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O cerință majoră pentru desfășurarea normală,
neîntreruptă a activității productive

ENERGIA ELECTRICA
asigurată ritmic, gospodărită judicios, economisită sever

în Mesajul de Anul Nou adresat 
întregului popor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că 
dispunem de întreaga bază mate
rială necesară realizării în bune 
condiții a planului de producție 
pe anul 1984. Iar în structura aces
tei baze materiale un loc impor
tant revine asigurării resurselor 
energetice și gospodăririi lor rațio
nale, cu eficienți maximă. Sint 
sarcini de o deosebită însemnătate, 
de a căror înfăptuire depind in ul
timă instanță alimentarea ritmică 
cu energie și combustibil a tuturor 
unităților economice, crearea con
dițiilor pentru desfășurarea neîn
treruptă a activității productive în 
fiecare sector, în fiecare ramură a 
economiei.

Desigur, in acest sens, pe primul 
plan trebuie situată activitatea uni
tăților care concură la realizarea 
producției de energie și combusti
bil : întreprinderile miniere, sche
lele de producție petrolieră și gaze 
naturale, precum și termocentralele. 
Așa cum se știe, seceta prelungită 
de anul trecut a dus la 
accentuată 
lacurile de 
centralelor, 
terioare și 
determinat 
bilă a producției de energie elec- 

- trică furnizată de hidrocentrale, 
care în prezent sînt exploatate în- 
tEr.o măsură extrem de redusă. 

-■‘WriVțjpnarea unora dintre ele fiind 
chiar mțreruptă. în aceste condiții 
este firească orientarea cu precă
dere spre producția termocentrale
lor și, îndeosebi, a acelora care 
funcționează pe bază de cărbune 
— materie primă de care putem 
dispune în cantitățile necesare.

După cum a relevat secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, dacă centralele 
pe bază de cărbune funcționează 
normal avem asigurată în întregi
me, chiar eu o rezervă substanția
lă, energia electrică pentru toate 
sectoarele de activitate.

a nivelului 
acumulare 
a debitelor 
al Dunării, 
diminuarea

scăderea 
apelor din 
ale hidro- 
rîurilor in- 
Aceasta a 
considera-

Prin urmare, acum
ESTE ESENȚIAL CA ÎN TOA
TE TERMOCENTRALELE PE 
CĂRBUNE SA SE ACȚIONEZE 
CU MAXIMA RĂSPUNDERE 
PENTRU BUNA ÎNTREȚINERE 
ȘI EXPLOATARE A INSTALA
ȚIILOR, PENTRU FUNCTIO
NAREA LOR NEÎNTRERUPTA, 
LA ÎNTREAGA CAPACITATE.

DE BUNA CALITATE, ASIGU- 
RÎND ASTFEL ENERGETICIE- 
NILOR CONDIȚII DE. A FO
LOSI INSTALAȚIILE ȘI A- 
GREGATELE LA PARAMETRI 
SUPERIORI.

Totodată, la locul de muncă și 
acasă este deosebit de important să 
se asigure gospodărirea judicioasă, 
reducerea substanțială a consumu-

• în toate întreprinderile să se 
asi- 

lure ani-
■cal bilita

• Consumurile tehnologice să fie 
deli de
procesele tehnologice. acționîndu-se

• Comisiile energetice să urmărească 
rssj teh-
«olc isun
ii® ■

Aceasta impune supravegherea ri
guroasă și întreținerea în perfectă 
stare tehnică a tuturor instalațiilor 
și agregatelor energetice, efectua
rea în termene cit mai scurte și de 
bună calitate a lucrărilor de revizii 
Și reparații.

MINERII 
TRELE
ÎNALTA ÎNDATORIRE ~DE ”Ă 
MUNCI CU ABNEGAȚIE ȘI 
DĂRUIRE PENTRU A LIVRA 
TERMOCENTRALELOR. ZI DE 
ZI, CĂRBUNE MAI MULT ȘI

La rîndul lor.
DIN TOATE CEN- 
CARBONIFERE AU

rilor de energie electrică, gaze și 
combustibil. Pretutindeni trebuie să 
se dea dovadă de maximă răspun
dere în utilizarea fiecărui kilowaii- 
oră de energie electrică,, metru cub 
de gaze naturale și kilogram de 
combustibil, astfel încît să se in
staureze un regim strict de eco
nomii.

în această acțiune de mare in
teres național este necesar să se. 
afirme puternic spiritul gospodăresc 
a! tuturor colectivelor de întreprin
deri, al tuturor cetățenilor. Fiecare

om al muncii, fiecare cetățean tre
buie să înțeleagă limpede că de 
modul în care acționează pentru 
reducerea drastică, la locul de mun
că și acasă, a consumurilor ener
getice', de fermitatea cu care înlă
tură orice forme de risipă depind 
în măsură decisivă depășirea greu
tăților din industria energetică, 
asigurarea condițiilor necesare des
fășurării normale, în ritm susținut, 
încă din primele zile ale noului an, 
a activității în toate unitățile eco
nomice și a nevoilor strict necesare 
ale populației, 
zat că

PRODUCȚIA 
ELECTRICA 
TIONAREA ÎN 
DIȚII A ÎNTREGII 
TAȚI INDUSTRIALE PENTRU 
REALIZAREA EXEMPLARA A 
PLANULUI ȘI, DE ACEEA, NU 
ESTE ADMISA SUB NICI UN 
MOTIV ÎNTRERUPEREA AC
TIVITĂȚII LA NICI O ÎNTRE
PRINDERE SAU UNITATE DE- 
PRODUCȚIE.

în acest sens, conducerea parti
dului a hotărît că energia electrică, 
celelalte resurse energetice ale țării 
trebuie orientate în primul și in 
primul tind spre sectoarele produc
tive și, cu prioritate, către unitățile 
care funcționează cu foc continuu 
sau care au sarcini la export. în 
fiecare colectiv muncitoresc, la fie
care loc de muncă trebuie să se 
înțeleagă că de toate aceste mă
suri de dirijare a resurselor ener
getice și de economisire severă a 
acestora depind

ÎNDEPLINIREA INTEGRA
LA, ZI DE ZI, A SARCINILOR 
DE PLAN, REALIZAREA 
TUTUROR PRODUSELOR DE 
CARE ȚARA ARE NEVOIE ȘI, 
IMPLICIT, A VENITURILOR 
OAMENILOR MUNCII.

Pentru ca producția actuală de 
energie electrică să asigure desfă
șurarea în bune condiții a intregii 
activități economico-sociale. . ceea .

Se cuvin6 prpci-

DE ENERGIE 
ASIGURA FUNC- 

BUNE CON- 
ACTIVI-

(Continuare în pag. a II-a) y

în sectorul legumicol
trebuie intensificate
lucrările de sezon

în ansamblul măsurilor stabilite de 
conducerea partidului pentru asigu
rarea bunei aprovizionări a popu
lației cu produse agroalimentare se 
înscriu și sporirea producției de le
gume, livrarea acestor produse in 
mod eșalonat. în 1984 urmează să 
fie obținute 6,8 milioane, tone de 
legume dc cimp, cantitate sporită 
fată de alți ani, care se va realiza 
nu prin extinderea suprafețelor cul
tivate. ci prin creșterea accentuată 
a producției la hectar. La consfă
tuirea de lucru consacrată pro
blemelor agriculturii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a criticat faptul 
că, datorită recoltelor mici în sec
torul legumicol, suprafețele cu le
gume au crescut 
foarte mult, iar 
această extindere 
s-a făcut pe seama 
restrîngerii terenu
rilor pentru alte 
culturi. Subliniind 
necesitatea practi
cării unei legumi- 
culturi intensive, 
de mare randa
ment. secretarul 
general al partidu
lui arăta : „Sint 
stabilite densitățile, 
este 
ceea 
cesar 
ține 
radicală în sectorul 
legumicol. Preve
dem în mod obli
gatoriu ca toate 
suprafețele culti
vate cu legume să 
fie irigate. însă acestea trebuie lu
crate în sistem de grădinărie — cum 
se spune — nu în culturi de cimp, 
cum lucrăm porumbul sau alte cul
turi. Legumicultura trebuie lucrată 
după regulile legumiculturii !“.

Experiența a numeroase unități 
agricole, a unor județe confirmă că 
producția de legume la hectar poate 
crește mult. în județele Arad și 
Timiș, unde organele și organizațiile 
de partid, consiliile populare, spe
cialiștii și conducerile unităților a- 
gricole au acordat întreaga atenție 
acestui sector, producția de legume 
a crescut substanțial, iar planul de 
livrări la fondul de stat pe 1983 a 
fost îndeplinit. Bune rezultate s-au 
obținut in acest an și în județele 
Brăila și Iași, in sectoral agricol Il
fov. în alte județe, unele avi nd o 
pondere mare in producția legumi
colă a țării — Olt, Dolj, Teleorman, 
Tulcea, Constanța, Călărași, Ia
lomița — recoltele s-au situat 
ir'“A cu mult sub posibilități și. 

tare, obligațiile ce le reve
nt»,.*  față de fondul de stat au 
rămas neîndeplinite. Analizele fă
cute cu diferite prilejuri au pus in 
evidentă fan tul că specialiștii și 
conducerile unor unități agricole nu 
și-au îndeplinit cu întreaga răspun
dere sarcinile ce le-au revenit pri
vind asigurarea și plantarea la timp 
a răsadurilor, respectarea tehnolo-

prevăzut tot 
ce este ne- 
pentru a ob- 
o schimbare

Pentru
' wțîi

■r

giilor stabilite, mobilizarea forței de 
muncă necesare executării în perioa
da optimă și de calitate a lucrărilor 
in legumicultură.

Acum, deosebit de important este 
ca, odată cu valorificarea pe scară 
mai largă a experienței pozitive, dar 
inlăturind neajunsurile ce. s-au ma
nifestat în 1983 în legumicultură, să 
fie aplicate măsuri care să asigure 
in acest an producția prevăzută 
la toate sortimentele de legume și 
livrarea acestora in mod eșalonat, 
potrivit cerințelor de consun) ale 
populației, sarcinilor cuprinse în 
Programul privind autoconducerea și 
autoaprovizionarea aprobat recent 
de Marea Adunare Națională. Ce 

trebuie întreprins 
în aceste zile pen
tru pregătirea te
meinică a viitoarei 
producții de 1; gu
me 7 ■

Amplasarea cultu
rilor de legume 
trebuie făcută pe 

■ cele mai propice 
terenuri, care oferă 
posibilități certe de 
irigare, 
grabnică 
acțiuni 
trecerea 
zarea și 
rea solelor 
Sporirea 
mentului în legu
micultură 
totodată 
tea 
destinate 
culturi să fie pre

gătite și fertilizate corespunzător nor
melor tehnologice, îndeosebi cli îngră
șăminte naturale. Arăturile adinei sînt 
executate pe toate suprafețele, insă 
fertilizarea acestora întîrzie. Pe te
renurile destinate grădinilor de le
gume din unitățile agricole din ju
dețele Argeș, Galați, Timiș și Vran- 
cea au și fost transportate cantități 
importante de îngrășăminte natura
le. Dar în alte județe această acțiu
ne esențială pentru creșterea pro
ducției la hectar se desfășoară nesa
tisfăcător, în unele locuri fertilizarea 
grădinilor fiind de-a dreptul negli
jată. De aceea, oriunde această lu
crare este întîrziată să se acționeze 
operativ și ferm, asigurîndu-se fer
tilizarea cu prioritate a terenurilor 
destinate legumiculturii !

Producerea răsadurilor. Sporirea 
producției de legume și eșalonarea 
livrărilor din primăvară și pină 
toamna tirziu impun să fie acordată 
întreaga atenție asigurării răsadu
rilor. Potrivit calculelor făcute de 
organele de specialitate, pentru 
viitoarea recoltă sint necesare 75 
miliarde fire de răsaduri. Produ
cerea acestora trebuie pregătită te-

1984

încheierea 
a acestei 

permite 
la fertili- 
amenaja- 

mici. 
randa-

impune 
necesita- 

ca terenurile 
acestor

loan HERȚEG
(Continuare în pag. a V-a)

însuflețiți de inflăcâratele îndem
nuri adresate întregului nostru po
por de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în Mesajul de Anul Nou, oamenii 
muncii din industrie, agricultură, 
construcții, din celelalte ramuri ale 
economiei naționale au pășit in 
noul an cu hotărîrea fermă de a 
desfășura o activitate cît mai rod
nică, de a înfăptui exemplar planul 
pe acest al patrulea an al cincina
lului. In acest scop, așa cum re
zultă din știrile primite la redacție, 
pretutindeni, în toate unitățile indus
triale se acționează cu abnegație și 
înaltă răspundere muncitorească 
pentru sporirea producției fizice, 
reducerea cît mai substanțială a 
consumurilor de materii prime, ma
teriale, combustibil și energie, pen
tru creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii, ridicarea conti
nuă a calității și competitivității 
produselor - sarcini prioritare în 
acest an, subliniate cu claritate de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Despre preocupările în acest do
meniu ale unor colective muncito
rești, relatări în pagina a lll-a a 
ziarului.

HUNEDOARA : Metal 
peste prevederi

Siderurgiștii hunedoreni, pu
ternic stimulați de Mesajul de 
Anul Nou al secretarului gene- ' 
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-au anga
jat cu toate forțele, din prima 
zi a acestui an, pentru a-și 
realiza și depăși prevederile de 
plan zilnice. Prin folosirea la 
întreaga capacitate a instalații
lor și utilajelor, prin buna uti
lizare a timpului de muncă ei 
au produs 
planului 
talurgic, 
572 tone 
te finite 
cantități 
gice. (Sabin Ccrbu, 
dentul „Scînteii").

VÎLCEA : Cărbune mai mult și mai bun
Rezultatele înregistrate în 

primele zile de 'activitate pro
ductivă din acest an demon
strează că și minerii din bazi
nul carbonifer Berbești-Alunu 
răspund prin fapte deosebite 
îndemnurilor secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adresate în 
Mesajul de Anul Nou. în cele 
două cariere de suprafață de la 
Panga și Berbești-Nord au fost

' extrase pînă miercuri seara, 
peste prevederile planului, 
aproape 100 tone de lignit. Sub 
semnul înaltei răspunderi mun
citorești se acționează și în ca
riera Oltețu, unde complexul 
de instalații din care fac parte 
excavatorul-gigant, magistrala 
de benzi transportoare și mași
na de haldat sînt utilizate la 
capacitatea maximă. (Ion Stan- 
ciu, corespondentul „Scînteii").

la zi
246 

oțel, 
pline 
de

peste prevederile
50 tone cocs me- 
tone aglomerat,

600 tone lamina
și alte însemnate 
produse siderur- 

corespon-

PRAHOVA: Producție J 
fizică suplimentară
Din primele zile ale anului, 

muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii întreprinderii de anvelope 
„Victoria" din Florești au în
ceput activitatea cu hărnicie, 
hotăriți să se mențină și in 
acest an intre fruntașii în în
trecerea socialistă pe ramură, 
în primele două zile de lucru 
s-a înregistrat o producție fi
zică suplimentară față de sar
cina de plan de peste 1 200 an
velope, Această producție a 
fost de’cea 'mai bună calitate 
și s-a ‘realizat- pe seama creș
terii productivității muncii. 
Primul lot de anvelope a și ple
cat la export. (Constantin Căpra- 
ru, corespondentul „Scînteii").

SATU MARE : Contractele pentru export 
— onorate prompt

Puternic însuflețiți de chemă
rile mobilizatoare adresate oa
menilor muncii de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Mesajul 
de Anul Nou, colectivul între
prinderii „23 August" din Satu 
Mare a realizat în primele două 
zile lucrătoare din 1984 ritmuri 
susținute la producția destinată 
exportului. Marți și miercuri 
au fost finalizate și livrate 
partenerilor externi primele 
2 000 de mașini de gătit cu gaze,

cu 100 mai multe față de plan. 
De subliniat că in 1984 ponde
rea exportului în producția to
tală a unității va fi de peste 70 
la sută, cu circa 30 la sută mai 
mare, decit în anul precedent. 
Debutul productiv în 1984 se 
înscrie ca o continuare firească 
a bilanțului pozitiv al anului 
trecut cînd, de aici, au fost 
livrate suplimentar la export 
produse in valoare de 44 mi
lioane lei. (Octav Grumeza, co
respondentul „Scînteii").

O cetate a muncii

EXIGENTELE DISCIPLINEI DE PARTID
aceleași și obligatorii pentru toți

. Atribut de bază în viața și activi
tatea Partidului Comunist Român, 
disciplina de partid are o maximă 
însemnătate pentru întărirea unită
ții ideologice și organizatorice a 
partidului, pentru creșterea rolului 
său de forță politică conducătoare a 
întregii societăți în mobilizarea ma
selor de oameni ai muncii la înde
plinirea hotărîrilor de partid și a le
gilor țării. Acționînd în permanentă 
corelație cu democrația internă, ca 
laturi inseparabile ale centralismului 
democratic, disciplina de partid este 
un proces dinamic, în continuă evo
luție, ca rezultat direct al înfăptuirii 
strategiei și tacticii revoluționare a 
partidului, al dezvoltării conștiinței 
tuturor comuniștilor. încă la Congre
sul al IX-lea al partidului, iar de 
atunci ori de cite ori a fost ne
cesar, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
accentuat rolul și implicațiile acestui 
proces, subliniind mereu că în dina
mica pe care se înscrie, disciplina de 
partid este unică și indivizibilă pen
tru toate cadrele, pentru toți mem
brii partidului, indiferent de locul 
sau poziția social-politică ocupată. 
Referindu-se din nou la acest impe
rativ in contextul eforturilor cerute 
de etapa pe care o parcuigem, la 
Consfătuirea de lucru desfășurată în 
luna august la Mangalia, secretarul 
general al partidului nostru arăta : 
„Sînt necesare măsuri și mai ho- 
tărite pentru întărirea răspunderii in 
muncă, pentru o disciplină și o or
dine desăvîrșite in activitatea comu
niștilor, a organizațiilor 
de partid, a organelor 
conducerilor colective, a 
taților ; iar la sesiunea
Suprem al Dezvoltării Economice și 
Sociale, din decembrie anul trecut, 
sublinia : „Nu se poate vorbi de o 
nouă calitate fără răspundere, fără o 
ordine și o disciplină exemplare in 
toate domeniile de activitate".

Este adevărat, rezultatele obținute 
pînă acum în județul Botoșani nu 
sint deloc neglijabile. Dimpotrivă, 
ele reflectă convingător asumarea 
conștientă, liber consimțită a cerin
țelor disciplinei de partid, iar drept 
consecință, eforturile depuse de .co
muniști, de ceilalți oameni ai muncii 
se regăsesc în rezultate economice 
superioare. Analizind însă cu răs
pundere tot ceea ce am făcut, reeva- 
luindu-ne munca in spiritul orientă
rilor, ideilor și sarcinilor cuprinse în 
cuvîntarea rostită la Mangalia — do
cument excepțional, ce ne jalonează 
munca pe o îndelungată perioadă — 
trebuie să recunoaștem că nu ne-am 
folosit forțele in toată plenitudinea 
lor, că n-am valorificat întreaga 
gamă de mijloace și metode politico- 
organizatorice și educative pentru a 
întări și mai mult disciplina și or
dinea în rîndul tuturor colectivelor 
din unitățile și instituțiile județului.

Dealtfel, din dezbaterile și analizele 
desfășurate între timp a rezultat că 
heîmplinirile, lipsurile cele mai mari 
s-au înregistrat tocmai în acele co
lective în care organele și organiza
țiile de partid nu s-au preocupat în 
suficientă măsură pentru întronarea 
unul climat de ordine și disciplină la 
nivelul exigențelor actuale.

Expresia cca mai elocventă : înde
plinirea exemplară a sarcinilor de

Haralambie ALEXA 
prim-secretar al Comitetului județean 

Botoșani al P.C.R.

și organelor 
de stat, . a 
tuturor uni-

Consiliului

partid. într-o plenară a comitetului 
județean de partid, desfășurată in 
prima jumătate a anului trecut, se
cretarul comitetului de partid dintr-o 
întreprindere botoșăneană raporta că 
în urma acțiunilor desfășurate, sta
rea de disciplină și ordine in unitate 
s-a întărit considerabil. „Cum se face 
că înregistrați restanțe la marea ma
joritate a indicatorilor economico-fi- 
nanciari . — a fost întrebat. La 
care a răspuns că și-a fundamentat 
concluzia pe reducerea substanțială 
față de anul anterior a numărului 
de abateri de la normele eticii so
cialiste. înțelegerea unilaterală, în
gustă a unei asemenea discipline a 
fost combătută chiar in timpul ple
narei respective. Trebuie să recu
noaștem, autocritic, că și in alte or
ganizații de partid din întreprinderi 
industriale, de construcții, mai cu 
seamă de la comune, am constatat

aceeași viziune limitată asupra ce
rințelor disciplinei de partid..

Pornind de la obiectivele mari ce 
ne revin în 1984, cîhd industria jude
țului nostru urmează să realizeze o 
producție-marfă de peste 10 miliarde 
lei, agricultura de 5,25 miliarde lei, 
fondurile de investiții alocate ridi- 
cindu-se la aproape 2,4 miliarde lei, 
acționăm încă din primele zile ale 
noului an pentru creșterea spiritului 
de răspundere, a disciplinei in înde
plinirea fermă a sarcinilor încredința
te de partid. Aceasta întrucit în orice 
funcție s-ar afla, comunistul tre
buie să dea dovadă de - înaltă 
principialitate și exigență, să lupte 
cu toată hotărîrea pentru înfăptui
rea liniei politice a partidului, să nu 
se împace niciodată- cu neajunsurile, 
să fie intransigent cu el însuși și cu 
tovarășii săi de muncă, afirmarea pla
nară a poziției sale revoluționare re- 
prezentind o condiție a materializării 
rolului conducător al partidului în 
fiecare*  colectiv, la fiecare loc de 
muncă. în acest context, îndeplinirea 
sarcinii de partid reprezintă expre
sia cea mai sintetică a disciplinei 
comuniste. Din această perspectivă, 
răspunderi importante revin pe de o 
parte organelor de partid, iar pe de 
pită parte fiecărui comunist. Pe bună 
drepthte secretarul general al parti
dului a atras atenția asupra necesită
ții ca organizațiile de partid să sta
bilească sarcini concrete fiecărui co
munist. care să raporteze periodic în 
fața organizației de partid sau a
(Continuare in pag. a V-a)

Orașul de pe Valea 
Trotușului este atestat 
documentar pentru in- 
tiia oară 
de danie 
decembrie 
cancelaria 
cel Mare, 
cum se știe, copilărise 
pe aceste meleaguri. 
Mărturisirile arheo
logice demonstrează, 
insă, existența aici, pe 
valea Trotușului și a 
afluenților săi, a unor 
comunități rurale, care 
au fost, în partea a 
doua a mileniului I 
și in primele secole 
ale mileniului al II- 
lea, era noastră, cen
tre polarizatoare 
viață economică 
comercială. în decursul 
istoriei, mai apoi, ne 
spun cercetătorii 
soavelor și < 
Oneștiul s-a 
ca o așezare 
ter agricol, 
mai tirziu 
întîi a veacului 
XV-lea tîrg, in locul 
vechiului Tirg Trotuș, 
datorită prielnicei sale 
așezări la înțîlnirea 
drumurilor comerciale 
ale timpului. Onești 
se înscrie astfel în 
rîndul acelor așezări 
pe care marele istoric 
Vasile Pârvan le nu
mea determinante 
pentru așezările 
preajmă.

Toate momentele 
importante In deveni
rea poporului nostru 
au fost trăite pe viu 
și de locuitorii • aces
tor temeinice așezări 
românești. Mărturisi
rile istorice legate de 
evenimentele cruciale 
de la 1848, 1859, 1877 
dovedesc o participare 
activă la lupta pentru 
emanciparea socială și 
politică, pentru liber
tate și unitate națio
nală, pentru progres, 
în timpul primului 
război mondial, comu
na Onești a avut un 
rol important, deoa
rece aici s-a organizat 
atacul de la Oituz și 
s-a aprovizionat ar
mata română care ac
ționa în sectorul Ca- 
șin-Slănic. începutul

într-un act 
emis la 14 

1458, în 
lui Ștefan 
care, după

de 
Și

hri- 
cronicelor. 

i dezvoltat 
cu carac- 
devenind 
în partea 

al

din

secolului al XX-lea 
marchează și aici. în
ființarea unor între
prinderi economice 
particulare : exploa
tări forestiere pe Va
lea Cașinului și 
zului cu mari 
zite de lemn de 
cherestea în 
Onești,, o găzărie pen
tru prelucrarea țițeiu
lui transportat de la 
Minăstirea Cașin cu 
căruțele în butoaie 
de lemn etc. în aceste 
primitive întreprinderi 
de tip capitalist lu
crau nu mai mult -de

de industrializare 
țării. Fiindcă 1983

Oitu- 
depo- 
foc și 

gara

ÎNSEMNAM
de Radu CÂRNECI

150 muncitori, care, in 
timpul crizei econo
mice, din 1929—1931, 
s-'au ridicat la luptă 
din cauza 
grele de 
viață. Și 
Onești, ca 
țară, după 
voluției de 
socială și 
antifascistă 
imperialistă, 
acestei așezări 
parte activă la demo
cratizarea și refacerea 
economică a țării.

Toate acestea și 
multe altele le-am as
cultat cu interes deo
sebit la un simpozion 
despre istoria acestor 
locuri, in ziua de 14 
decembrie 1983, în 
sala casei de cultură, 
la sărbătorirea a 525 
de ani de la atestarea 
documentară a aces
tei localități, astăzi 
municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Mu
zeografi, profesori și 
arheologi au adus gi
rul științific în fante 
și date care au deve
nit istorie. O istorie 
de ieri care antici
pează istoria de azi a 
acestei localități și a 
cărei evoluție este o 
mărturie vie a politi
cii partidului nostru

condițiilor 
muncă și 

tot aici, la 
in întreaga 
victoria re- 

eliberare 
națională, 
și anti- 
locuitorii 

iau

a
fost și primul an din 
deceniul al 
noii istorii, 
construcției 
propriu-zise 
rii. O

ÎV-lea al 
aceea a 
socialiste 
a așeză- 

aniversare a 
noului timp deci, care 
definește plenar vita
litatea revoluției noas
tre în plină desfășu
rare.

Așadar, acum trei
zeci de ani începe a 
se pune aici bazele 
viitoarelor mari îm
pliniri. Primul obiectiv 
al platformei indus
triale : Termocentra
la Borzești — acolo 
unde Ștefan cel Mare 
își trăise copilăria, 
istoria căpăta dimen
siuni 
visate. Au urmat in 
ordine : Rafinăria nr. 
10 „Moldova", Uzina 
chimică, Uzina de 
cauciuo și apoi cele
lalte unități industria
le. Se definea astfel 
într-un ritm rapid 
adevărul și valențele 
noii vieți a orașului 
socialist. De la 11 253 
locuitori în 1956, popu
lația a ajuns. în 1983, 
la 50 000. din care 
circa 36 000 oameni ai 
muncii in industrie, 
comerț, agricultură, 
invățămint etc. Ală
turi de marea plat
formă industrială cu 
turlele,-! argintii și cu 
nesfîrșiții kilometri de 
conducte, cu neîntre
ruptul vuiet al mo
toarelor, s-a înălțat 
orașul socialist, aceas
tă unitate socio-eco- 
nomică, tipică în de
venirea modernă a 
societății. Astăzi, fosta 
așezare tradițională, 
de tip agrar s-a topit 
în puterea civilizatoa
re a noului cu toate 
implicațiile sale. Chi
mia se află aici, pe 
Valea Trotușului, la 
ea acasă, iar orașul 
este, cel puțin 70 la 
sută. 
Foștii 
acestora din satele de 
pe văile Trotușului, 
Tazlăulul, Cașinului,
(Continuare 
în pag. a IV-a)

noi, niciodată

al chimiștilor. 
țărani și fiii

Foto : E. DichiseanuBuzăul de azi - un oraș modern, în plină dezvoltare urbanistică
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Minerul student
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După ie a absolvit, în 1976, 
liceul la Baia Mare, losif Fi- 
(ovicl s-a încadrat imediat in 
profesia pentru care se pregăti
se, aceea de miner. Foarte au
rind, avea să fie remarcat de 
toți ortacii pentru hărnicia, pri
ceperea și dirzenia cu care 
muncea. Acum e student la 
seral, la Institutul de invăță- 
mint superior din Baia Mare — 
specializarea mine.

Și nu este un student oare
care. După cum aflăm din ziarul 
„Pentru socialism", in cei patru 
ani de studii, media notelor ob
ținute a fost de fiecare dată , 
peste 9. Programul, zilei sale 
ăe muncă și învățătură . începe 
la ora 6 fix în' subteran si se 
încheie seara tirziu la cursuri. 
Un program încărcat, drămuit 
pină la minut, pe care tinărul 
miner îl respectă cu strictețe de 
peste 1 000 -de zile de cind e 
student. „Nu e ușor — spune 
— dar merită osteneala!".

și 
el

Recolta
I din... hrube

I ale 
din 

in 1902,

I
I
I
I
I

Atelierele de întreținere 
vechii fabrici de ciment 
Cernavoda, construite 
fuseseră. amplasate în hrube 
săpate intr-un mal înalt de 30 
de metri. De la un timp, hrube
le nu mai aveau decît o valoa
re documentară, deoarece deve
niseră de nefolosit.

Un localnic a avut insă o 
idee : ce-ai* * fi să transformăm 
hrubele intr-o citipercărie ? 
Ideea a fost preluată și aplicată 
de Întreprinderea de legume și 
fructe Constanța. Fără amena
jări speciale și fără nici un con
sum de energie, prima „recoltă" 
de 4 000 ■ de kilograme de ciu
perci a ajuns pe multe mese cu 
ocazia recentului Revelion. Re
coltă care 'va fi repetată tot 
anul și... la mulți ani.

mate privind reducerea termenelor, 
sporirea eficienței și a rezultatelor 
cercetărilor. Aș aminti doar două 
exemple mai recente din dezbaterile 
organizațiilor de bază : problema 
reducerii dimensiunilor, greutății și 
sporirea capacității și siguranței in 
exploatare a echipamentelor de .înaltă 
tensiune (organizația de bază nr. 5) ; 
asimilarea unor noi materiale electro- 
izolante, care să înlocuiască importul 
(organizația de bază nr. 2). Astăzi, 
multe dintre realizările cercetătorilor 
institutului — echipamentele pentru 
nave, pentru platformele maritime de 
foraj sau pentru metrou, diferite ti
puri de motoare electrice, mașina 
electrostatică de copiat, diferite ti
puri de materiale electroizolante și 
altele — se bucură de o înaltă apre
ciere. Analiza lucidă, exigentă a re
zultatelor obținute în 1983 pune în va
loare faptul că ridicarea activității 
tuturor comuniștilor la nivelul exi
gențelor noii calități în muncă în
seamnă să- nu ne lăsăm nici un spațiu 
.pentru apariția ;celor mai vagȚ.păreyi 
că s-a făcut to'tul, apariției oricărei 
manifestări de suficiență. De aceea, 
ne vom îndrepta atentia în pri.ncioa.1 
spre executarea prototipurilor, apli
carea în producție a rezultatelor cer
cetărilor, colaborarea strinsă cu be
neficiarii din producție — acolo unde 
se materializează toate realizările 
institutului nostru.

SPIRIT COMUNIST, 
REVOLUȚIONAR 

IN ÎNTREAGA ACTIVITATE 
Am solicitat, în cadrul anchetei 

noastre și părerea tovarășului Con
stantin Velea, prim-secretar al Comi
tetului de partid al sectorului 5 din 
Capitală. După Consfătuirea de lu
cru pe problemele muncii organiza
torice și politico-educative din anul 
trecut de la Mangalia, Comitetul de 
partid al sectorului 5, organele și or
ganizațiile de partid dm întreprin
deri și instituții au stabilit programe 

mai are încă unele compartimente 
care pot fi perfecționate. Deși direc
torul direcției comerciale județene, 
Gheorghe Trandafirescu, aprecia po
zitiv produsele întreprinderii, tot el 
adăuga : „Secțiile industriei mici din 
județul nostru nu pot merge la in
finit cu aceeași gamă de produse pe 
care le fabrică acum. E nevoie să-și 
diversifice mereu producția. Oamenii 
mai caută și incă nu găsesc o mul
țime de produse mărunte.

Am întrebat pe directorul indus
triei mici ce posibilități are pentru 
diversificarea producției.

— Toate produsele care lipsesc de 
pe piață acum vor trece in fabrica
ție, în funcție de comenzi. Avem un 
plan privind diversificarea produc
ției, pe care l-am întocmit în urma 
sondajelor in rindul populației. Pu
nerea sa în practică ne va asigura, 
sperăm, obținerea celor 50 milioane 
lei cit reprezintă creșterea planului 
de producție in acest an față de anul 
trecut.

Gheorghe GRAURE 
Gheorghe MANEA 
corespondentul „Scînteii"

I Un gest
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Printre miile de vizitatori ai 
Muzeului Unirii din Alba lulia 
se numără și profesorul Voicu 
Cristea, din satul Benic, comu
na Galda de Jos, județul Alba. 
Vizita sa la muzeu a avut o 
semnificație deosebită. El a do
nat renumitei instituții docu
mente referitoare la viața și ac
tivitatea unui cunoscut luptător 
pentru unire din veacul trecut, 
cărturarul Teofil Frincu, fiu al 
satului Benic. Se întregește 
astfel cu noi mărturii patrimo
niul istorico-documentar al mu
zeului, intru cinstea celor care 
le-au deținut și le-au redat pe 
această cale circuitului firesc.

I Coincidență
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Nu există localitate în Delta 
Dunării în care si întrebi de 
Florea Stoian și la care să nu 
ți se răspundă : „Cine, nea Flo
riei? E de-aici, de-al nostru". 
De parcă Florea Stoian s-ar fi 
născut și ar fi trăit in fiecare 
din localitățile Deltei. Aprecie
rile asupra lui nu sint in- 
tîmplătoare. De peste trei de
cenii, „nea Florică" a „bătut" 
drumurile de ape ale Deltei cu 
vaporul, ducînd teancurile de 
scrisori, felicitări, telegrame, 
ziare și reviste.

Deunăzi, „nea Florică" a făcut 
ultimul drum in Deltă în cali
tate de poștaș. Printr-o co
incidență, aceasta a fost cursa cu 
numărul rotund 10 000. Sărbăto
rirea ieșirii sale la pensie a fost 
făcută tot pe apă, de către echi
pajul navei de pasageri „Mal- 
naș", cu care a efectuat cele 
mai multe drumuri în Deltă.

I Nota 10 I
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Despre isprăvile școlarilor din 
Băcești s-a dus vestea in țot ju
dețul Vaslui — și nu numai 
acolo. Pentru ei, practica in 
producție a devenit o... practică 
aducătoare de mari foloase. Și 
lor, și școlii, și satului, tn 1983, 
veniturile realizate de elevii din 
Băcești au. depășit cu mult mi
lionul de lei. Din sera pe care 
singuri și-au făcut-o, ei au cules 
mai multe recolte și au aprovi
zionat cu răsaduri chiar și o 
serie de cooperative agricole. 
Din resurse locale, ei au confec
ționat și au instalat o conductă 
de aducțiune a apei potabile 
pentru alimentarea școlii și a 
internatului. Și tot ei au meș
terit și au pus in funcțiune o 
centrală termică. Centrală eco
nomicoasă, care folosește de
șeuri lemnoase și asigură acum 
nu numai încălzirea școlii și a 
internatului, ci și a blocurilor 
de locuințe din centrul comunei.

O veste care te... încălzește l

I Ceas solar
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Pe peretele unei case de pe 
strada Furnalelor din munici
piul Reșița se află un ceas so
lar. De (tind? Bătrinul losif 
Mircsov iși amintește că il știe 
de pe vremea cind era el copil, 
adică de vreo 6’5 de ani. La rin- 
du-i, Francisc Kol.b mărturi
sește că tatăl său a vopsit ca
dranul ceasului solar in urmă 
cu aproape jumătate de veac. 
Nimeni nu știe insă să precizeze 
de cind datează și cine a meș
terit originalul ceas solar. Cert 
este insă un lucru : in lunile de 
vară, intre 8 și 17, ceasul solar 
merge ca... ceasul, indicind ora 
exactă.

I
Rubrică realizată de
Petre POPA
și corespondenții „Scînteii"
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII 
ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, cu principiile 
eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om
Prin întărirea ordinii — consolidarea economică

a cooperativei agricole
„Mă numesc Plesnilă Manolache 

și sint membru cooperator la C.A.P. 
Virlezi, județul Galați. Ca membru 
de partid, atit in organizația din 
care fac parte, cîț și in adunarea 
generală a cooperativei am criticat 
unele neajunstiri din conducerea 
cooperativei noastre, faptul că pu
terea economică a cooperativei nu 
crește pe măsura posibilităților de 
care dispunem. Am sesizat și pe 
unii tovarăși de la județ, dar mă
suri nu s-au luat“ — se afirma în- 
tr-o scrisoare adresată secretarului 
general al partidului nostru. Auto
rul relata, în acest sens, amănunte 
despre încălcări ale statutului 
C.A.P., despre abuzuri care dău
nează dezvoltării unității, interese
lor cooperatorilor.

Fiind cercetate de activiști și ca
dre de specialitate, sub îndrumarea 
secretarului de resort al C.C. al 
P.C.R., așa cum a indicat tova-; 
rășul N.icolae Ceaușescu, fantele 
semnalate s-au dovedit a fi adevă
rate. în raportul de cercetare se 
precizează că evidența tehnico-ope-
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Măsuri eficiente pentru îmbunătățirea activității

în stațiunea balneară Călimănești
Stațiunea Călimănești este bine 

cunoscută nu numai pentru fru
musețea și pitorescul său, dar mai 
ales pentru eficiența tratamentului 
balnear. Și totuși, după cum se 
arăta intr-o scrisoare adresată 
secretarului general al partidului, în 
activitatea medicală din stațiune 
ex-istă loc pentru mai bine. Concret, 
se subliniau un șir de deficiențe în 
conducerea policlinicii balneare, cu 
consecințe negative asupra trata
mentului pacienților. Autorii — ca
dre medicale din stațiune — afir
mau că au informat organele lo
cale și județene despre nere
gulile din stațiune, dar cercetările 
nu s-au soldat cu măsurile nece
sare.

La indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. scrisoarea a fost dată 
spre examinare viceprim-ministru- 
lui de resort al guvernului. în urma 
cercetărilor efectuate a rezultat că, 
după închiderea pavilionului central 
de tratamente, pentru reparații ca
pitale și modernizări, au fost im
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Regulile comerțului — strict respectate de toți

lucrătorii unităților I
Consiliul Central de Control 

Muncitoresc al Activității Econo
mice și Sociale, specialiști de la 
Consiliul de Miniștri și activiști ai 
Comitetului municipal București 
al P.C.R. au verificat — la indi
cați^ secretarului general, al parti
dului — o scrisoare privind acti
vitatea unor mari unități comer
ciale din Capitală. Cercetările au 
confirmat că la I.C.S. Bucur-Obor 
au fost reținute și vîndute prefe
rențial diferite mărfuri, cu depli
na cunoștință și aprobarea directo
rului Iacobescu Aurel. încălcîn- 
du-se reglementările în vigoare 
privitoare la comercializarea pro
duselor. De asemenea, directorul 
șt șefa contabilă, Cojiță Silvia, in 
pofida răspunderilor ce le j’eveneatt 
pentru apărarea avutului obștesc.
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Studierea solicitărilor cetățenilor, a cerințelor pieței
- calea creșterii substanțiale a producției si rentabilității

Timișoara '84 Foto : Eugen Dichiscanu
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INDUSTRIE

Mai întîi cîteva date statistice : în. anul 1977, întreprinderea județeană 
de industrie mică și prestări de servicii Dîmbovița realiza o producție 
în valoare de 9 milioane de lei, iar în 1982 obținea premiul I pe 
țară. Succesele pot fi „jalonate" cu următoarele „repere" : modul 
de procurare a materiilor prime, de asigurare a mijloacelor fixe, son
darea largă și exactă a cererii de mărfuri, calificarea personalului.

Iată acum elementele acestei experiențe privite mai de aproape :
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MATERIILE PRIME. întreprinderea 
lucrează în proporție de aproximativ 
50 la sută din capacitatea el cu ma- ■ 
terie primă ieftină sau care nu costă 
mai nimic. Sint resurse locale, ma
teriale recuperabile și refolosibile. 
Cu chibzuință și îndeminare, toate 
acestea devin articole de largă utili
zare : lacuri și vopsele, uleiuri pen
tru mecanisme fine, garnituri de 
cauciuc, membrane insonorizante 
pentru autoturisme, decoloranți tex
tili. tacimuri, ciocane, tîrnăcoape, to
poare, accesorii de Îmbrăcăminte, o- 
biecte de uz casnic din sticlă.

VALOAREA FONDURILOR FIXE. 
Directorul întreprinderii de industrie 
mică. Dumitru Sanda, aprecia că 
dacă s-ar fi recurs la construirea, în 
fiecare localitate din județ, a cite 
unei mici unități de producție ar fi 
trebuit să se cheltuiască zeci și zeci 

rativă și contabilă este organizată și 
ținută necorespunzător, nereflectînd 
corect mișcarea bunuriior materiale 
și bănești. Aparatul contabil, și in 
special contabilul-șef, Lăpușneanu 
Dumitru, este slab pregătit, nu cu
noaște normele de evidență conta
bilă și de valorificare a producției, 
ceea ce a făcut posibile numeroase 
abateri și a produs pagube avutului 
cooperativei.

La verificarea financiar-gestio- 
nară efectuată s-au constatat plu
suri în magazie de 27 085 kg griu, 
peste 2 000 kg fasole, mai bine de 
2 100 kg ceană uscată din produc
ția anului 1982, produse ce nu au 
fost, evidențiate în actele de recol
tare și nu au' fost înregistrate în 
evidența contabilă. S-au mai con
statat lipsuri în gestiune, eliberarea 
din magazie a unor produse fără 
recuperarea contravalorii lor ; la 
brutărie s-a constatat un plus de a- 

. proape 8 000 kg griu față de bonu
rile de pîine existente la membrii 
cooperatori ; din controlul efectuat 
a rezultat că un număr de coope

provizate puncte de tratament ne
corespunzătoare ; s-au constatat 
neglijențe în prescrierea medica
mentelor, nereguli in încadrarea cu 
medici de specialitate, in . dotarea 
cu instrumentar a cabinetelor de 
consultații, in asistența de urgen
tă și de gardă etc. în plus, o at
mosferă de indisciplină, tensiuni 
între cadrele medico-sanitare, ade
seori generate de interese meschi
ne. contrare eticii deontologice, fapt 
care se reoercutează in mod negativ 
asupra calității , asistentei medicale. 
Se precizează apoi că aspectele se
sizate în scrisoare au mai fost cer
cetate de Direcția sanitară. Con
siliul popular orășenesc Călimănești 
și Consiliul popular județean Vîlcea, 
fără a se lua măsurile corespunză
toare — ceea ce a dus la perpetua
rea neajunsurilor.

De data aceasta au fost însă 
luate măsuri ferme, organizatorice 
și de îmbunătățire a asistentei me
dicale în stațiune. între care : do
tarea policlinicii balneare cu un 

nu au analizat în mod aprofundat 
nici cauzele unor pagube, și nici 
ale creării de mari plusuri în ges
tiune, care în general exprimă ne
reguli in conducerea gestiunii.

S-au dovedit întemeiate și afir
mațiile din scrisoare privind stilul 
de muncă abuziv al directorului 
întreprinderii ; raportul de cerce
tare precizează că acesta a apro
bat să fie încadrați în funcții de 
șefi de unități comerciale persoa
ne care nu întruneau condițiile, le
gale, a acordat în mod preferențial 
prime exagerate unor șefi de uni
tăți, a dispus in mod abuziv des
facerea contractului unor oamfeni 
ai muncii. Deși i s-a atras atenția 
de către Comitetul de partid al 
sectorului 2 asupra unora din a- 
ceste aspecte, el a continuat să 

de milioane lei — pentru investițiile 
respective, pentru construcții, instala
ții și utilaje. S-au găsit însă alte so
luții. ingenioase și gospodărești. 
Care 7

Cu sprijinul consiliilor populare au 
fost inventariate toate imobilele și 
construcțiile net’olositc care au fost 
adaptate viitoarelor profiluri de 
producție. Apoi s-a asigurat prin 
autodotare marea majoritate a uti
lajelor : cîte o foarfecă de tăiat tablă, 
cite o menghină, un ciocan, o daltă... 
Dar erau necesare și utilaje impo
sibil de realizat în ateliere, cum ar 
fi războaiele de țesut. In fabricile 
de profil din țară se găsesc însă ase
menea utilaje casate ; unitatea dîm- 
bovițeană de industrie mică le-a 
cumpărat cu prețul cuvenit fierului 
vechi, le-a reparat și pus în funcțiu
ne ; chiar dacă aceste mașini ru mai 

ratori dețin de mai mulți ani, drept 
loturi în folosință, suprafețe de te
ren peste prevederile statutare.

în timpul controlului s-au asigu
rat inventarierea bunurilor, aduce
rea la zi a evidenței contabile și în
registrarea plusurilor constatate, au 
fost recuperate pagubele și au fost 
destituiți din funcții cei care au co
mis abateri grave și acte de ne
cinste. A fost înaintat organelor de 
cercetare dosarul priyind verifica
rea financiar-gestionară a coopera
tivei pe anii 1981—1983.

Pe lingă măsurile administrative 
ce au fost luate, secretariatul comi
tetului județean de partid a hotărit 
sancționarea pe linie de partid a 
contabilului-șef, a președintelui și' 
inginerului-șef al cooperativei. 
Constatările controlului și măsurile 
luate pentru dezvoltarea coopera
tivei și întărirea sa economică au 
fost dezbătute pe larg intr-o plena
ră a comitetului comunal de partid 
și in adunarea generală a membri
lor cooperativei.

electrocardiograf și cu aparatură de 
fizioterapie, stabilirea unui program 
precis de reciclare a cadrelor me
dicale la centrele metodologice, sti
mularea și promovarea cercetării 
științifice medicale privind valoa
rea terapeutică a factorilor naturali 
de cură din stațiune etc. în ra
portul de cercetare se precizează că 
au fost sancționate prin diferite 
măsuri o serie de cadre de la Com
plexul balnear Călimănești, de la 
Direcția sanitară. Spitalul județean 
și Oficiul județean de turism Vîl
cea. care s-au făcut vinovate de 
neajunsurile semnalate. S-a reco
mandat biroului Comitetului ju
dețean Vîlcea al P.C.R. să ia 
in discuție activitatea celor ce co
ordonează activitatea sanitară si de 
turism din județ. S-a atras, de ase
menea, atenția Ministerului Sănă
tății. și Ministerului Turismului 
asupra deficiențelor constatate și a 
sprijinului concret și operativ ce< 
trebuie acordat activității acestei 
stațiuni balneare.

aibă grave abateri, să nu colabo
reze cu organizația de partid, să 
manifeste atitudini necorespunză
toare în relațiile cu subalternii etc.

Ținînd seama de cele constatate, 
îacobescu Aurel a . fost înlocuit 
din funcția de director al I.C.S. 
Bucur-Obor și pus în discuția or
ganizației de partid pentru abate
rile săvîrșite. Totodată, a fost 
înlocuită din funcție și contabila 
șefă. Neajunsurile din activitatea 
unității și măsurile adoptate au 
fost discutate apoi într-o ședință 
cu toți directorii și secretarii orga
nizațiilor de partid din întreprinde
rile comerciale din Capitală, iar 
pagubele constatate în gestiunea 
întreprinderii vpr fi recuperate de 
la cei vinovați de producerea lor.

tyeculai ROȘ CA

pot face față vitezei de lucru impu
se de marea producție, sint potrivite 
pentru producția mai redusă, mai 
simplă, a micii industrii.

PREGĂTIREA MESERIAȘILOR. 
Industria mică n-a avut de la

Din experiența 
județului Dîmbovița

început meseriași capabili să pro
ducă articole atît de diverse și de 
calitate. Cum au fost ei formați ? 
S-a pornit, de la început, cu un nu
cleu de oameni calificați care, la lo
cul de muncă, i-ău învățat și pe alții 
meserie. Dar producția crescind în- 
tr-un ritm alert, nu toți lucrătorii 
puteau fi calificați la locul de mun
că. A fost necesar să se organizeze 
o școală serală, apoi să se creeze, la 
Liceul industrial din Tîrgoviște, o cla
să specială pentru mica industrie. în 
acest fel, de la 100 de muncitori ca
lificați in 1977, industria mică din

ÎN SPIRITUL SARCINILOR SI EXIGENTELOR STABILITE

LA PLENARA C.C. AL P. C. R. DIN NOIEMBRIE 1983

Inițiative și preocupări privind sporirea 
roiului conducător al organizațiilor de partid

în viața colectivelor de muncă (»)
Publicam în numărul precedent al ziarului primele participări la o 

dezbateie-anchetă organizată la Comitetul de partid al sectorului 5 din 
Capitală privind preocupările și inițiativele existente in diferite colective 
de muncă pentru creșterea rolului organizației de partid in mobilizarea 
oamenilor muncii la înfăptuirea sarcinilor economice. Ele pledau pentru 
o mai susținută preocupare in această direcție, pentru a pune .mai puternic 
in valoare marea forță de direcționare și mobilizare a energiilor fiecărui 
colectiv de către organizațiile de partid, de către comuniști. In același 
spirit pledează experiențele și opiniile pe care le publicăm mai jos.
PERMANENTE EFORTURI 
PENTRU AUTODEPAȘIRE

Gheorghe Dumitru, secretarul co
mitetului de partid din întreprinde
rea „Electromagnetica" : Propria ex
periență ne-a demonstrat că acțio- 
nind ca fiecare comunist să-și înde
plinească sarcinile ce-i revin — nu 
oricum, ci la un înalt nivel calitativ, 
statornicind ca o normă de conduită 
efortul de autodepășire înseamnă 
că in ansamblu organizația noastră 
de partid iși sporește rolul său con
ducător in viața întreprinderii. Iată, 
sîntem in perioada in care sarcina 
principală a colectivului întreprinde
rii este asimilarea și introducerea in 
fabricație a unor noi produse do 
înaltă tehnicitate, competitive pe pian 
mondial. Spre exemplu, centralele 
telefonice electronice. Aceasta în
seamnă nu numai realizarea unui 
produs nou. schimbarea sortimentu
lui de fabricație, ci și schimbarea 
calitativă a unui întreg sistem de 
producție. Și aceasta presupune — 
se înțelege — reproiectarea totală 
a acestor tipuri de produse, adică 
realizarea lor prin consumuri mai 
mici de materiale, presupune schim
barea tehnologiilor de fabricație și, 
bineînțeles, eforturi sporite de cunoaș
tere, de autodepășire. Pentru sprijini
rea perfecționării profesionale a co
lectivului,’ din inițiativa organizației 
de partid a fost organizat un întreg 
sistem de cursuri, informări tehnice, 
discuții profesionale și schimburi de 
experiență. Se poate aprecia că și 
de această dată, fie că au lucrat în 
secția de cercetare și proiectare teh
nologică, fie in secțiile de execuție 
sau montaj, comuniștii au fost in 
fruntea acțiunii de asimilare a noi
lor produse. Rezultatul ? Colectivul 
întreprinderii și-a realizat cu succes 
sarcinile de plan pe anul 1983. Meritul 
organizației de partid este acela că 
a reușit să statornicească în cadrul 
colectivului dorința șl preocuparea 
permanentă pentru ridicarea compe
tenței profesionale, fără de care nu 
se poate crea acel climat de autode
pășire atît de necesar îndeplinirii 

■cu succed a sarcinilor ce ne revin în 
acest an —-realizarea unor produse 
de- înalta tehnicitate, competfțive pe 
plan mondial. ' 'V'v ®

O ÎNDATORIRE,
NU O OPȚIUNE BENEVOLĂ

Istrate Vasile, secretarul comitetu
lui de partid din Institutul de cerceta- 
rș științifică și inginerie tehnolo
gică pentru industria electrotehnică : 
Comitetul de partid din institut a 
considerat întotdeauna că sporirea 
rolului conducător al organizației de 
partid este asigurată de înalta răspun
dere a comuniștilor față de îndepli
nirea sarcinilor pe care conducerea 
partidului, personal tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, le-a pus în fața oamenilor 
de știință, a celor din institutul 
nostru. Or, acegstă înaltă conștiin
ță a răspunderii căutăm s-o dez
voltăm prin toate mijloacele și 
formele muncii politico-educative 
în rindul colectivului, sădind 
convingerea că întreaga activi
tate de concepție, de cercetare și pro-

Dîmbovița are acum aproape 2 000 !
SONDAREA CERERII. Am trecut 

prin cîteva unități de mică industrie 
din județ, dar la nici una dintre ele 
n-am găsit stocuri supranormative 
de marfă. Secretul : nici un produs 
al micii industrii dimbovițene nu 
este executat fără ca, in prealabil, să 
nu fi fost prezentat publicului si co
merțului pe plan local și central sau la 
contractări. Numai după ce există 
deplină siguranță că produsul va avea 
căutare pe piață, atelierele il propun 
pentru producția de serie. Există însă 
și posibilitatea, folosită din plin de 
meseriașii dimbovițeni, ca in atelie
rele mici, ușor de adaptat pentru 
producerea unei game largi de arti
cole, să primească noi comenzi peste 
plan. Aflîndu-se in relație perma
nentă cu întreprinderile comerciale 
județene, unitățile întreprinderii pot 
să acopere mai bine piața cu produse 
necesare. Tot ca efect al adaptării 
producției la cerințele pieței este și 
perspectiva ca valoarea bunurilor 
realizate în acest an să se ridice la 
peste 320 milioane lei.

Cu toate aceste rezultate bune, În
treprinderea respectivă dîmbovlțeană 

iectare trebuie să răspundă in pri
mul rînd imperativelor economiei 

realizare a 
calitate, 
mondial.

naționale 
produse 
petitive

de
de înaltă 
pe plan

unor 
com- 

Iar
aceasta reprezintă o îndatorire a 
fiecărui cercetător și nicidecum o 
opțiune benevolă. A devenit ast
fel o practică curentă a organiza
țiilor de bază din secțiile institu
tului să examineze permanent în
adunările generale felul în care răs
pund comuniștii noilor sarcini puse 
de conducerea partidului, cum își în
deplinesc obiectivele de cercetare, 
cum se achită de angajamentele asu-

Anchetă-dezbatere 
organizată 

la Comitetul de partid 
al sectorului 5 

din Capitală 

speciale de măsură pentru promo
varea spiritului revoluționar in 
întreaga activitate de partid, vizînd 
creșterea și mai accentuată a rolului 
lor conducător in domeniile și locu
irile in care iși desfășoară activitatea. 
Pentru realizarea unei calități noi, 
superioare in stilul și metodele de 
muncă, biroul comitetului de partid 
al sectorului, organele și organizațiile 
de partid acordă o mai mare atenție 
pregătirii și desfășurării instruirilor 
activului de partid, adunărilo- gene
rale de partid, muncii politice de 
masă, promovind măsuri menite să 
dezvolte climatul de înaltă răspun
dere in muncă, de ordine și discipli
nă, să cultive efortul de autodepășire, 
astfel incit fiecare comunist să lupte 
dintr-o puternică convingere, cu fer
mitate pentru îndeplinirea integrală 
a planului la toți indicatorii.

Desigur, oamenii muncii din secto
rul 5 au obținut în 1983 rezultate 
bune privind realizarea sarcinilor de 
producție. Dar biroul comitetului de 
partid al sectorului consideră că in 
unitățile noastre economice sint incă 
mari disponibilități. Mai avem co
lective care în 1933 au rămas cu res
tanțe în îndeplinirea unuia sau altuia 
dintre indicatorii planului, unde ca
litatea produselor nu este la nivelul 
cerut, în care ordinea și disciplina, 
folosirea mașinilor și a timpului de 
lucru mai lasă de dorit. De aceea, 
pentru acest an ne-am propus să ne 
îndreptăm atenția în primul rind spre 
acele organizații unde mai persistă 
neajunsuri, să le ajutăm să-și con
centreze întreaga activitate politico- 
educativă pentru a asigura creșterea 
spiritului critic și autocritic al co
muniștilor față dc neajunsuri, în
tărirea răspunderii personale și îm
bunătățirea stării de ordine și dis
ciplină. Un accent deosebit vom pune 
pe sporirea capacității organizațiilor’ 
de partid de a-și coordona acțiunile 
în primul rind spre mobilizarea co
muniștilor, a tuturor oamenilor mun
cii la înfăptuirea exemplară a sarci
nilor de plan și angajau • 
programelor de măsuri .‘Ț A • - 
vind îmbunătățirea cah 
ției, creșterea productivități 
cii, reducerea costurilor materiale șl 
a consumurilor de energie, realizarea 
exemplară a producției pentru export. 
Sarcina principală a comitetului de 
partid al sectorului nostru în 1981 
este aceea ca pe baza examinării 
critice și autocritice a rezultatelor 
obținute in 1983 să conferim întregii 
noastre munci o calitate nouă, Su
perioară, exprimată printr-o eficienți 
'sporită. '' ■■

Anchetă realizată d« 
AI. PINTEA

Energia 
electrică
(Urmare din pag.
ce este în interer ' 
esențială este

ÎNCADRAREA STRICTA DE 
CĂTRE FIECARE UNITATE ECO
NOMICA ȘI LA TOATE PRODU
SEI,E ÎN NORMELE TEHNOLO
GICE DE CONSUM STABILITE, 
REDUCEREA CONTINUA A A- 
CESTORA ȘI APLICAREA FERMA 
A TUTUROR MASURILOR DE 
DIMINUARE A CONSUMURILOR 
DE ENERGIE ELECTRICA. GAZE 
NATURALE ȘI COMBUSTIBIL. 
Trebuie deci să reducem drastic, 

pe toate călTe și prin toate mijloa-. 
cele. consumurile energetice, fiind 
limpede că orice risipă reprezintă un 
act de nechibzuință, cu consecințe 
negative pentru dezvoltarea econo
miei naționale, pentru fiecare om al 
muncii, pentru fiecare cetățean. în 
mod practic, aceasta impune ca

ÎN FIECARE ÎNTREPRINDERE 
SA SE STABILEASCĂ ȘI SA SE 
URMĂREASCĂ, STRICT DELIMI
TAT DE CONSUMURILE TEHNO
LOGICE, CONSUMURILE GENE
RALE DE ENERGIE ELECTRICA, 
GAZE ȘI ENERGIE TERMICA 
CE NU SÎNT LEGATE DE PRO
CESELE TEHNOLOGICE, LUÎN- 
DU-SE MASURI HOTARÎTE PEN
TRU REDUCEREA ACESTORA 
DIN URMĂ CU CEL PUTIN 50 LA 
SUTA.
Cu înalt simț gospodăresc și răs

pundere civică trebuie să acționeze 
fiecare cetățean în propria locuință 
pentru reducerea consumului de 
energie electrică, gaze naturale și 
combustibili, pentru a evita prin 
toate mijloacele orice risipă. Dealt
fel, pentru a se putea asigura re
sursele de energie necesare desfă
șurării normale a activității produc
tive, a celorlalte activități,

SÎNT STABILITE MASURI DE 
REDUCERE CU 50 LA SUTA A 
CONSUMULUI PUBLIC, A ILU
MINATULUI PUBLIC ȘI ALTOR 
ACTIVITĂȚI GENERALE, PRE
CUM ȘI A CONSUMULUI LA 
POPULAȚIE.
Ceea ce trebuie să înțeleagă clar 

fiecare cetățean, fiecare consiliu 
popular, este faptul că aceste mă
suri au caracter obligatoriu. Fie
care familie, fiecare localitate tre
buie să se încadreze strict in noile 
consumuri de energie electrică, ter
mică și gaze naturale stabilite, știut 
fiind că orice depășire a acestora 
atrage după sine deconectarea de la 
rețea.

Este de datoria organizațiilor de 
partid, a consiliilor popularei a 
conducerilor de unități și i 
tuții, a tuturor cetățenilor pa.Aei 
să se angajeze in mod activ, cu per
severență și hotărâre în bătălia pen
tru reducerea drastică a consumului 
de resurse energetice. Aceasta este 
in interesul bunei desfășurări a pro
ducției in fiecare unitate economică, 
in interesul tuturor oamenilor mun
cii, al întregului popor!



PAGINA 3SCiNTEIA — joi 5 ianuarie 1984

Din primele zile ale anului 1984 

ritm Înalt, productivitate, 
CALITATE Șl EFICIENTĂ MAXIMĂI

1-------------
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• în 1984 se va realiza un ritm 
mai înalt de dezvoltare decît în pri
mii trei ani ai cincinalului. în acest 
scop este asigurată baza materială 
necesară, dispunem de tot ce este 
necesar pentru realizarea prevederilor 
de plan și chiar pentru depășirea 
acestuia.

® Pentru toate culturile și pentru 
toate sectoarele există prevederi clare, 
programe amănunțite de măsuri, in
clusiv baza materială. în spiritul pro
gramelor, al planului, al măsurilor sta
bilite să se acționeze cu toată hotărîrea 
pentru a obține în 1984 o 
agricolă . record în toate 
de activitate.

• Programele adoptate 
dere punerea mai bună în 
resurselor naturale ale țării,

energetice într-un timp 
și creșterea

producție 
sectoarele

au în ve- 
valoare a 
realizarea

luate măsuri

bazei de

serioase 
puternică

ț
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independenței 
cît mai scurt 
materii prime.

• Trebuie 
pentru a asigura creșterea
a productivității muncii pe calea me
canizării, automatizării, a ridicării gra
dului de calificare al muncitorilor, dar 
și a bunei organizări a muncii și a 
producției, pe calea întăririi ordinii și 
disciplinei în muncă.

® în anul 1984 trebuie să se pună 
un accent deosebit pe ridicarea cali
tății producției, pe îmbunătățirea nive
lului tehnic și valorificarea superioară 
a materiilor prime.

• Odată cu aplicarea măsurilor pen
tru reducerea consumurilor și realiza
rea de economii, să fie intensificată 
cercetarea pentru a elabora noi teh
nologii, pentru a găsi noi căi de re
ducere a consumurilor de materii pri
me, energie și combuștibili.

• în multe sectoare, prin recupe
rare și refolosire, trebuie să se asigure 
50 la sută, și chiar mai mult, din ne
cesarul de materii prime, problema 
recuperării și refolosirii materialelor 
devenind o problemă de importanță 
deosebită pentru desfășurarea întregii 
noastre activități productive.

® Este necesar să se ia toate mă
surile pentru a realiza în întregime 
programul de investiții în toate sectoa
rele, pentru punerea la timp în pro
ducție a noilor capacități, spre a asi
gura în felul acesta tot ce este ne
cesar pentru desfășurarea normală a 
întregii activități.

• Sînt toate condițiile ca preve
derile la export șă fie nu numai înde
plinite, ci chiar depășite. Să se acțio
neze cu toată hotărîrea 
direcție din prima lună a

• Trebuie aplicat cu 
fermitate noul mecanism 
care va duce la o creștere 
nică a cointeresării materiale, la le
garea mai strînsă a veniturilor tuturor 
oamenilor muncii de realizarea pro
ducției, de buna gospodărire a mijloa
celor încredințate.

în această 
anului!
mai multă 
economic, 
mai puter-
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riguros gospoMe, sever ecmme
Ori de cîte ori s-a aflat în mijlocul co

lectivului nostru, al întreprinderii „înfrăți
rea" — Oradea, secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. ne-a 
adresat însuflețitoare îndemnuri de a acționa 
cu fermitate, cu întreaga noastră capacitate 
creatoare, pentru reducerea cit mai sub
stanțială a cheltuielilor de producție, pen
tru creșterea puternică a eficienței econo
mice. Și de fiecare dată oamenii muncii 
din întreprinderea noastră au răspuns aces
tor patriotice chemări cu remarcabile rea
lizări. Așa cum sintem hotărîți să răspundem 
și în anul 1984, an în care, așa cum sub
linia stăruitor secretarul general al parti
dului, problemele reducerii cheltuielilor de 
producție, ale creșterii rentabilității activi
tății economice trebuie să se situeze în 
centrul preocupărilor tuturor colectivelor 
din întreprinderi.

în anul trecut, cheltuielile materiale la 
1 000 lei producție-marfă au fost diminuate 
cu peste 74 lei. Pentru acest an ne-am pro
pus, prin plan, obiective și mai mobiliza
toare. Mai exact, avem în vedere reduce
rea cu 116 lei a cheltuielilor, Totale la 1 000 
lei producție-mariă și cu .97,7 leî a ----

. . materiale. Direcțiile de adțiune pe..'._ ...
făptuirea acestor ...pbieețijf^jsînt S bine cu
noscute de întregul colectiv, ele Știind larg 
dezbătute în adunarea generală a oamenilor 
muncii, care a stabilit în acest scop un cu
prinzător program de acțiune. Punctul 
„forte" al acțiunilor întreprinse în această 
direcție îl constituie, reproiectarea produse
lor, acțiune ce asigură diminuarea s’ubstan- 
tială a consumurilor materiale și energetice 
pe unitatea de produs, valorificarea superi
oară a metalului. Bunăoară, în cazul ma
șinilor speciale, valoarea metalului încorpo
rat - în produsele finite crește cu 15 
la sută fată de mașinile-unelte clasi
ce. în acest sens se cuvine reținut că

ponderea mașinilor-unelte universale, care 
în urmă cu numai cîțiva ani se ridica la 
90—95 la sută, se reduce la aproape o trei
me, în schimb, crește ponderea produselor 
de înaltă tehnicitate.

în vederea reducerii cheltuielilor de pro
ducție am inițiat totodată o cuprinzătoare 
analiză constructiv-tehnologică a reperelor 
turnate pentru structura produselor de serie, 
ceea ce asigură reducerea cu 2—4 la sută a 
adaosului de prelucrare la reperele din 
componența pieselor de performantă.

O atenție deosebită acordăm și în acest 
an reducerii severe a consumului de ener
gie electrică. Măsurile ample stabilite in 
acest scop vizează reducerea în continua
re a normelor tehnologice de consum și 
respectarea cu strictețe a consumurilor sta
bilite pentru fiecare produs sau grupe de 
produse. Colective de specialiști, împreună 
cu comisiile energetice, urmăresc înfăptui
rea punct cu punct a măsurilor privind op
timizarea proceselor de producție, reproiec- 
tarea produselor și a tehnologiilor mari con- 

• sumatoare de energie și generalizarea, în 
i ; țel mai șeprt Timp, ,a celor, njai eficippte, 

celor < metode de goșjiodarire judicioasă a resur- 
ientru în- "' selor energetice:'" - ' " ' S
ihin» Evident, sînt numai cîțeya. din .acțiunile

prin care ne-am propus șă’"'i£tbrăm.; :dih*prir  
mele zile ale noului an, cu o înaltă efi- 
ciență' economică. Important este că la 
aplicarea măsurilor stabilite pentru redu- '§' 
cerea drastică a cheltuielilor materiale de ÎȘ 
producție își aduce contribuția întregul co
lectiv — garanție sigură că rezervele de 
care dispunem în acest domeniu vor fi va
lorificate deplin, în interesul economiei 
naționale, al întregului nostru colectiv.

Gheorcjhe GROZA 
secretarul comitetului de partid 
de la întreprinderea „înfrățirea 
Oradea

porție de peste 80 la sută, în luna ianuarie 
urmind a se finaliza ultimele drenaje și 
captări de izvoare.

între timp am încheiat fertilizarea cu în
grășăminte organice a celor 150 hectare ce 
le vom cultiva cu sfeclă de zahăr, pe care 
ne-am propus să realizăm o producție de 
cel puțin 40 tone la hectar, transportînd 
peste 7 500 tone gunoi de grajd. Totodată, 
am fertilizat cele 200 hectare ce le vom în- 
sămința cu fasole și mazăre, precum și cele 
100 hectare ce vor fi cultivate cu legume. 
De asemenea, pînă acum am fertilizat cu 
îngrășăminte naturale 125 hectare din cele 
200 hectare ce vor fi semănate cu cînepă și 
315 hectare din cele 650 hectare ce le vom 
cultiva cu porumb, acțiuni a căror finalizare 
nu va depăși sfîrșitul lunii februarie. Ferti
lizăm mari suprafețe întrucît unitatea noas
tră dispune de un sector zootehnic bine 
dezvoltat, compus din 500 vaci cu lapte, 610 
juninci și viței și peste 1 200 oi. Anul tre
cut am reușit să depășim toți indicatorii de 
producție din zootehnie. Am obținut, in me-, 
die. cu 360 litri lapte în plus de la fiecare 
vacă furajată. Și pentru că am amintit de 
ferma zootehnică, subliniez că în 1984 avem 
asigurate toate condițiile pentru a ne depăși 
sarcinile planificate la producția de lapte, 
fiind siguri de pe acum că vom realiza cel 
puțin 3 000 litri de la flecare vacă furajată.

Locuitorii comunei noastre sînt harnici și 
buni gospodari, o mărturie in acest sens 
•fiind și faptul că luni, după sărbătorirea 
Anului Nou, peste 350 dintre ei au partici
pat la acțiuni de fertilizare a terenurilor, 
precum și la pregătirile pentru plantarea 
celor 160 hectare de livadă intensivă. Me
canizatorii au încheiat reparațiile la toate 
cele peste 30 tractoare și la toate mașinile 
și utilajele agricole ce vor fi folosite in 
campania de primăvară.

Chiar și din această scurtă relatare doresc 
șă se retină că în comuna noastră anul 1984 
are semne bune, cu toții fiind hotărîți să 
întîmpinăm cea de-a 40-a aniversare a ac
tului istoric de la 23 August și Congresul al 
XIII-lea al partidului cu rezultate cît mai 
bune, contribuind din plin la realizarea celor 
29 milioane tone de cereale. 10,6 milioane 
tone sfeclă de zahăr, 1,3 milioane tone floa- 
rea-soarelui și rapiță, 924 mii tone in și cî
nepă pentru fibră. 56 milioane hl lapte de 
vacă, la obținerea tuturor celorlalte produc-, 
ții agroalimentare cuprinse in planul de 
dezvoltare a agriculturii în acest an.

Mihai BÎRLIGA
Erou al Muncii Socialista, 
președintele C.A.P. Roma, 
județul Botoșani
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si nrganizatnrice din
pnsihditătdnr tehnice 

fiecare intreprlRdere
Harnicul colectiv al marii noastre uzine 

constructoare de mașini a dobîndit în anul 
trecut importante succese în producție. Mai 
exact, prevederile de plan au fost îndepli
nite atît la producția-marfă și netă, cît și la 
producția fizică, realizîndu-se, suplimentar, 
1 550 autobasculante și 500 de remorci. De 
asemenea, sarcina de creștere a productivi
tății muncii a fost depășită cu 10 336 lei pe 
om al muncii.

Am intrat în 198'4 cu hotărîrea fermă de a 
obține, printr-o activitate susținută, in fie
care zi, în fiecare decadă și lună rezultate 
maxime în producție. Planul pe 1984 mar
chează și pentru noi aplicarea fermă a sar
cinilor stabilite pentru prima etapă de pro
gramele de largă perspectivă, elaborate sub 
conducerea directă ' a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, privind creșterea mai accentuată 
a productivității muncii și îmbunătățirea ni
velului tehnic și calitativ al produselor. în
tr-un cuvînt, punem un accent deosebit pe 
valorificarea superioară a materiilor prime, 
precum șî pe factorii calitativi, de eficientă 
a activității economice. în acest sens se 
cuvine relevat că în acest an întregul spor 
de producție industrială va fi obținut pe 
seama creșterii productivității muncii, ur- 
mînd ca pînă Ia sfîrșitul actualului cincinal 
să dublăm nivelul acesteia. Sarcina prevă
zută pentru anul 1984 privind creșterea pro
ductivității muncii va fi realizată prin apli
carea a peste 100 de măsuri, înscrise în pla
nurile noastre cu termene și responsabilități 
precise. Conform programului stabilit, avem 
în vedere, în primul rînd, extinderea meca
nizării și automatizării proceselor de pro
ducție. încă din prima lună a anului, de 
pildă, vom trece la introducerea roboților 
industriali în fabricația de autobasculante și

remorci industriale. Avantajele robotizării 
proceselor de producție sînt evidente : în 
vopsitorie, bunăoară, pe lingă o îmbunătățire 
radicală a calității finisajului, productivita
tea muncii va crește de 3 ori. Tot prin me
canizarea și automatizarea diverselor opera
ții, productivitatea muncii va crește în alte 
5 sectoare de fabricație de aproape două ori. 
Astfel, prin folosirea utilajelor eu comandă 
numerică, în secțiile de prelucrări mecanice 
productivitatea va crește de două ori.

Un accent deosebit va fi pus și pe moder
nizarea tehnologiilor. Iată un exemplu edifi
cator asupra eficienței acțiunilor întreprinse 
în această direcție. Am în vedere introduce-'" 
r.ea detensionării structurilor sudate prin 
vibrații electrice, o tehnolbgie de vîrf pe 
plan mondial,-care la noi în uzină va asigura 
creșterea productivității muncii de 20 de ori, 
precum și reducerea consumului de energie 
electrică de... I 000 de ori. Ceea ce vreau să 
subliniez în mod deosebit este. însă, faptul 
că acțiunile privind creșterea productivității 
vizează organizarea superioară a fiecărui loc 
de muncă, indiferent de mărimea lui. Chib
zuind, de pildă, asupra posibilităților de re
ducere a muncii auxiliare, am hotărit să or
ganizăm un depozit de materiale și piese cu 
dispunere verticală și care, încă din acest an, 
va fi deservit de 10 oameni, în loc de o sută 
cîți sînt în prezent. Ne preocupă îndeaproa
pe, de asemenea, ridicarea continuă a nive
lului de pregătire profesională a întregului 
personal, în această acțiune urmînd să fie 
cuprinși toți oamenii muncii din uzină.

Inq. Nicolae ROMAN
duectorul întreprinderii mecanice 
Mîrșa - Sibiu

Se poate spune că, practic, nu există cuvîn- 
tare a secretarului general al partidului în 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu să nu sub
linieze însemnătatea 
țirii nivelului tehnic 
lor si modernizării 
în actuala etapă de 
economiei naționale, 
țele formulate de secretarul generai al parti
dului in acest domeniu vizează direct și in
dustria siderurgică. Din acest punct de ve
dere anul 1984 pune în fața siderurgiștilor 
hunedoreni sarcini complexe, mobilizatoare. 
Astfel, comparativ cu realizările anului tre
cut, volumul producției de Oțel trebuie să 
crească în acest an cu 200 000 tone. în spe
cial pe seama sporirii producției de oțeluri 
superioare, aliate, înalt aliate șl de puritate 
ridicată, produse absolut necesare industrii
lor de vîrf ale economiei noastre naționale.

Subliniind că anul trecut oțelarii hunedo
reni au asimilat 40 noi mărci de oțeluri și 
tipodimensiuni de laminate, precizez că în 
acest an vom continua în mod susținut ac
țiunea de înnoire a producției de metal, asi- 
milînd noi mărci de oțeluri destinate obține
rii unor profile grele de laminate și țagle 
pentru țevi din oțel inoxidabil, precum și 
alte profile grele și semifabricate pentru 
forje tot din oțeluri inoxidabile. Specialiștii 
și oțelarii din cadrul uzinei de oțelarii și din 
secții acționează stăruitor, din primele zile 
ale anului, pentru asimilarea și producerea 
de noi mărci de oțeluri din care să obținem, 
în laminoare, semifabricate din oțel slab aliat 
de înaltă rezistență, destinate fabricării lan
țurilor pentru nave, blumurilor și semifabri
catelor din oțeluri inoxidabile cu conținut

deosebită a îmbunătă
ți calitativ al produse- 

continue a producției 
dezvoltare intensivă a 
Iar sarcinile și exigen-

scăzut de nichel sau fără nichel, necesare 
producerii tablei groase. Totodată, nomencla
torul nostru de fabricație cuprinde otelu
rile destinate laminării unor semifabricate și 
profile finite din oțel-carbon de înalță pu
ritate, necesare construirii centralelor elec-

• trice nucleare, cît și noile mărci de oteluri 
și tipodimensiuni de laminate pentru indus
tria aeronautică.

Cit privește măsurile stabilite de adunarea 
generală a oamenilor muncii pentru asimila
rea, introducerea în fabricație și realizarea 
în cantitățile prevăzute a noilor produse, 
acestea vizează folosirea deplină a tuturor 
capacităților de producție, instalațiilor și 
agregatelor,' înfăptuirea neabătută a sarci
nilor ce ne revin din programele de creștere 
mai accentuată a productivității muncii și 
îmbunătățire a calității produselor. în acest 
scop, la fiecare cuptor, furnal și laminor, la 
toate instalațiile s-au luat măsuri concrete 
pentru îmbunătățirea întregii activități de în
treținere și reparații, un accent deosebit 
punindu-se pe reducerea duratei reparațiilor 
și îmbunătățirea calității acestora.

Cu aceeași stăruință acționăm pentru în
noirea și perfecționarea tehnologiilor de 
elaborare și turnare a metalului, ridicarea 
continuă a pregătirii profesionale a tutu
ror muncitorilor și cadrelor tehnico-ingi- 
nerești, astfel încit noile tehnologii de lucru 
de la cocserie. furnale, oțelarii și laminoare 
să fie aplicate cu eficiență' maximă.

Inq. Sabin FAUR 
director general 
al Centralei siderurgice Hunedoara

- urmărit zilnic, realizat în condiții competitive
In anul de curînd încheiat, colectivul de 

oameni ai muncii din combinatul nostru a 
repurtat un succes deosebit. Toate contractele 
încheiate cu beneficiarii- externi au fost ono
rate la timp, livrîndu-se, suplimentar, măr
furi in valoare de peste 52 milioane lei. in 
cea' mai mare parte pe devize convertibile.

De fapt, realizarea exemplară a sarcinilor 
de export a constituit sarcina centrală în în
treaga activitate desfășurată în anul trecut 

rămîne obiectivul nostru fundamental și 
1984. Pentru că ne-am convins pe deplin 
a realiza ritmic și în întregime sarcinile 
export înseamnă a ne organiza cît mai

POTENȚIALUL AGRICOL
folosit din plin, pentru producții record

Cooperatorii, mecanizatorii și specialiștii 
din comuna Rpma, județul Botoșani, au pășit 
în anul 1984 puternic mobilizați de aprecie
rile și îndemnurile conținute în Mesajul de 
Anul Nou adresat de tovarășul Nicojae 
Ceaușescu întregului nostru popor. Actionind 
în spiritul indicațiilor date de secretarul ge
neral al partidului la consfătuirea de lucru 
desfășurată la C.C. al P.C.R. în zilele de 
7—9 decembrie 1983, ne-am propus ca' în 
acest an să obținem producții record la 
toate culturile. îndeosebi la cereale și plante 
tehnice. Dispunem. în acest sens, de tot ceea

ce este necesar, inclusiv de o experiență 
bună acumulată anul trecut, cînd am obți
nut o producție medie de porumb de 5 286 
kg la hectar in condițiile unei secete exce
sive și fără ca vreunul din cele aproape 500 
hectare cultivate să fie irigate. în unitatea 
noastră s-a organizat perimetrul etalon pen
tru județul Botoșani în vederea combaterii 
eroziunii solului, prin aplicarea tehnologiilor 
și procedeelor experimentate la Stațiunea de 
cercetări din Perieni, județul Vaslui. Lucră
rile planificate pe cele 1 763 hectare incluse 
în acest perimetru au fost realizate îff pro-

și. 
în 
că 
Ia .
bine munca, a depune eforturi susținute pen
tru ridicarea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, a spori gradul lor de competiti
vitate. Este meritul specialiștilor, al întregu
lui personal muncitor din combinat care, sub 
conducerea organizațiilor de partid, s-au 
străduit să realizeze produse de bună calita
te, apreciate astăzi în peste 40 de țări ale 
lumii. Dintre „secretele" reușitei noastre 
m-aș opri numai la preocuparea permanentă 
pentru îmbunătățirea 
ai produselor livrate, 
specialiști de la uzina 
studiat și lucrat timp 
ducerea costurilor de .
rea calității și diversificării gamei sortimen
tale a acidului monoclor acetic și alchi- 
Jaminelor pentru a le face competitive pe 
piața externă. în cele din urmă, printr-o 
seamă de modificări efectuate în instalații, 
dar și in tehnologiile de fabricație, au fost 
realizate produse de calitate, capabile să sa
tisfacă cerințele cele mai exigente ale parte
nerilor noștri.

Pentru anul abia început, colectivul nostru 
are de realizat Ia export un plan de două 
ori mai mare decît cel din 1983. Firește, în-

parametrilor calitativi
Astfel, colective de 

chimică, bunăoară, au 
îndelungat pentru re
producție, îmbunătăți-

deplinirca lui exemplară ne-a preocupat încă 
din lunile trecute. în primul rînd, am lansat 
prin unitățile specializate oferte pe piața 
externă, am perfectat contractele de trans
port pe calea ferată, am lansat în fabricație 
o seamă de comenzi, astfel că la ora actuală 
avem realizată producția și sintem în mă
sură să livrăm, chiar din aceste prime zile 
ale lunii ianuarie, însemnate cantități de 
produse clorosodice, pesticide, mase plastice, 
elastomeri. Direcțiile principale spre care 
ne-am îndreptat eforturile în aceste zile sînt: 
realizarea ritmică a producției pentru export, 
îmbunătățirea continuă a calității acesteia, 
diversificarea gamei sortimentale, onorarea 
promptă, la termenele stabilite și chiar in 
avans, a fiecărui contract. Sistematic, la 
conducerea combinatului analizăm modul 
cum se îndeplinesc sarcinile la export, pro
blemele pe care le ridică fiecare comandă 
sau contract în parte. Astfel, consiliul oame
nilor muncii se preocupă îndeaproape de 
buna aprovizionare cu materii prime și ma
teriale a tuturor secțiilor care au de realizat 
produse pentru export ; cei mai destoinici 
muncitori și specialiști au fost repartizați 
operativ la locurile de muncă care ridică 
probleme ; a fost întărit controlul de calitate 
PC faze de producție. Totodată, organizația 
de partid, desfășoară o muncă politică susți
nută în rîndurile muncitorilor, pentru ca fie
care om să înțeleagă că numai acționîndu-se 
cu răspundere, într-un climat de ordine și 
disciplină desăvîrșite în muncă se pot fabri
ca la timp produse de calitate, apreciate șî 
solicitate pe piața internațională.

Gheorqhe POPA 
secretarul comitetului de partid 
de la Combinatul petrochimic 
Borzești
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Impresionantă concentrare de talente

Un loc frecvent vizitat de locuitorii municipiului Alexandria - sălile bibliotecii casei de cultură
Foto : Eugen Dichiseanu

Generos cadru democratic de stimulare 
a creafieir de formare a omului nou

Vastă tribună a manifestării spi
ritului militant, revoluționar, a 
afirmării conștiinței noi, socialiste, 
Festivalul național „Cintarea Româ
niei" promovează consecvent creația 
științifică, tehnică și artistică din 
Craiova și alte localități ale județu
lui Dolj. Ediția 1981—1983 a înregis
trat o creștere a ponderii activități
lor politico-ideologice, a spiritului 
angajant al programelor artistice și 
lucrărilor prezentate de interpreții 
și creatorii artistici doljeni în cadrul 
colectivelor lor de muncă. Dezba
terile, informările, simpozioanele 
și expunerile pe teme economico- 
sociale organizate de căminele cul
turale, casele de cultură, cluburile 
muncitorești și colectivele stați
ilor de radioficare au pus un 
accent deosebit pe cunoaște
rea profundă a documentelor 
de partid și de stat, a operei 
teoretice a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și, de asemenea, pe a- 
plicarea conștientă de către toți oa
menii muncii a acestora, a legilor 
țării, în vederea înfăptuirii sarci- 

Inilor de plan in p-rofil teritorial, a 
principiilor noului mecanism eco- 
nomico-financiar, a sarcinilor noii 
revoluții agrare. Cele 100 universi
tăți cultural-științifice — formă de 
pregătire generalizată în județul 
Dolj — avînd 1 080 cursuri, în di
verse profile, asigură prin inter
mediul a 3 958 lectori, dintre care 
228 cadre universitare craiovene, o 
pregătire permanentă a celor 49 400 
cursanți din întreprinderile și in
stituțiile județului.

Alături de universitățile cultural- 
științifice, 161 brigăzi științifice, 

Icuprinzind un mare număr de spe
cialiști, medici, ingineri, juriști etc., 

I au contribuit la educarea materia- 
list-științifică a cetățenilor. Ia mo
delarea conștiințelor. Comitetul ju
dețean de cultură și educație socia
listă Dolj, Comisia județeană pen
tru răspîndirea cunoștințelor cul
turale, științifice și tehnice și-au 
sporit preocuparea pentru a in
tensifica acțiunile din domeniul 
propagandei tehnico-economice și 
științifice. Printre cele mai impor
tante activități desfășurate pe 
această linie amintim consfătuirea 
pe tema : „Integrarea intelectuali
lor și specialiștilor din județ în 
activitatea de difuzare a cunoștin
țelor și de creație tehnică".

Sub directa Îndrumare a comite
tului județean de partid șl a con
siliilor locale de educație politică 
și cultură socialistă, la realizarea 
obiectivelor Festivalului național 
„Cintarea României" o contribuție

de seamă și-au adus-o bibliotecile 
publice, muzeele, cinematografele, 
filialele uniunilor de creatori, care 
prin seri literare, prezentări de 
carte, recenzii, expoziții, Intîlniri 
cu cititorii, gale ale filmului româ
nesc și „Gala de film a actorilor 
craioveni", prin alte manifestări 
specifice au îmbogățit viața litera-- 
ră și. artistică din Craiova și din 
întreg județul. .

Și în cadrul activității artistice, 
ediția 1981—1983 a Festivalului na
țional „Cintarea României" a con
semnat noi realizări.

Instituțiile de spectacole teatra
le și muzicale din Craiova s-au în
scris în festival cu piese românești . 
cu conținut militant. între acestea, 
menționăm piesa de teatru „Poli-

educativă, care au o strinsâ legă
tură cu realizarea planurilor eco
nomice, sociale ale unităților. Ast
fel, în întregul județ activează 1 024 
colective de recitatori, 566 forma
ții de teatru, 367 formații corale, 42 
colective de dans cu temă, 752 bri
găzi artistice și grupuri satirice.

Numărul manifestărilor prezenta
te de creatorii și interpreții doljeni 
a crescut de asemenea, fiecare 
cetățean activ al județului fiind 
participant de circa zece ori Ia ac
tivitățile artistice organizate.

Desigut, posibilitățile de dezvol
tare a potențialului artistic din ju
dețul Dolj sînt mult mai mari, iar 
calitatea actului artistic trebuie să 
crească în așa fel încît județul 
să își aducă o contribuție și mai

Constanța LĂZÂRESCU
președintele Comitetului de cultură și educație socialistă al județului Dolj

tica" de Theodor Mănescu, pusă în. 
scenă de Naționalul craiovean, vi
brantul spectacol pe versuri de 
Romulus Vulpescu prezentat de cu
noscutul actor Tudor Gheorghe, 
opera „Tudor din Vladimiri" de 
Theodor Bratu, jucată cu succes 
de Teatrul liric Craiova, ca și ba
letul „In țara codrilor de iarbă" 
de Laurențiu Profeta, spectacole 
la care își adaugă contribuția de 
prestigiu Filarmonica de stat „Ol
tenia" cu „Cantata pentru pace" 
de Wilhelm Berger și concertul a 
capella al corului filarmonicii, pre
cum și piesa lui Marin Sorescu 
„Făt-Frumos cel Urît" interpretată 
de colectivul Teatrului de păpuși 
Craiova.

Mișcarea artistică a amatorilor a 
cuprins în ediția 1981—1983 4 223
formații și 1 350 cercuri și cenacluri 
artiștjce. cu 500 colective mai mult 
decit în ediția precedentă. Peste o 
sută de mii cetățeni de pe melea
gurile doljene au participat la ma
nifestările găzduite de sălile de 
spectacole sau de expoziție ale fes
tivalului, in calitate de generoși 
realizatori ai actului artistic, ca in
terpret! sau creatori. Cele aproape 
350 distincții obținute de județul 
Dolj la etapa republicană, cu o 
sută mai multe decit în ediția pre
cedentă, confirmă marile rezerve 
de energie creatoare existente și in 
plan cultural-artistic în acest colț 
de tară.

O atenție sporită am acordat ge
nurilor artistice cu mare eficiență

însemnată la cultivarea spiritului 
revoluționar, angajant, a patriotis
mului socialist.

Evaluindu-se potențialul artistic 
existent în orașele și satele jude
țului, precum și posibilitățile de 
dezvoltare a acestuia, s-a reorga
nizat acțiunea de integrare mai 
strînsă a oamenilor de știință, cul
tură și artă, a tuturor specialiștilor 
în mișcarea cultural-artistică de 
masă, iar activul comitetului ju
dețean de cultură și educa
ție socialistă a fost repartizat pe 
C.U.A.S.C.-uri pentru a realiza o 
îndrumare permanentă și de cali
tate la nivelul unităților culturale 
de bază și chiar al formațiilor ar
tistice și cercurilor de creatori. în 
perioada octombrie—decembrie 1983, 
formațiile artistice și creatorii lau- 
reați ai ediției precedente a Fes
tivalului național „Cintarea Româ
niei" au apărut în manifestări pu
blice organizate pentru oamenii 
munbii din diferite ramuri de ac
tivitate. S-au desfășurat, de ase
menea, manifestări artistice deve
nite tradiționale în județul nostru: 
Festivalul și concursul interjude- 
țean de poezie și muzică folk „Im
nurile patriei", organizat la Casa de 
cultură Calafat, „Săptămîna poe
ziei și muzicii tinere" — suită de 
manifestări organizate de Centrul 
județean de îndrumare a creației 
populare și a mișcării artistice de 
masă în colaborare cu Comitetul 
municipal Craiova al U.T.C. — Con
cursul și festivalul ințerjudetean de

literatură „Traian Demetrescu" or
ganizat la Casa de cultură a muni
cipiului Craiova.

Instituțiile profesioniste de spec
tacole au dat un nou impuls vieții 
artistice craiovene prin prestigioa
sele festivaluri artistice ale acestui 
sfirșit de an : „Craiova muzicală" 
și Festivalul teatrului istoric, in ca
drul cărora s-au prezentat și citeva 
premiere și prime audiții.

In prezent se desfășoară în între
gul județ spectacole ale obiceiuri
lor laice de iarnă în cadrul ediției 
a VII-a a acestei manifestări tra
diționale ce se va încheia la 10 ia
nuarie 1984. Manifestările prilejui
te de Anul Nou pun in valoare bo
gata zestre de bunuri cultural-ar- 
tistice ale poporului, neprețuite po
doabe ale existenței sale care au 
străbătut prin negura vremii pînă 
în zilele noastre, prefăcîndu-se în 
sărbători artistice cu mare 
cătură emoțională și putere 
cativă.

Desigur, examlnîndu-ne 
activitatea în lumina 
educative subliniate de 
Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea 
de lucru de la Mangalia, mai avem 
multe de făcut pentru afirmarea în 
planul literaturii și artei a realiză- 

' rilor importante ale întregului nos
tru popor în edificarea societății 
socialiste și comuniste, pentru îm
bogățirea conținutului ideologic al 
creației, pentru reliefarea vieții 
contemporane in acte artistice va
loroase, care să aibă în centrul lor 
omul contemporan, modele umane 
demne de urmat. Va trebui să ac
ționăm mai mult in sensul perma
nentizării activității cultural-edu
cative, al ridicării calității mișcării 
artistice de masă din județul Dolj, 
în acest sens am organizat analize 
ale secretariatelor literare și mu
zicale din instituțiile de spectacole, 
s-au implicat mai mult consiliile 
oamenilor muncii in activitatea des
fășurată de instituțiile de specta
cole și au fost programate și des
fășurate. cu sprijinul comitetului 
județean de partid, consfătuiri și 
instruiri cu creatorii artistici și
instructori de formații, pe genuri de 
artă, sau cu secretarii adjuncți cu 
probleme de propagandă. Vom con
tinua aceste analize periodice, in
struirile și schimburile de expe
riență, activitățile din cadrul „Stu
dioului artistului amator", în ve
derea continuei ridicări calitative a 
întregii activități, pentru creșterea 
conținutului patriotic, revoluționar 
al tuturor manifestărilor.

încăr- 
edu-

mereu 
exigențelor 

tovarășul

Nouă ore de transmisie neîntre
ruptă, dintre care cinci — concomi
tent, pe două canale ! Un program 
pentru toată lumea și altul cu de
dicație specială, „al tineretului", 
animat de numeroși actori și cintă- 
reți tineri, care a tentat și pe cei 
cu tîmplele albite... Fie și numai 
aceste cifre la care trebuie să adău
găm lăudabila ambiție a noutății 
sînt in măsură să exprime marele 
efort de concepție și finalizare, imen
sa cantitate de. muncă depusă de 
televiziune pentru realizarea specta
colului de la cumpăna anilor.

Revelionul TV a fost fără îndoială 
o concentrare deosebit de zxpresivă 
a unor genuri -și talente foarte di
verse. Spectacolul non-stop la care 
ne referim a reflectat limpede marile 
valori de care dispunem și a probat 
elocvent, ca și altă dată, potențialul 
artistic pe care televiziunea este in 
stare să-l mobilizeze și să-l stimu
leze — in vederea unor spectacole 
de ținută. Prin „clinchetele de clo
poțel" ale copiilor ori prin viguroase 
și energice voci bărbătești ne-au 
ajuns in case, cu începere de la ora 
21, călduroase și tonice urări de

prosperitate, de fericire, de pace. Ca 
un omagiu adus strămoșilor care au 
purtat de-a lungul veacurilor flacăra 
speranței de mai bine, libertate so
cială și națională și ca un semn al 
continuității de idealuri — in noap
tea investită cu valori simbolice de 
la cumpăna anilor — pe micile ecrane

REVELION TV

au răsunat, interpretate tulburător, 
emoționante cintece ale neamului. 
Numeroși cintăreți și rapsozi, me
sageri ai cîntecului popular româ
nesc, ne-au adus in case melodii în
drăgite, nestemate ale folclorului 
nostru atît de bogat in valori de mare 
expresivitate și aleasă simțire. Au 
mai răsunat, de asemenea, lucrări Și 
poeme simfonice, piese corale oma
giind eroii, înfăptuirile și aspirațiile 
prezentului la a căror aleasă inter
pretare și-au adus contribuția or
chestra Filarmonicii „George Enes- 
cu“, corul și orchestra Radiotelevi- 
ziunii, ansamblul „Ciprian Porum- 
bescu" ș.a. Muzica ușoară, paginile

tv
15,00 Telex
15,05 Popasuri muzeistice (color). Sase 

milenii în străluciri de aur. 
Documentar

15,25 Ecran de vacanță : desene animate
15,45 Studioul tineretului
16,30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Actualitatea în economie

20,35 Cărți și idei
20,50 Melodii îndrăgite
21,05 Film artistic : „Columna" (color). 

Producție a studioului cinemato
grafic „București". Cu : Richard 
Johnson, Antonella Lualdi, Ilarion 
Clobanu, Amedeo Nazzari, ștefan 
Ciubotărașu, Amza Pellea, Gheor
ghe Dinică, Florin Piersic, Emil 
Botta, Franco Interlenghi. Sidonia 
Manolachd. Scenariul TItus Po- 
povicl. -ivgia Mircea Drăgan. 
Partea I 
Dlscorama
Telejurnal (parțial color) 
închiderea programului

22,05
22,20
22,30

0 CETATE 
A MUNCII 
(Urmare din pag. I)
de la Comăhești. în1 jos și pină' 
la Adjud, dar și din alte părți 
ale țării, au poposit aici la 
muncă și învățătură, bucu- 
rindu-se din plin de lumina 
noului timp civilizator. Vitejia 
și eroismul în lupta pentru 
apărarea gliei și ființei a moși
lor și strămoșilor s-a transfor
mat aici, ca și în întreaga țară, 
în acel patriotism pașnic și 
demn, de tip socialist, care cu
prinde în sine : pasiunea de a 
ști, de a învăța, dorința de a îm
plini, la care se adaugă mindria 
de a se ști ziditor, aici și acum, 
al unei lumi noi, a demnității și 
frumuseții prin muncă. George 
Călinescu, vizitind Oneștii la 
începuturile noii vîrste a ora
șului, spunea, în una din cro
nicile sale pe drept optimiste, 
văzînd și înțelegînd în profun
zime lucrurile : „...cu asemenea 
oameni îndrăzneți, dăruiți, cu
prinși de febra construcției, 
este sigur că aici se va înălța 
o nouă cetate, aceea a muncii 
libere și creatoare, a bucuriei 
de a trăi !“ Marele scriitor a 
intuit admirabil starea de spi
rit și a înțeles bine atributele 
noului timp. De atunci și pînă 
acum, în acești treizeci de ani, 
oamenii au înfăptuit cit într-un 
secol. O industrie modernă rea- 
lizînd : cauciuc sintetic, sodă 
caustică, p.v.c., polistiren, anti- 
dăunători pentru agricultură, 
fenoli etc. ; o economie avan
sată cu toate implicațiile-i so- 
cio-culturale, în care, din 1965 
pînă în prezent, s-au investit 
peste treizeci și două miliarde 
lei, cu export în peste patruzeci 
de țări de pe glob ; toate aces
tea vorbesc de puterea creatoa
re și de bucuria de a trăi aici 
și acum. Vechea așezare s-a 
topit în marele nou. Munici
piul de pe Trotuș are ca zestre 
aproape 14 000 de apartamente, 
străzi și magazine moderne, 
creșe, grădinițe, școli, licee, o 
facultate de subingineri, biblio
teci, cinematografe, o splendidă 
casă de cultură, societăți știin
țifice, cercuri artistice, un mu
zeu de istorie, unități medicale, 
policlinici, un spital modem, 
multe și variate baze sportive 
cu activități de masă, dar și cu 
recorduri mondiale etc. „Zilele 
culturii călinesciene", „Muguri 
de vis comunist", festivalul de 
muzică „Retorta de cristal" în
cununează prin activități pres
tigioase preocuparea și dragos
tea de frumos de aici.

Municipiul de pe Trotuș a in
trat în al patrulea deceniu al 
libertății noastre purtîndu-și 
gloria ca pe o necesitate.

Spiritul autocritic și climatul

„Pe unii oameni să 
nu-i .atingi nici cu o 
floare" s-ar putea pa
rafraza cunoscuta zi
cere galantoană. Se 
întimplă cu acești sus
ceptibili că pentru ei 
cea mqi blinda adiere 
a criticii să ia propor
țiile unui atentat. Și 
atunci se opintesc din 
răsputeri să respingă, 
să o dezmintă cit de 
cit, dar pe toate latu
rile, cu energia cu care 
s-ar desprinde din îm
brățișarea unei caraca
tițe. Așteptați ca în 
paradisiaca lor grădi
nă — nu lipsită totuși 
de buruiană — să în
colțească vreun firicel 
de autocritică ? Dacă 
tot sinteți puși pe aș
teptare e preferabil să 
așteptați expresul de 
Curtici la ceasul de la 
Universitate ! Sensibi
litatea mimozelor atin
ge uneori paroxismul : 
pentru aceasta este su
ficient ca acela care 
minuiește critica, ori- 
cit de inmănușat, să 
fie un... cole.g. Vanitos 
și infailibil, suscepti
bilul nu poate pur și 
simplu înțelege că o 
observație, cel mal a- 
desea moderată și ju
dicioasă, nu e un atac 
personal, că e cu totul 
altceva decit o agre
siune. jignit, cu 

’ promptitudinea sepiei, 
el își revarsă fierea in 
întregul colectiv. „Ci- 
ne-i el ? Ce se bagă ? 
Cu ce drept ? 11 cre
deam coleg..." Și cum 
nu poate exprima fă
țiș aceste „idei" răs
punde cu țîfnă și 
boicot. De acum înco
lo principalul său sfet
nic va fi ranchiuna. O 
ranchiună de durată, 
care are toate șansele 
să iasă la pensie odată 
cu martirul nostru. 
Omul devine surd la 
salut și mut la între
bări. Nu simulează su
părarea.
de-a 
că-și 
rea, 
fără

^pentru a preveni pe

E
binelea. 
îngroașă 
dacă o
măsură e tocmai

cătrănit 
^i da- 
supăra- 
lungește

Vaslui înt‘mPinarea ani
versării a 125 de ani de la Unirea 
Principatelor Române, în județul 
Vaslui se desfășoară ample și a- 
tractive manifestări cultural-artisti- 
ce și educative. La bibliotecile ju
dețeană, municipală Birlad și oră
șenești Huși și Negrești sute de 
tineri și copii au participat la șeză
tori literare, vernisarea mai mul
tor expoziții de carte social-politică 
și beletristică, lansări de cărți în 
prezența autorilor, medalioane ști
ințifice, recitaluri intitulate „Pa
triei, inima și versul", prezentarea
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oricine că există un 
risc in a-l critica. Ris
cul e îmbufnarea sa.

Si trebuie spus că, 
deși neglijabil, „riscul" 
este, din păcate, une
ori luat in seamă. Se 
găsesc uneori șl surori 
de caritate care oblo
jesc cum pot mai blind 
rana amorului lor pro
priu.

Funcționează in a- 
cest caz criteriul co
modității personale, 
căci altminteri... Alt
minteri, cu cea mai în
flăcărată colegialitate 
am lua parte la dez-

însemnări de
Mircea 

SÂNTIMBREANU

baterea cazului. Și fără 
îndoială am spune :

— Omul care te-a 
criticat lucrează, de 
fapt, in avantajul tău 
și chiar al amorului 
tău propriu, incercind 
să te elibereze de o 
deficiență.

Mindria fiecăruia 
este pe deplin legiti
mă, dar ea nu se le
gitimează oricum prin- 
tr-o muncă de mintu- 
ială, prin atitudinile 
impudorii și iresponsa
bilității. Abia a-l „lăsa 
in., pace" presupune 
lipsă de stimă. Lu
crăm, trăim clipă de 
clipă cu exigență co- 

mereu 
imen-

munistă ?< E 
trează această 
să răspundere comu
nistă, revoluționară ? 
Răspundere asupra că
reia ne atrage a- 
tenția secretarul ge
neral al partidului, 
arătind că „se im
pun dezvoltarea și mai 
puternică a spiritului 
critic și autocritic, a- 
naliza temeinică a stă
rilor negative, a felu
lui cum s-au îndepli
nit, intr-un domeniu 
sau altul, sarcinile, re
cunoașterea deschisă a 
lipsurilor". Manifes

tările de „tehnicism", 
de care vorbește 
secretarul general al 
partidului, diminuează 
spiritul revoluționar 
ce trebuie să ne carac
terizeze pe fiecare, in
diferent de. locul unde 
ne desfășurăm activi
tatea. Există, insă, pe 
alocuri oameni care 
„se supără" ori se simt 
jigniți cind cineva îi 
trage la răspundere, 
cind se trage alarma 
contra nepăsării, a ru
tinei. Nu ne domină 
uneori, măcar o oră, 
un sfert de oră, va
lul nepăsării, sorbul 
rutinei?

In cele 
te cazuri, 
fac front 
privință și 
— vrind-nevrînd — 
trebuie să se facă de 
înțeles. „Mimozele" gă
sesc din ce in ce mai 
greu condițiile de seră 
care le-ar conveni și 
încep să se obișnuiască 
cu climatul riguros, dar 
tonic al vieții noastre. 
Din ce în ce mai greu 
pot răstălmăci obser
vațiile, amorul lor pro
priu nu mai găsește 
aliați. Atunci se refu
giază în ultima tranșee 
care le mai poate adă
posti, sub aparența 
unui principiu, sensi
bilitatea : climatul co
lectivului — chipurile, 
amenințat — motivul 
de a-i fi criticat, nu 
temeiul criticii etc.

Există, e adevărat, 
anumite reguli de a 
critica, dar acestea nu 
constau nici într-un 
caz in a înveli critica 
în celofan și in a aș
terne buchetul ei, pe
tală cu petală, la pi
cioarele vanitoșilor...

Perfecționarea fiecă
ruia dintre noi are un 
abc : autocontrolul. Și, 
ca un contor sensibil 
al funcționării sale, ca 
semn de bunăcredință 
al maturității noastre, 
capacitatea autocritică, 
la a cărei creștere 
poate contribui tocmai 
climatul riguros al e- 
xigențelor colective,

mai mul- 
colectivele 
in această 
neînțeleșii
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Imagine panoramică a Institutului politehnic din Brașov

celebre din operete au completat 
acest spectacol la care și-au dat 
concursul soliști și formații din 
toată țara. ‘ Revelionul tineretului, 
organizat de Radioteleviziunea ro
mână împreună cu Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Comunist, a 
fost realizat cu concursul unui mare 
număr de artiști amatori și profe
sioniști, studenți șl formații din ma
rile centre universitare.

Cum era și firesc, din caleidosco
pul atit de bogat al programului din 
noaptea Anului Nou nu a lipsit nici 
voia bună întreținută cu căldura și 
subtilitatea umorului, de zimbetul 
ironiei șau de acidul satirei. Am 
urmărit ’în premieră absolută o se
rie de momente, schițe, scheciuri, 
scenete — unele mai izbutite, altele 
mai palide, dar în genere păstrind 
un anume tonus ridicat al hazului I 
Talentul interpreților a reînviat (Și 
restituit atenției milioanelor de tele
spectatori) valoroase pagini comice, 
mai mult sau mai puțin uitate : a 
lansat și noi creații satirice, dato
rate unor scriitori ca Teodor Mazilu 
și Ion Băieșu, Dumitru Solomon și 
Valentin Silvestru etc. Este de salu
tat faptul că, fără a se exclude mo
mentele mai ușurele (de situații ori 
de limbaj), realizatorii programului 
au intenționat să aducă pe micul 
ecran o satiră de conținut. Piesele 
alese au avut darul de a pune sub 
lupă și incrimina lenea, indolența, 
fuga de muncă și de răspundere, 
incompetența, orgoliul ne justificat, 
birocratismul, nepăsarea etc.

In sfîrșit, dar nu in ultimul rînd, 
Revelionul TV ne-a amintit de ma
rea eflorescentă a talentelor actori
cești, de disponibilitățile unor cin
tăreți de muzică populară și de mu
zică ușoară, de romanțe, de vocile 
operei și operetei românești. Urmă
rind multe din imaginile de pe mi
cul ecran ne-am dat seama, încă o 
dată, cit de bogați sintem in actori 
proteici, de mari virtuți, capabili să 
Schimbe cu ușurință masca dramei 
cu cea a comediei, să dea viață 
unor texte de o mare varietate ca 
valoare și conținut. Am făcut această 
constatare din nou urmărindu-i pe 
Radu Beligan și Octavian Cotescu, 
pe Ștefan Mihăilescu-Brăila și Ion 
Marinescu, pe Marin Morarii și pe 
Stela Popescu, ori pe Tamara Buciu- 
ceanu și pe Leopaldina Bălănuță, 
pe Mitică Pdpescu, Dem Rădulescu, 
Dorel Vișan, dar și mulți actori ti
neri șl foarte tineri, pe care se poate 
bizui teatrul românesc de azi. Și ne 
facem o datorie de conștiință ca, vă- 
zindu-i, să le urăm și să ne urăm 
noi creații de ținută și de mare fan
tezie pe scenele teatrelor noastre, 
noi realizări in emisiunile TV.

M. COSTEA

Verva comică și poezia basmului
Cu puțină bunăvoință, 

cleiul de butaforie pare'mi
reasma salatelor din gră
dina Ursului sau a unui fir 
de iasomie de sub fereas
tra fetei împăratului Roș. 
Cu puțină fantezie, lumina 
reflectoarelor este lucirea 
misterioasă a spațiului se
lenar. Cu puțină fantezie, 
în spațiul sălii Atelier foș
nesc amenințător și tainic 
păduri, se aude chiar mu
zica sferelor. Oamenii vor
besc cu animalele sub vra
ja generozității. Harap Alb 
invie . sub ochii noștri și 
chiar Răul se convertește . 
în Bine, supunîndu-se.

Pentru a stimula atari 
trăiri și transfigurări in 
conștiința noastră, a spec
tatorilor, a fost nevoie de 
multă imaginație, multă 
muncă, multă dăruire din 
partea creatorilor : o parte 
din echipa tînără a Teatru
lui Național. Vom incepe 
cu autorul, el însuși actor, 
Radu Ițcuș. Piesa sa, in
spirată de basmul lui Ion 
Creangă, constituie o plăcu
tă surpriză, prin buna stă- 
pînire dramatică a mate
riei narative și dezvoltarea 
ei teatrală organică, prin 
îmbinarea eposului cu liris
mul, prin calitatea umoru
lui de factură populară — 
în prelungirea armonioasă 
a celui specific marelui po
vestitor din Humulești ; 
prin vioiciunea, dar și nota 
nostalgică a versurilor ce 

■ inspiră cîntecele ; și nu în 
ultimul rînd prin calitatea 
limbii.

Reușita spectacolului iz
vorăște din bucuria jocului, 
a invenției teatrale, din- 
tr-un admirabil spirit de 
cooperare între talente și 
pregătiri. Regăsim vocația 
lui Grigore Gonța de

„maestrp al unor ceremonii 
ludice", fantezia sa neobo
sită, nervul său — in na
turalețea și spontaneitatea 
reacțiilor, in ritmul mereu 
susținut, dar subtil-variat 
al spectacolului. Gonța in
troduce o fină distantă în
tre trăire și reprezentare 
și face din aceasta o

Registrul poeziei se în- 
trețese in spectacolul de la . 
Teatrul Național cu_cel al 
comediei, 
student 
prețul 
farmecă 
dorii și 
în schimb, Radii Gheorghe 
și Mihai Niculescu ne amu-

CARNET TEATRAL

„HARAP ALB" 
de Radu Ițcuș, 

dupd Ion Creangă,
/a Teatrul

— sala
Național 
Atelier ~

suirsă de umor și ironie,, 
o cale eficace de implicare a 
spectatorului.
„Harap Alb", 
mai pregnant 
pregătirea lui 
laimare in domeniul expre
siei corporale și dansului, 
iar ca interpret — talentul 
compoziției unor personaje 
in care realismul se îmbină 
cu fabulosul. Marin Mora- 
ru colaborează cu mai ti
nerii săi colegi nu numai 
cu folos, ci și cu vădită 
plăcere, conferind împă
raților pe care-i interpre
tează haz — prin mobilita
tea chipului și gesturilor 
sale, un comic foarte mo
dern izvorit din felul in 
care modulează replicile.

Urmărind 
descoperim 
ca oricînd 
M.ihai Mă-

Adrian Titieni, 
la I.A.T.C., inter- 
eroului titular, ne 
prin puritatea can- 
avintului tinereții.

și meritul Silviei Năstase, 
al lui Eugen Cristea, Tra
ian Stănescu, Constantin 
Diplan, Al. Georgescu, in- 
terpretii Spinilor. Cailor, 
Slugilor, tovarășilor lui 
Harap Alb etc.

Fără îndoială, actorii sînt 
încihtători. Cred insă că 
acest gen de. spectacole a
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ultimelor noutăți editoriale, a unor 
creații literare ale copiilor. (Petru 
Necula).

(3orj Sub egida cenaclului 
muncitoresc „Cristal", la Tg. Jiu 
s-a desfășurat cea de-a 7-a ediție a 
concursului și festivalului interju- 
dețe.an de creație literară, recitare 
și interpretare a muzicii tinere. 
S-au acordat premii și mențiuni ti
nerilor creatori și interpreți din 
diferite zone ale țării pentru 
ineditul și valoarea lucrărilor pre
zentate în concurs. (Dumitru 
Prună).

Cluj. Se bucură de mare 
audiență expoziția pictorului loan 
Sima, maestru emerit al artei, des
chisă la Muzeul de artă din Cluj- 
Napoca. Dintre lucrările expuse — 
peisaje, naturi statice, compoziții și 
portrete — peste 100 vor fi donate 
de autor statului prin Muzeul de 
artă clujean. (Al. Mureșan).

Olt. In județul Olt a devenit 
o tradițje ca anual să se organizeze 
spectacole cultural-educative dedi
cate mecanizatorilor fruntași. Ase
menea manifestări au avut loc la 
Caracal, Scornicești și Slatina. Rea

Regia spectacolului este semnată de 
Raluca Iorga Mindrilă, iar sceno
grafia aparține lui Kemeny Arpad. 
(Gheorghe Giurgiu).

lizate sub egida consiliului jude
țean al sindicatelor, manifestările 
au reunit formații artistice de pres
tigiu. laureate ale Festivalului na
țional „Cintarea României". (Iancu 
Voicu).

Mureș. Colectivul artistic al 
secției române a Teatrului Național 
din Tg. Mureș a prezentat, in pre
mieră, spectacolul cu piesa : „Viața 
e ca un vagon ?“ de Paul Everac.

Ialomița.

ză copios prin plăcerea 
travestiului, 
subțire, 
siguranța 
tifică 
mei. __ ... __
preta fetei Iui Roș îm
părat “ 
distincția, delicatețea și căl
dura Eugeniei Maci, iar în 
greoiul Fecior de împărat 
și în masivitatea plastică a 
Ursului — pe Radu Ifcuș.

Cum spectacolul se ba
zează în mare măsură pe 
activitatea de grup, pe ca
pacitatea acestuia de a su
gera universuri umane, a- 
nimale, vegetale, dimen
siuni ale spațiului și timpu
lui — se cuvine să relevăm

un 
rafinat, 

cu 
limbajul 

Regăsim

travestiu’ 
și prin . 

care fruc- 
pantomi- 

în inter-
și a Pasării măiastre

Comitetul de cultu
ră și educație socialistă al județu
lui Ialomița, in colaborare cu Ce
naclul umoriștilor din București, a
organizat, in comuna Munteni- 
Buzău, in municipiul Slobozia și în 
orașele Fetești și Urziceni mani
festări cultural-artistice care s-au
bucurat de succes. (Mihai Vișoiu).

Tlllcea Pînă la 15 aPfilie anuJ
curent, comitetul județean de cul

devenit atit de rar, la noi, 
și datorită unei crize a lim
bajului teatral, resimțită' 
mai ales în ce privește am
bianța spectaculară (decor, 
costume). Modelul marilor 
desfășurări teatrale de 
acest fel realizate odinioa
ră (mă gindesc la „Inșir’te 
mărgărite", „Cocoșul ne
gru") se lasă greu reprodus. 
Dar poate o preluare, făcu
tă ca atare, nici n-ar pro
duce azi efectele de odini
oară. Rămîne deschisă da
toria echivalării — prin 
spectacole acordate expre
sivității moderne, gustului 
contemporan. Este ceea ce 
reușește spectacolul de lă 
sala Atelier, spectacol ce 
datorează enorm talentului

excepțional al .unui tînăr 
scenograf, Florin Harasim 
(care s-a impus atenției, 
mai de mult, prin decoru
rile realizate la Petroșani). 
El reușește, din clțiva kilo- ■ 
metri de sfoară și mii de 
bucățele de pinză multico
lore să țeasă un univers de 
rafinată picturalitate, fe
eric, dinamic —în continuă 
metamorfoză sub vibrația 
luminii și impulsul energiei 
actoricești. Rar am văzut 
decor mai teatral în sensul 
unei ambianțe și al unor 
costume apte să servească 
textul și interpreții, dar și 
invers (in sensul unui joc 
teatral apt să pună în va
loare concepția scenografi
că). Rar am văzut o mai 
mare armonie între lumea 
basmului și scenografie.

Așadar : 
idealismul 
mului se 
poezia 
rea spirituală ' a creato
rilor. Prin „Harap Alb" 
tinerii de la Teatrul Națio
nal readuc în atenție (după 

■ o atit de îndelungată ab
sentă) un gen tradițional, 
caracteristic primelor sce
ne : basmul dramatizat, de
venit, prin spectacol și 
prin contribuția de înaltă 
ținută, a muzicii lui Corne- 
liu Cezar, feerie muzicală. 
O fac prin intermediul 
unei arte moderne ca spi
rit și prin mijloace artisti
ce inventive. „Harap Alb" 
este un spectacol co
lorat care se adresea
ză, învățîndu-i fabulația 
și fabulosul, surîsul și 
nostalgia, plăcerea jocului 

poezia, atit copiilor, cit 
părinților lor.

la Național, 
moral al bas- 
intilnește cu 

i scenei și angaja- 
spirituală ‘ a
Prin

și 
Și

Natalia STANCU

tură și educație socialistă organi
zează o stagiune de dezbateri poli
tico-educative și de spectacole ar
tistice pentru oamenii muncii de la 
sate. Prima acțiune din acest ciclu 
de manifestări â avut loc în satul 
Telița. Expunerea pe tema „Desco
periri arheologice în județul Tul- 
cea" a fost urmată de un spectacol 
susținut de formațiile artistice din 
satul Telița și din localitățile ve
cine. (Neculai Amihulesei).

Satu Mare. In sPriiinul <*-  
drelor didactice care îndeplinesc 
condițiile și doresc să se pregă

tească pentru examenul de grad, 
Casa județeană a personalului di
dactic a editat trei buletine de in
formare și documentare : primul 
conține o culegere de 71 sinteze pe 
teme ale problemelor construcției 
socialismului in țara noastră, al 
doilea o sinteză a temelor de pe
dagogie prevăzute in programa 
pentru definitivat și gradul II, iar 
ultimul, titlurile celor peste 100 de 
comunicări prezentate la sesiunea 
anuală de referate din decembrie 
1933 prin care se atestă activitatea 
științifică și de cercetare a cadre
lor didactice. (Octav Grumeza).
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dispensare

COTIDIAN.

municipiul Bistrița au

pentru populație. In La munte, în feeria albă a zăpezii
Foto : Gh. Vințilâ

■ La întreprinderea „Energia" 
din Constanța a fost pusă în func
țiune o instalație de reșapat an
velope pentru autoturisme realizată 
cu echipamente și utilaje fabricate 
în țară. Aici se vor reșapa anual 
50 000 de anvelope.

El Sub semnul valorificării resur
selor energetice neconvenționale, la 
Exploatarea minieră Baia Sprie s-au 
introdus două pompe de recuperare 
a căldurii de la compresoare, ur- 
mînd ca in curînd și celelalte unități 
miniere din județ să fie dotate cu 
asemenea instalații. Pe această 
cale, la minele din Maramureș se 
vor economisi peste 4 000 tone com
bustibil convențional pe an.

□ In comunele Flămînzi, Ripiceni, 
Trușești, Bucecea, Frumușica și Vo- 
rona din județul Botoșani au fost 
puse la dispoziția specialiștilor din 
agricultură noi blocuri de locuințe. 
Numărul apartamentelor date în 
folosință în anul 1983 in satele bo- 
toșănene a ajuns la 250.

0 Meșteșugarii din Macin anunță 
prima noutate din acest an : la coo
perativa „Metalul" au început să fie 
fabricate, din fibre de sticlă, bare 
de protecție pentru autoturisme 
„Dacia" și un nou tip de barcă.

S Un nou hotel cu 250 de locuri, 
cu un restaurant, braserie și cofe
tărie s-a construit pe malul Borcei, 
in municipiul Călărași.

® Li punctul numit Valea Bradu
lui din Zăbrătău, județul Covasna, 
întreprinderea forestieră de exploa
tare și transport Tîrgu Secuiesc a 
pus în funcțiune un funicular reali
zat în colaborare cu specialiști din 
Brașov. Noul funicular asigură un 
transport mai rapid și are un con
sum redus de carburanți.

B Specialiști de la Combinatul de 
, celuloză și hîrtie din Drobeta-Turnu 
\_____________________________

Severin au realizat un nou produs : 
celuloza naturală deshidratată din 
foioase. Prin folosirea noului produs 
se Înlocuiește o bună parte din ce
luloza naturală din rășinoase, reaii- 
zîndu-se și importante economii va
lutare.

B La hanul turistic „Vraja viilor" 
din orașul Cărei s-a pus. în funcțiu
ne o instalație, pe cît de simplă pe 
atît de ingenioasă, pentru extrage
rea gazului metan dintr-un izvor de 
apă termală aflat în apropiere. EI 
este folosit drept combustibil pentru 
încălzirea încăperilor și prepararea 
mîncărurilor care se servesc în local. 
In felul acesta se economisesc 
anual mari cantități de motorină.

■ In modernul cartier „Unirii" 
din Buzău au fost date în folosință 
două noi și moderne 
medicale pentru adulți și copii.

B Baza materială a Oficiului ju
dețean de turism Sălaj s-a îmbogă
țit cu un nou și cochet han turistic 
- „Silvania" - dat în folosință 
Zalău.

S La parterul blocurilor de lo
cuințe din cartierul „Andrei Mure- 
șianu" din 
fost deschise 14 noi secții de pres
tări servicii 
același timp, au fost extinse și mo
dernizate alte 80 de unități.

■ Meșteșugarii din județul Tulcea 
se preocupă stăruitor de înnoirea și 
diversificarea producției. In orașul 
Babadag a fost deschisă o unitate 
care produce încălțăminte.

H Sub binecunoscuta emblemă 
„Braiconf", întreprinderea de con
fecții Brăila a exportat in ultimul 
an șapte milioane de confecții în 
numeroase țări. Nu s-a înregistrat 
nici un refuz de calitate și nici o re- 
clomație din partea partenerilor ex
terni.

ȘTIRI SPORTIVE->
„Cluburi ale vacanței” pentru elevii bucureșteni

Pe timpul vacanței. de iarnă. în 
Capitală ' sint organizate „cluburi 
ale vacanței", unde elevii bucureș
teni își pot petrece timpul liber, 
participind la intreceri sportive. 
Astfel, in sectorul 1. „cluburi ale va
canței" funcționează la baza sporti
vă „Cireșairii", precum și la Casa 
pionierilor și șoimilor patriei ; în 
sectorul 2 — ia Universal Club și la 
Casa pionierilor și șoimilor patriei.

Mai multe cluburi sint găzduite de 
sectorul 3, la „Voinicelul", „Titanii", 
Liceul nr. 26, școlile 69 și 21. In cele
lalte sectoare : baza sportivă „Olte
niței". Tehnic Club (sectorul 4), Li
ceul nr. 15 și Liceul „Dimitrie Bo- 
lintineanu" (sectorul 5), Casa pionie
rilor și șoimilor patriei și Școala ge
nerală nr. 163 (sectorul 6).

La toate cluburile au loc zilnic în
treceri la șah, tenis de masă și 
jocuri sportive, sub. îndrumarea 
profesorilor de educație fizică și' a 
activiștilor sportivi din sectoarele 
respective.

Exigențele disciplinei de partid în citeva rînduri

(Urmare din pag. I)
organelor de partid in care activează 
asupra îndeplinirii lor, asupra exa
menului de conștiință și răspundere 
comunistă pe care il trec in fața 
partidului cu fiecare sarcină încre
dințată și onorată. Iată de ce, prin 
întreaga muncă politică, biroul co
mitetului județean de partid, intre
gul activ și aparat acționează cu mai 
multă perseverență pentru ca toți cei 
peste 53 000' ‘..... ‘ .........
să-și asume cerințele disciplinei de 
partid prin prisma realizării para
metrilor calitativi și cantitativi ai 
planului, in condiții de eficiență spo
rită, îndeosebi cei legați de aplica
rea decretelor privind perfecționarea 
sistemului economico-financiar. Ast- 
fel. la întreprinderea de fire sintetice 
„Melana", prin corelarea noilor re
surse, puse in valoare prin generali- 
zaiea acordului global, cu cele ce 
determină creșterea productivității 
muicii a rezultat că unitatea dispu
ne de reale posibilități pentru a 
Vinge în anul 1985 la o productivi- 

Je mal mult decît dublă față de 
a înregistrată la începutul anului 
81. Supus atenției comuniștilor, 

elorlalți oameni ai muncii din în- 
reprindere, acest obiectiv are asigu
rate toate condițiile pentru a fi în
făptuit întocmai. La alte întreprin
deri — „Electrocontact", de mecani
că, de utilaje și Diese de schimb, de 
textile „Moldova", de confecții etc. 
—, organele și organizațiile de partid 
și-au fixat ca priorități sporirea ca
lității și fiabilității produselor, creș
terea producției destinate exportului.

Atenție sporită fiecărei organizații 
de partid, fiecărui sector de activi
tate. Practica vieții politico-organi- 
zatorice ne demonstrează că în pro
cesul de întărire continuă a discipli
nei de partid trebuie acordată aceeași 
atenție atît organizațiilor de partid 
din unitățile de bază ale producției 
materiale, cît și celor din toate cele
lalte 
sens, 
11a, 
arăta 
vital _ . . _
trebuie să asigure funcționarea ar
monioasă a tuturor sectoarelor de 
activitate". Pierderea din vedere a 
acestei necesități determină, de cele 
mai multe ori, consecințe păgubitoa
re, noi înșine, membrii biroului, ai 
comitetului județean de partid fiind 
nevoiți să ne recunoaștem răspun
derea pentru un număr de astfel de 
cazuri. Iată un exemplu : față de 
proporția cu care se înscriu în totalul 
comuniștilor din județ, unitățile de 
transporturi, circulația mărfurilor, 

„ ocrotirea sănătății, învățămint etc, 
dețin un procent mult mai ridicat de 
abateri de la disciplina de partid. Nu
mai în ultimii doi ani, de exemplu, 
am fost puși în situația de a adopta 
măsuri statutare și de destituire din 
funcție a unor cadre de conducere 
de la cele trei întreprinderi de trans
porturi auto din județ, pentru neîn- 
deplinirea atribuțiilor, abateri de la 
normele eticii și echității socialiste, 
abuzuri în muncă. în aceeași pe
rioadă au fost sancționate mai multe

cadre — unele cu excluderea din 
rindurile membrilor de partid și 
înaintarea cazurilor către organele de 
justiție — ale cooperației de produc
ție. achiziții și desfacere a mărfurilor. 
Acte de nesocotire a disciplinei de 
partid, a legilor țării — sancționate 
ca atare — s-au comis și la unele 
unități din 
învățămint. Este drept, sancțiunea 
de partid 
ce pune în

domeniul sanitar și de
reprezintă un element 
valoare vigilența revo-

posibilitatea să distingem. Ia unele 
organe și . organizații de 
din județ, alte laturi ale 
ci plinei de partid.
te este vorba de modul in 
organele
din județ își desfășoară munca pen
tru îndeplinirea hotăririlor de partid 
și de stat, a propriilor hotărîri, pro
grame și planuri de măsuri, defici
ențele manifestîndu-se mai ales în 
perioadele dintre adunările generale.

și . organizații de partid 
județ, alte laturi ale dis- 

Inainte de toa
ca re 

și organizațiile de partid

Să primeze rațiunea și luciditatea, 
să se revină la masa tratativelor!
omenirii este

■ confruntări armate, dar 
asupra popoarelor nu 
pericole atit de mari ca îh prezent; 
ca urmare a intensificării fără 
precedent a înarmărilor, în primul 
rihd a înarmărilor nucleare. Așa 
cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in Mesajul de Anul' 
Nou, în cuvintarea rostită cu pri
lejul primirii șefilor misiunilor di
plomatice. măsurile întreprinse in 
această direcție in ultimele luni 
primejduiesc existența a inseși 
vieții pe planeta noastră. .

împărtășind intru totul ideile 
expuse de președintele României, 
aș dori să relev îndeosebi forța de 
convingere a argumentării in sen
sul că oprirea cursei înarmărilor șl 
trecerea la dezarmare, in primul 
rind la dezarmarea nucleară, asi
gurarea păcii au devenit problema 
fundamentală a epocii noastre, iar 
pentru împlinirea acestor dezide
rate nimic nu poate înlocui trata
tivele.

De ce este nevoie de noi arme 
nucleare, cînd și așa cele deja 
existente sint suficiente să distru
gă întreaga omenire de .țmji multe 
ori ? De ce se irosesc urTașe re
surse materiale și umane in sco
puri de distrugere ? Sînt întrebări 
cruciale la care trebuie să răspun
dem cu bunul simț al omului care 
iubește viața, bucuria împlinirii 
prin muncă. Iar noi, ca și celelalte 
popoare, vrem să trăim in pace 
împreună cu toate popoarele, să 
beneficiem' de roadele civilizației.

Cind am auzit vestea că Statele 
Unite au trecut la amplasarea de

plină de 
niciodată 

au planat

au ajuns

rachete nucleare in unele țări vest- 
europene, iar, ca răspuns. Uniunea 
Sovietică s-a retras de la tratati
vele de la Geneva și a anunțat că 
va instala noi rachete pe teritoriul 
unor state din Europa si in alte 
zone- ale lumii, m-am întrebat 
cum este posibil, așa ceva 7 Sint 
două țări care dispun de imense 
resurse, care au oameni harnici, 
savanți iluștri, artiști minunați. 
Asemenea țări trebuie să dialoghe
ze. Poziția pe care o au. nivelul 
de dezvoltare la care
arată că nu se poate urmări cu
cerirea unei supremații. De aceea 
ele trebuie să stea de vorbă la 
masa tratativelor. Mai ales cînd 
sint in joc pacea și existenta uma
nității.

Apelul la dialog, la rațiune, a fost 
argumentat cum nu se poate mai 
clar atît în cuvintările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. cît și în alto 
documente ale forurilor de partid 
și de stat din tara noastră.

în condițiile contemporane, așa 
cum rezultă din realitatea vieții de 
zi cu zi. orice diferend internațio
nal nu-si poate găsi soluții reale 
prin exacerbarea confruntării. Din
colo de orice interese sau conside
rente de prestigiu, trebuie — așa 
cum sublinia in repetate rinduri 
secretarul general al partidului 
nostru — să prevaleze interesele 
supreme ale omenirii. Or. acestea 
impun găsirea drumului sure co
existența pașnică, spre soluționarea 
problemelor prin negocieri. De 
aceea, popoarele cer să fie oorită 
aplicarea în practică a măsurilor 
luate in ultimul timp de o parte

și de alta și să se reia tratativele. 
Pornindu-se de la interesele vitale 
ale popoarelor, este pe deplin po
sibil să se ajungă la un acord co
respunzător, care să ducă în final 
la eliminarea rachetelor, să des
chidă calea- înlăturării tuturor ar
melor nucleare de pe continentul 
european. în loc să numărăm ra
chete. focoase nucleare, avioane 
militare și armamente convențio
nale. ar fi mai bine să enumerăm 
instituții si ■ echipamente pentru o 
viată umană la nivelul marilor 
descoperiri științifice, al genialelor 
creații artistice, imenselor resurse 
rezultate din închiderea industrii
lor morții.

Acestea sînt minunatele idei pen
tru care luptăm cu toate forțele, 
fiindcă recunoaștem în ele năzuin
țele noastre spre o viață materia
lă și spirituală mai bună. Nutrim 
speranța că anul 1934 va 
progrese 
drum, așa 
poarele.

Iată de . __ _____  ___ __
atașament față de ideile atît de ge
neroase expuse cum nu se poate 
■mai limpede de președintele Re
publicii, secretarul general al 
partidului, și susțin cu toată forța 
de convingere acest vibrant și con
structiv apel la reluarea dialogu
lui, în numele intereselor supreme 
ale salvgardării păcii.

marca 
importante pe acest 
cum așteaptă toate po-

ce îmi exprim întregul

Prof. Traian SĂLAGEAN 
membru corespondent 
al Academiei Republicii Socialiste 
România

Cdmuniști botoșăhenl' Iuționară, intransigența față de aba
terile ce se comit Dar‘tot atît de 
adevărat este că — mai ales în si
tuațiile relatate — dacă membrii 
biroului comitetului județean, ai or
ganelor și organizațiilor de partid 
din unitățile sau localitățile respec
tive ar fi acordat atenția cuvenită 
tuturor comuniștilor, semnalînd din 
vreme tarele celor predispuși să 
încalce obligațiile ce le revin, prin
cipiile și normele eticii socialiste, 
nu s-ar fi ajuns, în nici un caz, la 
astfel de situații.

Desigur, fiecare dintre situațiile 
prezentate a fost analizată la timpul 
potrivit, din ele s-au tras învățămin
tele cuvenite. Readucerea lor in aten
ție, în spiritul Consfătuirii de la 
Mangalia, al Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 14—15 noiembrie 1983, ne-a aju
tat să ajungem la unele con
cluzii mai generalizatoare, impu- 
nîndu-ne adaptarea unor măsuri 
cit mai eficiente. Astfel, am hotă- 
rit ca in funcție de aria terito
rială de care răspund, membrii bi
roului și comitetului județean de 
partid, cadrele din activul și apara
tul acestuia să raporteze periodic 
sau ori de cîte ori se simte nevoia 
asupra sprijinului și controlului 
efectuat, prin rotație, in fiecare or
ganizație de bază, indiferent de mă
rime ori profil de activitate. Combă- 
tind ferm mentalitatea unor actfviști 
de partid din municipiu, orașe și 
comune de a se ocupa exclusiv de 
coordonarea muncii 
economice, s-a trasat 
manentă asigurarea 
constante a acestora 
transporturi, comerț 
învățămint și ocrotirea sănătății, im
plicarea lor in viața organizațiilor de 
bază respective. Din constatările pe 
teren, din consultările avute după 
adoptarea acestei măsuri a reieșit că 
in sectoarele amintite anterior se 
simte deja o îmbunătățire a muncii, 
noul an 1934 inaugurindu-se și aici 
sub semnul unei implicări sporite a 
organelor și organizațiilor de partid 
pentru întâmpinarea aniversării a 40 
de ani de la eliberare și a Congre
sului al XIII-lea al partidului cu re- 
zu’tate suoerioare.

O disciplină activă, angajantâ, re
voluționară. Preocupările amintite 
fac parte dintr-un amplu și complex 
program de acțiuni care a fost adop
tat și se materializează acum, in 
scopul întăririi disciplinei de partid 
în toate trăsăturile și cerințele ce o 
definesc. Aprofundarea acestui pro
ces, în lumina cuvintării rostite de 
tovarășul secretar general Nicolae 
Ceaușescu la Mangalia, a acelora de 
la forumurile democrației socialiste 
din decembrie anul trecut, ne-a dat

sectoare de activitate. In acest 
la Consfătuirea de la Manga- 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
: „îndeplinind rolul de centru 
ai întregii națiuni, partidul

în sectoarele 
ca sarcină per- 
unei prezente 

in unitățile de 
și achiziții, de

© O NOUĂ METODĂ 
DE ÎNDEPĂRTARE A LI
TIAZEI RENALE a fost Pusă 
la punct de' către specialiști 
austrieci. în esență este vorba 
desore introducerea, sub nar
coză, pînă in zona rinichiului 
bolnav a unui ac subțire, ca
nalul astfel făcut fiind extins 
treptat pină cind ajunge la o 
grosime de un centimetru. Pie
trele sîht sfărâmate cu ajutorul 
ultrasunetelor, iar chirurgul 
poate să urmărească întreg 
procesul prlntr-un tub introdus 
in canal. Țesuturile moi nu sînt 
vătămate, iar canalul se închide 
in citeva ore.

© STATISTICI DEMO
GRAFICE. La finele anului

1980, în R.P. Chineză existau 15 
orașe a căror populație deoășea
I 000 000 de locuitori' și 230 de 
localități urbane trecute în ca
tegoria „orașelor mijlocii" — a 
căror populație variază între 
100 000 și 1 000 000 de locuitori. 
Cel mai mare oraș din R.P. 
Chineză este Shanghai, cu
II 859 800 locuitori.

® DESCOPERIRI AR
HEOLOGICE. Două noi 
așezări incașe au fost descope
rite de arheologi peruani in a- 
propierea celebrelor ruine de la 
Macchu Picchu. In prima au 
fost scoase la lumină construc
ții de piatră, unele cu două eta
je. Un zid de piatră ce șer
puiește pe o creastă seoară 
zona urbană de pantele coline
lor terasate și prevăzute cu un

Cuceririle științei să fie folosite numai 
spre binele omului!® Comitetul de organizare a celei 

de-a 14-a ediții a campionatelor eu
ropene de tenis de masă, ce se va 
desfășura la Moscova intre 14 și 22 
aprilie, a anunțat că pină în prezent 
și-au confirmat 
treceri sportivi 
de țări.

Concursul va 
Complexului sportiv de la 
cu o capacitate de 8 700 de locuri, in 
care vor fi instalate 16 mese de joc 
produse de firma niponă „Tâmasu'L 
Meciurile se .vor disputa ș-cta mingi

....... ' 'I . .

« Finala turneului cândidaților la 
titlul mondial de , șah, pentru care 
s-au calificat, așa cum se cunoaște, 
marii maeștri sovietici Văsili Smîs- 
lov. (62 ani) si Gări Kasparov (20 
ani), se va desfășura înceoînd de la 
9 martie la Vilnius. învingătorul va 
intîlni pe deținătorul titlului mon
dial, Anatoli Karpov (U.R.S.S.);

participarea la in
și sportive din 28

avea loc în sala
Lujnikî,
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pTenărele^de co'mft’ef‘bri“ședînțeTri de ' japoneze •nrrarcarii.NrtaKtr
birou. întărirea răspunderii, a Ispiri- 
tului de disciplină in muncă — ma
nifestate zi de zi, in toate împrejură
rile și nu ocazional, din cind în cind 
— constituie o cerință esențială a în
deplinirii hotărîrilor de partid și de 
stat, a programului de dezvoltare 
economico-socială a județului, fără 
de care nu sînt posibile desfășurarea 
în bune condiții a activității de par
tid; conducerea științifică în nici un 
sector 
arătat 
ențele 
torică.
perpetuarea unor neajunsuri se da- 
toresc insuficientei combativități a 
unor comuniști, afirmării nesatisfă
cătoare a criticii și, autocriticii, lip
sei de răspundere, de dinamism, 
indisciplinei, toate acestea avin- 
du-și izvorul în formalismul activi
tății desfășurate de unele organe și 
organizații de partid din județ, in 
munca poliiico-educativă de supra
față, care ocolește situațiile dificile, 
omul cu individualitatea sa, cu ne
voile sale de perfecționare multilate
rală. Localizind asemenea aspecte, 
biroul comitetului județean de partid 
și-a înscris printre preocupările sale 
atît preîntîmpinarea lor, cit și acțiuni 
care să contribuie la o disciplină ac
tivă, angajantâ, revoluționară in fie
care colectiv de muncă. în acest scop, 
am mobilizat, pe lingă activitatea 
propriu-zisă a organelor și organiza
țiilor de partid, intregul arsenal de 
mijloace și modalități specifice mun
cii politico-ideologice și cultural- 
educative.

Organizația județeană de partid 
află puternic și organic angajată 
procesul dezvoltării multilaterale 
județului nostru. Este de ințeles 
ceea ce am intreprins in ultima peri
oadă reprezintă doar un început, că 
avem incă răspunderi mari pentru 
perioada viitoare.. De aceea comite
tul județean de partid va milita cu 
perseverență sporită, in spiritul in
dicațiilor și sarcinilor formulate ’cu 
profundă claritate de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru ca organele și or
ganizațiile de partid să ridice prin 
toate formele și mijloacele răspun
derea și disciplina comunistă la ce
rințele și complexitatea obiectivelor 
majore ale etapei actuale de dezvol
tare economico-socială a 
străbune plaiuri, sporind 
contribuția comuniștilor, a 
oamenilor muncii din județ la pro
gresul continuu și multilateral al 
patriei noastre socialiste, integrîn- 
du-ne cu toate forțele in amplul 
efort dedicat aniversării actului revo
luționar de la 23 August și celui 
de-al XIII-lea Congres al partidului.

al vieții sociale. Viața ne-a 
că in numeroase cazuri defici- 
din munca politico-organiza- 
din activitatea economică.

vremea
probabil pentru intervalul 5 
ora 20 — 8 ianuarie, ora 20. 

Vremea va continua să se 
ușor, mal ales la începutul 

"Ierul va fi variabil, mai 
in jumătatea de nord 

unde vor cădea preclpl-
sub formă de 

....__  ___ ,, ninsoare. tn rest,
precipitațiile vor fi locale, mai ales sub 
formă de ploaie. Vfntul va sufla mo
derat, cu Intensificări locale. Tempe
raturile ' ’
minus 8 
borîte, 
minus 3 
Vremea 
ușor.
Vint slab pînă la 
turtle minime vor 
minus 2 grade și 
maxime Intre 3 și 
Pop, meteorolog de serviciu).

se 
in 
a 

că

acestor 
totodată 
tuturor

Timpul 
Ianuarie, 
In tară : 
răcească 
intervalului, 
mult noros 
a țării, 
tații temporgrev 
ploaie, lapovițâ și)

minime vor fi cuprinse între 
șl plus 2 grade, Izolat mai co- 
cele maxime ■ vor oscila între 
și plus 7 grade. In București : 

va continua să se răcească 
Cer temporar noros. Va ploua, 

moderat. Temperă
ri cuprinse Intre 

plus un grad, cele 
S grade. (Corneliu

în Mesajul de Anul Nou, adresat 
întregului nostru popor de tovară
șul Nicolae Ceaușescu. precum și în 
cuvîntarea rostită cu prilejul primi
rii șefilor misiunilor diplomatice, a 
fost exprimat cu claritate, cu rea
lism și inaltă responsabilitate pen
tru destinele omenirii, pentru cau
za păcii și libertății popoarelor un 
nou și vibrant apel la rațiune, o 
chemare la unirea tuturor forțelor. 
|fn vederea opririi cursului actual al 
^evenimentelor spre catastrofa „ nu- 
fcleară. spre distrugerea lumij.l ■. .

Omenirea — așa cum subliniară' 
cu profund temei conducătorul par
tidului și statului nostru — par
curge. intr-adevăr, un moment de 
răspîntie, de grea încercare. In ul
timul timp s-au produs evenimente 
care au agravat in mod considerabil 
viata internațională, au făcut să 
crească pericolul unui nou război 
mondial, care se va transforma, 
inevitabil, intr-un război nuclear. 
Ca profesor și om de știință, aș 
dori să relev cît de îndreptățită este 
aprecierea președintelui României 
In sensul că soluționarea probleme
lor vitale cu care este confruntată 
omenirea depinde de ceea ce se va 
întimpla în domeniul înarmărilor. 
Dacă nu se va opri cursa înarmă
rilor. atunci și soarta omenirii 
perspectivele economice 
sub semnul întrebării.

Dar. așa cum arată
- Nicolae Ceausescu, mai 

timp să fie oprită aplicarea in viată 
a măsurilor întreprinse de cele două 
mari puteri, să se revină la nego
cieri la Geneva si să se realizeze 
un acord care să ducă la eliminarea 
rachetelor cu rază medie de acțiune 
in Europa, să deschidă călea înlătu
rării tuturor armelor nucleare de pe 
continentul european, trecerii la 
dezarmare nucleară si la reducerea 
și a armamentelor clasice. Aceasta

și
sînt puse

tovarășul 
este incă

este voința și dorința popoarelor 
europene si din întreaga lume 1

Pentru înfăptuirea acestui dezide
rat vital trebuie intensificată lupta 
tuturor popoarelor, in rindul cărora 
oamenii de știință poartă o respon
sabilitate deosebită, pentru a se 
trece neîntirziat la oprirea ampla
sării noilor rachete in Europa, la 
eliberarea continentului de orice

■ arAie' 'nucleare;.' la realizarea unei ’ 
Europe unite, care să joace in con- 

■ ■ tinuare un rol- de seamă in dezvol
tarea iCiyilișKitiel mondiale, in reali
zarea unei lumi mai drepte șl mai 
bune pe planeta noastră. Oamenii 
de știință, care cunosc bine ce în
seamnă armele pucleare. trebuie să 
fie in primele rînduri ale celor care 
militează pentru pace, acționînd cu 
vorba și cu fapta in direcția dez»-- 
mării. în primul rind a dezarmării 
nucleare. Așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul pri
mirii participanților la simpozionul 
internațional Pugwash, „ei trebuie 
să-și asume răspunderea de a nu 
mai lucra pentru distrugerea omu
lui, să nu mai admită producerea 
armelor nucleare, să nu mai lucreze 
pentru armele nucleare".

Sînt multe probleme în lumea de 
azi care ar trebui să-i preocupe pe 
oamenii de știință, a căror misiune 
de onoare este aceea de a acționa 
pentru fericirea oamenilor, pentru 
sănătatea, bunăstarea lor. Trebuie 
să dăm răspuns unor întrebări- 
cheie care confruntă azi omenirea : 
cum să fie soluționată criza de 
materii prime și energie, cum 
să fie eradicat flagelul foame
tei. al analfabetismului, care stă- 
pinesc oe întinse zone ale globului ? 
Pentru rezolvarea acestor probleme, 
sint necesare importante miiloace 
financiare si materiale, specialiști 
de o inaltă calificare profesională. 
Dar există și fonduri si specialiști 1 
Numai că, din păcate, numeroși

specialiști sînt folosiți în activități 
militare care au ca singur scop 
distrugerea omului și nu binele său. 
Este știut că. deși resursele energe
tice sînt limitate, iar tehnologiile 
actuale asigură randamente medii 
de utilizare a 40—50 la sută, nume
roși oameni de știință continuă noi 
sisteme de distrugere în masă. Este 
S'mposibil de admis faptul că. în 
imp ce omenirea încearcă mari di- 
icultăti din, pricina, linsei ..de ener

gie. pantităti imense de materii pri
me £int irosite în-'pro'ducțLa mili
tară. in conflicte, pentru manevre — 
acumulîndu-se totodată noi și 
rachete și bombe nucleare, 
pot aduce dezastrul planetei, 
mai pentru preintîmpinarea 
asemenea evoluții trebuie să lucreze 
oamenii de știință. în această direc
ție sint orientate eforturile Comite
tului national român „Oamenii de 
știință și pacea", prezidat de tova
rășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. de a milita pentru 
pace, pentru cooperare internațio
nală. de a face totul pentru a asi
gura un viitor luminos omenirii. Noi 
milităm ca știinta să fie folosită 
numai și numai în scopuri pașnice, 
să slujească la crearea de noi bu
nuri materiale, să ducă civilizația și 
bunăstarea in cele mai Îndepărtate 
colturi ale planetei, să contribuie la 
eradicarea bolilor, sărăciei, foame
tei.

Poporul român și-a cucerit pacea 
de fiecare dată cu mari jertfe si știe 
să o pretu iască si să o apere. . De 
aceea, inițiativelor de pace ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. grijii 
sale nestrămutate pentru viitorul 
omenirii, se alătură simțămintele 
fiecăruia dintre noi de susținere ne
limitată si de aprobare unanimă.

Prof. dr. docent 
Vasile I. NITU
Institutul politehnic — Bucureșf

noi 
care 
Toc- 
unei

în sectorul legumicol trebuie intensificate lucrările de sezon
(Urmare din pag. I)
meinic, incă de acum, urmărindu-se 
totodată reducerea substanțială a 
consumului de energie. Aceasta pre
supune folosirea in mai mare măsu
ră a căldurii biologice, deci amena
jarea de răsadnițe pe pat de gunoi. 
După cum sintem informați la Di
recția generală economică a horti
culturii din ministerul de resort, ju
mătate din suprafața de teren des
tinată producerii răsadurilor va fi 
ocupată de răsadnițe clasice, iar 
restul — de solarii încălzite.

tntrucit folosirea pe scară largă a 
căldurii biologice pentru producerea 
răsadurilor impune luarea de măsuri 
practice operative, unitățile agricole 
trebuie să-si asigure in această pe
rioadă cantităti' sporite de gunoi, să 
procure materiale pentru amenajarea 
răsadnițelor, să urgenteze repararea 
celor vechi etc. Si in cazul orodu- 
cerii răsadurilor in solarii este po
sibilă reducerea consumului de e-

nergie, cu atît mai mult cu cit cer
cetătorii au pus la punct o metodă 
prin aplicarea căreia se poate re
nunța la încălzirea solariilor. Potri
vit recomandărilor făcute de orga
nele de specialitate, producerea ră
sadurilor trebuie să fie organizată 
în fiecare fermă și unitate agricolă 
cultivatoare de legume. Va crește 
astfel și mai mult răspunderea pen
tru obținerea de răsaduri de calita
te. pentru reducerea cheltuielilor de 
producție.

Asigurarea semințelor. După cum 
am fost informați la direcția de spe
cialitate din Ministerul Agriculturii, 
au fost asigurate semințele pentru 
majoritatea culturilor legumicole. 
Important este ca, in aceste zile, să 
se incheie transferul din unitățile 
producătoare și cele de condiționare 
în unitățile, agricole, astfel incit se
mănatul să înceapă la momentul op
tim. Pentru evitarea neajunsurilor 
din anul trecut in ce privește di
versificarea producției de legume și

eșalonarea livrărilor, cadrele de con
ducere și specialiștii din unitățile 
agricole au datoria să procure din 
timp semințele necesare din speciile 
și soiurile stabilite. De asemenea, 
încă de pe acum, de la întocmirea 
programelor de lucru in legumicul
tura, este necesar să se asigure con
dițiile practicării unei legumicultura 
intensive, de mare randament prin 
organizarea de culturi duble și suc
cesive pe suprafețe cît mai mari.

Cultivarea legumelor în gospodă
riile populației. Experiența din ulti
mii ani a arătat că loturile de teren 
in folosință personală' a cooperato
rilor. suprafețele din jurul caselor 
deținute de locuitorii de la sate și 
orașe, precum și parcelele reparti
zate de consiliile populare unor ce
tățeni pot deveni surse sigure de 
sporire a producției de legume. Lo
cuitorii din numeroase comune ale 
județelor Buzău și Prahova au li
vrat din propriile gospodării canti
tăti Importante de legume, asigurîn-

du-si totodată necesarul de consum ; 
la Timișoara a sporit numărul cul
tivatorilor de legume ne loturile de 
teren repartizate de consiliul popu
lar. Dar această activitate poate și 
trebuie să fie mult extinsă in acest 
an. In acest scop, întreprinderile 
județene de legume și fructe au da
toria să asigure cultivatorilor mate
riale și semințe, îndrumarea tehnică 
de specialitate. Important este tot
odată ca unitățile respective să în
cheie încă de acum cu gospodăriile 
populației contracte de livrare a le
gumelor.

Realizarea exemplară a obiectivu
lui trasat de conducerea partidului 
fiecărui județ de a-și asigura o bază 
propr ie de aprovizionare a popu
lației cu legume pune in fata orga
nelor si organizațiilor de partid, a 
consiliilor populare sarcina de a ac
ționa zi de zi. prin măsuri concrete 
și ferme, pentru îndeplinirea și de
pășirea programelor stabilite în toate 
unitățile agricole, în toate comunele.

sistem de irigații. Se presupune 
că aici se afla baza agricolă a 
incașilor care populau această 
zonă. Cel de-al doilea ansam
blu — aflat la 5 km distanță — 
se compune din vestigiile unor 
palate și locuințe de piatră, cu 
numeroase sculpturi.

© MECANISMUL 
EVOLUȚIEI VIEJII IN 
REGNUL ANIMAL. Oame- 
nii de știință sovietici au reu
șit să descifreze, la nivel mo
lecular. mecanismul evoluției 
vieții în, regnul animal. Cu a- 
jutorul unor metode moderne 
de inginerie genetică, ei au 
descoperit în celulele animale
lor gene' mobile și au reușit să 
le separe. Unul, dintre autorii 
acestei ) descoperiri. Aleksei

PRETUTINDENI
Baev, a arătat că genele mo
bile din celulele de același fel 
ale aceluiași animal pot ocupa 
poziții diferite, adică.se pot de
plasa. Specialiștii au stabilit, de 
asemenea, că deplasarea grupe
lor de gene duce lă modifica
rea eredității. In condiții natu
rale asemenea deplasări se oot 
produce din diferite cauze, prin
tre care se oot cita radiațiile 
•sau intoxicațiile chimice, tn ca
drul experiențelor privind mo
dificările genetice, oamenii de 
știință au reușit să transfere 
grupul de gene mobile din ce
lula unui organism in celule a- 
naloge ale altui organism.

• CONVERSIUNEA 
ENERGIEI TERMALE A 
OCEANELOR. Cercetători 
de la Centrul de Energie So
lară din Florida (S.U.A.) în
cearcă să capteze energia sola
ră stocată de ocean. Oamenii de 
știință studiază modul de uti
lizare a energiei păstrate in a- 
oele tropicale. Conversiunea e- 
nergiei termale a oceanelor in
clude .construirea de centrale 
mari care să valorifice poten
țialul energetic creat de dife
rența de temperatură (aproxi
mativ 22 grade C) dintre apa

de suprafață si cea din adin- 
cul oceanului, prin obținerea 
de energie electrică și de apă 
potabilă, ca produs secundar. 
Construirea unei asemenea hi
drocentrale este apreciată ca 
posibilă in locuri ca Florida, 
insulele Virgine si Guam. Au 
fost efectuate unele studii si 
construite citeva mici hidrocen
trale experimentale.

© DE-A LUNGUL ERE
LOR GEOLOGICE. Ocea
nul înghețat de Nord n-a fost 
întotdeauna acoperit de gheață, 
scrie revista „Geographical Ma- 
gazine".. Cele mai vechi roci se
dimentare găsite în această zonă 
a globului terestru datează de la 
sfirșitul cretacicului. adică de a-

c'um'65—80 de milioane de ani și 
demonstrează că pe atunci anele 
oceanului erau relativ calde. 
Ghețurile ar fi început să se 
formeze cu circa 25 de milioane 
de ani in urmă datorită schim
bărilor intervenite in parametrii 
evoluției Pămintului.

® DEZECHILIBRE E- 
COLOGICE. Una dintre 
preocupările majore ale zoolo
gilor din India este aceea de a 
asigura protecția... șerpilor, al 
căror număr se reduce rapid din 
cauza... marochinăriei de lux. 
Cit de mare este pericolul dispa
riției totale a acestor reptile 
rezultă și din faptul că organele 
vamale și poliția au reușit, nu
mai în 1983, să confiște de la

contrabandiști, 335 000 de piei 
de șarpe destinate transpor
tului in S.U.A. Dispariția sau 
diminuarea numărului șerpilor 
preocupă oamenii de știință din 
pricina perturbărilor ce pot sur
veni în balanța ecologică, prin 
înmulțirea peste măsură a nu
mărului rozătoarelor.

© GRĂSIME FĂRĂ 
CALORII. Un grup de cerce
tători de la Universitatea din 
Cincinati (S.U.A.) face in pre
zent experiențe pentru sinteti
zarea unei grăsimi artificiale 
lipsite de „calorii". Produsul 
nu este absorbit in organism 
datorită structurii sale molecu
lare deosebite și pină în pre
zent nu s-au înregistrat efecte 
secundare nedorite.
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VOINTA FERMĂ A POPOARELOR

£4 SE AFIRME RAȚIUNEA Șl RESPONSABILITA TEA, 
SĂ PRIMEZE INTERESELE PĂCII!

R.F. GERMANIA : Se intensifică acțiunile de protest 
împotriva prezenței noilor rachete nucleare

BONN 4 (Agerpres). — Opoziția 
populară împotriva prezenței ar
melor nucleare în Europa, ca și a 
proiectelor de a amplasa noi ase
menea arme de distrugere în masă 
pe continentul european, continuă 
să se manifeste activ și în formele 
cele mai variate în diverse locali
tăți vest-germane. în orașul Stutt
gart, bunăoară, peste 20 000 locui
tori au semnat pînă în prezent 
textul unui apel adresat municipa
lității prin care se cere proclama
rea acestui oraș drept zonă denu-

clearizată. Se 
necesitatea de a 
plasarea 
nucleare

Apelul 
locală a 
crat șl sprijinit de alte formațiuni 
politice și 
Stuttgart.

Agențiile 
reamintesc 
orașe vest-germane s-au declarat 
— prin voința populației — zone 
denuclearizate.

subliniază, astfel, 
fi interzisă am- 

sau depozitarea de arme 
pe teritoriul localității, 

este inițiat de organizația 
Partidului Social-Demo-

organizații obștești din
internaționale de presă 
că un niare număr de

SUEDIA : Unirea eforturilor în vederea eliberării 
Europei de armele nucleare

STOCKHOLM 4 (Agerpres). — 
Principala sarcină pe 1984 a parti
zanilor păcii, a tuturor oamenilor 
de bună credință din Suedia constă

în unirea eforturilor pentru a 
elibera Europa de arme nuclea
re — scrie ziarul „Norrskensflam- 
man".

Nu vrem să fim ultima generație!"DANEMARCA

*

4.

Congresul mișcării naționale „Opriți armele nucleare I", care reunește 
peste 200 de organizații și grupări pentru pace din Danemarca, a adresat 
poporului danez chemarea de a-și ridica tot mai ferm glasul pentru opri
rea instalării noilor rachete in Europa și reluarea cit mai grabnică a ne
gocierilor sovieto-americane de la Geneva. „Nu vrem să fim ultima gene
rație I" - este lozinca sub care se desfășoară tot mai multe manifestații 
asemănătoare celei din' fotografia de mai sus — demonstrație care a avut 
loc la Copenhaga.

SITUAȚIA DIN NIGERIA
LAGOS 4 (Agerpres) — După lo

vitura de stat militară din 31 de
cembrie. situația în Nigeria începe 
să revină la normal — informează 
agențiile internaționale de presă, 
semnalînd reluarea activității între
prinderilor și instituțiilor, precum și 
a celei comerciale. S-au restabilit 
telecomunicațiile țării cu exteriorul.

Pe de altă parte, în prima sa reu
niune, Consiliul Militar Suprem, 
condus de șeful statului, generalul 
Mohammed Buhari, a hotărît crea
rea unui Consiliu de Stat, alcătuit 
din șeful guvernului militar federal 
și comandăntul-șef al forțelor arm'a- 
te. ministrul apărării, șefii de stat 
major, șeful poliției, ministrul justi
ției și procurorul general. S-a decis, 
de asemenea, crearea unui Consiliu 
Executiv Federal (guvern) compus 
din 18 miniștri. Au fost numiți gu
vernatori militari în fruntea tuturor 
statelor federației.

JAPONIA: „Pentru 
înlăturarea pericolului 

de război"
TOKIO 4 (Agerpres). — La To

kio a avut loc un miting al parti
zanilor păcii, convocat de Consi
liul pentru interzicerea 
nucleare și 
păcii. După 
„Akahata", 
au adresat opiniei publice japoneze 
chemarea de a-și intensifica lupta 
pentru înlăturarea pericolului de 
război, pentru interzicerea deplină 
a armelor nucleare.

armelor
Comitetul japonez al 
cum relatează ziarul 
participanta la miting

INDIA : „Știința trebuie 
sâ fie de partea vieții!"

DELHI 4 (Agerpres). - „Oamenii 
de știință trebuie să ofere garanții 
că activitatea lor salvează pacea. 
Știința trebuie să fie de partea 
vieții, a dezvoltării și a umanității" 
- a declarat primul ministru al In
diei, Indira Gandhi, in discursul 
inaugural rostit la Congresul indian 
al științei. Premierul indian a lan
sat un avertisment asupra caracte
rului periculos al teoriei „războiului 
nuclear limitat" și al ideii că un 
conflict nuclear ar putea fi cîștigat.

NORVEGIA: „Nordul 
Europei — zonă 
denudearizată I"

OSLO 4 (Agerpres). — Comitetul 
norvegian pentru pace se pronunță 
pentru eliberarea deplină a conti
nentului european de arme nu
cleare — se arată într-o declarație 
dată publicității la Oslo. De ase
menea, declarația subliniază nece
sitatea intensificării acțiunilor pen
tru crearea în nordul Europei a 
unei zone denuclearizate. Comitetul 
norvegian pentru pace a reliefat, 
totodată, însemnătatea apropiatei 
Conferințe de la Stockholm pentru 
măsuri de încredere și securitate și 
pentru dezarmare în Europa.

*

l

*

I
*

Inițiativă a Argentinei în disputa privind Malvinele
BUENOS AIRES 4 (Agerpres). — 

Noul guvern al Argentinei, ales cu 
cîteva săptămîni în urmă, a reafir
mat dorința acestei țări de a relua 
negocierile cu Marea Britanie pen
tru soluționarea definitivă a dispu
tei privind Arhipelagul Malvineior, 
pe baza rezoluțiilor Adunării Gene
rale a O.N.U. în această chestiune

— informează un comunicat, dat pu
blicității de Ministerul argentinian 
de Externe și citat de. agențiile 
France Presse și Reuter.

Comunicatul reafirmă „voința 
permanentă a poporului și guvernu
lui argentinian" de a obține retro- 
cedarea Insulelor Malvine, Georgia 
de Sud și Sandwich.

O DECLARAȚIE A LUI WALTER MONDALE
WASHINGTON 4 (Agerpres) — în- 

tr-un discurs pronunțat la Clubul na
țional al presei americane de la Wa
shington, Walter Mondale. fost vice
președinte al S.U.A.. candidat la ob
ținerea învestiturii Partidului Demo
crat la alegerile prezidențiale din

toamnă, a declarat că dacă va fi ales 
președinte al S.U.A., la scrutinul din 
toamnă, va negocia cu Uniunea So
vietică ,.o înghețare reciprocă și veri
ficabilă a armamentelor nucleare" și 
va propune reactualizarea Tratatului 
SALT-2 asupra controlului arma
mentelor strategice.

Propunere a președintelui R. P. Angola 
in vederea soluționării problemei Namibiei

NAȚIUNILE UNITE 4 (Agerpres). 
— Președintele Republicii Populare 
Angola. Eduardo dos Santos, a adre
sat președintelui Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. o scrisoare prin care 
face cunoscut că, pentru a contribui 
la o soluționare rapidă,, pașnică și 
durabilă a problemei Namibiei, guver
nul angolez nu se va opune institui
rii unei dezangajări militare de 30 
de zile cu Republica Sud-Africană, 
după 31 ianuarie, informează agen

țiile internaționale de presă. Pre
ședintele angolez a arătat că această 
dezangajare poate interveni în con
dițiile in care secretarul general al 
O.N.U. obține aprobarea din partea 
S.W.A.P.O., iar guvernul sud-afri- 
can își. retrage unitățile militare de 
pe teritoriul angolez și promite so
lemn că va începe punerea în apli
care, în termen de 15 zile după ex
pirarea armistițiului, a rezoluției 
435 asupra Namibiei.,

ÎN ȚĂRILE CAPITALISTE

Început de an sub semnul agravării șomajului, 
al sporirii costului vieții

TOKIO. Compania metalurgică ni
ponă „Shinnitzu" a ănuntat concedie
rea a 10 000 de muncitori și funcțio
nari. în cadrul unui program de „ra
ționalizare" a producției. Totodată, 
administrația companiei informează 
că intenționează să închidă o serie 
de uzine metalurgice.

BONN. Numărul mediu al șomeri
lor a fost în 1983 în R.F. Germania 
de 2 259 200. cu 23 la sută mai mare 
decît in 1982, relevă statisticile publi
cate de Oficiul federal al muncii din 
Niirnberg, reluate de agenția. France 
Presse. în ultima lună a anului tre
cut. numărul șomerilor s-a ridicat la 
2 349 000 persoane, cu 7 la sută mai 
multi decît in luna precedentă.

ROMA. Peste 600 de muncitori ai 
companiei italiene constructoare de 
automobile „Nueva Innocenti" au fost 
concediati în primele zile ale anului. 
Concedierile intervin în condițiile în 
care armata șomerilor italieni totali
zează peste 2,3 milioane persoane.

OSLO. Potrivit ziarului „Arbeiter- 
bladet", în anul 1983 circa 1 200 de în
treprinderi din Norvegia au devenit 
insolvabile, ceea ce reprezintă cu 30 
la sută mai mult decît în 1982.

Creșterea numărului de falimen
te determină, în mod direct, spo
rirea numărului șomerilor. în legă
tură cu aceasta se reamintește că,

potrivit ultimelor statistici, In Nor
vegia sînt înregistrate oficial 72 000 
persoane aflate în imposibilitatea 
de a-și găsi un loc de muncă. Tot
odată, se menționează că șomajul 
a crescut, anul trecut, în țară, cu 12 
la sută în raport cu situația. din 
1982.

HELSINKI. în Finlanda au fost 
majorate cu 20 la sută tarifele tele
fonice si telegrafice, precum si costul 
serviciilor medicale, s-a anunțat la 
Helsinki. De asemenea, a crescut pre
țul biletelor transportului in comun.

BERLINUL OCCIDENTAL. Auto
ritățile municipale ale Berlinului. 
occidental au anunțat o nouă creș
tere a chiriilor. începind din luna 
ianuarie, locatarii vor plăti chirii cu 
8—9 la sută mai mari. Totodată, 
s-au anunțat creșteri de preturi la 
transportul urban, precum și la alte 
servicii pentru populație.

TEL AVIV. în Israel, preturile la 
principalele produse alimentare 
(lapte, pîine, ulei, ouă. carne) au fost 
majorate cu 15 la sută, în medie, a 
anuntat un purtător de cuvînt al Mi
nisterului israelian de Finanțe, citat 
de agenția France Presse. După cum 
arată sursa citată, aceste creșteri de 
preturi au survenit după anunțarea 
majorării tarifelor la carburanți, cu 
15 la sută, și electricitâte, cu 28 la 
sută.

Plenara C. C. al P. C. Bulgar
SOFIA 4 (Agerpres). — Agenția

B. T.A. informează că la Sofia s-au 
desfășurat lucrările Plenarei C.C. al 
P. C. Bulgar, în cadrul căreia a fost 
dezbătut raportul tovarășului. Todor 
Jivkov, secretar general al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria. „Cu privire 
la unele probleme urgente ale apli
cării mecanismului economic și per
fecționării conducerii".

Plenara i-a ales pe Iordan Iotov 
și Ciudomir Aleksandrov membri ai 
Biroului Politic, pe Grigor Stoicikov, 
Gheorghi Atanasov, Staniș Bonev și 
Dimităr Stoianov membri supleanți 
ai Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
iar pe Emil Hristov — secretar al
C. C. al P.C.B.

Plenara a eliberat pe Ciudomir 
Aleksandrov din funcția de secre
tar al C.C. în legătură cu trecerea 
sa în altă muncă de răspundere și 
a satisfăcut cererea exprimată de 
'Țola Dragoiceva de a fi eliberată 
din funcția de membru al Biroului 
Politic.al C.C. al P.C.B., in legătură 
cu virsta ei înaintată.

★
De asemenea, s-au desfășurat lu

crările sesiunii Adunării Populare 
a R.P. Bulgaria. Deputății au apro
bat o hotărîre privind modificări in 
structura și în componența Consi
liului de Miniștri și a organelor 
sale, precum și schimbări în com
ponenta Consiliului de Stat.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Raid al aviației israeliene în estul Libanului 0 Cereri în S.U.A. pentru 
retragerea pușcașilor marini americani din Liban 0 întărirea legislației 

israeliene in Cisiordania și Gaza
BEIRUT 4 (Agerpres). — După 

cum informează agențiile internațio
nale de presă, miercuri, pentru a 
doua zi consecutiv, avioane milita
re israeliene au efectuat raiduri de 
bombardament asupra mai multor 
zone ale regiunii Baalbek, din Va
lea Bekaa (estul Libanului). Potri
vit postului de radio Beirut, citat 
de agenția Reuter. în urma acestor 
atacuri, aproximativ 100 de persoane 
au fost ucise — în majoritate fe
mei și copii — iar alte 400 — ră
nite.

Totodată. precizează agențiile, 
.forțele israeliene de ocupație au 
lansat, în dimineața aceleiași zile, 
o amplă campanie de arestări in 
zonele sudice ale Libanului, reținînd 
în Saida. Sheba și regiunea Bourj 
As-Shamali aproximativ 1 000 de 
persoane civile — libanezi, și pales
tinieni. care au fost transportate în la
gărul de la Ansar.

WASHINGTON 4 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Ronald Reagan, 
s-a întilnit cu reprezentantul său 
special in. Orientul Mijlociu. Donald 
Rumsfeld, și cu principalii săi con
silieri. pentru a proceda la o e- 
xaminare de ansamblu a politicii Ad
ministrației în Liban, relatează a- 
gentiile A.P. și- U.P.I. Sursele cita
te adaugă că aceasta reprezintă o 
încercare de a dezamorsa opoziția 
crescîndă din Congres față de men

ținerea contingentului american din 
cadrul Forței multinaționale din 
Liban.

După cum menționează agenția 
France Presse, numeroși membri de
mocrato Si republicani ai Congresu
lui au cerut insistent, în ultima pe
rioadă. o reexaminare completă a 
politicii S.U.A. în Liban, o parte din
tre aceștia pronunțîndu-se pentru re
tragerea imediată a militarilor ame
ricani din această tară.'

AMMAN 4 (Agerpres). — într-un 
interviu difuzat de televiziunea din 
Amman și reluat de agenția iorda
niană PETRA, regele Hussein al 
Iordaniei s-a referit la situația din 
Orientul Mijlociu, subliniind inadmi- 
sibilitatea ocupării teritoriilor prin 
forță. Poporul palestinian — a adău
gat suveranul hașemit — trebuie 
să-și redobândească drepturile sale. 
De asemenea, este necesar să fie asi
gurate securitatea și stabilitatea re
giunii, ale popoarelor și statelor de 
aici.

TEL AVIV 4 (Agerpres). — 
Knesseth-ul israelian (parlamentul) 
a adoptat două legi prin care este 
întărită legislația ișraeliană in Cis
iordania și Gaza, transmite agenția 
France Presse. A fost prelungită, 
astfel, valididatea „legilor de ur
gență". în vigoare în teritoriile arabe 
ocupate din 1967.

^AGEMȚIILE DE PRESA
-• pe scurt

DECLARAȚIE. în cadrul unei în- 
tilniri cu un grup de ziariști ame
ricani și canadieni, premierul Con
siliului de Stat al R.P. Chineze, 
Zhao Ziyang, a arătat că relațiile 
chino-americane vor cunoaște o dez
voltare constantă și susținută dacă 
liderii americani se vor abține de la 
acțiuni sau afirmații ce contravin 
principiilor conținute in cele trei 
comunicate semnate de China și 
S.U.A. sau care ar fi de natură să 
obstructioneze reunificarea pașnică 
a Chinei — transmite agenția China 
Nouă.

ÎN CAPITALA INDIEI se des
fășoară lucrările unui seminar in
ternațional pe tema „Rolul și sar
cinile sectorului economic de stat 
in țările în curs de dezvoltare", la 
care participă oameni de știință 
din 50 de state care și-au cucerit 
recent independența. ■ într-un do
cument prezentat participanților la

dezbateri se subliniază că sectorul 
de stat reprezintă singurul instru
ment eficient în măsură să accele
reze dezvoltarea social-economică 
a fostelor colonii, să asigure cu
cerirea și consolidarea . indepen
denței lor economice.

REMANIERE GUVERNAMEN
TALĂ. Primul ministru al Republi
cii Zimbabwe, Robert Mugabe, ă 
procedat la o remaniere a guvernu
lui pe care il conduce, măsură de
terminată de motive financiare și 
economice. în cadrul remanierii, 
numărul membrilor cabinetului a 
fost redus de la 59 la 47. In noua 
echipă ministerială, primul ministru 
și-a asumat si portofoliile apărării, 
serviciilor publice, industriei și 
tehnologiei. Toate schimbările ope
rate în cadrul remanierii au afectat 
doar membri ai Uniunii Naționale 
Africane din Zimbabwe (Z.A.N.U.), 
partid condus de Robert Mugabe.

CONFERINȚA ECONOMICA LA- 
TINO-AMERICANĂ de la ' Quito 
trebuie să constituie un prilej pen
tru o analiză de fond a crizei cu 
care se confruntă regiunea și să 
creeze posibilitatea de a o depăși 
prin intermediul unei acțiuni co
mune a tuturor țărilor continentu
lui — a declarat, la Caracas, secre
tarul executiv permanent al Siste
mului Economic Latino-American 
(S.E.L.A.), Sebastian Alegrett. Re- 
ferindu-se la agenda apropiatei 
conferințe, el a precizat că vor fi 
analizate problemele cele mai acu
te ce confruntă continentul, cu 
precădere excesiva datorie externă 
globală — care se ridică la circa 310 
miliarde de dolari.

CONSULTĂRI. Președintele Bo- 
liviei, Hernan Siles Zuazo, urmează 
să înceapă consultările cu repre
zentanții partidelor politice. în în
cercarea de a forma un guvern de 
convergență națională, menit să 
soluționeze actuala criză ministe
rială și să întărească procesul de
mocratic inițiat in țară. Consiliul 
de Miniștri bolivian și-a prezentat 
demisia, luna trecută, șefului statu
lui, ce deține și funcția de prim- 
ministru, pentru a permite acestuia 
alcătuirea unui cabinet care să în
trunească toate condițiile ca parla

mentul, unde opoziția deține o in
fluență importantă, să-și exprime . 
sprijinul față de proiectele de mă- I
suri avansate de puterea exe' " “ I

POPULAȚIA KUWEIT’ 
După cum a anunțat Dirf"'*  
trală de statistică din ... 
sfirșitul anului trecut populația „ 
cestei țări a fost de 1 479 547 de 
locuitori. '

URAGAN. în ultimele 24 de ore, I 
asupra teritoriului R.D.G., mai |
ales asupra zonelor sale nordice, 
s-a abătut un puternic uragan. Pe 
litoralul Mării Baltice, viteza vîn- | 
tului a depășit 100 km pe oră. | 
Din această cauză, au fost oprite 
lucrările de încărcare și descăr- . 
care a navelor în mai multe por
turi. într-o seine de localități s-au ■
înregistrat întreruperi în alimen
tarea cu energie electrică.

O CEAȚA DEOSEBIT DE DEN
SA a fost înregistrată, . miercuri i 
dimineața, la Ankara, perturbing 
serios traficul, ca urmare a redu
cerii vizibilității pînă la cinci me
tri. Autoritățile din capitala turcă î 
au ordonat imediat închiderea ae- J 
roportului Esenboga, precum și a 
principalelor artere rutiere care ’i 
leagă Ankara cu restul tării

Oprirea cursei înarmărilor, reducerea cheltuielilor militare
- condifie fundamentală a depășirii crizei economice mondiale

România consideră că nu există imperativ mai 
arzător decît acela de a se acționa cu toată fermitatea 
pentru oprirea cursei înarritărilor și pentru dezarmare.

In locul programelor de înarmare să se inițieze 
programe de dezvoltare economico-socială, de lichidare 
a șomajultii, a subdezvoltării, a împărțirii lumii în țări 
bogate și sărace! Să se aloce mijloacele financiare, 
umane, științifice necesare ridicării bunăstării materiale 
și spirituale a popoarelor, redueîndu-se substanțial și 
continuu cheltuielile militare!

NICOLAE CEAUȘESCU
în Mesajul de Anul Nou, în cu- 

vîntarea rostită cu prilejul primirii 
șefilor misiunilor diplomatice, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a relevat, 
ca unul din aspectele deosebit de 
neliniștitoare ale situației grave 
creațe pe plan internațional, faptul 
că în 1983 a continuat să se mani
feste și chiar să se accentueze criza 
economică mondială. O asemenea 
evoluție negativă are puternice con
secințe asupra progresului tuturor 
statelor, îndeosebi al celor în curs 
de dezvoltare. Tocmai de aceea, se
cretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii subliniază nece
sitatea de a se acționa stăruitor de 
către toate statele pentru a se de
păși, încă în 1984, unele greutăți 
economice, pentru înviorarea între
gii activități, prin transpunerea in 
viață a unor măsuri reale in direc
ția lichidării subdezvoltării și înfăp
tuirii noii ordini economice mon
diale.

în același timp, apreciind că exis
tă unele perspective de înviorare a 
activității economice. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că aces
tea sînt nemijlocit legate de evolu
țiile pe care le va cunoaște cursa 
înarmărilor, în sensul că. dacă nu se 
va pune frînă acestei curse de
mențiale si absurde, atunci si per
spectivele economice se vor afla sub 
semnul întrebării. Justețea acestor 
aprecieri si concluzii este pregnant 
evidențiată de rapoarte oficiale șl 
studii științifice, de analizele si pre
viziunile specialiștilor.

într-adevăr, după statisticile 
S.I.P.R.I., cheltuielile militare mon

diale se ridică in prezent la circa 750 
miliarde de dolari, sumă aproape ega
lă cu datoria externă a țărilor în curs 
de dezvoltare. în timp ce producția 
mondială crește în medie într-un 
ritm lent, de circa 1 la sută pe an. 
cheltuielile militare sporesc de trei 
ori mai repede, adică cu 3,2 la sută 
pe an. Cu alte cuvinte, sporul de 
avuție pe glob care ar trebui să asi
gure bunăstarea popoarelor se iro
sește. în mod aberant, pentru fabri
carea de unelte ale mortii si distru
gerii, în timp ce se extind tot mai 
mult zonele sărăciei si foametei. în 
general se poate spune că întreaga 
evoluție a economiei mondiale in 
1983 confirmă pe deplin că politica 
înarmărilor, a creșterii cheltuielilor 
militare afectează grav dezvoltarea 
economică și socială in lume, con
stituie o grea piedică în calea ieșirii 
din criza economică mondială.

în evoluția economiei mondiale din 
anul abia încheiat au apărut unele 
semne încurajatoare. După mai mulți 
ani de creștere lentă, de stagnare și 
chiar de regres, în 1983 producția 
mondială a sporit, potrivit estimări
lor O.N.U., cu 1,7 la sută. în același 
timp, presiunile inflaționiste au mai 
slăbit.

Cu toate acestea, nu se poate vorbi 
de o reală și profundă ameliorare a 
situației economice generale — și 
cu atît mai puțin de o ieșire din 
criză. Sporul de producție n-a fost 
uniform repartizat pe diferite gru
puri de țări și nici in interiorul 
acestora. Dacă țările socialiste euro
pene au realizat, în medie, în 1983 o 
creștere de 3,3 la sută, iar țările ca

pitaliste industriale un spor de 2 la 
sută, statele în curs de dezvoltare 
au cunoscut, practic, o stagnare (0.2 
la sută), pentru al treilea an conse
cutiv. Aceasta a dus la adîncirea 
decalajelor dintre țările bogate și 
cele sărace, fapt reflectat și de creș
terea, cu 20 la sută după 1980, a discre
pantei în ce privește venitul pe lo
cuitor. care. în. prezent. este de 
10 340 dolari in primul grup de țări 
și de numai 250 de dolari în cel 
de-al doilea.

Fără îndoială. In persistenta aces
tor fenomene negative menținerea 
și, mai mult, sporirea cheltuielilor 
militare joacă rolul preponderent.

Impactul escaladei cursei înarmă
rilor și. implicit, al cheltuielilor mi
litare se resimte — așa cum rezul
tă și din analizele efectuate de 
O.C.D.E. — chiar în statele în care 
tendințele de relansare economică 
amintite par mai pronunțate. în- 
tr-adevăr, în aceste state, ritmurile 
de creștere realizate în 1983 s-au 
dovedit insuficiente pentru a reduce 
șomajul, care, pe ansamblul lumii 
capitaliste dezvoltate, se menține la 
cei mai ridicat plafon — circa 32 mi
lioane persoane — de la marea criză 
din anii '30.

Este în fond și explicabil dacă se ține 
seama de faptul că bugetele milita
re în continuă creștere absorb fon
durile care ar putea fi folosite la 
crearea de noi locuri de muncă, 
într-adev.ăr, în țările membre ale 
N.A.T.O., nivelul alocațiilor militare 
pe locuitor este de 300 de dolari (iar 
în S.U.A. chiar de 938 de dolari) in 
comparație cu 110 dolari cit repre

zintă media pe plan mondial. Nu este 
de aceea deloc întîmplător că 
șomajul a atins pe ansamblul țări
lor N.A.T.O. niveluri fără precedent, 
tocmai in condițiile în care bugetele 
militare ale acestor țări au cunoscut 
an de an creșteri continue.

Studii recente au arătat, în modul 
cel mai convingător, că o reducere 
chiar și modestă, de 4—8 la sută, a 
sumelor irosite in prezent pe înar
mări ar duce la crearea unui în
semnat număr de locuri de muncă 
(în general se apreciază că un mi
liard de dolari afectat scopurilor 
productive creează de 2—4 ori mai 
multe locuri de muncă decît în cazul 
cînd aceeași sumă este alocată scopu
rilor militare). Din păcate însă, nu 
există indicii ale unei asemenea ten
dințe. Dimpotrivă, pentru a ne re
feri la cazul țărilor N.A.T.O., la re
centa reuniune de la Bruxelles s-a 
decis o nouă sporire a acestor chel
tuieli cu 4 la sută pe an. Or. aceasta 
prevestește, neîndoios, o nouă înrău
tățire a situației economice, inclusiv 
a șomajului.

In același timp, cursa frenetică a 
înarmărilor și a cheltuielilor milita
re duce la agravarea continuă a de
ficitelor bugetare. Este știut, pentru 
a ne referi la un singur exemplu, 
că noile rachete nucleare destinate 
amplasării în Europa costă S.U.A. 
nu mai puțin de 7 miliarde de do
lari. Or, aceasta împovărează și mai 
mult bugetul militar american, care, 
în actualul exercițiu financiar, a 
atins nivelul record de 249,8 miliarde 
de dolari, ceea ce va produce, după 
aprecierile specialiștilor americani, 
un gol de circa 200 de miliarde în 
ansamblul bugetului federal.

La rîndul lor, gradul înalt de nefo- 
losire a forței de muncă, ca și defi
citele bugetare, determinate de chel
tuielile militare, au contribuit și în 
cursul anului trecut la intensificarea 
măsurilor protecționiste, care au ac
ționat in direcția restrîngerii schim
burilor economice dintre state. Po
trivit estimărilor G.A.T.T., comerțul 
internațional a stagnat in 1983. Evo
luțiile negative din domeniul comer
țului, ca și cele din sfera relațiilor 
monetar-valutare au pus la grea în
cercare sistemul financiar interna
țional, în special capacitatea sa de a 
susține procesul dezvoltării econo
mice în lume.

Desigur, la crearea actualei situa
ții economico-financiare îngrijoră
toare a contribuit, concomitent cu 
sporirea cheltuielilor militare, și po
litica dobinzilor înalte, promovată, 

în primul rînd, de S.U.A. Potrivit 
datelor Băncii Mondiale, între 1970— 
1983, datoria externă a țărilor în curs 
de dezvoltare a sporit de 11 ori (de 
la 63,7 la 700 miliarde de dolari), iar 
serviciul ei, adică ratele de amorti
zare a datoriei propriu-zise și dobîn- 
zile aferente, de circă 18 ori. Dobîn- 
zile înalte au făcut 6ă crească nemă
surat dificultățile economice și fi
nanciare ale statelor rămase în urmă 
și, implicit, capacitatea lor de dezvol
tare. în aceste condiții, se evidențiază 
și mai puternic caracterul nefast al 
cheltuielilor militare, în al căror an
grenaj sînt implicate, din păcate, tot 
mai mult și țări în curs de dezvol
tare. Nupnai statelor rămase în urmă 
neproducătoare de petrol le revin 16 
la sută din cheltuielile militare mon
diale, ceea ce se răsfringe, firește, 
pegativ asupra dezvoltării lor eco- 
nomico-sociale.

Desigur, de pe urma faptului că 
țările în curs de dezvoltare cheltu
iesc în scopuri militare o parte tot 
mai însemnată din venitul național 
beneficiază, aproape in exclusivitate, 
statele dezvoltate din Nord, exporta
toare de arme și tehnologie de 
război. Pentru țările sărace impor
tatoare de arme, dar nu numai pen
tru ele, ci, in general, pentru toate 
statele lumii, povara înarmărilor de
vine tot mai grea, ținînd seama de 
faptul că în fiecare an prețul noilor 
sisteme de armament crește cu 4,5—5 
la sută.

Pe bună dreptate s-a spus că, și fără 
a fi folosite, armele, pentru a căror 
fabricare se irosesc fonduri tot mai 
uriașe, ucid milioane și milioane de 
oameni. Este o realitate tragică ce 
a fost încă o dată pusă în evidență 
cu prilejul recentei conferințe ge
nerale ă F.A.O. Datele prezentate 
în documentele conferinței au ară
tat că dacă pentru dezvoltarea agri
culturii țărilor sărace se acordă un 
ajutor de numai 1,60 de dolari pe 
locuitor, pentru înarmări se alocă o 
sumă de aproape 200 de ori mai 
mare, sau că ansamblul proiectelor 
realizate de Programul Alimentar 
Mondial în cei 20 de ani de activi
tate se ridică la o sumă de circa 200 
de ori mai mică decît cheltuielile 
militare mondiale intr-un singur an. 
Nu este de aceea de mirare că nu
mărul persoanelor care suferă de 
malnutritie sau mor de foame se 
ridică la niveluri incredibile.

Dar chiar și în țările puternic dez
voltate extinderea înarmărilor, esca
lada cheltuielilor militare au implij- 
cații economice, și sociale din cele. 

mai grave. Deosebit de semnificative 
în acest sens sint dezvăluirile re
cente ale influentului cotidian ame
rican „Washington Post", care arăta 
că pînă și o economie atît de dez
voltată cum este cea a S.U.A. face 
tot mai greu față apăsării imense
lor cheltuieli militare. Reducerea 
programelor sociale legate de asis
tența medicală, învățămînt, ajuto
rarea șomerilor, persoanelor nevo
iașe, a bătrînilor etc. ; insuficiența 
fondurilor pentru combaterea poluă
rii, pentru îmbunătățirea sistemelor 
rutiere și de transport ; amînarea 
altor importante investiții reclamate 
de dezvoltarea infrastructurii — toa
te acestea, releva ziarul, sînt o con
secință directă a sporirii cheltuieli
lor militare. Și, pe bună dreptate, 
cotidianul american își punea între
barea : cită vreme mai pot aștepta, 
nesoluționate. aceste probleme ?

Tocmai asemenea fenomene sînt 
avute în vedere de acei specialiști 
care apreciază că ieșirea din criză, 
relansarea economiei mondiale sînt, 
practic, imposibile in condițiile men
ținerii și sporirii continue a nivelu
lui cheltuielilor militare.

Fără a epuiza datele problemei, 
faptele, cifrele, realitățile evidenția
te mai sus pun pregnant in lumină 
caracterul realist al aprecierilor to
varășului Nicolae Ceaușescu din 
Mesajul de Anul Nou, ca și din cu- 
vintarea rostită cu prilejul primirii 
șefilor misiunilor diplomatice, apre
cieri potrivit cărora dacă va conti
nua creșterea bugetelor militare în 
ritmurile din ultimii ani, aceasta va 
submina măsurile și semnele unei 
redresări economice, va duce la în
răutățirea și mai gravă a situației 
economice generale și, in mod deo
sebit, a țărilor în curs de dezvoltare.

Tocmai de aceea, România socia
listă, președintele ei se pronunță 
ferm și consecvent pentru oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la mă
suri efective de dezarmare, in pri
mul rînd de dezarmare nucleară, 
pentru reducerea cheltuielilor mili
tare și folosirea fondurilor astfel 
obținute în scopul dezvoltării eco- 
nomico-sociale. Firește, pe această 
cale s-ar putea obține resursele 
tehnico-materiale, financiare și uma
ne necesare sprijinirii eforturilor 
îndreptate spre lichidarea subdez
voltării, spre asigurarea progresului 
tuturor popoarelor, a păcii și secu
rității in întreaga lume.

Gh. CERCEEESCU

Pentru re?
pașnică a diferendelor 
din America Centrală 

Declarația ministrului 
de externe 

al Republicii Costa Rica
SAN JOSE 4 (Agerpres). — Car

los Jose Gutierrez, care în- urma 
unei remanieri guvernamentale a 
preluat de la 1 ianuarie a.c. funcția 
de ministru de externe al Republi
cii Costa Rica, a declarat că țâra sa 
sprijină eforturile grupului de la 
Contadora pentru soluționarea paș
nică a problemelor din America 
Centrală. El a anunțat, dealtfel, 
că va participa la viitoarea reuniu
ne a grupului de la Contadora. Pe 
de altă parte, Carlos Jose Gutier
rez a reafirmat hotărîrea guvernu
lui co.starican de a promova o poli
tică de „neutralitate permanentă și 
activă", Costa Rica rezervindu-și 
dreptul de a-și defini de sine stă
tător propriile opțiuni politice și 
sociale.

TEGUCIGALPA 4 (Agerpres). — 
Evocînd, în cadrul unei conferințe 
de presă, viitoarea reuniune a mi
niștrilor de externe din qinci țări 
căntroamericane — Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Salvador — cu omologii lor din sta
tele „Grupului de la Contadora" — 
Columbia, Mexic, Panama și Vene
zuela — reuniune care urmează să 
se desfășoare la Ciudad de Panama 
în perioada 7—9 ianuarie a.c., șeful 
diplomației honduriene, Edgardo 
Paz Barnica, a estimat că „1984 ar 
putea fi anul unei păci onorabile, 
asigurată de centroamericani înșiși".

Sesiunea Adunării 
Naționale Revoluționare 

a Beninului
COTONOU 4 (Agerpres). — La 

Cotonou s-au deschis lucrările se
siunii Adunării Naționale Revolu
ționare a Beninului, care exami
nează proiectele programului de pro
ducție și investiții și bugetului de 
stat pe anul 1984 și urmează, tot
odată. să aprobe unele amendamen
te la Constituție. Luind cuvîntul, 
Mathieu Kerekou, președintele, re
publicii, președintele C.C. al Parti
dului Revoluției Populare a Beni
nului, a subliniat necesitatea utili
zării judicioase a alocațiilor bugeta
re, stimulării creșterii productițgL și 
productivității muncii, perfecționă
rii activității de conducere a între
prinderilor în toate sectoarele de 
activitate.
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