora în terme
nele optime. Nu de puține ori s-au 
manifestat abateri grave de la dis
ciplină din partea unor mecaniza- 

partidului cu privire la redresarea 
zootehniei, la introducerea unor 
noi tehnologii de furajare a ani
malelor, care să îmbine tradjția 
crescătorului nostru de animale cu 
formulele de alimentație stabilite 
pe ba?e științifice.

— De aproape 30 de ani mă ocup 
de creșterea porcilor și apreciez 
cu toată sinceritatea observația 
privitoare la tehnologiile costisi
toare de pină acum bazate exclu
siv pe furaje concentrate, care ori- 
cit ne-ar fi de comode și dragi sint 
scumpe și nerentabile. Cu ani în 

urmă, chiar în asemenea complexe 
industriale mari eu am crescut 
porci cu cartofi, cu ierburi valo
roase, cu deșeuri alimentare, cu 
furaje de volum bogate în protei
ne. Eu am toată convingerea că 
noile soluții de furajare sint posi
bil de realizat și se vor solda cu 
rezultate economice deosebite. Noi 
avem deja o oarecare experiență 
în folosirea furajelor în formă li
chidă, iar modul în care sînt am
plasate jgheaburile va permite în 
continuare — cu mici îmbunătățiri 
— folosirea hranei sub formă de 
porumb pastă și chiar a furajelor 
de volum. Afirm aceasta bazîn- 
du-mă pe ceea ce am realizat noi 
în această toamnă, cînd am con
struit un depozit pentru însiloza- 
reâ a 700 tone porumb pastă. Acest 
nutreț -l-am folosit cu rezultate 
foarte bune la furajarea porcilor. 
Cantitatea de porumb pastă pe 
care am administrat-o anul trecut 
în furajarea porcilor fiind prea 
mică nu ne permite să facem une
le calcule privind eficiența acestui 
tip de furajare, dar pot spune că 
porcii la îngrășat mîncau porum
bul pastă cu o poftă deosebită.

Necesarul nostru anual va fi de 

tori. în acest an, slujindu-ne de 
noile acte normative, nu vom admi
te nici un fel de abateri". (Alexan
dru Cazan, șeful secției de mecani
zare Plopu).

• „în continuare peste 3 000 de 
hectare din cele ,4 000 ale coopera
tivei sînt amenajate pentru irigații. 
Apă am avut, , dar nu s-a irigat 
bine. Vina este a noastră. Cind 
funcționau motopompele, n-avda 
cine să mute aripile de ploaie ;

cînd erau prezențl udătorii, se de
fectau motopompele. în plus, 34 de 
hidranți au fost sparți anul trecut 
din neatenția mecanizatorilor". 
(Ion Gh. 'Lipan, cooperator).
• „Lucrez de 30 de ani pe aceste 

meleaguri, dar niciodată n-a băltit 
apa pe terenuri ca în ultimii ani, 
pină in plină vară. Din această 
cauză, semănatul porumbului s-a 
prelungit pină în mai și iunie. 
Ne-am fărîmițat forțele lucrînd pe 
parcele mici, pe măsura zvintării 
terenurilor" (Tudor Porumbescu, 
șeful secției de mecanizare Opreșe- 
nești).

în mod firesc s-a născut întreba
rea : de ce acest exces de umidita
te neintîlnit la Plopu pînă în ulti
mii ani 1 Mai mulți cooperatori și 
specialiști au arătat cauzele : slaba 
calitate a lucrărilor, nerespectarea 
normelor tehnice stabilite pentru 
fiecare cultură. S-a spus că ani în . 
șir, pe mai mult de jumătate din 

aproape 70 000 tone de porumb 
pastă. în acest scop vom începe 
imediat construirea, în prelungi
rea grajdurilor, a cîte unui siloz 
care să permită depozitarea furaju
lui in apropierea animalelor. Ne-am 
gîndit și la modul cum vom trans
porta și administra acest furaj, ur- 
mind să construim cu mijloace 
proprii, în jgheaburile existente, 
un sistem de racleți care să dis
tribuie uniform hrana pe toată 
lungimea grajdului. Nu sintem de
loc surprinși de această schimbare 
de tehnologie. Știm precis ce avem

de făcut și ne simțim puternic 
mobilizați în a transpune cît mai 
repede în fapte indicațiile deosebit 
de prețioase ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Am făcut și o serie de calcule 
legate de noile norme de furajare. 
De la naștere și pină la greutatea 
de 110 kg sporul zilnic va fi de 510 
grame, ceea ce înseamnă că porcul 
va fi livrat la greutatea stabilită 
după 214 zile. Cantitatea de furaje 
stabilită prin noile noririe pentru 
îngrășarea unui porc este de 406 
kg, din care numai 91 kg concen
trate. Restul îl vor reprezenta po
rumbul pastă, diferite leguminoa
se sub formă de masă verde sau 
preparate. Lucerna, de exemplu, 
este un furaj deosebit de valoros, 
în această direcție am expe
riență. îmi amintesc de anii cînd 
foloseam în furajarea scroafelor 
lucernă masă verde și fertilitatea 
era incomparabil mai bună decit 
atunci cînd le dădeam numai con
centrate. Iarna le administram gra
nule de lucernă care conțineau ca
roten, vitamine, fosfor, calciu. 
Apoi tăițeii de sfeclă tocată, pe
peni furajeri, dovleci, ........
traordinar de buni

LEGUME TIMPURII
ultimii ex- 
pentru pro-

suprafață pămtntul s-a „zgîriat" la 
10—15 cm, aceasta nepermițînd apei 
să se infiltreze în profunzime. De 
asemenea, nu s-a intervenit cu 
promptitudine pentru evacuarea 
apei, „Așteptînd mașini și utilaje 
de la județ, sapele și lopețile 
n-au prea fost văzute în cîmp" — 
spunea cooperatorul Marin Băr- 
buceanu, șef de echipă la irigații, 
încercările de a justifica nerea- 
lizările n-au lipsit. Cooperatorul

Ion „ T. Gheorghe, șeful fermei 
nr. 1, reclama faptul că nu sînt 
suficiente îngrășăminte chimice. 
Două au fost răspunsurile veni
te din sală : nu s-a prezentat ni
meni să le ridice ; sînt cantități 
mari de gunoi de grajd nefolosite.

O seamă ,de alte neajunsuri care 
țin în esență tot de indisciplină au 
făcut obiectul unei analize amă
nunțite din partea tovarășului 
Cristache Moldoveanu, secretar al 
comitetului județean de partid cu 
problemele agrare. Dintre acestea 
reținem : forța de muncă de care 
dispune cooperativa n-a fost folo
sită în întregime ; participarea la 
lucru s-a făcut de multe ori după' 
un program necorespunzător, acti
vitatea incepînd în unele zile la ore 
tîrzii. Au fost numeroase încălcări 
ale legii fondului funciar fără să se 
ia măsuri împotriva vinovaților, așa 
cum cere legea; unitatea n-a folo
sit în suficientă măsură tracțiunea

a evita

I.A.S.
furaje-

prietățile lor lactogene, la scroa
fele gestante. Am folosit astfel de 
furaje in crescătorii de tip indus
trial și deci este perfect posibil.

— Dar v-ați gîndit cum și unde 
o să produceți aceste furaje ? Unde 
vor fi depozitate pentru 
transporturile inutile ?

—Am propus trustului 
să realizăm o fermă 
ră în care să cultivăm cel puțin 
600 de hectare cu lucerna pentru a 
ne asigura necesarul de masă ver
de și de fin, să cultivăm dovleci 
și pepeni furajeri care pot da o 
producție foarte mare. Pe cele 600 
hectare cu lucernă am putea pro
duce o cantitate de 750 tone pro
teină atît din fin, cît’ și din masa 
verde, in timp ce daoă am cultiva 
suprafața amintită cu porumb am 
obține, la o producție medie de 
4 800 kg boabe la hectar, abia 200 
tone proteine. Iată deci cît de va
loroasă poate fi lucerna chiar în 
creșterea porcilor. De asemenea, vom 
realiza o instalație de preparare a 
făinii din oase și a făinii din 
singe, vom construi un malaxor 
pentru administrarea în furaje a 
zerului de brînză de la fabrica de 
lapte, a resturilor alimentare din 
sectorul de industrializare. Așa în
țelegem noi să răspundem prin 
fapte de 
disciplină 
secretar.ul 
nostru. Să 
mai bune 
tehnologii 
plin eficacitatea, să ducă Ia spori
rea producției zootehnice.

Pe masa de lucru a directorului 
Doroftei am văzut un vast plan 
de măsuri, un program foarte con
cret de trecere imediată la modi
ficări structurale legate de noua 
tehnologie, cu calcule economice 
precise, cu termene rapide, 
cîteva zile, în hala nr. 8 a și în
ceput experimentarea soluției de 
furajare cu porumb sub formă de 
pastă, precum și cu alte resurse 
furajere. în cursul lunii februarie, 
pe măsură ce se extind moderni
zările și amenajările cerute de 
noua tehnologie se va trece la 
noua formă de furajare.

La I.S.C.I.P. Giurgiu s-a înțeles 
pe deplin că noua tehnologie de 
furajare a porcilor nu este o pro
blemă de viitor, ci reclamă'urgen
ta impusă mai ales de nevoile eco
nomice ale țării, de 
maximum 
cum au 
crescătorii

muncă, prin ordine șl 
chemării adresate de 
general al partidului 

găsim și să aplicăm cele 
soluții pentru ca noile 
să-și dovedească din

De

folosirea la 
a tuturor resurselor, așa 
procedat dintotdeauna 
hoștri de animale.

Petre CRISTEA

animală, nu și-a confecționat ate
laje, așteptînd totul de la forța me
canică, deși dispune de oameni pri- 
cepuți ; nu s-au asigurat furajele in 
raport cu efectivele.

Toate aceste critici au fost însu
șite de consiliul de conducere, care 
și-a asumat în fața adunării gene
rale răspunderea pentru obținerea 
unor rezultate cu mult superioare 
în acest an- Prin numeroasele pro
puneri ale participanților, progra
mul de măsuri privind realizarea 
indicatorilor de plan pe 1982 s-a 
îmbogățit în mod substanțial în ca
drul adunării generale, punîndu-se 
accentul cu deosebire pe controlul 
riguros al îndeplinirii exemplare a • 
fiecărei lucrări.

Adunarea generală a aprobat un 
plan de măsuri prin aplicarea că
ruia se urmărește redresarea activi
tății cooperativei, obținerea de pro
ducții și venituri mari în toate 
sectoarele. Dintre acestea amintiih : 
eliminarea excesului de umiditate 
de pe 150 de hectare prin adinci- 
rea canalelor ; încheierea grabnică 
a arăturilor pe cele 200 de 
hectare rămase din toamnă, pre
cum și corectarea greșurilor ; 
scarificarea a 150 de hectare pen
tru spargerea harpanului și nive
larea crovurilor ; transportarea a 
6 500 de tone de gunoi de grajd cu 
care vor fi fertilizate suprafețele 
ce se vor cultiva cu cartofi; sfeclă 
și porumb ; înlocuirea motopom- 
pelor uzate cu electropompe și re
pararea utilajelor de irigații defec
te. Pentru îmbunătățirea activită
ții în zootehnie, vor fi introduse 
în grajduri adăpători cu nivel con
stant ; se va organiza un atelier 
pentru repararea instalațiilor zoo
tehnice ; va spori suprafața des
tinată bazei furajere cu 130 de hec

tare, din care 100 cu lucerna; lingă 
grajduri vor fi amenajate piste de 
beton pentru depozitarea silozu
lui ; va 
stalația 
grajduri 
pentru 
carne.

fi repusă in funcțiune în
de tocat furaje ; unele 
vechi vor fi amenajate 

creșterea puilor pentru

Lucian CIUBOTARII
Corneliu 1FR1M
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Măsurile întreprinse pentru 
îndeplinirea angajamentelorexperiența Înaintată -
principalul aliat al colectivului 

in lupta pentru calitate
întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie*  — cunoscută și 

prestigioasă citadelă a industriei constructoare de mașini. Din mij
locul acestui colectiv, care numără peste 8 000 de muncitori și 
specialiști, a pornit la începutul anului o entuziastă chemare la în
trecere către toate unitățile din industria construcțiilor de mașini.

ÎN FIECARE SECȚIE ȘI ATE
LIER — PRIORITATE FACTORI
LOR CALITATIVI. O întrecere, 
care, spre deosebire de alți ani, își 
propune cu prioritate atingerea

• producția netă planificată va fi depășită cu 2 la sută ;
• productivitatea muncii Va spori suplimentar cu 1,5 la sută ;
• creșterea indicelui de utilizare a metalului cu 2 la sută peste plan ;
• depășirea planului la export cu lp milioane lei ;
• reducerea cu 3 lei a cheltuielilor materiale planificate la 1 000 lei 

producție-marfă ;
• economisirea a 500 MWh energie electrică.

Sint angajamente entuziaste, fun
damentate pe baza unor calcule 
realiste, care pun în valoare posi
bilitățile fiecărei secții in parte, ale 
întregului colectiv de sporire a efi
cienței economice. O cerință fireas
că, pe care cei de la „Grivița 
roșie" o onorează întocmai.

De cum intri în întreprinderea 
bucureșteană, pe „aleea fruntași
lor", atenția îți este atrasă de cîte
va panouri mari în care sint în
scrise angajamentele asumate in 
întrecerea socialistă pe acest an de 
colectivele fiecărei secții. Notăm : 
secția metalurgică — 1 milion lei 
producție netă suplimentară, 50 
tone piese din oțel aliat, 50 tone 
piese din fontă și 100 tone pie
se brut forjate peste plan ; sec
ția prelucrări me
canice — depăși
rea cu 1,2 mili
oane lei a volu
mului exportului, 
economisirea a 
250 tone . metal ; 
secția cazangerie 

o producție 
netă suplimenta
ră de 4,5 milioane, 
lei creșterea in
dicelui de utilizare a mașinilor și 
utilajelor cu 3 la sută ; secția me- 
cano-energetică — economii de 1 700 
tone combustibil convențional și 425 
MWh energie electrică și depășirea 
prevederilor de plan la producția 
de energie cu 2 550 MWh energie 
electrică și 36 000 Gcal ; secția au- 
toutilări — economii însumind 52 
tone metal și efectuarea a 31 mii 
ore de muncă patriotică.

— Nu ne-am mulțumit numai cu 
afișarea in locuri vizibile a anga
jamentelor, ne spune tovarășul 
Nicolae Duțu, secretar adjunct al 
comitetului de partid. Acestea 
au fost dezbătute șl aprobate 
in fiecare secție și atelier. Mai 
mult, in adunările de grupă sindi
cală desfășurate în prima jumăta
te a lunii ianuarie 's-au făcut nu
meroase propuneri vizind nu numai 
căile concrete de îndeplinire a pla
nului și angajamentelor, dar au re
zultat chiar și posibilități de... su
plimentare a acestora, mai ales in 
ceea ce privește mai buna gospo
dărire a metalului, reducerea și 
mai accentuată a consumurilor e- 
nergetice.

O concluzie evidentă. Preocupă
rile colectivelor secțiilor vizează a- 
celeași aspecte fundamentale ale 
activității productive înscrise în en
tuziasta chemare la întrecere. Toa
te angajamentele colectivului iși 
au originea in aceste angajamente 
riguros fundamentate ale tuturor 
secțiilor de producție.

INIȚIATIVA SI ANGAJARE 
MUNCITOREASCA, DE LA CON
DUCEREA întreprinderii la 
LOCURILE DE MUNCA. Cum se 
urmăresc rezultatele în întrecere 7 
S-a încetățenit ideea că in unită
țile de utilaj tehnologic în care ma
joritatea produselor, prin comole- 
xitatea lor, au ciclu lung de fabri
cație, care poate ajunge pînă la 6 
luni, e6te greu, dacă nu chiar im
posibil să se urmărească sistema
tic, lunar, rezultatele în întrecere, 
îi întrebăm pe organizatorii între
cerii de la „Grivița roșie" dacă au 
reușit să depășească această difi
cultate. în loc de răspuns sfntem 
invitați în secțiile de producție.

...Ne aflăm în cazangerie, una 
din secțiile finalizatoare ale uzinei. 
Spatiile de producție utilizate Ia 
maximum dau imaginea de 
ansamblu a efortului în care sînt 
angrenați sutele de muncitori ai 
secției.

— Cum vor „încăpea" aici cele 
250 tone de utilaj chimic pe care 
v-ați angajat să le produceți pes
te plan, în acest an, tovarășe in
giner Adrian Cristescu ?

— Prin economisirea timpului de 
execuție. Cele 250 tone de utilaje 
înglobează 45 mii ore manoperă. 
Timp care echivalează, la nivelul 
secției, cu o săptămînă de produc
ție. Săptămînă pe care trebuie să 
o ciștigăm prin mâi buna organi
zare a activității la fiecare loc de 
muncă, prin îmbunătățirea lansării 
și urmăririi producției, introducerea 
unor noi procedee tehnologice de 

La întreprinderea 
de utilaj chimic 
„Grivița roșie” 

din Capitală

unor inalți indicatori calitativi ai 
activității economice. Dar iată cîte
va dintre obiectivele stabilite în în
trecere de colectivul de la „Grivița 
roșie" : 

execuție, întărirea ordinii și disci
plinei

In condițiile unei normări judi
cioase a tuturor lucrărilor reparti
zate brigăzilor, complexitatea ope
rațiilor tehnologice își găsește e- 
chivalentul exact in orele efective 
de manoperă. Cum poate fi „com
primat" timpul pentru a găsi re
sursele necesare depășirilor de 
plan ? II ascultăm pe șeful de "bri
gadă Eugen Bită.

— Prin măsuri simple de or
ganizare. în primul rind, folosim 
m scopul producției minutele de la 
capetele schimburilor. Apoi, fieca
re comandă o pregătim cu cel pu
țin două zile înainte de a începe 
efectiv lucrul, insușlndu-ne tehno
logia, asigurind aprovizionarea locu

rilor de muncă, 
în fine, am îm
părțit brigada in 
formații speciali
zate de cite 2—3 
muncitori, ceea ce 
asigură utilizarea 
judicioasă a ca
pacității și com
petentei fiecărui 
membru al brigă
zii. Zm reușit 

astfel să ciștigăm în fiecare zi 
cîteva zeci de minute (bune, care 
ne-au asigurat îndeplirjrea in a- 
vans cu două zile, a sarcinilor de 
plan în luna jg-Jâfiâr

Și în celelalte secți — la meta
lurgic, prelucrări mednice sau au- 
toutilări, minutele sîțt la fel pre
țuite și drămuite. Fitțsc : valoarea 
productivă a minutuui se ridică 
la „Grivița roșie" la 8 OO.Ar., leî„

UN MIC LABORATOR AL EX
PERIENȚEI. ÎNAINTATE. Am a- 
dresat mai multor muncitori și spe
cialiști din întreprindere între
barea : ce experiențe, ce fapte de 
muncă deosebite puteți să oferiți 
spre generalizare celorlalte unități 
constructoare de utilaje tehnologi
ce ? întrebare la care am primit 
răspunsuri în mai toate sec
țiile de fabricație. Iată cîteva po
sibile soluții tehnice și de organi
zare ce pot fi extinse in alte u- 
nități de profil :

• Pentru realizarea schimbătoa
relor de căldură de mari dimen
siuni ce vor fi executate în acest 
an, în uzină s-a început organiza
rea unei linii tehnologice, dotate c« 
SDV-urile necesare. Se trece, ast
fel, de la un mod specific de or
ganizare al fabricației caracteristic 
unicatelor Ia o organizare proprie 
producției de serie. Cu avantajele 
de rigoare — cheltuieli materiale 
mai reduse, specializarea lucrători
lor, creșterea productivității mun
cii și scurtarea sensibilă a ciclului 
de fabricație.

• Un alt exemplu. în secțiile fi
nalizatoare se generalizează lansa
rea tehnologiilor de execuție ale u- 
tilajelor împreună cu tehnologiile 
de control al calității produselor. 
Se realizează, astfel, un control 
standardizat permanent, pe faze și 
operații tehnologice, ceea ce asigu
ră nemijlocit o scădere a cheltu
ielilor necesare pfentru remedieri, o 
reducere a numărului de rebuturi 
și in același timp un control ri
guros al calității și mărirea sigu
ranței in funcționare a utilajelor la 
beneficiari.
• în fine, în turnătoria de otel 

și fontă prin optimizarea greutății 
volumetrice a materialelor introdu
se in cuptoarele electrice se vgț e- 
conomisi in acest an nu mgi pu
țin de 100 MWh energie electrică. 
Optimizarea înseamnă în f-\pt „in- 
desarea" încărcăturii prin sortarea, 
mărunțireâ și brighetarea șpanului 
și a fierului vechi, operații simplu 
de aplicat în toate unitățile.

în prima lună a anului, colectivul 
de la „Grivița roșie" raportează 
nu numai indeplinirea, ci și de
pășirea sarcinilor de plan Ia pro
ducția marfă, netă și la export, 
în condițiile onorării tuturor co
menzilor din graficele de livrări 
către șantierele de investiții.

Așadar, un debut rodnic, pe mă
sura ambiției de autodepășire.

Dan CONSTANTIN

I
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Creația muzicală-mai profund implicată 
în opera de educație civică „Enciclopedia conducerii

Sîntem Ia mijlocul stagiunii muzi
cale 1981—1982. In repertoriul or
chestrelor simfonice au fusț înscri
se, de la bun început, peste 800 de 
lucrări românești, dintre care aproa
pe jumătate — prime audiții locale. 
Urmau a fi prezentate publicului 20 
de opusuri scrise de simfoniștii 
noștri în ultimii ani — deci prime 
audiții la nivel național, se marca 
debutul unei stagiuni corale pro- 
priu-zise, erau cuprinse microstagiu- 
nile din orașele învecinate celor in 
care ființează instituții muzicale 
profesioniste, de asemenea, concerte 
educative, manifestări ce urmau a fi 
găzduit-e de mari platforme munci
torești... La mijlocul stagiunii vrem 
să aflăm cum se desfășoară viața 
muzicală în citeva orașe alș tării.

Astfel, ne-am adresat dirijorului 
Szalman Lorant — directorul Filar
monicii de Stat din TIRGU MUREȘ, 
lui Gheorghc Flucraș — directorul 
Filarmonicii din ARAD, Gh. Fabian 
— secretar muzical al Filarmonicii 
„Oltenia" din CRAIOVA, și George- 
tei Carcadia — președintele Comite
tului de cultură și educație socialis
tă al județului VRANCEA.

Szalman Lorant : Putem aprecia 
fără falsă» modestie că filarmonica 
tîrgmureșeană joacă un rol impoy- 

< tant în viața spirituală a municipiu
lui și a județului. In ce ne privește, 
considerăm că cel mai mare eveni
ment concertistic de pină. acum l-a 
constituit concertul vocal-simfonic 
din 22 ianuarie a.c., cind a fost pre
zentat în primă audiție’ absolută ora- 
torțul „Noaptea soarelui", semnat de 
compozitorul tîrgmureșean Hencz 
Joszef, după cunoscutul poem „Suri- 
sul Hiroșimei" de Eugen Jebeleanu. 
De asemenea, continuind o mai» ve
che tradiție, corul și orchestra filar
monicii au susținut și in această 
iarnă concerte educative in n.umi'- 
roase localități ale județului, intre 
care Tirnăvenl, Sighișoara, Luduș, 
Iernut, , precum și o microstagiune 
in municipiul Odorheiu Secuiesc, 
județul Harghita. In perioada urmă
toare, corul și orchestra simfonică 
vor avea, după un plan riguros în
tocmit, concerte în localitățile Re
ghin, Luduș, Singeorgiul de Pădure, 
Band, Ghindâri, Pănet, în care, pe 
lingă repertoriul clasic,, accentul va_ 
fi pus pe popularizarea muzicii co
rale si simfonice românești. Tot

odată, in vederea pregătirii victori
lor melomani, la Tirgu' Mureș se 
află in plină desfășurare concertele 
lecții, la care în ultimii ani, cu spri
jinul inspectoratului școlar județean, 
avem constant' in sălile de concert 
un public tinăr, format din peste 
3 000 de elevi din școlile. municipiu
lui și județului.

Gheorghe Flueraș : La Arad, des
chiderea stagiunii 1981—1982 a 
coincis cu un concert prezentat pe o 
platformă industrială, respectiv la 
I.A.M.M.B.A., unde și-au dat con
cursul corul și orchestra. Filarmoni
cii de stat din Ară.d sub bagheta 
dirijcrlilui Paul Popescu și cu parti

cenaclu, ,1a Focșani, sub patronajul 
Uniunii compozitorilor, un cenaclu 
de ereație al muzicienilor din județul 
Vrancea. Filarmonica „George Enes
cu" din București, prin recitalurile 
vocal-instrumentșle unite sub gene
ricul „Pagini alese din muzica uni
versală și contemporană" — a fost 
prezentă pe scenele din Focșani, iar 
Biblioteca județeană „Duiliu Zamfi- 
rescu", in colaborare cu filarmonica 
ieșeană a organizat lunar, pentru 
amatori, lecții-concert de inițiere în 
tainele acestei arte.

Manifestări muzicale prin care ne 
propunem să promovăm muzica 
cultă vor avea loc și in cadrul pro

Ce valori propune publicului stagiunea muzicală 
in județele Mureș, Arad, Vrancea și Dolj

ciparea solistului Vasile Stanciu. Pe 
afișele spectacolelor ce au urmat, la 
loc de cinste au stat concertele in- * 
chinate „Centenarului Enescu". Alte 
două festivaluri : „Beethoven" și 
„Brahms". s-au bucurat aici de un 
deosebit succes. Cum era și firesc, 
intre preocupările noastre a stat, de 
la bun început, includerea în reper
toriu a unor lucrări românești. S-au 
prezentat in primă audiție : „Tex
turi" de Mihai Moldovan, „Echo" de 
Lucian Mețianu, „Triptic hunedo- 
rean" de Nicolae Boboc, „Țară nouă, 
țară dragă" de Radu Palade, „Sere
nada" de Mihail Andricu. Podiumul 
filarmonicii ■ arădene este deschis 
permanent promovării unor tinere 
talente, nu de mult i-am aplaudat 
pe tinerii dirijori Ion Marin și Teo
dor Romașcanu. Avem mari datorii 
față de public și nu uităm că la 
ediția a IlI-a a Festivalului națio
nal „Cintarea României" orchestra 
simfonică, corul, cvartetul „Philar- 
monia", cvintetul „Pro arte" și so
il stul Ștefan Câmpan-Fatyol s-au 
numărat printre laureați. In obiecti
vul nostru rămîn'în continuare con
certele educative și lansarea lucră
rilor românești.

Georgeta Carcadia : In orașul nos
tru, după cum este știut, nu există 
o instituție muzicală profesionistă. 
Astfel, am salutat înființarea unui

gramului de acțiuni ale „Decadei 
culturii focșănene" ce se desfășoară 
la inceputul lunii februarie a.c., 
„Ziua muzicii" fiind marcată de pre
zența unor soliști de frunte ai Ope
rei române și ai Operetei din Bucu
rești, ai Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu". „Zilele muzicii culte" 
vor ocupa un spațiu însemnat și cu 
ocazia desfășurării în luna mai a 
festivalului artelor, intitulat „Mio
rița", dar sintem convinși că viața 
muzicală a Vrancei va cunoaște o și 
mai bogată paletă de manifestări 
cind activitatea Orchestrei semisim- 
fonice a cadrelor didactice din Foc
șani își va relua activitatea. După 
cum se vede, Vrancea rămîne ori- 
cînd deschisă muzicii bune și aceas
tă concluzie este de fapt și b invita
ție adresată artiștilor care încă nu 
au cunoscut bucuria și căldura cu 
care publicul de aici știe să-i apre
cieze pe mesagerii culturii și artei 
autentice.

Gheorghe Fabian : Filamonica 
„Oltenia" a promovat la loc de 
frunte lucrări din muzica româneas
că și in primul rînd lucrări cu o te
matică militantă. Iată, spre exem
plu : cantatele „Suflet de țară" de 
Theodor Drăgulescu (primă audiție), 
„Sub steaua partidului'1 de Cornel 
Țâranu, „România vremilor înalte" 
de Mihai Moldovan, poemul simfo

nic „Sărbătoarea muncii" de Mar
țian Negrea, „Slavă ție, Românie" 
de Sabin Pautza, „Ctitor de pace" 
de Vasile Spătărelu etc. Dar am pu
tea vorbi și despre succesul pe care 
l-au avut lucrările semnate de Ion 
Nonna Otescu, Alfred Alessandrescu, 
Alfred Mendelsohn, Anatol Vieru 
ș. a. sau din literatura universală, 
reprezentînd principalele epoci de 
creație de la Renaștere și preclasi- 
cism pină la muzica secolului XX.

în 1981, numărul abonaților la 
concertele simfonice săptămînale a 
crescut foarte Inult. In cadrul stagi
unii curente am realizat o eficientă 
colaborare cu Inspectoratul școlar 
județean Dolj, Comitetul județean 
al U.T.C. și organizația județeană a 
pionierilor, in vederea atragerii ti
neretului de toate vîrsțele in sălile 
de concert. La recentul festival inti
tulat „Gala tinerilor concertiști", 
manifestare organizată în colaborare 
cu Colegiul criticilor muzicali 
(A.T.M.), in care s-au ascultat, sub 
experimentata baghetă a lui Theo
dor Costln, 10 tineri soliști vocali și 
instrumentiști in pagini de mare vir
tuozitate — sălile au fost pline și în 
majoritate puteau fi văzuți tinerii 
melomani ai Craiovei. Este un pu
blic receptiv, așa cum întîlnim și pe 
marile platforme industriale, spre 
exemplu, întreprinderea de confec
ții, întreprinderea de tractoare și 
mașini agricole, întreprinderea 
„Electroputere", acolo unde concer
tele noastre sint mult aplaudate.

...Stagiunea muzicală este deci în 
plină desfășurare. Așa cum sîntem 
informați, in aceste 4 județe simfo
nicele românești oferă melomanilor 
momente artistice de larg interes. 
Semn că forurile de cultură sint 
convinse de rolul pe care ii au in
stituțiile muzicale profesioniste in 
viata artistică ș țării, in formarea 
publicului tinăr, precum și in lan
sarea noilor creații românești, a pa
ginilor de valoare din literatura ro
mânească și universală. In raidurile 
viitoare vom urmări ecoul concer
telor in conștiința spectatorilor, opi
nia publicului față de calitatea pro
gramelor muzicale.

Smaranda OȚEANU 
și corespondenții „Scînteii”

întreprinderii"

Două expoziții de grafică 
în sălile Dalles

Paul Erdos
daestru recunoscut al 

desenului contemporan,. 
Paul Erdds expune in re
trospectiva din sălile Dal
les o sdlecție de lucrări re
alizate in ultimii 15 ani, 
lucrări menite să pună in 
valoare unitatea căutărilor 
lui expresive, o aceeași 
viziune care nu a incetat 
să se precizeze și să se 
confirme in timp, 'viziune 
c<! pune în valoare legătu
rile pe care artistul le are, 
de peste o jumătate de 
veac, cu meleagurile Oa
șului și ale Maramureșului. 
De o precizie extremă, linia 
desenelor lui subliniază 
forme, volume, tipuri, ac- 

■■ntuează detalii cu sem- 
•ații deosebite in arhi- 

■ ■ întregului. Artistul
"■rcitat demersul 

direcții diferi- 
spirației sale 

t, jă din domenii
des» vaste,"de la evo
carea» .mpurilor revolute 
pină la elogiul vibrant al 
contemporaneității și la

notația gravă asupra sen
sului existenței umane. 
Desenele sale se autodefi
nesc astăzi in raport cu 
ipostazele timpului nu ca 
reflex al discursivității, al 
apropierii de exactitatea 
reportericească sau de a- 
mănunțirea 
o meditație 
nuifății și 
unui popor

prozaică, ci ca 
asupra conti- 
spirituali tații 

___  care își pre
lungește tradiția cu fieca
re clipă a prezentului.

O recentă călătorie în 
Grecia, Ia sursele unei spi
ritualității clasice, a contri
buit la crearea unor com
poziții a căror idee cen
trală este aceea a ‘perma
nențelor spirituale străbâ- 
tind ireversibil timpul o- 
menirii. Departe de a fi 
rezultatul unui proces for
mal de inregistrare și apoi 
de transmitere a motivu
lui, desenele lui Erdds 
consemnează doar acele e-
lemente prin care poate 
defini un cadru sau cris
taliza o atmosferă afectivă 
dar, mai presus de toate, 
prin care poate sensibiliza 
idei. Unitatea inteligibilă

a acestor ansambluri în 
care intre elementele vi
zuale există raporturi de 
semnificație rămîne expli
cit legată de unitatea unei 
experiențe reale.

Paul Erdos s-a afirmat 
strălucit in ilustrația de 
carte. Iar dacă expoziția 
de acum prezintă doar lu
crări din ciclul „Cintare 
omului", inspirat» de ver
surile 'argheziene sau de 
„România pitorească" de 
Al. Vlahuță, activitatea ar
tistului in acest domeniu 
este cu mult mai laj’gă. 
Ilustrațiile sale la versuri- 
rile lui M. Eminescu sau 
Szemler Ferenc, la scrieri 
de Heredi Gustav, Miko 
Ervin ș.a. demonstrează, fi
ecare în parte, că artistul 
a știut să descopere, in a- 
ceste creații literare, ra
porturi specifice cu pro- 
pria-i creație. Această la
tură a activității lui Paul 
Erdds, ca dealtfel majori
tatea creațiilor lui prezen
tate în sălile Dalles într-o 
sugestivă și generoasă sin
teză,/ confirmă calitățile 
recunoscute ale unei arte

tn care Intelectul și sen
zorialul, limpezimea și tai
na se întîlnesc sub semnul 
unui mesaj umanist.

Constantin 
Găvenea

Constantin Găvenea — 
artistul a cărui întreagă 
viață și creație se leagă de 
tărîmul fascinant al Deltei, 
de Tulcea — orașul de la 
Dunăre în care de aproape 
0’ jumătate de veac desfă
șoară o laborioasă activi
tate — a deschis de curind 
in sălile Dalles o notiă ex
poziție personală.

Deși acuarelele șl litogra
fiile prezentate acum re
prezintă doar rodul ujfi- 
milor ani de lucru, expo
ziția în ansamblul ei ilus
trează esența unor căutări 
îndelungi în tainițele cu
lorilor de apă, știința de- 
săvîrșită la care a ajuns 
acest creator în minuirea 
efectelor de atmosferă, a 
fluidităților și armoniilor 
specifice acuarelei.

Pitorescul orașului vechi, 
construcțiile orașului nou, 
jocul apei cu nuanțări șl 
irizații în care își oglin
desc detaliile, într-o infi
nită reverberație, nume
roasele construcții de pe

chel, toate aceste imagini, 
efecte de culoare și lumi
nă percepute cotidian de 

_ Constantin Găvenea își 
multiplică fastul în lucră
rile sale. O bucurie pro
fundă, produsă de comu
nicarea pasionată între fru
musețea pe care a con
templat-o și o admiră co
tidian și conștiința sa care 
a perceput această frumu
sețe, răzbate dincolo de 
fiecare lucrare in parte.

Cunoscător avizat al a-' 
cestor meleaguri, artistul 
a atins in consemnarea 
peisajelor naturale o re
marcabilă spontaneitate, in 
deplin acord cu atmosfera 
de o extraordinară speci
ficitate pe care a descope
rit-o în realitățile de fie
care zi.

Reținînd doar elemente
le capabile să ofere (une
ori din citeva tușe ușoare 
de culoare) o imagine cît 
mai complex evocatoare, 
fixînd repere menite să 
sugereze un întreg periplu, 
Constantin Găvenea a tra
sat, cum pe bună dreptate 
s-a remarcat, o amplă ima
gine monografică a zonei 
de la gurile Dunării, a fi
xat prin repere trainice 
imaginea unui oraș care-și 
poate recunoaște, și în a- 
cest fel, inserția istorică 
în timp.

Marina PREUTU

T

(Urmare din pag. I)
a scopului fundamental urmărit — 
ridicarea pe o nouă treaptă, supe
rioară, a edificiului economico-social 
la a cărui zidire este antrenat între
gul popor.-Planurile de stat, regle
mentările statornicite prin legi adop
tate de forurile supreme ale țării 
nu sint altceva decît rezultatul 
activității de gindire a unor largi Și • 
experimentate colective de lucru, 
transpunerea în acte normative, ce 
apoi vor deveni fapte, a indicațiilor 
secretarului general al partidului, re
marcabile exemple de gindire crea
toarei

A medita profund asupra urmări
lor fiecărui nas întreprins, a medita 
cu toată seriozitatea la implicațiile 
prezente și viitoare mai cu seamă 
ale oricărei acțiuni proiectate sau pe 
oile de a fî pusă in operă este. în 
momentul actual, o cerință imperi
oasă ațit pentru factorii de răspun
dere la scara rnacro-socială. Cit și 
pentru colectivele de conducere din 
unități lucrative, fie 'acestea indus
triale, agricole. cț.e construcții, de în- 
vătămint. de stiintă Ne confruntăm 
în economie cu dificile probleme de- 
curgînd atit din procesul dezvoltării 
continue, cit și din dereglările sur
venite pe plan mondial in sfera ma
teriilor prime a circulației bănești, 
îndeosebi a creditelor și a dobinzi- 
lor tot mai înrobitoare impuse de 
marea finantă internațională țărilor in 
curs de dezvoltare. Economia naționa
lă trebuie să facă fată cerințelor tot 
mai mari si mai elevate ale popu

lației si ale rigorilor tot mai severe 
imouse de schimburile internaționa
le. în care tara noastră are o po
ziție ce se cere nu numai menți
nută. ci si ridicată pe trepte superi
oare. Toate acestea necesită o gin- 

' dire suplă, dinamică aotă să con
ducă la. soluții realiste si. de ce nu ?, 
ingenioase. Nu fără temei partidul, 
secretarul general adresează stărui
toare îndemnuri colectivelor de oa

crarea mai bine făcută sînt In a- 
vantaiul nemijlocit al întregii socie
tăți. sînt benefice, material si spi
ritual. întregului oooor.

Dar a gîndi creator presupune de 
la sine existenta unui climat de per
manentă efervescentă creatoare. A- 
vem acest climat. El este alimentat' 
de concepția revoluționară a parti
dului nostru, concepție care nu se 
imnacă cu dogmele, căruia îi sînt

A GÎNDI CREATOR
meni ai muncii, inginerilor si teh
nicienilor. oamenilor de stiintă să 
gindeașcâ lucrurile in perspectiva, in 
devenirea lor. să lupte cu hotărire 
împotriva rutinei, a mentalității a- 
dormitoare ..facem cum am mai fă
cut". să inoveze constructiv si efi
cient în ■ toate olanurile oentru ca 
din suma gindirii tuturor să se nas
că noua calitate în toate domeniile — 
criteriu fundamental de activitate a 
întregului nostru ponor. înscris în 
documentele Congresului al XII-lea 
al partidului. A gîndi creator nu este 
o simplă metaforă. Este. în această 
sintagmă, mai mult decît o chema
re. este uh program de lucru de la 
care nu se. poate sustrage nimeni, 
nici un membru al obștii. Deoare
ce cu cit vom eindi mai mult, mai 
profund, cu atîta vom lucra mai cu 
eoor. iar lucrul mai cu soor si lu

străine închistarea in concepte Si 
formule de împrumut, fără a tine 
seama de realitățile societății noastre, 
de condițiile actuale si de perspec
tivă ale tării in care trăim si ne 
care o modelăm fără încetare. A- 
vem o economie nu numai în stare 
să absoarbă tot ceea ce este nou si 
valoros ca realizare in stiintă si 
tehnică dar se constituie ca mediu 
germinativ oentru ideile cele mai cu
tezătoare. Prin mijlocirea scolii si a 
celorlalți factori formativi se culti
vă la scară de masă creativitatea, 
căutările creatoare. Firește, nu cău
tări în sine, sterile, fără finalitate. 
Căci a căuta fără să aăsesti nimic 
echivalează cu a nu căuta.

Nu înseamnă insă că totul este 
in perfectă ordine, că nu mai este 
nimic de împlinit ne acest teren, că 
terenul este curătat de impurități cu

aceeași grilă pretutindeni. Mai sînt 
încă numeroase cazurile de lenevire 
a gindirii. de lincezire in fotoliile co
modității. de indiferentă fată de e- 
forturlle de gindire ale altora. Se 
uită în unele colective că o realiza
re tehnică de valoare neintrodusă la 
timp în circuitul mijloacelor lucrative 
înseamnă unecri mari si irecupera
bile pierderi pentru avuția naționa
lă. dună cum aceleași rezultate au 
si încetineala in elaborarea unei so
luții noi. abordarea cu întîrziere a 
unei probleme de a cărei rezolva
re depinde, să spunem, eliminarea u- nor importuri costisitoare. Sau, în
ceperea unei lucrări fără cintărirea 
in profunzime a factorilor care 
concură la buna reușită ori, dim
potrivă. pot conduce la eșec, cu du
reroasa si costisitoarea reluare de la 
capăt a lucrului. Este. dar. mai mult 
decit justificat permanentul indemn 
al partidului, al secretarului său ge
neral de a lunta fără cruțare, cu 
spirit revoluționar, cu intransigentă 
comunistă împotriva inerției, a im
provizației. de a combate cu hotă- 
rîre automultumirea lenea in gindi
re. de a extirpa infructuoasa, păgu- 
bitoarea mentalitate ..fac cum am 
învătat. de ce să-mi mai bat capul".

Punerea la lucru a inteligentei, a 
capacității de gindire a tuturora este 
o cerință de stringentă actualitate. 
Societatea are nevoie, pretinde ca 
toti membrii ei să gindească mai 
mult si mai eficient, să acționeze 
ne baza cunoașterii profunde a lu
crurilor. aceasta fiind temeiul îndrăz
nelii creatoare, al lucrului făcut cu 
chibzuire.

Ilustrind preocupările sta
tornice ale conducerii parti
dului și statului nostru 
pentru perfecționarea con
ducerii activității econo- 
mico-sociâle în condițiile 
actuale ale aplicării noului 
mecanism economico-finan- 
ciar, lucrarea „Enciclopedia 
conducerii întreprinderii" *)  
vine să completeze și să 
îmbogățească intr-o ma
nieră sistematizată proble
matica de bază privind 
știința conducerii, lncepînd 
cu noțiunile, categoriile și 
conceptele și ajungînd la 
dezvoltarea unor aspecte 
esențiale teoretice și meto
dologice referitoare la con
ducerea și organizarea în
treprinderilor.

în abordarea problemati
cii conducerii întreprinde
rilor lucrarea se bazează pe 
concepția științifică, no
vatoare in domeniul condu
cerii, elaborată de secreta
rul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, deschisă per
manent perfecționării, în 
funcție de conținutul, com
plexitatea și dimensiunile 
dezvoltării economico-so- 
ciale.

Orientată pe problema
tica vastă a întreprinderii 
socialiste și a procesului 
conducerii ei, luotarea 
reușește să realizeze in 
chip fericit o sinteză a 
celor mai noi și utile as
pecte ale conducerii știin-

•) „Enciclopedia condu
cerii întreprinderii" — Edi
tura științifică și enciclo
pedică, București, 198J.

țifice a întreprinderii ca 
verigă de bază a econo
miei naționale, avindu-se 
în vedere in primul rînd 
conceptele, elementele, in
strumentele și modalitățile 
de abordare reclamate de 
principiile autoconducerii 
muncitorești și autogestlu- 
nii economico-financiare, 
de accentuarea continuă a 
laturilor calitative, de efi
ciență în utilizarea tuturor 
resurselor societății.

Accentul pe care îl pune 
pe conceptele și instru
mentele de bază ale pro
cesului complex de condu
cere a întreprinderii în e- 
tapa actuală și în perspec
tivă, în conformitate cu 
prevederile Programului 
Partidului Comunist Român, 
se completează în lucrare 
cu preocupările pentru a-i 
conferi valoare de sinteză 
prin încorporarea în sub
stanța ei a principalelor 
rezultate obținute în ultimii 
16 ani pe linia creării și 
perfecționării unui sistem 
modern de conducere — ex
presie a preocupării con
secvente a partidului și sta
tului nostru, a gindirii și 
acțiunii profund revoluțio
nare, novatoare ale secre
tarului general al partidu
lui.

Concepută și structurată 
după criterii tematice și 
într-o succesiune logică, lu
crarea începe cu aborda
rea formelor și aspectelor 
generale ale procesului de 
conducere a întreprinde
rii, prezentind elemente
le de bază, esențiale și de 
referință âle conducerii și 
organizării întreprinderii,

plasarea și articularea ac
tivității întreprinderii la 
mediul economico-social, 
evidențierea conținutului 
mecanismului de condu
cere planificată a dezvol
tării economico-sociale etc.

Urmărind să răspundă cit 
mai bine cerințelor esen
țiale ale autoconducerii 
muncitorești și autoges- 
tiunii ■ economico-finan
ciare, lucrarea dezvoltă pe 
un spațiu însemnăt proble
mele privind resursele în
treprinderii, unde, pe bună 
dreptate, se pune un ac
cent deosebit pe valorifica
rea superioară, cu o efi
ciență ridicată a tuturor re
surselor materiale, finan
ciare și umane. Prezen
tind principalele carac
teristici ale resurselor unei 
întreprinderi și modalități
le de utilizare eficientă a 
acestora, autorii pun in e- 
vidență formeje, căile, me
todele și tehnicile pe care 
trebuie să le utilizeze 
conducerea unei întreprin
deri în vederea' urmăririi 
operative a modului de 
folosire a tuturor resurse
lor, pentru eliminarea 
pierderilor și a risipei. A- 
vîndu-se în vedere impor
tanța sistemelor informa
ționale în realizarea aces
tor obiective esențiale ale 
conducerii, autorii tratează 
aspectele principale privind 
perfecționarea sistemului 
informațional al între
prinderii, introducerea sis
temelor informatice ca in
strument prețios al unei 
conduceri moderne, efi
ciente a activității complexe 
într-o întreprindere.

în ultima parte, lucrarea 
tratează unele probleme 
privind cercetarea, proiec
tarea și dezvoltarea resur
selor in concordanță cu 
cerințele revoluției teh- 
nico-științifice contempo
rane, precum și aspecte de 
ordin prospectiv privind 
sistemele de organizare și 
conducere a întreprinderii 
viitorului.

Prin conținutul și struc
tura sa tematică, prin 
vastitatea problematicii a- 
bordate, prin cuprinderea 
și tratarea la un nivel ri
dicat a aspectelor și e- 
lementelor noi ale proce
sului de conducere a în
treprinderii, „Enciclopedia ’ 
conducerii întreprinderii" 
constituie prima lucrare cu 
caracter enciclopedic apă
rută in țara noastră axată 
pe domeniul conducerii 
științifice a întreprinde
rii. în acest context putem 
evidenția valoarea reală a 
lucrării pentru cadrele de 
conducere din întreprin
deri, pentru toți cei care 
au răspunderi în acest do
meniu, prin volumul bogat 
de informații pe care-1 
oferă asupra conceptelor, 
elementelor și aspectelor 
de bază privind știința 
conducerii, precum și a- 
supra metodelor șl căilor 
de acțiune practică în ve
derea ridicării la un nivel 
superior a activității de 
conducere, folosirii cît mai 
eficiente ,a resurselor de 
care dispune fiecare în
treprindere.

Prof. univ. dr. 
Iile VĂDUVĂ

„Materialuri folcloristice"
-O EDIȚIE DE REFERINȚĂ

Cu publicarea volumelor 
al doilea și al treilea din 
„Materialuri folcloristice" 
datorate lui Grigore G. 
Tocilescu — Christea N. 
Țapu se încheie reeditarea 
unei lucrări fundamentale. 
Colecția, care merită toată 
încrederea, putea fi con
sultată doar în unele mari 
biblioteci ; neajunsul a 
fost înlăturat, cartea fiind 
acum la îndemîna iubitori
lor folclorului nostru, care 
isi Jiot face o idee exactă 
despre ceea ce reprezintă 
ea. Editorul ei de acum, 
Iordan, Datcu. și-a asumat 
sarcina da a redispune 
textele după ■ Criterii știin
țifice moderne, publicînd 
în primul volum cintecele 
epice versificate, în cel

doilea lirica diversă 
iar in cel 

jde ce- 
specii 

această 
secțiu-

pune in lumină extraordi
nara varietate de motive și 
teme ale miilor de texte 
din colecție. Aceste texte, 
citite în noua structurare 
ce li s-a dat, permit să se 
constate limpede că stilul 
oral al creației tradiționale 
românești este unitar peste 
tot cuprinsul țării și în 
esența structurilor sale. 
Aceleași modalități de ex
presie izvorîte. din statutul 
oral al folclorului se întil- 
nesc I 
poezia 
ghicitori sau in
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de-al
și strigăturile, 
de-al treilea poezia 
remonial și unele 
zise minore. Cu 
nouă organizare a 
nilor, cartea își dezvăluie, 
pentru prima dată, toate 
secretele. Cind am scris 
despre primul volum am 
semnalat meritul actualului 
editor de a fi repus în 
drepturi pe Christea N. 
Țapu, principalul realizator 
al colecției, de aceea nu 
mai stărui asupra acestui 
aspect.

La .meritele științifice, pjilor." Desigur, unele, ge- 
arn’intfie» aie»'nbii epițiî se nuri sau specii fac uz di- 
adaugă un altul, din cele ferit de aceste modalități 
mai importante, care abia de expresie, dar 
acum .a ajuns întru totul este o chestiune de canti- 
vizibil și apreciabil. Ediția tate și nu de calitate. Am

in epică, în lirică, in 
de ceremonial, îr) 

.1 poezia co-.

aceasta

putea da numeroase exem
ple.

Pertinentul studiu intro
ductiv, cele două note in 
care se expun criteriile 
ediției, cele două glosare 
(la vol. I și la al III-lea), 
notele de subsol in care se 
corectează erori din ediția 
de bază, bogatul capitol de 
comentarii și aparatul ico
nografic fac din ediția de 
care ne ocupăm o lucrare 
de referință. La 'încheierea 
cu succes a acestei mari și 
importante inițiative edito
riale -sîntem recunoscă
tori editurii /.Minerva" și 
metodicului și harnicului 
cercetător care este Iordan 
Datcu.

Adrian FOCHI

Glasul privighetorii"
ANTOLOGIE DE FOLCLOR TĂTAR

Editura „Kriterion" a 
publicat în octombrie 1980 
Antologia de folclor tătar 
„Boztorgay" — Pitpalacul. 
Sub egida aceleiași edituri 
bucureștene a apărut o 
nouă antologie de folclor 
„Bulbul sesi" (Glasul pri
vighetorii) cu subtitlu] 
„Selecțiuni din ’folclorul 
turcilor dobrogeni", autor : 
istoricul 
Ekrem.

Alcătuit 
florilegiul 
ghetorii" cuprinde cîntece, 

basme, proverbe, 
, citeva povești

Mehmet Aii
din 8 capitole, 
„Glasul privi-

jocuri, 1 
ghicitori, 
hazlii, dar pline de înțe
lepciune, 
lui Nastratin 
fiind cele mai reprezenta
tive și perene creații ale 
folclorului 
precum și 
clorice ale

puse pe seama
Hogea, ele

turc dobrogean, 
producțiile fol- 
turcilor crime-

eni (tătari), nogay și gă- 
găuți pe care autorul ii 
consideră, argumentînd 
științific, vorbitori ai acer 
leiași limbi turce.

„Cuvîntul înainte", sem
nat de - autorul culegerii, 
pune la dispoziția cititori
lor, într-o formă accesibilă, 
informații valoroase, unele 
din ele vnedite, despre a- 
șezarea turcilor oguzi, cri- 
meeni și nogay pe terito
riul milenar al României. 
Este demn de remarcat 
faptul că bibliografia de la 
sfirșitul cărții indică peste 
23 de izvoare interne și 
externe de o valoare ex- 
cepțiorfală.

Materialul folcloric In
corporat in „Glasul privi
ghetorii" a fost cules și 
selecționat între anii 1948 
și 1980. Numărul subiecți
lor informatori, precum Si

localitățile ce alcătuiesc 
microharta acestei cule
geri atestă consecventa și 
activitatea îndelungată a 
lui Mehmet Aii Ekrem 
intr-un domeniu care, a- 
lături de probitate profe
sională, presupune și o a- 
dincă considerație față de 
entitatea spirituală căreia 
aparțin.

Cele 26 de localități in
vestigate cu minuțiozitate, 
precum și 20 de. subiecți 
informatori din Medgidia, 
17 din Abrud (Molciova), 
satul natal “al autorului, 
cite 7 din orașele Constan
ța și București, 5 din Fin- 
tina Mare, 4 din Cernavo
dă și Nuntași etc. indică 
orientarea și predilecțiile 
autorului pentru localități
le dobrogene unde au fost 
cultivate și păstrate pro
ducțiile de folclor autentic.

cu numele 
subiecților 
denumirea

și prenu- 
informa- 

localități-

N. V. ILIEȘU :

în ziua de 12 octombrie 
1981, Institutul pentru con
trolul de stat al medica
mentului și cercetări far
maceutice — Comisia me
dicamentului, elabora și 
trimitea următoarea adre
să: „Vă aducem la cunoș
tință că în ședința din 
29. IX. 1981, Comisia medi
camentului a acordat avi
zul terapeutic și de fabrica
ție pentru produsele „Api- 
larnil" drageuri și „Apilar- 
nilprop" drageuri, realizate 
<lp dvs. tu aceeași ședință 
a fost avizată de fabrica
ție materia primă „Apilar
nil" (președintele comisiei, 
prof. dr. Dumitru Dobres- 
cu). Iată, sintetic, cum s-au 
finalizat îndelungate efor
turi de cercetare și experi
mentare pentru valorifica
rea celui de-al 8-lea pro
dus apicol — trituratul 
larvar. Deci alături de cele 

. 7 produse apicole — mie- 
' rea. polenul, păstura și 
lăptișorul de matcă (toate 
cu rol alimentar și tera
peutic), ceara, propolisul și 
veninul de albine (cu rol 
terapeutic) — apare in ar
senalul terapeutic trituratul 
larvar. Este desigur un 
succes al eforturilor mari 
care se fac în ultimul timp 
pentru valorificarea medi
cinii naturiste din tara 
noastră.

Dar despre ce este vor
ba ? tn primul rind valoa
rea nutritivă si terapeutică 
a produselor apicole este 
de mult cunoscută. Tradi
țiile medicinii noastre — 
acest nesecat izvor de în
vățăminte oentru, năstratea 
sănătății — reprezintă. în 
esență, pe lîngă marile po- 

. sibilităti ale tării, insufi
cient încă valorificate, spi
ritul peren de creativitate
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al ponorului nostru, cu a- 
dinci rădăcini in luota lui 
oentru existentă. împotriva 
forțelor oarbe ale naturii. 
Interesul crescind al me
dicinii pentru introducerea 
în arsenalul terapeutic mo
dern a ,tot ce este valoros 
în medicina populară, nu 
este o surpriză, pentru că 
la baza acestora sînt. pro
funde argumente științifice. 
Pentru a preveni boala și 
trata ’’suferința, medicina a 
acumulat o experiență uria
șă. un număr mare de pro
cedee si mijloace terapeu
tice. Unele nu au rezistat 
timpului fiind mai puțin 
eficace sau din contră ac
tive. dar dăunătoare. Epo
ca modernă a determinat 
o îndepărtare a medicinii 
de folosirea mijloacelor 
naturale pentru apărarea 
sănătății. recurgînd tot 
mai mult la droguri. Acu- 
.mularea unui impresionant 
arsenal de droguri, extin
derea imperiului industrial 
de medicamente, apariția 
unei patologii reale provo
cate de abuzul de medica
mente sau folosirii lor ne- 
rationale. au constituit si 
constituie un important 
semnal de alarmă in în
treaga lume. Oamenii de 
stiintă. specialiștii averti
zează asupra acestor peri
cole si au început să re
evalueze atent vechile 
procedee sau să caute re
medii noi pentru sănăta
te chiar în natură. în tot 
ceea ce oferă ea de mile
nii. cu generozitate.

Ne găsim deci. în cadrul 
acestor preocupări genera
le, în fața unei lucrări in
teresante. inedite si va
loroase. denumită „Apilar
nil" de N. V. Ilieșu. De 
fapt cartea poartă titlul

Lista 
mele 
tori, 
lor, precum și data cind a 
fost înregistrat materialul 
respectiv demonstrează in 
plus probitatea și onesti
tatea profesională a isto
ricului orientalist Mehmet 
Aii Ekrem.

Apariția celor două cu
legeți de folclor turc do
brogean la un interval 
doar de un an demon
strează, fără putere de tă
gadă, că in România so
cialistă toate naționalități
le conlocuitoare. , inclusiv 
naționalitatea turco-tătară, 
își cultivă și perpetuează 
tradițiile culturale în con
textul înfloririi generale a 
culturii și literaturii con
temporane.

Apilarnil"
unui produs cu același 
nume și care este un bio- 
stimulator natural, cu im
portante efecte pozitive in 
tratarea a numeroase stări 
de boală. Cartea se adre
sează în primul rind publi
cului larg, cît și medicilor, 
tuturor celor interesați în 
apărarea, menținerea și 
promovarea propriei lor să
nătăți.

Apariția acestei lucrări 
originale este produsul unei 
bogate experiențe a autoru
lui ca apicultor, cit si rodul 
colaborării fructuoase. înde
lungate între I.M.F. Bucu
rești — catedra de Farma- 
codinamie. Institutul Can- 
tacuzino, Centrala de plan
te medicinale. Institutul 
de economie agrară și Ofi
ciul de tehnologie și con
trol de calitate a nutrețu
rilor combinate ale Minis
terului Agriculturii și In
dustriei Alimentare. Insti
tutul de igienă și sănătate 
publică al Ministerului 
Sănătății, împreună cu 
C.A.P. Scomicești și Aso
ciația crescătorilor de al
bine din Republica Socia
listă România. în fine, cel 
care acum 25 de ani intro
ducea în practica apicolă 
„lăptișorul de matcă" a- 
daugă azi la preocupările 
și rezultatele sale un nou 
produs, care de fapt 
există de milioane de ani. 
pe toate meleagurile pă- 
mintului, aflindu-se în lar
vele albinelor. „Dacă n-ar 
exista larve — spune auto
rul — n-ar mai fi nici al
bine. nici stupărit și nici 
produse apicole".

Dar care sint calitățile 
acestui nou produs ?

In primul rînd, prin mul
țimea de principii și va

Altai KERIM

lori nutritive, are largi 
perspective de utilizare ca 
adjuvant in alimentația 
anumitor categorii de oa
meni. iar prin potențialul 
său de stimulent și activa
tor biologic, in industria 
farmaceutică, in apiterapie 
și cosmetică. în terapia 
umană, principalul benefi
ciar este opiul sănătos și 
apoi, prin calitățile sale de 
stimulare a organismului 
uman, se va putea folosi în 
unele afecțiuni. O aplicare 
deosebită poate decurge 
din faptul că printre facto
rii biostimulanți naturali 
conținuți in ..Apilarnil" se 
găsesc precursori hormo
nali de tip gonodic.- Aces
te însușiri ale produsului 
fac ca el să fie folosit ca 
energostimulant general și 
ca activator biologic in de
bilități fizice generale, in 
astenii, în convalsecență. 
osteoporoze, in suprasoli
citări, surmenaj fizic și in
telectual. in îmbătrinirea 
prematură, practic în ma
joritatea stărilor care nece
sită tonice și trofice gene
rale. Cercetările și experi
mentările sugerează de 
asemenea că acest\ produs 
natural ar putea ’ fi folosit 
într-o serie de afecțiuni 
din domeniul pediatriei, 
obstetricii și ginecologiei, 
în prevenirea bătrineții și 
alte stări patologice.

Pe baza estimărilor fă
cute și a posibilităților 
existente chiar în acest an 
se vor produce peste 300 000 
tablete de „Apilarnil" care 
vor sta Ia dispoziția popu
lației pentru a fi folosite. 
Cu discernămînt insă și nu
mai la indicația medicu
lui.

Dr. Radu OZUN
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Tovarășului TRUONG CHINH
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Vietnam

HANOI
Cu prilejul celei de-a 75-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere,* * 

in numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului 
român și al meu personal, vă adresez cele mai călduroase felicitări și urări 
de multă sănătate, de noi succese in activitatea dumneavoastră consacrată 
edificării noii orinduiri in Republica Socialistă Vietnam.

• Bietul loanlde : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 12; 16; 19.
• Non stop : BUZEȘTI (50 43 58) —
16,30; 18; 20.
• Maria Mirabela s FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30. DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 16,15; 18: 20.
• Saltimbancii: COTROCENI (49 48 48)
— '15; 17,30; 20, COSMOS (27 54 95) — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Destine romantice : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 
20, MELODIA (12 06 88) — 13; 15; 17; 
19; 21, FLAMURA. (85 77 12) — 8; 10; 
16; 18; 20.
• Toate ml se tntlmplă numai mie :
SALA MICA A PALATULUI — 10;
12,30; 15; 17,15; 20.
• învingătorul : VIITORUL (11 48 03)
— 15,30; 17,30; 19.30.
• Capitolul al doilea : VIITORUL — 
10; 12. MIORIȚA (14 27 14) — 13; 15; 
17; 19; 21.
• Alo, aterizează străbunica : MUN
CA (21 50 97) — 15; 17,15; 19.30.
• Concediu pe malul mării : SCALA 
(11 0372) — 9: 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20,15, FLOREASCA (33 29 71) — 13; 15; 
17; 19; 21.
• Călăuza: STUDIO (59 53 15) — 10; 
13; 16,15; 19,15.
• Ultima curs» : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30: 17,45; 20.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie, solidaritate ți colaborare 
româno-vietnameze se vor dezvolta continuu, în interesul reciproc, in folosul 
cauzei generale a socialismului, păcii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

TELEGRAMA

Cronica
Joi, 4 februarie, tovarășul Cornel 

Onescu, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R., președintele 
Consiliului General A.R.L.U.S., a pri
mit delegația Asociației de prietenie 
sovieto-române, condusă de colonel 
V. V. Kovalionok, pilot-cosmonaut. 
Erou al Uniunii Sovietice, deputat in 
Sovietul Suprem al R.S.S. Bieloruse, 
care participă la manifestările festi
ve organizate in țara noastră cu o- 
cazia celei de-a 34-a aniversări a 
semnării primului Tratat de priete
nie, colaborare și asistență mutuală 
dintre România și U.R.S.S.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

A participat V. I. Drozdenko, am-
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Simpla coincidență a făcut ca 
timp de aproape trei săptămini să 
mă aflu, la Băile Felix, in imediata 
și permanenta apropiere a unui lot 
de tineri sportivi veniți pentru pre
gătirea de iarnă în renumita stațiu- 
i ? bihoreană. Erau juniori de la 
caiăc-canoe. Băieți și fețe I-am ur
mărit cu un interes deopotrivă pa
tern și profesional. Auzisem, bineîn
țeles, că în această ramură se mun
cește mult și din greu, că fiecare din 
multele succese obținute de ai noștri 
pe apă sint „plătite" cu o cantitate 
de sudoare care în alte sporturi nu 
«e adună nici în generații întregi, 
dar ceea ce vedeam depășea aștep
tările.

Dimineața, înainte de ora șase, 
medicul lotului t ecea pe la patul 
fiecăruia, pentru a-i lua pulsul în 
stare de repaus. Urma programul de 
alergare și exerciții cu v-arda — 
afară, în gerul dimineții (in acea 
perioadă, la Felix termometrul a 
oscilat numai intre limitele de minus 
20 și minus 30 de grade Celsius). 
Dușul și micul dejun făceau trecerea 
spre cele opt ore zilnice de lucru 
intens care cuprindea, ca puncte 
principale : alergări intense și pre
lungite nu știu cite mii de metri pe 
pantele și prin pădurea din jurul 
stațiunii, două reprize (cîteva ore 
înainte de masă, alte cîteva după- 
masă) de vîslit vîrtos pe apa ștran
dului de vară din localitate (apă ter
mală, pentru ca la eventualele că
deri din barcă să se evite îmbolnă
virea), programul de înot de după- 
amiază (evident, în bazin descoperit) 
și crosul de seară — tot intens, pre
lungit. Acesta era, in mare, progra
mul de pregătire în aer liber ; el 
era completat cu ședințe individuale 
în cabinetul medical, suIl stricta su
praveghere a doctorului Octavian 
Popescu, unul din reputații veterani 
în sporturile noastre nautice : exer
ciții pentru dezvoltarea capacității 
toracice (aparatul de suflat), .pentru 

• întărirea musculaturii la picioare 
(bicicleta) și la miini (mănușa elec- 

i). în plus, nimeni dintre ei 
n-avea voie să folosească liftul, fiind 
obligați să circule numai pe scări 
(deși locuiau la al 9-lea nivel) pen
tru a face și în acest mod încă vreo 
10—12 alergări pe zi. Seara, înce- 
pind de la ora 21, toți se retrăgeau 
in camere pentru studiu individual 
la materiile de liceu, deși era va
canță. A doua zi — o luau de la 
capăt. Program liber ? Aveau și 
program liber — dar în. colectiv, 
cînd mergeau Ia teatru, la film sau 
cînd organizau diverse jocuri in
struct! v-di atractive.

— Rezistă, acești tineri, la un pro
gram de pregătire și călire fizică 
atit de aspru ? — l-am întrebat în
tr-o zi pe Ivan Patzaichin, adus la 
acest lot de juniori pentru a le ară
ta și a-1 ajuta să deprindă corect 
încă de la început procedeele spe
cifice acestui sport.

— La noi așa se muncește. Bine
înțeles, juniorii mai puțin decît noi. 
Cine rezistă — rămine și are șanse 
să ajungă campion. Toți cei din lotul 
de perspectivă de aici știu bine 
aceasta și se supun de voie și cu 
speranțe programului. Dealtfel, a- 
ceasta a fost și intenția selectării lor. 
încă din primăvara trecută federația 
a selectat din toată țara, mai ales 
din satele de munte, circa 100 de 
băieți și fete cu talie înaltă, „ples
nind" de sănătate și de forță. Sita 
pregătirilor și încercărilor a tot cer
nut pină, iată, au rămas vreo 20 de 
băieți și tot atîtea fete. Ei știu că 
trei dintre aceste fete vor trebui să 
ne reprezinte încă la Olimpiada de 
la Los Angeles, in 1984, iar vreo 4—5 
băieți vor împrospăta lotul republi
can la virsta senioratului. Ceilalți, 
care n-au rezistat pînă acum și care 
nu vor rezista de acum înainte; se 
aleg totuși cu un ciștig in pregătirea

zilei
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești. «

♦
Petre Gigea, ministrul finanțelor, 

a primit, joi, pe Ernest Stern, prim- 
vicepreședinte la Banca Internațio
nală pentru Reconstrucție și Dezvol
tare (B.I.R.D.), care efectuează o 
vizită in țara noastră.

în cadrul întrevederii au fost exa
minate' relațiile de cooperare dintre 
țara noastră și Banca Internațională, 
precum și măsurile necesare pentru 
dezvoltarea acestora.

La discuții au participat Iulian 
Bituleanu adjunct al ministrului, 
Gheorghe Popescu, președintele Băn
cii de Investiții, și Ion Rușinaru, 
președintele Băncii pentru Agricul
tură și Industrie Alimentară.

(Agerpres)

fizică și sint recomandați pentru 
volei, handbal, baschet, rugbi etc., 
caiacul și canoea făcînd astfel bine
venite servicii și altor sporturi.

...Poate că n-aș fi scris despre 
acești tineri de la caiac-canoe care 
muncesc atit de mult și atit de greu 
pentru a putea călca pe urmele glo
rioase ale lui Patzaichin, Diba ori 
Sanda Toma (cu toate că sirguința 
și seriozitatea lor exemplară meritau 
să fie larg cunoscute), dacă in ace
eași perioadă, in același hotel din 
Băile Felix nu s-ar fi aflat în pre
gătire și o echipă de fotbal. Spre 
deosebire de caiaciști și canoiști,

MUNCA IN SPORT

fotbaliștii dormeau dimineața mai 
mult, alergau mai puțin și făceau 
doar un antrenament pe zi (cu min
gea !). în rest, se vinturau toată ziu
lica prin lifturi, de la barul de la 
parter pină la camerele din etajul 
al 5-lea, de n-ayeau loc de ei bol
navii care-și făceau tratamentul bal
near. Și, menționez, nu erau deloc 
niște fotbaliști răi — față de alții 
pe care-i văzusem in alte situații. 
Pentru obișnuințele din fotbal, aceș
tia se comportau cit se poate de 
normal 1

De fapt, aceasta constituie una din 
problemele nevralgice în sportul 
nostru la ora actuală : cantitatea și 
intensitatea muncii de pregătire, alt
fel spus concepția asupra muncii și 
disponibilitatea la efort, diferă radi
cal de la o ramură la alta. Diferă 
mai mult decît ar impune-o speci
ficul fiecărui sport. în condițiile in 
care talentul nativ al concurenților 
prezintă cote valorice apropiate, iar 
știința — cu cele mai noi cuceriri 
ale ei — este pusă în aceeași măsu
ră in slujba performanței, a treia 
forță, hotărîtoare, în propulsarea 
spre supremația sportivă devine 
munca. Or, din acest punct de ve
dere, al muncii, multe sint de spus 
la noi. în caiac și canoe, canotaj și

teatre
• Teatrul Național (14 7171) — sala 
mică : Cavoul de familie —19.30. (sala 
Atelier) : Așteptlndu-1 pe Godot — 
20.
• Filarmonica „George Enescu" (A- 
teneul Român, 16 00 60) : Concert sim
fonic. Dirijor : Roberto Benzi, (Fran
ța). Solist : Valentin Gheorghiu —
19,30.
• Opera Rămână (13 18 57) : Vedere 
de pe pod (premieră) — 19.
• Teatrul de operetă (13 98 48) : Se
cretul lui Marco Polo — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 45) : 
O zi de odihnă — 19.30, (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) : Furtuna — 19.30.
• Teatrul Mic (14 70 81) ; Diavolul și 
bunul dumnezeu — 18,30.
• Teatru! «Foarte Mic (14 09 03) : Pe 
cine numim... eu 7 — 20.
• Teatrul de comedie (16-64 60) : Don 
Juan — 19,30.
• Teatrul „Nottara" — (59 31 03) (sala 
Magheru) : De ce dormi, iubito 7 —
19,30.
• Teatrul Gluleștl (14 72 34) : Totul 
In Grădină — 19.30.
• Teatrul „C. Tănase (sala Savoy, 
15 56 78) : Boema, slăbiciunea mea !
— 16. Vorba lui Tănase — 19,30, (sala 
Victoria, 50 58 65) : Belmondo al II-lea
— 19.30.
• Ansamblhl „Rapsodia română" : 
(13 13 00) : După datina străbună —
19.
• Teatrul „Ion Vasllescu" (12 27 45) : 
Paradis de ocazie — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (30 26 35) : 
Snoave cu măști — 17,30.

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, Ilie 
Verdeț, a primit o telegramă de 
mulțumire din ' partea lui Adil 
Carcani, pentru mesajul de felici

A apărut: „ERA SOCIALISTA" nr. 3/1982

Revista publică, in deschidere, ar
ticolul „O gîndire și un spirit nou 
în agricultură". în continuare sint 
inserate articolele „Cointeresarea 
producătorilor — cerință fundamen
tală a creșterii producției agricole" 
de Gheorghe Fierbințeanu ; „Cerin
țe prioritare pentru îndeplinirea 
planului pe acest an“ de Petre Preo
teasa ; „Tradiție și inovație in știin
ță și tehnică" de Ion Hera-Bucur ; 
„Ce așteaptă școala de la cercetarea 
pedagogică pentru ridicarea nivelu
lui de educație al tineretului 7“ de 
loan Jinga ; „Problematica actuală 
a teoriei marxiste a contradicțiilor 
sociale" de Damian Teodosiu ; „Edi
ficarea unei Europe unite, Ia ordi
nea de zi a actualității internațio
nale" de Ion Datcu ; „Concepția 
P.C.R. cu privire la stat și democra
ția socialistă" de Ladislau Lorincz ;

vremea
Timpul probabil pentru zilele de S, 7 

și 8 februarie. In țară : Vremea va fi 
in general frumoasă, dar rece, geroasă 
noaptea. în cea mal mare parte a țării. 
Cerul va il variabil, mal mult senin 
noaptea și dimineața. Izolat va fulgui. 
Vint în general slab. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 20

lupte — în primul rind — dar și în 
alte sporturi cum sint gimnastica, 
judo, șahul sau, dintre jocuri, hand
balul, rugbiul, voleiul, se poate spu
ne că se lucrează la parametri in
ternaționali, în unele cazuri depășin- 
du-se aceștia, atit in privința volu
mului cit și a intensității. Uitați-vă 
pe bilanțurile noastre sportive din 
ultimii ani și veți observa cu ușu
rință că — deloc intimplător, ba 
chiar în consecință — exact acestea 
sipt și disciplinele care ne-au adus 
cele mai multe medalii de la marile 
competiții, cu ele putem ieși oricînd 
în lume, și chiar ieșim, fără teama 
că nu ne vom întoarce cu fruntea 
sUs, încununată de laurii victoriei.

Ce-i drept, există și unele excep
ții — în baschet, natație, chiar tenis 
—t in sensul că și în aceste sporturi 
se' muncește la parametrii ceruți, dar 
din păcate rezultatele nu sint în în
tregime și întotdeauna pe măsură. 
Cauzele, aici, sint însă altele, nu 
munca. Dar nu-i mai puțin adevărat 
și că într-o serie de alte ramuri re
zultatele — in evident regres de cîțiva 
ani, sau de mai mulți ani — se da- 
tofresc in principal insuficientei 
munci de pregătire, la unitățile de 
bâză, în cluburi și asociații și chiar 
(in unele cazuri) la loturile națio
nale. Ne referim, în acest sens, la 
fotbal, atletism, patinaj, schi, bob, 
hochei, box, ciclism, dar, într-o bună 
măsură, și la scrimă, polo, tir.

Evident, exprimînd asemenea opi
nii asupra modului în care ne-am 
dat noi seama că se muncește in
tr-un sport sau altul, nu avem nici 
pretenția de exhaustivitate, nici pe 
cea de exclusivitate. Avansîndu-le, 
însă, le propunem ca subiecte de 
discuție și analiză, printre altele, 
conferințelor de dare de seamă și 
alegeri ale federațiilor respective — 
ce vor avea loc în cadrul apropiatei 
conferințe pe țară a mișcării spor
tive. La rindu-ne, vom relua, ilus
tra și argumenta pe larg aceste 
puncte de vedere cu prilejul artico
lelor de analiză ce le publicăm pe
riodic sub genericul „Munca in 
sport".

Gheorghe MITROI

• Teatrul ..Țăndărică" (15 23 77) : în
cotro, căluțule? — 17, (sala Giulești): 
Osul de pește fermecat — 17.
• Circul București (11 01 20) : Fan
tastic circ — 19,30. 

cinema

tare transmis cu ocazia numirii în 
funcția de președinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Popu
lare Socialiste Albania.

„Opera literară — expresie a anga
jării sociale" de Francisc Păcurariu; 
„Inechități flagrante in raporturile 
economice internaționale" de Eugen 
Dijmărescu ; „Vocația filozofiei in 
societatea noastră" de Nicolae Go- 
goneață.

Revista mai cuprinde dezbaterea 
cu tema „Evoluția structurii demo
grafice și sociale in țara noastră", 
rubricile „Cărți și semnificații" și 
„Cuvîntul cititorilor".

A apărut 
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șl minus 10 grade, local mai coborîte 
în nordul și centrul țării, iar cele ma
xime intre minus 7 și plus 3 grade, izo
lat mai ridicate. Dimineața și sea^g, 
local, se va produce ceață cu depunere 
de chiciură. In București : Vremea va 
fi în general frumoasă dar rece, geroa
să noaptea. Cerul va fl variabil mai 
mult senin. Vlnt slab. Temperaturile 
minime vor oscila între minus 15 și 
minus 10 grade. Iar cele maxime Intre 
minus 2 șl plus 2 grade,- Dimineața 
ceață cu depunere de chiciură. (Ileana 
Mihăllă, meteorolog de serviciu).

în cîteva rînduri
• Turneul zonal de șah de Ia 

Băile Herculane s-a încheiat aseară, 
odată cu desfășurarea rundei a 21-a, 
în care 7 concurenți luptau pentru 
două locuri ce asigurau calificarea 
la interzonale, celelalte 3 fiind ad
judecate (de Ribli, Șubă și Sax) cu 
două zile înainte de final. Dar nici

‘ultima rundă n-a reușit să aducă o 
decizie, intrucit 4 dintre cei 7 — 
Gheorghiu, Pinter, Lukacs, Sznapik
— au acumulat cite 12 puncte, ceea
ce duce, conform regulamentului, la 
un turneu de baraj. Marele maestru 
român Florin Gheorghiu, căruia îi 
trebuia victorie pentru a se înscrie 
in grupul participanților Ia baraj, a 
reușit acest lucru, ciștigînd cu pie
sele negre în fața maestrului bulgar 
Venceslav Inkiov. în ultima rundă, 
avînd piesele negre, Șubă a remizat 
cu Meduna, egalitatea fiind consem
nată, de asemenea, în partidele : 
Ghindă — Lukacs, Jansa — Ribli, 
Velikov — Schmidt, Csom — 
Ftacnik, în timp ce Sznapik l-a în
vins pe Gheorghiev, iar Pinter a 
ciștigat la Radulov. Partidele Sax — 
Ambroz, Pavlov — Farago s-aU În
trerupt și vor fi reluate astăzi, în 
cursul dimineții. ....... ... . ........

Ciștigător al turneului este marele 
maestru Zoltan Ribli (Ungaria) cu 
15,5 puncte, urmat de Șubă (Româ- 
rfla) — 13,5 puncte, Sax (Ungaria)
— 13 puncte (1), Gheorghiu (Româ
nia), Sznapik (Polonia), Lukacs 
(Ungaria), Pinter (Ungaria) — cu cîte 
12 puncte, Ftacnik (Cehoslovacia)
— 11,5 puncte, Ambroz (Cehoslova-, 
cia) — 11 puncte (1), Farago 
(Ungaria) — 10,5 puncte (l)f Csom 
(Ungaria) — 10,5 puncte.
• în Sala sporturilor din Cluj- 

Napoca s-a disputat meciul dintre 
echipa locală Universitatea și for
mația italiană Ceramica Pagnosin 
Trevisio, contînd pentru „Cupa cam
pionilor europeni" la baschet femi
nin. Victoria a revenit sportivelor 
românce cu scorul de 66—58 (31—28).
• Selecționata masculină de hand

bal a țării noastre, care recent a 
ciștigat „Trofeul Spaniei", își conti
nuă pregătirile in vederea campio
natului mondial.) Handbaliștii ro
mâni vor întîlni sîmbătă la Ploiești, 
cu începere de la ora 16,30, selec
ționata Cehoslovaciei.

• Moscova nu crede In lacrimi : 
CENTRAL (14 12 24) — 8; 11; 14; 17;
20.
• Astrid, dragostea mea : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Pietonii aerului : GIULEȘTI
(17 55 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Mașina zburătoare : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
• Primăvară pentru o oră — 9,15; 
10,45; 12,15; 13,45; 15,15, Mondo umano
— 17; 19,45; 20,15: DOINA (16 35 38).
• Atentatul: EFORIE (13 04 83) — 9; 
11,30; 14,30; 17,30; 20,15.
• Oglinda spartă : PATRIA (11 86 23)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 48; 20,15, MO
DERN (23 71 01) — 9;’11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Pe aripile vtntului : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 13,30; 48.
• Ciociara : CAPITOL (16 29 17) — 8; 
10; 12; 14; 16; 18: 20.
e Cobra se Întoarce : FESTIVAL 
(15 63 84) — 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20, 
FAVORIT (45 31 70) — 8; 10; 16; 18;
20.15.
• Despărțirea : BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9; 12,15; 16; 19,15, FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 12,15: 16; 19,15. AURO
RĂ (35 04 66) — 9,30; 13,15; 16.15; 19,15.
• Bronco Billy : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, GLORIA (47 46 75) — 12; 14; 16; 
18; 20. CULTURAL (83 50 13) — 8; 10; 
16,15; 18,15; 20,30.
• Hangar 18 : LIRA (31 71 71) —
15,30; 18; 20, GRIVITA (17 08 58) — 12; 
14; 16: 18; 20.
• Vulcanul: VOLGA (79 71 26) - 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, TOMIS 
(21 49 46) — 13; 15; 17; 19; 21.
• Yankeii : POPULAR (35 15 17) —
15,30; 19.
• Toată lumea este ■ mea : FLACĂ
RA (20 33 40) — 13; 16; 19.

34 de ani de Ia încheierea primului Tratat de prietenie, colaborare
și asistență, mutuală dintre România și Uniunea Sovietică

ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ
Cu prilejul Împlinirii a 34 de ani 

de la semnarea primului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre România și Uniunea 
Sovietică, joi după-amiază. a avut 
loc, la Casa prieteniei româno-sovie- 
tice din Capitală, o adunare festivă 
organizată de Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea, 
Consiliul General al A.R.L.U.S.. și 
Comitetul municipal București al 
P.C.R.

Au participat tovarășii Cornel 
Onescu, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., președintele Consi
liului General al A.R.L.U.S., loan 
Botar, secretar al I.R.R.C.S., membri 
ai Biroului Consiliului General al 
A.R.L.U-S., reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, Ministeru
lui Apărării Naționale, ai unor or
ganizații de masă și obștești, acti
viști de partid, oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții bucureștene, 
studenți.

Au luat parte, de asemenea, de
legația Asociației de prietenie sovie- 
to-română, condusă de pilotul- 
cosmonaut, colonel Vladimir Kovalio
nok, Erou al Uniunii Sovietice, depu
tat în Sovietul Suprem al R.S.S. 
Bieloruse, care se află în vizită în 
țara noastră, cu acest prilej, precum 
și membri ai Ambasadei, U.R.S.S. la 
București.

Adunarea a fost deschisă de Ni
colae Ganea, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Consi
liului popular al municipiului Bucu
rești, membru al Biroului Consiliu
lui General al A.R.L.U.S.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit Magdalena Filipaș, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
adjunct al ministrului industriei 
ușoare, membru al Biroului Consiliu
lui General al A.R.L.U.S., care a evi
dențiat tradiționalele legături de 
prietenie dintre poporul român și 
popoarele sovietice, bazate pe sen
timente de stimă și prețuire recipro
că. A fost relevat faptul că tratatul 
semnat în urmă cu 34 de ani a re
prezentat un moment important în 
cronica raporturilor româno-sovietice, 
creînd cadrul juridic propice extin-- 
derii și aprofundării Colaborării din
tre cele două țări.

Realizările celor două popoare în 
construcția socialismului și comunis
mului — a subliniat vorbitoarea — 
au oferit noi și puternice temelii 
celui de-al doilea Tratat de priete
nie, colaborare și asistență mutuală, 
încheiat în 1970. De mare importanță 
pentru asigurarea trăiniciel relațiilor 
româno-sovietice este și „Declarația 
privind dezvoltarea continuă a co
laborării și prieteniei frățești dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, dintre 
România și Uniunea Sovietipă", sem
nată de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Leonid Ilici Brejnev, in 
luna noiembrie 1976, la București. A- 
ceste documente trasează programul 
de dezvoltare în perspectivă îndelun
gată, pe multiple planuri, a colaboră
rii dintre cele două țări, pe baza 
principiilor solidarității internaționa
le, egalității depline în drepturi, res
pectării suveranității și independenței 
naționale, neamestecului in treburile 
interne, avantajului reciproc și în
trajutorării tovărășești.

în continuare, arătînd că poporul 
nostru, strîns unit în jurul Partidu
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VALEA JIULUI

Depășirea producției .planificate
(Urmare din pag. I)
patru noi complexe mecanizate la 
Petrila, Paroșeni și Livezeni, 11 com
bine de abataj și înaintare, precum 
și alte utilaje. Vom continua, în 
același ritm, executarea lucrărilor de 
pregătire care vor atinge o lungime 
de 14,3 km. Concomitent cu creș
terea producției de cărbune în aba» 
taje, trebuie să dezvoltăm și posibili
tățile de transport al acestuia la su
prafață, să efectuăm modificări și 
modernizări in fluxul de evacuare a 
producției. Asemenea măsuri se au 
în vedere la I.M. Lonea pentru îm
bunătățirea transportului prin con
centrarea producției de la orizontul 
400, prin montarea a 4 noi benzi de 
cauciuc ; la I. M. Aninoasa se va îm
bunătăți transportul cărbunelui de pe 
stratul 13 sud, iar la I.M. Bărbăteni 
se vor monta trei transportoare noi, 
ceea ce va asigura creșterea produc
tivității muncii în abataje.

Cu aceeași stăruință acționăm pen
tru folosirea deplină, cu înaltă efi-' 
ciență a mijloacelor tehnice din do

lui Comunist Român, al secretarului 
său general, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, acțio
nează cu energie pentru transpune
rea în viață a hotărîrilor Congresu
lui al XII-lea al partidului, vorbi
toarea â evidențiat pe larg succese
le înregistrate în dezvoltarea econo- 
mico-socială a țării noastre, preo
cupările actuale pentru sporirea po
tențialului economiei, naționale, creș
terea bunăstării oamenilor muncii, 
continua înflorire a României so
cialiste.

Referindu-se apoi la roiul activ al 
României pe arena internațională în 
apărarea păcii și securității po
poarelor, vorbitoarea a reliefat fap
tul că stă în puterea țărilor socia
liste, a țărilor în curs de dezvoltare, 
a forțelor democratice, a tuturor 
popoarelor ca, acționînd unite, să 
asigure triumful politicii de dezar
mare, înfăptuirea dreptului funda
mental al popoarelor la libertate, la 
viață, la pace, la realizarea unei 
lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră.

După ce a menționat că prietenia 
și colaborarea cu U.R.S.S. constituie 
o trăsătură constantă și definitorie 
a politicii externe a partidului și 
statului nostru, vorbitoarea a subli
niat că Ia evoluția mereu ascenden
tă a relațiilor dintre partidele, țări
le și popoarele noastre o contribu
ție hotărîtoare aduc ,întîlnirile șl 
convorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Ilici Brejnev. 
Importanța deosebită a acestei con
tribuții a fost pusă din nou în evi
dență la întilnirea româno-sovietică 
la nivel Înalt din luna iulie 1981 din 
Crimeea, Ia care s-au stabilit orien
tări fundamentale, menite să ducă 
la lărgirea și ridicarea calității rela
țiilor reciproce, la întărirea priete
niei româno-sovietice, la dezvolta
rea și adincirea continuă a raportu
rilor bilaterale, ca și a conlucrării 
celor două țări in viața internațio
nală.

A luat apoi cuvîntul ambâsadorul. 
Uniunii Sovietice la București, V. I. 
Drozdenko, care a evidențiat însem
nătatea Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală, sem
nat în urmă cu 34 de ani, rolul său 
in lărgirea și aprofundarea tradițio
nalelor relații sovieto-române. Vor
bitorul a arătat că, în această pe
rioadă, popoarele sovietice au obți
nut succese Însemnate în toate do
meniile construcției comunismului,

ÎNTÎLNIRE PRIETENEASCĂ
Cu prilejul împlinirii a 34 de ani 

de la semnarea primului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre România și Uniunea So
vietică, ambasadorul U.R.S.S. la 
București, V. I. Drozdenko, a orga- 

xnizat, joi seara, o întîlnire priete
nească la sediul ambasadei.

Au participat Cornel Onescu, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R., președintele Consiliului Ge
neral al A.R.L.U.S., Gheorghe Caran- 
fil și Ion Lăzărescu, miniștri, Emilia 
Sonea, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Magdalena Filipaș, prim- 
adjunct al ministrului industriei ușoa
re, Constantin Oancea, adjunct ai 
ministrului afacerilor externe, ge
neral-colonel Marin Nicolescu, ad
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tare. Indicii de utilizare a combine
lor de abataj trebuie să ajungă in 
acest an Ia 89,5 Ia sută, iar la com
binele de înaintare la 85 la sută. 
Pentru aceasta urmărim îndeaproape 
plasarea optimă a posturilor în subte
ran, ridicarea calificării tuturor mi
nerilor și electromecanicilor, apro
vizionarea corespunzătoare a locuri
lor de muncă, activizarea tuturor uti
lajelor existente în minele Văii Jiului.

Am Început cu bune rezultate al 
doilea an al cincinalului actual și 
sintem ferm hotăriți să consolidăm 
și să amplificăm realizările din luna 
ianuarie. Dorim ca aici, în Valea 
Jiului, de unde a pornit chemarea 
la întrecere către toți minerii țării, 
să dovedim că investițiile alocate 
pentru mecanizarea largă a lucrărilor 
din subteran sint eficiente, că sintem 
in măsură să ne situăm la nivelul 
înaltelor sarcini și exigențe stabilite 
de conducerea partidului îr^ domeniul 
industriei extractive, sporindu-ne 
astfel contribuția la dezvoltarea ba
zei energetice și de materii prime a 
țării.

dezvoltind In ritm înalt economia, 
știința și tehnica, învățămîhtul, cui- 
tuPci si

Forța vitală a Tratatului din 1948 
— a arătat ambasadorul — semnifi
cația lui statornică le atestă și.faptul 
că principiile lui de bază au fost 
reafirmate și dezvoltate în noul Tra
tat dintre țările noastre, semnat la 
București în 1970, și în Declarația 
comună sovieto-română din 1976.

Relevind caracterul rodnic al ra
porturilor statornicite pe multiple 
planuri între U.R.S.S. și România, 
vorbitorul a subliniat că factorul de
terminant al dezvoltării acestor ra
porturi il reprezintă legăturile de 
colaborare dintre Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice șl Partidul Co
munist Român. El a reliefat în acest 
context însemnătatea deosebită a în- 
tîlnirilor și convorbirilor, devenite 
tradiționale, între conducătorii de 
partid și de stat ai țărilor noastre, 
tovarășul Leonid Brejnev și tovară
șul Nicolae Ceaușescu, rolul lor ho- 
tărîtor în dezvoltarea prieteniei și 
colaborării româno-sovietice.

în încheiere, vorbitorul a transmis 
comuniștilor români, întregului nos
tru popor felicitări și urări de noi 
succese în construcția socialistă, in 
înfăptuirea hotărîrilor celui de-al 
XII-lea Congres al P.C.R., în lupta 
pentru pace și progres.

Adunarea s-a încheiat cu un fru
mos program artistic.

★
La Clubul Trustului de construcții 

locale din Constanța a avut loc, joi 
după-amiază, o adunare consacrată 
aniversării a 34 de ani de la sem
narea primului Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală din
tre România și Uniunea Sovietică.

Erau prezenți reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
membri ăi Asociației de prietenie 
româno-sovietice, numeroși munci
tori constructori.

Adunarea a fost deschisă de 
Octavian Alexe, președintele Comite
tului sindicatului de la Trustul de 

.construcții locale.
Ing. Gheorghe Topirceanu, direc

torul Trustului de construcții locale 
Constanța, și V. P. Bagaev, consulul 
general al U.R.S.S. la Constanța, au 
vorbit despre semnificația eveni
mentului.

Cu același prilej a fost deschisă 
o expoziție documentară de foto
grafii, ilustrînd relațiile de prietenie 
româno-sovietice.

(Agerpres)

junct al ministrului apărării națio
nale, Ion Stoian, adjunct al ministru
lui comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, Nicolae 
Ganea, prim-vicepreședinte al Con
siliului popular al municipiului 
București, membri ai conducerii 
altor ministere și instituții cen
trale, reprezentanți ai unor orga
nizații de masă și' obștești, membri ai 
Biroului Consiliului General al 
A.R.L.U.S., activiști de partid și de 
stat, oameni de știință și cultură, 
generali și ofițeri superiori, ziariști.

Au luat parte membrii delegației 
Asociației de prietenie sovieto-româ
ne, condusă de colonel V. V. Kova
lionok, pilot-cosmonaut, Erou al 
Uniunii Sovietice, deputat in Sovie
tul Suprem al R.S.S. Bieloruse, care 
întreprinde o vizită in țara noastră.

La A.C.R. a început 
revizia anuală 

a autoturismelor 
și motocicletelor

Dotate cu instalații, dispozitive și 
scule corespunzătoare, stațiile de 
asistență și atelierele filialelor Au
tomobil Clubului Român din întrea
ga țară au început să execute veri
ficările tehnice pe 1982 la autotu
rismele și motocicletele membrilor 
A.C.R. Ing. C. Niculescu, vicepre
ședinte al A.C.R., ne informează că- 
gama prestărilor de servicii pentru 
întreținerea și repararea autoturis
melor și motocicletelor s-a diversifi
cat in ultima vreme, la atelierele 
A.C.R. jiutindu-se efectua, pe lingă 
operațiunile pe bază de cupoane 
(revizii generale, reglări, depanări 
la domiciliu, testări motor — in mod 
gratuit), și diferite alte lucrări, cu 
plată, de mecanică, electricitate, ti- 
nichigerie, yopsitorie etc.

în ce privește dezvoltarea șl mo
dernizarea rețelei de asistență teh
nică a A.C.R. este de relevat că, pe 
baza planului de investiții din 'anul 
trecut, au fost date în exploatare 
noi și bine dotate complexe de în
treținere și reparații .auto, între care 
cele de la Bacău și Gh. Gheorghiu- 
Dej, de la Zalău, Mediaș, Rădăuți, 
Ploiești, de la Turda, Gherla și Dej.

Membrii A.C.R. din Capitală pot 
face reviziile tehnice anuale și alte 
lucrări de întreținere și reparații la 

• autoturismele și motocicletele perso
nale la atelierele A.C.R. din Șos. 
Sălaj nr. 226 (tel. 80 54 30), str. Bega 
nr. 4 (80 46 30), str. soldat Răducanu 
nr. 3 (18 02 72), str. Lunei nr. 4 
(14 66 34).

Este bine ca toți automobiliștii să 
țină seamă de recomandările Inspec
toratului General ai Miliției Direcția 

’ circulație ca, pentru revizia tehnică 
din acest an, să aibă în vedere, tot
odată, montarea centurilor de sigu
ranță pentru ocupanții locurilor din 
față, a unor mecanisme anti-furt, 
precum și poansonarea tuturor jenți- 
ior, inclusiv la roata de rezervă. 
(Ion Dumitriu). >

• ROBOTUL SUBTE
RAN. Pe un poligon al Acade
miei de științe a R. S. Kazahe 
s-a experimentat un robot de 
mină care are un randament Hc 
două ori mai mare decît un mi
ner. Fără a suferi de pe urma 
vibrației, prafului și gazelor, mi- 
nerul-robot Doate fi Instalat in 
galeriile cu un mare grad de 
nericulozitate. Ei Doate fi dirl- 
iat de la un Dunitru de co
mandă aflat la suDrafată.

• PETROLIER CU PÎN- 
în condițiile crizei energe

tice mondiale, constructorii de 
nave și-au reamintit de vasele 
cu pinze. E drept că cele mo
derne se deosebesc mult de „bu

nicile" lor din secolul trecut ! în 
Japonia, de pildă, s-au încheiat 
cursele de probă ale petrolieru
lui „Shin Aitoku Maru", dotat 
cu motoare diesel, dar și cu 
două pinze „de rezervă". Timp 
de un an, el a efectuat curse în
tre porturile japoneze. Pinzele 
navei sint dirijate de un calcu
lator, care alege cea mal bună 
poziție pentru valorificarea la 
maximum a forței vîntului. Tot
odată, noul petrolier realizează 
o economie de combustibil de 
55 la sută față de petroliere si
milare, dotate numai cu mo
toare. * .

• „COMISVOIAJO- 
Rll" GRIPEI Medicil au con"

statat că virusul’ gripei se 
schimbă in permanentă, că a- 
supra noilor lui varietăți vacci
nurile anterioare nu au nici un 
efect. Uneori, dună multi ani. 
1st face reapariția cite „un vechi 
cunoscut", ce părea să fie dispă
rut pentru totdeauna. Unde' se 
ascund virușii gripei, unde se 
nasc noile lor varietăți ? Cerce
tări recente au stabilit că „gaz
dele" lor sint porcii, ratele săl
batice. păsările migratoare. în 
anii 1979—1980 au fost identifi
cate. dună cum informează re
vista franceză „Science et a- 
venlr". 45 de varietăți diferite 
de viruși gripali. Cercetările ce 
se efectuează în prezent în acest 
domeniu caută să stabilească 
dacă există limite ale recombi
nărilor genetice ale virușilor

gripei. Elucidarea mecanismului 
îmbolnăvirii de gripă ar face ca 
această boală, atit de răsnîndită 
in prezent pe glob, să nu mai 
aibă urmări grave, uneori fatale.

• RITMUL DE CREȘ
TERE BIOLOGICĂ. Multe 
animale, in special șoarecii, 
cresc mai repede în primele 
ore după trezirea din somn și 
mai încet înainte de culcare ! 
Aceleași variații ale creșterii 
se observă și la copiii mici, a- 
firmă prof. Claudine Oudet, de 
la Institutul Pasteur din Stras

bourg. Ritmul creșterii se mo
difică și în funcție de anotim
puri, susțin specialiștii institu
tului. Copiii cresc cel mai mult 
primăvara și mai puțin iarna. 
Cercetările desfășurate în An
glia atestă, de asemenea, la 30 
la sută dintre copii modificări 
„de sezon" in ritmul de creștere,

• PRIMII OCROTI
TORI Al NATURII se consi
deră birmanezii. Primele legi 
din lume de apărare a naturii 
au fost promulgate de regele 
Alaunsithu, care a domnit la în

ceputul veacului al -XII-lea. In
teresant de remarcat este si fap
tul că în mica localitate Sale, 
încă cu sute de ani înainte de 
apariția „Cărții roșii" Internatio
nale. în care sint trecute spe
ciile pe cale de dispariție, a fost 
instalat un stilp de piatră cu 
următoarea inscripție : „Eu. 
preaputemicul conducător al tă
rii si păstrător al credinței, po
runcesc să fie pedepsit oricine 
va îndrăzni să provoace rău ani
malelor sălbatice si păsărilor în 
rezervația ce a fost înființată 
aici". Si în prezent în Birmania 
se acordă o mare atenție ocro
tirii faunei și floret în tară 
există circa 20 de rezervații iar 
în zona centrală a tării se creea
ză primul parc național.

• GREFĂ DE MĂDU
VĂ OSOASĂ. Dups «««,n- 
formează agenția ANSA, o grefă 
de măduvă osoasă, una dintre 
primele de acest gen in lume, a 
fost efectuată cu succes în cen
trul specializat al Spitalelor uni
te din Pesaro (Italia), de o echi
pă de specialiști condusă de pro
fesorul Guido Lucarelli. Benefi
ciarul acestei grefe este un copil 
de 14 ani. Prima operație de a- 
cest gen a avut loc in S.U.A., la 
Seattle.

• UN NOU TIP DE 
APARAT FOTO. După cinci 
ani de cercetări Întreprinse in 
laboratoarele companiei Kodak

din Rochester (S.U.A.) a fost 
pus la punct un nou tip da 
aparat de fotografiat. Originali
tatea acestuia constă în faptul 
că pelicula este Înlocuită cu un 
disc miniatural. De dimensiunea 
unui mic calculator, cintărind 
mai puțin de 200 grame, apa
ratul permite luarea a 15 vederi 
de 8X10 mm pe un disc de 65 
mm in diametru, conținut el 
însuși intr-un Încărcător foarte 
plat, de o grosime de numai 
6 mm. Au fost concepute patru 
modele diferite ; trei dintre ele 
au avantajul de a. fi alimentate 
prin pile cu litiu, care pot 
funcționa cinci ani și permit 
luarea a peste 1100 de fotogra
fii. Se consideră că noul aparat 
marchează o importantă inova» 
țle tehnologică in domeniul fo
tografiei de amatori.
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LA NAȚIUNILE UNITE

Fermă condamnare a hotăririi Israelului 
de a anexa înălțimile Golan

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite continua lucrările se
siunii extraordinare a Adunării Ge
nerale a O.N.U., convocată pentru 
examinarea situației create prin a- 
nexarea de către Israel a înălțimilor 
Golan. în cadrul dezbaterilor, majo
ritatea covirșitoare a reprezentan
ților statelor membre au condamnat

Ascensiunea prețurilor pe plan mondial
MAREA BRITANIE : Creștere masivă a prețurilor 

la alimente
LONDRA 4 (Agerpres) — Prețu

rile principalelor produse alimen
tare au crescut în Marea Britanie, 
în perioada 1971—1981, cu 293 la 
sută, relevă o statistică dată publi
cității la Londra de Ministerul 
Agriculturii și Pescuitului. Potrivit 
declarațiilor oficiale, unul dintre 
obiectivele principale ale politicii

FRANȚA : Apreciabile
PARIS 4 (Agerpres) — Rata in

flației în Franța a fost anul trecut, 
în medie, de 14 la sută, informează 
agenția France Presse. Cea mai 
mare creștere a prețurilor în pe
rioada amintită — 16,5 la sută — 
s-a înregistrat la produsele ali
mentare. De asemenea, au crescut

DANEMARCA : Sporirea prețurilor la bunurile de consum 
și serviciile publice

COPENHAGA 4 (Agerpres) — Ca 
și alte țări occidentale, Danemarca 
se confruntă cu o puternică rată a 
inflației. Prețurile cu amănuntul 
au crescut, în medie, cu 12,2 la 
sută, în perioada noiembrie 1980 — 
noiembrie 1981. Potrivit datelor pu
blicate la Copenhaga de Direcția

CANADA : La produsele alimentare — 
o creștere mai accentuată a prețurilor

OTTAWA 4 (Agerpres) — Rata 
de creștere a prețurilor a fost anul 
trecut de 12,5 Ia sută — cel mai 
înalt nivel din ultimii 33 de ani 
— relevă statisticile publicate la 
Ottawa. Se precizează că prețurile 
la produsele alimentare au înre
gistrat o creștere mai accentuată — 
aproximativ 13,5 la sută, iar cele 
la bunurile de consum — de apro
ximativ 12 la sută. Inflația — scrie 
presa canadiană — continuă să 
rămînă cea mai acută problemă cu 
care este confruntată economia 
națională. Așa cum sublinia într-o 

Cehoslovacia: Prioritate autoaprovizionării 
cu produse agricole și alimentare

-----------(din actualitatea politică) —-------
anglia . „Taberele păcii"

- formă de acțiune împotriva 
pericolelor înarmării nucleare

hotărîrea Israelului de anexare a 
acestei părți a teritoriului sirian, 
ocupată în 1967, apreciind că ea 
contravine flagrant prevederilor 
Cartei O.N.U., normelor unanim re
cunoscute ale dreptului internațional 
și, totodată, este de natură să în
greuneze eforturile în direcția unei 
reglementări de pace juste și dura
bile in Orientul Mijlociu.

guvernului rămîne în continuare 
combaterea inflației, a cărei rată 
s-a situat în ultimii ani la niveluri 
record. Pe ansamblul anului trecut, 
rata de creștere a prețurilor a de
pășit nivelul de 10 la sută, iar la 
unele categorii de produse și tarife 
a fost de 10—14 la sută.

scumpiri în ultimul on
cu 14 la sută tarifele poștale, cu 
10 la sută tarifele pe căile ferate 
și cu 5 la sută cele ale transportu
rilor aeriene pe rute internaționale. 
Creșteri de prețuri s-au înregistrat 
și la produsele petroliere, tarifele 
telefonice și ale altor servicii 
publice.

de Statistică, în perioada respecti
vă prețurile produselor alimentare' 
au crescut cu 14,4 la sută, iar la 
combustibilul destinat încălzitului 
casnic și energiei electrice cu 26,5 
Ia sută. De asemenea, au sporit 
substanțial tarifele în transporturi 
și în alte servicii publice.

declarație primul ministru Pierre 
Elliott Trudeau, „economia Cana
dei se află la o răspîntie critică, 
iar eforturile guvernului de a-i 
imprima o cale dinamică de dez
voltare sînt subminate de inflație".

Potrivit datelor publicate de 
Consiliul Economic al Canadei, in
flația va continua să crească în 
țară pe toată perioada anilor ’80. 
Creșterile cele mai accentuate vor 
fi, în continuare, înregistrate la 
produsele alimentare și Ia bunurile 
de larg consum.

a precizat el, este nu numai o pro
blemă de producție, ci șl una de 
consum. Consumul poate crește nu
mai în dependență de resursele și 
mijloacele proprii și potrivit princi
piilor alimentației raționale.

In continuare, vorbitorul a arătat 
că unitățile agricole vor trebui să 
rezolve o situație complet nouă, im
pusă de limitarea importului de ce
reale furajere și a consumului de 
combustibil și energie, mai ales de 
petrol.

în acest context, el s-a referit la 
rolul deosebit al științei și cercetării 
agricole în creșterea producției ve
getale și animale.

Nu a fost deloc intimplător că gu
vernul conservator a hotărit ampla
sarea uneia din baze la Greenham. 
Aici majoritatea populației din îm
prejurimi votează pentru conserva
tori. Pe de altă parte, in regiune 
există un centru de cercetări nu
cleare (la Oldermaston) și o uzină 
unde se produc focoase nucleare (la 
Burghfield). Dar populația din re
giunea Newbury a înțeles că, prin 
amplasarea de rachete, viața tuturor 
este pîndită de spectrul distrugerii 
nucleare. De aceea, tocmai aici s-au 
întreprins ample acțiuni împotriva 
intensificării cursei înarmărilor, ce- 
rîndu-se anularea hotăririi privind 
amplasarea rachetelor „Cruise” la 
baza de la Greenham.

finlanda . Sub semnul continuității 
unei politici de pace, înțelegere 

și colaborare
Evenimentul care a concentrat și 

concentrează în Finlanda atenția opi
niei publice îl constituie — prin im
plicațiile sale — recentele alegeri 
prezidențiale. Alegeri organizate, cum 
se știe, înainte de termen, ca urmare 
a deciziei luate in luna octombrie 
de fostul președinte Urho Kekkonen, 
de a se retrage din motive de sănă
tate. Interesul finlandezilor pentru 
scrutinul desfășurat in a doua jumă
tate a lunii ianuarie a fost ilustrat de

ADUNĂRI FESTIVE
Cu prilejul aniversării semnării primului Tratat de prietenie, cola
borare și asistență mutuală dintre România și Uniunea Sovietică
MOSCOVA 4. Trimisul Agerpres, I. 

Durhitrașcu, transmite : La Ambasa
da României din Uniunea Sovietică a 
fost organizată o întîlnire tovără
șească, cu prilejul celei de-a 34-a ani
versări a semnării primului Tratat 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre România și U.R.S.S.

Au participat B. F. Bratcenko, mi
nistrul Industriei carbonifere al

★

MOSCOVA 4 (Agerpres). — La .fa
brica de tricotaje „Roza Luxemburg" 
din Kiev a avut Ioc joi o adunare 
festivă consacrată celei de-a 34-a ani
versări a semnării primului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre România și Uniunea So
vietică.

Despre semnificația acestui eveni
ment au vorbit Ludmila Horozova, 
vicepreședintă a Asociației de prie
tenie sovieto-română, filiala Ucraina, 
vicepreședintă a Sovietului regional 
Kiev, și Ludmila Staniuc, muncitoare 
fruntașă, deputată în Sovietul Suprem

Convorbiri româno-austriece
VIENA 4 (Agerpres). — Tovarășul 

Aurel Duma, ministru secretar de 
stat Ia Ministerul Afacerilor Exter
ne, a avut o întrevedere, la 4 fe
bruarie, cu Willibald Pahr, minis
trul federal pentru afacerile exter
ne al Austriei, și a purtat discuții 
cu Friedrich Bauer, director general 
pentru problemele politice din Mi
nisterul de Externe austriac.

în cadrul convorbirilor, părțile au 
exprimat satisfacția pentru cursul 
ascendent și perspectivele extinderii 
și adîncirii în viitor a cooperării re
ciproc avantajoase pe multiple pla
nuri dintre România și Austria.

Cu același prilej a avut loc un 
larg schimb de păreri cu privire la

ÎNTREVEDERI LA O.N.U. IN PROBLEMA CIPRIOTA. Secretarul general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a avut întrevederi la sediul Națiunilor 
Unite din Mew York in pioblema Ciprului cu reprezentanții, permanenți ai 
unor țări. Cu acest prilej, Perez de Cuellar a prezentat situația negocie
rilor intercomunitare cipriote în curs de desfășurare la Nicosia sub egida 
reprezentantului său special, Hugo Gobbi. Secretarul general al O.N.U. 
exercită de mai mulți ani un mandat de bune oficii in problema cipriotă 
încredințat de Consiliul de Securitate.

PRIMIRE LA HAVANA. Primul 
“ secretar al C.C. al P.C. din Cuba, 
I Fidel Castro, l-a primit, la Havana, 

pe Anselmo Sule, președintele 
Partidului Radical din Chile, vice- 

I președinte al Internaționalei Socia
liste — transmite agenția Prensa 
Latina. Au' fost abordate probleme 
privind evoluția vieții politice In 

I America Latină și zona caraibiană, 
cu accente deosebite asupra situa
ției din Chile — precizează agenția.

j CONVORBIRI INTRE MINIȘ
TRII DE EXTERNE AI FRANȚEI 
ȘI POLONIEI. După cum infor- 

Imează agenția poloneză de știri 
PA.P., ministrul afacerilor externe 
al R.P. Polone, Jozef Czyrek, s-a 
intilnit la 3 februarie, la Paris, cu 

I ministrul relațiilor externe' al
Franței, Claude Cheysson. In 
cursul convorbirilor au fost exami- 

Inate probleme de interes comun, 
inclusiv' cele abordate de W. Ja
ruzelski, președintele Consiliului 

I militar pentru salvare națională, in
scrisoarea adresată lui Francois 
Mitterrand, președintele Franței — 
arată agenția P.A.P.

In repetate rinduri autoritățile au 
încercat să îndepărteze „taberele 
păcii” de la Greenham și Moles
worth, dar au eșuat. „Inițiatorii a- 
cestor acțiuni — a declarat presei 
Marion Henth, participantă la -ta
băra păcii» de la Greenham — înțe
leg că singuri nu vor putea fi în mă
sură să instaleze pichete de protest 
in jurul bazelor timp de mai multe 
luni. Dar ei au primit și primesc un 
ajutor substanțial din partea popu
lației. După ce acțiunea a devenit 
cunoscută in întreaga țară, mii și 
mii de cetățeni și-au exprimat ade
ziunea. Eu sînt studentă la Man
chester și mă aflu aici în timpul va
canței. Tabăra este supraaglomerată 
in zilele de simbătă și duminică. Dar 
și in restul timpului sînt destul de 
mulți participanți la acțiune, de
oarece, practic, zilnic sosesc la 
Greenham Common cetățeni din 
Londra, Sheffield, Birmingham. 
Mulți iși iau citeva zile de concediu 
fără plată, pentru a participa la a- 
ceastă formă de luptă. Toți doresc 
să împiedice aceste periculoase pre
gătiri de război care se fac prin am
plasarea rachetelor”.

Nicolae PLOPEANU

prezența record la urne a cvasitota- 
lității cetățenilor cu drept de vot. 
Alegerea in funcția supremă de pre
ședinte al republicii încă din primul 
tur de scrutin a candidatului 
social-democrat Mauno Koivisto a 
fost salutată aici cu deosebită sa
tisfacție de toate forțele politice.

Incercind să detașeze explicația 
acestui important succes electoral, 
observatorii politici din Helsinki 
arată că, pe lingă sporirea influen

U.R.S.S., V. V. Listov, ministrul in
dustriei chimice, reprezentanți ai con
ducerii unor organe centrale de stat, 
ai conducerii centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-română, ai secției 
relații externe a C.C. al P.C.U.S., 
funcționari superiori din M.A.E. al 
U.R.S.S., generali, reprezentanți ai co
lectivelor de oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții din Moscova, 
ziariști.

★

al R.S.S. Ucrainene. A luat cuvîntul 
conducătorul delegației A.R.L.U.S., 
Ion Cumpănașu, director general al 
„Agerpres", membru al Biroului Con- 

' siliului General A.R.L.U.S.
Au participat Oleg Kasianenko, mi

nistrul industriei ușoare al Ucrainei, 
președintele filialei Asociației de 
prietenie sovieto-română, reprezen
tanți ai conducerii Asociației de prie
tenie și relații culturale cu țările 
străine, numeroși oameni ai muncii 
din întreprindere, precum și Nicolae 
Vlădăreanu, consul general a.i. al ță
rii noastre la Kiev.

unele aspecte actuale ale situației 
internaționale, în special ale pro
blemelor păcii și securității europe
ne. Părțile au evidențiat necesitatea 
intensificării eforturilor vizînd opri
rea- cursei înarmărilor, stoparea am
plasării de noi rachete nucleare în 
Europa și retragerea celor existen
te, revenirea la cursul destinderii și 
colaborării pe continent. A fost ex
primată hotărîrea comună de a se 
face totul pentru Încheierea cu suc
ces a reuniunii de Ia Madrid, pen
tru continuarea procesului început 
la Helsinki de edificare a securității 
și cooperării in Europa.

La convorbiri a participat Octa
vian Groza, ambasadorul țării noas
tre la Viena.

DELEGAȚIA O.E.P., condusă de 
Yasser Arafat, președintele Comi
tetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, și-a 
încheiat vizita oficială de priete
nie la Budapesta. In timpul șede
rii In Ungaria, el a< fost primit 
de Jănos Kădăr, prim-secretar al 
C.C; al P.M.S.U., și a avut con
vorbiri cu alți conducători de par
tid și de stat. în comunicatul co
mun dat publicității se arată că în 
cadrul convorbirilor părțile au pro
cedat la, un schimb de păreri în 
principalele probleme internațio
nale, o atenție deosebită fiind 
acordată situației din Orientul

REUNIUNEA „CLUBULUI DE LA ROMA”. In orașul austriac Salzburg 
a început o reuniune a „Clubului de la Roma“ — organism neguverna
mental din care fac parte prestigioase personalități politice și științifice 
din țări occidentale. Potrivit agenției France Presse, participanții urmează 
să examineze consecințele diverselor aplicații ale microelectronicii pentru 
generațiile viitoare. In cuvintul de deschidere a reuniunii, desfășurată 
sub deviza „Alternativele microelectronicii”, președintele „Clubului de 
la Roma”, dr. Aurelio Peccei (Italia), a apreciat că microelectronica 
reprezintă, probabil, cea mai importantă revoluție tehnico-științifică din 
istoria umanității.

tei partidelor de stingă, in rezultatele 
scrutinului s-a vădit in bună măsură 
popularitatea lui Mauno Koivisto, a 
cărui activitate ca guvernator al 
Băncii Finlandei și apoi prim-minis- 
tru se bucura de simpatie in rindul 
populației. Semnificativ pentru sa
tisfacția opiniei publice este și 
pelerinajul ce are loc în aceste 
zile la palatul prezidențial de pe 
Pohjoespldnadi, unde cetățeni din 
cele mai diferite categorii sociale 
vin pentru a semna in cartea de fe
licitări.

Presa de aici comentează pe larg 
opiniile expuse de noul președinte cu 
ocazia discursului de învestitură, 
scoțind în evidență ideea continuită
ții politicii interne și externe finlan
deze.

Primele consultări oficiale In ve
derea formării viitorului guvern au 
și început, președintele republicii 
întilnindu-se in acest scop cu Johan
nes Virolainen, președintele parla
mentului, reconfirmat in cadrul unei 
ședințe speciale in această funcție pe 
care o deține de mai multe legislaturi. 
Părerea unanimă este că operațiu
nea de repartizare a portofoliilor nu 
va fi deloc ușoară. In situația 
in care economia finlandeză pare 
a resimți intr-o măsură sporită 
efectele crizei mondiale, cind 
numărul celor afectați de restringe- 
rea activității economice este in creș
tere, ajungind la 5,3 la sută din 
forța de muncă, partidul sau parti
dele care ar prelua, de pildă, postul 
de prim-ministru, de ministru al 
economiei sau, să zicem, de minis
tru al muncii, ,își asumă, evident, un 
rișc.

In ce privește politica externă, 
președintele Mauno Koivisto a rea
firmat solemn in ședința parlamen
tului ci Finlanda va promova in 
continuare, neabătut, linia elaborată 
de predecesorii săi, președinții Pa- 
asikivi șt Kekkonen, politica de 
bune relații cu țările vecine, de pace 
și înțelegere internațională. Referin- 
du-se la situația internațională ac
tuală, serios afectată de creșterea 
tensiunii in lume, Mauno Koivisto a 
arătat că unul din factorii de agra
vare îl constituie creșterea fără pre

R.F.G.: Adoptarea unui
program de luptă 

împotriva șomajului
BONN 4 (Agerpres). — Guvernul 

vest-german a adoptat un program 
de luptă împotriva șomajului, care 
va fi finanțat în special prin majo
rarea taxei pe valoarea adăugată 
(13—14 Ia sută) — a anunțat cance
larul Helmut Schmidt. El a preci
zat că acest program include o pri
mă acordată investițiilor întreprin
derilor private și sprijinirea inves
tițiilor publice. Totodată, va fi în
curajată puternic economisirea e- 
nergiei.

Anunțarea acestui program co
incide cu publicarea cifrelor referi
toare la cel mai ridicat șomaj din 
R.F.G. din ultimii 27 de ani. Este 
vorba de 1,95 milioane persoane 
înregistrate oficial, la sfîrșitul lunii 
ianuarie, pe listele de șomaj, ceea 
ce reprezintă 8,2 la sută din totalul 
populației active din R.F.G,

BOLIVIA

Pentru un „acord democratic 
de salvare națională**

PRAGA 4 (Agerpres). — La Praga 
s-au desfășurat • lucrările unei reu
niuni naționale a cadrelor științifice 
care lucrează în domeniile agricul
turii și industriei alimentare — 
transmite agenția C.T.K. Luind cu- 
vintul, Frantisek Pitra, secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a sub
liniat că, în actualele condiții, dez
voltarea agriculturii și alimentația 
populației trebuie să se asigure în 
primul rînd din resurse naționale. 
Asigurarea unui consum ridicat de 
alimente, mai ales de carne, influ
ențează nu numai structura produc
ției agricole, ci și volumul și struc
tura importului. Autoaprovizionarea,

In țările vest-europene continuă 
să aibă loc ample manifestații popu
lare in favoarea dezarmării, des
tinderii, ințelegerii și păcii. Un 
exemplu in acest sens îl reprezintă 
Marea Britanie, unde acțiunile și i- 
nlțiativele urmărind înfăptuirea a- 
cestor deziderate vitale ale popoa
relor îmbracă cele mai diverse for
me. O atenție deosebită este acor
dată manifestărilor de protest împo
triva proiectelor de instalare pe te
ritoriul țării a rachetelor nucleare 
„Cruise” cu rază medie de acțiune.

După cum se știe, in conformitate 
cu hotărîrea din decembrie 1979 a 
Pactului Atlantic, 160 rachete nu
cleare americane urmează să fie am
plasate pe teritoriul Marii Britanii 
la bazele de la Greenham Common, 
lingă Newbury, și Molesworth Co
mmon, comitatul Cambridge. Dar 
britanicii nu doresc ca țara lor să 
devină o bază de atac și țintă, a u- 
nor eventuale acțiuni de ripostă. De 
aceea, au luat amploare acțiunile de 
protest împotriva proiectelor de am
plasare a noi rachete nucleare pe 
teritoriul țării. Cea mai nouă formă 
de protest este instalarea, in preaj
ma celor două baze, a unor „tabere 
ale păcii”, unde, zi și noapte, sînt 
prezenți cetățeni de convingeri și 
virste diferite, hotăriți să preintim- 
pine amplasarea rachetelor nucleare. 
Pentru a putea face față condițiilor 
deosebit de grele ale acestei ierni 
geroase, in cadrul celor două „tabere 
ale păcii” au fost aduse rulote și 
corturi, unde se adăpostesc in timpul 
nopții partizanii păcii veniți din 
toate colțurile țării. „Scopul nostru 
este ca să determinăm autoritățile 
să renunțe Ia crearea celor două 
baze de rachete și ca terenurile res
pective să fie redate agriculturii" — 
a declarat unul din organizatorii „ta
berei păcii” de la Molesworth.

LA PAZ 4 (Agerpres), — Intr-un 
apel lansat la La Paz, Partidul De- 
mocrat-Creștin din Bolivia a chemat 
forțele politice din țară, inclusiv pe 
militari, la concretizarea unui „a- 
cord democratic de salvare naționa
lă" — transmite agenția E.F.E. Do
cumentul preconizează realizarea 
unuF front comun pentru soluționa
rea dificultăților cu- care este con
fruntată In prezent. țara și cheamă 
la elaborarea de măsuri politice și 
economice pentru soluționarea tutu
ror problemelor naționale.

Mijlociu, .cu precădere problemei 
palestiniene.

TRUPELE REGIMULUI RASIST * 
DIN R.S.A. au comis în anul 1981 •
peste 2 000 de acțiuni agresive îm
potriva Angolei, se arată într-un I 
raport publicat la Salisbury de Co
misia internațională de anchetare I 
a crimelor săvîrșite de regimul ra
sist din R.S.A. în Africa australă, 
în 1981, precizează documentul, i 
aviația R.S.A. a efectuat peste 100 
de misiuni de bombardament asu
pra unor obiective de pe teritoriul | 
angolez, a întreprins 1617 zboruri 
de cercetare și a pătruns în 53 de 
rînduri în adincul teritoriului An-' [ 
golei, lansînd trupe de desant. Și 
în prezent, relevă raportul, trupe 
ale R.S.A. continuă să ocupe o | 
parte Însemnată a teritoriului an- | 
golez.

SUSPENDARE. Sesiunea Comite
tului pentru ' probleme bugetare al ' 
Camerei Reprezentanților — camera j 
inferioară a parlamentului nipon — 
a fost suspendată, fol, ca urmare a 
refuzului guvernului de a da curs i 
cererii partidelor din opoziție de a I 
prezenta detalii asupra documente
lor japono-americane din anii ’60 i 
privind programele comune de dez- I 
voltare a armamentelor.

cedent a cursei înarmărilor. In 
ultimii ani s-au produs atitea arme 
nucleare, incit lumea ar putea fi 
distrusă de mai multe ori — a de
clarat el. , ■

Referindu-se la lucrările reuniunii 
general-europene de la Madrid, pre
ședintele a arătat că țara sa speră 
ca participanții să dea dovadă de 
moderație și voință politică pentru 
a se ajunge la un acord asupra pro
blemelor aflate în dezbatere. Cel mai 
important lucru acum este de a salva 
procesul inițiat prin Conferința pen
tru securitate și cooperare în Euro
pa de la Helsinki, proces ce cores
punde intereselor vitale ale popoare
lor europene. El a subliniat că Fin
landa va încerca să contribuie la 
realizarea acestui obiectiv prin toate 
mijloacele posibile, promovînd, ca și 
pină acum, o politică de înțelegere 
și cooperare.

Cunoscut fiind că, potrivit 
Constituției finlandeze, președintelui 
țării ii revin prerogative speciale 
în domeniul politicii externe, orien
tările generale ale acestei politici 
sînt așadar deja stabilite. Apar ca 
deosebit de semnificative în acest sens 
aprecierile unei cunoscute personali
tăți politice, doamna Jutta Zilliacus, 
vicepreședinta Comitetului pentru 
probleme externe al parlamentului, pe 
care am întîlnit-o in ajunul deschi
derii actualei sesiuni. Indiferent 
dacă viitorul ministru de externe va 
fi un social-democrat, un centrist sau 
un comunist, declara domnia sa, po
litica externă a .Finlandei va fi 
aceeași. Dacă în problemele interne 
partidele politice au opinii diferite, 
uneori divergente, în problemele in
ternaționale toate subscriu la acea 
politică, verificată de viață, pe care 
Finlanda a promovat-o cu succes 
timp de mai multe decenii. Lumea 
se schimbă, evenimentele sînt dife
rite, dar abordarea relațiilor cu 
celelalte state, atitudinea' Finlandei 
pe plan mondial vor fi ghidate de 
aceleași principii — de neutralitate 
activă, de pace, înțelegere și cola
borare.

Dumitru ȚINU
Helsinki

LUCRĂRILE CELUI DE-AL XXIV-LEA CONGRES 
AL P. C. FRANCEZ

PARIS 4 (Agerpres). — La Saint- 
Ouen au continuat lucrările celui 
de-al XXIV-lea Congres al Partidu
lui Comunist Francez, în cadrul că
rora au luat cuvintul numeroși vor
bitori. Exprimîndu-și opiniile asupra 
ideilor și tezelor cuprinse in rapor
tul secretarului general al P.C.F., 
Georges Marchais, și in proiectul de 
rezoluție, delegații s-au referit la 
căile de depășire a crizei economi- 
co-sociale, lupta împotriva șomaju
lui și crearea de noi locuri de mun
că, raporturile cu alte forțe politice, 
întărirea rolului partidului la toate

Cuvintul de sulut ul conducătorului 

delegației P.C.R.
în numele Partidului Comunist 

Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, al 
întregului popor român, adresăm- un 
cald salut tovărășesc participanților 
la cel de-al XXIV-lea Congres al 
Partidului Comunist Francez, tutu
ror militanților partidului, poporului 
francez prieten — se arată în cu
vîntul de salut.

Partidul Comunist Român, între
gul nostru popor urmăresc cu viu 
interes și sentimente de solidaritate 
activitatea Partidului Comunist 
Francez in noua situație creată in 
Franța prin victoria istorică a for
țelor politice de stînga și salută cu 
căldură prezența reprezentanților 
comuniști în guvern. Dăm o înaltă 
apreciere activității desfășurate de 
guvernul francez pentru înfăptuirea 
unor transformări democratice în 
viața Franței. Evoluția politică, în 
Franța demonstrează o dată în plus 
necesitatea și importanța realizării 
unei largi colaborări între partidele 
comuniste, socialiste, între toate 
forțele muncitorești, progresiste și 
democratice in lupta pentru înnoi
rea societății, pentru’ pace și pro
gres social.

Ne este deosebit de plăcut să sub
liniem și cu acest prilej relațiile de 
trainică prietenie, solidaritate și co
laborare existente între Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Francez, puternic impulsionate 
de intilnirile și convorbirile rodnice 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, și tovarășul Georges 
Marchais, secretar general al Parti
dului Comunist Francez. Sîntem 
convinși că dezvoltarea raporturilor 
de colaborare bazate pe stimă și 
respect reciproc, dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
Francez se înscrie ca o importantă 
contribuție la intensificarea și di
versificarea colaborării dintre Româ
nia și Franța, pe plan politic, eco
nomic, tehnico-științific și cultural, 
în interesul popoarelor român și 
francez, al promovării in viața in
ternațională a unor relații noi, de 
egalitate și echitate, care să asigure 
pacea, securitatea și independența 
națională, progresul și. cooperarea în 
Europa și în întreaga lume.

în continuare, în cuvîntul de «alut 
se arătă : în prezent, poporul român, 
atrîns unit în jurul partidului, al »e- 
cretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, își consacră ener
giile și eforturile creatoare Înfăptui
rii cu succes a hotărârilor istorice 
adoptate de Congresul al XII-lea al 
partidului vizînd trecerea la o nouă 
calitate în toate domeniile de activi
tate, realizarea unei noi calități în 
viața și munca poporului nostru, în- 
făptuindu-se cu consecvență Progra
mul de construire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.

In vederea înfăptuirii neabătute a 
programului de dezvoltare multilate
rală a patriei, partidul nostru acțio
nează cu consecvență pentru creș
terea rolului său în conducerea de
mocratică a societății, pentru lăr
girea democrației socialiste, asigu- 
rînd o largă și efectivă participare a 
clasei muncitoare, a tuturor catego
riilor sociale, a întregului popor Ia 
elaborarea și înfăptuirea politicii in
terne și externe, la conducerea și 
perfecționarea societății noastre so
cialiste.

Relevîndu-se apoi că actualul con
gres al P.C.F. are loc în condițiile 
in care viața internațională se carac
terizează, pe de o parte, prin accen
tuarea crizei economice mondiale, 
intensificarea acțiunilor pentru con
solidarea și reîmpărțirea zonelor de 
influență, accelerarea cursei înarmă
rilor, îndeosebi a înarmărilor nuclea
re, mărind primejdia unor noi con
flicte și confruntări militare,-iar, pe 
de altă parte, prin manifestarea pu
ternică a voinței popoarelor de a li
chida cu desăvîrșire dominația colo
nială, de a pune capăt politicii im
perialiste de forță și dictat, de a ac
ționa pentru consolidarea și dezvol
tarea independenței și suveranității 
lor naționale, de a pune capăt cursei 
înarmărilor, în cuvîntul de salut se 
subliniază : Se poate spune că, în 
confruntarea acestor două tendințe 
diametral opuse, se afirmă tot mai 
puternic popoarele, forțele antiimpe- 
rialiste, progresiste, care doresc relu
area și continuarea politicii de des
tindere, soluționarea problemelor li
tigioase dintre state numai pe calea 
tratativelor, promovarea unei politici 
noi, democratice, bazate pe princi
piile deplinei egalități în drepturi, 
respectului independenței și suvera

Reuniune a unor țări în curs de dezvoltare 
consacrată problemelor economice mondiale

BELGRAD 4 (Agerpres). — O 
reuniune consultativă a reprezentan
ților oficiali ai guvernelor dintr-un 
număr de 34 de țări în curs de dez
voltare se va desfășura la Delhi, 
între 22 și 24 februarie — relatează 
agenția Taniug. Organizată la ini
țiativa guvernului indian, reuniunea 
va fi consacrată adoptării unei pozi
ții a țărilor in curs de dezvoltare 
față de problemele economice mon
diale, in special în legătură cu ener
gia, alimentația, comerțul, finanțele și

belgia t Măsuri de relansare a economiei
BRUXELLES 4 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Belgiei, Wilfried 
Martens, a anunțat primul set de 
măsuri din cadrul programului său 
de relansare a economiei țării, după 
votarea de către parlament a legii 
care acordă guvernului puteri spe
ciale pe timp de un an in acest do
meniu.

Aceste măsuri se referă la sectorul 
construcțiilor și la ocuparea forței 

nivelurile, îndeplinirea responsabi
lităților in cadrul guvernului, îna
intarea pe o cale franceză spre so
cialism. Totodată, au fost reafir
mate opțiunile P.C.F. în legătură cu 
rolul Franței pe plan mondial, pre
cum și cu poziția partidului in miș
carea muncitorească internațională.

Conducătorul delegației P.C.R., to
varășul Petru Enache, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., a 
transmis cuvîntul de salut adresat 
celui de-al XXIV-lea Congres al 
P.C.F.

nității naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc, renunțării la forță și Ia ame
nințarea cu forța.

„Mai mult ca oricînd, în actualele 
Împrejurări internaționale — a subli
niat tovarășul Nicolae Ceaușescu —, 
este necesar să înțelegem că toate 
partidele comuniste și muncitorești,- 
partidele socialiste, social-democra- 
te, toate forțele care se pronunță 
pentru socialism trebuie să se gin- 
dească bine că au obligația și dato
ria de a face totul nu pentru ascu'- 
țirea contradicțiilor dintre ele, ci 
pentru depășirea lor, pornind de la 
principiile revoluționare socialiste, 
dar respectînd independența fiecă
rui partid, a fiecărei forțe polltico- 
sociale".

Sîntem deosebit de Îngrijorați de 
situația gravă creată In Europa ca 
urmare a acumulării unor uriașe 
cantități de armament, Îndeosebi ar
mament' nuclear, ■ a hotăririi de am
plasare și dezvoltare a rachetelor cu 
rază medie de acțiune, de producere 
a bombei cu neutroni, ce urmează 
fi amplasată tot pe continentul nos
tru. Realizarea acestor planuri va 
amplifica considerabil pericolul unul 
război, ce nu ar duce decît la dis
trugerea civilizației, a vieții pe Pă- 
mînt. Tocmai de aceea, Partidul Co
munist Român, România socialistă 
s-au angajat cu toată fermitatea in 
acțiunea pentru oprirea amplasării 
și dezvoltării de noi rachete în Eu
ropa, pentru retragerea și înlătura
rea completă a celor existente. Tre
buie spus un NU hotărit cursei înar
mărilor, războiului, armamentelor 
atomice de orice fel, făcînd totul 
pentru a impune dezarmarea și, in 
primul rînd, dezarmarea nucleară.

Inspirate și desfășurate la înflăcă
rată chemare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — puternicele șl amplele 
manifestări pentru pace ale poporu
lui nostru constituie expresia înal
tei sale conștiințe politice, a hotă
rîrii ferme de a acționa, în strînsă 
unitate cu celelalte popoare, pentru 
dezarmare nucleară, pentru pace, 
pentru apărarea dreptului funda
mental al popoarelor, al oamenilor 
de pretutindeni la libertate, Ia pace, 
la viață. Poporul nostru a salutat și 
«prî jlnă cu toată căldura marile 
manifestări populare din Europa și 
de pe alte continente îndreptate Im? 
potriva cursei înarmărilor, consa
crate dezarmării, făuririi unei păci 
trainice, apărării dreptului popoare
lor la existență liberă.

In acest context, se subliniază că 
P.C.R., România se pronunță pen
tru încheierea cu rezultate cit mai 
bune a reuniunii de la Madrid, pen
tru convocarea unei conferințe de 
dezarmare și încredere în Europa, 
pentru asigurarea continuității reu
niunilor de cooperare și securitate 
europeană, țara noastră fiind gata 
să găzduiască următoarea reuniune 
de acest fel, pentru edificarea unei 
noi ordini economice internaționale 
bazate pe deplină egalitate și echi
tate, care să permită progresul mai 
rapid al țărilor subdezvoltate, acce
sul lor larg la cuceririle tehnicii și 
tehnologiei moderne.

Partidul Comunist Român — se 
spune în salut — acordă o importat'0- 
ță deosebită întăririi continue 
colaborării și solidarității cu parti
dele comuniste și munoitorești, fău
ririi unei unități de tip nou, avind 
ca fundament trainic respectarea ri
guroasă a dreptului fiecărui partid 
de a-și stabili în mod autonom li
nia politică, strategia și tactica re
voluționară în concordantă cu cerin
țele și realitățile snecifice fiecărei 
țări, fără nici un amestec din afa
ră. In același timp, Partidul Comu
nist Român dezvoltă conlucrarea cu 
partidele socialiste și social-demo- 
crate, cu partidele democratice, pro
gresiste din noile state independen
te, cu mișcările de eliberare națio
nală, cu forțele înaintate, antiimpe- 
rialiste de pretutindeni. Sîntem în
credințați că întărirea solidarității tu
turor acestor forțe, acțiunile unite ale 
tuturor popoarelor pot determina un 
curs nou în viața internațională, pot 
înlătura pericolul războiului și îm
piedica agravarea situației pe plan 
mondial, asigurîndu-se reluarea și 
adîncirea destinderii, înfăptuirea 
idealurilor de pace, colaborare, in
dependență națională, securitate șl 
progres social.

în încheierea cuvlntulul de salut 
sînt exprimate calde mulțumiri pen
tru invitația adresată pariidului nos
tru de a participa la Congresul al 
XXIV-lea al P.C.F., precum si urări 
de succes denlin lucrărilor forumu
lui comuniștilor francezi.

cooperarea reciprocă. Printre obiecti
vele concrete ale participanților figu
rează accelerarea lansării negocieri
lor globale, în cadrul O.N.U., asu
pra problemei referitoare la stabili
rea unei noi ordini economice inter
naționale, promovarea cooperării în
tre țările in curs de dezvoltare, tra
ducerea te practică a acordului in
tervenit între țările prezente la re
uniunea ministerială a Grupului 
„celor 77“ desfășurată anul trecut, 
la Caracas.

de muncă, In primul rînd la spriji
nirea încadrării in muncă a tinerilor. 
Totodată, măsurile anunțate preconi
zează încadrarea unora dintre cei 
aflați in rindul șomerilor pe timp 
limitat, în vederea obținerii unor 
ciștiguri minime pentru existență.

Premierul Martens a anunțat că 
măsurile viitoare din cadrul acestui 
program vor fi întreprinse in două 
etape.
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