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Acțiuni și măsuri practice, eficiente pentru înfăptuirea

EXPORTUL
Foto : S. CristianStrada Socului, din .noul cartier bucureștean

hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului

REALIZAT RITMIC, ZI DE ZI, 
LA UN ÎNALT NIVEL CALITATIV!

„Să acționăm cu toată hotărîrea pentru realizarea prevederilor privind 
comerțul exterior, să dezvoltăm puternic schimburile și cooperarea econo
mică internațională. Aceasta impune o preocupare zi de zi din partea tuturor 
colectivelor de oameni ai muncii, a consiliilor de conducere, a ministerelor, 
a întregului popor pentru realizarea unei producții de export de înaltă 
calitate, competitive cu cele mai bune produse similare pe plan internațional".

NICOLAE CEAUȘESCU

Un nou ansamblu de locuințe în Capitală

Realitățile din aceste zile din în
treprinderile industriale oferă tabloul 
unei munci dîrze. tenace, pline de 
abnegație. Oamenii muncii din în
treaga țară, din industrie, agricul
tură, construcții, din toate dome
niile de activitate au trecut cu 
hotărîre la înfăptuirea neabătută 
a sarcinilor de plan 
deosebit de comple
xe 
din 
an 
Și, 
cunoscut, 
concordanță cu obi
ectivele stabilite de 
Congresul al XII-lea 

. și Conferința Națio
nală ale partidului 
pentru actualul cin
cinal, cu orientările 
și indicațiile tovară
șului Nicolae Ceaușescu, activitatea 
de comerț exterior constituie o pro
blemă centrală a planului pe anul 
1983, care, prin prevederile sale, 
asigură participarea.. activă; cu qț'i- 

1 ciență sporită, a țării noastre la 
> schimburile comerciale și cooperarea 
• economică internațională. Astfel, po
trivit prevederilor de plan, în anul 
1983 volumul comerțului exterior 
trebuie să sporească cu 13,5 la sută 
față de anul trecut, o atenție deose
bită acordîndu-se creșterii mai ac
centuate a exportului.

Pentru realizarea acestui obiectiv 
de mare însemnătate în etapa ac
tuală întreprinderile, centralele, mi
nisterele, celelalte organe centrale 
sint chemate să acționeze cu fermi
tate pentru .contractarea întregului 
fond de marfă destinat livrării 
piețele externe, pentru 
și realizarea exemplară 
de export, 
fabricației la cerințele 1 
Intr-un cuvînt, in aceste 
necesar să se definitiveze toate mă
surile impuse de realizarea exem
plară a producției destinate expor
tului în anul 1983, iar în ansamblul 
preocupărilor actuale ale colectivelor 
de oameni ai muncii, un loc prioritar 
trebuie să-l ocupe producerea și li
vrarea integrală, in condiții de cali
tate ireproșabilă, a fondului de marfă 
destinat în acest an exportului, astfel 
'jpcit in fiecare unitate economică 
prevederile de plan din acest dome
niu. să fie îndeplinite riguros din 
prițnele zile, decade și luni ale anu
lui.

Indiscutabil. în perioada care a tre
cut de la începutul acestui an. nu
meroase colective muncitorești au 
obținut rezultate bune în îndeplinirea

și mobilizatoare 
acest al treilea 
al cincinalului, 
după cum este 

în strînsă

©

I

I

I

I
I
I

I
I
I
I

I

planului de export, ceea ce de
monstrează realismul prevederilor de 
plan, faptul că dispunem de baza 
tehnică și de experiența necesare 
înfăptuirii integrale a obiectivelor 
stabilite pentru al treilea an al cinci
nalului. Bunăoară, harnicul colectiv 
de oameni ai muncii de la întreprin-

de export poate fi îndeplinit și chiar 
depășit.

După cum se știe, de realizarea 
exemplară a contractelor încheiate în 
acest an depinde asigurarea resurse
lor valutare necesare, in primul rind. 
pentru importurile de materii prime 
și materiale de care economia națio-

Potrivit prevederilor planului național unic de dezvoltare economică și so
cială a țării, în 1983 volumul comerțului exterior va crește cu 13,5 la sută față 
de anul trecut
Realizarea planului pe întregul an se decide în fiecare zi, în fiecare decadă 
în mecanismul cooperării interuzinale 
selor și subansamblelor necesare fabricării produselor destinate exportului

prioritate absolută asigurării pie

pe 
organizarea 

a producției 
adaptarea operativă a 

partenerilor. 
! zile este

derea mecanică Mîrșa-Avrig a fina
lizat în prima săptămînă de lucru a 
noului an, înainte de termen, o im
portantă comandă de autobasculan
te pentru export. Realizări de seamă 
au obținut in această perioadă și cot 
lectivele întreprinderilor de. p.Qmbq
și de mașini, electrice din București; 
Combinatului petrochimic — Bor- 
zești, întreprinderilor de prelucrare 
a lemnului „23 August" din Tîrgu 
Mureș și metalurgice din Iași. Suc
cesele acestor colective și ale altor 
unități ilustrează că atunci cînd se 
acționează cu întreaga răspundere, 
punîndu-se din plin în valoare po
tențialul productiv și capacitatea 
creatoare a oamenilor muncii, planul

nală are absolută nevoie și. totodată, 
a mijloacelor de plată pentru resti
tuirea treptată a datoriei externe. 
Tocmai de aceea, așa cum sublinia 
^secretarul . general al partidului, 
tovarășul . Nicolae Ceaușescu, la 
Conferința Națională a partidului, 
consiliile oartjenilor muncii și organi
zațiile de partid din întreprinderi, 
comitetele județene de partid, minis
terele au datoria de a acționa cu toa
tă fermitatea pentru ca fondul de 
marfă destinat exportului în această 
primă lună a anului și pe întregul an 
să fie rbalizat integral, în condițiile 
de calitate prevăzute în contractele 
încheiate cu partenerii externi.

Experiența demonstrează că reali-

zarea integrală a fondului de 
marfă destinat exportului depinde. în 
mod hotărîtor, de funcționarea din 
plin, cu precizie de ceasornic, a în
tregului mecanism productiv. Acest 
imperativ se impune în toate sectoa
rele productive. ♦ în toate unitățile 
economice. Numai asigurînd un cadru 

organizatoric bine 
’ pus la punct, precis, 

astfel ca fiecare om 
să știe exact, zi de 
zi și ceas de ceas, ce 
are de făcut, numai 
asigurînd aprovizio
narea ritmică cu 
materii prime și ma
teriale, cu piese și 
subansâmble a tutu
ror locurilor de mun
că, numai asigurînd 
folosirea deplină, la 

capacitatea maximă, a mijloacelor 
tehnice și un control sever asupra 
întregii activități productive pot. fi 
create condiții optime pentru reali
zarea integrală a planului de export 
pe gcșsț an. . „ . t 4. '

în același timp. în fiecare între
prindere. în fiecare ramură indus
trială este necesar să se acționeze cu 
promptitudine și exigență pentru 
respectarea riguroasă a programelor 
de cooperare interuzinală. Subliniem 
acest lucru întrucît, la ora actuală, 
finalizarea unor comenzi pentru 
export. îndeosebi în industria con-

Iile ȘTEFAN
(Continuare in pag. a III-a)
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Un traseu modern de 
legătură între bulevardul 
Leontin Sălăjan și șo
seaua Pantelimon, artere 
de mare circulație din 
zona de est a Capitalei și, 
în același timp, un cadru 
urban ce se înnoiește ra
dical, 
astăzi _________
cuințe Socului. îndreptată 
și lărgită pentru a cu
prinde șase benzi de cir
culație, plus linie dublă 
de tramvai, strada Socu
lui asigură fluența nece
sară traficului tot mai in
tens intre cartierele Ti
tan și Pantelimon. în- 
tr-un studiu de perspec
tivă al circulației, aceas
tă arteră urmează să sta
bilească, împreună cu 
alte căi de acces, legătu
ra directă și rapidă între 
estul și sudul orașului 
(zona Berceni).

Ampla operă de siste
matizare pe care o înfăp
tuiește aici Grupul 3 
șantiere București trans
figurează un teritoriu de 
circa 30 de hectare, avind 
ca extreme limita de est 
a Stadionului 
gust". Grupul 
întreprinderii 
gust", spitalul 
că", ÎNCERC 
prinderea de 
Titan, într-un 
blu de locuințe pentru o 
populație 
locuitori, 
execuție a - acestui 
sambta, elaborat de In— • 
stitutul „Proiect" Bucu
rești (șef de proiect ar
hitect Ana Keszeg), in
clude, de asemenea, siste-

Așa se prezintă 
ansamblul de lo-

„23 Au- 
școlar al 

„23 Au- 
„Gh. Stin
și între- 

panificație 
ansam-

de
Proiectul

25 000 de 
de 

an-

f

MUNCITORI, TEHNICIENI, INGINERI, OAMENI Al MUNCII I

îndeplinirea neabătută a planului la export este o condiție

matizarea intersecției bu
levardului Muncii cu bu
levardul Leontin Sălăjan. 
în tot acest perimetru, cu 
un fond locativ impro
priu, format în cea mai 
mare parte din căsuțe 
joase în stare precară, 
așa cum se mai pot vedea 
unele și acum, la un capăt 
al străzii Socului, s-au 
construit și se vor con

de secție la I.P.B. — 
vor fi construițe. o piață 
agroalimentară cu hală 
acoperită, platformă des
coperită și diferite unități 
chmerciale, amplasată în 
apropierea șoselei Panteli- 
mon, trei grupuri școlare, 
cuprinzind fiecare școală 
generală, sală de gimnas
tică și grădiniță, un dis
pensar medical pe strada

© Apartamente noi pentru 25 000 de 
bucureșteni. ® 0 nouă aderă cu cîte trei 
benzi de circulație pe sens. © Experi
mentarea unei originale instalații solare 
pentru încălzirea apei menajere ® Ample 

dotări social-edilitare

strui blocuri de locuințe 
cu cîte. 4, 8 și 10 etaje. 
Regimul diferit de înălți
me, crearea de alveole în
tre clădiri, tratarea feluri
tă a balcoanelor — sint tot 
atîtea elemente de diver
sificare a construcțiilor, 
care au un grad ridicat 
de tipizare și industriali
zare. De o tratare spe
cială volumetrică vor be
neficia cele patru blocuri*  
turn din apropierea Sta
dionului „23 August".

Dat fiind numărul mare 
al locuitorilor zonei, an
samblul va dispune de 
o dotare corespunzătoare.. 
edilitar-urbanistică. Prin
tre acestea — ne-a in
format tovarășul arhi
tect Nicolae Kepeș, șef

Soldat Savu Marin, o uni
tate „Nufărul". Pe bule
vardul Muncii, care are în 
prezent cîte două fire de 
circulație pe sens, s-a 
prevăzut spațiu suficient 
pentru a se crea, la inter
secția cu strada Socului, 
un nod de circulație mo
dern, cu relații de tra
fic în toate direcțiile. 
Pentru rezolvarea inter
secției s-a instituit un 
concurs, deschis arhitec- 
ților din mai multe jude
țe, avînd în vedere im
portanța acestui perime
tru. Totodată, 1 ațeastă 
piață orășenească va fi 
înzestrată cu noi unități 
comerciale, cu poștă, cen-' 
trală telefonică și diferite 
unități de prestări ale

cooperației meșteșugă
rești. Interlocutorul nos
tru ne-a vorbit și despre 
o noutate — implemen
tarea, în mod experimen
tal, la două blocuri de lo
cuințe din strada Voini- 
ceni, a unei instalații so
lare pentru prepararea 
apei calde menajere. 
Noutatea constă în fap
tul că această instalație 
este concepută să func
ționeze și la temperaturi 
foarte coborite de minus 
20—25 grade Celsius, fo- 
losindu-se în acest scop 
ca agent primar o sub
stanță de tipul antigel.

Faza avansată în care 
se află edificarea noului 
ansamblu de locuințe So
cului ne-a permis să anti
cipăm imaginea finită a 
acestui colț de București. 
S-ati executat aproape 
4 300 de apartamente și se 
află în construcție dispen
sarul medical. Sint gata și 
cele două blocuri din 
strada Voiniceni. începute 
în 1980, lucrările de con
strucție a ansamblului 
Socului se desfășoară în 
ritm alert, sezonul rece 
nefiind un motiv de tem
porizare a execuției. Ca 
și pe alte șantiere bucu- 
restene, aici se simte 
pulsul dinamic al muncii 
constructorilor, dorința 
lor de a răspunde cum se 
cuvine la cerințele ce le 
stau în față, sarcinilor de 
plan concretizate în tot 
mai multe locuințe con
fortabile pentru oamenii 
muncii.

Gabriela BONDOC

*

*

hotăritoare pentru înfăptuirea programului de dezvoltare economică 
și socială a patriei, pentru realizarea unei balanțe de plăți active 
a țării. Faceți totul la locurile de muncă pentru realizarea ritmică, 
zilnică, a sarcinilor de export, pentru ridicarea nivelului calitativ 
și al competitivității produselor românești pe piețele externe!
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MUREȘ : Producție fizică 
peste prevederi

Acționînd cu forțe sporite 
pentru îndeplinirea și depășireș 
sarcinilor de plan la toate sor
timentele, colectivele de oameni 
ai muncii din industria județu
lui Mureș au livrat, in zilele 
care au trecut din acest an, 
peste sarcinile de plan, nu
meroase produse utile econo
miei naționale în valoare de a- 
proape 100 milioane lei. Aces
tea se concretizează, între alte
le, în 300 tone articole tehnice 
din cauciuc, 270 tone utilaje 
tehnologice pentru industria 
chimică, produse electrotehnice 
în valoare de 27 milioane lei 
și altele. Unitățile cu cele mai 
bune rezultate în realizarea a- 
cestor sporuri de producție sînt 
întreprinderile „Prodcomplex", 
„Electromureș" și fabrica de 
produse ceramice „Mureșeni" 
din Tg. Mureș și întreprinde
rea de geamuri din Tîrnăveni. 
(Gheorghe Giurgiu).

CONSTANȚA : Fabrică de plăci aglomerate din lemn
Pe platforma industrială Palas a 

orașului Constanța, în cadrul în
treprinderii de prelucrare a lemnu
lui, a intrat in funcțiune noua fa
brică de plăci aglomerate din 
lemn, care folosește ca materie pri
mă materialele recuperabile din 
prelucrarea buștenilor și resturile 
rămase de la confecționarea mobi
lei. Noua fabrică are o capacitate 
de 5 500 tone PAL pe an și a fost 
înălțată de grupul de șantiere Con-

stanța al Trustului de construcții 
pentru economia forestieră Buzău. 
Proiectul și toate utilajele aflate în 
dotarea fabricii sint executate în 
exclusivitate în țară. Prin intrarea 
in funcțiune a noii fabrici crește 
gradul de folosire și industrializare 
a masei lemnoase in cadrul între
prinderii de prelucrare a lemnului 
Constanța cu 30 la sută, reducîn- 
du-se cu același procent repartițiile 
la această materie primă. (George 
Mihăescu).

RiMNICU VÎLCEA : O nouă instalație în funcțiune
în cadrul Combinatului chimic 

Rîmnicu Vîlcea a fost dată în ex
ploatare o nouă instalație. Concepu
tă și realizată de specialiști din 
combinat, în colaborare cu o grupă 
de cercetători de la ICECHIM 
București, noua capacitate va re
cupera hidrogenul excedentar re-

zultat din procesul de fabricație a 
sodei caustice electrolitice, careva 
fi utilizat ca inlocuitor de combus
tibil la centrala termică a combi
natului vilcean. Pe această bază se 
vor realiza importante reduceri ale 
consumurilor energetice. (Ion Stan- 
ciu).

I

Un simbol al prieteniei
Numeroase sint elementele economice, edilitare și 

spirituale care mi-au atras atenția in peisajul comunei 
Vinga : casele noi, construcțiile social-culturale inte- 
grindu-se armonios in arhitectura specifică acestei 
vechi așezări din Cimpia Aradului ; cifrele evidențiind 
hărnicia, spiritul gospodăresc al populației ; programele 
artistice inspirate din freamătul viu al actualității și 
prezentate in mai multe limbi pe scena căminului 
cultural ; ambiția cadrelor didactice de-a aduce la zi 
monografia comunei, scriindu-i capitolele in care să fie 
cuprinse dimensiunile semnificative ale înfăptuirilor 
socialiste.

Stind de vorbă cu primarul comunei, in biroul său, 
mi-a atras atenția un pomișor cu niște fructe roșii, in

I

PICĂTURA DE CERNEALĂ

genul celor de măceș, fără a fi însă măceș. Nu știam 
cum se numește, nu mai văzusem niciodată o aseme
nea specie. Observîndu-mi curiozitatea, interlocutorul 
meu, zîmbind, mi-a venit in ajutor.

— Avem un grădinar foarte priceput. A lucrat și in 
' străinătate. Pomul,ăsta l-a adus din peregrinările de 

tinerețe prin lume. De-atunci îl înmulțește cu o grijă 
de părinte...

Arbustul acesta exotic cu fructe roșii se numește Po
mul iubirii și este folosit la ceremoniile oficiate de ofi
țerul stării civile. „Pomul iubirii și al prieteniei — 
adaugă primarul. Știți, ține el să sublinieze, intr-o co
mună ca a noastră, unde trăiesc și muncesc înfrățiți 
oameni de diferite naționalități, pomișorul ăsta are 
semnificații deosebite. E ca o emblemă a satului'. 
Ascultindu-l pe primarul din Vinga, arbustul orna
mental din luminoasa încăpere a primăriei nu mi s-a 
mai părut deloc exotic. Cunoscindu-i semnificațiile, 
am avut sentimentul că el s-a integrat definitiv și ar
monios in peisajul comunei Vinga, in spiritualitatea, 
acestei așezări din Cimpia arădeană. Și m-am gindit că 
el poate fi multiplicat ca un simbol al umanismului 
care ne unește pe toți, români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, in aceeași mare familie, in casa 
cea mare a patriei comune.

Cît de liber și de viguros este chemat să crească, să 
se dezvolte Pomul prieteniei în această casă a noastră, 
a tuturor !

«
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Constantin VIȘAN
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DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII |
' • reportaje • însemnări •

Patosul ideilor umaniste
încerc, cu ochii minții, 

de undeva de sus, venind 
dinspre inima țării, o ima
gine la zi a județului Con
stanța. Așa cum ni se înfă
țișează în cununa marilor 
înfăptuiri socialiste. Cum 
treci panglica albastră a 
Dunării, priveliștea se des
chide in două, ca două 
pagini de carte. La îmbina
rea lor, un uriaș front de 
lucru, in linie dreaptă, de 
la Dunăre și pînă la mare. 
Peste 20 000 de oameni, 
minuind cu dibăcie uriașe 
excavatoare, buldozere, 
screpere, autobasculante 
gigant și fel de fel de alte 
utilaje moderne adincesc 
linia de despărțire a celor 
două pagini și, în același 
timp, le unesc pe deasupra, 
cu superbe punți de oțel și 
beton — podurile peste Ca
nalul Dunăre — Marea 
Neagră. De o parte și de 
alta a acestei linii, care 
pare o fantastică tranșee a 
celei mai nobile bătălii 
— bătălia muncii pașnice — 
se întind cîmpurile, covoa
re imense de grîu și ogoa
re cu pămîntul negru, rea
văn, care iau locul celei 
mai bogate recolte obținute 
pînă 
Din 
cîmp, 
anotimpurile 
și

timii cîțiva ani împodobind 
colinele cu luminoase car
tiere de locuințe. Explozia 
edilitară a fost marcată de 
noua vocație de construc
tori a locuitorilor. Aici lo
cuiesc cei care dau o re
plică contemporană mare
lui constructor Saligny, ri- 
dicînd peste Dunăre noul 
pod rutier și de cale fera
tă, aici trăiesc și muncesc

fatlarului și ale Nazarcei, 
marile complexe zootehni
ce de la Castelu, Poarta 
Albă și Basarabi și uriașe
le turle, ca niște naiuri de 
beton, ale fabricilor de nu
trețuri combinate.

Se zărește apoi, ca o ilu
minație cosmică deasupra 
pămintului, fantasticul joc 
de artificii iscat de pîlpii- 
rile aripilor de foc trimise

între Dunăre
și mare—un pămînt 

al înnoirilor

acum in Dobrogea. 
imensitatea acestui 
frămîntat în toate 

de tractoare 
cutreierat de convoaie 

de combine care își încar
că buncărele. tîsnesc. din 
loc in loc. cetățile indus
triei socialiste, vrind parcă 
să atingă cu turlele lor tă
riile cerului.

La Cernavoda, canătul 
dinspre Dunăre al viitoa
rei magistrale de ape, ora
șul nou s-a ridicat în ul-

constructorii primei cen
trale electrice nițcleare din 
țară, de aici pleacă și vin 
din schimburile de zi sau 
de noapte cei care edifică 
ecluza de intrare a apelor 
marelui fluviu pe noul lor 
drum către mare.

Apare apoi cetatea con
structorilor de mașini și 
utilaje agricole, I.M.U. 
Medgidia, cu noua ei oțe- 
lărie și alături citadela ci- 
mentiștilor, care-1 dublea
ză acum capacitatea pen
tru a putea face față ce
rințelor noilor edificii so
cialiste și solicitărilor par
tenerilor externi. în a- 
propierea lor, 
de piersici 
și din nou 
și ogoare, 
rora răsar

externi.
vii și livezi 

cit vezi cu ochii 
covoare de grîu 
în mijlocul că- 
cramele Mur-

din pistoalele sudorilor, alR 
celor peste 10 000 de con
structori navali care clă
desc din amorfe table de 
oțel enorme și maiestuoa
se nave transoceanice. 
Mangalia și Constanța.

La Năvodari și Midia, 
tortele distileriilor și 
clele uzinelor chimice și 
trochimice par niște coloa
ne ale infinitului plantate 
pe țărm, formînd tandem 
cu turlele platformelor de 
foraj din largul mării.

Pe același aliniament al 
țărmului, sute de palate 
albe cu irizări de cleștar 
marchează ritmat distanța 
de 60 de km, de la Ma
maia și pînă la Mangalia. 
Iar dincolo, pe fondul azu
riu al mării, mișcindu-se 
în dreapta și în stingă, ve-

la

re- 
fa- 
pe-

nind și plecînd, stolul har
nic de lebede de oțel al 
flotei comerciale româ
nești navale, fluturînd, ca 
o podoabă neprețuită, dra
pelul tricolor, intră și ies 
din port pentru a duce 
spre toate zările, spre toa
te paralelele și meridiane
le globului mesajul de 
pace, de colaborare, de 
prietenie și bună înțele
gere cu toate popoarele al 
României socialiste.

Marginile acestor două 
pagini de cronică nouă din 
milenara istorie a patriei 
sint fericit străjuite la 
sud și la nord de •■anticele 
cetăți și monumente de la 
Adamclisi și Histria, care 
vorbesc întregii lumi și vii
torimii atît despre stră
vechea istorie a poporului 
nostru, cît și despre voca
ția lui de iscusit construc
tor împlinită deplin in epo
ca de mari ctitorii deschisă 
de Congresul al IX-lea al 
partidului. Sint anii în care 
în Dobrogea, ca pe întreg 
cuprinsul țării, secretarul 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
a călcat metru cu metru 
vatra proiectatelor edificii 
socialiste, le-a urmărit din 
momentul cînd prindeau 
contur pe planșetă, a 
vegheat neîntrerupt la 
înălțarea lor și a venit an 
de an să le vadă cum 
cresc, s-a sfătuit cu 
care le înălțau : le-a 
redat neîmplinirile, i-a 
curajat în momentele
cumpănă și i-a îndemnat

cei 
co- 
în-
de

Georae M1HĂESCU
(Continuare în pag. a II-a)

Nu de mult s-au des
fășurat, la Bergamo, in 
Italia, lucrările celei 
de-a XVI-a adunări 
generale a Societății 
Europene de Cultură, 
în jurul nucleului te
matic al spiritualității 
contemporane. Partici
pants la dezbateri 
s-au arătat a fi inte
resați de caracteristi
cile culturii prezentu
lui românesc, de cli
matul favorabil ela
nurilor și căutărilor 
creatoare, de voința 
de asimilare a valori
lor spirituale ale lu
mii, dincolo de axele 
cardinale ale timpului 
și spațiului. Această 
tenace receptivitate 
față de tot ce 
prețios umanist 
gîndirea, arta și 
ratura celorlalte 
poare se manifestă si 
prin marele număr de 
traduceri care apar în 
țara noastră ale ope
relor renrezenta'ive,

• din îndepărtata Anti
chitate pînă la ultimii 
contemporani. în fața 

. vocilor pesimiste care 
proclamă moartea ar
tei, creatorii de valori 
spirituale din Româ
nia socialistă afirmă 
convingerea lor fermă 
în legătură cu impor
tanta literaturii si ar
telor, ca expresivitate 
maximă a spirituali
tății umane, ca factor 
modelator al conștiin
ței și condiției umane, 
pledînd totdeauna 
pentru încrederea în 
om și în opera sa, în 
nemărginitele posibi
lități ale spiritului

este 
in 

lite- 
po-

său, de singură ființă 
rațională

Cultura 
mânească 
dezvoltă 
acestor generoase idei 
umaniste, capabile să 
fertilizeze talentele 
autentice, care dau la 
iveală opere repre
zentative, creații ce 
transmit lumii un me
saj original, inconfun- 
dabil : mesajul încre
derii în forța omului 
de a-și făuri propria

in univers, 
și arta ro
de azi se 

sub semnul

însemnări de
Alexandru BĂLĂCI

istorie sub orizontul 
idealului comunist.

Deschiși către fluxul 
nou de idei, dincolo 
de orice dogme pres
tabilite, „ în spiritul 
libertății' responsabi
le, creatorii români de 
azi înalță, prin căr
țile și mesajele artei 
lor, o construcție es
tetică de înaltă coeren
ță etică, ascultind de 
glasul, în permanență 
viu, al istoriei, fiind 
martori și participanți 
sensibili și credincioși 
ai timpului pe care îl 
trăiesc cu intensitate. 
Ei sint angajați ple
nar în marea operă pe 
care o făurește po
porul, în edificarea 
lumii noi, socialiste, 
în construcția mate
rială și spirituală a 
patriei noastre.

Orice operă ie artă 
este în osmoză cu 
existența unei lumi ‘n 
perpetuă mișcare și

transformare, o lume 
care se reînnoiește 
mereu, pe spiralele as
censiunii sale spre dc- 
săvirșire. Orice operă 
de valoare semnifică 
interferarea vieții ge
nerale cu cea indivi
duală, fiind o măr
turie profundă în care 
realitatea este transfi
gurată de artă. Rădă
cinile artei autentice 
sint adînc înfipte în 
solul național, în rea
litățile specifice pe 
care le cunoaște socie
tatea românească de 
azi.

în același timp, 
creatorii culturii ro
manești participă in
tens la schimbul mon
dial de valori. Operele 
de seamă ale creației 
românești contempo
rane — opere deter
minate de umanismul 
revoluționar, de stră
duința creatorilor de a 
transmite, 
expresive, 
etice și 
concepția 
despre 
sint tot mai mult tra
duse în limbi străine. 
Vibrația profundă și 
patosul lucid al 
fruntării ideilor, 
racteristica unei 
turi dinamice, 
nu-și refuză cunoașto- 

exoerimen- 
constituie 

de seamă,

în sinteze 
concluzii 

filozofice, 
românească 

existentă —

con- 
ca- 

cul- 
care

rea, nici 
tul fertil, 
trăsături 
prin care ne înscriem 
în dialogul permanent 
cu celelalte culturi, 
promovînd astfel spi
ritul păcii și al priete
niei, umanismul carac
teristic întregii noas
tre politici.
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In spiritul .hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului, 

răspunsul științei la cerințele producției
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De acord ?
Ne scrie Ștefan Kreibik, ingi

ner proiectant din Cluj-Napoca : 
„De aproape doi ani de 
mi se trimit note de plată 
circumscripția financiară 
care sint somat să plătesc 
le in calitate de posesor de 
turism. Degeaba le explic 
de la circumscripția financiară că 
eu nu posed autoturism. Nu am 
avut și nu am mașină. Odată 
mi-au spus că e de vină calcu
latorul, altădată la fel, a cincea 
și a șasea oară doar că nu m-au 
luat la rost că îi fac să piardă 
timpul cu problemele mele. Dar 
eu nu îmi pierd timpul bătind 
mereu drumurile pină la ei ? Te 
pomenești că o să mă trezesc 
intr-o zi și cu vreo poprire pe 
retribuție ! Pină atunci, declar 
public următoarele : „Sint de 
acord să plătesc imediat taxele 
pentru mașină, cu condiția să-mi 
dea ei mașină".

Să vedem dacă le convine.

zile 
de la 
prin 

taxe- 
auto- 
celor
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Ca prin 
urechile acului

Bariera de cale ferată era 
sată. Semn că din moment
moment urma să treacă un tren 
sau vreo locomotivă. Dar Gheor- 
ghe N. de la I.A.S. Făget, 
județul Timiș, nu mai avea răb
dare 
nul 
(sau 
G.N. 
două 
in clipa in care se afla pe șine
le căii ferate, a apărut și tre
nul, care a izbit în plin utilajul 
agricol cu care mergea G.N. In 
afară de utilajul respectiv, a 
fost avariată și locomotiva. Și 
încă serios de tot! Singurul care 
nu a pățit nimic — ne scrie 
N. Iliescu — a fost Gheorghe 
N., scăpat cu 
zice, ca prin
Dar nu și de paguba produsă. 
Plătește.

să aștepte. Văzind că tre- 
intirzie și că nu se vede 
mai bine zis, nu-l vedea el), 
s-a strecurat printre cele 
brațe ale barierei. Tocmai

viață, cum s-ar 
urechile acului.
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Prieten pină 
la... pagubă

Eugenia Chivulescu din Plo
iești ne relatează pățania lui 
Constantin Radu și Dumitru 
Ivașcu, amindoi din Slrna-Pra- 
hova, amindoi șoferi profesio
niști și prieteni la cataramă. In
tr-o zi, conducind neatent, C.R. 
și-a avgriat autoturismul pro
priu. Cum nu avea asigurare 
„Casco", s-a dus la D.l. și, ape- 
lînd la tilcul zicalei că „priete
nul la nevoie se cunoaște", l-a 
rugat pe acesta să declare la 
miliție precum că mașina lui 
C.R. a fost lovită de el, D.I., care 
avea asigurarea respectivă și, 
deci, paguba s-o suporte statul. 
Dar cum minciuna are picioare 
scurte, odată adevărul ieșit la 
iveală, cei doi s-au „asigurat".

„Urgentă 
majoră"

Procurorul-șef Constantin Iani 
din Curtea de Argeș ne trimite 
un fragment dintr-o reclamație 
adresată de o cetățeancă din co
muna Mușetești împotriva con
cubinului fiicei sale :

„Cer de urgență majoră a veni 
un organ la fața locului mai se
rios și a-i pune în vedere a-mi 
părăsi domiciliul meu in 24 de 
ore, eu fiind grav bolnavă, și 
menționez că escrocul este reci
divist și are perspective de 
mincinos".

Am reținut din plîngerea pe
tiționarei „urgența majoră" a 
cazului și ultimatumul ca împri
cinatul să-i elibereze domiciliul 
in decurs de 24 de ore (de ce nu 
imediat, asta rămîne la aprecie
rea sa). Dar nu am înțeles cum 
a ajuns petiționara la concluzia 
că acesta „are perspective de 
mincinos". Ar prezenta — cre
dem — un larg interes metoda 
de detectare folosită.

Cabana părăsită
Pe Valea Jepilor, la întretăie

rea drumurilor turistice care 
duc spre Caraiman și Babele se 
află o cabană. Ea a fost con
struită ca adăpost pentru bio
logii, cadrele didactice și stu
denții veniți in practică să stu
dieze fauna și flora Bucegilor. 
Părăsită în mai multe rinduri, 
dar reamenajată și îngrijită 
(ultima dată de pasionatul bio
log Gheorghe Mohan), cabana a 
ajuns acum într-o stare de ne- 
descris. După cum ne informea
ză profesorul pensionar bucureș- 
tean Gheorghe Matei, cabana a 
fost, pur și simplu, devastată de 
turiști certați cu legile scrise și 
nescrise ale muntelui. Și tot el 
sugerează ca Facultatea de bio
logie din București să ia de în
dată măsuri pentru reamenaja- 
rea acestei cabane atit de nece
sare pentru profesori și studenți. 
Și nu numai pentru ei.

3 000 pe zi!
Dumitru Banacu, fost casier la 

cooperativa de producție, achi
ziții și desfacere a mărfurilor din 
Bărbătești-Vilcea, a petrecut, 
timp de o săptămînă, numai in 
restaurante și hoteluri de lux 
din mai multe orașe, aruncind 
banii in stingă și-n dreapta, ca 
un nabab. De unde ? Răspunsul 
ni l-a dat procurorul N. Mari
nescu din Rm. Vilcea : „Cind a 
fost întrebat, Banacu a scos din 
buzunare un teanc de note de 
plată de prin hotelurile și res
taurantele pe unde trecuse, mi- 
rindu-se foarte : „Ce aveți cu 
mine ? Am plătit cu bani ghea
ță, cinstit". Și nici măcar n-a 
roșit cind a rostit cuvântul cin
stit. Pentru că respectivul luase 
din gestiune 36 855 lei și, în nu
mai o săptăm>nă, cheltuise mai 
mult de jumătate din ei. Cu alte 
cuvinte, trei mii de lei pe zi“. 
Fapt pentru care casierul a fost... 
incasat.

Rubrică realizată de 
Petre POPA
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ECONOMISIREA RESURSELOR ENERGETICE 
impune soluții tehnice, științifice eficiente (?î ele exists), 

dar și receptivitate din partea beneficiarilor
Unitățile din cadrul Ministerului 

Industriei Metalurgice, prin specifi
cul producției, sint mari consuma
toare de energie. în această ramură 
se utilizează circa 18 la sută din re
sursele de energie primară ale eco
nomiei naționale. în acest context, 
alături de măsurile care trebuie în
treprinse pentru reducerea drastică 
a consumurilor energetice, una din 
sarcinile prioritare ale specialiștilor 
din metalurgie — din cercetare, pro
iectare, producție — este ca pină in 
anul 1935 nu mai puțin de 40 la 
sută din necesitățile de combustibil 
ale ramurii să fie acoperite prin va
lorificarea resurselor energetice re- 
folosibile.

Ce întreprinde Institutul de pro
iectări și inginerie tehnologică pen
tru secții și uzine metalurgice 
(IPROMET) pentru asigurarea în cit 
mai scurt timp a unor soluții tehnice 
și tehnologice eficiente în vederea 
sporirii eficienței utilizării resurselor 
energetice ?

— Pentru a sprijini eforturile uni
tăților metalurgice îndreptate spre 
economisirea resurselor energetice, 
în ultimii ani colectivul institutului 
nostru a abordat și problemele care 
se ridică în acest domeniu, deși ele 
nu fac în mod obișnuit obiectul acti
vității noastre — ne spune ingine
rul șef Ion Bărăscu. Astfel că, în 
prezent, proiectăm și utilaje pentru 
recuperări energetice. Acționăm po
trivit unui program special de recu
perare a resurselor energetice care 
prevede ca pină în anul 1985 în a- 
ceastă ramură, prin soluții elabora
te de noi, care sînt sau urmează a fi 
aplicate, să se economisească circa 
1,5 milioane tone combustibil con
vențional pe an. Un alt program vi
zează reducerea consumului de ener
gie la instalațiile existente, în așa 
fel îneît pînă în anul 1985 să se rea
lizeze o economie de circa 2 milioa
ne tone combustibil convențional pe 
an. Sîntem preocupați ca prin pro
punerile de reducere a consumurilor 
de energie să asigurăm, concomitent, 
un nivel calitativ superior produ
selor metalurgice.

Reținem cîteva realizări mai sem

nificative. Una din noile tehnologii 
elaborate la IPROMET este tur
narea continuă a oțelului lichid, 
produs în convertizoare sau cuptoa
re? electrice. Eiind o sursă importan
tă de economisire a energiei, ce se 
aplică in oțelării în proporție de cir
ca 20 la sută, urmează ca pină in 
anul 1985 să fie extinsă la 30 la sută 
din totalul producției, ceea ce pe an
samblu va asigura economisirea a 
sute de mii de tone combustibil con
vențional pe an și creșterea coefi
cientului de scoatere a oțelului.

Alt exemplu : realizarea instalații
lor de stingere uscată a cocsului, cu 
recuperarea căldurii. Soluția, aplica
tă la Combinatul siderurgic din Ga
lați, va asigura la nivelul anului 1983 
economisirea a circa 100 000 tone 
combustibil convențional pe an. In 
prezent, tehnologia de stingere us
cată se generalizează și la celelalte 
combinate metalurgice, fiind una din 
cele mai importante căi de economi
sire a energiei prin recuperarea căl
durii.

Una din soluțiile tehnice originale, 
cu caracter de noutate pe plan mon
dial, vizează recuperarea căldurii din 
gazele arse evacuate la cuptoarele 
electrice de producere a oțelului. 
Stăm de vorbă cu ing. Richard Pri- 
vache, șeful grupei de proiectare 
care a conceput această tehnologie. 
„Soluția noastră pentru cuptoarele 
electrice, concepută în colaborare cu 
specialiști din producție, este un sis
tem de recuperare în trei trepte — 
ne spune interlocutorul. Pentru pri
ma treaptă, de preincălzire a șarjei, 
am elaborat proiectul, în decembrie 
1979, iar acum instalația se află în 
faza de montaj. Prin acest sistem, 
care va intra în funcțiune în cursul 
acestui an, pe platforma Tîrgoviște 
se va economisi o cantitate de ener
gie evaluată la circa 5 450 tone 
combustibil convențional pe an. Din 
această cantitate, aproape jumătate 
o reprezintă reducerea directă cu 
circa 8 la sută a consumului de e- 
nergie electrică necesar producerii 
otelului în cuptoarele electrice. 
Această soluție proiectată de 
IPROMET va fi extinsă pe opt

platforme ale industriei metalur
gice".

Se știe că specialiștii din cerceta
re și proiectare au obligația de a 
acorda asistență tehnică pe tot par
cursul realizării instalațiilor con
cepute de ei. în ce măsură pot 
ei impulsiona grăbirea punerii 
în funcțiune 7 Este întrebarea pe 
care o adresăm inginerului Leo
nid Bejan, coordonator din par
tea IPROMET pe platforma Tîr
goviște. „Toate aceste soluții de eco
nomisire a energiei și de recuperare 
a căldurii — ne spune interlocutorul 
— au fost elaborate în urma unor 
analize temeinice asupra gospodări
rii resurselor energetice efectuate 
încă din anul 1979, pe platforma Tîr
goviște, ca și în alte combinate, în 
colaborare cu specialiștii din proiec
tare, de la alte unități de cercetare, 
centrale industriale și minister. Ana
lizele sînt periodic repetate, apar o 
serie de propuneri noi, dar materia
lizarea lor depinde în cea mai mare 
parte de beneficiar".

Și, așa cum aveam să constatăm, 
beneficiarul nu depune întotdeauna 
interes pentru grăbirea aplicării so
luțiilor tehnice de economisire a e- 
nergiei. Este și cazul concret al so
luției de preincălzire a șarjei cu e- 
nergie refolosibilă, propusă incă din 
anul 1979 pentru platforma Tîrgo
viște, care nu este nici acum mate
rializată. Dimpotrivă, instalațiile res
pective se află in faze mult mai a- 
vansate de execuție la combinatele de 
la Călărași și Hunedoara, deși au 
primit proiectele mai tîrziu. La Tîr
goviște, unde se produce cea mai 
mare cantitate de oțel electric, deci 
și aplicarea soluției la care ne refe
rim este cît se poate de eficientă, 
finalizarea construcției și montaju
lui depinde în bună măsură de con
structor, întrucît utilajele au venit 
la timp. Este adevărat că filtrele 
realizate de întreprinderea de utilaj 
tehnologic-Bistrița au avut o serie 
de deficiențe, în principal îmbinări 
și asamblări necorespunzătoare, 
ceea ce a creat greutăți, dar aceasta 
nu explică întîrzierea atît de mare a 
punerii în funcțiune a instalației. Or,

fiecare amînare înseamnă risipă de 
resurse energetice.

Din fericire, nu întotdeauna se în- 
tîmplă așa. Un exemplu de conlu
crare eficientă a beneficiarului cu 
cercetătorii și proiectanții este mo
dul in care s-a acționat pentru re
cuperarea căldurii ia fabrica de fe
roaliaje de la Combinatul metalurgic 
Tuicea. La solicitarea organelor lo
cale de partid, în anul 1981 specia
liști din IPROMET au elaborat stu
diile necesare și au predat documen
tația de execuție pentru cazane re
cuperatoare. Activitatea de realiza
re a instalațiilor a inceput imediat, 
așa incit, în trei etape, din anul 
acesta se va putea recupera căldura 
din gazele arse de la cuptoarele e- 
lectrice de elaborare a feroaliajelor. 
Aceste cazane vor produce abur e- 
nergetic la 16 bari care va fi utili
zat pentru necesitățile platformei și 
pentru producerea de energie elec
trică. Concomitent, se va produce și 
energie termică pentru încălzirea a 
12 000 apartamente din municipiul 
Tuicea. într-un an se vor economisi 
73 000 tone combustibil convențional. 
Din asemenea economii instalația 
se amortizează foarte repede, în cir
ca trei ani.

Ce trebuie reținut în concluzie 7 
Avem specialiști competenți, în mă
sură să conceapă și să ofere soluții 
pentru economisirea energiei elec
trice și combustibililor în toate în
treprinderile și marile platforme me
talurgice. Dar pentru aceasta este 
necesar ca toți posibilii beneficiari 
să ii solicite și să contribuie efectiv 
la materializarea rapidă a ideilor 
valoroase în interesul gospodăririi 
raționale, eficiente a resurselor ener
getice care le sînt alocate. Sarcinile 
pe care conducerea partidului le-a 
trasat în acest domeniu pentru pe
rioada următoare sînt importante, 
de stringentă actualitate, și impun 
un efort deosebit atît din partea pro- 
iectanților, • cît și a celorlalți factori 
de care depind promovarea și apli
carea noilor soluții, realizarea noilor 
instalații.

Elena MANTU

Predeal : In drum spre Cioplea

A
NOTE CETĂȚENEȘTI

Și „cabinele" I.T.B. sînt bunuri 
ce trebuie păstrate!

SELECȚIONAREA Șl 
DE MUNCĂ

PREGĂTIREA FORȚEI
IN ZOOTEHNIE

Pentru călătorii ce 
folosesc mijloacele de 
transport în comun 
au fost instalate in 
unele stații de auto
buze sau tramvaie 
spații de așteptare 
acoperite. „Deși ame
najarea lor s-a făcut 
pentru folosul nostru, 
al cetățenilor — citim 
intr-o scrisoare primi
tă recent la redacție 
de la studenta Carmen 
Temenschi — nici be
neficiarii și nici gos
podarii acestor dotări 
nu manifestă suficien
tă grijă pentru păs
trarea și protejarea 
lor. Unele cabine au 
geamurile sparte a- 
proape în totalitate, la 
altele abia se mai țin 
între rame ; unele nu 
numai că au fost de
teriorate, dar au de
venit și «expoziții de 
gunoaie- și sticle di'n 
care a fost golită bău
tura".

Remarca este înte
meiată. Cauza acestui 
.aspect de necivilizație 
urbană rezidă în com
portarea unor indivizi 
certați cu legea și cu 
buna cuviință. Prima

armă care trebuie în
dreptată împotriva 
unor asemenea atitu
dini este, desigur, ri
posta imediată a cetă
țenilor corecți. To
tuși... Să presupunem 
că întotdeauna lîngă 
insul care sparge gea
mul sau scrijelește 
stîlpul se află cel pu
țin un cetățean corect 
și că acela are cura
jul să intervină. Totul 
se petrece post fac
tum ; reacția poate 
avea efect educativ, 
dar nu și reparator. 
Cine pune la loc gea
mul, cine revopsește 
stîlpul 7 Cine răspun
de de întreținerea a- 
cestor spații 7

Aflăm că I.T.B. a 
cheltuit, într-un sin
gur an, pentru refa
cerea cabinelor dis
truse și înlocuirea 
geamurilor sparte, 
peste 450 000 lei (515 
mp geam tras și 1 635 
ml profile din sticlă). 
Aceste sume au gre
vat asupra bugetului 
întreprinderii, diml- 
nuînd mijloacele ce 
puteau fi alocate pen
tru sporirea condiții

lor de confort în fo
losirea mijloacelor de 
transport.

Dar nu numai nota 
de plată încărcată de 
huligani face ca amin
titele spații să nu fie 
întreținute corespun
zător. Mai există și o 
anomalie organizato
rică. Din cele 83 de 
„cabine" existente pe 
teritoriul Capitalei, 
doar 37 se află în ad
ministrația I.T.B. Res-. 
tul de 46 au rămas în 
decursul anilor in grija 
Administrației Dome
niului Public (A.D.P.) 
din sectoarele respec
tive. în discuția pur
tată cu directorii celor 
șase „A.D.P.“-uri des
pre modul în care 
sint gospodărite „ca
binele", aceștia au pa
sat răspunderea către 
I.T.B. Deși în decur
sul anilor s-au purtat 
mai multe discuții 
I.T.B. — A.D.P., nu 
s-a obținut nici un 
progres. Amenajările 
au rămas cu doi „stă- 
pîni" — și cu geamu
rile sparte. (Dumitru 
Manole).

Un pas necesar pentru ca activitatea cercetătorilor in sprijinul unităților agricole să devină cu adevărat eficientă
în Raportul prezentat la Confe

rința' Națională a partidului și în 
cuvîntarea la Plenara lărgită a Con
siliului Național al Agriculturii, to
varășul Nicolae Ceaușescu a stabilit 
orientări fundamentale pentru creș
terea producției vegetale și animale, 
?entru înfăptuirea revoluției agrare, 
n acest sens a fost subliniat că un 

rol important revine specialiștilor 
care trebuie să-și desfășoare activi
tatea în strînsă legătură cu lucră
torii din agricultură. Pornind de la 
această cerință, revenim, la mai bine 
de doi ani și jumătate, pe urmele 
unei anchete efectuate în sectoarele 
zootehnice ale cooperativelor agri
cole de producție de pe raza con
siliului unic agroindustrial Periș, 
pe teritoriul căruia își desfășoa
ră activitatea șase unități de cer
cetare privind creșterea porcilor, 
taurinelor, păsărilor, nutriția, selec
ția, controlul și reproducția animale
lor de rasă. Arătam atunci că pe 
această adevărată „platformă zoo
tehnică" a Academiei de științe agri
cole, producțiile realizate în coope
rativele agricole de aici erau departe 
de a fi un etalon și se aflau la un 
nivel cu totul necorespunzător. Con
statăm acum cu satisfacție un adevă
rat reviriment în sectoarele zooteh
nice ale tuturor unităților. Producții
le de lapte sînt mai mult decît duble 
față de 1980. înfățișarea grajdurilor, 
a împrejurimilor este de herecunos- 
cut. Au fost betonate drumurile in
terioare, modernizate toate adăpos
turile, montate adăpători automate 
și instalații mecanice de evacuare a 
gunoiului, au fost amenajate spațiile 
de depozitare a furajelor.

Cum se explică aceste rezultate 7 
în primul rind, prin inițierea de 

către Comitetul municipal de partid 
al Capitalei și Comitetul de partid 
din Sectorul agricol Ilfov a unor 
energice acțiuni politico-organizato- 
rice, prin elaborarea și aplicarea u- 
nor programe de măsuri de redresare 
a zootehniei, prin organizarea și 
desfășurarea unui permanent control 
asupra îndeplinirii hotăririlor de 
partid și de stat, a propriilor hotă- 
riri, prin mutarea centrului de greu
tate al activității de partid în unități, 
în ferme, în formații și echipe și, nu 
in ultimul rind, prin atragerea efec
tivă a cercetătorilor la redresarea 
ramurii de creștere a animalelor din 
acest consiliu.

în al doilea rînd, Comitetul mu
nicipal de partid București a orga
nizat o serie de acțiuni de întraju
torare, apelînd în acest sens la mari
le colective de muncă ale Capitalei, 
care au dat o înfățișare nouă sectoa
relor zootehnice, rigoare și ordine

proprii unităților industriale. Tot
odată, Comitetul de partid din Sec
torul agricol Ilfov a cerut organiza
țiilor de partid ale institutelor de 
cercetări să elaboreze planuri de 
asistență tehnică și sprijin material 
pentru unitățile din consiliul unic 
agroindustrial Periș și să analizeze 
periodic modul în care sînt înfăptui
te aceste sarcini.

Dacă ancheta publicată anterior 
privind activitatea specialiștilor de la 
Institutul de cercetare și producție 
pentru creșterea porcilor — Periș 
(I.C.P.C.P.) era îndreptată în princi
pal spre întreprinderea de profil din 
localitate, după unificarea cercetării 
cu producția, care a dus la o mai 
puternică integrare a cercetătorilor, 
s-au creat posibilități mai mari pen

adunările de partid de către cercetă
torii repartizați pe ferme.

Contrastul cel mai izbitor față de 
ce am constatat cu doi ani și jumătate 
in urmă l-am consemnat la Institutul 
de biologie și nutriție a animalelor 
— Balotești. De la absența totală a 
interesului în legătură cu ce se in- 
timplă peste drum ale interlocutori
lor noștri de atunci, de data aceasta, 
tovarășii din noua conducere a in
stitutului ne-au vorbit pe larg de 
implicarea specialiștilor de aici in 
activitatea unităților din zonă, rela- 
tîndu-ne că și-au permis chiar să se 
„amestece" in treburile fermelor, 
mergînd de la tarla, acolo unde se 
produc furajele, la prepararea lor 
într-o instalație realizată de institut 
și pină la supravegherea furajării

Revenire pe urmele unei anchete a„Scînteii“ în sec
toarele zootehnice din consiliul agroindustrial Periș

tru îmbunătățirea situației fermelor 
de vaci din consiliu. Astfel, specia
liștii de la I.C.P.C.P. Periș au parti
cipat efectiv la lotizarea tineretului 
taurin și au stabilit rații pentru a- 
ceste animale, au urmărit modul cum 
s-au făcut însilozarea și conservarea 
furajelor, pentru a se asigura calită
țile nutritive necesare. Toate acestea, 
împreună cu altele, sînt prevederi 
dintr-un program al comitetului da 
partid al I.C.P.C.P. pentru spriiffii- 
rea sectorului zootehnic al C.A.P. 
Periș și care, pînă la sfîrșitul anului 
1982, s-au materializat punct cu 
punct.

Pe dimensiuni mai ample, date 
fiind și ponderea fermelor cu vaci 
de lapte din consiliul unic agroindus
trial Periș, se înscriu și preocupările 
comuniștilor de la Institutul de cer
cetare și producție pentru creșterea 
bovinelor — Balotești. Astfel, între 
acțiunile inițiate de organizațiile de 
partid, prin antrenarea tuturor co
muniștilor specialiști, se numără : 
lotizarea tineretului taurin, organiza
rea procesului de reproducție, efec
tuarea de tratamente, structurarea 
planului de cultură a furajelor și 
urmărirea sporirii producției și cali
tatea acestora, efectuarea de anchete 
asupra stării fiziologice a animalelor, 
inițierea îngrijitorilor în vederea 
aplicării diferitelor procedee actua
le de creștere și întreținere etc. Tot
odată — la cererea birourilor orga
nizațiilor de partid — s-a încetățenit 
practica prezentării de informări în

animalelor. Este, fără îndoială, cea 
mai eficientă cale de integrare a for
țelor de cercetare în producție.

într-adevăr, producțiile de lapte 
s-au dublat. în multe privințe, lucru
rile s-au schimbat radical. în mod 
firesc, s-ar putea ridica următoarea 
întrebare: constituie oare în momen
tul de față aceste unități un etalon 
pentru zootehnia din țară? Răspun
sul nu este, din păcate, in totalitate 
afirmativ. Precizăm : nu încă. E 
drept că pentru a se ajunge la un 
salt calitativ sînt necesare eforturi 
și timp pentru fiecare litru de lapte 
in plus pe zi. în vederea realizării 
acestui salt, cei cu care am stat de 
vorbă s-au referit unanim la o pro
blemă fundamentală — cea a îngriji
torului — văzută sub multiplele ei 
cerințe : recrutare, pregătire, stabili
tate, cultivarea dragostei pentru ani
male, preocuparea conducerilor coo
perativelor agricole pentru crearea 
unor condiții de muncă și viață mai 
bune. Cu toate că la nivelul unor 
comitete comunale de partid s-au 
făcut și unele lucruri bune, această 
problemă nu este încă soluționată în 
toate unitățile. Pentru a elimina 
această serioasă deficientă este ne
cesar ca la nivelul consiliului unic 
agroindustrial să fie elaborat un 
program de recrutare pentru zooteh
nie de tineri din zonă, de pregătirea 
lor, de reselecționare a celor exis- 
tenți, în așa fel ca în fermele zoo
tehnice să lucreze numai cei cu dra
goste de animale. Un obiectiv pe

care secretarul general al partidului 
l-a subliniat cu deosebită pregnanță 
la Plenara lărgită a Consiliului Na
țional al Agriculturii : „Este necesar 
să luăm măsuri hotărite pentru sta
bilitatea forței de muncă in agricul
tură, îndeosebi în sectoarele zooteh
nice".

După cum se știe, printre principa
lele atribuții ale consiliilor unice 
agroindustriale sînt promovarea și 
generalizarea experienței înaintate și 
folosirea judicioasă a specialiștilor. 
Din acest punct de vedere, consiliul 
unic agroindustrial Periș dispune de 
condiții dintre cele mai favorabile. 
Dar, in același timp, am remarcat că 
se face simțită lipsa unei abordări de 
ansamblu, atit in ce privește gene
ralizarea experienței înaintate pe 
care o incorporează rezultatele cer
cetării, cit și in folosirea mai eficien
tă a potențialului științific al specia
liștilor. Ar fi utilă, de pildă, prelua
rea la scara întregului consiliu a 
unei inițiative, parțial aplicată — 
pornită de la organizațiile de partid 
din unele institute — de a se alcătui 
echipe mixte de cercetători din do
meniile selecție, nutriție, pregătire a 
forței de muncă, mecanizare ș.a., care 
să trateze și să rezolve în mod global 
problemele ce se ivesc. Nu e sufi
cientă, de pildă, intervenția specia
listului in nutriție, dacă nu este du
blată de cea a specialistului în pro
bleme de gestație, deoarece un ani
mal nu poate să arate bine îngrijit, 
ca pentru expoziție, dar să nu dea 
nici o cană de lapte, așa cum mai 
sint nu puține cazuri.

Revirimentul care s-a produs în 
zootehnie se datorește în cea mai 
mare parte acțiunilor directe ale Co
mitetului municipal de partid și ale 
Comitetului de partid din Sectorul 
agricol Ilfov și mai puțin conducerii 
consiliului amintit. Este necesar ca, 
în această perioadă, cind cimpul ii 
solicită mai puțin, consiliul unic 
agroindustrial și biroul de coordona
re a activității politico-organizatorice 
să-și concentreze mai mult atenția 
asupra zootehniei, să preia. în pro
priile mîini, printr-o sporire a spiri
tului de inițiativă, pirghiile întregii 
activități din acest sector. Cu atit 
mai mult cu cît acest consiliu unic 
agroindustrial, care reunește toți di
rectorii institutelor de cercetări — 
fiind un virtual organism științific 
— are posibilități de necontestat pen
tru a face din unitățile sale unități- 
etalon, onorîndu-și, astfel, renumele 
de „platformă zootehnică" a Acade
miei de științe agricole.

Lucian CIUBOTARU 
Constantin VARVARA
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ÎNTRE DUNĂRE Șl MARE
(Urmare din pag. I)
să îndrăznească tot mai 
mult pentru înălțarea pa
triei spre noi culmi de 
prosperitate și fericire.

..La începutul noului an 
încerc o imagine, cu ochii 
minții, asupra acestui pă- 
mînt milenar al patriei. 
Cele două pagini de croni
că nouă, din milenara is
torie a patriei, vor fi des
părțite de linia albastră a 
Canalului Dunăre — Marea 
Neagră și vor fi legate cu 
trăinicie în același timp 
de superbele poduri care 
vor traversa din loc în loc, 
încununînd, ca niște arcuri

de triumf, această capodo
peră a poporului român. 
De-a lungul lui. nave, șle
puri și barje încărcate cu 
prinosul muncii întregii 
țări vor alcătui un du-te- 
vino neîntrerupt sincroni
zat la ritmul de muncă al 
patriei, poposind sau ple- 
cînd din noile porturi Cer
navoda, Medgidia, Basa- 
rabi și Constanta Sud. A- 
tunci, noua vatră de oțel 
de la I.M.U. Medgidia, in
trată în producție în 1982, 
va lucra cu toate cuptoa
rele din plin ; noua fabrică 
de ciment va dubla capaci
tatea celei vechi ; la Midia 
multe dintre zecile de noi 
unități ale combinatului

petrochimic vor produce 
la întreaga capacitate ; la 
Năvodari vor începe să ră
sară pe lingă combinatul 
chimic alte obiective in
dustriale noi, iar marea 
fabrică de zahăr va întregi 
peisajul industrial al unuia 
dintre cele mai noi orașe 
ale țării. în total, 132 de 
noi obiective industriale, a- 
grozootehnice și de trans
porturi vor îmbogăți peisa
jul acestui ținut, iar trafi
cul pe mare va fi sporit de 
zeci de alte nave, cu o ca
pacitate de aproape jumă
tate de milion de tone. Lor 
li se vor adăuga sutele de 
blocuri de locuințe, la

Constanța, Mangalia, Nă
vodari, Medgidia, Hîrșova, 
Basarabi, însumînd mii și 
mii de apartamente mo
derne. Și toate acestea pe 
fundalul verdelui crud și 
al spicului care va începe 
să dea în pîrg al noilor re
colte pe care cei ce le plă
mădesc le vor ridica la 
5 000 kg de grîu și 10 000 kg 
porumb la hectar.

Aceasta este imaginea de 
azi și mîine a cronicii pă- 
mîntului, ca o carte deschi
să, cuprins în chenarele 
albastre ale Dunării și ale 
mării. Două pagini din 
marea și nemuritoarea 
cronică contemporană a 
patriei.

De la Regionala 
de cale ferată București

Ca urmare a unor lucrări ce se vor 
executa pe linia de cale ferată între 
stațiile Văcărești și Tîrgoviște-Sud, 
Regionala de cale ferată București 
anunță suspendarea circulației tre
nurilor pe această porțiune în ziua 
de 19 ianuarie între oțele 8—21.

Călătorilor li se asigură transbor- 
darea între stațiile Văcărești- și Tîr
goviște cu mijloace auto, care vor 
circula după următorul grafic : ple
cările din Tîrgoviște — orele 9, 12,30, 
14,30; 16,30 și 18,30; din Văcărești — 
orele 10; 13,30; 15,30; 17,45 și 19,30.

„Jurnalul cumpărătorului" 
la discreția vînzătorului ?

După-amiază de ia
nuarie. La raionul de 
jucării al modernului 
magazin „Coștila" din 
Bușteni, o cumpără
toare — aveam să 
aflăm mai tîrziu că 
era profesoară la li
ceul „I.L. Caragiale" 
din Ploiești — cere un 
joc pentru un copil de 
clasa a II-a. Răspun
sul vînzătoarei, sec : 
„Uitați-vă și alegeți !“' 
Scurt. Fără să facă o 
mișcare, un gest de 
solicitudine, deși în 
momentul acela nici 
nu avea alți clienți. 
Pe bună dreptate, cli
enta a insistat, dar 
vînzătoarea a rămas 
impasibilă, îneît, în 
cele din urmă, a cerut 
„Jurnalul cumpărăto
rului". De astă dată, 
răspunsul vînzătoarei 
a venit pe un ton de-a 
dreptul răstit ; „Nu 
dau nici un jurnal". Și 
nu l-a dat. Nici ea, 
nici casiera raionului.

care asistase la discu
ție. (Dealtfel, „jurna
lul" se afla în spatele 
Casei, ascuns cu grijă 
privirilor).

„Nu dau nici un 
jurnal !“. O replică ce 
merită a fi admones
tată. „Jurnalul cum
părătorului" (înființat 
în baza ordinului nr. 
72/1979 al Ministerului 
Comerțului Interior) 
reprezintă o formă le
gală, obligatoriu pusă 
la îndemîna cetățeni
lor, pentru a-și for
mula propunerile și 
sugestiile, ca și obser
vațiile critice cu pri
vire la activitatea uni
tăților comerciale și 
de servire. Accesul la 
„Jurnalul cumpărăto
rului" se face, deci, în 
baza unei reglemen
tări legale. Clar : obli
gația de a-1 înmîna ce
tățeanului care-1 soli
cită nu este la latitu
dinea, la discreția 
unui vînzător sau al
tuia și nici chiar a

vreunui șef de maga- 
iin, ci o obligație care 
se impune a fi respec
tată cu strictețe.

Așa cum ne confir
mă organele Inspecto
ratului comercial de 
stat, se întîlnesc des
tul de frecvent ase
menea practici, vînză- 
torii vizați fiind, de
sigur, interesați să nu 
apară aprecieri critice 
cu privire la compor
tarea lor. De aceea, 
ori de cîte ori se con
stată asemenea încăl
cări, ele sînt sancțio
nate, conform preve
derilor H.C.M. 2503/69, 
cu amenzi contraven
ționale.

Iată de ce este de 
datoria tuturor șefilor 
de unități co ' '- 
să facă bine 
adevărul că , 
cumpărătorul! 
al cumpărătc 
nicidecum al 
torului. (M;
boian).

VĂ DWORMĂM DESTOE:
Păstrarea secretului privind numele depunătorilor, 

ale titularilor și asupra operațiilor efectuate de aceștia
Ca urmare a avantajelor multiple 

oferite de Casa de Economii și 
Consemnațiuni depunătorilor, a 
perfecționării permanente a ser
virii asigurate prin unitățile C.E.C. 
de la orașe și sate, a posibilităților 
mereu sporite de rezervare a sume
lor temporar disponibile pentru in
vestirea lor ulterior, majorate cu 
dobînzile și cîștigurile acordate, nu
mărul depunătorilor înregistrează 
creșteri in continuare.

Este bine cunoscut că pentru su
mele depuse la C.E.C. depunătorii 
beneficiază în afară de avantajele 
specifice instrumentului de econo
misire utilizat și de avantajele ge
nerale ale economisirii. Unul dintre 
cele mai importante constă în 
păstrarea secretului privind nu
mele depunătorilor, ale titularilor 
depunerilor și operațiilor efectuate 
de C.E.C.

în actele normative privind orga
nizarea și funcționarea Casei de 
Economii și Consemnațiuni, ca și în 
alte dispoziții legale se prevede în 
mod expres obligația instituției și a 
personalului muncitor de a păstra 
cu strictețe secretul asupra nume
lui depunătorilor, ale titularilor și 
a operațiilor efectuate de aceștia, 
orice abatere fiind pedepsită de 
lege.

în direcția asigurării secretului 
privind numele depunătorilor, ale 
titularilor și operațiilor efectuate 
menționăm și modul in care este 
organizată evidența depunerilor 
populației la C.E.C. care are la bază 
numai numerele libretelor de eco
nomii, ale conturilor curente per
sonale, ale depozitelor de obli
gațiuni C.E.C. cu ciștiguri primite 
spre păstrare, neexistînd o evidență 
alfabetică a titularilor depunerilor.

în legătură cu datele informative 
privind depunerile populației se 
precizează că acestea se dau pe 
bază de cerere scrisă sau de adresă, 
cu condiția prezentării libretului 
sau indicării numărului acestuia

ori a altor elemente strict necesare 
identificării libretului :

— titularilor de librete ;
— persoanelor indicate prin clau

za de împuternicire înscrisă în li
bret, numai pentru operațiile efec
tuate de acestea ;

— depunătorilor, numai pentru 
sumele depuse de aceștia pe nume
le altor persoane ;

— persoanelor împuternicite prin 
procură autentificată sau printr-o 
altă formă de împuternicire lega
lă, în limitele stabilite prin împu
ternicirea dată de titular, curatori
lor pentru titularii puși sub cu- 
ratelă și tutorilor pentru cei puși 
sub interdicție ;

— părinților și tutorilor pentru 
depunerile aparținînd titularilor 
minori ;

— persoanelor indicate în dispo
ziția testamentară numai după de
cesul titularului și numai pentru 
soldul existent la data decesului 
titularului ;

— moștenitorilor legali sau tes
tamentari pe baza atestării acestei 
calități de către organele notariale 
sau instanțele judecătorești, numai 
pentru soldul existent la data de
cesului titularului ;

— instanțelor judecătorești sau 
organelor de urmărire penală după 
punerea in mișcare a acțiunii pe
nale, pe bază de adresă scrisă, în 
care se menționează că datele se 
cer într-o cauză penală in care s-a 
dat ordonanță de punere în mișcare 
a acțiunii penale împotriva titu
larului.

în conformitate cu prevederile 
art. 170 din Legea finanțelor nr. 91 
1972 și ale pct. 5 din Statutul Casei 
de Economii și Consemnațiuni 
aprobat prin Decretul 371/1958. nici 
un alt organ de stat sau persoană 
in afară de cele arătate mai sus nu 
au dreptul să ceară date informa
tive asupra depunătorilor și opera
țiilor efectuate de aceștia la Casa 
de Economii și Consemnațiuni.
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Zilele de iarnă bine folosite
vor face mai rodnice

zilele campaniei de primăvară
Inițiative menite să ur

genteze recondiționarea 
pieselor. Pentru ca rePararea 
tractoarelor și mașinilor agricole 
să se incheie pînă la termenul 
stabilit — 15 februarie — în județul 
Satu Mare, acțiunea de recondi- 
ționare a pieselor de schimb s-a 
organizat în condiții mult mai bu
ne față de anii precedenți. Ca ata
re, în cursul anului 1982 numărul 
de repere recondiționate a fost de 
peste 1 800, realizîndu-se pe a- 
ceastă cale economii peste preve
deri de peste 15 milioane lei. Pînă 
la 15 februarie urmează să se mai 
realizeze piese prin recondiționa- 
re în valoare de 6,5 milioane lei. 
Directorul trustului județean 
S.M.A., ing. Vasile Marinescu, 
ne-a informat că recondiționarea 
pieselor de complexitate mică, 
necesitind doar operații de sudu
ră și polizare, se realizează la 
secțiile de mecanizare. Cele de 
complexitate mai mare se recon
diționează la nivelul atelierelor 
S.M.A., unde .există dotarea cores
punzătoare pentru recondiționarea 
unor piese, cum ar fi brăzdarele 
sefnăhătorilor de păioase și cul- 
t(". or prășitoare, axele grapelor 
siiiate, tăvălugi, piese de la com
bine C-12 și tractoare. în cadrul 
centrelor de reparații specializate 
se recondiționează motoarele trac
toarelor și combinelor, arborele 
motor, cămăși de cilindru de la 
motoarele de tractoare. Lăudabilă 
este și inițiativa înființării unor 
puncte de recondiționat anvelope 
pentru tractoare și mașini agrico
le la Satu Mare, Cărei, Tășnad, 
Livada, Negrești Oaș, Valea Vinu
lui. Pentru a nu se depăși 
sub nici un motiv termenul de 
încheiere a reparațiilor, cu spri
jinul organelor județene de partid 
s-a trecut la confecționarea pe 
plan local, în unele întreprin
deri industriale, a unor repere im
portante, a căror sosire de Ia di
verși furnizori riscă să întîrzie 
mult din cauza unor dificultăți cu 
transportul. Astfel, întreprinde
rea „Unio“ confecționează pinioa- 
ne pentru cutii de viteză și reduc- 
toare de la tractoare și combine 
C-12, pinioane și axe canelate la 
cutia de viteză de la unele ma
șini din import, cum sînt cele de 
recoltat furaje. întreprinderea de 
piese auto Satu Mare va trece in 
curînd și ea la confecționarea 
bucșelor de bronz la bielele motoa
relor D-110 și D-103. (Octav Gru- 
mcza, corespondentul „Scînteii"),

Cu toate mijloacele — la 
fertilizarea terenurilor. Sub
îndrumarea comitetului județean 
de partid, in județul Iași se desfă
șoară de mai mulți ani o susținută 
acțiune de fertilizare a terenurilor 
cu îngrășăminte naturale, insistîn- 
du-se pentru a se transporta toate 
rezervele de gunoi din grajd atit 
din complexele și sectoarele zoo
tehnice ale unităților agricole, cit 
și din gospodăriile populației. Ac
țiunea este organizată pe unități și 
cooperative agricole, în ferme și 
brigăzi pe fiecare gospodărie țără
nească pentru a se fertiliza prin ro
tație toate tarlalele din cîmp, pre
cum și loturile aflate în folosința 
cetățenilor. Pentru anul în curs a

EXPORTUL - REALIZAT RITMIC, ZI DE ZI
(Urmare din pag. I)
structoare de mașini, depinde foarte 
mult de operativitatea cu care vor fi 
fabricate și livrate o serie de piese 
și subansamble care se realizează 
prin cooperare. Colectivele întreprin
derilor care cooperează la realizarea 
unor produse pentru export trebuie 
să înțeleagă Umpede că. în aceste zile 

•u un debut productiv 
în anul 1983, au datoria 
în totalitate și cu înaltă 
'igațiile contractuale, 
'udețene. municipale și 

partid, ministerelor 
revine sarcina de a 
a în mod direct, zi de 
itreprindere și la fie- 
parte. modul cum se 
ii de export — ce- 
în repetate rînduri 

_ secretarul general al partidului. 

cinema
• Comoara: SCALA (11 03 72) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18*.

• Teatrul Național (14 7171, sala
mică) : Filumena Marturano — 19,30;
(sala Atelier) : Ifigenia — 19,
• Filarmonica „George Eneseu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mihai Brediceanu. 
Solistă : Anda Petrovicl — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) ; Ră
ceala — 19; (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16): Interviu — 19.

20,15, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15 î
13,30; 15,45; 18; 20.
• Combinația : VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Fata cu gîștele : CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16,45.
• Quo vadis homo sapiens ; CULTU
RAL — 18,15; 20,15, FLOREASCA
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20.
• Actorul și sălbaticii : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 12> 16; 19.
• Cu mîinile curate : BUZEȘT1 
(50 43 58) — 15,30; 17,30; 19,45.
• Secvențe : POPULAR (3115 17) —
15; 17; 19.30.
• Năpasta : STUDIO (59 53 15) — 19, 
DACIA (50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Anna celor o mie de zile : STUDIO
— 10; 13; 16.
• Vrăjitorul din Oz — 9; 10,45; 12,30; 
14,15; 16, Concurs — 17,45; 19,45 : DOI
NA (16 35 38).
• Conspirația : PROGRESUL (23 94 10)
— 16; 18; 20.

• Program de vacanță — 10; 12; 15;
Rămin cu tine — 17; 19,30; MUNCA 
(21 50 97). -
• Prea tineri pentru riduri : VIITO
RUL (11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Bani grei ; LIRA (31 71 71) — 15,30; 
18; 20.
• Operațiunea „Anti-tigru*  : TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15;
15,30; 17,45; 20.
• Sindromul : SALA MARE A PA
LATULUI — 17; 20.
• Raidul vărgat : SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15; 20, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Tăunul: UNION (13 49 04) — 9,30; 
11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Cavalerii teutoni : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30; 19,
• întîlnire de gradul trei : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9; 11,30; 14; 16,45;
19.15.
• Imperiul contraatacă ; BUCUREȘTI
(15 61 54) — 9; 11,30; 14,15; 17; 19,30,
MELODIA (12 06 88) — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 19,45, MODERN (23 71 61) — 8,45; 
11,15; 14; 17; 19,45, PATRIA (11 86 25) 
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Războiul stelelor : FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 11,15; 14,30; 17,15; 20.
• Amnezia : AURORA (35 04 66) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, GIULEȘTI

început această acțiune încă din 
toamnă, pentru a se transporta în 
cîmp pînă la începerea însămînță- 
rilor de primăvară peste 1 000 000 
tone îngrășăminte naturale, cu 
aproape 300 de mii tone mai mult 
ca în anul 1982. Din această canti
tate stabilită au și fost transporta
te pînă la 8 ianuarie, în mai puțin 
de două luni, peste 500 000 tone. 
Cele mai mari suprafețe au fost 
fertilizate în consiliile unice agro
industriale Mlrcesti, Pașcani, Ciu- 
rea, Podu Iloaiei și Vlădeni, în 
schimb în unitățile agricole din 
consiliile unice Scînteia. Cioreești, 
Movileni și altele, acțiunea trebuie 
să fie mai mult intensificată. (Ms- 
nole Corcaci, corespondentul „Scîn
teii").

Se pregătește producția 
de leaume. In srădinile se- 
rele de legume din județul Bacău

Relatări ale corespondenților 
„Scînteii" privind pregătirea 

lucrărilor agricole
se muncește intens pentru pregă
tirea unor recolte bogate din acest 
an. Peste tot se transportă îngrășă
minte. se repară și amenajează ră
sadnițele, se pregătesc cuburile nu
tritive pentru repicat etc. în serele 
întreprinderii de producere a le
gumelor din municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, ca și în cele ale 
Stațiunii de cercetare și producție 
legumicolă din Bacău, bunăoară, a 
început semănatul soiurilor timpu
rii de varză, vinete și ardei grași, 
în vederea asigurării răsadurilor 
pentru solarii. în fermele legumi
cole de la Mărgineni, Letea. Bu- 
hoci, ca și în cele din cadrul aso
ciației economice intercooperatiste 
Răcăciuni, sute de oameni mun
cesc la repararea și amenajarea ră
sadnițelor și la transportul bio- 
combustibilului. Au fost reparate 
pînă acum răsadnițe în suprafață 
de 32 000 mp din 46 000 mp exis
tente, si s-a transportat în acestea 
peste 3 000 tone biocombustibil. Se 
apreciază că în cel mult două săp- 
tămîni întreaga acțiune de reparare 
și amenajare a răsadnițelor și de 
transport a biocombustibilului să 
se încheie.

O atenție deosebită se acordă 
fertilizării terenurilor destinate 
cultivării legumelor, grădinarii cu- 
noscînd că fiecare car de gunoi în
seamnă recoltă în plus. La Fără- 
oani, Hemeluși, Traian. Răcăciuni, 
Sascut. Tamași și în celelalte uni
tăți cultivatoare de legume au fost 
organizate convoaie de atelaje și 
remorci care transportă gunoiul de 
grajd pe cîmp. Din situația exis
tentă la trustul județean al horti
culturii rezultă că de la începutul 
lunii ianuarie și pînă acum au fost 
transportate in grădinile de legume 
peste 12 000 tone îngrășăminte na
turale. Inginerul Silviu Strasser, 
directorul trustului, ne spunea că 
acțiunea continuă în același ritm 
alert și că în paralel cu aceasta 
specialiștii, toți grădinarii din ju
deț sînt preocupați de asigurarea 
semințelor necesare pentru ca în 
momentul declanșării campaniei să

De bună seamă, este necesar ca 
analizele și controalele efectuate de 
organele locale de partid și ministe
rele economice să nu aibă un carac
ter constatativ ; dimpotrivă, acestea 
trebuie să asigure soluționarea 
promptă, efectivă a tuturor proble
melor care se ivesc în aceste zile, să 
ducă la îndeplinirea integrală a pla
nului de export in fiecare între
prindere.

Factorul hotărîtor în realizarea pro
duselor pentru export la un înalt 
nivel de competitivitate il constituie, 
în primul rînd, răspunderea cu care 
acționează oamenii muncii pentru 
îndeplinirea misiunii de onoare ce le 
revine în calitate de făuritori directi. 
nemijlociți ai acestor produse. Iată 
de ce punctul forte al acțiunilor pen
tru realizarea planului de export 
trebuie să se situeze în interiorul 
fiecărei întreprinderi. Printr-o ju

se treacă intens, cu toate forțele, 
la semănat. (Gh. Baltă, corespon
dentul „Scînteii").

Lucrări de îmbunătățiri 
funciare. TimPul este deosebit 
de prielnic și în cîmpia Crișurilor 
pentru executarea lucrărilor de îm
bunătățiri funciare. De la declanșa
rea acțiunilor și pînă vineri, 7 ia
nuarie, bunăoară, au fost executa
te rigole pe 980 km și despotmoliri 
de canale pe 100 km, în ambele si
tuații realizîndu-se mai bine de ju
mătate din sarcina integrală plani
ficată, în vreme ce pe 38 500 hec
tare au fost încheiate deja arăturile 
pe curbe de nivel în scopul preve
nirii și combaterii fenomenelor de 
eroziune. Dealtfel, aplicînd expe
riența specialiștilor de la Perieni. și 
în Bihor a fost conturat un perime
tru etalon de 2 000 ha aparținător 
C.A.P. Pocola, aici efectuîndu-se 
pînă acum lucrări de desecare pe 
250 hectare, arături pe curbele de 
nivel pe 300 hectare și arături în 
coame pe 350 hectare, lucrarea fiind 
în plină desfășurare. Raportîndu-ne 
la data la care ne aflăm, mai puțin 
mulțumitoare sînt ritmurile înregis
trate la scarificări — 2 500 din 9 000 
ha programate — și la afînărl a- 
dînci, unde se consemnează doar 
15 000 hectare din cele 59 000 ha 
destinate acestei lucrări. (Ioan 
Laza, corespondentul „Scînteii").

Activitate intensă în 
pomicultură. Plantațiile pomi
cole în sistem intensiv șl superin- 
tensiv ale județului Caras-Severin 
au sporit numai în perioada din a- 
cest cincinal cu aproape 2 000 ha, 
livezile moderne însumînd, în mo
mentul de față, aproape 7 000 ha. 
Pe baza programelor de dezvoltare 
în continuare a pomiculturii Și de 
întreținere în mod corespunzător a 
acestora, în momentul de față, în 
majoritatea zonelor pomicole se 
desfășoară ample acțiuni de sezon, 
cum ar fi : fertilizarea cu gunoi de 
grajd, stropirile și tăierile. De la 
direcția județeană a agriculturii 
sîntem informați că pînă la zi s-a 
efectuat în proporție de 95 la sută 
tratamentul I din suprafața pla
nificată și au fost în același timp 
fertilizate cu îngrășăminte naturale 
1 300 ha de livezi din cele 3 740 ha 
prevăzute a fi fertilizate în această 
iarnă. Realizările cele mai bune în 
efectuarea lucrărilor în actuala eta
pă le au lucrătorii din asociațiile 
intercooperatiste Brebu, care și-au 
depășit sarcinile de plan la fertili
zat și au efectuat tratamentul I pe 
aproape întreaga suprafață prevă
zută, urmați fiind de pomicultorii 
din Domașnea și cei din Obreja. 
Sînt însă și multe întîrzieri în exe
cutarea lucrărilor. Astfel de situații 
se întilnesc la asociația de la Tic- 
vaniu Mare, unde fertilizarea cu 
îngrășăminte naturale s-a realizat 
doar pe 35 ha din cele 300 prevăzu
te, iar la Constantin Daicoviciu, de 
asemenea', doar pe 50 hectare din 
200 prevăzute. Ar trebui cit mai 
grabnic luate măsuri și în aceste 
zone pomicole pentru folosirea, ală
turi de mijloacele mecanizate, a 
tuturor atelajelor pentru transpor
tul grabnic al gunoiului de grajd 
în livezile de pomi fructiferi. (Ni- 
golae Cătană, corespondentul 
„Scînteii").

dicioasă organizare a producției și a 
muncii, prin sprijinul concret, la fata 
locului, din partea ministerelor și 
centralelor, a organelor de partid, 
concretizat în rezolvări operative' ale 
problemelor, printr-o intensă activi
tate politico-organizatorică desfășu
rată de organizațiile de partid, este 
posibil și necesar ca în aceste zile să 
se lucreze în toate unitățile Ia nive
lul maxim al posibilităților, pentru 
ca sarcinile de plan la export pe 
anul 1983 să fie îndeplinite integral, 
in condiții de înaltă calitate și efi
cientă.

Muncind cu dăruire și abnegație, 
sub semnul acestor imperative eco
nomice, fiecare colectiv de întreprin
dere să-și facă un titlu de cinste și 
răspundere din obținerea unor rezul
tate cît mai bune în îndeplinirea 
planului de export pe acest al treilea 
an al cincinalului.

(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Nu-i pace sub măslini : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Zbor mortal: FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Acel blestemat tren blindat : MIO
RIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• I se spunea „Buldozerul* * : GRIVI-
ȚA (17 08 58) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Lanțul amintirilor : ARTA (21 31 86)
— 9; 12; 15,15; 18.30.
• Jandarmul se însoară : TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.

teatre

în Editura politică a apărut:

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la plenara lărgită 

a Consiliului Național al Agriculturii, 
Industriei Alimentare, Silviculturii 

și Gospodăririi Apelor
28 decembrie 1982

Cronica
Ministrul afacerilor externe. Ștefan 

Andrei, a avut, luni, o întrevedere 
cu subsecretarul de stat al S.U.A. 
pentru probleme politice, Lawrence 
Eagleburger, care întreprinde o vi
zită în țara noastră.

tn cursul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej, s-a efectuat un 
schimb de păreri cu privire la dez
voltarea relațiilor pe multiple pla
nuri între România și S.U.A. și în 
legătură cu unele probleme ale ac
tualității politice internaționale.

Au patticipat Maria Groza, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, alte persoane oficiale.

Au fost prezenți David Funder
burk, ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești, și Mark Palmer, adjunct al 
asistentului secretarului de stat pen
tru problemele europene.

★
împlinirea a 71 de ani de Ia 

crearea Congresului Național Afri
can din Africa de Sud (A.N.C.) a 
fost marcată, luni după-amiază, în

PLENARA CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE 
FIZICĂ si SPORT

Luni a avut Ioc în Capitală Plena
ra Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport.

La lucrările plenarei a participat 
tovarășul Ion Coman, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Au luat parte membri ai C.N.E.F.S., 
reprezentanți ai' instituțiilor și orga
nizațiilor centrale cu atribuții în do
meniul sportului, președinți și mem
bri ai federațiilor și cluburilor, spor
tivi, tehnicieni, ziariști.

Pe marginea raportului privind 
stadiul de pregătire a loturilor olim
pice și principalele direcții de acțiune 
și sarcini pentru perfecționarea pro
cesului de pregătire în anul 1983, în 
vederea îndeplinirii obiectivelor pen
tru Jocurile Olimpice din 1984, pre
zentat de general-locotenent Marin 
Dragnea, președintele C.N.E.F.S., 
participanții la dezbateri au eviden
țiat, în cuvîntul lor, condițiile minu
nate create sportivilor din țara noas
tră, sprijinul permanent acordat miș
cării sportive de către partid, rele- 
vînd rolul mobilizator al Mesajului 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresat 
Conferinței pe țară a mișcării spor
tive în luna martie a anului 1982, al 
hotărîrilor Conferinței Naționale a 
partidului. în același timp, vorbitorii 
aU arătat, în mod critic și autocritic, 
că ritmul creșterii performanțelor și 
îndeplinirii obiectivelor este încă ne
satisfăcător, fiind necesară o impli
care și mai puternică a C.N.E.F.S. și 
organelor sale, a tuturor factorilor cu 
atribuții în domeniul educației fizice 
și sportului, a sportivilor și antreno
rilor, a cluburilor la îndeplinirea in
tegrală a prevederilor programului 
de dezvoltare a activității de educa
ție fizică și sport, a tuturor obiecti
velor și indicatorilor pentru anul 
preolimpic 1983.

Cei ce au luat cuvîntul s-au anga
jat să facă totul pentru realizarea 
importantelor sarcini ce le revin în 
perfecționarea pregătirii și creșterea 
măiestriei sportive, pentru a obține 
rezultate cît mai valoroase, răspun- 
zînd astfel dragostei și prețuirii cu 
care sînt înconjurați de conducerea 
partidului și statului, de întreaga 
opinie publică din România, pentru 
a contribui la creșterea prestigiului 
sportiv al țării noastre în lume.

în încheiere^ lucrărilor plenarei a 
luat cuvîntul tovarășul Ion Coman.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm. participanții la plenară au 
adresat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii, în care se spu
ne, printre altele :

în anul 1983, sportivii României so
cialiste se află in fața unor mari 
competiții internaționale la care vor

• Opera Română (13 18 57) : Bărbierul 
din Sevilla — 11; Liliacul — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Mam’zelle Nitouche — 19,30.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Evul mediu 
Întimplător — 19.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Doi 
pe un balansoar — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Exis
tă nervi — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03. sala 
Magheru) : Jocul vieții și al morțli în 
deșertul de cenușă — 19,30; (sala Stu
dio) : Sentimente și naftalină — 19.
• Teatrul Ciulești (14 72 34, sala Ma
jestic) : Haina cu două fețe — 19,30; 
(sala Giuleștl) ; Dragostea prințesei — 
15.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tânase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Vorba iul Ți
nuse — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" (12 27 45) î 
Bunica se mărită — 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55. la 
clubul uzinelor „23 August") : Vino
vatul nr. 1 — 19.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Teatrului „Ion Vasilescu") : Tigrul 
purpuriu căruia-1 plăceau clătitele — 
10.
• Circul București (11 01 20) : Mup
pets... Ia circ — 19,30.

zilei
Capitală, printr-o adunare festivă or
ganizată de Liga română de prie
tenie cu popoarele din Asia și Africa.

Despre însemnătatea acestui eve
niment cu semnificații deosebite în 
istoria și lupta poporului Africii de 
Sud împotriva asupririi rasiale și a- 
partheidului, pentru egalitate în 
drepturi și o viață liberă și demnă, 
au vorbit prof. univ. Nestor Ignat, 
membru al conducerii Ligii de prie
tenie cu popoarele din Asia și Afri
ca, și dr. Victor Motăpanyane, re
prezentant permanent al A.N.C. la 
București.

Au participat reprezentanți ai unor 
organizații de masă și obștești, oa
meni ai muncii din întreprinderi și 
instituții bucureștene. precum și ti
neri din țări africane care studiază 
în România.

Au luat parte reprezentanți ai unor 
mișcări de eliberare națională și ai 
unor misiuni diplomatice acreditați 
la București.

(Agerpres)

lupta cu toată dăruirea pentru spo
rirea prestigiului țării noastre, un 
obiectiv important constituindu-1 
Jocurile Mondiale Universitare la 
care vor apăra poziția fruntașă cu
cerită la Universiada ’81, competiție 
de înaltă ținută sportivă care, dato
rită sprijinului dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, s-a transformat într-o 
strălucită manifestare a păcii și în
țelegerii între popoarele lumii. în 
perspectiva Jocurilor Olimpice din 
1984 — se menționează în continuare 
în telegramă — vă asigurăm, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
că atît conducerea Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și Sport, 
cit și sportivii patriei noastre vor 
face totul pentru afirmarea Româ
niei socialiste pe plan mondial, do
vedind lumii întregi că succesele lor 
sînt consecința firească a ascensiunii 
pe toate planurile a țării noastre, a 
grijii permanente pe care o manifes
tați pentru destinele patriei noastre.

Alături de întregul nostru popor — 
se arată în încheierea telegramei — 
exprimăm întreaga noastră gratitu
dine și sentimentele de profundă sa
tisfacție și mîndrie patriotică pen
tru consecvența cu care acționați în 
promovarea principiilor politicii in
terne și. externe românești, pentru 
ridicarea pe noi culmi de civilizație 
și progres a scumpei noastre patrii 
— Republica Socialistă România.

„PANORAMIC BRITANIC":

0 sursă de energie inepuizabilă: căldura Pămîntului
„Criza energiei", declanșată în deceniul trecut, a determinat lansarea 

pe toate meridianele a unei ample acțiuni de cercetare, căutare și pu
nere in valoare a unor noi surse regenerabile de energie. Acestei teme 
li este consacrat articolul publicat in revista „PANORAMIC BRITANIC" 
de Martin Redfern, din cadrul serviciului științific al B.B.C., care arată 
că „există o sursă de energie primară care a rămas necaptată — cel 
puțin pînă in prezent. Aceasta este căldura Pămîntului",

„La numai 30 km sub picioarele 
noastre — arată revista — Pămîntul 
este fierbinte. Această căldură sau 
energie geotermalâ, cum mai este 
numită, este energia nucleară „fosi
lizată", rămasă din descompunerea 
treptată a elementelor radioactive In 
decursul îmbătrînirii Pămîntului, care 
acum se scurge încet. în unele locuri, 
unde crusta Pămîntului este subțire, 
energia erupe la suprafață cu forța 
explozivă a unui vulcan. Tot căldu
ra Pămîntului este aceea care încăl
zește apa ce vine la suprafață, fie 
sub formă de izvoare termale, fie de 
gheizere.

La fel ca și activitatea vulcanică, 
aceste fenomene sînt de obicei limi
tate la acele zone restrînse in jurul 
globului, zone ce prezintă crăpături 
în scoarța Pămîntului, unde se întîl- 
nesc și se freacă unele de altele e- 
normele plăci tectonice ale continen
telor și oceanelor. Deși Marea Brita- 
nie nu se află în apropierea unei ast
fel de „zone de frontieră" dintre 
plăci, totuși există căldură în subte
ran, dar aceasta se găsește la o adîn- 
cime mai mare. Problema este doar 
de a se fora pînă la ea.

Cît de adine trebuie să se foreze 
aceasta depinde de gradul cu care 
crește temperatura subterană. în a- 
propierea activității vulcanice valoa
rea poate fi de pînă la 80° C pe km. 
Pe cea mai mare parte a suprafeței 
Marii Britanii temperatura crește cu 
circa 25° C la fiecare km de cobo- 
rire în adîncimi. Cea mai fierbinte 
zonă a țării pare a fi regiunea de 
granit din Cornwall (zonă situată în 
sud-vestul Marii Britanii — N.R.), 
unde un foraj de 4 km poate da de 
o temperatură de aproximativ 200° C.

Alte „puncte fierbinți" apar in ba
zinele sedimentare, regiuni în care 
apa a fost captată perioade îndelun
gate în roci poroase, astfel incit s-a

■ La Combinatul de fibre sin
tetice din lași a intrat în funcțiu
ne o nouâ instalație concepută și 
realizată de specialiștii de aici și 
amplasată în spațiile existente. 
Noua instalație elimină unele faze 
intermediare, ceea ce înseamnă un 
timp mai scurt de realizare a pro
ducției finite, adică un plus de 3 500 
tone fibre filate pe an.

■ Specialiștii de la Întreprinderea 
de reparații auto Cluj-Napoca, în 
colaborare cu cercetători de la In
stitutul politehnic din localitate, au 
conceput și realizat un aparat nu
mit „Fumetru”. El permite reglarea 
combustiei la motoarele diesel, a- 
sigură funcționarea economică a 
acestora și evită poluarea mediului 
ambiant.

■ 300 de familii ale minerilor din 
bazinul carbonifer Berbești-Alunu, 
județul Vîlcea, s-au mutat în ulti
mele luni în case no!. Alte 450 de 
apartamente se vor construi în 
acest an.

■ La Agăș, Comănești și Cașîn 
din j’udețul Bacău au fost puse în 
funcțiune trei noi microhidrocentra- 
le construite pe apele de munte. 
Realizate cu forțe proprii și cu re, 
surse locale de către colectivul In
spectoratului silvic județean, ele a- 
sigură energia electrică necesară 
pentru iluminatul cabanelor munci
torești, al celorlalte construcții din 
raza ocoalelor silvice respective, 
precum și la punerea în funcțiune 
a unor capacități de producție.

■ Constructorii de locuințe din 
orașul Rm. Sărat au predat „la 
cheie" anul trecut 49 de aparta
mente peste plan. Alte 50 de a- 
partamente urmează să fie preda
te oamenilor muncii pînă la sfîrși-

\^tul acestei luni.

tv
PROGRAMUL 1

11,00 Telex
11,05 Ecran de vacanță .
12,00 Studenți la matineu
12,10 Roman foileton : „Docherii". (Epi

sodul 7)
12,40 Arta coregrafică contemporană ro

mânească
13,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Consultații pentru elevii clasei a 

VIII-a
16.35 Clubul tineretului
17.20 Cabinet profesional pentru lucră

torii din agricultură
17,50 10O1 de seri
18,00 închiderea programului
20,00 Telejurnal
20.20 Actualitatea economică
20.35 Farmecul operetei.
20,55 Documentele Conferinței Naționale 

a partidului — mobilizator program 
de acțiune

21,15 Teatru TV in serial : „Plicul" de 
Liviu Rebreanu. Premieră TV. 
Partea I

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

încălzit puternic. Un asemenea bazin 
a fost descoperit întimplător în 
Franța. în timp ce se fora pentru 
petrol la Creil, lingă Paris, s-a dat 
de apă fierbinte în loc de petrol. A- 
ceastâ apă este pompată la suprafață 
și folosește la încălziraa blocurilor 
de locuințe din apropiere.

In urmă cu cițiva ani, în Marea 
Brîtanie, lingă Southampton, pe 
coasta de sud, s-a pus in aplicare 
un proiect de acest gen de către 
Consiliul Central al Energiei Elec
trice. La o adincime de 180 m geolo
gii au găsit stratul poros pe care il 
căutau și acesta — așa-numita gre
sie Hunter — a lansat un jet de apă 
fierbinte. Cind apa a ajuns la su
prafață avea peste 70° C. Apa a 
lost pompată cu un debit constant de 
30 litri pe secundă — echivalentul 
căldurii emise fiind de trei mega
wați, din care un megawat a fost 
folosit pentru punerea în mișcare a 
pompei. La o producție netă de doi 
megawați, costul proiectului este a- 
proximativ comparabil cu investiția 
capitală a unei centrale electrice 
convenționale, trebuind să se țină 
seama că acesta era doar un proiect 
experimental.

Existau, totuși, unele probleme 
care trebuiau rezolvate. Apa stătuse 
in subteran peste 20 milioane de ani 
și absorbise minerale din rocă, care 
au transformat-o intr-o „saramură" 
de trei ori mai sărată decît apa de 
mare și potențial corozivă. De aceea, 
pentru a circula prin sisteme de în
călzire, căldura ei trebuia transfera
tă, prin schimbătoare de căldură, 
unei ape proaspete. De asemenea, 
poate fi dificilă și eliminarea apei 
sărate. La Southampton, salinitatea 
nu reprezintă o amenințare pentru 
marele estuar al fluviului de acolo, 
dar In interiorul țării poate va fi ne-

■ Prin modernizarea liniilor teh
nologice de la întreprinderea „E- 
lectromureș" din Tîrgu Mureș, pro
ducția de aparate electrostatice de 
copiat, tip xerox, a crescut de șase 
ori.

■ In 1982, la întreprinderea ju
dețeană de transporturi auto Te
leorman s-au recondiționat peste 
1 200 anvelope, cu care s-au par
curs mai bine de 10 milioane ki
lometri. Sintem asigurați că anul 
acesta numărul va fi depășit. Cu 
alte cuvinte, aici totul merge „ca 
pe roate".

■ La Combinatul de prelucrare 
a lemnului dm Caransebeș s-a tre
cut la efectuarea unor modificări 
constructive ale instalației de încăl
zire a secției de mobilă curbată în 
vederea înlocuirii motorinei și păcu- 
rii cu deșeuri din lemn rezultate din 
procesul tehnologic. Rezultatul : O 
economie lunară de 80 tone de 
combustibil lichid.

■ Filiala A.C.R. Maramureș a 
fost dotată cu patru simulatoare 
pentru învățarea conducerii auto. A- 
ceastă aparatură modernă, de for
mare a deprinderilor în conducerea 
autovehiculelor, va fi folosită atit 
de către cei ce urmează cursurile 
școlii de șoferi, cît și de orice 
persoană dornică să se perfecțio
neze în utilizarea aparaturii de 
bord, in condiții de trafic pe străzi 
și autostrăzi aglomerate.

■ Pentru valorificarea materiilor 
prime locale, cooperativa „Meșteșu
garul" din Teiuș a construit și pus 
în funcțiune, în localitatea Stremț, 
un cuptor-furnal de ardere a va
rului. Anual se realizează aici 8 000

Industrie mică, venituritone var. 
mari I

22,00 Telejurnal
PROGRAMUL 2

20,00 Telejurnal
20.20 salonul TV al artelor plastice.
21,00 O viață pentru o idee
21.20 Mic dicționar de operă și balet.
22.00 Telejurnal

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 11 

ianuarie, ora 20 — 14 ianuarie, ora 20. 
In țară : Vremea se va menține relativ 
caldă pentru această perioadă a anu
lui. Cerul va fi temporar noros. Vor 
cădea precipitații slabe izolate, Îndeo
sebi în nordul țării, mai ales sub formă 
de ninsoare. Vîntul va sufla în general 
slab. In București ; Vremea se va 
menține relativ caldă pentru această 
perioadă a anului. Cerul va fi temporar 
poros. Vînțul va sufla slab pînă la mo
delat. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 3 șl zero grade, iar 
cele maxime între 3 și 6 grade. Con
diții de producere a ceții. (Comeliu 
Pop, meteorolog de serviciu).

cesar ca apa folosită să se întoarcă 
în adîncimi printr-un alt puț.

La Southampton, o instalație de 
foraj de 1 200 tone forează un puț de 
2 000 m adincime în centrul unui nou 
și mare cartier de locuințe și con
strucții sociale — un proiect in va
loare de 110 milioane lire, care pre
vede spații comerciale, industriale și 
de recreație, ce vor fi înălțate pe un 
teren asanat. Deoarece toate clădirile 
vor fi noi, va fi ușor să se încorpo
reze un sistem centralizat de țevi 
pentru încălzire.

Deși căldura este reînnoită încet de 
la o adincime mai mare, respectivele 
rezerve de apă sînt limitate. Gresia 
Bunter are o grosime de numai șase 
metri și este izolată deasupra și de
desubt de roci impermeabile. Dar, 
chiar și așa, se consideră că apa fier
binte va continua să fie disponibilă, 
la o capacitate de 20 litri pe secundă, 
în următorii 30 de ani. După acest 
timp, vor fi necesari 1 000 de ani 
pentru reincălzire. Dar un alt puț, 
mai adine, va „găsi" apă și mai 
fierbinte. Pe măsură ce se ridică la 
suprafață, presiunea scade, iar apa 
fierbe mai repede, transformîndu-se 
brusc în vapori. Iar vaporii supra
încălziți, la presiune mare, reprezin
tă un grad superior de energie. El 
pot, de exemplu, pune in mișcare în 
mod eficient, turbine și deci genera 
electricitate în mod direct, în timp 
ce căldura rămasă după condensare 
este suficientă pentru termoficare.

Semnificația reală a rocilor de gra
nit din adincuri rămine totuși faptul 
că ele reprezintă o sursă de căldură 
și cu cît mergi mai adine, cu atît ești 
mai în cîștig. Ținta principală a cer
cetării geotermale este acum căldu
ra care se găsește în roci la mai mult 
de 5 km sub suprafața Pămîntului, la 
peste 200° C.

Energia geotermală poate că nu va 
domina niciodată producția globală 
de energie. Dar, într-o epocă cu re
surse naturale în scădere, nu există 
ceva ce poate fi numit energie „al
ternativă" ; toate formele de energie 
devin esențiale" — se spune in în
cheierea articolului.

• FESTIVALUL FIL
MELOR ȘTIINȚIFICO- 
FANTASTICE. In Intervalul 
15—22 ianuarie, la Avoriaz, în 
Franța, se va desfășura a zecea 
ediție a Festivalului filmelor 
știintifico-fantastice. Pentru 
premiile festivalului vor concura 
18 pelicule, iar alte opt vor fi 
prezentate în afara competiției 
— informează agenția France 
Presse. Juriul festivalului va fi 
prezidat de cineastul australian 
George Miller.

• PRIMA CENTRALĂ 
SOLARĂ FRANCEZĂ, de* 
numită „Themis", cu o putere

de 2,5 MW, va fi conectată în 
curlnd la rețeaua de electricita
te. Aceasta va permite alimen
tarea cu energie electrică a oră
șelului Font-Romeau, cu o 
populație de 3 000 de locuitori. 
Situată la 1 700 metri altitudine, 
centrala solară este formată din 
201 oglinzi cu o suprafață totală 
de 17 500 metri pătrați.

• ELEFANTUL DE PE 
STADION. Intr-un sat din 
provincia vietnameză Ngetini, 
în timpul unui meci de fotbal, 
pe teren și-a făcut apariția, pe 
neașteptate, un... elefant. El a 
pus stăpînire pe minge și a trl- 
mls-o, printr-o lovitură puter

nică, în poartă. Ulterior s-a 
aflat că pachidermul lucrează la 
exploatarea forestieră învecina
tă și că, după ce și-a încheiat 
ziua de lucru, în chip de destin
dere, a ținut să participe și el 
la meci.

• TRATAMENTE ME- 
DICALE CU PARFU- 
MURI DE FLORI. La 
Baku, funcționează o stațiune 
balneară unică in lume, unde 
tratamentele se fac pe baza... 
parfumurilor de flori. Medici în 
colaborare cu cercetători de la 
Institutul de botanică al Acade
miei de Științe a Azerbaidjanu-

PRETUTINt
lui au stabilit aproximativ 15 
plante ale căror arome au o in
fluentă benefică asupra organis
mului uman. Medicii azerbaid- 
jeni utilizează cu succes, de 20 
de ani, parfumuri de flori în 
tratarea unor maladii cardiovas
culare, astm, hipertensiune ar
terială, insomnii.

• SISTEM DE ILUMI
NAT PLASAT PE ORBI
TĂ. Un proiect îndrăzneț a

NI
fost propus de către inginerii 
americani John Kennedy și 
John Allen. Este vorba despre 
un sistem de 18 oglinzi, cu un 
diametru de 1 005 metri, plasat 
la o înălțime de 696 de km dea
supra Pămîntului, care, reflec- 
tînd razele „astrului nopții", ar 
putea "lumina teritoriul a 4—5 
regiuni intens populate, răspîn- 
dind tot atîta lumină cît ar avea 
luna multiplicată de 56 de ori. 
Potrivit celor doi ingineri, dacă 
acest sistem ar funcționa numai 
cite două ore din 24, costul lui

ar fi amortizat după patru ani 
și jumătate.

• PENTRU FLUENTA 
TRAFICULUI URBAN. Pe 
străzile orașului Bremen au în
ceput să circule autobuze în
zestrate cu dispozitive care 
schimbă culoarea semaforului, 
oferindu-Ie astfel cale liberă. 
Dispozitivele emit raze infra- 
roșii ce ajung pînă la receptoa
rele speciale instalate pe sema
foare. Se apreciază că instala
țiile respective vor fi de un real 
folos nu numai pentru fluidiza
rea traficului mijloacelor de 
transport 4n comun, ci și pen
tru realizarea unor economii de 
carburanți.

• DESCOPERIRE AR
HEOLOGICĂ. O expediție 
științifică franco-americană a 
descoperit recent în Bolivia 
cele mai vechi fosile de mami
fere găsite pînă acum în Ame
rica de Sud — a anunțat, la 
Washington, „National Geo
graphic Society". După cum 
relatează agenția France Presse, 
s-a precizat că respectivele fo
sile, descoperite în toamna 
anului trecut într-o regiune 
aproape pustie, au o vechime de 
cel puțin 70 milioane de ani. în 
număr de șapte, aceste vestigii 
ale faunei din trecutul îndepăr
tat sînt părți ale scheletelor 
unor marsupiale de mărimi 
variind între cea a unul șoarece

și cea a unei pisici. Intre oasele 
găsite figurează două maxilare 
complete, cu dinți, ale unui ani
mal de mărimea unui șobolan. 
Fosilele au fost aduse în Franța 
pentru a fi examinate mai amă
nunțit.

• UN DISPOZITIV DE 
URCARE PE VERTICALĂ, 
de o construcție originală, au 
realizat specialiștii lituanieni. 
„Cățărătorul" se poate urca pe 
stilpi cilindrici sau conici de 
lemn, beton, metal sau din alte 
materiale în orice condiții at
mosferice. Alunecarea de pe 
stilp este exclusă datorită mij
loacelor de siguranță prevăzute.

HHHB



Noi acfiuni și luări de pozifie 
in favoarea păcii și dezarmării

Manifestări omagiale cu prilejul celei de-a 70-a 
aniversări a tovarășului Gustav Husak

Glasul partizanilor păcii din Finlanda
HELSINKI — tn orașul Tampe

re s-au încheiat lucrările Confe
rinței reprezentanților oamenilor 
muncii din Finlanda consacrate 
luptei pentru pace, destindere și 
dezarmare. La această importantă 
manifestare pentru pace au luat 
parte peste 200 de reprezentanți ai 
populației din toate colțurile țării. 
Un loc central în dezbaterile con
ferinței a fost acordat activizării 
luptei partizanilor păcii din Fin
landa pentru oprirea cursei înar
mărilor, pentru promovarea unor

măsuri concrete de dezarmare, in 
primul rind de dezarmare nuclea
ră, pentru reluarea și consolidarea 
cursului spre destindere, pentru 
întărirea păcii mondiale. Intr-o 
rezoluție consacrată problemelor 
internaționale, partlcipanții la con
ferință exprimă hotărîrea lor de 
a-și intensifica eforturile pentru 
stăvilirea competiției militare actu
ale, pentru promovarea dezarmă
rii, destinderii și păcii în Europa 
și in intreaga lume.

„Nu" amplasării 
de rachete în Europa

BERLINUL OCCIDENTAL. Orga
nizația socială „Centrul păcii" din 
Berlinul occidental a publicat o de
clarație în care se subliniază nece
sitatea de a împiedica amplasarea 
în Europa occidentală a noilor ra
chete nucleare americane cu rază 
medie de acțiune. în document se 
subliniază că acțiunile N.A.T.O. duc 
la transformarea continentului eu
ropean într-o potențială arenă a 
războiului nuclear.

Pentru înghețarea 
arsenalelor nucleare

WASHINGTON. — Mișcarea pen
tru pace și dezarmare din State
le Unite se extinde considerabil — 
a declarat Frank Chapman, mem
bru al Comitetului executiv al Con
siliului pentru pace din S.U.A. A- 
ceastă mișcare, a spus el, cuprin
de acum toate păturile societății a- 
mericane, precum și un mare nu
măr de organizații cu concepții 
ideologice diferite, dar cu aceeași 
dorință de a stăvili cursa înarmă
rilor. Majoritatea populației sprijină 
ideea înghețării arsenalelor milita
re, în special a celor nucleare, ca 
un prim pas spre realizarea dezar
mării, iar acțiunile noastre au în
trecut ca proporții amplele manifes
tații pentru pace din timpul agre
siunii americane din Vietnam de la 
sfîrșitul anilor '60, a spus Frank 
Chapman. In ultimul timp, a re
levat el, tot mai multe organizații 
sindicale ni se alătură în presiu
nile efectuate asupra administrației 
pentru a transforma industria mili
tară într-o industrie de pace./

PRAGA 10 (Agerpres). — La 10 
ianuarie, la Hradul din Praga delega
ții de partid și de stat — federale și 
republicane — reprezentanți ai oame
nilor muncii au adresat tovarășului 
Gustav Husak, secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre

ședintele • R.S. Cehoslovace, calde 
felicitări cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 70 de ani. Cu acest prilej, condu
cătorului de partid și de stat ceho
slovac i-au fost exprimate cuvinte de 
recunoștință pentru activitatea de
pusă spre binele partidului, poporu
lui și societății cehoslovace.

Reuniunea extraordinară a Biroului de coordonare 
al Mișcării de nealiniere

MANAGUA 10 (Agerpres) — La 
Managua au început lucrările celei 
de-a V-a Reuniuni extraordinare a 
Biroului de coordonare al Mișcării 
de nealiniere, care va fi consacrată 
în exclusivitate examinării situației 
din țările latino-americane, în spe-

★
BOGOTA 10 (Agerpres). — Într-un 

interviu acordat publicației „The 
New York Times", președintele Co
lumbiei, Belisario Betancour, a re
afirmat interesul țării sale, de a par
ticipa activ la mișcarea de nealiniere 
— transmite agenția Prensa Latina. 
„Dorința noastră de a fi acceptați ca 
membri cu drepturi depline în miș
carea de nealiniere reprezintă o re
afirmare a principiilor suveranității 
naționale, precum și interesul de a 
participa la noi forumuri, alături de

cial din America Centrală — trans
mite agenția Taniug.

în primele două zile, ședințele se 
vor desfășura la nivel de ambasa
dori, care vor pregăti proiectul rezo
luției finale ce urmează să fie anali
zat, miercuri, la nivel ministerial — 
adaugă agenția.

★
noi aliați cu probleme similare celor 
pe care le avem" — a spus șeful sta
tului columbian. •

Președintele Columbiei a reafir
mat, de asemenea, intenția țării sale 
de a organiza și găzdui, în acest an, 
o reuniune a șefilor de stat și de gu
vern din regiune, în vederea anali
zării evoluțiilor din America Latină 
și zona caraibiană și a posibilităților 
de instaurare în această parte a lu
mii a unui climat de adevărată pace 
și cooperare.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Evoluția negocierilor libanezo-israeliano-americane • Acal
mie în orașul libanez Tripoli • Convorbiri între regele Ior

daniei și președintele O.E.P.
BEIRUT 10 (Agerpres). — La Khal- 

de, in apropiere de Beirut, a avut loc 
luni cea de-a cincea rundă a nego
cierilor libanezo-israeliano-america- 
ne în problema retragerii trupelor 
Israelului din Liban. După cum 
transmit agențiile France Presse, 
Reuter și U.P.I., ca și în întîlnirile

Se intensifică lupta de eliberare 
a patrioților namibieni

In ciuda prezenței pe teritoriul Namibiei a zeci de mii de militari sud- 
africani dotați cu cel mai modern armament, forțele patriotice conduse 
de S.W.A.P.O. continuă cu aceeași hotărire lupta pentru eliberarea pa
triei, djnd periodic noi lovituri ocupanților. După cum recunosc înseși 
autoritățile de la Pretoria, în cursul anului 1982 numărul acțiunilor ini
țiate de S.W.A.P.O. (atacuri armate, sabotaje etc.) s-a ridicat la aproape 
8C0, provocînd forțelor sud-africane pierderi mult mai mari decît în anul 
precedent In fotografie : un grup de luptători ai S.W.A.P.O. în timpul 

capturării unui camion inamic încărcat cu arme și echipament radio

ÎN ȚĂRILE CAPITALISTE

Șomajul și inflația in continuă agravare

r
LA BERLIN, la 10 ianuarie, 

Gheorghe Tache, ambasadorul 
României în R.D. Germană, și Her- 
Ibert Krolikowski, secretar de stat 
și prim-adjunct al ministrului de 

externe al R.D. Germane, au proce- 
Idat la efectuarea schimbului instru

mentelor de ratificare a Tratatului 
dintre România și R.D. Germană 

1 privind asistența juridică în mate
rie civilă și penală, semnat la 
București la 19 martie 1982.

CONVORBIRI IUGOSLAVO-JA-
PONEZE. Aflat la Tokio într-o vi- 

Izită oficială de cinci zile, în frun
tea unei delegații parlamentare, 
Raif Dizdarevici, președintele A- 

I dunării R.S.F. Iugoslavia, a fost
primit luni de primul ministru al 
Japoniei, Yasuhiro Nakasone. An- 

Iterior, el a conferit cu ministrul a- 
facerilor externe al țării-gazdă. 
Shintaro Abe. Convorbirile avute 

Iau fost consacrate găsirii modali
tăților de promovare a relațiilor 
pe diverse planuri dintre Iugosla- 

I via și Japonia.

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

CONFERINȚA P.C. DIN DANE
MARCA, în cadrul căreia au fost 
discutate probleme ale situației 
economico-sociale a țării, s-a în
cheiat la Copenhaga. în documentul 
adoptat de participanții. la confe
rință se subliniază necesitatea unei 
lupte mai active a clasei munci
toare, a tuturor păturilor de oameni 
ai • muncii împotriva ofensivei 
patronatului, care încearcă să iasă, 
pe seama oamenilor muncii, din 
dificultățile economice provocate de 
criză.

DEMISII DIN GUVERNUL BO
LIVIAN. Cei cinci miniștri membri 
ai Mișcării de Stînga Revoluționare 
(M.I.R.) din Bolivia au demisionat 
din coaliția guvernamentală a pre

ședintelui Hernan Siles Zuazo. La 
apelul președintelui bolivian au 
avut loc consultări intre liderii for
mațiunilor ce alcătuiesc coaliția gu
vernamentală în vederea depășirii 
divergențelor.

NOUL GUVERN SOCIAL-DE
MOCRAT DIN SUEDIA a supus 
spre examinare parlamentului, care 
și-a reluat lucrările luni, primul 
său proiect al bugetului de stat 
pe anul financiar 1983—1984. Ex- 
perții financiari din Stockholm 
apreciază că deficitul bugetar re
cord preconizat, totalizind 90,2 mi
liarde coroane suedeze, reflectă di
ficultățile financiar-economice gra
ve cu care este confruntată țara în 
etapa actuală.

CEL DE-AL DOILEA RAPORT 
AL „COMISIEI INDEPENDENTE 
PENTRU PROBLEMELE DEZVOL
TĂRII INTERNAȚIONALE" (așa- 
numita „Comisie Brandt") a fost 
înmînat de fostul premier britanic 
Edward Heath președintelui Mexi
cului, Miguel de la Madrid Hurtado 
— in calitate de președinte al țării 
care a găzduit ultima reuniune in
ternațională în problemele cooperă
rii și dezvoltării — Conferința de 
la Cancun. Heath a declarat că 
principalele capitole ale raportului 
se referă la aspectele financiare și 
monetare și la problema datoriilor 
externe ale țărilor în curs de dez
voltare.

DEVALORIZARE. Guvernul Gre
ciei a anunțat devalorizarea mone
dei naționale — drahma — cu 15,5 
la sută, informează agenția A.N.A. 
Ministrul economiei, Gerasimov 
Arsenis, a declarat că măsura a fost 
luată pentru a impulsiona economia 
țării, pentru a face mai competi
tive exporturile elene și, pe de altă 
parte, pentru a se pune capăt „ac
tivităților speculative ale anumitor 
cercuri1*.
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precedente, nu s-a ajuns la un acord 
asupra ordinii de zi a tratativelor 
propriu-zise. Purtătorii de cuvînt li
banez și israelian au declarat, la 
sfîrșitul reuniunii, că au fost făcute 
noi propuneri ce urmează a fi exa
minate de către guvernele libanez și 
israelian și care vor fi discutate la 
următoarea întîlnire, programată 
pentru joi, 13 ianuarie.

BEIRUT 10 (Agerpres). — După 
aproape două săptămîni de bombar
damente neîntrerupte, orașul Tripoli, 
din nordul Libanului, a cunoscut du
minică și ’ luni o oarecare acalmie, 
ceea ce a permis unei mari părți a 
populației să se aprovizioneze cu 
alimente, informează agenția France 
Presse.

Cu toate acestea, s-au mai înregis
trat tiruri sporadice de artilerie și 
rafale de arme automate în cartie
rele „calde" ale orașului : Baal Moh
sen și Bab El Tebbaneh.

AMMAN 10 (Agerpres) — La 
Amman a avut loc luni o nouă 
rundă de convorbiri între regele 
Hussein al Iordaniei și Yasser Ara
fat, președintele Comitetului Execu
tiv al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei, aflat in capitala ior
daniană. Au fost examinate pro
bleme legate de evoluția situației 
din Orientul Mijlociu, cu precădere 
problema palestiniană.

Anterior, Yasser Arafat a avut 
consultări cu membri palestinieni 
din cadrul Comisiei mixte iorda- 
niano-palestiniene. .

Concedieri masive 
în S.U.A.

WASHINGTON 10 (Agerpres) — 
Confirmînd prognozele economiș
tilor americani potrivit cărora șo
majul din Statele Unite va conti
nua in 1983 să se mențină la un 
nivel ridicat, un mare număr de 
companii și firme procedează la 
concedieri de personal in primele 
zile ale acestui an. Astfel, compa
nia „Anaconda", din domeniul in
dustriei extractive, a anunțat că, 
în curînd, va concedia aproximativ 
o mie de muncitori din întreprin
derile sale situate în statul Monta
na. Cunoscuta societate „Ford 
Motor" a făcut cunoscut, la rindul 
ei, că va efectua reduceri de per
sonal, ce vor afecta peste 2 500 de 
oameni. Importante reduceri în 
rindul angajaților lor au anunțat 
și cîteva companii aeriene ameri
cane.

Sporește numărul tinerilor 
vest-germani 

aflați în căutare 
de lucru

BERLINUL OCCIDENTAL 10 
(Agerpres) — Potrivit statisticilor 
oficiale, șomajul continuă să se 
agraveze în rindul tinerilor din 
Berlinul occidental. Astfel, in pre
zent, la oficiile de plasare a forței 
de muncă din oraș sint înregistra
te oficial 5 600 de cereri de anga
jare provenind de la tineri in 
virstă de sub 20 de ani. Aceasta 
înseamnă o rată a șomajului de 15 
la sută in rindul tinerilor sub 20 
de ani din acest oraș.

Dificultățile 
agriculturii daneze

COPENHAGA 10 (Agerpres). — 
In ciuda faptului că productivita
tea muncii fermierilor danezi ră- 
mine .cea mai ridicată pe ansam
blul Pieței comune, agricultura 
acestei țări traversează o perioadă 
de criză. Potrivit datelor publicate 
de băncile agricole daneze, din 
cauza dificultăților financiare cu 
care sint confruntați, un mare n"- 
măr de agricultori sint nevoiți 
să-și părăsească proprietățile. 
Prognozele elaborate de experții 
bancari arată că numai in urmă
toarele citeva luni, din cauza nea- 
chitării impozitelor și taxelor, vor 
fi vindute la licitație cîteva mii 
de proprietăți agricole.

Reduceri de personal 
în întreprinderile 

japoneze
TOKIO 10 (Agerpres) — ivfarea 

companie japoneză „Tosioku" a 
anunțat reducerea cu peste 30 la 
sută a numărului muncitorilor și 
funcționarilor. Totodată, adminis
trația companiei a anunțat că sis
tează pe o perioadă nelimitată 
angajarea de noi salariați, moti- 
vind. aceasta prin dificultățile fi
nanciare cu care este confruntată. 
La începutul acestui an. după 
cum relatează presa niponă, un 
mare număr de companii și fir
me japoneze au anunțat impor
tante reduceri de personal. Ca re
zultat, numărul șomerilor din Ja
ponia a ajuns, în prezent, la peste 
1 340 000.

O politică principială, 
promovată cu exemplară 
consecvență. Expresie a unei 
înalte răspunderi față de interesele 
supreme ale națiunii noastre, ale 
tuturor națiunilor lumii, față de în
seși destinele umanității, România 
socialistă a inscris înfăptuirea dezar
mării drept unul din obiectivele pro
gramatice, prioritare ale intregii sale 
activități internaționale. Fundamen
tată în documentele 
reafirmată cu putere la Conferința 
Națională, poziția consecventă a țării 
noastre in problemele dezarmării și-a 
găsit concretizare într-un șir de ini
țiative de amplu ecou internațional.

partidului,

Evoluțiile din ultimul timp de pe 
arena mondială au adus noi argu
mente in sprijinul ideilor și propune
rilor formulate de țara noastră. în 
ampla analiză asupra realităților ac
tuale și tendințelor din viața inter
națională, făcută în Raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Conferința Națională a partidului, 
se evidențiază că — în condițiile ac
centuării contradicțiilor dintre state, 
adincirii crizei economice, ale recru
descenței, manifestărilor politicii de 
forță, și. dictat, de amestec în trebu
rile interne ale altor state, ale per
sistenței unor conflicte și apariției 
altora noi — intensificarea fără pre
cedent a cursei înarmărilor consti
tuie unul din factorii care au dus la 
o agravare considerabilă a relațiilor 
internaționale, la creșterea pericolului 
de război, inclusiv al unui război 
mondial nuclear. In lumina acestei 
realități, secretarul general al parti
dului nostru, președintele Republicii, 
sublinia că „problema fundamentală 
a epocii noastre este problema preîn- 
timpinării războiului și asigurării 
păcii" — și că „nu există țel mai 
inalt decît dezarmarea, in primul rind 
dezarmarea nucleară." Este poziția 
definitorie și constantă a României 
socialiste — poziție prezentată cu 
toată claritatea de secretarul general 
al partidului, președintele Republicii, 
la recenta Consfătuire a Comitetului 
Politic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia.

Socialismul, dezarmarea,
Eliberarea popoarelor depacea.

amenințarea războaielor, asigurarea 
păcii au fost dintotdeauna apre
ciate ca una din misiunile isto
rice ale socialismului. Prin concepția 
generală, ideologică și politică, prin 
însăși natura orînduirii sociale pe 
care o edifică, țările socialiste sint 
vital interesate în renunțarea la în
armări, în instaurarea unor relații de 

egalitate, de respect al independen
ței și suveranității naționale. De so
cialism și-au legat clasa muncitoare, 
masele populare speranța unei păci 
trainice, care să le permită să-și 
concentreze energiile și capacitatea 
creatoare în direcția progresului lor 
multilateral.

Orînduirea nouă, socialistă, este 
prin excelență o societate a creației, 
ce își propune ca scop sporirea con
tinuă a gradului de civilizație și 
bunăstare și, ca atare, ea este cu to
tul potrivnică ruinei și distrugerilor 
presupuse de războaie. De aceea, 
pornind de la conceptul că socialis
mul și pacea sint de nedespărțit, 

ROMÂNIA SOCIALISTĂ MILITEAZĂ FERM 
pentru Înfăptuirea dezarmării

formînd un tot dialectic, România 
consideră că țărilor socialiste le re
vine o mare răspundere in fața pro
priilor popoare, a popoarelor in
tregii lumi — de a se afla în primele 
rinduri ale luptei pentru dezarmare.

Realitățile vieții internaționale ara
tă că politica înarmărilor nu slujește 
decit acelor forțe interesate în per
petuarea relațiilor de dominare și 
asuprire, adepte ale forței, care ur
măresc înrobirea altor popoare. Toc
mai de aceea, țările socialiste, res- 
pingînd orice tentativă a cercurilor 
imperialiste de a le antrena pe calea 
nefastă a intensificării cursei înar
mărilor, sint chemate să acționeze 
prin mijloace politice pentru a de
termina reducerea de către toate sta
tele a înarmărilor, trecerea la dezar
mare.

în același timp, continuarea cursei 
înarmărilor înseamnă noi și noi po
veri pe umerii popoarelor. Iar țările 
socialiste nu pot să nu țină seama de 
aceasta. Se știe că aproape în totali
tatea lor țările socialiste au pornit la 
construirea bazei tehnico-materiale a 
noii orînduiri de la un nivel scăzut de 
dezvoltare. Este incontestabil că ele 
au obținut mari înfăptuiri în dezvol
tarea economică și socială, însă este 
tot atît de adevărat că îndeplinirea 
obiectivelor de însemnătate istorică 
stabilite presupune in continuare sus
ținute eforturi proprii, inclusiv par
ticiparea activă la circuitul eeonomic 
mondial. Or, aceasta este posibil nu

mai într-un climat de destindere, de 
încredere și securitate.

în concepția României, a președin
telui ei, o importanță hotăritoare în 
instaurarea unui asemenea climat ar 
avea adoptarea unor măsuri efective 
de oprire a cursei înarmărilor, în 
primul rind prin reducerea bugetelor 
militare. Neîndoielnic, o asemenea 
cale ar răspunde intereselor tuturor 
statelor și tuturor popoarelor. Pentru 
țările socialiste este de la sine în
țeles că, dacă, pentru început, fie și 
numai o parte din resursele mate
riale și financiare pe care și ele le 
alocă în prezent pentru înarmări ar 
fi consacrate scopurilor productive, 

construcția socialismului și comunis
mului ar fi considerabil accelerată. 
La rindul lor, pentru țările capita
liste, confruntate cu serioase pro
bleme economice și sociale, îndeosebi 
în condițiile actualei crize economice 
— una din cele mai grave consecințe 
fiind zecile de milioane de șomeri — 
reducerea cheltuielilor militare ar 
oferi importante fonduri pentru re
lansarea activității economice. La fel 
și pentru țările din „lumea a treia", 
ale căror resurse, și așa limitate, sînt 
serios amputate prin atragerea lor 
în cursa înarmărilor.

O primă treaptă, de im
portanță hotăritoare. Ințele" 
gînd complexitatea procesului de 
dezarmare, România consideră că 
trecerea la înghețarea, la nivelul 
acestui an, a cheltuielilor pentru 
înarmări și apoi la reducerea lor ar 
constitui o primă treaptă — hotărî- 
toare însă — pentru declanșarea unui 
proces efectiv de dezarmare. în acest 
sens, in Raportul prezentat la Confe
rința Națională a partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu sublinia cît de 
important ar fi. ca statele celor două 
blocuri militare, Alianța Atlanticu
lui de Nord și Tratatul de la Var
șovia, cărora le revin aproximativ 80 
ia sută din cheltuielile militare și din 
armamentele de pe glob, să treacă 
primele la asemenea măsuri. Este 
evident că trecerea tocmai a acestor 

țări la înghețarea și reducerea buge
telor lor militare ar fi decisivă pen
tru diminuarea cursei înarmărilor și 
trecerea la dezarmare.

După cum ește știut, din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, Româ
nia a prezentat la sesiunile O.N.U. 
din ultimii ani — unde au fost adop
tate — o scrie de rezoluții care sub
liniază necesitatea trecerii la redu
cerea cheltuielilor militare. Tot ca 
urmare a unei propuneri românești, 
a fost inițiată și s-a desfășurat o in
tensă activitate de elaborare a prin
cipiilor care să ghideze acțiunile sta
telor în domeniul înghețării și redu
cerii bugetelor militare, avîndu-se în 

vedere adoptarea unei declarații uni
versale în acest domeniu. Aceste stă
ruitoare demersuri și-au găsit o nouă 
și elocventă expresie în „Programul 
de dezarmare" prezentat, din împu
ternicirea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și pe baza mandatului 
încredințat de Marea Adunare Na
țională, la sesiunea specială a O.N.U. 
consacrată dezarmării, din vara anu
lui trecut. Importanța și actualitatea 
stringentă a propunerilor românești 
sint relevate de înseși proporțiile 
aberante pe care le-a căpătat cursa 
înarmărilor, ce depășește uriașa cifră 
de 600 miliarde de dolari !

Caracterul prioritar al de
zarmării nucleare. în ansam* 
blul propunerilor românești, un loc 
central, prioritar îl ocupă problema 
dezarmării nucleare, tocmai datorită 
faptului că sporirea continuă, canti
tativă și calitativă, a armelor nuclea
re face ca pentru prima oară în evo
luția societății umane să existe pri
mejdia distrugerii întregii civilizații 
create de-a lungul mileniilor.

în fața acestei realități, România 
socialistă, în spiritul umanismului 
profund ce caracterizează întreaga sa 
politică, adresează un vibrant apel la 
acțiune pentru înlăturarea neîntîr- 
ziată a acestor grave amenințări la 
adresa dreptului fundamental al oa
menilor, al popoarelor : dreptul la 
viață. în momentele solemne, ale 

trecerii pragului noului an, tova
rășul Nicolae Ceaușescu sublinia din 
nou cit de important este să se ac
ționeze acum, pină nu va fi prea tir- 
ziu, pină n-au început încă să cadă 
bombele. Este limpede că, după ce ar 
cădea primele bombe, va fi, practic, 
imposibil să se oprească avalanșa 
distrugerii totale. Omenirea s-ar afla 
la fel de neputincioasă precum uce
nicul vrăjitor din legendă, Care, după 
ce a dezlănțuit stihiile naturii, nu 
le-a mai putut stăpîni.

Programul propus de România are 
de aceea în vedere încetarea ime
diată a producției de arme nucleare 
și trecerea la reducerea treptată a 

stocurilor existente, pină la lichida
rea lor totală, interzicerea tuturor 
armelor nucleare, a oricăror arma
mente de distrugere in masă. în 
acest sens, țara noastră acordă o 
mare însemnătate tratativelor din
tre Uniunea Sovietică și Statele Uni
te ale Americii pentru reducerea ar
melor nucleare strategice.

Un loc important în propunerile 
României îl ocupă problemele dezar
mării pe continentul european. Așa 
cum sublinia președintele Nicolae 
Ceaușescu, trebuie făcut totul pen
tru realizarea unui acord cît mai ra
pid privind oprirea amplasării de noi 
rachete nucleare cu rază medie de 
acțiune în Europa, pentru retragerea 
celor existente, pentru eliminarea de 
pe continent a tuturor armelor nu
cleare.

Fără a subestima necesitatea asi
gurării unui echilibru de forțe, dim
potrivă, evidențiind în permanență 
această cerință, România consideră 
că echilibrul trebuie să se realizeze 
nu prin sporirea armamentelor, ci 
prin reducerea lor la un nivel cît 
mai scăzut. Este evident lipsită de 
logică acea concepție potrivit căreia 
trebuie urmărită o contrabalansare 
permanentă în căutarea unui iluzo
riu echilibru în sus, sub pretextul 
„descurajării" adversarului. Nimeni 
nu poate obține securitatea acumu- 
lînd cît mai multe arme nucleare — 
dimpotrivă, acestea nu fac decît să 
sporească riscurile cumplite ale 
unui cataclism. Un echilibru care să 

slujească într-adevăr intereselor de 
pace ale popoarelor trebuie căutat nu 
în sus, prin intensificarea înarmări
lor, ci în jos, prin reducerea conti
nuă a nivelului lor.

Toate aceste cerințe presante im
pun, așa cum a subliniat președintele 
României, începerea de tratative di
recte între țările Tratatului de la 
Varșovia și țările membre ale 
N.A.T.O. cu privire la dezarmare și 
înlăturarea pericolului de război — 
idee ce se regăsește și in Declarația 
Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia. Este limpede că 
traducerea în viață a acestei pro
puneri ar avea multiple efecte bine
făcătoare asupra ansamblului situa
ției internaționale, deschizînd posi
bilitatea trecerii la măsuri efective 
de reducere a armelor și armamente
lor, de dezarmare.

Cu încredere în forța po
poarelor !ntreaSa activitate 
consacrată cauzei dezarmării, parti
dul nostru evidențiază rolul deose
bit de important ce revine forțelor 
politice progresiste celor mai largi, 
popoarelor, care sînt vital interesate 
în stăvilirea cursei înarmărilor, in 
preîntîmpinarea războiului. Consti
tuie un factor profund mobilizator 
faptul că puternica mișcare mondia
lă pentru dezarmare, în continuă ex
tindere, cuprinde astăzi zeci și sute 
de milioane de oameni, toate popoa
rele care năzuiesc spre libertate și 
independentă, care năzuiesc să tră
iască in pace. Răspunzînd strălucitei 
inițiative de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, poporul român 
s-a alăturat cu întreaga sa forță 
acestor mișcări, prin marile acțiuni 
și demonstrații desfășurate pe întreg 
cuprinsul țării, prin cele 18 milioane 
de semnături puse pe Anelul adresat 
sesiunii speciale a O.N.U. consacrate 
dezarmării, avînd convingerea că stă 
pe deplin în puterea ponoarelor să 
determine oprirea cursului spre ca
tastrofă, să asigure oacea.

Cu această nestrămutată încredere, 
secretarul general al partidului nos
tru, președintele Republicii, adresa 
un vibrant apel la unirea tuturor 
forțelor realiste, antiimnerialiste. 
care doresc pacea, a tuturor popoa
relor în lupta pentru apărarea bunu
lui suprem al intregii omeniri. Un 
apel întărit de angajarea plenară a 
poporului român, a României socia
liste de a-și âduce întreaga contribu
ție la triumful politicii de pace si 
independență, la înfăptuirea aspira
ției tuturor națiunilor de a trăi într-o 
lume fără arme și fără războaie, în 
înțelegere și colaborare.

Dumitru ȚINU

R- f. g.: începerea 
campaniei electorale 

feONN 10 (Agerpres). — La 24 de 
ore după dizolvarea Bundestagului, 
cancelarul federal vest-german, Hel
mut Kohl, a inițiat campania electo
rală pentru alegerile generale de la 
6 martie, printr-un atac violent la 
adresa celor 13 ani de guvernare So- 
cial-democrată. Luind cuvîntul în ca
drul unei conferințe a Partidului De- 
mocrat-Creștin, ținută la Ludwigsha
fen, cancelarul Kohl a dat semnalul 
unei campanii electorale apreciată ca 
„dură", în perspectiva unui scrutin 
în care strategii U.C.D. speră ca 
partidul să obțină majoritatea iii 
Bundestag.

După cum remarcă observa urii 
politici, U.C.D. — neliniștit după vțe- 
cul suferit în alegerile regionale, ele 
la 19 decembrie, ciștigate de social- 
democrați — își va axa campania 
electorală pe citeva teme majore : 
prioritatea luptei împotriva șomaju
lui, care afectează actualmente 2,2 
milioane vest-germani, și apărarea 
„duble'i decizii" a N.A.T.O., din de
cembrie 1979, privind desfășurarea de 
noi rachete nucleare. în caz de eșua
re a negocierilor de la Geneva asu
pra eurorachetelor.

„Muncă, pace și viitor garantat" — 
acesta este sloganul care va figura 
pe afișele electorale ale cancelarului 
Kohl. U.C.D., menționează agenția 
France Presse, va cheltui 29 milioa
ne de mărci vest-germane pentru 
desfășurarea acestei campanii de 
șapte săptămîni.

★
în legătură cu hotărîrea președin

telui R. F. Germania privind dizol
varea Bundestagului și organizare» 
de alegeri anticipate, președintele 
P. C. German, Herbert Mies, a făcut 
o declarație în care se arată ; „Ți- 
nînd seama de îngrijorarea profundă 
a maselor largi de oameni ai muncii 
din R.F.G. față de problemele păcii, 
asigurării locurilor de muncă și vii
torul lor, comuniștii vest-germani 
vor desfășura lupta electorală sub 
lozinca „Locuri de muncă, nu ra
chete !“.

Bilanț tragic
Vn număr de 220 de avioane „Star- 

fițlhter" s-au prăbușit in R.F.G. din 
19.60, anul achiziționării acestor apa
rate de către Luftwaffe. Forțele 
aeriene vest-germane au dispus de 
o flotilă maximă de 749 aparate 
„F-104 Starfighter", supranumite 
„sicrie zburătoare" după numeroa
sele accidente care au avut loc. In 
prezent, numărul lor a fost redus 
la 368 exemplare. Aceste cifre, date 
publicității duminică la Bonn, au 
fost furnizate de secretarul de stat 
al Ministerului Apărării, Peter- 
Kurt Wuerzbach, ca urmare a unei 
anchete parlamentare.
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