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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe trimisul special al președintelui S.U.A.,

ACȚIUNț Șl MĂȘURț PRACTICE, EFICIENTE PENTRU ÎNFĂPTUIREA 

HOȚĂRlRILOR CONFERINȚA NAȚIONALE A PARTIDULUI

O mare îndatorire și o mare răspundere a metalurgiștilor: 

METALUL NECESAR ECONOMIEI - ASIGURATHMC, 
INTEGRAI, DE BUNĂ CALITATE!

— Care este caracteristica princi
pală a dezvoltării metalurgiei in ac
tualul cincinal și, prin această pris
mă, cum pot fi apreciate rezultatele 
obținute in activitatea productivă a 
ramurii in anii 1981 și 1982 ?

— De la bun început se cuvine 
precizat că întreaga concepție de 
făurire și dezvoltare a acestei ra
muri, integrată armonios in sistemul 
economic national, aparține secreta
rului generai al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, Datorită 
orientărilor șl indicațiilor deosebit 
de prețioase pe care metalurgiștii 
țării le-au primit permanent din 
partea secretarului general al parti
dului, industria metalurgică intră in 
actualul cincinal intr-o nouă etapă 
evolutivă, caracterizată prin accen
tuarea laturilor calitative ale pro
ducției de metal, prin intensificarea 
procesului de modernizare și diver
sificare sortimentală, potrivit exi
gențelor din ce în ce mai mari ale 
industriei constructoare de mașini și 
ale celorlalte ramuri ale economiei 
naționale. Ca urmare a unor măsuri 
aplicate consecvent pe linia reali
zării unor noi unități metalurgice și 
a unor noi capacități de producție 
pe marile platforme metalurgice de 
la Galați, Hunedoara, Reșița, Tîrgo- 
viște, a dotării suplimentare și mo
dernizării unor secții de elaborare 
și prelucrare a oțelului din celelalte 
unități, a perfecționării pregătirii 
cadrelor șl organizării procesului 
de producție a fost dezvoltată 
cu rapiditate baza tehnică a ra
murii ; astfel incit se poate afir
ma că industria metalurgică a 
reușit în primii doi ani ăi cinci-
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Neculai AGACHI
ministrul industriei metalurgice

naiului actual să se ridice la ni
velul necesităților, făcind față cu 
succes nu numai cerințelor cantita
tive sporite de metal, ci și celor ca
litative, inclusiv pentru subramu- 
rile de vîrf ale industriei construc
toare de mașini. Se realizează in 
prezent în țară mărci de oțeluri și 
sortimente de produse metalurgice 
de înaltă tehnicitate care pînă acum

CONVORBIRILE intCjl 
LA ÎNCEPUT DE AN

se asigurau din import, cum slnt: 
oțelurile speciale de scule, oțelurile 
pentru rulmenți și organe de asam
blare, unele sortimente de bare 
trase, sîrme trefilate, table și benzi 
pentru industria electrotehnică, table 
și benzi inoxidabile, table pentru 
industria navală, țevi pentru caza
ne, material tubular pentru forajul 
la mare adincime, inserții metalice 
pentru anvelope auto și altele. Prin 
eforturile deosebite ale metalurgiș
tilor, anul 1982 a marcat, de aseme
nea, o serie de rezultate bune în do
meniul diversificării producției, creș
terii nivelului tehnic și calitativ al 
produselor metalurgice și, in conșer 
cință, s-a asigurat valorificarea su
perioară a metalului și a materiilor 
prime care concură la obținerea 

acestuia. Au fost obținute unele re
zultate bune și pe linia reducerii 
consumurilor specifice de materii 
prime și materiale, precum și de 
combustibili, consumul integrat al 
acestora pe tona de oțel fiind redus 
cu aproape 30 kg combustibil con
vențional față de anul 1980. Ca ur
mare, cheltuielile materiale au fost 
reduse in 1982 față de anul anterior 
cu 8,5 lei la l 000 lei producție- 
marfă, iar beneficiile au crescut în 
aceeași perioadă cu peste- un mi
liard lei.

Cu toate acestea, trebuie să ară
tăm că rezultatele generale obținute 
pe ansamblul ministerului nu sînt 
de natură să ne mulțumească, 
ele neridieîndu-se in anul 1982 la 
nivelul capacității unităților meta
lurgice, al dotărilor de care dispune 
în prezent metalurgia și al tuturor 
cerințelor de metal pentru consumul 
intern și pentru export. Datorită 
unor neajunsuri in activitatea inter
nă și in desfășurarea programelor 
de cooperare cu celelalte ministere 
nu s-a reușit asimilarea unor sorti
mente noi, de mare necesitate, nu 
s-au realizat integral prevederile de 
plan la unele sortimente, iar rezul
tatele economice ale unor unități 
metalurgice s-au situat mult sub ni
velurile planificate.

— Conferința Națională a partidu
lui a pus in fața metalurgiștilor not 
sarcini, noi îndatoriri, care converg 
spre asigurarea unui salt calitativ in 
această importantă ramură economi
că. Concret, cum se va acționa in in
cest scop ?
(Continuare in pag. a V-â)

BUZĂU :
Metalul — valorificat 

superior
Colectivul întreprinderii de 

sirmă și produse din sirmă 
Buzău acordă in acest an o a- 
tenție deosebită valorificării 
superioare a fiecărei tone de 
metal. In întreprindere s-a ge
neralizat procedeul de trefilare 
cu ungere hidromecanică, care 
asigură diminuarea consumului 
de metal și creșterea gradului 
de valorificare a acestei ma
terii prime. Se află în curs de 
montaj o linie de presare și 
două cuptoare de calcinare, 
realizate prin autodotare, des
tinate fabricării unor electrozi 
mult solicitați de economia na
țională. In cursul acestei săp- 
tămîni, se va definitiva micro- 
instalația de zincare la cald a 
sirmelor de 0,2—0,4 mm, care se 
realizează pentru prima dată In 
România. O preocupare susți
nută manifestă metalurgiștii în
treprinderii și in privința va
lorificării materialelor refolo- 
sibile In vederea fabricării de 
produse necesare în construcții 
și agricultură. Pentru acest an. 
ei și-au propus să economiseas
că 700 tone de metal, cu 200 
tone mai mult decît in 1982. 
(Steiian Chiper, corespondentul 
„Sclntei!").

Producția de oțel in 1983

subsecretar
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți, 11 ia
nuarie, la Predeal, pe Lawrence S. 
Eagleburger, trimis special al pre
ședintelui S.U.A., Ronald Reagan, 
subsecretar de stat pentru probleme 
politice.

La primire a luat parte Ștefan An
drei, ministrul afacerilor externe.

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

Oaspetele a adresat președintelui 
Nicolae Ceaușescu un cordial mesaj 
personal și cele mai bune urări din 
partea președintelui Statelor Unite 
ale Americii, Ronald Reagan.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
un cald salut și cele mai bune urări

ROMÂNIA SOCIALISTĂ
-stat al democrației 

muncitorești, revoluționare
„Dezvoltarea democrației socialiste, participarea maselor 

la conducere presupun așezarea fermă a întregii vieți sociale pe 
bază de legi și norme care să stabilească cu precizie direcțiile 
de activitate. Să veghem să se asigure un echilibru și o concor
danță corespunzătoare între organismele democratice și orga
nismele de stat, care nu se contrapun ci trebuie să conlucreze 
în mod armonios formînd sistemul unitar al democrației socia
liste, al statului democratic socialist? al statului democrației 
muncitorești, revoluționare”.

NICOLAE CEAUȘESCU
Țara Întreagă ■ sărbătorit de 

curind trei decenii și jumătate de 
la memorabila zi de 30 Decembrie 
1947, cind in România a fost abo
lită monarhia și proclamată Repu
blica. S-au produs de atunci evo
luții de anvergură, ' mutații pro
funde în .toate sferele vieții soci- 
al-economice, ideologice, politice, 
culturale. Alături de acestea, un 
proces de continuă perfecționare 
Și dezvoltare a străbătut in toți 
acești ani însuși statul nostru.

Baza înfăptuirii celei mai 
largi democrații — lichida*  
rea proprietății private a- 
supra mijloacelor de pro
ducție Procesul d® devenire a 
statului nostru, ca stat al demo
crației muncitorești. In care s-a 
realizat guvernarea societății de 
către poporul însuși, liber și stă- 
pin pe destinele sale, a cunoscut 
două mari etape : prima, care du
rează aproximativ pînă la cel 
de-al IX-lea Congres al partidului 
și a doua, care începe cu acesta 
și continuă și in prezent. Chiar de 
la început, prin instaurarea puterii 
oamenilor muncii, prin lichidarea 
proprietății private asupra mijloa
celor de producție și trecerea la 
înfăptuirea principiului socialist 
de repartiție a produsului social și 
venitului național au fost puse — 
așa cum aprecia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — bazele pentru înfăp
tuirea celei mai largi democrații 
pe care a cunoscut-o vreodată 
omenirea. Dar tn cadrul acestei 
prime perioade absolutizarea de
terminismului economic in dezvol
tarea societății a generat ideea că 
afirmarea și perfecționarea demo
crației socialiste au loc, In mod 
automat, ca urmare a dezvoltării 
forțelor de producție. N-a fost in- 
tîmplător faptul că tocmai în 
această perioadă — cind a existat 
o asemenea înțelegere reducțio- 
nist-econornistâ a evoluției socie
tății socialiste, cind au avut o 

de stat pentru prob 
președintelui Statelor Unite ale 
Americii.

In timpul convorbirii a fost re
levată evoluția pozitivă a raporturi
lor româno-americane pe cele mai 
diverse planuri, exprimindu-se do- 

„ rința de lărgire în continuare a aces
tora, în spiritul principiilor cuprinse 
în documentele și înțelegerile con
venite la cel mai înalt nivel, spre 
binele celor două țări și popoare, al 
cauzei păcii, cooperării și ințelegerii 
între națiuni.

In cursul schimbului de vederi 
cu privire la viața internațională s-a 
subliniat necesitatea de a se acțio
na pentru rezolvarea pe cale politi
că, prin tratative, a stărilor de răz
boi, a tuturor diferendelor dintre 
state, pentru înfăptuirea dezarmării, 
și in primul rind a dezarmării nu
cleare, pentru succesul negocierilor 
de la Geneva privind armele nu- 

largă circulație teza ascuțirii lup
tei de clasă pe măsura inaintării 
în construcția sqcialistă și cea po
trivit căreia dictatura proletaria
tului ar fi o putere neîngrădită de 
lege — istoria a consemnat abu
zuri și ilegalități în diverse țări 
socialiste, printre care și in țara 
noastră. Ilegalități pe care, după 
cum este bine știut, partidul nos
tru le-a analizat, restabilind ade
vărul și repunind în deplinele ei 
drepturi legalitatea socialistă. In 
același timp au fost stabilite mă
suri ferme care să garanteze că 
asemenea abuzuri șl ilegalități nu 
se vor mai repeta in România.

Așadar, Istoria a demonstrat că 
unitatea dintre socialism și demo
crație nu se realizează de la sine, 
in mod automat. Cucerirea puterii 
politice și apoi făurirea bazei eco
nomice și tehnico-materiale a so
cialismului reprezintă doar cadrul 
politic și economic, premisele obi
ective care fac posibilă și nece
sară făurirea și adîncirea demo
crației socialiste. Transformarea 
posibilității în realitate este opera 
factorului politic conducător al so
cietății, a partidului comunist, a 
activității politico-organizatorice și 
cultural-educative a acestuia, in 
vederea asigurării deplinei mani
festări a posibilităților de creație 
a maselor, transformării poporu
lui în subiect activ al istoriei, par
ticipării sale la conducerea efecti
vă a societății.

Cadrul de manifestare a 
inițiativei și acțiunii mase
lor — permanent perfecțio
nat C® urmare a liniei novatoare 
imprimate cursului Istoriei noastre 
de către Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român — care 
inaugurează cea de-a doua etapă a 
procesului de devenire a statului in 
stat al democrației muncitorești, re
voluționare — partidul, in frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
Întreprins o tenace șl temeinică ac

ime politice
cleare cu rază medie și armele stra
tegice, pentru înghețarea bugetelor 
militare și reducerea armamentelor, 
pentru încheierea cit mai curînd cu 
rezultate pozitive a reuniunii de la 
Madrid, pentru întărirea securității 
și colaborării europene, pentru li
chidarea subdezvoltării și instaura
rea unei noi ordini economice, pen
tru salvgardarea și consolidarea pă
cii în întreaga lume.

Subsecretarul de stat a exprimat 
gratitudinea sa pentru Întrevederea 
acordată, manifestindu-și satisfacția 
de a fi primit de șeful statului ro
mân, de a avea un larg schimb de 
păreri privitor Ia ansamblul relații
lor dintre cele două țări, precum și 
la unele aspecte majore ale vieții 
politice internaționale.

Primirea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

tivitate de perfecționare a ansam
blului relațiilor sociale și, în acest 
cadru, a acordat și acordă o aten
ție de prim ordin dezvoltării demo
crației socialiste, ca latură esențială 
a operei de construcție socialistă și 
comunistă.

Evident, afirmarea șl aplicarea 
principiilor democrației socialiste 
s-au realizat printr-un proces social 
complex, de durată, desfășurat sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român. Inspirînd și indrumind în
deaproape acest proces, secretarul 
general al partidului a subliniat in 
repetate rinduri că socialismul ca 
orinduire, fiind rezultatul creației 
conștiente a maselor de oameni al 
muncii, impune, în mod legic o or
ganizare politică profund democra
tică a societății care să asigure 
exercitarea deplină a libertăților 
cetățenești, participarea poporului 
la conducerea tuturor proceselor re
voluționare.

Datorită activității desfășurate 
de partid tn direcția perfecționării 
conducerii economico-sociale, a 
dezvoltării democrației socialiste, 
s-a realizat un larg cadru institu- 
țional-organizatoric, unic în felul 
său, alcătuit din Partidul Comunist 
Român, statul socialist cu organele 
sale, organele cu dublă natură — 
de partid și de stat —, Frontul De
mocrației și Unității Socialiste, for
mele de participare directă a ma
selor largi, a întregului popor la 
conducerea societății. Actuala confi
gurație a sistemului de conducere a 
societății noastre reprezintă. In 
același timp, un salt calitativ de 
importanță istorică in natura socia
lă a puterii de stat din societatea 
noastră : transformarea statului in 
stat al democrației muncitorești, re
voluționare.

Prof. unlv. dr. 
Ladislau LttRINCZ 
Conf. unlv. dr. 
Marin NEAGU

(Continuare in pag. a IV-a)
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Lecția constructorilor
Istoria nouă a acestui cartier cralovean. Rovine II, 

se numără in ani, in cițiva ani numai. Și poate fi 
cuprinsă in puține cuvinte. Pe vremuri — citeva că
suțe rătăcite printre maidane. Apoi căsuțele au fost 
demolate și oamenii s-au mutat in centru, țar Rovi
ne II rămăsese un fel de groapă de gunoi a orașului, 
unde se aventurau puștii pe vreme bună, cu jocurile 
lor și de unde nu mai puteai ieși ori ieșeai desculț 
daca te aventurai pe vreme ploioasă.

Pe urmă, timid, au apărut primele blocuri, primele 
alei. Și, ca peste noapte, ele au impinzit toată zona. 
Și tot ca peste noapte au apărut terenurile de joacă, 
pomii, florile, citeva complexe comerciale, dispensa
rul, grădinița, școala. Și, intre timp, s-a tot construit...
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A fi zootehnist și a înțelege importanța
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I
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Profitind de prezența constructorilor acolo, m-am 
oprit la două dintre ultimele blocuri in con
strucție, blocuri de colț, G 17 și G 18, lipite unul 
de celălalt și care se vor un fel de bijuterie în beton. 
Dar in afară de faptul că sint ultimele semne ale 
trecerii acestor constructori prin noul cartier, cele două 
blocuri niai au o semnificație. Ele sint destinate celor 
ce au construit cartierul. Ele sint așteptate chiar de 
constructori. S-au lăsat pe ei la sfirșit, poate dintr-un 
soi de altruism specific breslei ori, poate, pentru a 
simți mai viu imboldul de a da contur grabnic car
tierului.

Faptul acesta, că pe ei s-au lăsat la urmă, îmi re
amintește o intimplare recentă : la un centru de des
facere a legumelor și fructelor tocmai sosiseră mere ; 
mere mari, roșii, abia culese. Fără să șovăie, ca și 
cum ar fi fost cel mai firesc lucru, vinzătorul a pus 
de-o parte citeva lăzi, pe alese, explicind in gura 
mare : ,.Astea sint pentru noi I" Un fel de a aplica, 
fără probleme de conștiință, vechea zicală potrivit că
reia „cine-mparte, parte-și face". tnsă nu toată lumea 
se călăuzește după acest ,,principiu" : printre multi al
ții, constructorii cartierului Rovine II au demonstrat 
acest lucru. Cine e pus de societate să „împartă", nu 
e pus să-și „facă parte" in detrimentul celorlalți. Așa 
este drept, așa este cinstit. Iar vechea zicală s-o lăsăm / 
unde-i este locul — in desuetudine. /

Anica FLORESCU
■*  WMMă MMM» «KW nBMMB BMMM «MMM MMMMI MMM»
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De-a dreptul senzațional : o vacă, 
pe numele ei „Dărăbanca“ a dat, in
tr-o perioadă de lactație, 63 (șase 
zeci și trei) de litri de lapte pe zi !

Lucrul ar putea să treacă drept o 
Intimplare, o mare curiozitate, dacă 
n-ar exista, la aceeași fermă, și a 
doua vacă, numită ,.Emana“, care a 
depășit și ea, anul acesta, 60 de li
tri pe zi. Și poate că incă s-ar mai 
putea crede că și asta este o intim
plare dacă producția medie a în
tregii ferme n-ar fi de aproape 6 000 
de litri de lapte anual pe cap de vacă 
furajată.

O fermă cu 500 de vaci care li
vrează anual mult peste 100 de va
goane de lapte !

Frați zootehniști, dați fuga la 
Dulbanu, în județul Buzău, ca să ve
deți cum se face o asemenea treabă, 
ca să înțelegeți la ce cote se poate 
ridica (și cum) profesia dumneavoas
tră ! Știm, prima dumneavoastră în
trebare este : da, insă de unde are 
ferma Dulbanu hrana necesară pen
tru asemenea producții 7 Răspunsul 
este (și tocmai aici se află „cheia și 
lăcata"): ferma nu dispune de gondiții 
speciale, nu se lăfăie in terenuri pen
tru culturi furajere, nu primește ni
mic „in plus". Ci gospodărește cu 
chibzuință, pricepere și hărnicie 
ceea ce are. Tot ce are ferma 
aceasta din belșug este valoarea mo
rală și profesională, adunate in min
tea și in sufletul unui om — bătrinul 
tehnician (țăran care și-a făcut stu
diile la fără frecvență) Andrei GA- 
BURA.

In cele ce urmează nu ne vom o- 
cupa de latura tehnică a lucrurilor 
(poate o vom face cu alt prilej, răs- 
pindirea experienței de aici fiind, 
mai degrabă, misiunea organelor a- 
gricole de specialitate), ci vom dis
cuta cu Gabură despre el, despre 
viața și gindurile lui, iar asta, cum 
veți vedea, va însemna un pilduitor 
discurs despre etica muncii.

De la bun Început, Andrei Gabu
ră a ținut să ne spună că, particl- 
pind ca delegat la Conferința Națio
nală a partidului a fost profund im
presionat de modul în care a pre
zentat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în Raportul său, problemele extrem 
de importante ale agriculturii, ale 
dezvoltării zootehniei în special. „To
varășul Ceaușescu a subliniat cu 
putere marea răspundere ce revine 
crescătorilor de animale și, intr-a
devăr, succesul muncii noastre e 
strins legat de conștiința răspunde

sau dacă tinjesc după ceva și după 
ce anume...

Rep : Producția cea mai mare de 
la o vacă o știm — 63 de litri pe zi. 
Dar cea mai mică 7

Gabură : Producția cea mai mică o 
dau aici doar citeva exemplare — 13 
litri. N-am ce să-mi reproșez in le
gătură cu ele, pentru că am făcut tot 
ce se putea face. Asta este potenția
lul lor biologic. Dar spun asta numai 
după ce am făcut pentru ele tot ce 
se putea face.

Rep. : N-ar putea fi vorba de nici

Ce gîndește un om care obține zilnic 
o producție de 63 de litri de lapte de la o vacă

rii care trebuie să-l Însoțească pe 
zootehnist in orice clipă a activită
ții sale". Am vizitat apoi ferma și 
am văzut lucruri uimitoare, după 
care am purtat următoarea convor
bire :

Reporterul : Ne iertați că vă pu
nem o întrebare... copilărească : ce 
este, pentru dumneavoastră, o vacă 7

Andrei Gabură : O vacă nu în
seamnă deloc același lucru pentru 
toți crescătorii de vaci. Așa cum nu 
pentru toți oamenii obiectul muncii 
lor înseamnă același lucru. Unii îl 
privesc cu răspundere, alții cu indi
ferență, după cum a reușit fiecare să 
înțeleagă importanța muncii sale și 
rosturile sale in societate. Vacile de 
aici, pe care eu le cunosc, pe fieca
re, de cind s-a născut, că eu le-am 
dat nume și număr matricol, le-am 
urmărit și le-am dirijat creșterea, 
Înseamnă enorm. Mie, aceste vaci, 
îmi vorbesc. Cind trec prin grajd și 
mă uit la ele, ochii lor imi vorbesc 
— imi spun dacă sint sătule ori flă- 
minde, dacă sint sănătoase, odihnite

un reproș. Această producție, cea 
mai mică, de 15 litri pe zi, este, pen
tru unele ferme pe care le-am cu
noscut. cea mai mare producție. Ce 
ați face, de exemplu, dacă am merge 
împreună să vizităm o fermă de vaci, 
din aceeași rasă Holstein, vaci care la 
sosirea lor in țară produceau, in me
die, 35 de litri pe zi, iar acum, după 
doi ani, produc 4—5 litri 2...

Gabură : Ce-aș face 7 Cred că aș 
muri de inimă. N-aș suporta să văd 
așa ceva. Cei de acolo, unde or fi ei, 
trebuie trimiși să se ocupe de orice 
altceva. Mie aici, acum citva timp 
mi-a murit o vacă. Damaschina, 
mama vacii Emana care dă acum 60 
de litri pe zi. Și Damaschina era o 
vacă toarte bună. Dar a făcut ma
mită. din neglijența unui îngrijitor, 
șl n-am mai putut s-o salvăm. Am 
stat la căpătiiul ei și o vedeam cum 
se uită la mine și îmi cere s-o scap, 
iar eu nu puteam să fac nimic, ni
mic. O săptămînă n-am putut să-mi 
vin in fire. După aceea m-am tot 
gindit dacă n-a fost și greșeala mea

muncii tale!
pe undeva. Că nu l-am învățat și nu 
l-am dădăcit cit trebuie pe îngrijitor 
ca să simtă cit de mare este răspun
derea lui pentru animalul ce i s-a dat 
in îngrijire. Că dragostea pentru a- 
ceste animale o fi ea, n-o fi, dar răs
punderea trebuie să fie. Unui om nu 
poți să-i ceri, neapărat, dragoste 
pentru munca lui, dragoste cu sila 
nu se poate, dar conștiinciozitate, co
rectitudine și interes — asta da !

Rep. : Ce ați face dacă, să zicem, 
ați fi numit șef al unei ferme de vaci 
unde lucrurile nu merg ca lumea și 
ar trebui puse la punct 7...

Gabură ; Aici la noi. în vecini, de 
exemplu, la Amaru 7 Intîi și întîi 
m-aș uita bine in jurul meu să văd 
ce am și, mai ales, pe cine am. Și 
mi-aș alege niște oameni și i-aș în
văța. Că de aici vine totul, să știți 
asta de Ia mine. Iată, in urmă cu 
niște ani, ni s-a oferit să trimitem un 
om la niște cursuri de specializare 
pentru tnsămînțări artificiale. Con
ducerea noastră l-a ales pe un teh
nician tinăr. Deștept băiatul, nimic 
de zis. Dar eu am intervenit și am 
obținui să trimitem incă unul, pe un 
țăran de al meu. Că tehnicianul, 
știam eu. era cu programul, cu orele 
de serviciu... Țăranul meu nu. el era 
cu munca, atit cit e nevoie... Mare 
lucru ! Și nu m-am inșelat. Că. in 
scurt timp, tehnicianul a plecat de la 
noi, atras de alte zări. Țăranul a ră
mas și e și acum specialistul nostru 
In domeniul respectiv.

Rep. : Dacă n-ați fi fost crescător 
de animale, ce ați fi fost 7

Gabură : La mine s-a intîmplat să 
fiu crescător de animale. Că am in
trat la ferma asta, care tot a statului 
era, încă din 1936. Pe urmă am făcut 
tot războiul și tot aici m-am întors.

Mihai CARANFIL 
Steiian CHIPER

(Continuare in pag. a n-a)

MUREȘ :

Economii de energie 
și combustibil

Preocupați Încă din 
primele zile ale aces
tui an de găsirea și 
aplicarea unor noi so
luții tehnice care să 
contribui^, la reducerea 
consumului de energie 
si combustibil, oame
nii muncii din indus
tria județului Mureș 
au obținut In prima 
decadă a lunii Ianua
rie importante econo
mii de energie electri
că. Ei au economisit, 
intre altele, peste 300 
MWh energie electrică, 
cantitate echivalentă 
cu producția unei hir

*
CONSTANTA :

drocentrale de putere 
medie. Totodată, in 
contul economiilor, re
alizate indeosebi prin 
recuperarea resurselor 
energetice refolosibile, 
se Înscrie și cifra do 
759 000 mc gaze natu
rale, cele mai însem
nate economii înregis- 
trindu -le întreprinde
rile „IMATEX", „Prod- 
complex" din Tirgu 
Mureș șl întreprin
derea de sticlărie și 
faianță din Sighișoara. 
(Gh. Giurgiu, cores
pondentul „Sein teii").

Noi capacități 
de producție

La întreprinderea 
piscicolă Constanța au 
intrat In producție 
trei noi obiective de 
investiții pentru pre
parate din pește ma
rin și de apă dulce : 
fabrica de conserve 
de pește cu o capaci
tate de prelucrare de 
4 000 tone pe an, tn- 
zestrată In totalitate 
cu utilaje produse de 
industria româneas
că, secția de afumăto-

rie și depozitul frigo
rific. De asemenea, 
în aceste zile s-au în
cheiat lucrările de ex
tindere a pepinierei 
Mihail Kogălniceanu, 
care are o suprafață 
de 30 hectare luciu de 
apă și este amenajată 
pentru creșterea diri
jată a peștelui. 
(George Mihăescu, 
corespondentul „Scln- 
teii“).
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[FAPTUL | 
DIVERS ACTIVISTUL DE PARTID
Cu trenul la scară |

- permanent în mijlocul oamenilor, acționînd împreună cu ei 
pentru realizarea sarcinilor economice ale fiecărui colectiv
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Zilnic, autobuzele efectuau 
126 de curse intre Constanța și 
Agigea, pentru a-i transporta pe 
cei 1 400 de hidrotehnicieni care 
execută ecluza de la mare a 
canalului și noul port Constan- 
ța-Sud. Intrucit autobuzele con
sumau mari cantități de motori
nă — ne scrie M. Georgescu — 
cineva a avut o idee inspirată: 
să se înlocuiască autobuzele cu 
trenurile. Și iată că, incepind 
din aceste zile, traseul autobu
zelor este parcurs acum de patru 
perechi de trenuri personale, 
care au halte de urcare și 
coborire in două zone dens 
populate ale orașului și in alte 
două zone de lucru ale șantie
relor. Ce inseamnă asta ? Se 
realizează o economie de zeci de 
mii de litri motorină pe lună. E 
ceva !
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Merită 
osteneala!
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Despre pasiunea lui Mihai Șa- 
gău din satul Fițcău, județul 
Mureș, s-a dus vestea in tot ju
dețul. împreună cu părinții și 
cu soția sa, Mărluța, el crește 
an de an peste 20 de bovine (din 
care 10 vaci cu lapte), zeci de 
oi, 50 familii de albine și sute 
de păsări. Grajdul construit 
după o concepție proprie (și 
care a servit drept model pen
tru multe gospodării individua
le din zona necooperativizată) 
are asigurată alimentarea cu 
apă prin cădere liberă. Anul 
trecut a livrat statului nu mai 
puțin de 25 000 litri lapte, trei 
juninci gestante, doi tăurași, un 
porc și zeci de kilograme de 
lină, pe care a incasat peste 
144 000 lei.

Merită osteneala !
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La miez 
de noapte...

...in sectorul zootehnic al coope
rativei agricole din Rahmanu, 
județul Tulcea, s-au furișat trei 
indivizi, care au dat iama printre 
purcei. Deși plănuiseră sd ia 
fiecare din ei cite trei purcei, 
din grabă mare și din lăcomie și 
mai mare au înșfăcat zece, l-au 
înghesuit In portbagajul unei 
mașini și nu s-au mai oprit de- 
cit in comuna Basarabi — Con
stanța, de unde sint, de fel, toți 
trei: Gheorghe Bărbulescu (pro- 

Iprietarul mașinii), Stoian Tăta- 
ru și Nicolae Stanoiu. Purceii

< au fost tăiați pe capete și fie
care și-a luat cite trei. Cum 
să-l împartă insă pe-al zecelea? | 
Pînd 
le-au 
legii 
sec.
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Ijd-ți stabilească ei partea, 
venit in ajutor oamenii 

fi toți trei au înghițit inI
| Paharul în plus...
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Deși in starea in care se afla, 
cel mai cuminte lucru pentru 
Nicolae Stamate din Tg. Cărbu- 
nești era sd se ducă acasă să 
se culce, el a intrat, clătinln- 
du-se, in restaurantul din piață 
și a cerut să mai bea. Ospăta
ră de la bar l-a sfătuit să nu 
mai insiste.

Atît i-a trebuit lui Stamate! 
A început s-o insulte, s-o ame
nințe. L-au sfătuit și alți con
sumatori să se potolească, 
tunci Stamate s-a năpustit asu
pra lor, dar in cele din urmă a 
fost imobilizat și dat pe mina 
oamenilor de ordine. Apoi — 
după cum ne scrie președintele 
Judecătoriei Tg. Cărbunești, 
C. Banța — scandalagiul a 
potolit cu o condamnare.
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In localitatea Cerna din jude
țul Tulcea s-a înregistrat un 
record absolut In materie de 
construcții zootehnice. Despre 
ce este vorba? Construcția 
grajdurilor unei ferme pentru 
creșterea vacilor a început in 
anul 1976 și nici acum, in anul 
de grație 1983, adică după șapte 
ani de zile, grajdurile nu sint 
terminate. Ele au fost înălțate 
doar pe jumătate. In decursul 
anilor s-au ocupat de ele 
două unități de specialitate. 
Acum lucrează aici niște meș
teri de pe un șantier din Brăila. 
Dar in ritmul de melc in care 
muncesc și ei, molipsindu-se 
probabil de la predecesori, 
sint toate șansele- ca joianele sd 
mai aștepte mult și bine

Pină cind, fraților?
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„Trudea", 
nu gluma!

Există in Baia Mare « 
te „Gospodina" cu un 
frumos: „Crenguța". Vrît

faptul săvîrșit de vinză- 
M.P. Sosind in un’tate 
sute de sticle cu alcool 
rafinat, ea a început să
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numai 
toarea 
citeva 
dublu
le „boteze" după un „ritual" ul- 
trabanal : scotea dopurile origi
nale, sustrăgea din fiecare sticlă 
cam o cinzeacă de alcool, punea 
la loc apă chioară, după care as
tupa sticlele in așa fel incit sd 
nu se cunoască. Pină in mo
mentul in care a fost prinsă a- 
supra faptului „botezase" o sută 
de sticle și nu le-ar fi „iertat" 
nici pe celelalte. După cum nici 
Pe

I

I
I

ea n-o s-o ierte legea.

II Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scinteii“J

Există in viața fiecărui colectiv de 
muncă momente de referință, mo
mente hotărîtoare. Acum, la început 
de an, cind s-a trecut la mobilizarea 
eforturilor pentru înfăptuirea sarci
nilor de plan în lumina hotărîrilor 
adoptate de Conferința Națională a 
partidului, este binevenit și necesar 
ca organele și organizațiile de partid 
să-și reexamineze cu înaltă răspun
dere, și exigență, în spirit critic și 
autocritic, activitatea desfășurată 
pentru a stabili măsuri hotărîte în 
vederea perfecționării stilului lor de 
muncă, eliminării cauzelor care au 
dus uneori la ruperi de ritmuri, la 
inconsecvențe în realizarea proprii
lor hotărîri.

...Criteriul de referință și exigențe
le ce se impuneau dezbaterilor au fost 
deosebit de clare : ele porneau de la 
indicația dată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al parti
dului, potrivit căreia sarcinile de 
plan privind realizarea resurselor 
energetice trebuie considerate mini
me. Tocmai de aceea, intr-o ple
nară a comitetului de partid cu 
activul de la întreprinderea minieră 
Comănești au fost supuse unei cri
tici aspre rămînerile în urmă în 
unele sectoare de activitate, calitatea 
scăzută a cărbunelui extras (pentru 
care întreprinderea a plătit în anul 
trecut penalizări de milioane de lei), 
ordinea și disciplina care lasă de 
dorit și altele. Fapt pozitiv, exigența 
comunistă s-a manifestat în condi
țiile în care întreprinderea a reali
zat o producție fizică netă supli
mentară de peste 9 000 tone de căr
bune.

Din aprecierile critice și autocritice 
plenara a ajuns, firesc, la unele con
cluzii necesare, binevenite. Reconsi
derarea criteriilor de repartizare a 
forțelor in punctele-cheie ale pro
ducției, necesitatea intăririi ordinii 
și disciplinei, crearea unui climat de 
exigență in toate colectivele de 
muncă, lărgirea bazei obștești a 
muncii de partid au fost doar citeva 
dintre aceste concluzii. Pe temeiul 
lor s-au formulat noi cerințe cu pri
vire la efortul mai mare de gîndire 
și de acțiune ce trebuie investit pen
tru a se dobîndi efecte maxime de 
la fiecare măsură și acțiune preco
nizate.

Derulînd activitatea din anul tre
cut, examinînd mai atent acțiunile 
inițiate de comitetul de partid, se 
poate spune că nu întotdeauna, în

. A fi zootehnist
(Urmare din pag. I)

Că-s de principiul ăsta, al statornic 
ciei; omul cind se apucă de o treabă,, 
apăl pe aceea s-o învețe și s-o fata 
bine, cit se poate mai bine. In ’57 am, 
zis că nu știu prea multe lucruri șl 
m-am apucat să-mi fac studiile. Aici 
învățam, citeam, conspectam ; de 
multe ori, aici, in grajd. Am devenit 
tehnician. Nu m-am gindit niciodată 
la o altă meserie dacă pe asta am a- 
pucat s-o învăț și s-o fac. Acuma, 
dacă stau și mă gindesc, tot așa aș 
fi fost, orice altă meserie aș fi făcut, 
în orice altă muncă eu tot atita su
flet aș fi pus, pentru că ăsta-i secre
tul mulțumirii omului în viață. Cînd 
am luat locul întii pe tară, ministerul 
m-a premiat și m-a trimis în Ame
rica, într-o delegație de specialiști in 
agricultură. Am vizitat Indianapolis 
și alte state. Am văzut ferme de vaci 
extraordinar de moderne, de meca
nizate... Și totuși, n-au putut acolo 
să-mi arate o vacă cu o producție 
mai mare de 40 de litri pe zi. Cind 
le vorbeam eu de „Dărăbanca" mea 
cu 63 de litri rămîneau cu gurile 
căscate. Eram mindru, vă spun 
drept 1 Pe tine trebuie să te bizui, 
întotdeauna. Odată a venit aici un 
tovarăș mai mare de prin minister și 
mi-a promis că-mi face rost de niște 
șroturi, că aveam mare nevoie... De

pe urmele

Cooperației - un rol mai activ, mai dinamic 
în intensificarea schimbului de mărfuri dintre oraș si sat

Cu ce se întorc la oraș camioanele cooperației de producție, achiziții și desfacere 
a mărfurilor din județul Teleorman după ce transportă mărfuri la sate?

In ansamblul măsurilor adoptate de conducerea de 
partid și de stat pentru dezvoltarea continuă o auto- 
conducerii și autoaprovizionării fiecărui județ, a fie
cărei localități, pentru valorificarea din plin a posibi
lităților de sporire a producției agricole și intensifi
care a schimbului de mărfuri dintre oraș și sat, sarcini 
de o deosebită importanță revin cooperației de pro
ducție, achiziții și desfacere. Folosind mai eficient 
condițiile favorabile create prin cadrul legislativ exis
tent, unitățile cooperației de producție, achiziții și des
facere a mărfurilor au datoria să stimuleze și să dez
volte interesul populației de la sate pentru creșterea și 
contractarea unui număr sporit de animale și păsări, 
-pentru dezvoltarea producției de legume și fructe, con
tribuind astfel la sporirea veniturilor țărănimii, la apro
vizionarea mai bună a orașelor cu produse agroali- 
mentare și a satelor cu mărfuri industriale. Cooperația 
de producție, achiziții șl desfacere a mărfurilor este

menită să devină un adevărat centru al alianței dintre 
clasa muncitoare și țărănime care, așa cum orăta to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU Io Conferințo Națională 
a partidului, „trebuie să se manifeste, in primul rind, 
in producție, in realizarea schimbului de produse agro- 
alimentare și industriale”.

Cum acționează, practic, unitățile cooperației pentru 
o răspunde acestor exigențe? Am cercetat activitatea 
desfășurată de acestea în județul Teleorman. Iar in
trucit „Scînteia” a mai analizat in urmă cu doi ani 
activitatea cooperației teleormănene pentru sporirea 
continuă o achizițiilor de produse agroalimentare din 
gospodăriile populației, ne propunem in articolul de 
față să ne referim atît la activitatea uniunii județene 
- UJCOOP - Teleorman, cit și a unităților din aceleași 
comune — învecinate cu Alexandria - Țigănești și 
Nanov.

Răspunzînd întrebării noastre „Cu 
ce se întorc spre oraș camioanele 
cooperației?", tovarășul Mihai Iones- 
cu, vicepreședinte al UJCOOP Te-

*) An in care unitățile cooperației nu au avut cifre de plan

Indicatori U.M.
1980 1981 1982

Plan Realizat Plan Realizat Plan Realizat
porcine tone 1 350 339 988 552,4 —• 94
ovine tone 590 368 356 477,4 _ • 147
ouă mii buc. 10 000 2 902 10 500 4 534 37 000 3 752
păsări tone 250 85,5 296 79,2 1 170 134
legume tone 950 603 938 1 266,6 940 1 732
miere tone 160 39,2 158 160,4 108
purcei livrați 
Ia populație bucăți 5 200 _ • 6 700 k _ • 6 200

După cum reiese din tabelul pre
zentat mai sus, la anumite produse 
agroalimentare — ca legume, păsări, 
ouă, miere — achiziționate și pre
date la fondul de stat de unitățile 
UJCOOP Teleorman s-a obținut o 

fața unor sarcini clare, precise s-a 
acționat unitar : n-au fost puse în 
consonanță mijloacele muncii poli
tico-educative cu cele organizatorice, 
cu cele tehnice. De cele mai multe 
ori. diferitele analize se rezumă la 
simple puneri in temă cu principa
lele sarcini și neajunsuri din unele 
sectoare — la modul constatativ — 
urmate de dezbateri sumare, grăbite, 
de afișarea unui panou cu o lozincă, 
și ea cu un conținut general, ab
stract.

Poate fi întîlnită, apoi, în activita
tea comitetului de partid al minei o 
„inițiativă" care, suplinind controlul, 
îndrumarea și ajutorul concret, con
duce sigur la formalism. Este vorba

VIAȚA DE PARTID 

vește însă activitatea nemijlocită cu 
oamenii, direct la locul lor de muncă, 
controlul, îndrumarea și sprijinul 
acordat organizațiilor de bază, comi
tetul de partid din Întreprindere, ca 
dealtfel și comitetul orășenesc de 
partid au încă destule neîmpliniri.

Evident, acum, la început de an, se 
poate aprecia că la întreprinderea 
minieră Comănești există mari re
zerve (neutilizate) și în ceea ce pri
vește exploatarea zăcămîntului de 
cărbunq, dar și fh ceea ce privește 
munca directă, concretă cu oamenii 
— rezerve care așteaptă să fie puse 
grabnici în valoare. Mai ales că, așa 
cum se sublinia în Raportul prezen
tat de tovarășul Nicolae Ceaușescu

în orașul Comănești

la Conferința Națională a partidu
lui, „Sarcini importante revin mine
rilor in vederea realizării producției 
de cărbune și asigurării țării cu căr
bune cocsificabil și energetic^ în 
conformitate cu programele stabi
lite".

O situație asemănătoare — care 
pune în evidență deficiențele unui 
stil de muncă asemănător — am in- 
tîlnit și la Combinatul de prelucrare 
a lemnului din aceeași localitate. 
Aici am fost prezenți la adunarea 
generală a reprezentanților oamenilor 
muncii. Bilanțul realizărilor arată 
că, deși s-au obținut o serie de suc
cese in îndeplinirea unor indicatori 
de plan, la unele sortimente fizice 
multe luni de zile nu s-au atins ni
velurile planificate, înregistrîndu-se 
însemnate restanțe și la export. Nu 
vom insista însă acum asupra fap
tului că. deși materialul prezentat 
adunării numea liDsurile manifesta
te. luările de cuvînt au făcut abstrac
ție de ele, justificările ținîndu-se 
lanț. Au fost însă de reținut inter
vențiile reprezentanților centralei și 
ministerului de resort — Mircea Ște
fan și Gheorghe Țiț — care au venit 
în unitate cu citeva zile mai înain
te de data ținerii adunării. Aceasta 
le-a permis să cunoască problemele 
reale cu care se confruntă combi
natul : risipa de materii prime șl 
materiale, fluxuri tehnologice încil- 
cite, calificarea necorespunzătoare a

La munte, în excursie și
Oficiile județene de 

turism din întreaga 
țară se află, în aceste 
zile, la dispoziția tutu
ror celor care doresc 
să plece in excursii sau 
în concedii în oricare 

din stațiunile balneo
climaterice. Aceeași in
vitare li se adresează 
și elevilor aflați încă 
în vacanță.

Oficiițe județene de 
turism Oferă și asigură

cu produse agroalimentare. Fapt con
firmat, între altele, și de livrările din 
baza ‘proprie, chiar „fără plan", a a- 
numitor cantități de carne sau de 
miere.

Cu toate acestea, pot fi apreciate 
satisfăcătoare rezultatele respecti
ve ? Faptele dovedesc că nu. Coo
perația teleormăneană — dealtfel 
ca și din alte județe — a rămas an 
de an mult datoare față de plan, 
față de societate, nu și-a realizat 
deci! intr-o proporție inadmisibil de 
redusă sarcinile de achiziții Ia o 
serie de produse esențiale — cum 
sînt carnea de porc, carnea de oaie, 
ca să nu mai vorbim de cea de 
pasăre, unde proporția de îndepli
nire a planului abia depășește 10 
la sută. La capitolul „ouă", „reali
zările" de anul trecut reprezintă, 
incredibil, doar o zecime față de 
plan.

Aceste neîmpliniri apar cu atît 
mai nefirești cu cît — după cum se 
știe — unitățile cooperației oferă, 

unor oameni. Toate aceste minusuri 
și altele, cu exemplificări, cu date 
concrete puse față în față cu justi
ficările invocate de șefii de secții și 
fabrici (parcă am asistat la o adu
nare numai a acestor șefi), au repre
zentat pentru activitatea viitoare a 
combinatului un sprijin binevenit, 
oportun.

In secții, comuniștii, ceilalți oameni 
ai muncii spun cu ce greutăți se con
fruntă, cunosc cauzele, au și propu
neri pentru remedierea lor. Ecoul 
preocupărilor și sugestiilor lor, al 
greutăților pe care le intîmpină nu 
s-a făcut însă auzit în adunarea re
prezentanților oamenilor muncii. 
Aceasta probabil și pentru că secre
tarul adjunct al comitetului orășe
nesc de partid, tovarășul Vasile 
Ailincăi, care avea sarcina să ajute 
la pregătirea temeinică a adunării 
generale, s-a îngrijit doar de aspec
tul „estetic" al sălii de ședințe și de 
prezența la aceasta. Dealtfel, pre
zent la această adunare a fost și to
varășul Dumitru Potoroacă, secretar 
al comitetului orășenesc de partid, 
care a sosit în ultima clipă, așa incit 
n-a putut să ajute concret la buna 
desfășurare a adunării. Cu alte cu
vinte, prezențe la o adunare doar 
pentru a se „ponta" participarea la 
ea și nicidecum pentru a ajuta di
rect, concret la pregătirea și buna 
ei desfășurare.

Acum, cînd în fața colectivelor de 
muncă din întreprinderile miniere 
stă sarcina patriotică de a contribui 
la asigurarea independenței energe
tice a țării — după cum se sublinia
ză în Raportul prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu la Conferința 
Națională a partidului, in 1983, peste 
90 la sută din consumul de energie 
primară îl vom asigura cu forțele 
proprii, iar în domeniul utilizării ma
terialelor lemnoase sarcina de redu
cere a consumului a fost stabilită la 
35—38 la sută — este absolut nece
sară intensificarea sprijinului acor
dat de organele locale de partid or
ganizațiilor din întreprinderi, con'* * 
ducerilor colective ale acestora. Acest 
sprijin trebuie să fie acordat însă nu 
doar în ședințe, ci în munca con
cretă, directă, vie cu oamenii, des
fășurată in mijlocul lor, împreună 
cu ei, pentru îndeplinirea sarcinilor 
la fiecare loc de muncă, de către 
fiecare om al muncii.

de întocmirea pentru toate cele 20 
de organizații de bază a unor mate
riale tip, așa-zise „cadru". Și care, 
evident, nu pot fi decît generale. 
Așa s-au petrecut lucrurile cind s-a 
analizat situația primirii în partid 
ori cînd au avut loc adunări
le generale de partid și s-au 
analizat concluziile asupra discuțiilor 
individuale (indiferent dacă aceste 
discuții s-au terminat sau nu). Și 
pentru a... simplifica și mai mult 
activitatea, înlocuind spiritul viu, 
dinamic al muncii de partid cu 
șablonul și formalismul, aici a deve
nit un fapt obișnuit practica de a 
se „împrumuta" de la o organizație 
de partid la alta referate care apoi se 
citesc ca atare.

Desigur, plenara comitetului de 
partid cu activul său poate fi consi
derată un reviriment. Dar el este 
doar parțial ; revirimentul real, con
cret trebuie să se facă simțit în or
ganizațiile de bază, Ia locurile de 
muncă ale brigăzilor, în activita
tea productivă a fiecărui om al 
muncii de la întreprinderea minie
ră Comănești. Referatele bune, spi
ritul critic și autocritic din cursul 
dezbaterilor, măsurile adoptate de 
plenară își dovedesc viabilitatea, 
determină înrîuririle dorite numai 
în măsura în care se regăsesc în ac
tivitatea practică, de zi cu zi, acolo 
unde se hotărăște soarta planului, 
unde propunerile și soluțiile judi
cioase prind viață. In ceea ce pri-

• • •
la Urziceni ml-a zis să mă duc să le 
iau. M-am dus de patru ori la Urzi
ceni și tot n-am primit... Și mi-am 
zis : „Ce faci tu, Andrei tată, cu 

•mina ta, e bun făcut". Și-am pus mina 
de mi-am făcut o bază furajeră de 
nu mai am treabă cu nimeni și cu 
nimic... Din ce ? Din ce s-a găsit. To
tul e să-ți meargă mintea, să isco
dești, să fii stăruitor și meticulos.

Rep. : Aveți o noră, tehnician aici. 
A învățat ceva de la dumneavoastră 
de cînd muncește aici ?

Gabură : Eu zic că da. Mai mult 
nu vă spun decît că acum vreo cî- 
teva seri ne-am întîlnit la masă, a- 
casă. în timp ce mîncam am între- 
bat-o de niște viței... Mi-a zis că e 
totul in ordine. Dar am văzut-o că se 
cam grăbea să înghită. După ce-a 
terminat de mîncat, i-a spus neves- 
ti-mi in tairiă : „Mă duc acolo îna
poi că nu prea e în ordine cu vițeii 
ăia !“ E o fată muncitoare și știe 
meserie. E tehnician veterinar și uite 
că de cițiva ani lucrăm cu ea. fără 
medic veterinar... Important e că am 
învățat-o ce și cum să gindească des
pre munca asta a noastră.

Rep. : Numai pe ea ?
Gabură : Cum numai pe ea ? Pe 

toți. Noi aici, toți o sută citi sîntem, 
trebuie să gindim și să muncim la 
fel. Adică foarte bine. Altfel n-am 
făcut nimic.

leorman, ne-a oferit următorul tabel, 
ilustrind diagrama achizițiilor, pre
cum și unele activități proprii.

oarecare creștere în 1982 față de 1980, 
deși cu unele reculuri față de 1981. 
Ceea ce demonstrează posibilitățile 
reale de care dispune și cooperația 
teleormăneană de a contribui mai 
substanțial la aprovizionarea orașelor

Virgil GHEORGHIȚA

în vacanță
toate serviciile privind 
transportul, cazarea și 
masa.

Este de reținut fap
tul că la transportul pe 
calea ferată se acordă 
reduceri de tarife.

In schimbul produselor agroalfmen- 
tare, importante cantități de măr
furi industriale necesare țărănimii, 
de Ia bunuri de larg consum, de 
folosință Îndelungată, pină la ma
teriale de construcții etc.

După opinia interlocutorului, una 
din principalele cauze ale neîmpli- 
nirilor amintite o constituie lipsa 
materialului biologic — puii de o 
zi și purceii care să fie livrați popu
lației spre creștere și contractare. 
De exemplu, anul trecut, baza pro
prie a UJCOOP n-a dispus decit 
de 200 000 pui de-o zi. Nu ne îndoim 
că așa stau lucrurile, dar această 
lipsă are și ea o cauză sau mai 
multe. Dintre care numim una : de
zinteresul. Căci este bine știut, așa 
cum arată, dealtfel, diferite expe
riențe locale, gospodarii inimoși gă
sesc soluții, apelînd chiar și la me
toda tradițională a cloștilar. Totul 
este însă să vrei, să ai inițiativă, 
să ai dorința vie de a rezolva pro
blemele, nu de a căuta „motivări"!

Ce s-a întreprins și se întreprin
de pentru înlăturarea acestei „ba
riere" în calea sporirii producției și 
contractărilor de carn^ și ouă din 
gospodăriile teleormănene ? Con
semnăm în primul rind sporirea nu
mărului incubatoarelor UJCOOP : 
de la 7 la 22, cu o producție de 
70 000 pui fiecare. Nu am întîlnit 
însă răspunsuri edificatoare asupra 
măsurilor de igienă și protecție 
sanitară, ca și a măsurilor tehnolo
gice necesitate de marea producție 
de pui. Or, lipsa acestora poate 
pricinui pagube de proporții.

în ce privește incurajarea crește
rii porcinelor in gospodăriile popu
lației, aici se cuvine evidențiată 
persistența UJCOOP-ului, care și-a 
menținut propria matcă chiar „fără 
plan", llvrînd populației o bună par
te din materialul biologic necesar. 
Repetăm, asta în condițiile cînd car

sesizări » opinii •propuneri •

CUVÎNTUL CITITORILOR 
CUVÎNTUL OAMENILOR MUNCII

Prin iluminat natural, economii 
de energie electrică

Economia de materii prime și 
materiale, de energie electrică e o 
problemă principală de care se 
ocupă intens și colectivul fabricii 
de transformatoare „Electroputere" 
Craiova. în ultima vreme, munci
torii, tehnicienii și inginerii de aici 
au reușit să găsească cheia unei 
ecuații deosebit de importante : 
înlocuirea iluminatului electric cu 
iluminatul natural. Cum ? Gospo
dărește. Oamenii muncii din secție, 
împreună cu o echipă de la servi
ciul mecano-energetic al întreprin
derii, au montat pe acoperișurile li
niilor de fabricație în locul acope
rișurilor clasice din beton peste 
35 luminatoare cu o suprafață de 
aproximativ 18 metri pătrați -fie
care — în total. 630 mp. Această 
„inovație" simplă și gospodărească, 
în timp ce a făcut să pătrundă în 
hale lumina, naturală, a făcut să 
iasă de acolo risipa de energie 
electrică. Mai mult : în condițiile

Pe cînd din
Cu luni de zile în urmă, în Pe- 

trila, cunoscuta așezare minerească, 
funcționa un club muncitoresc. Pe 
la începutul anului 1981, clubul a 
fost închis pentru renovare. Cu 
această ocazie, în holul de la in
trare au fost executate unele lu
crări de artă plastică, a fost re
parat mobilierul, clubul dobîndind 
o înfățișare remarcabilă, demnă de 
un lăcaș de cultură.

Ciudat este însă ce a urmat. Căci 
odată terminată opera de renovare, 
organele locale, după ce au privit 
cu multă dragoste clubul, au tras 
concluzia că el ar trebui... închis.

De ce ? Pentru ca nu cumva 
amatorii de cultură să facă murdă
rie pe jos. Au fost puse zăvoare, au 
apărut lacăte și de luni de zile pi-

O risipă de neînțeles
într-una din zilele lunii decem

brie mă aflam cu treburi la Fabri
ca de zahăr din Țăndărei, județul 
Ialomița. în curtea acestei unități, 
unde procesul de producție se des
fășoară în plin, am întilnit o risipă 
de asemenea proporții că, pur și 
simplu, m-a revoltat. Unul din re
ziduurile acestei fabrici este me
lasa. Acest subprodus, la respecti
va fabrică, se depozitează in două 
cisterne de foarte mare capacitate 
(mii de tone), din care se livrează 
diferiților beneficiari. în ziua cînd 
am fost acolo, deși cisternele erau 
umplute ochi, melasa continua să 
fie „depozitată" în ele I Firesc, o 
imensă masă fluidă se scurgea în 
curte, formînd un strat de circa 
40—50 cm 1 Drumul de acces in

PE SCURT, DIN SCRISORI
• Premieră industrială. Recent, I.U.O. „Progresul" din Brăila a rea

lizat excavatorul ST-1201 cu braț telescopic. Nou! utilaj poate lucra alter
nativ cu trei tipuri de cupe de adîncime de la 0,6 mc Ia 0,9 mc în func
ție de lungimea brațului. (Profir Dascălu, corespondent voluntar-grăila) 
• Lucrări superficiale. Datorită defecțiunilor, încă din faza de montare 
a automatelor de scară, la blocul nr. 66 din Calea Rahovei nr. 303 se 
irosește o mare cantitate de energie electrică. Deși blocul a fost dat în 
folosință din luna aprilie 1982, nici pină acum organele învestite cu re- 
cepționarea lucrărilor nu au solicitat constructorului înlocuirea automa
telor defecte de la cele 4 scări ale blocului. (Ilie Hanceviuc, Calea Raho
vei nr. 303, București) • Prin muncă obștească. în ultimele trei luni, 
harnicul colectiv de muncitori de la districtul 7 C.F.R. Tirgoviște-Sud a 
colectat și predat uzinelor „23 August" 85 tone de fier vechi. în întregul 
district acțiunea de economisire a metalelor și de colectare a f’e-ului 
vechi continuă. (Gheorghe Muscaloiu — secția L7, C.F.R. Titu) • Măsură 
necesară. In ultima perioadă de timp, tot mai multe compostoare de pe 
mijloacele de transport în comun ale întreprinderii de transporturi Bucu
rești (I.T.B.) au fost montate... invers față de poziția normală. Din această 
cauză, compostarea biletelor se face anevoios, mai ales in condiții de aglo
merație. Propun I.T.B. să readucă toate compostoarele din mijloacele de 
transport la poziția normală și la o înălțime corespunzătoare. (Prof. 
M. Dumitru, București). • Risipa și blocurile de desen. Pentru reduce
rea consumului de hîrtie, propuneam cu mai mult timp în urmă, In ca
drul acestei rubrici, să se confecționeze coperțile blocurilor de desen 
pentru elevi (coperți care de regulă se aruncă) din carton mai subțire 
ori să se producă foi detașabile de desen care să poată fi puse între ve
chile coperți. Cum pînă în prezent n-am constatat să se fi întreprins 
ceva în această privință, reiau propunerea — cu speranța că, poate, va 
fi luată acum în considerare. în felul acesta s-ar evita risipa unei mari 
cantități de carton. (Petre Moise, corespondent voluntar).

nea de porc fusese scoasă din pla
nul de achiziții al cooperației. Acum 
insă, cind planul pe acest an pre
vede preluarea de la populație, pe 
bază de contract, a unei cantități 
de 2 900 tone carne de porc,- capa
citatea cooperației județene de a 
acoperi întreg necesarul de purcei 
este vădit depășită. Așa incit con
ducerea UJCOOP, organele județe
ne in cauză trebuie să ia de urgen
ță măsurile necesare spre a asigura 
materialul biologic pentru contrac- 
tanți.

Atunci cind vorbim de marile po
sibilități ale cooperației de produc
ție, achiziții și desfacere a mărfu
rilor trebuie să avem în vedere, 
fără îndoială, în afara bazei mate
riale de care dispune acest sector, 
și capacitatea organizatorică, stilul 
de muncă al activității, al muncii 
cu oamenii. Iată ce ne-a determinat 
să revenim, după doi ani și ceva, 
în comunele amintite — Țigănești 
șl Nanov.

Președintele cooperativei din Țigă
nești, Pândele Modoran, se simte 
„sigur" cind se discută despre reali
zarea planului valoric la achiziții pe 
anul trecut : 655 200 lei față de un 
plan de 589 000 lei. La fel cînd ne 
vorbește despre producția de legume 
din curțile și loturile aflate în folo
sința consătenilor : 85 tone, față de 
numai 11,5 tone, cît era planul. Iar în 
ziua cînd stăteam de vorbă, consăte
nii Iui încheiaseră deja cu coopera
tiva contracte pe 1983 pentru 78 tone 
de legume.

Cînd vine însă vorba de achizițiile 
de ouă și carne de pasăre, lucrurile 
se schimbă. Din cele 443 000 de ouă 
contractate anul trecut, au fost pre
date numai 58 000. Iar la carne de 
pasăre, din planul de 8 000 kg au fost 
predate numai 4 695 kg. Care să fie 
cauza ? Lipsa de tradiție, de experi
ență ? In nici un caz. Pentru că, toc

în care halele de lucru erau închi
se ermetic, fără putința de a se 
face o aerisire normală, zeci de 
ventilatoare electrice de mare ca
pacitate funcționau continuu pen
tru evacuarea fumului rezultat din 
operațiile de sudare a metalelor. 
Instalația de iluminat natural de 
care aminteam poate fi deschisă 
acum cu ușurință, fumul ieșind 
afară singur, fără a mai fi nevoie 
de ventilatoare, aparate consuma
toare de energie electrică. Cititorii 
se pot întreba : ce s-a întîmplat cu 
cei 630 mp de plafon înlocuit cu 
luminatoare de sticlă ? în nici un 
caz nu s-au risipit : dalele rezul
tate au fost folosite tot chibzuit, 
gospodărește. Din ele s-a construit 
un nou atelier de întreținere nece
sar întreprinderii.

Nicolae MAROGA 
tehnician, întreprinderea 
„Elect roputere“-Craiova

nou la club?
clor de petrflean n-a mai călcat 
prin sălile clubului renovat.

O singură întrebare nu și-au pus 
tovarășii de la consiliul popular '■ 
cine are nevoie de un club bint 
dotat, pe pereții căruia sînt zugră
vite lucrări de artă, dacă... clubul 
stă încuiat ? Noi, tinerii și bătrinii 
orașului, dorim un lăcaș cultural 
deschis, în care să putem intra cu 
toții, să vedem acolo un film, să 
citim o carte, să ne distrăm. în 
speranța că vom fi îrfțeleși. vă ru
găm să publicați și rîndurile noas
tre la rubrica „Cuvîntul cititorilor, 
cuvîntul oamenilor muncii".

Un grup de tineri 
din orașul Petrlla

unitate era inundat, iar persoanele 
care intrau și ieșeau mergeau 
prin melasă ! Intrebind ce se in- 
tîmplă cu această melasă, risipită, 
mi s-a răspuns că va fi diluată cu 
apă și... evacuată la canal.

Cum se știe, unitățile agricole au 
mare nevoie de acest produs, pe 
care îl amestecă cu paie tocate și-l 
dau în hrana animalelor. Dar Fa
brica de zahăr din Țăndărei in loc 
să dea melasa unităților agricole o 
dă la canal.

Nu se găsește nimeni care să 
„dea la canal" asemenea apucături?

Păun ILIESCU 
comuna Chirnogenl, 
județul Constanța

mai aici, la Țigănești, cu oamenii co
munei, funcționează o fermă de păsări, 
producătoare de ouă destinate incu
batoarelor UJCOOP-ului. Mai degrabă 
este vorba de altceva — și anume de 
lipsa de interes atît a cooperativei 
locale, cît și a organelor cooperației 
județene pentru creșterea păsărilor 
in gospodării. Neglijență ce și-a cău
tat „acoperire" sau „consolare" în... 
poziția fruntașă a comunei la legu
micultura. Or, știut lucru, planul 
poate fi considerat îndeplinit numai 
cind toți indicatorii sînt onorați.

La Nanov, ca și în urmă cu doi ani, 
din nou nerealizarea planului valoric 
de achiziții, cu aproape 250 000 lei. 
Cauzele-urmări ale celor constatate 
In ancheta precedentă : necultivarea 
corespunzătoare a terenurilor din 
curți și a loturilor aflate în folosință, 
absența indrumării și stimulării locui
torilor de a crește păsări și animale 
pentru consumul propriu și pentru 
contractare. Dealtfel, între timp, fos
tul președinte al cooperativei a și fost 
Înlocuit. Noul președinte, Gheorghe 
Slăteanu, împreună cu activiști ai 
consiliului popular comunal, a vizitat 
toate curțile necultivate, a discutat 
cu oamenii despre avantajele ce le 
pot obține din legumicultura. Dar 
la Nanov rămin încă foarte multe de 
făcut spre a se îndrepta lucrurile, iar 
organele UJCOOP, consiliul popular 
au datoria să ajute concret, nemijlo
cit la activizarea cooperativei spre a 
valorifica la modul cuvenit potenția
lul comunei.

Investigația privind activitatea coo
perației teleormănene de producție, 
achiziții și desfacere a mărfurilor 
evidențiază o activitate insuficient de 
fermă, de energică, de hotărîtă pen
tru realizarea sarcinilor încredințate, 
tendințe de „mulțumire cu puțin". 
Se impun deci o cotitură radi
cală pentru valorificarea efectivă 
a tuturor resurselor existente în 
gospodăriile populației, stimularea și 
îndrumarea concretă, practică a pro
ducătorilor, respectarea cu rigurozi
tate a planurilor contractuale, la toți 
indicatorii. Și, nu în ultimul rind, 
dezvoltarea conștiinței fiecărui acti
vist din acest domeniu că și de munca 
lui depinde sporirea contribuției 
la schimbul de mărfuri dintre sat și 
oraș, in interesul bunel aprovizio
nări și creșterii continue a nivelului 
de trai ai oamenilor muncii.

Laurentlu DUȚA 
Stan ȘTEFAN
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CREȘTEREA MAI ACCENTUATA A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII
„Este necesar să înțelegem că 

nu putem vorbi de făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, de 
înaintarea spre comunism, de ridi
carea continuă a nivelului de trai 
al poporului fără a realiza o înaltă 
productivitate a muncii. Trebuie să 
facem astfel încît economia noastră 
socialistă să' realizeze o productivi
tate superioară, devenind competi
tivi și din acest punct de vedere 
cu orice economie dezvoltată".

I

NICOLAE CEAUȘESCU

Republicana
S(CALCULATĂ PE BAZA| 
^VALORII PRODUCȚIEI NETE)
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La început, anunțul surprinde : 
„Cu actualul număr de oameni și cu 
dotarea tehnică existentă putem 
tripla productivitatea muncii in fa
bricația de mașini-unelte grele". 
Aflat pe o imensă pancartă în hala 
de mașini grele a întreprinderii de 
mașini-unelte și agregate București, 
anunțul este completat și de modali
tățile practice prin care poate fi a- 
tins acest țel. Ele vizează, în spe
cial, organizarea producției și crește
rea calității muncii omului sub as
pectul calificării și responsabilității, 
înnoirea tehnologiilor, promovarea 
mai susținută a mecanizării și auto
matizării, întărirea ordinii și disci
plinei în muncă.

De aici, din acest punct, dimensiu
nea rezervelor de creștere a pro
ductivității mun
cii în această mo
dernă și presti
gioasă unitate a 
industriei noastre 
apar 
nan te. 
crește 
ori ] 
tatea 1 
aceeași 
tehnică și uma
nă este, trebuie 
s-o recunoaștem, 
o mare șansă 
pentru un colec
tiv. O șansă eco
nomică ce poate 
și trebuie să fie fructificată cît mai 
repede cu putință. Nu in ritmurile de 
pînă acum — apreciabile, însă insu
ficiente față dc posibilitățile exis
tente — ci în ritmurile 
exigențele formulate la 
Națională a partidului.

La comitetul de partid 
1982 productivitatea 
cut cu circa 7 la 
precedent, iar în 1983 ritmul de 
tere planificat este de 8 la sută, 
poate fi accelerat ritmul prevăzut ? 
— iată întrebarea la care am căutat 
răspuns.

Cuvintul decisiv al bunei 
organizări a producției, «k*  
întreaga întreprindere, ne spune 
maistrul principal Constantin Nea- 
gu, secretarul organizației de partid 
din secțiile de mașini grele, s-a tre
cut la reorganizarea formațiilor de 
lucru în vederea utilizării mai bune 
a fondului total de timp. Calculele 
arată că, în medie, fiecare procent 
cîștigat în acest perimetru înseamnă 
și un procent în plus in creșterea 
productivității muncii. Or, anul 
trecut fondul de timp maxim dis
ponibil a fost cu cîteva procente 
mai mic față de cifra planificată, 
de 97,2 la sută. Tocmai de aceea 
am.trecut la orga.nizarm, unui flux 
tehnologic etapîzât și cdntimni, răs-

cresc responsabilitatea montatorilor 
și productivitatea muncii. Un e- 
xemplu : la montajul mașinilor de a- 
lezat și frezat, A.F.P.-200, timpul de 
lucru la asamblare s-a redus cu o 
săptămînă, și aceasta în condițiile în 
care ne aflăm într-o etapă de asi
milare completă a componentelor".

Da, bătălia pentru o productivita
te mai înaltă la I.M.U.A.B. impune, 
în primul rînd, o bătălie susținută 
pentru mai buna folosire a timpului 
de lucru, pentru buna organizare a 
producției. Este un domeniu în care 
niciodată nu se poate spune că re
sursele au fost epuizate.

„în momentul actual ne aflăm In 
fața unui adevărat salt calitativ, pe 
care îl vom realiza, în primul rînd, 
prin urmărirea și programarea pro-

i

impresio- 
Să poți 
de trei 

productivi- 
muncii cil 

l dotare

La întreprinderea de mașini-unelte și agregate-București

Nu numai la nivelul planului,
ci la nivelul marilor posibilități

impuse de
Conferința

aflăm 
muncii a 

sută față de
că în 
cres- 
anul 
creș- 
Cum

ducției pînă la nivelul locului de 
muncă, în detaliu, cu ajutorul calcu
latorului electronic — ne spune șe
ful compartimentului organizarea 
producției și a muncii, economistul 
Vasile Clonda. Acest proces de im
plementare a tehnicii celei mai avan
sate va fi întregit cu modernizarea 
fluxului informațional intern prin 
instalarea unor terminale electro
nice în secții. Din păcate, planurile 
întocmite de noi în acest scop se 
amînă de multă vreme, din cauze nu 
întotdeauna obiective."

O preocupare la ordinea 
zilei: cu ce randamente sint 
utilizate mașinile ? Alci’ Ș1 nu 
numai aici, factorii de creștere a 
productivității muncii se află într-o 
strinsă interdependență, buna orga
nizare a producției, de pildă, nepu- 
tînd fi concepută fără progres teh
nic. Iar ca dotare, spun cei de la 
I.M.U.A.B. cu mîndrie, moderna uzi
nă bucureșteană este comparabilă cu 
cele mai prestigioase întreprinderi 
din lume. Este o condiție necesară 
pentru asigurarea unei înalte pro
ductivități, dar nu și suficientă. Im
portant este ca baza tehnică din 
dotare să fie folosită cu cele țnai 
înalte randamente.

Nu întîmplător, tocmai în această 
priyjnță am consemnat '
mtre’ce

---- , • privință am consemnat preocupări trul Gheorghe 
punzmd astfel indicațiilor tovarS- dintri^e mai susținute. Prin apli-
șului Nicolae Ceaușescu pe care ni 
le-a dat cu prilejul ultimei vizite de 
lucru în unitatea noastră. Prin noul 
flux, ce cdnstă în specializarea echi
pelor pe un anumit grup de operații,

carea noilor tehnologii de călire cu 
flacără a ghidajelor, roților dințate 
și a șuruburilor cu bile, de proiecta
rea cărora a răspuns inginerul Paul

MUNCITORI, TEHNICIENI Șl INGINERI! OAMENI Al MUNCII!

Acționați ferm in fiecare întreprindere pentru promovarea progresului tehnic, 

ridicarea calificării profesionale, perfecționarea organizării producției și a muncii, întărirea 

ordinii și disciplinei, asigurînd toate condițiile în vederea îndeplinirii și depășirii sarcinii de 

creștere a productivității muncii in acest an !
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Zamfir, se scontează o eficiență eco
nomică pe planul creșterii producției 
și a productivității de peste un mi
lion și jumătate lei.

O mare cantitate de muncă ma
nuală a fost eliminată în hala strun
gurilor carusel prin instalarea va- 
goneților-platformă de 80 tone 
forță cu acționare automată. Insta
larea vagoneților a solicitat un mare 
volum de lucrări, efectuate prin 
muncă patriotică. Dealtfel, mecani
zarea încărcării-descărcării și trans
portului în întreprindere este un 
obiectiv prioritar, avîndu-se în ve
dere o anume rămînere în urmă față 
de celelalte sectoare ale producției.

Cert este că dotarea tehnică, prin- 
tr-o folosire mai judicioasă poate 
conduce la importante economii de 

forță de muncă, 
așa cum reiese 
și din programul 
unității de ridi
care a productivi
tății : „prin creș
terea gradului de 
utilizare intensi
vă a strungurilor, 
a centrelor de 
prelucrare și a 
mașinilor cu co
mandă numerică, 
va fi economisită 
forța de muncă a 
150 de oameni".
Acesta 
un ] 

de policalificarea și 
tirea profesională a

O permanentă 
nare a oamenilor, 
nici un om al muncii 
afara programului de | 
profesională, ne spune 
lenati, șeful serviciului personal. Cei 
60 de lectori specialiști țin în fiecare 
săptămînă cîte o lecție teoretică, ur
mată de demonstrație practică. La 
această accentuare a 
practic-aplicativ s-a ajuns în urma 
propunerii ■ muncitorului Gheorghe 
Bulgărea, de a se face un panou di
dactic al instalației hidraulice. Ideea 
a fost apoi preluată și adaptată și 
de celelalte secții. La încheierea ci
clului, fiecare cursant va fi testat și, 
în funcție de punctajul obținut, va fi 
proous pentru promovare profesio
nală sau pentru retrogradare". Reiese 
că pîrghiile cointeresării materiale și 
morale vor fi folosite mai bine în 
scopul ridicării calificării. Alături de 
aplicarea fermă a acordului global, 
întrecerea socialistă la nivel indivi
dual, de formații și secții stimulează 
energiile creatoare. în fiecare secție 
există un grafic „la zi" al întrecerii 
și un panou al primilor clasați.

„Acestea sînt veritabile oglinzi 
ale muncii noastre, cu efect edu
cativ incontestabil, ne*  spune mais- 

Popa. Spiritul de 
întrecere în rîndul oamenilor muncii 
conduce, cum e firesc, la o preocu
pare sporită pentru ridicarea conti
nuă a calificării".

La întreprinderea de mașinl-unel- 
te și agregate București se acționea
ză susținut pentru creșterea produc
tivității muncii. Și ritmul de crește
re realizat în 1982, și cel prevăzut 
pentru 1983 putem spune că sînt 
bune în comparație cu alte uzine si
milare. Dar nu asemenea comparații 
trebuie făcute, ci comparații cu ni
velul înalt al dotării tehnice de care 
dispune uzina, cu posibilitățile exis
tente aici. Și privind din nou panoul 
din hala de mașini grele a uzinei, 
reamintim că aceste posibilități in
dică o creștere de trei ori a produc
tivității muncii. Iată o ștachetă spre 
care cu siguranță că harnicii oa
meni de la întreprinderea de mașini- 
unelte și agregate București vor 
privi cu mai multă ambiție. Cu ho
tărârea de a o trece cit mai curînd.

Ion MARIN

este însă 
proces legat 

de pregă- 
personalului. 
perfecțio- 
„Nu a rămas 
din uzină în 
perfecționare 

: Nicolae Co-

La
caracterului

La întreprinderea textilă „Ardeleana" - Satu Mare

Hotărîtoare este perfecționarea 
calificării muncitorilor

întreprinderea tex
tilă „Ardeleana" — 
Satu Mare oferă, dirt 
nou, un exemplu lău
dabil și o experiență 
fructuoasă în direcția 
creșterii productivității 
muncii. In anul 1982, 
acest indicator a fost 
depășit cu 3 la sută, 
iar in acest an se pre
vede o creștere față 
de sarcina planificată 
pe anul precedent de 
123 la sută. Iată ce 
ne-a relatat tovarășul 
ing. Alexandru Mic, 
directorul întreprinde
rii, în legătură cu mă
surile care s-au luat 
și se vor lua în conti
nuare pentru reali
zarea acestei sarcini :

— Mă voi referi la 
patru factori prin
cipali : 1) în centrul 
acțiunii de creștere a 
productivității muncii 
situăm — nici nu pu
tem concepe altfel — 
oamenii, preocuparea 
pentru creșterea ne
contenită a competen
ței și responsabilității 
lor profesionale, a ran
damentului lor produc
tiv. De aceea, am or
ganizat, anul trecut, o 
serie de teste, insoțite 
de cursuri de perfec
ționare, la care au luat 
parte 214 muncitori, cu 
rezultate mai slabe în

producție, la absolvirea 
cărora s-a observat o 
îmbunătățire radicală a 
randamentului lor. 
Procentul muncitorilor 
care nu-și îndeplinesc 
normele a scăzut de la 
13,8 la sută la 3,2 la 
sută. La sectorul fini
saj s-a trecut pe scară 
largă la policalificarea 
muncitorilor — acțiu
nea fiind în plină des
fășurare. Se asigură 
pregătirea finisorilor în 
două-trei profesii în
rudite. Astfel, în func
ție de cerințele zilnice 
ale producției, un mun
citor de la mașina de 
albit, de exemplu, va 
putea fi capabil să lu
creze și la mașina de 
termoîicat sau cea de 
vopsit, de apretat etc. 
2) Prin această acțiu
ne, vizind creșterea 
competenței profesio
nale combinată cu mă
rirea gradului de auto
matizare a mașinilor 
(prin autodotare), s-a 
putut trece la o serie 
de măsuri cum ar fi 
mărirea zonei de 
deservire de la 10 la 
12 mașini dc țesut, iar 
la finisaj,, la mașina 
de vopsit continuu, nu
mărul persoanelor care 
supraveghează această 
fază s-a redus de la 
cinci la trei. 3) O re

zervă însemnată de 
creștere a productivi
tății o reprezintă buna 
întreținere a utilaje
lor, scăderea timpului 
de staționare a aces
tora. In acest scop am 
introdus pe scară lar
gă tipizarea, unificarea 
și standardizarea pie
selor de schimb și a 
subansamblelor, creîn- 
du-se și magazii 
intermediare cu piese 
de schimb. Care a fost 
efectul ? La mașinile 
de țesut, spre exemplu, 
timpul de staționare 
cauzată de defectarea 
unor piese s-a redus în 
medie de la 2 ore la 8— 
10 minute. La cele 1 200 
de războaie ale noastre 
această reducere în
seamnă foarte mult. 4> 
Deși le amintesc la 
urmă, au o egală în
semnătate ca și cele
lalte menționate, acțiu
nile de control, de per
manentă urmărire a 
realizărilor zilnice ale 
fiecărui muncitor. A- 
eeasta oferă organiza
țiilor de partid, prin 
mijloacele muncii po
litico-educative, posi
bilitatea de a interveni 
prompt în sprijinirea 
celor rămași în urmă.

Octav GRUMEZA

O întrebare pe adresa...
în anul 1982 un număr de întreprinderi nu și-au realizat pre

vederile planului la productivitatea muncii. Pornind de la această 
realitate și avind în vedere sarcinile mobilizatoare de creștere a 
productivității planificate in acest an, adresăm consiliilor oame
nilor muncii și comitetelor de partid din cîteva unități întrebarea : 
„Ce măsuri ați stabilit și ce garanții există pentru realizarea in
tegrală a planului de creștere a productivității muncii in anul 
1983 Adresăm această întrebare :

...COMBINATULUI DE PRELUCRARE A LEMNULUI BISTRIȚA, că
ruia ii revine sarcina să sporească în anul 1983 productivitatea 
muncii cu 14 la sută. Cum va ti îndeplinită atpqstă țarclnâ ? Deo
camdată consemnăm că în anul trecut produațțyitateo, muncii pla
nificată nu a fost realizată decît in proporție de 95,6 la sută.

...ÎNTREPRINDERII DE VAGOANE DIN DROBETA-TURNU SEVE
RIN, care a realizat planul la productivitatea muncii pe anul 1982 
doar în proporție de 88,5 la sută. In consecință, producția fizică, 
planificată nu a fost realizată cu 71 vagoane de călători și 638 
vagoane de marfă. Cauzele : aprovizionarea neritmică în can
titățile planificate cu materii prime și materiale, omologarea și lan
sarea cu întîrziere in fabricație a unor tipuri de vagoane, numă
rul ridicat al absențelor nemotivate, care totalizează un timp su
ficient pentru fabricarea a 70 vagoane de marfă.

In 1983, potrivit prevederilor planului, productivitatea muncii tre
buie să crească cu 29,9 la sută. O sarcină deosebit de mobiliza
toare, dar pe deplin realizabilă. Cum ? Rămine să aflăm detalii din 
răspunsul pe care il așteptăm la redacție.

...ÎNTREPRINDERII „FEROEMAIL" DIN PLOIEȘTI, unde. în anul 
1982, productivitatea muncii a fost cu 3,4 la sută sub nivelul pla
nificat. Pentru anul 1983 este prevăzută o creștera de 3 la sută 
a productivității muncii. Organizația de partid, muncitorii și spe
cialiștii, cadrele de conducere din această unitate, punînd în va
loare rezervele interne de care dispun, au datoria de a lua toate 
măsurile pentru creșterea substanțială a productivității muncii in 
acest an.

(PREGĂTIREA EXEMPLARĂ A PRODUCȚIEI AGRICOLE
Deși în creștere față de anii trecuți, 

producțiile vegetale realizate în anul 
1982 de unitățile agricole din județul 
Dolj se situează totuși la un nivel 
necorespunzător, cu mult sub posibi
litățile existente. Cu excepția griului, 
unde planul a fost depășit cu 95 kg 
la hectar, la celelalte culturi există 
mari nerealizări față de plan : 1 140 
kg la hectar la porumb, 854 kg la 
floarea-soarelui, 1 646 kg la soia și 
peste 11 tone la sfecla de zahăr. A- 
ceste nerealizări sint in evident con
trast cu puternica bază tehnică și 
materială de care dispune agricul
tura doljeană. în lumina sarcinilor și 
exigentelor formulate de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Conferința Na
țională și la Plenara lărgită a Con
siliului Național al Agriculturii am 
urmărit ce măsuri întreprind și cum 
acționează concret organele județene 
de partid și agricole pentru ca în a- 
cest an producțiile in sectorul vege
tal să se situeze la un nivel superior, 
corespunzător marilor posibilități 
create prin extinderea irigațiilor, a 
chimizării și mecanizării.

Vom insista asupra problemelor ce 
privesc folosirea sistemelor de iriga
ții. Și nu întîmplător. Aproape ju
mătate, mai precis 48 la sută, din su
prafața arabilă a județului este ame
najată pentru irigații, ceea ce repre
zintă o rezervă, un potențial puter
nic de sporire a producției" agricole. 
Numai că, paradoxal, dintr-un factor 
de creștere a producției în unele uni
tăți agricole, irigațiile au acționat în 
sens invers. Să ne referim, bunăoa
ră, Ia cultura porumbului. Produc
ția medie Ia hectar planificată pe te
renurile neirigate s-a realizat în pro
porție de 102 la sută, în timp ce pe 
terenurile irigate — in proporție de 
numai 70 la sută. Au existat unități 
agricole care au reușit „performan
ța" de a obține la irigat 1 647 kg de 
porumb la hectar — I.A.S. Dăbuleni, 
2 125 kg — I.A.S. Dunăreni. 2 398 kg 
— C.A.P. Boureni, ca să ne referim 
doar la cîteva unități dintr-o listă 
mult mai lungă. Adică producții de 
două și chiar de trei ori mai mici de
cît au realizat unele unități agricole

ÎNVĂȚĂMINTE ALE ANULUI TRECUT PENTRU ACTIVITATEA DIN ACEST AN

Sistemele de irigații din județul Dolj trebuie 
să aducă sporuri de recoltă, nu pagube

situate în nordul județului. In con
diții grele, pe terenuri sărace. Care 
sint cauzele acestei situații și ce 
trebuie făcut pentru a fi înlăturate ? 
Pentru început am adresat întreba
rea tovarășului Gheorghe Tudora, 
director general adjunct al Direc
ției agricole județene.

— In zona irigată avem de solu
ționat cele mai dificile probleme. 
Activitatea de irigații a constituit 
obiectul unei analize în biroul comi
tetului județean de partid. Au fost 
stabilite cu acest prilej măsuri con
crete pentru îmbunătățirea radicală 
în acest an a activității de irigații. în 
acest scop, un accent deosebit s-a 
pus pe crearea condițiilor pentru 
funcționarea ireproșabilă a sisteme
lor și aplicarea udărilor pe întreaga 
suprafață amenajată.

Pe un front larg, în toate unitățile 
agricole sînt in plină desfășurare, in 
această perioadă, lucrările de decol- 
matare a canalelor, de revizie și re
parații a stațiilor de pompare, a con
ductelor și hidranților, lucrări care 
trebuie să se încheie pînă la 30 mar
tie. Concomitent, întregul parc de 
motopompe și toate echipamentele 
mobile de udare au fost inventariate 
și verificate, piesă cu piesă, pentru 
a se ști tot ce trebuie reparat, ac
țiune ce are loc în stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii și în atelie
rele intreprinderii de exploatare a lu
crărilor de îmbunătățiri funciare. în 
multe unități nu se putea iriga în
treaga suprafață din cauza lipsei e- 
chipamenteior de udare. S-au asigu
rat fondurile necesare, peste 40 mi
lioane lei, pentru ca fiecare unitate 

să-și procure echipamente de udare 
la nivelul prevăzut in regulamentul 
de exploatare a sistemelor de iri
gații.

Rezultatele slabe de la irigat au 
fost generate și de neajunsurile în 
asigurarea forței de muncă. Din cauza 
lipsei udătorilor și a motopompiștilor, 
udările nu au fost aplicate întot
deauna la timp și de calitate. Pen

Cum se acționează acum pentru eliminarea neajunsurilor din unități 
și ce se așteaptă din partea unor organe centrale de specialitate

tru a se ajunge la necesarul de 980 
de motopompiști și 12 000 de udători, 
măsurile întreprinse vizează inventa
rierea forței de muncă din unități în 
scopul recrutării și instruirii a încă 
250 de motopompiști și aproape 5 000 
de udători. Aceștia vor fi organizați 
In echipe permanente de udători, des- 
fășurîndu-și activitatea in acord 
global.

Ne-am referit la cîteva măsuri de 
ordin tehnic, a căror materializare 
va permite ca pînă Ia începerea cam
paniei de irigații să fie puse la punct 
toate sistemele de irigații, întreg e- 
chipamentul de udare și să se asigu
re forța de muncă necesară. Sînt de 
menționat însă și unele măsuri orga
nizatorice prin care se urmărește 
creșterea răspunderii pentru activi
tatea de Irigare a culturilor. în cu
rînd, am fost informați, va avea loc 

instruirea întregului personal din 
unitățile agricole care se ocupă de 
irigații, în scopul organizării activi
tății și instituirii unui mod de urmă
rire a desfășurării udărilor. Pentru 
aceasta în fiecare unitate agricolă 
vor fi constituite comandamente pen
tru irigații, alcătuite din conducerile 
lor și un om, un tehnician, retribuit 
special pentru a se ocupa numai de 

irigații. Pînă acum, în sectorul coo
peratist nimeni nu purta răspunderea 
directă pentru activitatea de irigații.

— Toate aceste măsuri vizează 
înlăturarea unor neajunsuri care, în 
ultimă instanță, ne aparțin — ne-a 
precizat interlocutorul. Sîntem con- 
știenți de ele și acționăm energic 
pentru a nu se repeta. Există însă și 
alt gen de probleme a căror soluțio
nare este de competența unor organe 
centrale. în ultimă analiză, o activi
tate eficientă de irigații înseamnă să 
poți face udările la timp și cu nor
mele de apă științific determinate, 
pentru a putea obține producțiile 
planificate. Or, din acest punct de 
vedere s-au intîmpinat serioase greu
tăți, care au influențat negativ buna 
funcționare și exploatare a sisteme
lor și, in final, nivelul recoltelor. Mă 
refer la neasigurarea energiei elec

trice și a combustibilului in perioade 
de virf ale aplicării udărilor. în vara 
anului 1982, realizarea programului 
de udare a culturilor cu motopompe 
impunea asigurarea a 7 541 tone de 
motorină. Din această cantitate am 
primit doar 2 355 tone. în lunile iulie 
și august, cînd plantele au un con
sum maxim de apă, am primit dumai 
1 310 tone de motorină, față de 4 564 

tone cît era necesar pentru realizarea 
programelor de udări.

Aceeași situație și în cazul asigu
rării energiei electrice. Nici măcar 
repartiția dată de Ministerul Energiei 
Electrice, cu mult sub necesarul nos
tru bine justificat, nu a fost onorată 
integral, înregfstrindu-se un minus 
de peste 11 000 MWh. Evident, în 
aceste condiții programele săptămi- 
nale de udări nu au mai putut fi res
pectate, iar culturile au avut de su
ferit serios.

Din discuțiile avute și cu alți 
specialiști de la direcția agricolă ju
dețeană au rezultat și alte probleme 
ce trebuie să-și găsească o rezolvare 
favorabilă, pentru a se Înregistra un 
reviriment în activitatea de irigații, 
în primul rînd este vorba de o revi
zuire a ponderii culturii porumbului 
In structura plantelor cultivate la iri

gat. în prezent, această pondere se 
situează la un nivel foarte ridicat : 
55—60 la sută din suprafața amena
jată. Consecințe ? Imposibilitatea 
realizării rotației culturii, din care 
cauză pe mari suprafețe porumbul se 
cultivă în monocultură 8—9 anî la 
rînd, cu toate neajunsurile ce decurg 
de aici : imburuienirea puternică a 
terenului și proliferarea dăunătorilor 
și bolilor specifice. Pentru înlătu
rarea acestui neajuns, încă din toam
na anului trecut au fost luate unele 
măsuri pentru ca porumbul să fie 
amplasat după cele mai bune plante 
premergătoare. în acest scop a fost 
mărită suprafața ocupată cu cereale 
păioase. Numai că aceasta vine în 
contradicție cu planul dat de minis
ter. In această chestiune trebuie gă
sită o rezolvare practică, spre a se 
evita monocultură.

în al doilea rînd, au existat nu
meroase situații cînd anul trecut nu 
s-au executat lucrările de întreținere, 
culturile rămînînd imburuienite pe 
mari suprafețe. Motivul ? Culturile 
la irigat fiind erbicidate in totalitate, 
se consideră că tehnologia aplicată 
este complet mecanizată. Adică, în 
afară de o prașilă manuală de corec
ție, nu ai dreptul să mai faci alte 
prașile manuale, deși e limpede că 
plantele sînt sufocate de buruieni, 
deoarece din motive diverse erbici- 
dele nu dau întotdeauna rezultate 
depline. Banca agricolă nu admite 
nici o lucrare în plus, mai exact nu 
aprobă plata lor, decît pentru cele 
prevăzute in devizele de lucrări sta

bilite de minister la fiecare cultură. 
Este și rațiunea pentru care anul a- 
cesta toate unitățile agricole din ju
deț au primit dispoziții să-și preva
dă prin plan efectuarea a cite pra
șile manuale este nevoie, pentru a nu 
mai exista culturi imburuienite. Ori
cum, tehnologiile-cadru stabilite de 
minister se dovedesc a fi depășite de 
viață. Este cît se poate de firesc ca 
specialistul din unitatea agricolă, în 
funcție de condițiile concrete, să 
stabilească ce are de făcut în inte
resul realizării producției, și nicide
cum să fie îngrădit de tehnologie.

— Am pornit în acest an cu hotă- 
rîrea de a realiza o schimbare radi
cală in ce privește activitatea în agri
cultură, în sensul întronării unei or
dini și discipline ferme în aplicarea 
tehnologiilor — ne spunea tovarășul 
Marcel Mogoșiu, secretar al comite
tului județean de partid. Rezultatele 
slabe, pe lingă cauzele obiective, care 
au existat și ele, se datoresc într-o 
măsură mult mai mare cauzelor 
subiective, care țin de munca neco
respunzătoare a multor specialiști, 
mecanizatori și cooperatori. Toate a- 
ceste neajunsuri au fost analizate pe 
larg în cadrul unei plenare cu întreg 
activul din agricultură. Cu acest pri
lej s-au stabilit modul de lucru pen
tru anul 1983 și măsurile ce trebuie 
luate pentru realizarea planului. 
Pentru fiecare unitate agricolă au 
fost difuzate tehnologii specifice ju
dețului nostru, elaborate împreună cu 
specialiști din cercetare șl învăță- 
mîntul superior. Dealtfel, așa cum 
ne-a cerut secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru acest an avem în vedere să 
implicăm mai puternic în producție 
forțele de care dispunem în învăță- 
mîntul superior agronomic și în cele 
cinci stațiuni de cercetare agricolă. 
De fiecare consiliu agroindustrial va 
răspunde cite un asemenea cadru, 
avind sarcina de a asigura aplicarea 
corectă a tehnologiilor.

Aurel PAPADIUC 
Nicolae PETOLESCU
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Omagiu Luceafărului poeziei românești
în fiecare ianuarie, alba 

lună a nașterii voievodului 
scrisului românesc, Mihai 
Eminescu, în sufletul nos
tru însetat de frumusețe 
răsună mai puternic ver
surile poetului : „Ce-ți do
resc eu ție, dulce Româ
nie..,". Școală de vibrant 
patriotism, curs perpetuu 
de frumusețe și sensibilita
te umană, de înălțare spiri
tuală, izvor veșnic, viu de 
simțiri adinei și gînduri 
Îndrăznețe, poezia emines
ciană este o Vastă, practic, 
fără hotare patrie spiritua
lă în care răsună ca într-o 
tulburătoare simfonie a- 
cordurile genial armoni
zate ale unor instrumente 
de o mare diversitate. As- 
cultînd, bunăoară, gama 
largă a tonalităților poe
ziilor recitate la un recent 
spectacol literar-muzical in 
sala de concerte a Radio- 
televiziunii române („Emi
nescu, astrul polar al poe
ziei românești", 10 ianua
rie), am avut din nou 
conștiința că în această 
măreață operă răsună, 
practic, aproape toate vo
cile poeziei române, nu 
numai acelea pe care el 
le-a asimilat genial, ale 
înaintașilor cărora le adu
ce, în Epigonii, elogiul său 
pios, dar și ale celor ce 
i-au urmat, pînă-n pragul 
poeziei moderne și con
temporane. în fond, atunci 
cind doi dintre poeții no
torii de azi. Marin Sorescu 
(„Trebuiau să poarte un 
nume") și Adrian Păunescu 
(„Dor de Eminescu"), de
dică versurile lor „astrului 
polar al poeziei româ
nești" ei nu fac doar do
vada unui respect, absolut 
firesc, față de o mare va
loare poetică, dar mai mult 
decît atît : ei se revendică, 
Iri calitate de poeți origi
nali, de la ,un patrimoniu 
comun, de la un tezaur de 
modalități și tonuri lirice 
în care, probabil, mai sint 
încă destule note de des

coperit, destule game ne- 
cintate ce-și mai așteaptă 
cîntăreții. Căci opera lui 
Eminescu este un fond de 
valori pururea redescope
rit, in ea răsună nu numai 
„sfintele firi vizionare", 
Eliade, Țichindeal și cei
lalți, dar și Coșbuc și Goga, 
și Vlahuță și Arghezi și 
Ion Barbu și Marin Sores
cu și Adrian Păunescu...

Această contemporanei
tate perpetuă a geniului 
cu înaintașii șl, deopotrivă 
cu urmașii, închide în sine 
însuși „secretul" marilor

țional" și despre care Tu
dor Arghezi scria : „Pen
tru pietatea noastră depă
șită, dimensiunile lui trec 
peste noi, sus și peste 
văzduhuri. Fiind foarte 
român, Eminescu e uni
versal. Asta o știe oricine 
citește : cu părere de rău 
că lacătul limbilor nu poa
te să fie descuiat cu chei
le străine".

De luăm In considerare 
întinderea cantitativă a 
operei, constatăm că ea nu 
este vastă, nu sperie prin 
dimensiuni fizice monu-

lucrare neistovită șl nepre
cupețită — scrie Zoe Du- 
mitrescu-Bușulenga — o 
căutare febrilă a adevăru
lui, o năzuință spre cu
noaștere și desăvirșire, 
impresionantă și copleși
toare, care dăruiesc un pa
tos tragic existentei lui și 
fiecărei părți din opera 
lui proiectată pe acest 
fond al existenței". Astfel 
incit, pînă la urmă, subin- 
țelegîndu-se geniul artis
tic, secretul unei asemenea 
personalități, al contempo
raneității ei perpetui, tre-

„Eminescu, astrul polar al poeziei românești" — un reușit 
spectacol literar-artistic în sala de concerte a Radioteleviziunii

personalități a căror rază 
străbate timpurile sporin- 
du-și strălucirea și a căror 
operă cunoaște destinul lu
minii din „La steaua" : 
„La steaua care-a răsărit / 
E-o cale-atît de lungă, / 
Că mii de ani i-au trebuit / 
Luminii să ne-ajungă“. Lu
mina operei lui- Eminescu, 
bogăția ei fosforescentă, 
multiplicitatea chipurilor 
și diversitatea uriașă a vo
cilor care se întretaie in 
aria ei de necuprins pro
vin dintr-o vastă și înflă
cărată îmbrățișare a vieții 
și sufletului național — 
acesta fiind suportul și ve
hiculul ce poartă raza poe
ziei lui pînă la noi și din
colo de noi. Născut din 
„marea de amar" a vieții 
și sensibilității poporului, 
simțind ca el șl puțind să 
dea glas tuturor năzuințe
lor și trăirilor lui, E- 
minescu este un poet 
universal, în spațiu și 
timp, tocmai prin faptul că 
opera lui se înalță, cum 
recomanda el însuși, „pe 
baza largă a geniului na-

mentale : între coperțile 
unei1 singure cărți, nu 
prea groase, încap toate 
poeziile definitive ale poe
tului. Uriaș, vast, imposibil 
de cuprins și chiar de ima
ginat la mărimea relativă 
și pieritoare a unei singu
re personalități este, în 
schimb, materialul de cu
noaștere pe care se înalță 
această operă. începind cu 
istoria și instituțiile trecu
tului nostru și trecînd 
printr-o inegalabilă cu
noaștere la zi a fenome
nelor social-politice și spi
rituale ale națiunii române 
din vremea sa, Eminescu 
a trecut prin laboratorul 
gîndirii sale mai toate 
ideile filozofiei antice și 
moderne, ale fizicii, astro
nomiei și matematicii, fiind 
nu numai la curent, cum 
se spune, cu ipotezele 
științei din epoca lui, dar 
și meditind intens asupra 
lor, imaginînd chiar vi
ziuni proprii și formulînd 
fulgurant idei de o frapan
tă noutate și originali
tate. „Este în Eminescu o

buie căutat in acest „fond 
al existenței", in gama cu
noașterii și trăirii largi pe 
bogata claviatură a vieții 
și simțirii umane a po
porului său, izvorul veșnic 
regenerator — cum spunea 
Alecsandri — al creației 
artistice din toate timpu
rile. O creație care, astăzi, 
cind valorile materiale și 
spirituale sint larg și in
tens restituite maselor 
populare, cind tezaurul 
nostru cultural se întoarce 
la adevărații lui creatori 
printr-o politică rațională, 
patriotică de valorificare a 
moștenirii trecutului, ne 
însoțește în vasta operă de 
edificare a unui om cu 
larg orizont de cunoaștere, 
educat la flacăra marilor 
idei din universul de sim
țire și gîndire al creațiilor 
durabile prin timp și peste 
timp. Opera lui Eminescu, 
a cărei ediție monumenta
lă înaintează de la an la 
an, este multiplu valorifi
cată, prezentă in progra
mul instituțiilor noastre 
de cultură. Este o operă

care, spre gloria ei, a in
spirat deopotrivă penelul 
pictorilor și pana compo
zitorilor, condeiul poeților 
și al dramaturgilor într-un 
efort de lărgire neconte
nită a modalităților prin 
care mesajul său peren să 
se adreseze minții și su
fletului generațiilor de azi. 
Și este emoționant, dătă
tor de încredere faptul că 
îndeosebi generațiile tine
re simt vlrsta mereu tină- 
ră a poeziei eminesciene, 
in al cărei univers de idei 
și sentimente se regăsesc 
înfiorate de o emoție pură 
și înaltă. Spectacolul de 
care aminteam la începutul 
acestor rînduri — organi
zat de Radioteleviziunea 
română — urmărit cu vie 
emoție de un public în 
majoritate tînăr, ne-a ofe
rit un buchet multicolor 
din creația eminesciană 
interpretată de actori de 
frunte ai scenei românești: 
Margareta Pogonat, Adela 
Mărculescu, Lucia Mure- 
șan. Mariana Cercel, Dia
na Lupescu, Ion Marines
cu, Ion Caramitru, Ovidiu 
Iuliu Moldovan, Emil Hos- 
su, Mihai Dinvale, Mihai 
Niculescu, cu concursul 
unor apreciați soliști, ca : 
Adina Iurașcu, Sanda 
Șandru, Anda Călugărea- 
nu, Dan Iordăchescu, Va
lentin Teodorian, precum 
și al corului RTv (diri
jor : AurelGrigoraș) și 
corului „Madrigal" al Con
servatorului „Ciprian Po- 
rumbescu" din București 
(dirijor: Lucian Bonifa- 
ciu).

Spectacolul s-a constituit 
într-un frumos omagiu 
adus marelui poet, operei 
sale nemuritoare al cărei 
adevăr a fost profetic ex
primat de Eminescu însuși: 
„Dumnezeul geniului m-a 
sorbit din popor cum soar
be soarele un nour de aur 
din marea de amar".

C. STANESCU

Concursul 
de cintece 

muncitoreștii 
patriotice 

și revoluționare 
Concertul de lucrări corale 

și de muzică ușoară

Ieri, in sala Ansamblului ar
tistic „Rapsodia Română" a 
avut loc prima gală a con
cursului de cintece muncitorești, 
patriotice și revoluționare, or
ganizat de Consiliul Central al 
U.G.Ș.R., Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, Uniunea 
compozitorilor și muzicologilor, 
Radioteleviziunea română. Cu 
acest prilej au fost audiate lu
crări noi de muzică corală și de 
muzică ușoară inspirate din 
munca și viața poporului nos
tru. cintece patriotice și revo
luționare, carq vorbesc — in 
ritmuri tradiționale sau moder
ne — despre lupta comuniștilor, 
a celor mai buni fii ai patriei 
pentru libertate și progres. Lu
crările prezentate la concurs 
au fost selecționate de un 
juriu, urmînd ca in cele două 
gale, de ieri și din seara 
aceasta, același juriu, împreună 
cu un juriu ales dintre spec
tatori, ■ să stabilească laureații. 
Din cele 45 de lucrări reținute 
in faza preliminară, cele mai 
bune vor fi distinse cu premii 
acordate de Consiliul Central al 
U.G.S.R., Uniunea compozitori
lor și muzicologilor. Comitetul 
Central al U.T.C. In ziua de 
14 ianuarie va avea loc, la 
Studioul de concerte al Radio
televiziunii române, festivitatea 
de premiere și concertul laurea- 
ților.

Personalitatea morală 
a savantului*)

Facultatea de construcții a Insti- 
tului politehnic din Cluj-Napoca

Foto : Agerpres

r CRONICA TEATRALĂ

Mesajul patriotic al unui luminat înaintaș
Titlul acestei piese, „Nu 

pot să dorm", cea de-a 
doua scriere dramatică a 
lui Ion Brad, reproduce 
prima replică a persona
jului ei central : Timotei 
Cipariu. El exprimă insă 
nu doar nesomnul mare
lui cărturar și luptător 
pașoptist și veghea lui 
neobosită, ci și neliniștea 
scriitorului contemporan, 
întovărășit în tot ce face 
de conștiința datoriei 
față de țară și de neamul 
din care face parte,' ă 
obligației de a veghea 
pentru dreptatea Istoriei.

Cum o mărturisește au
torul însuși, vorbind des
pre obligația morală din 
care a izvorît piesa : „Nu 
pot să dorm" „încearcă 
să aducă in actualitate 
sensurile unui timp înde
părtat, în care sint îm- 
plintate înseși rădăcinile 
vii ale existenței noas
tre naționale", dă „unui 
nume celebru al istoriei 
noastre o înfățișare 
nică", dar țintește 
departe, să evoce 
destin colectiv. Este 
ba despre -destinul 
porului nostru, despre cel 
al românilor ardeleni sur
prinși intr-un moment 
crucial al luptei seculare 
pentru recunoașterea le
gitimității cererilor 
dreptate socială și 
nală.

Evocarea acestor 
te este făcută 
Brad nu doar cu sufletul 
înflăcărat al celui 
copilărit avind la 
casa în care 
Cipariu, care 
mutat unele 
de căpătîi de 
ca sătească 
numele și care a venerat, 
ca elev la Blaj, casa Ci
pariu ori care a fost ales, 
in clasa a opta, președin
tele societății de lectură 
„Timotei Cipariu", veche 
de peste șaptezeci de ani. 
„Nu pot să dorm" atestă 
și aplecarea îndirjită, dar 
iarăși plină de căldură 
asupra operei și acte
lor de cultură ale erou
lui, cercetarea minuțioa
să, pătrunzătoare a docu
mentelor. Ea atestă do
rința de a reda 
lucirea, deopotrivă 
ginară și eternă 
fapte, gesturi comise și 

y^unor cuvinte ce au fost o

totdeauna 
crede
intre 

docu-

dată pentru 
rostite, căci poetul 
în forța verbului.

Piesa pendulează 
legendă, ficțiune și
ment, intre realism și 
poezie simbolică. (In sce
nă apare, nu o dată, evo
cată de vorbitori, umbra 
justițiarului, a unui „ex 
ossibus ultor", a „Omului 
cu sabia"). Și chiar dacă 
Timotei Cipariu e pivotul 
solid ăl edificîlțlui dra
matic, „Nu pot să dorm" 
țintește a fi, prin ce are 
mai substanțial și elevat, 
o dramă istorică de idei. 
Astfel, statuia muzei is-

resc. Ceea ce-i agită exis
tența, ceea ce-i tulbură 
odihna sint căile optime 
ale asigurării reușitei, ale 
înfăptuirii idealurilor na
ționale, strădania de a-și 
convinge tovarășii să 
apuce pe căile cele mai 
înțelepte. („Încă e vre
mea gindului nu a să
biei"). Drama relevă stră
dania lui Cipariu de a 
găsi drumul cel mai bun 
și eficace! .între calda tra
tativelor și cea (ța un 
moment dat de neevitât) 
a armelor, între diploma
ție și „mînie", între ape
lul la „voia de la împă-

La Teatrul Foarte Mic, o emo
ționantă evocare a cărturarului 
Timotei Cipariu : piesa „NU POT 

SĂ DORM”, de Ion Brad
sce- 
mai 
un 

vor- 
po-

lor de 
națio-

aspec- 
de Ion

care a 
orizont 
născut 
împru- 
cărțile

s-a 
a 

din 
la bibliote- 
ce-i purta

stră- 
ori- 

unor

toriei, Clio, „ce-i ignora 
pe români", e nu doar un 
partener de dialog pentru 
Cipariu, ci și unul pentru 
oameni din popor precum 
Fata Munților și Ana, 
căreia i se adresează ca 
„Sfintei Vineri" din bas
mele românești.

Ion Brad urmărește să 
aducă in scenă climatul 
acestei epoci de dimen
siuni epopeice, marile ei 
figuri, cîmpurile pi de bă
tălie, ideologice mai ales. 
Sint relevate, odată cu 
dramele personalităților 
— personalități legate de 
popor (sint aduși in sce
nă Avram Iancu și Bu- 
teanu, Aron Pumnul, Ba- 
rițiu, Bărnuțiu, Treboniu 
LaUrian, Andrei Mure- 
șanu, Papiu Ilarian, 
Roth ț.a.) — conflicte 

caracter mai gene- 
legate de implica- 

în istorie, în revolu- 
de mecanismele ce le 
specifice. (Și această

cu 
ral, 
rea 
ție, 
sint
caldă și patetică evocare 
ar fi cîștigat, încă, dacă 
ar fi beneficiat de o con
strucție dramaturgică mai 
alertă, dacă conflictul 
acut de idei ar fi fost sus
ținut și de un conflict 
uman mai puternic — în 
desfășurarea dramatică 
propriu-zisă).

Sacrificiul vieții sale li 
apare lui Cipariu ca fi-

ratul" și cucerirea pro
prie prin revoluție a 
drepturilor firești. O a- 
tenție specială este acor
dată acelor atitudini 
ce puneau just problema 
națională în raport cu cea 
socială . ....... . ’
preună cu problema ati
tudinii 
români față de pașoptiștii 
unguri și invers („nu poți 
face o revoluție omorînd 
o altă revoluție"). Autorul 
li surprinde solidari în 
fața istoriei atît pe pașop
tiștii români, cit și pe re
prezentanții intelecuali- 
tății progresiste maghiare 
și germane din Transilva
nia, pledind convingător 
pentru ideea că numai 
împreună, respectîndu-și 
drepturile firești, pot să 
înfăptuiască idealurile lu
minoase care îi animă.

Regizorul Cristian Had- 
jiculea citește inteligent 
textul, relevînd, cum o 
mărturisește, odată cu 
conflictul între ideal, in
tre strategia victoriei fi
nale și tactica pe care o 
cerea momentul, omenia 
nuanțată a intelectuali
lor pașoptiști, a luptăto
rilor români, forța cu 
care au simțit obligația 
istorică de a-și apăra 
neamul vitregit.

Spectacolul e montat pe 
scena centrală, adică în-

și politică, îm-
revoluționarilor

conjurată din toate părți
le de spectatori, la Tea
trul Foarte Mic (formulă 
ce, după noi, nu e cea 
mai adecvată textului). 
Se urmărește o lărgire a 
cadrului temporal (în tre
cut și prezent), proiecta
rea dramei lui Cipariu pe 
fundalul dramei naționa
le seculare și, totodată, 
sublinierea permanenței 
unora dintre afirmațiile 
celui căruia poporul îi 
zicea : Luminatul. Aceste 
aspecte sînt exprimate 
foarte limpede în decor 
(Virgil Luscov), unde, in 
vecinătatea elementelor 
de interior sobru, aflăm, 
cu valoare de simbol, un 
capitel, roata pe care a 
fost tras Horia, dar și ci
tate din opera lui Ci
pariu, ale căror mesaje 
străbat prin ani spre noi.

Pe fundalul unor scene 
de interior și de grup (a- 
cestea, închegate mai pu
țin expresiv, nu fără 
unele gesturi stîngace ; 
grupul e format din stu- • 
denți de la I.A.T.C., care 
s-au alăturat unor actori 
ai teatrului), se decupea
ză chipul eroului central. 
Nicolae Iliescu transfigu
rează sensibil, nuanțat 
starea de agitație, spiritul 
de sacrificiu, conflictele 
din conștiința cărturaru
lui sugerînd dimensiuni 
tragice. Regăsim, alături 
de el, intr-un rol. inter
pretat cu sobrietate, adîn- 
cime șl căldură, pe 
Maria Ploae. Jana Go- 
rea portretizează in tușe 
mari, generoase chipul 
unei Ane, conferindu-i 
valorile simbolice nece
sare, Vistrian Roman 
dă pregnanță figurii in
trate in mit a lui 
Iancu, Mariana 
schițează grațios
trăsătura de caracter și 
tactica feloniei câre a ju
cat și ea un rol tragic in 
istoria românilor. Andrei 
Codarcea și Dinu Iancu- 
lescu conferă distincție 
rolurilor interpretate.

Prin „Nu pot să dorm", 
paleta repertorială a Tea
trului Foarte Mic se Îm
bogățește și se diversifi
că, oferind spectatorilor 
prilejul unei trăiri de 
înalt patriotism.

Avram 
Cercel 
chipul,

Natalia STANCU

(Urmare din pag. I)
Care sint trăsăturile acestuia ? 

Dintre multiplele trăsături, vom în
cerca să desprindem cîteva, care ni 
se par fundamentale.

Trăsături definitorii ale 
statului democrației munci
torești, revoluționare. Datori‘ 
tă modificărilor esențiale inter
venite in special în ultimii 17 ani 
în dezvoltarea forțelor de producție, 
In relațiile de producție, structura de 
clasă, in profilul ideologic, politic și 
de instruire al populației pe linia 
omogenizării sociale sub multiple 
aspecte, relațiile și instituțiile poli
tice, și in acest cadru și statul, au 
suferit modificări substanțiale. Sta
tul nostru socialist s-a transformat 
din instrument al dominației de cla
să în reprezentantul suprem al în
tregului popor, al tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate. Statul democrației muncitorești, 
revoluționare este exponentul auten
tic al suveranității poporului, intrueit 
întreaga putere emană de Ia popor 
și aparține poporului, care o exerci
tă prin intermediul Marii Adunări 
Naționale și al consiliilor populare.

Desigur, statul socialist îșl păstrea
ză trăsătura sa distinctă față de cele

lalte părți componente ale sistemu
lui conducerii societății : dispune de 
aparat specializat in vederea reali
zării multiplelor sale funcții, utili
zează, in ultimă instanță, forța sa 
coercitivă in vederea menținerii or
dinii și liniștii publice, apărării cu
ceririlor revoluționare ale poporului, 
independenței și suveranității națio
nale. Atribuțiile normative, inclusiv 
legislative, cu care sînt învestite or
ganele sale, calitatea de principal 
garant al legalității socialiste, subli
niază, de asemenea, locul specific al 
statului în sistemul democrației 
noastre socialiste, al conducerii vieții 
sociale.

în condițiile accelerării dezvoltării 
sociale, ale creșterii amplorii și com
plexității sarcinilor economico-socia
le, ale accentuării trecerii la o nouă 
calitate în toate domeniile activității 
sociale crește neîncetat rolul statului 
democrației muncitorești. In condi
țiile actuale se accentuează activita
tea statului îndeosebi in vederea or
ganizării și executării întocmai a de
ciziilor politice. Executarea in bune 
condiții, m timp util și eficient a 
deciziilor politice dobindește impor
tanța capitală de care depinde in 
mod hotăritor succesul politicii în
săși. în aceste condiții, necesitatea 
întăririi și perfecționării continue a 
statului socialist, a organelor sale

este cerută de legitățile obiective 
ale dezvoltării societății românești 
in etapa actuală și viitoare. Statul 
și organele sale nu pot fi înlocui
te de nimeni, deci nici de organele 
de partid. Nici o altă organizație 
socială nu poate suplini rolul statu
lui, nedispunind de capacitatea și 
de mijloacele necesare îndeplinirii

Talentați artiști amatorii
în viața Spirituală 

ialomițeană, colectivul 
de teatru de la Casa 
de cultură a sindica
telor din orașul Urzi- 
ceni ocupă un loc 
distinct și apreciat. 
Talentul actorilor săi 
amatori, pasiunea pe 
care de multă vreme 
o pun in slujba îmbo
gățirii vieții spirituale 
a acestui oraș ialomi- 
țean sint recunoscute 
nu numai de distinc
țiile obținute de-a 
lungul anilor, dar și de 
opinia oamenilor, a 
spectatorilor care i-au 
îndrăgit. Rind pe 
rînd, „Ecaterina Teo- 
doroiu" de Nicolae 
Tăutu, „Năpasta" de 
Ion Luca Caragiale și 
multe alte piese au 
adus la Urziceni tot 
atitea locuri intii, 
titluri de laureați ai 
Festivalului național 
„Cîntarea României", 
prestigiul de care ei 
se bucură în rîndul 
publicului.

Stagiunea din acest 
an a fost deschisă cu

o piesă de rezonanță 
In dramaturgia româ
nească : „Domnișoara 
Nastasia" de George 
Mihail Zamfirescu, 
care, prin registrul 
său plin de nuanțe, cu 
trăirile cu adevă
rat dramatice, a so
licitat la maximum 
talentul interpretativ 
și pasiunea acestor 
oameni înzestrați : ac
tori pe scenă — mun
citori. tehnicieni, ope
ratori. economiști și 
cadre didactice in viața 
de toate zilele. în zeci 
și sute de ore de re
petiție, ce s-au pre
lungit uneori pînă 
după miezul nopții, ei 
au căutat să scoată la 
lumină mesajul piesei, 
trăsăturile eroilor pe 
care-i însuflețesc.

Pe scena Casei de 
cultură din Urziceni, 
alături de Silvia Pel- 
lea (Nastasia) și Geo 
Militaru (Ion Sorco
vă), laureat pentru 
interpretare la ultima 
ediție a Festivalu
lui național „Cîntarea

României", am remar
cat înțelegerea mani
festată față de roluri
le ineredințate lui Va- 
leriu Coman (Vulpa- 
sin). Titi Ioniță (Luea), 
Stela Constantinescu 
(vecina) și Gheorghe 
Deliu (Ionel), care au 
reușit să treacă peste 
stingăciile uneori ine
rente amatorilor.

„Domnișoara Nasta
sia", la cea de-a treia 
reprezentație, s-a ju
cat cu casa de bilete 
Închisă, in fața marii 
săli de spectacole 
multi întrebind: „N-a- 
veți un bilet în 
plus Această între
bare onorează firește 
activitatea talentatu
lui colectiv și a regizo
rului, artistul emerit 
Constantin Moruzan, 
de al cărui nume sînt 
string legate succesele 
din ultimii ani ale a- 
cestei formații pre
zente pe scena din 
orașul din inima cîm- 
piei, Urziceni.

Mlhal V1ȘO1U

Am observat o particularitate dis
tinctivă în fizionomiile matemati
cienilor mari ai lumii dintotdeauna: 
fruntea frumos boltită deasupra 
ochilor cu priviri senine. Parcă 
toți și-ar fi înălțat gindurile spre 
nobilul cer al abstracțiilor intr-un 
fel care-i reunește și-i marchează, 
așa incit să fie recunoscuți de în
dată a aparține tagmei cu mintea 
șlefuită de „numere". Și matema
ticianul Octav Onicescu nu face 
excepție de la regula de aur a fi
zionomiei savantului, tradusă in 
proporțiile dintre părțile figurii. 
Iar seninătatea sa suverană îți co
munică o certitudine existențială, 
întemeiată, desigur, pe infailibili
tatea datelor cu care universul 
gîndirii sale specifice se edifică.

Cunoscind și admirînd omul și 
savantul, mărturisesc că am fost 
plină de o curiozitate cu adevărat 
filozofică în dorința de a-i citi me
moriile. îmi închipuiam, firește, că 
vor avea o diversitate marcată 
față de acelea ale amintirilor co
mune. Substanța lor însăși mi se 
părea că va trăda conținutul și de
mersul unui intelect cu o structu
ră aparte, prins într-o ordine a miș
cării care nu este a noastră, a oa
menilor obișnuiți.

Lectura, pe care mărturisesc că 
am făcut-o cu un entuziasm adoles
centin mi-a confirmat și mi-a in
firmat in același timp supozițiile.

într-adevăr, relația dintre autorul 
memoriilor și obiectul lor. adică 
imaginea construită a „lumii prin 
care a trecut", iese din tiparul co
mun prin cițiva factori deosebitori, 
dintre care cei dinții e franchețea. 
O franchețe de o natură cordială, 
trădind o 
ciară care 
lege din 
principiul 
rității. Și care 
e cu atît mai 
uimitoare într-o 
vreme in care 
mai toți ne po- 
leim cu amin
tirile noastre 
propria istorie, 
compunîndu-ne .
băgare de seamă, „poezia și ade
vărul nostru" (în sens goethean, dar 
firește mutatis mutandis), pentru 
uzul viitorimii. Savantul Insă în
drăznește, cu seninătate, să spună, 
despre sine și despre ceilalți, nu
mai adevărul, un adevăr pe care 
il vrea ferit de variațiile meteoro
logice conjuncturale.

Nouăzeci de ani de observație șl 
acțiune, de studiu și relație socială, 
sînt reconstruiți de Octav Onicescu 
in lumina acestui adevăr, corelat cu 
o viziune istorică pe care și-o asu
mă, deși neprogramatic desigur, în 
sensul realizării unei maxime obiec
tivități în înfățișarea faptelor și oa
menilor. „Poate caracterul de isto
rie pe care, fără să vreau, îl dau 
acestor amintiri pe care mă silesc 
să le realizez cit mai exact aduc și 
această cruzime, asemenea celei a 
chirurgului care operează cu aceeași 
aplicare pe prieten sau pe pacien
tul pe care atunci abia-1 cunoaște" 
— spune, scuzîndu-se parcă de o 
judecată obiectivă asupra unui ca
racter mai puțin consistent Dar 
scrupulele pe care și le face dau o 
d™ 
generoasă a acestui privitor eu 
ochi acut, exact, al unui secol de 
rapide și spectaculoase transfor
mări. Căci departe de a-i stăvili 
sau împiedica bunăvoința funciară, 
îngăduința față de semeni și slăbi
ciunile lor, rigoarea obiectivitătii 
la autorul Memoriilor nu dă decit 
detașarea trebuincioasă, reculul ne
cesar evaluării judicioase, drepte, a 
unei lumi complexe și schimbătoa
re. Harta unei vieți atit de pline, 
străbătute de itinerare multiple, se 
organizează sub privirile cititorului, 
conform unei viziuni de exactitate, 
de măsură. Totul se structurează în 
lumina unei cumpăniri 
care 
față 
tirii 
tr-o 
tind 
de a înfățișa formarea unei perso
nalități românești de seamă in con
text național și european. Pe rînd, 
factorii genetici, familia, cei educa
tivi, școlile de toate gradele frec
ventate pe rind, la Botoșani și , la 
București, apoi autoformația in me
diile date, cu influențele receptate, 
sint analizați cu atenție sistematică 
in scopul explicării modului in care 
s-a constituit forma mentis a omu
lui de știință, a viitorului savant. 
Memoria funcționează fărâ greș, 
ordinea rațională intervine in ma
terialul bogat, clarificindu-1. siste- 
matizîndu-1, așa incit lectorul să se 
poată familiariza fără dificultate 
cu o devenire personală prinsă însă 
intr-un timp și un spațiu dat. Une
ori e interesant de observat un de
taliu de microstructură specifică, 
trădind macrostructura la nivelul 
viziunii, probabil, și anume alura 
geometrică a prezentării unor spa
ții, ca in descripția minuțioasă a 
străzilor și caselor din Botoșanii 
natali sau, mai tîrziu, in expunerea 
traseelor urmate, prin Roma șl Pa
ris, care însemnau un fel de inte
lectuală luare în posesie, de subsu
mare la un univers lăuntric bine și 
limpede orînduit. Desigur, și e nor
mal să fie așa, viziunea matemati-

caldă 
ințe- 
adinc 
alte-

sociabilitate fun-

NOTE DE LECTURĂ

de Zoe DUMITRESCU 
BUȘULENGA

fiecăre, cu multă

cianului prevalează în admirabilul 
om de știință, de la preocupările 
specifice la structura minții și pînă 
la stil, expresia personalității. Și in 
această latură, supozițiile de care 
vorbeam la inceput mi-au fost con
firmate.

Dar infirmarea s-a produs din 
alte laturi, din alte aspecte alcătui
toare ale prodigioasei minți a sa
vantului. Fiindcă interesul cunoaș
terii a deschis nenumărate căi inte
lectului său cultivat fără încetare, 
teritorii mereu altele au fost anexa
te celui al lucrării fundamentale, 
matematice. Autorul însuși al „Me
moriilor", referindu-se la atracția 
exercitată asupra sa de științele 
naturii, recunoaște însemnătatea 
acestora in formația sa globală : 
....soliditatea cunoștințelor privind 
fenomenele naturii mi-a reținut 
mereu gîndirea de la o perspectivă 
prea abstractă, matematică, asupra 
universului fizic și chiar asupra 
celui uman. Am și eu conștiința că 
sînt matematician, cum sint catalo
gat în nomenclatorul contempora
nilor, dar am în același timp con
știința unei aderări la întreaga ști
ință a fenomenologiei acestei lumi 
pentru înțelegerea căreia matema
tica imi este indispensabilă".

Cuvintele acestea ni se par a avea 
o valoare referențială maximă 
pentru definirea nu numai a unui 
profil intelectual, ci mai cu seamă 
a unei viziuni despre lume depă
șind in chip impresionant granițele 
obișnuite ale intereselor și specia
lizărilor caracteristice lumii mo
derne. Și in citat lucrurile sînt cu
prinse, și sintetic, și cu modestia 
enormă a omului de știință auten
tic. Dar in paginile „Memoriilor" 

intră, cu sau 
fără voia auto
rului, mărturiile 
despre o forma
ție 
unei 
spre 
tere 
deosebit, 
ne duce cu 
dul înspre 

contur enciclopedic.

in sensul 
aspirații 

o cunoaș- 
de un soi 

care 
gin- 
per-

sonalitățile cu
Științele exacte, pozitive, științele 
naturii l-au făcut să năzuiască ne
contenit la adincirea lor, la stăpi- 
nirea lor desăvirșită. L-a deosebit 
însă de cei mai mulți oameni de 
știință de azi „înțelegerea adincă a 
actului de cultură a științei, anvelo- 
pind întreaga personalitate morală".

Știința ca act de cultură, tin- 
zind la structurarea personalității 
morale, ne duce spre o comprehen
siune sincretică a activităților in
telectului legate indisolubil de for
mația spirituală, de moralitate în 
sensul filozofic cel mai înalt al cu- 
vîntului.

Apoi se adaugă Ia această con
cepție formativă atit de temeinică 
asupra științei cultura umanistă. 
Stăpinind citeva limbi străine, stră
lucitul matematician a, dat tinereții 
sale și podoaba literaturii și filozo
fiei, sau mai bine zis hrana indis
pensabilă unei construcții armo
nioase a personalității. Ești uimit 
să urmărești lecturile făcute de 
timpuriu (adică la vremea potrivi
tă) și reflecțiile care le înconjură. 

~ — n-’.ftDe da, scriitorii si (ilcțzofii antichi- 
dață mai, mult la. iveajă umanitatea lății grecești pipă la Montaigne 

(muit prețuit pentru „măsura calmă 
cu care judecă lucrurile", semn in
dubitabil al împărtășirii beneficei 
cumpăniri la care m-am referit mai 
înainte), pină la romanticii germani 
și pînă la Bergson, Octav Onicescu 
a citit toate cărțile mari ale lumii, 
cu plăcerea și folosul cu care le-au 
parcurs întotdeauna umaniștii dori
tori să-și dezvolte gîndirea armo
nios și plin. Dealtfel, autorul 
„Memoriilor" se înscrie emblematic 
in nobila tagmă a umaniștilor oa
meni de știință. Căci a scrie : „Ni
mic din ceea ce era operă umană 
nu-mi răminea principial străin" 
înseamnă a adera deliberat la cau
za omului reflectată in marea cul
tură a trecutului și a prezentului. 
Astfel, pătrunderea in „fenomenolo
gia acestei lumi" capătă un caracter 
obligator și programatic și fiecare 
fază a vieții savantului constituie o 
etapă nouă de acumulare și pregă
tire pentru înțelegerea din adine 
spre care aspiră. Și creșterea perso
nalității se desăvirșește pe un fun
dal istoric pe care autorul izbuteș
te să-l însuflețească. Oameni, eve
nimente, primul război mondial 
trec vil prin fața noastră. Cu lim
pezimea unui stil de exactitate și 
sinceritate, cu detașare șl citeodată 
cu umor, dar niciodată cu dezimpli- 
care, Octav Onicescu trece în re
vistă oamenii și faptele lor, resta
bilind reputații, judecind mai cu 
seamă după acțiuni ale căror înăl
țimi sînt socotite in funcționalita
tea lor, in cadrul vieții publice și în 
măsura în care contribuie la binele 
obștesc, la binele țării. Un patrio
tism curat și puternic stă la temelia 
judecăților asupra vieții proprii și a 
vieții altora. în ce măsură ai dat 
lumii tale, în ce măsură ai pus o 
piatră, o temelie durabilă, în ce mă
sură ceea ce ai ciștigat in persona
litatea ta ai izbutit să dai celor
lalți și mai cu seamă tinerilor, aces
tea ni se par a fi citeva din în
trebările principale ale dialogului 
acestui înțelept cu lumea, aflat 
mereu in legătură profundă cu des
tinul îhvățămîntului românesc, cu 
destinul țării.

benefice, 
ordonează părțile armonios 
cu întregul. Astfel, fluxul amin- 
este stăpinit și călăuzit prin- 
matcă sigură și egală, căpă- 
o finalizare neezitantă, aceea

•) Octav Onicescu : „Memorii" I, 
Editura științifică și enciclopedică, 

\rt82.

*

cadrul sistemului democrației mun
citorești, puterea revoluționară a 
poporului păstrindu-și forța și uni
citatea ei. In cadrul acestei îmbinări 
organice a activității, partidul iși 
exercită rolul său conducător în mul
tiple forme și prin diverse mijloace, 
îndeosebi prin cele ideologice-politi- 
ce, în timp ce statul se concentrează

crația, cu atît se manifestă mai pu
ternic rolul politic conducător al 
partidului. Pe de altă parte, reali
zarea rolului politic conducător al 
partidului potențează eficienta ac
țiunilor statale, capacitatea statului 
de a-și îndeplini funcțiile sale.

în actuala etapă de dezvoltare a 
democrației socialiste din țara noas-

STAT AL DEMOCRAȚIEI MUNCITOREȘTI, REVOLUȚIONARE
acestei misiuni istorice. Creșterea 
rolului statului in conducerea între
gii activități economico-sociale este 
organic legată de întărirea contro
lului maselor populare asupra acti
vității organelor sale, de procesul 
perfecționării continue a democra
ției socialiste sub toate aspectele 
sale politice, economice, sociale.

Corelația stat-partid — 
tot mai trainică, mai efici
entă I" societatea noastră s-a 
realizat în etapa actuală o jus
tă corelare a raportului dintre 
partid și stat. Partidul și sta
tul se completează organic în

mai mult asupra transformării poli
ticii în acțiuni organizatorice-execu- 
tive, în materializarea deciziilor po
litice. Partidului, ca centru vital al 
funcționării societății noastre socia
liste, ii revine înalta misiune de a 
constitui forța organizatoare și dina
mizatoare a întregii activități econo
mico-sociale. Statul ridică la rangul 
de lege orientările cristalizate în de
ciziile politice, făcînd astfel să fie 
obligatorii la scara întregii societăți.

Partidul este vital interesat In întă
rirea bunei funcționări a statului, a 
organelor sale, a Întregului sistem al 
democrației muncitorești, deoarece cu 
cit funcționează mai bine statul, cu 
cit se realizează integral demo-

tră a devenit nu numai posibilă, dar 
și necesară îmbinarea, întrepătrun
derea activității puterii de stat cu a 
celorlalte forme de organizare și con
ducere social-economică, punindu-se 
capăt astfel înstrăinării milenare ă 
statului de societate. Conducerea so
cietății se realizează printr-un sistem 
democratic larg in condițiile multi
plicării centrelor de decizie politică, 
in care statul constituie numai o 
modalitate specifică a conducerii so
ciale. Pe lingă formele democrației 
statale a fost creat un sistem de or
ganisme larg democratice, de la uni
tățile de bază economico-sociale pînă 
la organele cu caracter național : 
consiliile de conducere și adunările

generale ale oamenilor muncii, con
gresele și diferitele consilii națidnale 
de conducere pe plan central, care 
asigură un vast cadru democratic de 
participare a maselor, a poporului la 
conducerea societății și dau noi di
mensiuni democratice edificării so
cialiste a patriei noastre. Ideea-forță 
a perfecționării întregii conduceri și 
organizări sociale este îmbinarea 
formelor democrației reprezentative 
statale cu formele autoconducerii 
muncitorești, bazate — în principal
— pe participarea nemijlocită a ma
selor largi populare la luarea deci
ziilor la toate nivelurile.

Acest cadru nu înseamnă estom
parea sau diminuarea rolului istoric 
al statului socialist, a locului său fun
damental în sistemul politic, în siste
mul democrației socialiste. Statul so
cialist, reprezentantul suprem al po
porului, iși îndeplinește menirea sa 
de principal instrument al construirii 
socialismului, asigurind — așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Conferința Națională a partidului
— „conducerea unitară, planificată a 
întregii activități economico-sociale, 
a tuturor sectoarelor, realizarea echi
librului, a dezvoltării armonioase a 
societății, a concordanței cit mai de
pline intre forțele de producție și 
relațiile sociale".

Pornind de Ia legitățile dezvoltării

sociale, de la realitățile istorice și na
ționale ale României, ca urmare a 
gindirii novatoare și acțiunii politice 
creatoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a fost realizat un sistem 
de guvernare a societății, fără egal, 
superior oricărei democrații burghe
ze, sistem care asigură participarea 
efectivă a întregului popor la făurirea 
conștientă a propriului destin. Esen
țial este acum, așa cum a precizat 
cu numeroase prilejuri secretarul ge
neral al partidului, să se asigure 
buna funcționare a acestui cadru de
mocratic, să se folosească deplin po
sibilitățile pe care el le oferă, ca or
ganismele democrației noastre socia
liste să acționeze efectiv ca forumuri 
de dezbatere responsabilă și soluțio
nare justă, operativă și eficien
tă a tuturor problemelor. De
mocrația noastră trebuie să se 
manifeste în hotărîrea nestrămu
tată a tuturor oamenilor muncii 
de a acționa cu fermitate pentru tra
ducerea în viață a ideilor cuprinse în 
Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința Na
țională a partidului — document pro
gramatic de gindire și acțiune revo
luționară de excepțională însemnă
tate — pentru înfăptuirea prevede
rilor Congresului al XII-lea, pentru 
mersul înainte al patriei noastre pe 
calea socialismului.
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Cronica zilei
Prin Decret prezidențial, tovarășul 

Marin Kădoi a fost numit în calitate 
de ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România în, Republica Algeriană 
Democratică ți Populară.

V

relatări ale reporterilor și corespondenților „Scînteii“

■ O nouă capacitate pentru pro
ducerea de oțel lichid a intrat in 
funcțiune la Combinatul de 
greu din lași. Ea 
cuptoare de cite 
fiecare.

■ Ritm intens 
tierul hidrocentralei Porțile de Fier 
II. In acest an, aici se vor pune în 
operă peste 600 000 mc betoane, cu 
aproape 150 000 mc mai mult de- 
cît in 1982 și se vor monta aproa
pe 25 000 tone echipamente hidro
energetice.

■ Toate produsele noi prevăzute 
a fi asimilate în anul 1983 la în
treprinderea mecanică din Botoșani 
se află încă de pe acum pe ben
zile de fabricație. Intrucit o parte 
dintre acestea se procurau pînă a- 
cum din import, graba și hărnicia 
constructorilor de mașini botoșăneni 
contribuie la reducerea efortului va
lutar al țârii,

■ Prin realizarea cu forțe pro
ptii a unei linii tehnologice și a- 
daptarea utilajelor existente, spe
cialiștii de la întreprinderea „Rom- 
lux" din Tîrgoviște au asimilat e-
•ctrozii și tuburile pentru lămpile 

t j vapori de mercur de înaltă pre
siune, care s-au adus pînă acum din 
import. Mai mult, întreprinderea 
tirgovișteană asigură aceste produ
se și pentru celelalte unități de 
profil din țară.

■ La Cluj-Napoea a fost inau
gurat primul cerc de biotehnică me
dicală din țară. El reunește cerce
tători, proiectanți, producători de a- 
paratură medicală, tehnicieni care 
se ocupă cu întreținerea și repa
rarea acesteia. Cercul iși propune 
cercetarea, proiectarea și menține
rea in perfectă stare de funcțio
nare a bazei materiale din unită
țile sanitare.

■ A început la întreprinderea de 
confecții „Mondiala" din Satu Mare 
valorificarea unor materiale refolo-

^ibile în culori pastelate, din care

dispune
50 tone

de lucru

de 
pe

utilaj 
două 
șarjă

pe șan-

se realizează fețe de masă cu bro
derii și șervețele. Puse în vînzdre 
la magazinul de prezentare al uni
tății, noile produse se bucură de 
apreciereo gospodinelor.

■ Modernizarea cuptorului nr. 5 
carbid de mara capacitate la Com
binatul chimic din Tîrnăveni a avut 
ca efect, în primele zile ale aces
tui an, diminuarea consumului cu 
150 kWh energie electrică și cu 
peste 30 kg cărbune la fiecare tonă 
de carbid. Această tnăsură, la care 
se adaugă modernizarea altor două 
cuptoare și raționalizarea consumu
lui la fiecare loc de muncă au creat 
condiții pentru economisirea, în 
cursul acestui ăn, a peste 43 000 
MWh energie electrică.

■ Tabăra constructorilor Canalu
lui Dunăre — Marea Neagră din 
Medgidia a devenit un adevărat o- 
rășel cu toate dotările necesare, la 
care s-au adăugat acum un club 
și un cinematograf.

■ S-a dat in folosință, la Tg. Fru
mos, o nouă fabrică de pîine. Ea 
are o capacitate de 30 tone în 24 
ore și contribuie la mai buna a- 
provizionare a orașului și a altor 
localități din jur cu produse de pa
nificație.

■ Un nou procedeu tehnologic - 
capotarea cuvelor — se experimen
tează acum la întreprinderea de.a- 
luminiu Slatina. Prin noul procedeu 
se urmărește, între altele, o redu
cere simțitoare a consumului de 
energie electrică.

■ Colectivul de la Întreprinderea 
de mașini-unelte din Bacău a rea
lizat, în premieră pe țară, două noi 
mașini de mare complexitate și teh
nicitate pentru prelucrarea metale
lor prin așchiere, destinate expor
tului. Este vorba de mașina de rec
tificat plan cu ax vertical, care, 
poate prelucra piese de mare pre
cizie, și mașina de frezat longitudi
nal cu portal, dotată cu echipa
ment cu Comăndă numerică.

tv
16,00
16,05

PROGRAMUL 1
Telex
Consultații in sprijinul Invățămtn- 
tulul politico-ideologic
Tragerea Pronoexpres
Viața culturală
Amfiteatru studențesc
Ecran de vacanță : Desene animate 
închiderea programului

16,36
16.40
17,00
17.40
18,00 
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea, economică
20,35 Flori dg cîntec românesc. Program 

muzical-folclorlc
20,50 Occident ’83. Drepturile omului, ln- 

tr-o orinduire a inechității sociale 
21,05 Teatru TV în serial ; „Plicul” de 

Llvlu Rebreanu; Premieră TV 
22,00 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00 Telejurnal
20,20 -
21,00
21,15
21,30

22,00

Scena șl ecranul
Buletinul rutier al Capitalei
Din. țările socialiste
Dominantele culturii muzicale ro
mânești
Telejurnal

Știri sportive
• Festivalul șahist vîlcean a con

tinuat la Călimănești cu runda a 6-a 
a turneului masculin, în care Ciocil- 
tea l-a învins pe Bărbulescu, Ște- 
fanov pe Savin. Orev a cîștigat. la 
Gordan, iar partida Biriescu — Un- 
gureanu s-a terminat remiză. . .

Lider al clasamentului se menține 
marele maestru Victor Ciociltea, cu 
5,5 puncte, urmat de Dan Bărbulescu, 
Ioan Biriescu, Emil Ungureanu, A- 
drian Marcovici, Parik Ștefanov și 
Petar Orev (Bulgaria) — cu cite 4,5 
puncte.

în concursul feminin, tot după șase 
runde, conduce Nadejda Mitescu — 
4 puncte (1), urmată de Elena Coeu- 
lea și Adela Gesticone — cu cîte 4 

‘ puncte.
• Competiția internațională de să- 

! rituri cu șchiurile „Turneul celor trei 
i trambuline" a fost cîștigată de spor
tivul norvegian Wegaard Opaas, cu 
un total de 
iugoslavul 
puncte.

Ultimul 
trambulina 
revenit lui 
235,9 puncte.

711,2 puncte, secundat de 
Primez Ulaga — 696,7

concurs, desfășurat pe 
de la Tarvișio (Italia), a 
Aage Berg (Norvegia) —

Ministrul afacerilor externe al Republicii Turcia

La invitația ministrului 
externe al Republicii 
România, Ștefan Andrei, 
afacerilor externe al

afacerilor
Socialiste 
ministrul 

Republicii

liter Turkmen, va efectuaTurcia,
; o vizită oficială în România. în pe

rioada 18—21 ianuarie 1983.

Ședința de bilanț a activului de partid și de comandă
din Departamentul securității statului

întrunit în ședință de bilanț al ac
tivității desfășurate în anul 1982, ac
tivul de partid și de comandă din 
Departamentul securității statului a a- 
dresat tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, comandant su
prem al Forțelor Armate, o telegra
mă, în care se spune :

în atmosfera vibrantă, de profun
dă angajare partinică, revoluționară, 
de puternică emulație și efervescentă 
creatoare generată de lucrările și ho- 
tăririle Conferinței Naționale a Parti
dului Comunist Român, activul de 
partid și de comandă din Departa
mentul securității statului a analizat 
munca de securitate desfășurată în 
anul 1982.

Bilanțul pe care l-am realizat a 
reprezentat încă un prilej pentru toa
te cadrele de securitate de a-și ex
prima, într-o deplină și unanimă a- 
deziune, angajamentul ferm ca, îm
preună cu întregul nostru popor, să 
acționeze cu o voință de neclintit, în 
vederea înfăptuirii neabătute a sar
cinilor ce le revin din istoricele ho- 
tărîri ale Congresului al XII-lea și 
ale Conferinței Naționale a parti
dului.

Activul de partid și de comandă, 
dind glas sentimentelor vibrante ale 
tuturor cadrelor de securitate, a 
reafirmat, cu mult respect, profunda 
admirație și suprema recunoștință 
pentru modul strălucit în care dum
neavoastră, tovarășe comandant su
prem, vă consacrați neobosit, cu înaj- 
tă cutezanță și deosebită clarviziune 
revoluționară, toate eforturile, în
treaga viață, celor mâl nobile idea
luri ale poporului român, cauzei feri
cirii și progresului patriei, afirmării 
și apărării. independenței și suvera
nității naționale.

Călăuzindu-ne după ordinele, in
dicațiile și orientările dumneavoas
tră, am analizat cu răspundere parti
nică, în spirit critic și autocritic, 
munca desfășurată pentru înfăp
tuirea obiectivelor și sarcinilor 
ne-au revenit din documentele 
partid șl legile țării, contribuția 
ganelor de securitate la apărarea 
ceririlor socialiste ale poporului.

ce 
de 

or- 
cu-

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

Simbolul de la Părveneț
clădirii 
centrul

Metalul necesar economiei — asigurat ritmic
(Urmare din pag. I) suri ați luat pentru ca încă 

din acest an beneficiarii să nu 
mai resimtă lipsa unor sortimente 
de produse metalurgice care le-a 
creat anul trecut dificultăți in des
fășurarea activității productive ?

— Pot preciza că atit în anii! 1983, 
___...___________ _____ ' -X ț- —îl

colectivele de oamâni ai muncii. încă s noastră va puteaiie«‘'’ 
” it.» >, ric <ie sortimente '"de-"pfoduse metâ- '

— Documentele programatice adop
tate de Conferința Națională a parti
dului aduc metalurgiștilor, ca dealt
fel întregului nostru popor, orien
tări clare asupra modului în care vor 
trebui să mupeească in vlrtor- totrte cîtșiîn anii
din primele zile ale noului an in~ 
toate unitățile metalurgice s-a tre
cut cu toată hotărîrea la transpu
nerea în viață a sarcinilor trasate 
de Conferința Națională. De fapt, 
anul 1983 pune In fața Industriei 
metalurgice sarcini sporite atit pe 
plan cantitativ, cît mai ales calitativ. 
Astfel, față de anul 1982, industria 
metalurgică dispune de condițiile 
necesare pentru realizarea unei pro
ducții sporite de oțel, laminate finite 
pline, țevi și, în mod corespunzător, 
de alte produse și sortimente. Avem 
In vedere creșterea mai accentuată a 
nivelului producției sortimentelor 
cu prelucrare metalurgică ridicată, 
cum sînt : tablele și benzile din oțel 
laminate la rece pentru industria 
electrotehnică (53,6 la sută), oțelul 
calibrat în bare și colaci (42,9 la 
sută), sîrmele trefilate (31,1 la sută), 
cablurile din oțel (19,6 la sută), in
serțiile metalice pentru anvelope 
(20,8 la sută), barele și blocurile for
jate din oțeluri de scule (35,6 la sută) 
etc. De asemenea, urmărim creșterea 
importantă a producției de oțeluri 
speciale aliate și slab aliate. între 
care o pondere mare o vor avea oțe- 
J irlle inoxidabile și refractare, oțe- 
: jrile pentru rulmenți, oțelurile si- 
.îcioase pentru industria electroteh
nică, oțelurile pentru organe de 
asamblare, oțelurile pentru țevi pe
troliere și de construcții. Se impune 
subliniată sarcina vizînd asimilarea 
și fabricarea oțelurilor pentru indus
tria nucleară. Toate acestea vor 
contribui la îmbunătățirea simțitoare 
a structurii producției metalurgice, 
pe ansamblu conducind la creșterea 
gradului de valorificare a materiilor 
prime cu peste 5 la sută în valori ale 
producției-marfă și cu aproape 11 la 
sută în valori ale producției nete.

Concomitent, ne preocupă în mod 
deosebit introducerea și extinderea 
unor noi tehnologii, asimilarea unor 
noi sortimente, promovarea cu con
secvență a progresului tehnic in în
treaga ramură, urmărind asigurarea 
integrală a tuturor ramurilor cu 
produsele metalurgice necesare, can
titativ și calitativ, corespunzător 
programelor de dezvoltare generală 
a economiei. Pe lingă unele produse 
destinate tehnicilor, de vîrf pe care 
le-am asimilat în anul trecut și pe 
care le vom fabrica in cantități spo
rite în anul 1983 și în anii următori, 
vom continua în mod hotărit activi
tatea de asimilare a noilor produse 
pe baza unor programe concrete pe 
fiecare sortiment, cu eșalonarea eta
pelor de realizare, pînă la satisfa
cerea integrală a cerințelor econo
miei și crearea unor disponibilități 
pentru export.

— Pentru că v-ați referit la cerin
țele de metal ale economiei, ce mi

lurgice, în prezent deficitare, între 
care : profile pentru grinzi articula
te pentru abataje și profile speciale 
pentru susținerea galeriilor, table și 
benzi electrotehnice laminate ia rece 
cu grăunți orientați pentru transfor
matoare, table groase din oțeluri re
zistente la coroziune, profile șl bare 

' trase la rece din oțeluri microaliate 
cu plumb pentru autoturisme, bare 
trase și șlefuite din oțeluri aliate 
pentru mecanismul de transmisie și 
suspensie al autoturismelor, oțeluri 
pentru supape, corniere cu aripi ine
gale, material tubular cu diametrul 
peste 16 țoii pentru industria petro
lieră și pentru construcții, țevi de 
înaltă precizie cu diametre de 4—15 
mm și- grosimi de perete sub 1,5 mm, 
profile mijlocii și ușoare din oțel și 
profile și țevi extrudate din aliaje 
dure de aluminiu pentru industria 
aeronautică, benzi înguste din oțel 
pentru arcuri, sîrme din aliaje rezis- 
tive și aliaje neferoase grele etc.

— Desigur, important este să se 
asigure produsele metalurgice nece
sare economiei. Dar, îndeosebi in 
metalurgie, care se bazează în bună 
măsură pe resurse materiale din 
import, se impun acțiuni hotărite 
pentru sporirea eficienței produc
ției. Ce aveți in vedere in această 
privință ?

— Pentru sporirea eficientei eco
nomice acordăm cea mai mare im
portanță înfăptuirii măsurilor stabi
lite în scopul introducerii și extin
derii tehnologiilor noi, care vizează, 
pe de o parte, realizarea noilor sor
timente, modernizarea producției și 
ridicarea nivelului calitativ al aces
teia, iar, pe de altă parte, creșterea 
eficienței economice prin sporirea 
productivității muncii și reducerea 
consumurilor de materii prime, ma
teriale, combustibil șl energie. Ast
fel, în anul 1983 va fi extinsă elabo
rarea oțelului în convertizoare cu 
oxigen pînă la 51 la sută din pro
ducția totală de oțel și turnarea con
tinuă a semifabricatelor de relami- 
nare, pînă la aproape 33 la sută din 
cantitatea necesară. Un loc tot mai 
important în procesul tehnologic îl 
va ocupa tratarea oțelurilor în afara 
agregatelor de topire prin procedee 
de vidare și barbofare cu gaze iner
te, pentru aceasta fiind intrate re
cent in funcțiune instalațiile nece
sare la Hunedoara, Tîrgoviște și Cîm- 
pia Turzii. Prin apli area pe un front 
larg a celor mai moderne tehnologii, 
contăm pe o importantă economisire 
a materiilor prime, combustibililor 
și energiei electrice. Față de reali
zările din anul 1982, ne-am propus 
ca în anul 1983 să obținem reduce
rea consumului mediu de metal pe 
tona de laminate cu cel puțin 44 kg.

• CEA MAI MARE HI
DROCENTRALA. Itaipu 
(in limba băștinașilor Indieni 
„piatra cintătoare") este numele 
celei mai mari hidrocentrale din 
lume aflată pe fluviul brazilian 
Parana, care și-a deschis de cu- 
rînd pentru prima dată cele 14 
ecluze. Pînă In anul 1988, cînd 
se va încheia construirea a- 
cestui obiectiv energetic, înce
put în 1976, vor fi montate 18 
generatoare, cu o putere totală 
instalată de 12 600 MW, care vor 
produce anual 75 miliarde kWh. 
încă de pe acum construcția 
prezintă proporții monumen
tale : digul de vărsare a ape
lor măsoară 800 metri, iar bol
ta formată între acesta și cor

pul principal al barajului — 
peste 1 km.
• CITIRE COMPUTE

RIZATA. Firma „Nippon Te
legraph and Telephon Public 
Corp" a prezentat de curirid 
poștei japoneze un computer 
care poate „citi" cu voce tare 
documente, ziare și cărți. „Vo
cea" care citește este, bineînțe
les, artificială. Un robot cu di
mensiunile miinii unui copil în
toarce paginile, iar exactitatea 
redării textului citit este esti
mată la 99,5 procente. Aparatul 
este menit să răspundă automat 
diferitelor solicitări — prin te
lefon — pentru informații cu
rente. El servește, de asemenea, 
ca etapă pentru construirea

studiilor efectuate s-a îmbunătățit 
amplasarea culturilor. în ultimii 
cinci ani, cercetătorii din institute
le de cercetări care intră în com
ponența complexului au obținut 
51 de soiuri noi de legume, pomi 
și arbuști fructiferi.

însoțiți de președinte, ne oprim 
in viile din care s-a strins o re
coltă bogată de struguri — 11 000 
kg la hectar. în altă parte sînt li
vezile de tip intensiv și superin- 
tensiv. Ba mai mult, pe o suprafa
ță de două hectare s-a făcut o li
vadă experimentală, unde s-au 
plantat cîte 70 000 de meri la hec
tar, densitatea pomilor fiind atit 
de mare, incit1 cîmpul seamănă cu 
un lan de porumb. Este așa-numi- 
ta „pajiște" de pomi, care produce 
numai un an din doi, recoltarea 
făcîndu-se mecanizat, prin tăierea 
tijei centrale pe care cresc fruc
tele. Cu alte cuvinte, livada „se 

cosește". Este a- 
cest tip de livadă 
viitorul pomicul
tura ?
moment, 
ne răspunde pre
ședintele com
plexului. Pe baza 
cercetărilor și ex

perienței practice, cea mai indicată 
este plantația de pomi cu coroane 
sub formă de fus, care a asigurat 
și in 1982 o recoltă mare de fructe".

Cît trebuie să alerge un pre
ședinte de complex ea să cuprin
dă cele 30 000 de hectare? Cum 
poate coordona și urmări activita
tea diferitelor sectoare ? Foarte > 
simplu — răspunde președintele, 
invitîndu-ne să vedem „creierul" 
acestei mari unități : centrul in
formațional de calcul. De la 23 de 
puncte, unde se desfășoară activi
tăți de producție și de cercetare 
științifică, informațiile sînt trans
mise la centru, unde se înmagazi
nează și se prelucrează. în orice 
moment, președintele, celelalte ca
dre de conducere pot afla care este 
stadiul lucrărilor, cum se îndepli
nește planul de producție. Iată, un 
operator ne face o demonstrație, pe 
baza unui indicator ales la intîm- 
plare : realizarea, pînă în ziua 
respectivă, a producției de lapte. 
Computerul caută informația, iar 
răspunsul apare pe ecran : ce 
cantitate s-a realizat de la înce
putul anului și cît a mai rămas să 
se producă, eșalonat pe decade. 
Se cer apoi informații privind 
producția de conserve, iar răspun
sul este prompt și exact. Eficien
ța computerizării constă în faptul 
că, pe baza unor informații operati
ve și exacte, se creează posibilitatea 
adoptării de decizii prompte într-o 
problemă sau alta, ceea ce ajută 
la preîntîmpinarea rămînerilor în ' 
urmă, imprimă activității produc
tive în toate domeniile un ritm 
optim, se repercutează pdzitiv 
asupra ansamblului complexului, 
în plus, prin organizarea centrului 
informațional de calcul au fost re
duse cheltuielile necesitate de ți
nerea evidenței.

Prima între complexele agroiti-'y 
dustri.ale din Bulgaria, unitatea de- ' 

>la Păr'.t’n< t C«te un mndr'l de or-

De la ultimul etaj al 
care domină piața din 
Plovdivului se deschide panorama 
acestei străvechi așezări, pe ale 
cărei înălțimi se află casele durate 
de-a lungul secolelor, adevărate 
monumente arhitectonice, iar mai 
departe — noile blocuri de locuin
țe, construcțiile fabricilor care au 
făcut din oraș unul din principa
lele centre industriale ale Bulga
riei.

„Da, orașul nostru este un pu
ternic centru industrial — ne spu
ne tovarășul Ivan Panev, prim-se- 
cretar al Comitetului județean de 
partid Plovdiv. Industria se ca
racterizează prin produse de fine
țe, cum sint electronica șl elec
trotehnica. Pe teritoriul județului, 
unde sint concentrate 6,8 la sută 
din fondurile fixe ale țării, se re
alizează 9,5 la sută din valoarea 
totală a venitului național. Dar 
județul 
că in 
primul 
— are 
cultură 
tă. Există 9 com
plexe agroindus
triale, fiecare de- 
ținînd cîte 25— 
30 000 hectare. In cadrul lor se 
practică o agricultură intensivă, se 
prelucrează o parte din produsele 
obținute, funcționează magazine de 
desfacere proprii".

Sediul complexului de cercetare 
și producție „Gheorghi Dimitrov" 
se află în comuna Părveneț, nume 
cu valoare de simbol, însemnînd 
în limba bulgară intîiul. Intr-ade
văr, marea unitate de aici consti
tuie primul experiment în ce pri
vește organizarea superioară a 
agriculturii, și anume pe baza 
complexelor agroindustriale. Cum? 
înainte de a răspunde la această 
întrebare, președintele complexu
lui, tovarășul Kralev Kiril, ține 
să-și exprime satisfacția pentru 
faptul că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, cu prilejul ulti
mei vizite oficiale de prietenie 
efectuate în Bulgaria, la invitația 
tovarășului Todor Jivkov, au fost 
și la Părveneț. Aflăm că secretarul 
general al partidului nostru s-a 
interesat îndeaproape de activita
tea acestui mare complex, a vizi
tat cîmpul, livezile și viile. „A 
fost o vizită de neuitat" — preci
zează președintele complexului.

Pe teritoriul complexului, care 
însumează 30 000 de hectare, se află 
34 de localități rurale și urbane, 
iar pe lingă activitatea de produc
ție agricolă propriu-zisă 
nează trei institute de 
agricole și cinci fabrici 
crare a legumelor și 
Complexul dispune de 
1 000 tractoare, 300 camioane, iar 
fermele zootehnice cuprind 4 200
vaci, 20 000 oi matcă. Anual se 
realizează o producție care însu
mează 360 000 tone, din care 
250 000 tone de legume, fructe și 
struguri. Cele 5 fabrici de prelu
crare livrează 200 000 de tone de 
diferite conserve de legume, com-

’ •poL -< dulceață, t sucuri de 'fructei ... ____ ___________ __ __ _
) materia primă fiind asigurată ’>4ji ■ ' ' gartfeafd știWrțfftdă ‘h’. ''agriculturilț‘* 

de complexele agroindustriale li-' 
mitrofe. Noua formă de organiza
re a agriculturii permite integra
rea mai strînsă a activității de 
cercetare cu producția. Pe baza

Convocarea de bilanț a relevat cu 
putere că, pe fondul creșterii nivelu- 

' lui de conștiință politică și de res
ponsabilitate al cetățenilor, organele 
securității statului, cu sprijinul larg 
al colectivelor de oameni ai muncii, 
au militat cu vigilentă și combativi- 

, tate sporită pentru prevenirea și 
contracararea faptelor de natură să 
aducă atingere, intereselor supreme 
ale. poporului și patriei, întreaga lor 
activitate integrîndu-se muncii eroi
ce a națiunii române pentru edifi
carea noii orînduiri și realizarea 
unei noi calități a muncii și vieții în 
toate domeniile, în vederea trecerii 
României la un stadiu superior de 
dezvoltare. A reieșit cu pregnanță 
că toate realizările obținute sint ro
dul conducerii nemijlocite de către 
partid, al grijii și atenției perma
nente pe care, conducerea partidului 
și statului, dumneavoastră perso
nal, tovarășe comandant suprem, le 
acordați perfecționării activității or
ganelor de securitate.

în climatul de analiză militantă, 
activul de partid și de comandă a 
reafirmat hotărîrea neclintită a în
tregului aparat de securitate de a-șl 
pune toată capacitatea și puterea de 
muncă în slujba înfăptuirii exempla
re a politicii științifice a partidului 
și statului nostru, care este rodul 
gîndirii novatoare, revoluționare și al 

. activității dumneavoastră neobosite 
puse în slujba bunăstării și fericirii 
poporului român, a intereselor su
preme ale păcii și înțelegerii între 
națiunile lumii.

Dezbaterile au evidențiat concluzii
le și învățămintele desprinse din do
cumentele Conferinței Naționale care 
arată că edificarea socialistă și dez
voltarea patriei noastre au loc în 

< condiții internaționale complexe, în 
contextul cărora cercurile reacțio
nare din exterior și-au intensificat 
acțiunile dușmănoase și de denigrare.

înțelegînd pe deplin însemnătatea 
politică a sarcinilor încredințate, vă 
raportăm, tovarășe comandant su
prem, că, pe baza sprijinului larg al 
colectivelor de oameni ai muncii, 
vom pune și pe mai departe accentul 
principal pe prevenirea infracțiunilor 
și altor fapte antisociale, ne vom 
spori fermitatea și- intransigența re
voluționară față de cei care încalcă 
legile țării și caută să lezeze în orice 
fel liniștea și ordinea publică, clima
tul civic sănătos din societatea noas
tră, interesele statului și ale po
porului.

Vă asigurăm, tovarășe comandant 
suprem, că întregul aparat de securi
tate este ferm hotărit să-și întăreas
că spiritul de vigilență și combativi
tate îmDotriva oricăror încercări de a 
se aduce prejudicii onerei de edifi
care a socialismului și comunismului 
pe pămîntul României.

în întreaga. noastră muncă șl viață ! ’ gjril+arwi .z>S1 o.ii'âî.+i rin -
nel

— expli- 
continuare 

secretar 
și o agri- 
dezvolta-

Note de călătorie 
din R. P. Bulgaria

funcțio- 
cercetări 

de prelu- 
fructelor.

aproape

„Pentru 
nu —

i

rezultate superioare cantitative, cali
tative și de eficiență a activității din 
toate unitățile ministerului. Pentru 

, ca aceste produse să fie efectiv fa
bricate și puse la dispoziția benefi
ciarilor și, în-general vorbind, pen
tru ca toate contractele, epopomice 

t șă fie riguros respectând falMbrii de 
..................

a consumului de cocs pe tona de 
fontă cu 29 kg, a consumului inte
grat de combustibil pe tona de oțel 
cu 8 kg combustibil convențional, 
realizind importante economii și la 
alte resurse materiale și enetgețice.

O mențiune cu totul, s
' carjfcnh'.irevin privtfâig _ _ specialiștii.. din. minis- deVotgri
carea recuperării și Valorificării ma- tei- »i centrale urmăresc îndeaproa- 
terialelor refolosibile, a recondițio- 
nării pieselor și subansamblelor. Pen
tru a economisi materii prime din. 
import, am prevăzut creșterea pro
porției fierului vechi din Încărcătura 
metalică in oțelării, punînd astfel în 
valoare stocurile de fier vechi dis
ponibile în economie. De asemenea, 
în toate unitățile metalurgice au fost 
create și se dezvoltă ateliere în care 
anul acesta vor fi recondiționate 
piese de schimb in valoare de peste 
900 milioane lei.

— Vă propunem să ne oprim asu
pra . unor probleme ale realizării , 
producției planificate. Pornind de la 
faptul că anul trecut o serie de in
dicatori de plan nu au fost realizați 
și nu s-a asigurat fabricarea integra
lă a tuturor sortimentelor prevăzute, 
ce v-ați propus pentru evitarea unor 
asemenea neajunsuri în acest an?

— în fiecare unitate metalurgică, 
centrală industrială și la nivelul mi
nisterului avem întocmite programe 
de acțiuni care au drept obiectiv li
chidarea deficiențelor din activitatea 
productivă. Sîntem hotărîți să eli
minăm neajunsurile care în anul 
1982 au determinat folosirea slabă a 
unor capacități, în special din 
sectoarele cocseriei de la Galați, 
furnalelor de la Călan, ale oțelăriilor 
electrice de la Tîrgoviște și Oțelul 
Roșu etc., precum și nerealizarea in 
termen a parametrilor proiectați la 
unele obiective noi intrate în produc
ție. Măsurile stabilite vizează, în pri- 
mftl fînd, îmbunătățirea activității de 
întreținere și reparații, asigurarea 
pieselor de schimb necesare prin ex
tinderea executării și recondiționării 
acestora în' sectoarele proprii și 
printr-o mai bună colâborare cu 
unitățile furnizoare de piese, suban- 
samble, utilaje, cilindri de laminor, 
aparatăj, din cadrul celor două mi
nistere constructoare de mașini.

în conformitate cu sarcina trasată 
la Conferință Națională am luat, mă
suri pentru trecerea la laminarea 
metalului la toleranțe negative și 
livrarea acestuia către beneficiari nu 
în tone, ci în unități metrice, de lun
gime sau suprafață. Ne preocupă in 
mod deosebit problema perfecționă
rii pregătirii profesionale a tuturor 
cadrelor de care dispune ramu
ra, problema îmbunătățirii in con
tinuare a organizării producției
și a muncii, problema intăririi dis
ciplinei în muncă. Am întocmit și
am aplicat încă din anul trecut pro
grame de măsuri corespunzătoare
pentru a putea obține o nouă cali
tate și în domeniul folosirii forței de 
muncă ; urmărim cu perseverență 
înfăptuirea acestor măsuri șl contăm 
pe obținerea, pe această cale, a unor

pe, la fața locului, in unități meta
lurgice modul în care se înfăptuiesc 
programele de fabricație, intervin 
operativ, preventiv pentru soluționa
rea tuturor problemelor pe care le 
ridică producția.

— In industria metalurgică au fost 
alocate mari fonduri de investiții; 
această ramură apelează și va apela 
in continuare la import de minereuri 
și cărbune cocsificebil ; prin specifi
cul său, producția metalurgică con
sumă mari cantități de resurse ener
getice. Cum se justifică, așadar, 
acest mare efort economic și finan
ciar al economiei, de fapt al între
gului popor, pentru crearea, dezvol
tarea și funcționarea corespunzătoa
re a industriei metalurgice ?

— Răspunsul este cît se poate de 
simplu. Fără metal n-ar fi fost po
sibilă dezvoltarea întregii 
naționale, crearea uzinelor 
cilor moderne de pe tot 
țării — din X construcții 
șini și chimie, din 
ușoară, a lemnului și 
lor de construcții, din 
turi, n-am fi putut construi lo-' 
cuințe și alte edificii social-culturale 
pe care le avem în prezent sau pe 
care intenționăm să le ridicăm în 
anii următori. Desigur, ar fi existat 
și varianta aducerii din import a 
cantităților de metal necesare. Să 
vedem ce s-ar fi întîmplat dacă în 
acest an n-am fi realizat producția 
metalurgică în țara noastră :■ pentru 
importul metalului necesar ar fi tre
buit să cheltuim o sumă mai mare 
cu cel puțin 4 miliarde dolari, peste 
valoarea materiilor prime importate 
și a celor exportabile (combustibil și 
energie electrică), folosite pentru 
producția metalurgică. Fără a lua în 
considerare un avantaj fundamental 
într-o economie planificată cum este 
a noastră, acela al aprovizionării si
gure, ritmice a economiei cu o ma
terie primă de bază — metalul. De
osebit de aceasta, trebuie spus că 
metalurgia este o ramură rentabilă 
a economiei, la nivelul unui an con
tribuind la venitul național cu be
neficii de circa II miliarde lei, iar 
producția realizată numai intr-un 
an și jumătate echivalează cu valoa
rea tuturor fondurilor fixe de care 
dispune metalurgia. Și incă un efect 
social deosebit de important : în 
această ramură sint create locuri de 
muncă pentru peste 200 000 oameni, 
beneficiari direcți ai înfăptuirii po
liticii partidului și statului de asigu
rare a condițiilor optime de muncă 
și viață pentru întregul popor.

economii 
și fabri- 
cuprinsul 
de ma- 
industria 

materiale- 
transpor-

Convorbire realizată de 
Cornellu CÂRLAN

computerelor inteligente din 
generația a cincea, care urmea
ză să apară pe piață in jurul 
anului 1990.

• DISPOZITIV DE 
MĂSURARE A... SETEI 
PLANTELOR. Horticultorii 
amatori din R.FG. pot să-și 
procure un dispozitiv care, în
fipt în, pămint, lingă rădăcinile 
plantelor, stabilește cu suficien
tă precizie momentul cînd aces
tea trebuie udate. Cu alte cu
vinte, un indicator le arată pe 
o scală gradul de umiditate al 
solului, iar du ajutorul unui ta
bel alăturat dispozitivului se 
poate determina dacă planta 
respectivă are nevoie de apă 
sau ML

sîritem. călăuziți de exemplul cium- 
negvoSș.țră”'‘Tuininos, de nețărmurit 
levotamenj' ,'șj' " dăruire comunistă . 
pentru progresul nestăvilit al patriei.

Asemenea întregului nostru popor, 
activul de partid și de comandă din 
Departamentul securității statului, 
toate cadrele de securitate întîmpină 
cu cele mai alese sentimente de dra
goste și devotament apropiata sărbă
torire a îmolinirii de către dumnea
voastră a 65 de ani de viață și a 
peste cinci decenii de activitate re
voluționară. Dind expresie acestor 
calde sentimente și recunoștinței 
profunde ce v-o purtăm, vă dorim 
din adîncul inimilor noastre, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. viață îndelungată în de
plină sănătate, putere de muncă în 
fruntea partidului și statului, pentru 
fericirea și prosperitatea patriei 
și a poporului român.

ramură care in țara vecină și pri
etenă se dezvoltă armonios, spre 
binele întregului popor bulgar.

loan HERȚEG

cine a

1»,

• 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;
20,15, GLORIA (47 46 75) — 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20.
• Combinația : VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15.
• Fata cu giștele : CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 10.45: 12.30; 14,15: 16,43.
• 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: BUZEȘTI
(50 43 58) 15,30; 17,30; 19.45.
• Secvențe : POPULAR (31 15 17) —
15; 17; 19,30.
O Năpasta : STUDIO (59 53 15) 
DACIA (50 35 94) — 15; 17; 19.
• Aii Baba și cei 40 de hoți : DACIA
— 9,30; 12.
• Anna celor o mie de zile : STUDIO
— 10; 13; 16.
• Vrăjitorul din Oa — 9: 10.45: 12,30; 
14,15; 16, Concurs — 17,45; 19,45 : DOI
NA (16 35 38).
• Conspirația : PROGRESUL (23 94 10)
— 10: 18; 20.
• Program de vacantă — 10: 12; 15: 
Rămîn 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 (317171) - 15,30: 
18: 20.
• Operațiunea „Antl-tlgru*  : 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 MICĂ 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)
11,30; 13.30: 15,45; 18; 20.

PRETUTINDENI
• TERAPIE PENTRU 

CÂRTI. Rezistența in timp a 
cărților din hîrtle ușor degrada- 
bilă poate, fi mărită pînă la 500 
de ani prin noul tratament în 
vid aplicat de curînd pentru 
prima dată în S.U.A., la biblio
teca Congresului american. Căr
țile, datind de la mijlocul seco
lului XIX, sint tipărite pe hîr- 
tie de material lemnos cu con
ținut acid, care incep să se de
terioreze după 25—100 ani. Con
ținutul de acid se îndepărtează 
prin noua metodă în vid. intr-o

instalație care servește testării 
aparatelor destinate cercetărilor 
in Cosmos, pusă la dispoziția 
bibliotecii de NASA. în came
ra acestei instalații pot fl tra
tate simultan 5000 de cărți, din 
paginile cărora se extrag în jar 
de 400 litri de apă provenită 
atit din procesul de fabricație 
cît și din umiditatea aerului. 
Apoi este introdus un gaz spe
cial care neutralizează ’ acidul. 
Ulterior gazul este absorbit, 
după care cărțile iși pot lua lo
cul in rafturile bibliotecii.

9,30;

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 12 

ianuarie, ora 20 — 15 ianuarie, ora 20. 
In țară : Vreme caldă. Cerul va fi va
riabil, cu Innorâri mal pronunțate in 
a doua parte a intervalului în vestul și 
nordul țării, unde vor cădea precipitații 
slabe, mai ales sub formă de ploaie și 
burniță. VIntul va sufla în general slab. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse

Intre minus 6 șl plus 4 grade, mal cobo- 
rite în depresiuni, iar cele maxime în
tre 2 și 12 grade, izolat mai ridicate In 
zonele de deal. Dimineața și seara, lo
cal, se va produce ceață. In București : 
Vremea va fi Caldă și în general fru
moasă, cu cerul variabil, mal mult 
senin la începutul intervalului. Vîntul 
va sufla slab. Temperaturile. minime 
vor fi cuprinse între minus 3 șl zero 
grade, cele maxime vor oscila între 4 
și 7 grade. Dimineața și seara, ceață 
slabă. (Corneliu Pop, meteorolog de ser
viciu).

• Cavalerii teutoni : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30: 19,
• Intilnlre 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 
(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-
TA (17 08 58) — 9: 11,15: 1^30: 15.45:
18: 20.
• Lanțul amintirilor : ARTA (21 31 86)
— 9; 12: 15,15; 18,30.

Mobilă șl durere — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) : Cum se numeau cel 
patru Beatles 7 — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Maestrul șl 
Margareta — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Arma secretă a lui Arhlmede — 19,30.
• Teatrul „Nottara” (59 31 03, sala
Magheru) : Insomnie — 19,30; (sala
Studio) : Omul care face minuni — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Amadeus — 19,30; (sala Giu
lești) : Opinia publică — 17.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tfinase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo at 
II-lea — 19,30; (sala Victoria. 50 58 65) ; 
Frumosul ” -- - -
ls, 30.
• Teatrul 
Un bărbat
• Teatrul .. 
Recreația mare

din pădurea zăpăcită —

„Ion Vasllescu” (12 27 45) : 
și mal multe femei — 19. 
„Ion Creangă” (50 26 55) : 

17.

expoziți i
teatre

• Teatrul Național (14 7171. sala 
mică) : Ploșnița — 19,30; (sala Ate
lier) : Intre patru ochi — 19.
• Filarmonica „George Enescu” 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
■imfonlc. Dirijor : Mihai Bredlceanu. 
Solistă : Anda Petrovici — 19; (Sa Mu
zeul de artă a! Republicii Socialiste 
România) : Trio Iliescu : Nicolae 
Iliescu, Vasile Țugui, Dan Atanasiu 
— 18.
• Opera Română (13 18 57) : Faust 
— 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11).: Singe 
vienez — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :

• Muzeul de artă al Republicii Socia
liste România (parter) : expoziția co
memorativă „loan Andreescu” — anii 
de creație în țară.
• Muzeul colecțiilor : Tapiseria polo
neză din secolul al XVUI-lea pînă 
astăzi.
• Sălile Dalles : expoziția republica
nă de design.
• Galeria "" - - -
pictură.
• Galeria 
sculptură,
• Galeria 
tură.
• Galeriile „Căminul artei” (parter) : 
Anca Pedvisocar, pictură ; (etaj) : 
Bălașa lonescu, pictură.
• Galeria municipiului București : 
Virgil Popa, pictură.
• Muzeul satului șl de artă populară : 
expoziția „Restaurarea — știință șl 
artă*.

Orizont : Vasile Dobrlan,

Simeza : Bela Crlșan, 
Obiecte.
Eforie : Sandu Petrea, plc-

• FURAJ DIN MEDU
ZE. într-un colhoz din U.R.S.S. 
vitele șl păsările au fost fura
jate experimental cu... meduzele 
care se găsesc din abundență în 
Marea de Azov și în Marea 
Neagră. Drept rezultat, s-a în
registrat o creștere în greutate 
a animalelor cu 10 pînă la 20 la 
sută. In prezent, colhozul res
pectiv dispune de o instalație cu 
ajutorul căreia se pot produce 
furaie lichide din meduze.

© PREMIERĂ CHI
RURGICALĂ. La un spital 
din Boston (S.U.A.) a fost 
salvată viața unor copil născuțl 
fără ventriculul sting, prin 
transferarea funcțiilor acestuia

către ventriculul drept. Copiii 
născuți cu o asemenea malfor
mație au, în general, o aortă 
foarte strimtă. Ca atare, chi
rurgii din Boston au trebuit să 
utilizeze o parte din artera 
pulmonară pentru a întări 
aorta. Absența ventriculului 
sting se întîlnește la circa 
8 la sută din noii născuți cu 
malformații cardiace. Fără ope
rație, asemenea copii nu supra
viețuiesc mai mult de două 
săptămîni.

• VESTIGII ARHITEC
TURALE. O interesantă des
coperire arheologică a fost fă
cută in centrul orașului Bolo
gna, unde, cu prilejul unor lu
crări la fundații, s-au scos la

iveală vestigiile a numeroase 
fragmente de coloane de mar
mură și alte elemente arhitec
turale care au dus la emiterea 
ipotezei că teatrul de aici fusese 
construit în secolul întii înain
tea erei noastre. »

• ORAȘ „SOLAR".
Iugoslavia a fost elaborat pro
iectul primului oraș „solar" din 
țară. Toate casele lui vor fi pre
văzute cu instalații solare. Noul 
oraș, care va avea o populație de 
circa 50 000 de locuitori, va fi 
construit pe malul Mării Adria- 
tice, undă peste 250 din zilele 
anului sînt însorite. Specialiștii 
au calculat că montarea instala
țiilor solare va costa cu aproape 
50 la sută mai ieftin decît cele 
electrice.
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PENTRU OPRIREA CURȘE[ ÎNARMĂRILOR,'

PENTRU DEZARMARE Șl PACE
Fondurile pentru arme

VIENA 11 (Agerpres). — Anul 
1983 trebuie să fie un an al întă
ririi păcii și destinderii, a declarat, 
în cadrul unei intîlniri cu diplo
mații, președintele Austriei, Ru
dolf Kirchschlaeger. Fiecare om în 
parte și popoarele în întregii! lor 
au nevoie nu de cuvinte, ci de fap
te concrete, de măsuri în vederea 
întăririi încrederii intre state, de

Apel al organizației norvegiene „învățătorii 
pentru pace“

OSLO 11 (Agerpres). — Organiza
ția norvegiană „Învățătorii pentru 
pace", care reunește mii de cadre 
didactice, a lansat un apel opiniei 
publice democratice a Norvegiei de 
a-și intensifica eforturile îndrepta
te spre apărarea păcii și securității 
internaționale, împotriva cursei 
înarmărilor. După cum relatează 
ziarul „Aftenposten", organizația 
intenționează să desfășoare, in pri
mul semestru al acestui an, o cam

— dirijate în scopuri pașnice
respectarea strictă a prevederilor 
Cartei O.N.U. Este necesar să se 
oprească spirala înarmărilor, a de
clarat vorbitorul, citat de agenția 
T.A.S.S, După opinia președintelui 
Austriei, dacă fondurile uriașe 
care se cheltuiesc în prezent în 
lume pentru înarmare ar fi diri
jate in scopuri pașnice, omenirea 
ar putea să rezolve problemele eco
nomice acute care o confruntă.

panie de strîngere de semnături pe 
un document împotriva cursei înar
mărilor. Anterior, organizația „Inc 
vățătorii pentru pace" a adresat 
Stortingulul (parlamentul) chema
rea de a renunța la participarea 
Norvegiei la finanțarea programu
lui N.A.T.O. de amenajare a dife
rite instalații pentru noile rachete 
nucleare americane cu rază medie 
de acțiune ce ar urma să fie am
plasate in Europa occidentală.

Tragediile 
de la Hiroshima 

și Nagasaki să nu se mai 
repete !

TOKIO. In numeroase orașe ni
pone au avut loc, încd din prime
le zile ale acestui an, puternice ac
țiuni împotriva cursei înarmărilor, 
pentru dezarmare și pace. Consi
liul japonez împotriva armei atomi
ce și cu hidrogen și Comitetul ja
ponez pentru pace au lansat un 
apel către opinia publică niponă 
cerîndu-i să-și intensifice lupta pen
tru preîntîmpinarea unui război nu
clear.

In orașul Kamiiso, din insula 
Hokkaido, a avut loc un miting al 
tineretului, în cadrul căruia vorbito
rii au exprimat hotărîrea tinerei ge
nerații nipone de a lupta împotri
va unei conflagrații nucleare pus
tiitoare, pentru ca tragediile de la 
Hiroshima și Nagasaki să nu se mai 
repete.

Convorbiri 
sovielo-vest-germane
MOSCOVA 11 (Agerpres). — Iurl 

Andropov, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., l-a primit, la 11 ianuarie, 
pe Hans-Jochen Vogel, candidat la 
funcția de cancelar al R.F.G. din 
partea Partidului Social-Democrat, 
care întreprinde o vizită la Moscova.

După cum relatează agenția 
T.A.S.S., Întrevederea a prilejuit un 
amănunțit schimb de opinii în pro
bleme ale situației internaționa
le actuale, precum și ale rela
țiilor dintre cele două țări. Interlo
cutorii și-au exprimat îngrijorarea 
față de creșterea încordării interna
ționale și intensificarea cursei înar
mărilor, care constituie un pericol 
grav pentru pace. A fost exprimată 
convingerea că există perspective 
buhe pentru dezvoltarea colaborării 
bilaterale în interesul popoarelor ce
lor două țări și întăririi păcii euro
pene și generale.

Poporul namibian este hotarît să-și intensifice 
lupta pentru obținerea independenței

LAGOS 11 (Agerpres). — Intr-un 
Interviu acordat ziarului nigerian 
„Sunday Times", președintele Orga
nizației Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.), Sam Nujoma, a 
declarat că scopul principal al luptei 
conduse de S.W.A.P.O. este elibera
rea deplină și obținerea independen
ței poporului din Namibia. Obținerea 
independenței Republicii Zimbabwe 
a contribuit la activizarea luptei po
porului namibian. Sam Nujoma a, 
precizat că Republica Sud-Africană 
se opune prin toate mijloacele înfăp
tuirii prevederilor rezoluției 435 a 
Consiliului de Securitate al O.N.U. 
cu privire la Namibia, fiind convinsă 
de faptul că dacă s-ar permite orga
nizarea de alegeri libere, patrioții ar 
ieși net învingători.

HARARE 11 (Agerpres). — într-un 
discurs rostit la Harare, primul mi

^Agențiile de pfresd transmit: *
I CONSILIUL DE SECURITATE 

urmează să se reunească la 18 ia- 
< nUarie, pentru a lua în dezba- 
| tere problema prelungirii manda

tului Forței interimare a O.N.U. în 
I Liban (UNIFIL) — ■ a declarat un

purtător de cuvînt al Națiunilor 
Unite. în cazul in care mandatul 
nu este prelungit, el va expira la 

| 19 ianuarie.
INTERDICȚII DE CIRCULAȚIE 

. ÎN ORAȘUL NABLUS. Armata is- 
| raeliană a impus luni dupâ-amiază 

interdicții de circulație în orașul 
Nablus, din nordul Cisiordaniei, 

I teritoriu ocupat de Israel, după 
manifestațiile de protest organiza
te de tineri palestinieni, informea- 

Iză agenția France Presse. De ase
menea, autoritățile israeliene au 
ordonat închiderea liceului Kadri 

IToukan, din Nablus, pe o perioadă 
de o lună.

. DISPUTA DIN CADRUL C.E.E. 
i PRIVIND PESCUITUL. Ministrul

Vizita premierului Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze 

in Zimbabwe
HARARE 11 (Agerpres). — Premie

rul Consiliului de Stat al R.P. Chi
neze, Zhao Ziyang, și-a încheiat marți 
vizita oficială efectuată timp de trei 
zile in Zimbabwe. La Harare — rela
tează agenția China Nouă — premie
rul chinez a avut convorbiri cu pre
ședintele Republicii Zimbabwe, Ca
naan Banana, și cu primul ministru, 
Robert Mugabe. Au fost examinate 
probleme referitoare la dezvoltarea 
relațiilor de cooperare bilaterală pe 
plan politic, economic și tehnic, pre
cum și , o serie de aspecte ale actua
lității internaționale și, in special, ne
cesitatea independenței Namibiei.

nistru al Republicii Zimbabwe, Ro
bert Mugabe, și-a exprimat încre
derea în victoria finală a luptei de 
eliberare națională desfășurate de 
forțele patriotice din Africa australă. 
El a denunțat politica de agresiune 
armată, șantaj, sabotaj și provocări 
promovată de regimul de Ia Pretoria 
față de statele africane din prima li
nie, precum și represaliile puse la 
cale de regimul rasist sud-african 
împotriva taberelor de refugiați de 
la Maseru (capitală statului african 
Lesotho).

Totodată, primul ministru Zimbab
wean s-a pronunțat in favoarea unor 
schimbări radicale în economia mon
dială și pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, ba
zată pe relații reciproc avantajoase 
între state.

afacerilor externe al R. F. Germa- j 
nia a conferit marți la Strassbourg 
cu ministrul danez de externe asu- > 
pra unor aspecte ale disputei din 
cadrul C.E.E. cu privire la dreptu- 1 
rile de-pescuit. Ministrul vest-ger- 
man. in calitatea sa de președinte I 
al reuniunilor ministeriale comuni- 1 
tare pentru primul semestru al 
acestui an, a abordat de asemenea I 
această chestiune cu Francois Xa- j 
vier Ortoli, membru al Comisiei 
C.E.E.

CEA MAI PUTERNICA SECETA > 
din ultimii 50 de ani a cuprins Re
publica Sud-Africană. Potrivit reia- I 
tarilor presei sud-africane, din cau- ] 
za arșiței o mare parte a recoltei 
de grîu. sorg și sfeclă de zahăr este ■ 
compromisă. Seceta afectează cel [ 
mai mult viața populației din ban
tustane. Ziarul „Le Monde" scrie că j 
în unele bantustane mortalitatea in- | 
fantilă din cauza foametei și boli
lor se ridică' la 280 la mie. |

IN ȚĂRILE CAPITALISTE

ASPECTE ALE ACCENTUĂRII CRIZEI ECONOMICE
R.F.G.: Produsul național 
scade pentru al doilea anz 

consecutiv
BONN 11 (Agerpres). — Potrivit 

datelor difuzate de Oficiul federal 
de statistică din R.F.G., și în anul 
1982 recesiunea economică s-a 
menținut, principalul indicativ 
fiind reducerea, pentru al doilea an 
consecutiv, a produsului național 
brut, transmit agențiile Associated 
Press și Reuter. Datele institutului, 
scrie Reuter, arată că, practic, in 
1982 in toate sectoarele de activi
tate economică din R.F.G. s-a' în
registrat o stagnare. Investițiile în 
echipament industrial și întreprin
deri productive au scăzut cu 6,2 la 
sută în raport cu anul precedent. 
Diminuarea activității economice, 
precizează la rîndul său agenția 
D.P.A., a fost însoțită, în 1982, de 
creșterea numărului șomerilor cu 
44,1 la sută.

JAPONIA: Noi falimente 
și concedieri

TOKIO 11 (Agerpres). — In anul 
1982, în Japonia și-au încetat exis
tența, neputînd face față concuren
ței firmelor mai mari în condițiile 
reducerii comenzilor, numeroase 
firme din domeniul construcțiilor.

PREȘEDINTELE B.I.R.D.: „Se agravează situația țărilor 
în curs de dezvoltare"

BERNA 11 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat cotidianului „Tages 
Anzeiger", care apare la Zilrich, 
Alden Clausen, președintele Băncii 
Internaționale pentru Reconstrucție 
și Dezvoltare (B.I.R.D.), a arătat că 
recesiunea mondială agravează mai 
ales situația țărilor in curs de dez
voltare. Banca însăși, dar mai 
ales Asociația Internațională de 
Dezvoltare (A.I.D. — filială a sa) 
are la dispoziție la ora actuală foar
te puține fonduri pentru a putea 
satisface nevoile țărilor sărace din 

Amplă acțiune grevistă în Italia

După cum informează ziarul „Nihon 
Keizai", stagnarea din această ra
mură de activitate va continua in 
1983, ceea ce va provoca noi fali
mente și, în consecință, noi conce
dieri în rîndul constructorilor.

ELVEȚIA: într-o lună, 
șomajul a crescut 

cu 15 la sută
BERNA 11 (Agerpres). — In de

cembrie 1982, șomajul a crescut in 
Elveția considerabil, fiind cu 15 la 
sută mai mare decit in noiembrie — 
a anunțat televiziunea elvețiană, 
cițată de agenția Associated Press. 
Se precizează că cel mai puternic 
afectate de șomaj sînt cantoanele 
Neuenburg și Jura, cu o bogată 
tradiție în industria ceasornicăriei.

BELGIA ; Reducerea 
alocațiilor 

pentru învățămînt
BRUXELLES 11 (Agerpres). — In 

anul 1982. în Belgia și-au pierdut 
locurile de muncă un număr de 
3 000 de cadre didactice din cauza 
reducerii alocațiilor pentru învăță- 
mint, s-a anunțat oficial la Biu- 
xelles. Se prevede ca in anul TV" 
numărul cadrelor didactice să se rt. I 
ducă cu încă 6 000.

lume, a spus el. In acest timp insă, 
a spus președintele Băncii mondia
le, fonduri însemnate se irosesc 
pentru ifiarmare, exemplul cel mai 
elocvent fiind Statele Unite, al că
ror buget militar este prea ridicat. 
Actuala Administrație ar putea re
duce cheltuielile pentru producerea 
de noi arme și reorienta fondurile 
economisite spre Banca mondială 
sau agențiile sale specializate pen
tru a se putea acorda asistență spo
rită țărilor in curs de dezvoltare, 
a apreciat Alden Clausen.

Expresia unei înalte răs
punderi față de destinele 
continentului nostru. Infăp* 
tuirea unui sistem trainic de secu
ritate și cooperare pe continentul 
european, care să dea posibilitate 
tuturor popoarelor sale să se poată 
dezvolta pașnic și liber, la adăpost 
de amenințarea distrugerii atomice, 
de pericolul oricărei agresiuni, 
imixtiuni sau presiuni din afară, 
constituie, cum este știut, una din 
orientările fundamentale ale poli
ticii internaționale a României so
cialiste. Consecvența cu care țara 
noastră, președintele ei au acțio
nat și acționează pentru crearea 
unei Europe fără nici un fel de 
arme nucleare, o Europă unită, ba
zată pe respectarea orinduirii so
ciale din fiecare țară, inițiativele 
și propunerile concrete formulate 
in repetate rinduri in acest sens se 
bucură de o largă apreciere din 
partea celorlalte popoare europe
ne care văd, pe bună dreptate, in 
ele expresia unei înalte răspunderi 
față de soarta generală a păcii.

Atenția deosebită acordată situa
ției de pe continentul nostru in ac
tivitatea internațională a partidului 
și statului nostru își găsește pe de
plin motivarea atît in învățămin
tele desprinse din zbuciumata isto
rie a Europei, cit și în realitățile 
și stările de lucruri ce caracteri
zează la ora actuală această impor
tantă regiune a globului. într-ade- 
Văr, dacă în trecut Balcanii erau 
considerați „butoiul cu pulbere al 
Europei", astăzi se poate spune că 
Europa s-a transformat in „butoiul 
cu pulbere al întregii lumi".

Aici se găsesc față în față cele 
două blocuri militare — N.A.T.O. 
și Tratatul de la Varșovia — ale 
Căror cheltuieli militare totalizează 
aproximativ 80 la sută din su
mele destinate pe plan mondial 
înarmărilor. Adăugindu-se uriașe
lor cantități de armament clasic — 
tancuri, tunuri, muniții de tot felul 
— imensul arsenal nuclear existent 
aci profilează spectrul distrugerii 
civilizației milenare a continentu
lui nostru, ca și a întregii ome
niri. Cu atit mai absurde șl 
inutile apar proiectele de ampla
sare în Europa de noi rachete nu
cleare cu rază medie de acțiune, 
proiecte care nu fac decit să îm
pingă la plafoane și mai ridicate 
cursa înarmărilor.

Un imperativ arzător: 
înlăturarea primejdiei nu
cleare Tocmai avind în vedere 
aceste realități, România a avan- 

o serie de propuneri cu 
profund caracter realist, care 
constituie intr-o amplă sui- 
de măsuri, de la simplu la

complex, lntr-o desfășurare logică 
și cu o finalitate precisă — de a 
dezamorsa „depozitul" de explozi
bil nuclear de pe continentul nos
tru, de a deschide calea spre re
luarea politicii de destindere, coo
perare și înțelegere in Europa și in 
lume.

Fără îndoială. Înfăptuirea unei 
autentice securități europene este 
nemijlocit legată de diminuarea și 
apoi eliminarea riscurilor pe care 
le prezintă acumularea în spațiul 
limitat al continentului nostru a 
unor cantități tot mai mari de ar
mament ultraperfecționat, inclusiv 
rachete nucleare. De aceea. Româ
nia consideră că unul din impera
tivele cele mai arzătoare ale mo-
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«lentului de față il constituie rea
lizarea unei înțelegeri pentru opri
rea amplasării rachetelor nucleare 
cu rază medie de acțiune în Euro
pa, pentru retragerea și distrugerea 
celor existente. De nenumărate ori, 
prin glasul președintelui Nicolae 
Ceaușescu, țara noastră a arătat că 
este înalta răspundere, deopotrivă, 
a popoarelor continentului, a tutu
ror forțelor realiste, progresiste, ca 
și a statelor și guvernelor europe
ne de a acționa cu toată fermitatea 
in acest sens, acum, cit mai este 
timp, pentru că atunci cînd bom
bele și rachetele nucleare vor în
cepe să cadă va fi prea tîrziu, 
strădaniile vor deveni inutile.

Un deziderat pe deplin 
realizabil — statornicirea 
unui echilibru de forțe la 
niveluri tot mai scăzute. In 
același timp. România a propus un 
șir de măsuri de mare însemnătate 
pentru înseninarea orizontului eu
ropean, măsuri care vizează limi
tarea activității celor două alianțe 
militare. Tratatul de la Varșovia și 
pactul Atlanticului de Nord, dimi
nuarea treptată a rolului lor, a la
turii lor militare in favoarea 
celei politice. in perspectiva 
trecerii la desființarea lor si
multană. Este vorba, așa cum 

se știe, de asemenea măsuri cum 
sint : retragerea trupelor celor 
două blocuri militare de pe teri
toriile altor țări ; desființarea ba
zelor militare de pe teritoriul altor 
slate ; angajamentul solemn de a 
nu amplasa arme nucleare de nici 
un fel pe teritoriul altor state ; 
acordarea de garanții pentru sta
tele neposesoare de arme nucleare 
că, în nici o împrejurare, nu vor 
fi folosite aceste arme împotriva 
lor ; renunțarea la manevre mili
tare de mare anvergură și Ia de
monstrațiile de forță la granițele 
altor state ; în fine, ca un corolar 
ce se impune in mod evident, in- 
cheierea unui tratat general-euro- 
pean de nerecurgere la forță și la 

amenințarea cu forța. Fără Îndo
ială, aplicarea unor asemenea mă
suri ar contribui in mod însemnat 
la diminuarea tensiunii și reduce
rea pericolului unui conflict armat, 
cu consecințe incalculabile, ar 
reimpulsiona procesul de edificare 
a securității europene.

în același sens se înscriu propu
nerile prezentate nu o dată de țara 
noastră și reafirmate cu prilejul 
recentei Conferințe Naționale a 
partidului privind înghețarea chel
tuielilor militare și trecerea la re
ducerea acestora de către țările 
celor două blocuri, ca o necesitate 
de prim ordin âtît pentru dimi
nuarea cursei înarmărilor și a pre
gătirilor de război, cît și pentru 
crearea condițiilor necesare în ve
derea depășirii crizei economice 
mondiale. Imbinind vorba cu 
fapta, Conferința Națională a 
hotărit, cum este știut, limitarea 
pină in 1985 a cheltuielilor militare 
ale țării noastre la nivelul chel
tuielilor din anul 1982.

Desigur înghețarea și apoi redu
cerea cheltuielilor militare înseam
nă, implicit, înghețarea și reducerea 
arsenalelor deținute de cele două 
blocuri, și în această ordine de idei 
România s-a pronunțat și se pro
nunță pentru finalizarea — de mult 
scadentă — a tratativelor de la 
Viena privind reducerea trupelor și 
armamentelor din Europa centrală. 
Aceste tratative durează de 10 ani 

și viața impune, fără îndoială, să 
se stabilească un termen precis 
pentru încheierea unui acord care 
să prevadă diminuarea cantitativă 
a trupelor și armamentelor, ca și 
perioada in care va fi înfăptuit 
acest proces.

Avansind acest „pachet" de pro
puneri, țara noastră pornește de la 
principiul pe care-I dictează însăși 
rațiunea, luciditatea, de a se reali
za un echilibru de forțe nu la pla
foane tot mai inalte, prin spori
rea armamentelor, ci, dimpotrivă, 
prin stabilirea lor la niveluri tot 
mai scăzute. Neindoios, adopta
rea unor asemenea măsuri ar re
prezenta un pas hotăritor în direc
ția înlăturării primejdiei de răz

boi și asigurării păcii pe conti
nent și in lume.

Pentru un tratat de ne- 
folosire reciprocă a forței 
între cele două blocuri. Se 
cuvine a releva că multe din aceste 
idei și direcții de acțiune se regă
sesc în Declarația politică adoptată 
la Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, care a 
avut loc in cursul săptămînii tre
cute. Expresie a hotăririi țărilor 
socialiste de a acționa în vederea 
prevenirii pericolului unui război, 
a apărării păcii și înfăptuirii dezar
mării, in acest document au fost 
formulate un șir de propuneri, 
intre care se relevă propunerea 
referitoare la încheierea unui tra
tat intre cele două alianțe milita
re privind nefolosirea reciprocă a 
forței și menținerea de relații paș
nice.

Fără îndoială, un asemenea tra
tat ar avea multiple consecințe po
zitive Ir primul rind, s-ar face un 
pas important pe calea reducerii 
nivelului de confruntare dintre cele 
două alianțe, locul ostilității re
ciproce, al actualelor tendințe de 
reînviere a „războiului rece" l-ar 
putea lua un climat de încredere și 
înțelegere, potrivit cerințelor co
existenței pașnice. în același timp, 

s-ar crea condiții mult mal propi
ce pentru reluarea cursului spre 
destindere și colaborare, s-ar des
chide perspective mai favorabile 
pentru soluționarea prin tratative a 
unor litigii și diferende dintre 
cele două blocuri — orientare în 
sprijinuli căreia România militează 
cu neabătută consecvență. încheie
rea tratatului preconizat ar însem
na accentuarea tot mai pronunța
tă a aspectului lor politic în de
trimentul celui militar, stator- 
nicindu-se. astfel, premisele de
pășirii impărțirii Europei in 
blocuri opuse, obiectiv pentru 
care țara noastră s-a pronunțat în 
repetate rinduri. în fine, fiind 
deschis și altor state, un astfel de 

tratat ar avea o arie de cuprindere 
din cele mai largi, incluzind și țări 
care nu aparțin celor două alianțe. 
Intr-un cuvînt, deși zona la care 
se referă este Europa, tratatul de 
nefolosire reciprocă a forței ar 
avea efecte binefăcătoare asupra 
ansamblului atmosferei politicii 
mondiale, ar fi salutat cu satisfac
ție de popoarele continentului, de 
toate popoarele lumii.

Reuniunea de la Madrid 
poate și trebuie să se în
cheie cît mai grabnic cu 
rezultatele dorite de po
poare Susținind, alături de ce
lelalte țări socialiste, necesitatea 
încheierii unui asemenea tratat, 
România evidențiază, in același 
timp, contribuția deosebită pe care 
este chemată să o aducă la înfăp
tuirea marelui deziderat al securi
tății europene finalizarea cu succes 
a reuniunii de la Madrid. Așa cum 
a subliniat în repetate rinduri to
varășul Nicolae Ceaușescu, reu
niunea — in cei doi ani de 
cînd se desfășoară — a parcurs 
o perioadă suficientă de timp pen
tru a se încheia cit mai grabnic 
printr-un document final substan
țial și echilibrat, care să prevadă 
măsuri eficiente de însănătoșire 

a situației pe continent, de Întărire 
a încrederii și securității. în con
cepția președintelui României so
cialiste, elementele-cheie ale unui 
asemenea document ar fi ajun
gerea Ia un acord asupra organi
zării unei conferințe de securitate 
și încredere pe continentul nos
tru și, in al doilea rind, asigurarea 
continuității procesului multilate
ral general-european, început la 
Helsinki, adică organizarea perio
dică a noi reuniuni — țara noastră 
oferindu-se, după cum se știe, să 
găzduiască viitoarea reuniune eu
ropeană.

Desigur, așa cum țara noastră a 
arătat nu o dată, succesul reuniunii 
depinde de voința tuturor partici- 
panțilpr de a-și concentra atenția 
asupra soluționării cu prioritate a 
problemelor de fond aflate pe or
dinea de zi, evitindu-se punerea in 
discuție a unor aspecte colaterale, 
care țin de atributele suveranității 
fiecărui stat și, în consecință, nu 
pot face obiectul negocierilor în 
acest for.

In procesul complex de edificare 
a securității europene, o importan
ță deosebită ar avea crearea unor 
zone denuclearizate pe continent. 
Și în acest domeniu, partidul și 
statul nostru au dobîndit un bine
meritat renume prin eforturile și 
inițiativele consacrate înfăptuirii 
în Balcani a unei zone fără arme 
nucleare, fără baze militare străine, 
transformării peninsulei intr-o re
giune a bunei vecinătăți și conlu
crării pașnice, în vederea dezvol
tării economico-sociale a fiecărei 
națiuni, România propunînd orga
nizarea in acest scop a unei con
ferințe la nivel înalt a țărilor bal
canice. Este evident că transfor
marea Balcanilor intr-o zonă a 
păcii și colaborării ar ayea re
percusiuni pozitive asupra climatu
lui politic general.

Ansamblul propunerilor avansate 
de președintele României socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
problematica de arzătoare actua
litate a securității europene se 
constituie, astfel, intr-un cuprin
zător program de acțiune vizind 
instaurarea pe întregul nostru 
continent a acelor relații de încre
dere, stimă și înțelegere reciprocă 
care să dea posibilitate fiecărei 
națiuni să se dezvolte pașnic, 
la adăpost de forță și ame
nințarea cu forța, să-și concentreze 
eforturile în direcția ridicării bună
stării, să-și sporească contribuția la 
tezaurul civilizației mondiale. Con
cretizare a aspirațiilor vitale ale 
poporului nostru, aceste propuneri 
răspund dezideratelor majore ale 
tuturor popoarelor europene, ser
vesc interesele cauzei păcii, securită
ții și colaborării pe continent și în 
întreaga lume.

R. CAPLESCU 
P. STANCESCU

T

ROMA 11 (Agerpres). — Răspun- 
zind apelului lansat de organizațiile 
sindicale, milioane de oameni al 
muncii din Italia au participat la o 
grevă generală de două ore, în semn 
de protest împotriva programului e- 
conomic guvernamental, care urmă
rește ieșirea din c- ză pe seama celor 
ce muncesc, relatează agenția As
sociated Press. Agenția citată opi
nează că aceasta este cea mai mare 
acțiune de acest fel din Italia din ul
timii ani. Ample demonstrații și mar
șuri de protest au avut loc la Roma, 
Milano (in fotografia de sus), Napoli, 
Genova, Triest și în Sicilia.

In favoarea 
unor schimburi 

economice echitabile
BRUXELLES 11 (Agerpres). — Ță

rile A.C.P. (statele în curs de dez
voltare din Africa. Caraibi și F h 
cific asociate la C.E.E.) trebuie V 
aibă liber acces pe piețele vest-euro- 
pene și să se bucure de prețuri re
munerative pentru produsele lor, a 
declarat secretarul general al A.C.P., 
Thomas Okelo-Odongo. în cadrul unei 
conferințe de presă desfășurate la 
Bruxelles, în ajunul renegocierii Con
venției de la Lome, secretarul gene
ral al A.C.P. a subliniat că reînnoi
rea prevederilor documentului de a- 
sociefe Ia Piața comună trebuie să 
ajute statele respective să-și dezvol
te agricultura, reducînd astfel depen
dența lor crescindă față de importu
rile de produse agroalimentare. în 
unele țări africane, a spus el, lipsa 
de produse alimentare a atins pro
porțiile celei mai grave crize din 
ultimii 20 de ani, contribuind la de
teriorarea balanței lor de plăți ex
terne. O serie de state se văd obli
gate să facă alegerea intre importu
rile de petrol și cele de produse 
agroalimentare, reducindu-și posibili
tatea finanțării necesităților de bază 
ale dezvoltării.

Intense acțiuni 
ale insurgenților 

din Salvador
SAN SALVADOR 11'(Agerpres). — 

Ministrul Salvadorian al apărării, ge
neralul Guillermo Garcia, a confir
mat că forțele Frontului Farabundo 
Marți pentru Eliberare Națională 
(F.M.L.N.) și-au instituit controlul 
asupra orașului Tejutla, situat la a- 
proximativ 70 km nord de capitală, 
în departamentul Chalatenango. Ge
neralul Garcia a recunoscut, totoda
tă, că situația este dificilă in mai 
multe zone din departamentul Cha
latenango, unde, în afara orașului 
Tejutla, insurgenții au atacat trupele 
salvadoriene din localitățile Nueva 
Conception, La Pala și El Paraiso, ca 
și in departamentul Cabanas.

Pe de altă parte, agenția France 
Presse menționează că în localitate^ 
San Cayetano Istepeque, din depar
tamentul San Vicente, 9 persoane au 
fost ucise șl alte 15 rănite de către 
un grup de soldați în stare de ebrie
tate care, aflați în permisie, au 
deschis focul asupra participanților 
la o petrecere familială.
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