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CAMPANIA DE PRIMĂVARA
PREGĂTITĂ TEMEINIC!

în acest an. potrivit planiilui de 
dezvoltare a agriculturii, urmează să 
se obțină o producție de 29 milioane 
tone de cereale, precum și cantități 
mult mai mari față de ceilalți ani 
la plantele tehnice, legume, cartofi, 
fructe și struguri, 
mare răspundere, 
cărora trebuie să 
mai înalt grad, incă de la începutul 
anului, organele și organizațiile 
de partid, consiliile populare, con
ducătorii de unități agricole, toti 
oamenii muncii din agricultură. 
Important este ca încă din aceste 
zile să se treacă cu toate forțele 
la executarea lucrărilor pregăti
toare în vederea insămințărilor 
și a_ celorlalte lucrări agricole de 
primăvară. Iar activitatea de pre
gătire a producției agricole din acest 
an, activitate 
se intensifică 
apropiem de 
campaniei de . 
dul țării va avea loc mai repede, la 
sfirșitul lunii februarie.

Răspunzînd chemării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a se obține în 
acest an recolte record, de a se ac
ționa în așa fel încit anul 1984 
marcheze o dezvoltare 
agriculturii noastre, să 
înfăptuirea neabătută a 
Iuții agrare, în unitățile 
fac pregătiri intense : 
tractoarele și celelalte utilaje 
vor fi folosite in campania de 
măvară, se fertilizează terenurile cu 
îngrășăminte naturale și chimice, se 
asigură și se condiționează semințele, 
iar în multe locuri continuă lucrările 
de hidroameliorații — combaterea 
eroziunii solului, amenajările pen
tru irigații, desecări și alte lucrări 
avind ca scop extinderea suprafeței 
arabile. Toate acestea sint insolite 
de perfecționarea pregătirii profe
sionale a cooperatorilor, mecaniza
torilor. a celorlalți oameni ai muncii 
din agricultură, activitate de mare 
însemnătate, care îi va ajuta să stă- 
pinească mai bine tehnologiile de 
lucru al pămintului, de creștere a 
animalelor. Din această activitate 
vastă. în momentul de față se deta
șează citeva probleme de a căror 
rezolvare trebuie să se ocupe cu 
cea mai mare răspundere toți cei 
chemați să concure ,1a buna desfă
șurare a ' muncii din agricultură.

Fără îndoială, pe primul plan se 
eltuează repararea tractoarelor și 
mașinilor agricole. Buna funcționare 
a acestora este hotăritoare pentru 
încadrarea înșămînțărilor de primă
vară in termenele stabilite și exe
cutarea acestor lucrări la un nivel 
calitativ superior, care să garanteze 
obținerea producțiilor mari prevăzu- 
.e pentru acest an. Potrivit ultimc- 
.or date furnizate de Ministerul 
Agriculturii, tractoarele au fost re

spirate in proporție de 51 la sută.

Sint sarcini de 
de îndeplinirea 
se ocupe in cel

complexă și variată, 
pe măsură ce ne, 

momentul declanșării1 
primăvară, care în su-

să 
puternică a 
se asigure 
noii revo- 
agricole se 
se repară 

care 
pri-

Din primele zile ale anului 1984

ACTIVITATE RODNICA PENTRU

ÎNDEPLINIREA exemplara a planului
Veștile sosite ieri la redacție aduc cu ele noi fapte ce exprimă hotărirea 

cu care au trecut colectivele de oameni ai muncii, din întreaga țară, la în
făptuirea sarcinilor de plan cantitative și calitative din acest al patrulea an al 
cincinalului. Este răspunsul muncitoresc la înflăcăratele îndemnuri patriotice 
adresate de tovarășul Nicolae Ceaușescu in Mesajul de Anul Nou muncito
rilor, țăranilor, intelectualilor, întregului nostru popor de a munci cu întreaga 
capacitate pentru prosperitatea patriei noastre socialiste.

Lucrările sint mai avansate în sta
țiunile pentru mecanizarea agricul
turii din județele Sibiu, Suceava, 
Bacău, Mureș. Olt, Covasna și Dolj. 
Sub media realizărilor pe tară se 
situează unitățile de mecanizare din 
județele Călărași, Giurgiu, Constan
ta, Timiș și Tulcea. Potrivit acelorași 
date, semânătorile pentru plante, 
prăsitoare au fost reparate in pro
porție de 66 la sută, cele pentru 
plante păioase — 60 la sută, iar ma
șinile de plantat cartofi — 70 la

Pentru
producții 
agricole 
record
în anul
1984

sută. Sint mai avansate față de alți 
ani lucrările de reparații la grapele 
de discuit, mașinile de administrat 
amendamente și îngrășăminte orga
nice etc.

în toate stațiunile pentru mecani
zarea agriculturii și centrele specia
lizate este necesar să fie intensifi
cate lucrările de reparații, îndeosebi 
Ia tractoare, pentru ca această acti
vitate să se încheie în prima parte 
a lunii februarie, așa cum este pre
văzut in programul stabilit.

RESPECTAREA TERMENU
LUI PREVĂZUT PENTRU RE
PARAREA UTILAJELOR A- 

.GRICOLE PRESUPUNE OR
GANIZAREA TEMEINICA A 
MUNCII ÎN ATELIERE SI 
CONTINUAREA ÎN RITM MAI 
INTENS A ACȚIUNII DE RE- 
CONDITIONARE ȘI REFO- 
LOSIRE A PIESELOR -DE 
SCHIMB. ÎNTREPRINDERILE 
PRODUCĂTOARE 
DE SCHIMB AU 
DE LIVRARE A 
SA RESPECTE
ASTFEL ÎNCÎT REPARAȚIILE 
SA POATĂ FI EXECUTATE 
LA TIMP ȘI DE BUNĂ CA
LITATE.

în aceste zile prioritate trebuie 
acordată fertilizării terenurilor cu 
îngrășăminte organice măsură

DE PIESE 
OBLIGAȚIA 
ACESTORA, 
GRAFICELE

agrotehnică de cea mai mare însem
nătate pentru sporirea randamente
lor la hectar, îndeosebi la culturile 
prăsitoare care se insămințează pri
măvara. De asemenea, realizarea 
producțiilor la culturile in sistem 
intensiv nu este cu putință fără fo
losirea unor doze mari de gunoi de 
grajd. Iată de ce acum trebuie folo
site tractoarele cu remorci, dar mai 
cu seamă atelajele la transportul gu
noiului de grajd la cimp, in grădini
le de legume sau în plantațiile de 
pomi. Din datele furnizate de mi
nisterul de resort rezultă că în unele 
județe această acțiune nu se desfă
șoară corespunzător. Astfel, in tri
mestrul patru al anului trecut au 
fost transportate la cimp doar 67 la 
sută din cele aproximativ 8.5 mili
oane tone îngrășăminte organice. 
Dacă în județele Buzău, Bihor. Bis- 
trița-Nâsăud, Călărași, Covasna. 
Harghita, Iași, Neamț. Sibiu, Sucea
va. Vilcea și în sectorul agricol Ilfov 
a fost depășit simțitor programul de 
fertilizări, in alte județe cantitățile 
transportate la cimp reprezintă foar
te puțih din ceea ce s-a prevăzut 
pentru perioada respectivă : Gala*i 
— 11 la sută ; Giurgiu — 14 la sută, 
Gorj si Caraș-Severin — cite 23 la 
sută. Brăila și Satu Mare — cite 31 
la sută.

ÎN TOATE UNITĂȚILE A- 
GRICOLE TREBUIE SĂ SE 
ACȚIONEZE ENERGIC LA 
TRANSPORTUL ÎN CÎMP AL 
ÎNGRĂȘĂMINTELOR ORGA
NICE, CONDUCERILE ACES
TORA AVÎND OBLIGAȚIA SA 
MOBILIZEZE UN NUMĂR 
SPORIT DE OAMENI LA ÎN
CĂRCAREA SI DESCĂRCAREA 
MIJLOACELOR DE 
PORT.

Concomitent cu intensifies 
tilizării terenurilor este n 
se acționeze mai energic p 
chejerea arăturilor adinei r 
suprafețele. Potrivit datelor 
te de Ministerul Agriculturii, 
mas de arat 28 400 hectare în 
tile agricole și aproape 700 000 
re reprezentind loturile în folosința 
personală a cooperatorilor, precum 
și terenurile din zona necooperativi- 
zată. Potrivit aprecierilor specialiști
lor, în unele zone s-a produs dezghe
țul solului;''îh aceste' condiții’- trfebiife 
să se lucreze din plin lă arat.

ÎNTRUCÎT, LA CULTURILE 
CARE SE ÎNSĂMÎNȚEAZĂ 
PRIMĂVARA, ARATURILE A- 
DÎNCI SÎNT HOTĂRÎTOARE 
PENTRU NIVELUL RECOLTEI, 
ESTE NECESAR CA ORGANE
LE AGRICOLE SĂ ÎNTRE
PRINDĂ MĂSURI HOTĂRÎTE 
ÎN VEDEREA ÎNCHEIERII
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Prioritate produselor 
pentru export

Harnicul colectiv de oameni 
ai muncii de la prestigioasa în
treprindere bucureșteană „23 
August" din Capitală a pășit in 
noul an cu hotărirea fermă de a 
îndeplini exemplar, ritmic și in
tegral sarcinile de plan pe 1984. 
O atenție prioritară se acordă 
realizării producției pentru ex
port : chiar in aceste zile de în
ceput de an sînt în curs de fi
nalizare lucrările privind execu
ția priritelor automotoare de 
180 CP pentru transportul fero
viar — produse care se realizea
ză pentru prima dată in tară Si 
care, datorită înaltelor per
formante tehnice, vor fi livrate 
in premieră la export.

în fotografia alăturată : o 
secvență din secția montaj-lo- 
comotive. unde muncitori con
duși de Gheorghe Buruc, Erou 
al Muncii Socialiste, finalizează 
produse ce vor fi livrate in 
zilele următoare partenerilor 
externi.
Foto-text : E. DICIIISEANU

VALEA JIULUI : Cărbune

ins-

ă- 
nită- 

flecta-

(Continuare in nag. a IlI-a)

La ferma nr. 9 a I.A.S. Odobești, județul Vrancea, lucrările de tăieri la vița de vie se execută sub îndrumarea șefului 
de fermă Nicolae Popa și a tehnicianului Toader Istrate

i „Panoplia" vredniciei
I

i
I
I

i
I

Cu Mișcă T. Costică, președintele cooperativei agri
cole de producție Bucov, județul Prahova :

— Cum a fost ’83, pentru cooperatorii din Bucov ?
Președintele răspunde in felul lui ocolit la întrebarea 

simplă :
— In 1962 obțineam, în medie, la hectar : 1 200 kg 

grîu, 1 500 kg porumb, 3 500 kg struguri, 18 000 kg le
gume, 3 000 kg fin uscat. Producția globală pe coope
rativă era de 3,5 milioane lei, iar valoarea unei zile 
de muncă — 20 lei.

— Totuși, 1983 f...
— In 1983 am realizat, în medie, la ha: .4 500 kg griu, 

8 600 kg porumb, 11 000 kg struguri, 35'000 kg legume, 
6 000 kg fin uscat. Producția globală a cooperativei s-a 
ridicat la 75 milioane lei, iar valoarea unei norme — 
140 lei.

— Deci 1983 a fost...
Mișcă T. Costică intervine prompt, pe replică :

f
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— ...n-a fost rău, dar putea fi mai bun. Da, obținînd 
cel puțin 5 000 kg grîu la hectar și peste 10 000 kg po
rumb, putea fi bun... Așa cum vrem să fie 1984 !

Privim chipul acestui om. Chip asprit de vinturile 
tuturor anotimpurilor. Nu-i ușor să scoți de la Mișcă 
T. Costică un cuvint de laudă. Poate tocmai pentru că 
președintele din Bucov știe, ca mulți alții, cite re
zerve imense de recoltă mai are încă pămîntul. De 
aici poate și felul său rezervat cu mulțumirile pen
tru ce și cit a făcut cooperativa al cărei președinte 
este de la înființare.

In timp ce-l ascultam, am observat că un întreg pe
rete, ba chiar doi pereți ai sediului cooperativei erau 
„tapetați" numai cu diplome. O panoplie cu care s-ar 
putea minări orice colectiv, orice unitate de produc
ție. Diplome pentru locurile fruntașe — pe județ și pe 
țară — la producțiile de porumb, griu, legume etc. 
Atestate emoționante ale vredniciei și hărniciei în lu
crarea cu dragoste și știință a pământului. Și chemări 
la producții mereu sporite.

Nu lipsește din această mult rîvnită panoplie decit 
steaua de Erou al Muncii Socialiste a- președintelui 
cooperativei. Păstrată la loc de cinste, acasă...

Ilie TĂNĂSACHE
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Anul Nou este ase
mănat cu un copil. Un 
copil frumos așa cum 
sint, îndeobște, toți 
copiii țării. Dar și un 
copil extraordinar ve
nit parcă din povești, 
fiindcă el crește in
tr-o zi cit in șapte. 
Imaginea devine cu- 
rind a unui tinăr plin 
de vigoare ; imagi
nea e, de fapt, a în
seși tinereții patriei. 
Nici nu ne-am putea 
închipui România de 
azi fără această tot 
mai tinără înfățișare. 
Pe drept cuvînt spu
nem : de la un an la 
altul țara întinerește. 
Nu e aici nici o con
tradicție, 
vorul 
uriașe 
strucția 
de întregul 
conducerea 
pe întregul 
patriei, din 
cîmpie, 
sud, din platoul Tran
silvaniei pină la Du
năre și Mare. Țara a 
devenit în zilele noas
tre un vast șantier di
namizat de 
nerești. Te 
m i n d r i e 
trimisă 
Nicolae 
conducătorul iubit 
exemplul cel 
strălucitor pentru ti
neretul revoluționar, 
prin care se 
tează bilanțul muncii 
patriotice a

fiindcă iz- 
acestei forțe 
stă în con- 

desfășurată 
popor, sub 
partidului, 
cuprins al 
munți în 

din nord în

energii ti- 
umple de 
telegrama 

tovarășului 
Ceaușescu, 

Și 
mai

rapor-

tinerei

125 DE ANI DE IA FORMAREA STATULUI NApONAț 
ROMÂN PRIN UNIREA MOLDOVEI CU MUNTENIA

Temeiurile trainice
ale unității noastre

și formarea, prin aceasta, a statului 
în cronica țării ca o adevărată bornă 
poporului român. Se încununau astfel

Unirea Moldovei cu Muntenia 
național român modern se înscriu 
de hotar, ca o istorică cucerire a , , 
veacuri multe de luptă și jertfă ale românilor pentru împlinirea idealu
rilor lor de a trăi liberi intr-o Românie liberă. Unirea Principatelor-su- 
rori. Moldova și Muntenia, era un act legitim, firesc și necesar, pentru 
că de o parte și de alta a Milcovului .trăiau fiii aceluiași popor, uniți 
prin aceeași străveche obirșie daco-română, prin aceeași limbă, prin ace
leași obiceiuri, prin același fel de a gindi și a fi, prin aceleași nevoi 
și aspirații. După cum fiii aceluiași popor trăiau din adincuri de vremi 
de-o parte și de alta a Carpaților, năzuind la aceeași firească unire, as
pirină la înfăptuirea unui stat national unitar românesc, ca temelie pen
tru realizarea dezideratelor libertății sociale și naționale.

In acest cadru, unitatea limbii române a fost una dintre pîrghiile care 
au dat un trainic suport unității naționale, care au legat strins într-o 
unică familie pe toți românii, iar lupta pentru unificarea ortografiei, 
pentru cultivarea limbii literare — așa cum se relevă în articolul de 
față — s-a constituit, intr-o componentă a luptei pentru unitate politică, 
într-uh factor de întărire a conștiinței de sine a întregului popor român.

Lupta pentru formarea statului na
țional român a polarizat și însu
flețit toate preocupările și acțiu
nile întreprinse în domeniul eco
nomic, social, politic și 
Acestui imperativ istoric 
dialitatex vitală i s-au 
toate eforturile forțelor 
patriotice, ale întregului ____ _
por. în acest context, păstrarea și 
intărirea unității limbii române, con
siderată cu îndreptățire premisă, ar
gument și factor important al unită
ții național-politice, a reprezentat 
țelul care a orientat, concentrat și în
suflețit, fără excepțip, toate preocu
pările lingvistice ale celor mai di
verși învățați, constituie o caracte
ristică a gindirii și luptei multor ge
nerații de cărturari. A propaga ideea 
unității dc limbă și cultură însemna 
pentru acești învățați a pregăti calea 
spre unitatea politică, reprezenta, in 
viziunea acestora, o componentă a 
luptei generale pbntru emancipare și 
unitate politică, a acțiunii masive și 
unitare pentru împlinirea dezide
ratelor vitale ale poporului român, 
așa cum le proclamase Bălcescu : 
„libertate socială, unitate națională 
și independență' națională".

în interesul și eforturile lor pentru 
cultivarea limbii învățații nu pier
deau o clipă din vedere țelul unifi
cării politice, toate fiind străbătute 
de fascinația aceluiași ideal, acele
iași ținte, aceluiași vis. Aceste efor
turi se intemeiau pe conștiința uni
tății naționale și a rolului limbii 
in procesul înfăptuirii unității poli-
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cultural, 
de primor- 
subordonat 
progresiste, 
nostru po-

~ ^R"

\

\!

a

iai^uaFie

M 
•Av

1859-1984
tice, al făuririi statului național ro
mân — dezideratul primordial al 
epocii, magistral definit, către jumă
tatea secolului trecut, de George Ba- 
riț : „Unirea și unimea națională sint 
bunuri mari, importante și insufleți- 
toare, care nu cer mai mult decît 
voința tare de a fi și a răminea un 
singur popor..., toți naționali, toți 
frați, vorbitori ai unei limbe păstrate 
de străbuni și de veacuri, toți fii ai 
unui popor păzitor de legile morale,

naționale

anul pe 
încheiat, 

Central al 
Tineretului 

anga j in- 
în noul an

generații în 
care l-am 
Comitetul 
Uniunii 
Comunist 
du-se ca
să-i mobilizeze pe ti
neri la realizarea unor 
acțiuni și mai ample 
de muncă patriotică, a

care le văzusem pină 
atunci în călătoria de 
la Medgidia la Agi- 
gea. Marea Neagră 
care avea curind să-și 
reverse, prin pompe, 
apele înapoi, pe un 
braț nou al fluviului 
ce-a venit din vre
muri geologice mereu

mi-a explicat el. Nu 
mult după aceea, a- 
tenția mi-a fost atrasă 
nu spre o semnătură, 
ci spre zeci și 
intîlnite de la 
tronson la altul, 
tra zidită asemănin- 
du-se leit cu filele 
unei cărți. Timpul, in

TINERII

zeci, 
un 

pia-

tinerețea revoluționară a patriei
Reportaj de Vasile BÂRAN

pămintul ro-
sfir’șitul 

am. fost din

căror valoare să fie 
cu 15 la sută mai 
mare decit cea prevă
zută in 1983.

Tinerii și tinerețea 
patriei — vers din în
săși epopeea construc
ției pe 
mânesc.

...Spre 
toamnei
nou citeva zile repor
ter pe șantierul Du
năre — Marea Nea
gră. Era atunci un 
soare ce-și arunca ra
zele în rafale precum 
un uriaș reflector, 
voind parcă să ne a- 
rate el însuși fapte și 
imagini și mai impre
sionante decit cele pe

spre 
pentru 
solemn, 
numit : 
rii in

s-a
Mă-

ea, creîndu-se, 
un moment 

ceea ce 
vărsarea
Dunăre ! în- 

tr-una din clipe, acele 
raze solare mi-au lu
minat o porțiune de 
piatră pe care unul 
dintre constructori se 
iscălise cu litere mari 
„de tipar" și eu 
vrut neapărat să-l 

Nu mi-a 
brigada

am 
cu- 
fost 
era

nosc.
greu : 
aproape și comandan
tul mi 
imediat.
gadier s-a arătat ui
mit de întrebarea 
mea : „Dar toată lu
mea se iscălește 1“ —

l-a prezentat 
Tînărul bri-

atîtea cazuri, a acope
rit hirtia. Pietrele din 
zidurile Canalului, 
care se asemănau atit 
de mult cu paginile 
unei cărți, aveau cu
rind să fie acoperite 
de apă. Apa precum 
Timpul, timpul pre
cum Apa. Tînărul 
constructor căruia ii 
evocam acest feno
men greu de biruit — 
dispariția sub ape a 
semnăturilor — m-a 
privit uluit. Cum de 
nu înțelegi? — păreau 
să-mi spună privirile 
sale limpezi. Dar cine 
se iscălise pe ziduri 
doar cu gîndul să i se 
vadă numele ? Cei

care semnaseră acolo 
nu făcuseră altceva 
decît să-și , marcheze 
sectorul în care lucra
seră, pentru ca atunci 
cind va trece comisia 
de expertiză să aibă 
imediat cunoștință 
despre echipele și bri
găzile care infăptui- 
seră lucrarea. Dacă e 
vorba de
— mi-a zis
— atunci 
noastră e 
chiar in existența Ca
nalului. Și eu am în
țeles că, într-adevâr, 
întreaga „magistrală 
albastră" (cum a fost 
supranumit Canalul) 
poartă, de fapt, sem
nătura tuturor con
structorilor ei.

Și mi-am adus a- 
minte cum in tot acest 
timp în care s-au ri
dicat primele noastre 
obiective industriale 
de mari proporții ța- 

. vind. în cuprinsul lor, 
mai fiecare, șantier? 
ale tineretului), cele
brele cetăți industria
le de Ia București. 
Tîrgu Jiu, Săvinești, 
Borzești, Galați, Su
ceava, Iași, Vaslui, 
Tirgu Mureș, Tumu 
Măgurele. Alexandria, 
Slatina, Craiova. Dro- 
beta-Turnu Severin. 
Argeș, Porțile de Fier, 
Călărași, Giurgiu și 
atitea altele, mi-am

semnătură 
acel tinăr 
iscălitura 
cuprinsă

(Continuare 
în pag. a V-a)

suferitor al străinului pină unde su
fere independența națională".

în sfera conștiinței unității națio
nale, unitatea și cultivarea limbii 
ocupau un loc de prim rang, ca prin
cipal element de constituire a unită
ții naționale, ca argument esențial in 
lupta pentru unitatea politică. Atare 
însușire și finalitate reprezenta una 
din coordonatele definitorii ale ideo
logiei lingvistice a întregului secol 
trecut, frecvent exprimată de toți în
vățații vremii. în concepția acestora 
limba era chemată, nesocotind grani
țele, să contribuie, împreună cu cei
lalți factori, la „dezvoltarea tot mai 
solidară a conștiinței naționale". Ca 
o componentă a etniei, limba repre
zenta un element de coeziune națio
nală, funcție despre • care doctorul 
Vasile Pop spunea, la 1838, că „nu
mai acolo încetează o nație, unde 
înceată limba care o unește".

Dezbaterea problemei unității și 
cultivării limbii române literare por
nește de la recunoașterea realității 
că, deasupra unor deosebiri fonetice 
și lexicale mai puțin însemnate, spe
cifice graiurilor din diferite regiuni, 
românii se înțeleg între ei, indiferent 
din ce teritoriu lingvistic fac parte, 
limba lor fiind unică. Atestarea și 
afirmarea comunității limbii români- 

' lor, a unicității acesteia, peste dife
rențierile regionale, se întîlnește la 
toți învățații vremii, din toate pro
vinciile locuite de români. Ea este 
evidențiată, încă din 1838, de către 
T. Cipariu : „Românii se înțeleg din 
orice corn de lume să fie". Heliade 
Rădulescu consemnează, 
aceeași realitate : „Noi 
Moldovenii și Ungurenii avem 
aceeași limbă și același dialect. Mica 
deosebire ce avem intre noi la vor
bire nu o putem socoti". O atestă 
M. Kogălniceanu, la 1843, în „Cuvin- 
tul introductiv" la „Cursul de istorie 
națională" ; o proclamă G. Bariț, în 
manifestul „Către filologii noștri", 
din 1858 : „Se înțelege astăzi între 
sine poporul întreg din toate țările 
(române — n.n.), fără a întimpina 
vreo mare greutate și precum rar se 
mai înțeleg părțile vreunei alte na
țiuni lățite și răspindite prin atitea 
țări, prin care se află întinsă româ- 
nimea". Ea este invocată de Aron 
Florian, în cursul său de istoria ro
mânilor, ținut la București în 1859, 
precum și de către Al. Papiu Ilarian, 
în memoriul adresat principelui 
Cuza, în 1860, prin care, constatînd 
că „locuitorii sint tot români, vorbesc 
tot o limbă", pe întreg teritoriul, îl 
îndeamnă să desăvirșească actul de 
la 24 Ianuarie, înfăptuind, astfel, 
„idealul român" prin unirea 
vaniei cu România.

Unitatea limbii noastre 
cultivarea ei, în perspectiva 
rii politice, au reprezentat aspirațiile 
și mobilurile care au stimulat și au 
antrenat toate forțele și acțiunile ca
pabile să asigure realizarea lor, 
fiind asiduu formulate și urmărite 
prin activitatea și lucrările învățați-

peste prevederi
Minerii Văii Jiului au început 

anul 1984 cu hotărirea fermă de 
a pune in valoare toate rezer
vele interne de sporire a pro
ducției de cărbune, de a-și or
ganiza și mai temeinic munca 
în abataje. în acest scop, in cele 
11 unități miniere se aplică o 
seamă de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice care vizează .mecani
zarea în continuare a lucrări
lor, sporirea productivității 
muncii, îmbunătățirea fluxului 
de transport al cărbunelui și 
reducerea conținutului de ce
nușă și steril din 
tras din abataje, 
zile de întrecere, 
află minerii din 
600 tone cărbune 
prevederile de plan la zi, mi
nerii din Aninoasa cu 350 tone 
și cei din Vulcan cu peste 200 
tone cărbune. Ei sint urmați în
deaproape de minerii din Pe- 
trila și Dîlja, care și-au reali
zat și depășit prevederile de 
plan pe primele cinci zile din 
acest an. (Sabin Cerbu, cores
pondentul „Scînteii").

cărbunele ex- 
După primele 
in frunte se 
Paroșeni, cu 
extras peste

ZALĂU : A fost pus în

funcțiune un nou turbo
generator

Constructorii și montorii de 
pe șantierele din Zalău ale în
treprinderii bucureștene „Ener- 
gombntaj" și 'Trustului de con
strucții industriale Cluj-Napoca, 
Trustului de izolații pentru 
lucrări industriale din Bucu
rești raportează- punerea în 
funcțiune a celui de-al 2-lea 
turbogenerator cu o putere 
instalată de 12 MW la în
treprinderea „Electrocentrale" 
din municipiul Zalău. Cele două 
turbogeneratoare, ale căror ca
zane funcționează cu cărbune, 
vor furniza în anul care vine 
90 000 MW energie 
(Eugen Teglaș, corespondentul 
„Scînteii").

electrică.

GALAȚI : Lansarea navei

la 1840,
Muntenii,

Și

Transil-

literare, 
unifică-

Dr. Victor V. GRECU 
cercetător științific 
la Centrul de științe sociale 
din Sibiu

(Continuare în pag. a V-a)

OBIECTIVE Șl SARCINI

ECONOMICE PRIORITARE

ÎN 19S4

® Energia electrică — 
asigurată ritmic, gos
podărită judicios, e- 
conomisită sever I

• Măsuri pentru rea
lizarea programelor 
privind 
zootehniei

dezvoltarea

maritime „Calafat"
Ieri, 5 ianuarie, la Șantierul 

naval din Galați a fost lansată 
nava de linie „Calafat" de 15 000 
tdw destinată transportului de 
mărfuri generale. Nava, a 
șaptea dintr-o serie de opt de 
acest tip, realizate aici, va in
tra în dotarea flotei noastre 
maritime. Ea are un grad ridi
cat de integrare cu echipamente 
românești. Acest eveniment de 
muncă de la începutul anului 
continuă activitatea bună des
fășurată aici în 1983 (întreprin
derea și-a îndeplinit planul pe 
anul trecut la producția-marfă 
industrială și Ia export înainte 
de termen). (Dan Plâeșu, cores
pondentul „Scînteii").

BORZEȘTI : Pe linia mo-

dernizării producției
Constructorii de utilaj chimic 

din Borzești, care și-au înscris 
în repetate rinduri numele pe 
lista fruntașilor in întrecerea 
socialistă, au pornit în noul an 
hotăriți să-și mențină locul 
ciștigat. Din primele zile, ei au 
expediat beneficiarilor noi uti
laje și instalații de înaltă teh
nicitate, 
înnoirea 
pentru 
obiectiv de prim-ordin. 
acest an, cînd 
are de realizat un volum de 
utilaje mai mare cu 400 tone 
față de cel din 1983, peste 80 
la sută din întreaga producție o 
reprezintă produsele noi și re- 
proiectate. 
pondentul

Preocuparea pentru 
producției constituie 

colectivul de aici un 
Și în 

întreprinderea

(Gh. Baltă, cores- 
„Scînteii").

VASLUI : Noi capacități

productive
începînd cu primele zile ale 

noului an, potențialul productiv 
al județului Vaslui s-a mărit 

' prin intrarea în funcțiune a noi 
și importante capacități indus
triale. Astfel, la întreprinderea 
de rulmenți din municipiul 
Bîrlad, în cadrul programului 
de dezvoltare a unității, a în
ceput să producă o capacitate 
de 850 tone piese forjate pe an. 
De asemenea, la Combinatul de 
fire sintetice din municipiul 
Vaslui a intrat în circuitul pro
ductiv o altă capacitate de 350 
tone fire etirate pe an, reali
zată în spații existente, care 
asigură o valorificare superioa
ră a materiei 
capacități sînt 
organizate a 
beneficiarilor.
corespondentul „Scînteii").

prime. Ambele 
rodul muncii bine 
constructorilor și 

(Petru Necula,
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SPIRITUL REVOLUȚIONAR,
SPIRITUL MUNCII DE ZI CU ZI

Cum participă comuniștii aleși în organele de partid la viața orga
nizațiilor din care fac parte, la perfecționarea activității acestora

DINTRE SUTE DE SCRISORI
0 GAROAFĂ LA ÎNCEPUT DE AN

Așa se numește cercul de isto
rie al elevilor de la Școala ge
nerală din comuna Avram lan- 
cu, județul Alba. In timpul va
canțelor, ei cutreieră munții 
adunind mărturii despre viața 
de ieri și de azi a oamenilor 
din Țara Moților. Au strips pină 
acum peste 1 000 de obiecte, țe
sături, încrustaturi in lemn, 
ceramică, unelte agricole, do
cumente referitoare la răscoala 
lui Horia, despre viața și acti
vitatea lui Avram Iancu, despre 
Marea Unire de la 1 Decembrie 
1018. Toate acestea au fost orga
nizate la școală intr-un mic 
muzeu care este vizitat de tot 
mai mulți cetățeni. Vizitatorii 
laudă cu dreptate strădania tul- 
nicarilor tancului. Și cum 
moții sint scumpi la vorbă, 
lauda este îndoită. Dar pe de
plin meritată.

La datorie
Impiegatul de mișcare Atllla 

Szabo, de la stația C.F.R. 
Apața, privea atent garnitura 
trenului de marfă care defila 
in viteză prin fața sa. Deodată, 
observă un vagon înclinat 
mult spre dreapta, din cauza 
unei defecțiuni la aparatul de 
rulare. Imediat îl anunță prin 
radio-telefon pe mecanicul loan 
Popa, care a oprit trenul. Va
gonul cu pricina a fost imediat 
scos din garnitură.

Prin modul exemplar in care 
impiegatul și-a făcut datoria, a 
fost evitat un eveniment fero
viar care putea provoca pagube 
materiale și blocarea magistra
lei de oțel timp de mai multe 
ore. Pentru fapta sa, impiegatul 
At.illa Szabo a fost felicitat și 
premiat de Direcția Regionalei 
Căi Ferate Brașov. Merită !

de 
le

Frumoasă 
inițiativa

Lucrătorii complexului 
condiționarea semințelor de
gume din Tulcea și-au propus 
in urmă cu citeva luni să de
vină și producători de... flori. 
Cum de semințe de flori nu se 
puteau plinge că nu aveau in 
depozitele complexului, și cum 
cei mai mulți dintre ei sint Și 
horticultori pricepuți, au trecut 
la amenajarea unui solar. L-au 
amenajat, in timpul lor liber, 
numai din materiale recupera
bile. Pină aici, nimic deosebit. 
Problema era : eu ce să încăl
zească solarul ? Au găsit o so
luție simplă și eficientă : cu 
căldura recuperată de la so
bele din cadrul complexului. 
Și astfel, fără nici o investiție 
bănească, ei au reușit ca in pri
mele zile ale acestui an ~~ 
„producă" și primele mii 
garoafe. Frumoase, ca și 
țiativa lor !

Colecție rară

sa 
de 

ini-

dar 
colț 

să 
viziteze Muzeul de științe natu
rale din Galați. Există aici o 
colecție care numără peste 
21 000 de fluturi. O parte din 
această colecție, considerată 
„valoare de patrimoniu", a 
fost pusă la dispoziția vizitato
rilor intr-o expoziție foarte 
atractivă. Cercetătorii de la mu
zeul gălățean se mindresc cu 
faptul că aici se află o specie 
din Madagascar, zice-se cel mai 
frumos fluture din lume, pre
cum și alți confrați ai săi, peste 
600 la număr, din specii exo
tice de pe mai toate meridia
nele globului.

larna este incă in toi, 
cine dorește să admire un 
de primăvară este invitat

Banatu- 
ajutorul 
Teremia

Arheologică
Specialiștii Muzeului 

lui din Timișoara, cu 
cetățenilor din comuna
Mare, au efectuat săpături și au 
dat la iveală vestigii arheologi
ce atestind existența a nu mai 
puțin de patru străvechi așe
zări situate in apropierea piriu- 
lui Giucușin. Piesele de cera
mică descoperite duc la conclu
zia datării primei așezări din 
perioada protodacică, iar cele
lalte trei conțin materiale pro
prii perioadelor dacică, daco
română și prefeudală. Cea mai 
prețioasă dintre piesele cerami
ce este o cană de factură daco
română găsită in stare in
tactă de un tractorist. După 
cum de o valoare documentară 
deosebită sint și monezile scoase 
la lumină. Tot atitea dovezi ale 
continuității populației daco
române in zona de nord-vest a 
Banatului.
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Pe scurtătură

In parcurile și zonele verzi 
din Satu Mare pot fi văzute nu
meroase poteci „trasate" direct 
peste ronduri cu flori și peste 
insulițele de iarbă de pașii unor 
trecători grăbiți, dar care ignoră 
munca pentru buna gospodărire 
și înfrumusețare făcută cu pri
cepere și pasiune de grădinarii 
municipiului. Pentru a descu
raja zelul prea grăbiților, edilii 
municipiului au trecut la plan
tarea in asemenea zone cu ne
doritele poteci a unei plante 
exotice foarte frumoase, dar 
care are și... țepi. Pe lingă as
pectul său 
planta are și 
„păzi" 
și grădinilor. Cei care se vor 
mai încumeta s-o ia „pe scurtă- ( 
tură", ] 
efectul... „ 
rilor !

decorativ plăcut, 
menirea de a 

frumusețea parcurilor

I
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.PUIILCtU O U IU —

pot simți pe propria piele 
l... grabei. Aviz amato- •

IRubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților | 
„Scînteii"

Aproape 1 200 de comuniști din 
municipiul Sibiu au fost investiți, 
la ultimele alegeri, cu calitatea de 
membri ai birourilor organizațiilor 
de bază, ai comitetelor de partid din 
întreprinderi și instituții, ai comi
tetelor municipal și județean de 
partid.

De ce am început rândurile de 
față cu această precizare ? Pentru 
că ea pune in evidență două lucruri 
deosebit de importante. Pe de o 
parte, faptul că in conducerea orga
nizațiilor și in organele de partid 
din municipiul Sibiu acționează o 
forță puternică, alcătuită din cei 
mai buni comuniști, ceea ce consti
tuie o garanție a îndeplinirii sarci
nilor ce le revin. Pe de alta, că in 
calitate de membri ai organelor de 
partid respective, ei au datoria să 
aducă o contribuție directă și per
manentă la perfecționarea activi
tății organizațiilor din care fac. 
parte, la creșterea eficienței muncii 
acestora în îndeplinirea sarcinilor 
economice și politico-educative.

își îndeplinesc toți membrii aleși 
în organele de partid, în bune con
diții, această îndatorire ?

...Felmeth Rozemari are 25 de ani 
și de aproape doi ani este secretara 
biroului organizației de bază nr. 8 
(preparare filatură) din întreprin
derea de stofe „LIBERTATEA". 
„Cred că n-aș fi putut să-mi înde
plinesc in bune condiții sarcina în
credințată de comuniști — ne spune
— dacă n-aș fi simțit, în tot acest' 
timp, ajutorul permanent al tovară
șului Dănilă Bozdoc, membru al 
comitetului de partid. In ce constă 
acest ajutor ? El începe din momen
tul elaborării planurilor de muncă
— cind ne recomandă, in funcție de 
prioritățile aflate în atenția comi
tetului de partid, problemele ce 
trebuie analizate — și se încheie 
cu controlul pe care îl face perma
nent, pe parcurs, asupra modului de 
îndeplinire a sarcinilor stabilite 
pentru birou, pentru ceilalți co
muniști". Odată cu această expli
cație am înțeles de ce la comitetul 
de partid există aprecierea că or
ganizația nr. 8 poate fi considerată 
model pentru modul în care comu
niștii își îndeplinesc sarcinile, pen
tru eficiența muncii desfășurate.

Inginerul Lucian Ghindea, direc
torul întreprinderii „FLAMURA 
ROȘIE'1, este, de mai mulți am, 
membru al comitetului municipal de 
partid. Are o bună experiență în 
îndeplinirea sarcinilor ce-i revin în 
această calitate. Ca membru de 
partid activează nu in organizația 
care reunește comuniștii din com
partimentele tehnico-economice, ci 
în cea din sectorul mecano-energe- 
tic. Dacă se simte în mod pozitiv 
prezența permanentă. în această 
organizație, a unui membru al co
mitetului municipal de partid ? 
„Absolut sigur" — ne spune secre
tarul biroului organizației de bază, 
Valeriu Beschi. Argumentele pentru 
acest „absolut sigur" sînt legate de 
faptul că, ni se spune, tovarășul 
director s-a implicat și se implică

in viața organizației nu de la dis
tanță, prin transmiteri de sarcini, 
ci din interior, prin participarea la 
toate acțiunile ei importante. De 
pildă, in calitate de membru al co
mitetului municipal de partid vede, 
incă în faza de elaborare, atît pla
nurile de muncă ale biroului orga
nizației de bază, cit și materialele 
pregătite pentru a fi supuse dezba
terii comuniștilor în adunările gene
rale. „A vedea" planurile și mate
rialele nu înseamnă pentru tovarășul 
Ghindea, așa cum ne-am dat sea
ma, o obișnuită lectură a lor. în
seamnă a gindi, împreună cu biroul 
organizației de bază, cum să fie 
mai bune, ce trebuie să conțină 
pentru a fi mai eficiente. Aceasta 
este — ca să ne exprimăm așa — 
„participarea nevăzută" la viața de 
organizație. Pentru că „participarea 
cea mai eficientă, cum apreciază se-

VIAȚA DE PARTID

în municipiul Sibiu
cretarul organizației de bază, este 
dialogul pe care-l angajează cu co
muniștii in toate împrejurările. Spre 
a cunoaște bine activitatea fiecărui 
comunist, a participat la peste 80 la 
sută din discuțiile individuale purta
te de biroul organizației de bază cu 
comuniștii".

Acest mod de a participa la viața 
organizației din care fac parte, de 
a se simți răspunzători pentru per
fecționarea continuă a activității ei 
este propriu — așa după cum ne-am 
putut convinge pe parcursul investi
gației noastre — majorității mem
brilor aleși in organele de partid. 
Dar nu la toți.

Gheorghe Stanciu este •^pretarul 
organizației de bază nr. 2‘ amorti- 
zoare din cadrul ÎNTREPRINDERII 
DE PIESE AUTO SIBIU. El este in 
același timp și membru al comite
tului municipal de partid. Ar fi de 
așteptat ca, avind in fruntea ei un 
membru al comitetului municipal, 
organizația de bază de aici să aibă 
o activitate model. E suficient însă 
să răsfoiești documentele acesteia — 
pentru a avea o imagine ' asupra 
participării comuniștilor la adunările 
generale, a calității materialelor 
prezentate, a combativității dezba
terilor — ca să te convingi că rea
litatea este departe de a corespunde 
cerințelor, exigențelor actuale. Unele 
din materialele care au făcut obiec
tul dezbaterilor in adunările ge
nerale (și ne referim la cele din 
lunile * iulie, august, septembrie 
și octombrie) abundă în generalități. 
Comuniștii nu-și găsesc nici locul și 
nici răspunderile concrete. ce le re
vin în asemenea „dezbateri", deși 
sbeția se corifruntă cu serioase pro
bleme in domeniul disciplinei și

al calității produselor. Absențele 
in număr mare aie comuniștilor de 
la aceste patru adunări generale nu 
pot fi, de asemenea, in nici, un 
fel acceptate. Tovarășul Ion A- 
leman, șeful secției organizato
rice a comitetului municipal de 
partid, care ne-a însoțit în această 
documentare, s-a mirat îndelung de 
„existența unei asemenea situații". 
După care a întrebat : „Cum de 
n-a sesizat comitetul de partid exis
tența unor asemenea deficiențe în 
activitatea organizației de bază de 
aici întrebarea este, evident, în
temeiată. Dar ea are și o altă față : 
Cum exercită comitetul municipal 
de partid controlul asupra activi
tății desfășurate de proprii săi 
membri ?

O înțelegere limitată a contribuției 
pe care^pot și trebuie s-o aducă co
muniștii aleși in organele de partid 
la perfecționarea muncii organizații
lor de bază in care își desfășoară ac
tivitatea am intilnit-o și la tovarășa 
ing. Elena Negreanu, directoarea în
treprinderii „VICTORIA", membră a 
comitetului județean de partid. 
Intr-adevăr, tovarășa Negreanu par
ticipă la toate adunările generale 
și, de asemenea, ia cuvîntul aproa
pe la fiecare din ele. Dar orien
tarea unei adunări generale, carac
terul ei analitic sau general, abstract, 
îl asigură, cum bine se știe, raportul 
prezentat. Or, ce se constată in 
această privința ? în timp ce intre- 
prinderea se confruntă cu probleme 
deosebite privind realizarea planului, 
a indicatorilor de eficiență economică, 
cele mai multe informări și ra
poarte prezentate în adunările ge
nerale ale organizației de bază 
au caracter pur tehnicist, abun
dă în generalități, fără a solicita 
clar. în funcție de situație, ce 
se cere din partea unui comunist 
sau altul, a cadrelor din conducere 
sau a organizației în ansamblul 
ei. în fața acestei situații, to
varășa Negreanu iși exprimă regre
tul că „nu mi-am făcut timp să văd 
și materialele înaintea adunărilor 
generale". E posibil. Dar nici să nu 
fi observat că acest „tip" de ma
teriale, care analizează de toate și 
nimic, se repetă de mai mult timp 
in cadrul acestei organizații ?

Ne-am referit la aceste exemple 
pentru că este vorba de cadre cu 
munci de răspundere, care tre
buie să îmbine permanent în ac
tivitatea lor — așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secreta-, 
rul general al partidului, la consfă
tuirea de la Mangalia — calitatea 
de specialiști cu aceea de conducători 
politici, de revoluționari. Evident, 
neajunsurile întilnite, precum cele 
relatate. n-a,r fi existat dacă tovară
șilor respectivi li s-ar fi cerut să ra
porteze periodic in fața organelor de 
partid din care fac parte asupra mo
dului in care iși îndeplinesc îndato
ririle de comuniști, de oameni in
vestiți cu munci de răspundere.

Constantîn PRIESCU

Comuna noastră, Bumbești-Jiu 
din județul Gorj, cu o populație de 
circa 12 000 locuitori, cu un speci
fic industrial-agrar. este in plin 
proces de urbanizare.. lată citeva 
exemple concrete care vin să ilus
treze această afirmație. Numai in 
1983, pe lingă cele 2 000 de aparta
mente de care dispunem, s-au dat 
în folosință alte 160 pentru oamenii 
muncii din unitățile industriale și 
cooperatiste ; în plus, s-a inaugu
rat noua clădire a Liceului indus
trial Sadu, dotată cu 20 de labora
toare. în primele săptămini ale 
acestui an se va termina fundația 
pentru încă 100 de apartamente și 
se va finisa un nou atelier al școlii 
cu o suprafață de 1 500 mp și o sală 
de sport.

Nu 6tâm mai prejos nici cu dez
voltarea micii industrii : pregătim 
de pe acum înființarea unei vărării 
cu o producție de 140 tone, a unei 
secții-de agregate minerale și a al
teia de artizanat. Cred că nu e lip
sit de interes să subliniez faptul că, 
numai in ce privește mica produc

ție, producția-marfă in 1984 va fi 
de 714 000 lei.

Aș mai aminti că, pe lingă 
unitățile de prestări-servicii de 
care dispunem, am început să ex
tindem secția de tricotaje și, in 
primul trimestru al anului in curs, 
se va inaugura și o secție de cos
metică și coafură.

Prin contribuția în bani și în 
muncă a localnicilor vom începe 
curind modernizarea pieței din 
centrul civic și vom deschide, in 
cursul lunii mai, un ștrand cu o 
suprafață de 450 mp și o bază spor
tivă cu terenuri de volei, baschet, 
handbal, tenis de ctmp.

Și ca o ambiție și mindrie a lo
calnicilor comunei noastre, aflată 
la granița dintre munte și deal, 
vom debuta la i.nceput de an 1984 
cu înființarea unei sere floricole și, 
firește, a unei florării.

Emil BOTH
secretar adjunct
al comitetului comunal 
de partid Bumbești-Jiu

PENTRU UN LOC
FRUNTAȘ

In Întrecerea
SOCIALISTĂ

ANGAJAMENTE ÎNFĂPTUITE
Eforturile depuse de colectivul 

de oameni ai muncii de la între
prinderea „Electrocentrale" Bucu
rești au fost incununate in anul 
1983 de rezultate deosebite. Astfel, 
planul la producția globală a fost 
depășit cu 3,2 la sută și cu 40,4 la 
sută la producția netă. ,O atenție 
deosebită am acordat și recuperării 
și revalorificării materialelor refo
losibile. în acest sens menționăm, 
la revalorificări, depășirile cu 
3.7 la sută la deșeurile din hirtie, 
9 la sută la uleiurile uzate. 37,1 
la cărămizile refractare și 23,3 la 
fier vechi. Beneficiul întreprinde
rii a înregistrat o depășire de 97,1 
la sută. Dar nu numai atît. Pentru 
realizarea planului de producție 
și, totodată, pentru munca depusă 
la înfrumusețarea unității, cit și

pentru activitatea cultural-artisti- 
că desfășurată, oamenii muncii de 
aici au fost răsplătiți și cu un nu
măr de 3 diplome. î.n afara acestor 
distincții, 22 de reprezentanți ai 
unității au primit diplome în ca
drul Festivalului național „Cm- 
ta-rea României". S-au mai primit 
un premiu I cu distincție la proză, 
un premiu III la poezie și un pre
miu specia] acordat de Uniunea 
Generală a Sindicatelor din Româ
nia tovarășului Alexandru Ciu- 
lavu, pentru merite deosebite in 
activitatea artistică de amatori și a 
rezultatelor deosebite obținute de 
către acesta în producție.

Inq. Cornelia 
TEODORESCU 
corespondent voluntar, 
București

Cooperativa „Lemn-metal" din 
Sfintu Gheorghe, județul Covasna, 
a încheiat un an de activitate cu 
importante succese. Prevăzind pro
ducții suplimentare la toți indica
torii de plan, am trecut pragul 
anului 1984 cu depășiri la produc
ția-marfă — de circa 17 la sută, la 
livrările de mărfuri către fondul 
pieței — cu 20 la sută, la export — 
cu 15 la sută, obținind în același 
timp o reducere cu 8 lei a chel
tuielilor la 1 000 lei producue- 
marfă și un beneficiu aproape du
blu fată de plan.

începem da.r noul an cu speranța 
că vom obține un loc fruntaș in 
întrecerea socialistă dintre coope
rativele de același profil.

BA1AZS Gabor Mihalț 
președintele cooperativei 
„lemn-metal" — 
Sfintu Gheorghe

PlRTIA DE LA RlU ALB
Satul Riu Alb din nordul jude

țului Dimbovita este considerat, 
alături de comuna învecinată Run- 
cu, „capitala săniuței" din acest 
județ.

La Riu Alb există o pîrtie natu
rală in lungime de 3 km cu încli
nații și viraje de o mare atracție. 
Aceasta insă trebuia amenajată, lu
cru pe care s-au pornit să-1 facă, 
cu mic cu mare, locuitorii de aici. 
Odată cu prima zăpadă, pirtia a 
devenit neincăpătoare pe toată 
lungimea ei. Pe aceasta s-au for
mat mulți campioni școlari jude
țeni care, prin intermediul „Da- 
ciadei", au participat la concursuri 
naționale unde au ciștigat o serie 
de premii și medalii. Rivalitatea 
sportivă dintre „boberii" riureni și 
cei runceni continuă. Deocamdată, 
cei din Runcu au un ușor avans.

Vasile NEAGU
corespondent voluntar

Valoarea remarcabilă a unor 
„mărunțișuri" gospodărești

în continuarea ciclului de articole pe tema valorificării materialelor rc- 
folosibile din gospodăriile populației ne oprim astăzi la o nouă grupă de 
produse, care in limbajul lucrătorilor din industria reciclării figurează la 
capitolul „diverse". Sint articole banale, care se găsesc, de regulă, prin toate 
căminele — deci este vorba de cantități apreciabile ! — dar care se aruncă 
după utilizare. „Mărunțișuri ?“ — poate, dar deloc mărunte in ce privește 
importanța lor economică — cunoscindu-se posibilitatea revalorificării lor. De 
pildă — acumulatori auto, cauciucuri reșapabile, tuburi spray, baterii elec
trice etc., etc.
Dacă reintroducerea în circuitul 

productiv a unor materiale refolosi- 
bile din gospodăriile populației a in
trat în cotidian (numim aici deșeu- 
rile de hîrtie, metal, textile, mase 
plastice etc.), „diversele" erau consi
derate pină nu de mult „deșeuri ne
recuperabile". Și, ca atare, nimeni nu 
s-a ingrijit de soarta lor. Date fiind 
insă cerințele actuale de aprovizio
nare, ca și valoarea deosebită a ele
mentelor din componenta produselor 
respective, industria reciclării a de
venit tot mai in
teresată în recu
perarea și valori
ficarea lor. Plum
bul din acumula
tori. zincul din 
baterii, aluminiul 
din tuburile
spray, derivatele 
de petrol din 
compoziția anvelopelor auto sint 
materii prime care se obțin cu mari 
eforturi — și tehnice și financiare 
(unele în valută), incit reintroduce
rea lor in producție a devenit o 
cerință de maximă actualitate.

Desigur, trecerea la prelucrarea 
acestor deșeuri a necesitat adoptarea 
unor soluții tehnologice specifice. 
Lucru care in bună parte s-a realizat. 
Noile tehnologii au fost astfel con
cepute incit să asigure un randament 
superior in exploatare și — lucru ex
trem de important — mai ales in ca
zul tuburilor spray și al cauciucurilor 
reșapabile — o funcționalitate a pro
duselor obținute din materiale re- 
folosibile care este la nivelul pro
duselor noi.

— în plus, tehnologia de refolosire 
a tuburilor spray are in vedere res
pectarea unor norme igienico-sani- 
tare extrem de severe — a ținut să 
ne precizeze Eugenia Teodorescu, 
ingineră specialistă in cadrul Centra
lei de lacuri, vopsele, medicamente 
și produse cosmetice. Așa îneît neîn
crederea unora față de calitățile igie- 
nico-funcționale ale tuburilor refolo- 
site n-are nici un temei. în definitiv, 
dacă refolosirea sticlelor de lapte, 
ulei și alte alimente este un fapt fi
resc și banal, de ce să se manifeste 
„reținere" in refolosirea tuburilor 
cosmetice ?

Deci să vedem cum se desfășoară 
acțiunea de colectare a materialelor 
recuperabile din grupa „diverse".

Totul ar fi bine... dacă ar începe 
cu bine. Prima condiție pentru ca 
produsele-deșeu să se reîntoarcă in 
circuitul productiv o constituie exis
tența unei rețele de colectare a lor. 
Care este situația in momentul de 
față in cazul materialelor refolosibile 
din grupa „diverse"?

— Tuburile spray și bateriile elec
trice le achiziționăm prin toate punc
tele noastre obișnuite de colectare 
(fixe și rulote), dispersate pe întregul 
teritoriu al Capitalei — ne-a spus 
Mircea Ardeleanu, director adjunct 
a! întreprinderii bucureștene de re
cuperare, și valorificare a materiale

lor refolosibile (I.R.V.M.R.). Acumu
latorii auto ii colectăm prin anumite 
puncte specializate, iar cauciucurile 
reșapabile prin unitatea amplasată 
chiar in incinta magazinului care li
vrează cauciucurile noi reșapate.

— Ce măsuri au fost luate pentru 
cunoașterea acestor unități de către 
cetățeni?

— Sincer să fiu, ceea ce am făcut 
pină acum pe această linie nu este 
de natură să ne mulțumească. Spora
dicele anunțuri făcute pe diferite
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căi s-au dovedit — o spun autocritic 
— insuficiente.

Reținind autocritica din răspunsul 
interlocutorului, i-am propus acestuia 
să facem un sondaj prin unitățile de 
colectare. Un test in legătură cu gra
dul de cunoaștere de către cetățeni 
a activității de colectare a materia
lelor „diverse". Ca atare, am intrebat 
mai mulți cetățeni întilniți in unită
țile de colectare : „Știți că I.R.V.M.R. 
colectează acumulatori, cauciucuri, 
tuburi spray și baterii electrice ?“. 

•■Iată citeva din răspunsurile primite: 
„Se colectează tuburi goale de spray? 
Și eu care le aruncam!" (Sanda 
Ailincăi, Calea Griviței nr. 102) ; 
„Știam de hîrtie, de fier, de acumu
latori, de cauciucuri, de alte deșeuri, 
dar că se colectează și baterii elec
trice și tuburi spray aud acum pen
tru prima dată" (Traian Carpen, Șos. 
Pantelimon nr. 214) ; „Trec zilnic pe 
lingă acest punct de colectare (din 
Piața Operei — n.n.), aflat in drumul 
meu spre serviciu, dar n-am văzut 
nici un anunț — precum că s-ar co
lecta baterii, acumulatori, tuburi 
spray sau cauciucuri" (Cornel Chele- 
men, str. Miron Constantinescu nr. 7, 
cartierul Drumul Taberei).

Comentariile sint, credem. de 
prisos.

O mențiune se cuvine totuși fă
cută : insuficienta preocupare pentru 
popularizarea acțiunii de colectare se 
reflectă nemijlocit și in slabele re
zultate economice înregistrate în pre
zent de I.R.V.M.R. în colectarea ma
terialelor respective. Așa se explică, 
bunăoară, de ce anul trecut 
I.R.V.M.R. n-a colectat în depozitele 
sale nici măcar o baterie electrică 
uzată, sau faptul că în ultimele 12 

. luni s-au colectat doar 22 000 tuburi 
spray — deși anual se pun in vin- 
zare în București mai multe sute de 
mii de tuburi! Este evident, este ele
mentar : începutul trebuie să în
semne o largă popularizare a acțiunii 
și a unităților care se ocupă de achi
ziționarea acestor materiale.

Ce se ascunde în spatele unor apa
rente „mărunțișuri"? Sondajul făcut 
pe teren împreună cu directorul de

la I.R.V.M.R. a relevat și alte cauze 
ale slabelor rezultate din activitatea 
de colectare a''materialelor „diverse".

Acumulatorii auto. Punctele de co
lectare sint amplasate la mare dis
tanță de magazinele I.D.M.S., incit 
automobiliștii sint nevoiți să facă 
două drumuri — unul pentru preda
rea vechiului acumulator și altul 
pentru cumpărarea acumulatorului 
nou. (Drumtiri incomode, dacă avem 
în vedere că lin acumulator cîntărește 
citeva zeci de kilograme, iar in lipsa 
acumulatorului, automobilistul nu 
poate folosi mașina). în plus, puncte
le de colectare ale I.R.V.M.R. func
ționează doar dimine,ața, incit auto
mobiliștii ar trebui să se invoiască de 
la serviciu pentru a preda acumula
torul vechi.

Cauciucurile reșapabile. Unitatea 
care colectează aceste cauciucuri este 
amplasată intr-un loc dosnic, la peri

feria Capitalei, 
hotar in hotar cu 
terenurile agrico
le de la marginea 
vestică a Bucu- 
reștiului, incit 
extrem de puțini 
automobiliști ii 
cunosc adresa. 
Folosim, de aceea,

acest prilej pentru a comunica adresa 
celor interesați — str. Oltului nr. 12 
(cartierul Drumul Taberei), tel. 
78 76 40 — odată cu dorința justificată 
a automobiliștilor de a se găsi uni
tății un amplasament in perimetrul 
central al Capitalei, accesibil tuturor 
bucureștenilor.

Tuburile spray. Întrucît de colecta
rea acestor tuburi se ocupă — sau mai 
exact spus, ar trebui să se ocupe — 
alături de punctele de achiziții ale 
I.R.V.M.R, și magazinele comerțului 
(desigur, cele care au în profil vin- 
zarea produselor cosmetice), am 
mers în șase magazine din cartiere 
diferite ale Bucureștiului. Rezultatul? 
în cinci cazuri (magazinul de parfu
merie din str. Olteniței 71. Calea 
Victoriei 23, Complexul A 14 — Balta 
Albă, Armata Poporului 12 — Mili
tari și tutungeria din bd. Metalurgiei 
6 — Berceni) gestionarii nici n-au 
auzit încă de această nouă activitate!

în legătură cu tuburile spray sa 
mai ridică un aspect pe care îl su
punem atenției Uniunii municipale a 
cooperației meșteșugărești : frizeriile 
și unitățile de coafură folosesc anual 
mii de tuburi, care in prezent se 
aruncă, în loc să fie colectate.

Bateriile electrice. Nici prin punc
tele de colectare, nici prin organiza
țiile de pionieri și nici prin asociații
le de locatari nu s-au inițiat incă ac
țiuni de colectare a bateriilor uzate 
din gospodăriile populației. Se aș
teaptă încă... nu se știe ce.

★
Acestea sînt faptele. Concluziile 

lăsăm să le formuleze — ca și mă
surile necesare de remediere — foru
rile in drept și, în primul rînd, în
treprinderea bucureșteană de recupe
rare și valorificare a materialelor 
refolosibile. O întrebare totuși în în
cheiere : să existe cumva vreo legă
tură între slaba preocupare a punc
telor de colectare pentru materialele 
„diverse" și faptul că ele nu sint cu
prinse, deocamdată, distinct în plan? 
Sau poate și acesta este un......mă
runțiș" ?

Mihai IONESCU

Dialog 
cu cititorii
„Omul de lîngă noi prezent 

prin fapta sa" — iată una din te
mele ce revin frecvent in nume
roase scrisori primite în ultimele 
zile. Este vorba de fapte obișnui
te ale unor oameni obișhuiți. Fapte 
ce le regăsim în buchetul 'împli
nirilor fiecăruia in anul care a 
trecut. Fapte izvorite din acel simt 
al datoriei fiecăruia față de toți, a 
căror perenitate chezășuiește îm
plinirea năzuințelor noastre in noul 
an, in anii ce vin. Reproducem, 
așadar, citeva din aceste portrete- 
faptă așa cum ne-au fost relatate 
de cititori :

® „Se numește Alexandru Sepi- 
ciș, dar noi ii spunem maistrul San
du sau „nea Sandu" de la „Me- 
cano-sudură". Recent, aproape în
treaga intreprindere constructoare 
de mașini Reșița l-a sărbătorit, 
urindu-i odihnă plăcută după cei 
40 de ani de muncă neîntreruptă. 
S-au spus despre el multe lucruri 
frumoase, deși obișnuite : in 40 de 
ani nici o absență de la lucru, nici 
un minut de intîrziere ; a învățat 
tot timpul și totodată a învățat me
serie și omenie zeci și zeci de oa
meni. La sărbătorirea lui „nea San
du" au venit și consătenii lui din 
mica localitate Gherțeniș de unde 
a făcut naveta timp de 40 de ani 
și unde este și acum „stîlp al sa
tului". Nu credeți că ar merita cite
va rînduri, prin care să-i exprimăm 
recunoștința noastră pentru exem
plul lui de destoinicie, de omenie 
și de responsabilitate ?” (Nicolae 
Brincuș - Reșița). Ba da. Merită. 
La care adăugăm și noi calde fe
licitări.

© „După o viață întreagă de 
muncă, Gheorghe Mărgineanu și 
Marin Armeanu de la cooperativa 
meșteșugărească • „Retezatul" ar 
putea să rămînă acasă, bucu- 
rindu-se de binemeritata pensie - 
ne scrie cititorul Nicu Sbuchea din 
Hațeg. Dar plăcerea de a munci 
nu le dă pace. Gheorghe Mărgi
neanu - adevărat artist al timplă- 
riei - vine zilnic la atelier unde 
execută cele mai pretențioase lu
crări. C.elălalt, Marin Armeanu, deși 
împlinește 70 de ani, continuă să-i 
inițieze pe tineri in tainele fabri
cării săpunurilor și luminărilor, atît 
in unitățile cooperativei meșteșugă
rești, cit și in cooperativele agri
cole de producție. Dar, pe lingă 
meșteșugul lor, ei ii învață pe tineri 
incă un lucru : pasiunea de o viață 
a muncii".

© „Nu cred că exagerez cind 
spun că Bogdănel este lumina a- 
nilor mei. Dealtfel, cred că orice
bunică din țară sau din lume
vorbește așa despre nepoței. Eu
Insă altceva vreau sâ vâ spun:
vă rog, scrieți un rînd de mul-
țumire celor care au redat sâ-
nătatea nepoțelului meui pe care
îl cresc de la virsta de numai 5 
luni. Ei se numesc Rodica Bra- 
tu, medic, șl Georgeta Bălan, a- 
sistentă. Ce minunat e cind simți 
alături asemenea oameni ai dato
riei, cind ai cui să-i fii recunoscă
tor. Și sînt sigură că nu numai eu, 
pensionara Alexandra Boran din 
Galați, strada Mihai Bravu nr. 2, 
am cui să-i fiu recunoscătoare : tu
turor oamenilor datoriei".

Laurențiu DUȚA

SUGESTII, PROPUNERI, IDEI

Cum se valorifică sîrma galvanizată?
Lucrez la o intre

prindere din Galați — 
I.J.P.I.P.S. — și aș 
vrea să fac o propu
nere de mai bună 
gospodărire a unor 
resurse materiale. Am 

. observat că la produ
cerea cuielor din su
mă galvanizată rezul
tă, prin tăierea lor la 
virf, o pierdere de a- 
proximativ 35—40 la 
sută din materia pri
mă. La producerea a 
100 tone de cuie se 
irosesc astfel anual 
circa 40 tone sirmă 
galvanizată, care fie 
că este aruncată ca 
broc la gunoi, fie că 
este trimisă ca fier 
vechi la retopit. Or, 
această sîrmă ar pu
tea fi folosită în agri
cultură, la legatul vi
ței de vie pe șpalieri,

a baloturilor de paie 
etc.

M-a preocupat să 
găsesc o nouă între
buințare brocului ră
mas de la sirma gal- 
vahizată și aht con
fecționat din el pio
neze. Din broc am 
executat cuiul, iar din 
material plastic capul 
pionezei. Noul produs 
a fost primit cu inte
res de organele co
merciale, care au și 
încheiat un contract 
pe anul 1984, cu în
treprinderea noastră, 
pentru producerea a 
30 milioane pioneze. 
Acum avem broc în
deajuns, însă nu dis
punem de suficient 
material plastic. Se 
știe insă că material 
plastic se găsește' atit 
sub forma deșeurilor 
rezultate din proce

sele industriale, cit 
și a diferitelor obiec
te de uz casnic ce se 
aruncă la gunoi. Or. 
noi am solicita ca a- 
ceste deșeuri să fie <
dirijate spre între
prinderea noastră sau 
către alte. întreprin
deri și unități pro
ductive care folosesc 
în producție sirmă 
galvanizată. Mai ales 
că s-ar putea produce 
și alte obiecte de larg 
consum. Cred că a- 
ceastă sarcină revine 
in primul rind unir 
taților centralei de re
cuperare și valorifica
re a materialelor re
folosibile, unităților 
industriale și organe- 
lor locale.

Ion Gh.
GHEORGHIU
Galați

Un mijloc rapid și eficient de colectare 
a materialelor

Revin asupra unei 
propuneri făcute în
treprinderii de salu
britate (I.S.B.) Bucu
rești, incă din mai 
1982. Sugeram atunci 
ca lucrătorii din sub
ordine să preia, odată 
cu resturile menajere 
de la blocuri, și mi
cile cantități de hir
tie, cirpe, sticlă, .fier 
etc. colectate de aso
ciațiile de locatari. 
Pentru rezolvarea a-

cestei probleme, ma
șinile salubrității ar 
putea fi dotate cu ru
lote tractate în care să 
fie încărcate mate
rialele amintite și pre
date apoi centrelor 
de colectare in bene
ficiul întreprinderii și, 
de ce nu, al celor ce 
le colectează. Astfel 
s-ar putea diminua 
cheltuielile suplimen
tare folosite pentru 
recolectarea materia

lelor refolosibile afla
te în pubelele de gu
noi ; s-ar putea dega
ja spatiile de depozi
tare de pe lingă 
blocuri și s-ar repunfe 
mai rapid in circuitul 
productiv unele ma
teriale. '
M. DUMITRU 
președintele Asociației 
de locatari,
strada Emil Bodnaraș 
nr. 27

În așteptarea inițiativei gospodărești

„La întreprinderea de panouri 
mari pentru clădiri de locuințe 
„Granitul" din Capitală s-au făcut 
eforturi și s-au obținut rezultate 
notabile in direcția sporirii eficien
ței economice, a reducerii consu
murilor specifice de materiale, com
bustibil și energie electrică — ne 
relata într-o scrisoare unul dintre 
corespondenții voluntari din Bucu
rești ai ziarului. Există însă și mari 
rezerve care ar putea amplifica 
succesele, dacă s-ar manifesta mai 
mult spirit gospodăresc". Autorul 
scrisorii ne invita la fața locului 
pentru a ne convinge de adevăr.

Deplasindu-ne pe urmele sesiză
rii. am constatat că, intr-adevăr, 
așa cum se poate vedea și în ima
ginea alăturată, sint depozitate la 
intimplare. de aproximativ 10 ani, 
pe o suprafață de circa 5 ha, fel 
de fel de materiale — bune încă 
de folosit. Se pot vedea panouri 
asamblate cu uși sau ferestre, tron

soane și grinzi din beton (in va
loare de peste 3 milioane lei), pa
nouri rebutate, tuburi din beton, 
barăci din tablă, macarale portan
te. schelete metalice, zeci de mese 
de turnare a panourilor, precum și 
o cantitate ce depășește 100 tone 
de fier vechi. Pentru a se mai de
gaja terenul, o parte din aceste 
materiale sînt duse aproape zilnic 
la gropile de gunoi ale Capitalei, 
cheltuindu-se suplimentar însemna
te sume de bani cu transportul.

De ce se tolerează această risi
pă, cind majoritatea materialelor 
existente in stoc s-ar putea reva
lorifica, reutiliza la unele construc
ții simple din mediul rural, la une
le amenajări zootehnice sau gara
je, la pavarea unor drumuri și alei 
dintre blocuri ? 1 Dar, vorba cores
pondentului. se așleaptă mai multă 
inițiativă, mai mult spirit gospo
dăresc.
Foto-text : Dumitru MAX'OI.E
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ENERGIA ELECTRICĂ ASIGURATĂ RITMIC,

GOSPODĂRITĂ JUDICIOS, ECONOMISITĂ SEVER!
O condiție de bază pentru desfășurarea normală, la nivelul ritmu

rilor planificate a activității productive o constituie alimentarea cu 
energic electrică Ia nivelul cotelor repartizate a tuturor unităților eco
nomice. în acest sens, secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. sublinia că dacă centralele pe bază de cărbune funcționează 
normal avem asigurată in întregime, chiar -cu o rezervă substanțială, 
energia electrică pentru toate sectoarele de activitate. Evident, problema 
economisirii și folosirii raționale a energiei electrice, îndeosebi in sec
toarele neproductive, rămine un obiectiv major al tuturor cetățenilor, 
la locurile de muncă și în propriile gospodării, astfel incit să se asigure 
cu prioritate energia pentru producție, pentru îndeplinirea ritmică, inte
grală a planului pe acest an. Datoria energeticienilor este însă de a 
produce energia electrică stabilită, de a lua toate măsurile necesare 
pentru functionarea instalațiilor1 la întreaga lor capacitate. Iată de ce, 
in ancheta de azi, „Scânteia" revine asupra acțiunilor ce se întreprind 
la două din termocentralele pe cărbune ale țării — Turceni și Oradea — 
pentru sporirea producției de energie electrică.

Pînă 
folos și 

pe care o desfă

ca, din prima lună, sarcinile să fie 
realizate ritmic, integral ?

— Experiența acumulată 
acum ne este de un real 
pentru activitatea
șurăm în continuare — ne-a spus 
interlocutorul. Am fundamentat deja 
o serie de programe care să ne per
mită obținerea unor producții supli-

mentare de energie. La turbina nr. 
2, de pildă, vom schimba rotorul de 
înaltă presiune, asigurînd astfel un 
spor de putere de 5 MW. La caza
nul nr. 2 vom monta concentratoare 
centrifugale pentru praful de cărbu
ne. soluție prin care apreciem că 
arderea lignitului inferior se va face 
fără aport de păcură la asigurarea 
stabilității flăcării.

înfăptuirea prevederilor de plan 
anul 1984. Problema priorita- 
care stă în atenția întregu- 
colectiv este l'inalizarea lu-

LA ÎNTREPRINDEREA electrocentrale oradea

Faptele demonstrează: 
consumuri reduse, 
energie mai multă

în anul recent încheiat. întreprin
derea electro'centrale Oradea a rea
lizat cea mai mare producție de 
energie electrică pe bază de cărbu
ne din istoria sa, pulsind suplimen
tar in sistemul energetic național 
peste 230 000 MWh. Acest rezultat a 
fost obținut în condițiile in care 
consumul propriu tehnologic a fost 
diminuat cu 640 MWh energie elec
trică și 1 150 tone combustibil con
vențional. Cum au fost obținute 
aceste realizări ?

Nu întîmplător, desigur, cuvîntul 
de ordine la fiecare loc de muncă 
îl constituie obținerea unei producții 
sporite de energie cu consumuri 
specifice cit mai reduse. în acest 
sens, efortul propriu, conjugat cu o 
colaborare fructuoasă cu ICEMENERG 
București, au asigurat, printre altele, 
finalizarea a două valoroase experi
mente inițiate aici, la Oradea, în 
premieră națională. Este vorba, în 
primul rînd, de utilizarea unui ca
zan, transformat in mod corespun
zător, în care lignitul inferior este 
ars cu bune randamente fără adaos 
de păcură. De real interes se bucură 
din partea specialiștilor și modifică
rile constructive aduse Ia turbine, 
prin care se urmăresc reducerea de
bitului de abur în condensatoarele 
acestora și utilizarea surplusului de 
abur pe prizele de termoficare. 
Demn de semnalat este faptul că 
aceste modificări. constructive pot fi 
lesne generalizate. la. toate ..centrale
le care au turbine cu prize de , ter
moficare. Cît despre eficientă, un 
singur calcul : numai pentru on 
grup de 50 MW economiile anuale 
însumează circa 1 500 tone combusti
bil convențional.

Totodată, s-au luat și alte măsuri 
pentru creșterea producției de ener
gie electrică. Bunăoară, efectuarea 
la timp și de calitate a reparațiilor 
a influențat nemijlocit creșterea dis
ponibilității grupurilor energetice. 
Iar prin livrarea de către mineri a 
unui cărbune calitativ superior, 
puterea pusă la dispoziția sis
temului eflergetic național a sporit 
cu 30 MW, ceea ce echivalează cu o 
iroducție suplimentară de 720 MWh 

in 24 de ore. Deosebit de eficiente 
se dovedesc a fi și analizele efec
tuate lună de lună în cadrul ter
mocentralei.

— Este o modalitate de lucru care 
și-a dovedit pe deplin viabilitatea, 
eficiența — precizează inginerul 

l^Sorin Ungur, directorul întreprinde-

to tirii. La aceste analize participă 
șefii de secții, de exploatare și de 
reparații, reprezentanți ai laboratoa
relor și din compartimentul de re
cepție a cărbunelui.

Definitoriu pentru activitatea în
treprinderii în anul 1984 este crește
rea cu aproape 12 la sută a planului 
la producția de energie electrică pe 
cărbune. Cum se acționează pentru

LA TERMOCENTRALA TURCENI

începuturi pozitive
care trebuie consolidate

SUPUNEM ATENȚIEIACȚIUNI PRACTICE ȘI EFICIENTEDE ECONOMISIRE A ENERGIEI

In cadrul vizitei de 
termocentrala Turceni, din 
anului trecut, secretarul 
al partidului, tovarășul 
Ceaușescu, a stabilit o serie 
cini și măsuri concrete pentru îmbu
nătățirea activității de exploatare, în
treținere și reparații, pentru creșterea 
fiabilității blocurilor energetice, ast
fel incit ele să funcționeze constant, 
Ia puteri cit mai apropiate de puterea 
lor nominală.

De la ce premise a pornit activita
tea în acest an ? în anul 1983 s-a rea
lizat o producție de 3,1 miliarde kWh, 
cu 10 la sută mai mult decît în anul 
precedent, dar cu mult sub nivelul 
prevederilor de plan. Nerealizările 
s-au datorat. în principal, frecven
telor defecțiuni accidentale apărute ca 
urmare a spargerii țevilor de la ca-

lucru la 
toamna 
general 
Nicolae 
de sar-

zâne, ceea ce a făcut ca grupurile 
energetice să funcționeze doar 60 la 
sută Bin timpul productiv stabilit. 
Primind un sprijin substanțial din 
partea unităților furnizoare de insta
lații, oamenii muncii din cadrul ter
mocentralei au desfășurat o activitate 
intensă pentru remedierea defecțiu
nilor, precum și pentru modernizarea 
agregatelor energetice.

In prezent, cele 5 grupuri date în 
folosință sint echipate cu grătare de 
postardere, iar lucrările prevăzute 
pentru etapa I în gospodăria de- căr
bune au fost încheiate. Totodată, s-au 
modernizat toate morile, ceea ce fa
vorizează creșterea debitelor și a fia
bilității instalațiilor. „Aceste îmbună
tățiri — apreciază inginerul Victor 
Vaida. directorul termocentralei — a- 
sigură condiții mult mai bune pen-

tru 
pe 
ră 
lui 
crărilor de montaj și probe tehno
logice la toate instalațiile aferente 
stației de concasare nr. 2, in vederea 
creșterii siguranței în alimentarea cu 
cărbune, a menținerii unei sarcini cît 
mai ridicate pe fiecare grup. Am 
luat, dealtfel, toate măsurile necesare 
ca aceste lucrări să fie 
chiar in luna ianuarie. Am intensifi
cat. totodată, activitatea de reparare 
a unor agregate auxiliare — turbo- 
pompe și electropompe de alimentare, 
mori de cărbune, ventilatoare de gaze 
și aer, pompe de circulație și condens 
— a căror bună funcționare 
tionează creșterea sarcinii pe 
bloc energetic".

Eforturile depuse în ultima 
de oamenii muncii din această mare 
termocentrală a tării se concretizează 
în sporirea vizibilă a producției de 
energie electrică. Astfel, producția 
obținută in primele zile ale anului 
este superioară mediei zilnice din 
luna decembrie și există posibilități 
ca puterea asigurată să fie stabilizată, 
într-o primă etapă, la cel puțin 
800 MW. în anul 1984, energeticienii 
de la Turceni trebuie să furnizeze 
economiei naționale 5,6 miliarde kWh, 
în principal pe seama actualelor ca
pacități. De aceea, se impun în con
tinuare eforturi mai stăruitoare pen
tru întărirea ordinii și disciplinei, 
pentru perfecționarea pregătirii pro
fesionale a oamenilor, pentru între
ținerea. repararea si exploatarea a- 
gregatelor și instalațiilor la un nivel 
calitativ superior.

încheiate

condi- 
fiecare
vreme

În unitățile productive
• In toate întreprinderile să se delimiteze și' să se urmărească 

separat consumul tehnologic de consumul de energie electrică pen
tru sectoarele netehnologice, sectoare în care consumul trebuie să 
se reducă cu cel puțin 50 la sută ;

• Să se acționeze perseverent, cu înaltă răspundere și fermitate 
pentru încadrarea strictă în normele tehnologice de consum de 
energie electrică stabilite pentru fiecare produs și sector în parte ;

• Comisiile energetice din întreprinderi să urmărească pe tot 
parcursul zilei, in toate secțiile și pe întregul flux de producție, 
consumurile energetice și să ia măsuri operative pentru prevenirea 
oricărei risipe și gospodărirea judicioasă a energiei electrice ;

• Să se evite cu desăvîrșire funcționarea în gol sau sub capa
citatea nominală a mașinilor-unelte, a tuturor utilajelor ;

• Unitățile economice care luciează în trei schimburi, fără să 
aibă regim de „foc continuu" și la care schimbul III nu este com
plet încărcat, să-și organizeze procesul 
buri, decalind programul schimbului II

de producție în două schim- 
între orele 22-7.

în gospodăriile populației
• Să se folosească becuri cu puteri mai mici și să se reducă 

la jumătate numărul acestora ;
• Să nu se mai folosească becuri in fața locuințelor, in balcoa

ne, curți, magazii, garaje ;
© In această perioadă, să se renunțe la folosirea aparatelor 

electrice, cum ar fi aspiratoarele, mașinile de spălat etc,, care pot 
fi înlocuite prin munci gospodărești ;

® In timpul iernii, in fiecare gospodărie se pot găsi soluții care 
să permită scoaterea din priză a frigiderelor ;

• Să nu se întrebuințeze surse electrice pentru încălzit, acestea 
fiind mari consumatoare de energie și, în plus, avînd randamente 
scăzute, ceea ce afectează substanțial și propriul buget de familie.

PENTRU HPlOilJliJ WIOHIA, CU RANDAMENT mill A ClNIRAltLOR E1ECTRICE!
în legătură cu acțiunile întreprinse și măsurile luate pentru elimi

narea neajunsurilor manifestate în actuala perioadă în producerea și ali
mentarea consumatorilor cu energie electrică am solicitat o arie 
cizări tovarășului NICOLAE COSTEA, adjunct al ministrului 
electrice.

de pre- 
energiei

— Pornind de la greutățile întîmpi- 
nate în anul 1983 în asigurarea ener
giei electrice necesare alimentării 
normale a consumatorilor, ministerul 
nostru are planificată o creștere cu 9 
la sută a producției de energie elec
trică în anul 1984. Pentru aceasta se 
are în vedere ca producția de ener
gie electrică pe cărbune să crească cu 
33 la sută față de realizările anului 
1983. Acest spor de producție se va 
realiza în primul rînd prin creșterea 
fiabilității echipamentelor în funcțiu
ne, prin mai buna lor exploatare. Tot
odată. in centralele hidroelectrice ur
mează să se realizeze o producție cu 
25 la sută mai mare față de anul 
trecut.

Desigur, pentru îndeplinirea aces
tor sarcini s-au luat o serie de mă
suri tehnice și organizatorice, astfel 
ca cele opt grupuri de 330 MW din 
termocentralele Rovinari și Turceni, 
la care s-au terminat lucrările pre
văzute prin programul comun de 
creștere a fiabilității stabilit cu mi
nisterele furnizoare ale 'echipamente
lor, să aibă o funcționare ameliora
tă și să-și aducă o contribuție mai 
substanțială la sporirea producției de 
energie electrică pe bază de cărbune, 
în acest scop, ministerul nostru, îm
preună cu M.I.C.M. și M.I.M.U.E.E. 
au deplasat la cele două centrale, pe 
perioada de iarnă, o serie de cadre 
de specialitate, care au sarcina să 
asigure controlul și urmărirea califi
cată a funcționării instalațiilor și să 
■intervină operativ pentru eliminarea 
cauzelor care determină oprirea acci
dentală a agregatelor de bază și au
xiliare. în actuala perioadă, în pa

sectorulralel cu eforturile făcute de 
minier pentru livrarea de cărbune în 
cantitățile stabilite, la principalele 
termocentrale se execută lucrări pen
tru extinderea gospodăriilor de căr
bune. astfel îneît să devină posibi
lă alimentarea sigură și continuă a 
cazanelorj chiar și în condiții de 
timp friguros și cu precipitații abun
dente. în acest an, la termocentralele 
Ișalnița, Mintia și Paroșeni se vor 
aduce modificări constructive la in
stalațiile de preparare și ardere a 
prafului, de. cărbune și .se vor monta 
mori de cărbune cu debite sporite de 
măcinare.

Odată cu utilizarea mai eficientă- a 
capacităților existente, producția de 
energie va spori în anul 1984 și pe 
seama creșterii puterii instalate in 
sistemul energetic cu circa 1 800 MW. 
Noile capacități prevăzute prin plan 
să intre in funcțiune totalizează pes
te 900 MW in centralele pe cărbune 
și peste 800 MW în centralele hidro
electrice. De asemenea, în acest an 
va începe să producă primul grup pe 
șisturi bituminoase de 330 MW de la 
Anina și vor fi puse în funcțiune 
încă un grup de 330 MW la 
Turceni, precum și noi grupuri de 
50 MW Ia termocentralele Giurgiu și 
Drobeta-Turnu Severin. în vederea 
sporirii producției de energie elec
trică în hidrocentrale vor fi puse în 
funcțiune primele patru grupuri la 
Porțile de Fier II. două grupuri de 
50 MW la centrala Drăgan, două gru
puri de 32 MW la Clăbucet pe Dîm
bovița, precum și alte grupuri.

După cum se cunoaște, seceta pre
lungită din anii 1982—1983 a făcut ca •

cu planul la 
electrică în 
să se reali-1 
reducerii în

lacurile de acumulare să fie epui
zate, astfel că începem anul 1984 cu 
o producție scăzută în centralele 
hidroelectrice. Desigur, în condițiile 
unei hidraulicităti normale se va 
urmări refacerea nivelului în lacu
rile de acumulare, astfel 
producția de energie 
centralele hidroelectrice 
zeze, creindu-se premisa
continuare a consumului de păcură.

— Cum va fi organizată activita
tea de întreținere și reparații. a in
stalațiilor energetice în acest an pen
tru a se evita neajunsurile înregis
trate în anul trecut în acest do
meniu 1

— Pentru anul 1984, întreținerea și 
repararea grupurilor energetice se vor 
desfășura după un program aprobat 
de conducerea partidului, la întoc
mirea căruia s-a avut în vedere o 
eșalonare corespunzătoare a lucrări
lor in intervalul de timp cuprins în
tre 1 aprilie și 30 septembrie. O aten
ție deosebită s-a acordat pregătirii 
bazei materiale, pentru asigurarea 
căreia, împreună cu o serie de uni
tăți din M.I.C.M., M.I.M.U.E.E.. M.I.M. 
și M.I.Ch., s-au stabilit grafice de li
vrare a materialelor, pieselor de 
schimb, precum și asimilarea unui 
mare număr de subansamble. Pentru 
încadrarea lucrărilor în duratele pla
nificate sau scurtarea acestora s-a 
stabilit ca toate unitățile de repara
ții sau construcții-montaj care au 
preluat pentru execuție reparații la 
grupurile și instalațiile energetice 
să-și organizeze activitatea în schim
buri continue și să acopere toate lu
crările cu personal corespunzător ca 
număr și calificare. Totodată, se vor 
asigura asistență tehnică continuă și 
un control riguros al calității lucră
rilor din partea centralelor industria
le și a furnizorilor de echipamente,

unităților de montaj și institutelor de 
cercetare-proiectare. în anul 1984, in 
programul de reparații sint prevăzu
te lucrări de volume foarte mari 
pentru mărirea gradului de siguran
ță al grupurilor de mare putere de 
la termocentralele Rovinari, Ișalnița, 
Mintia. Iernut, Paroșeni etc. Astfel, 
se vor înlocui conducte de abur și de 

de 
cu 
de 

. _ __ -------- ,— de
condensatoare, se vor efectua moder
nizări la sistemele de măcinare și de 
ardere a pragului de cărbune. Prin 
realizarea acestor lucrări va crește 
siguranța în funcționare a agregate
lor, asigurindu-se în acest fel mai 
buna-lor funcționare în perioada 
vîrfului de iarnă 1984—1985.

în perioada executării: reparațiilor, 
cadre de specialiști din minister, cen
trala industrială și trusturile de con
strucții-montaj vor efectua controlul 
și coordonarea sistematică a lucrări
lor, vor sprijini direct activitatea 
unităților executante și vor rezolva 
în cel mai scurt timp problemele 
care condiționează calitatea și ter
menele de execuție a lucrărilor. Cri- 
ticile adresate de conducerea partidu
lui. de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu privire la felul cum a fost orga
nizată activitatea de întreținere și 
exploatare a instalațiilor în anul re
cent încheiat au mobilizat • pe toți 
oamenii muncii din unitățile de pro
ducere a energiei electrice și, ca 
urmare a măsurilor luate, avem con
vingerea ’că neajunsurile de pînă 
acum nu se vor mai repeta.

se vor înlocui conducte de abur și 
apă, conducte de la suprafețele 
schimb de căldură la cazanele 
abur, se vor executa rebobinări 
generatoare, se vor înlocui țevi

Grupaj realizat de
Ion TEODOR 
Ioan LAZA 
Dumitru PRUNA

MĂSURI PENTRU REALIZAREA PROGRAMELOR

PRIVIND DEZVOLTAREA ZOOTEHNIEI
VASLUI

Experiența fermelor fruntașe... 
generează noi fruntași

De peste un deceniu, întreprinde
rile agricole de stat din județul Vas
lui se situează pe locuri fruntașe pe 
țară în producția zootehnică. Fer
mele zootehnice ale întreprinderilor 
agricole de stat Vaslui, Birlad, Laza, 
Vetrișoaia și Zorleni își îndeplinesc 
cu regularitate sarcinile de plan la 
producția de lapte și la efectivele de 
animale, constituind un bun exem
plu pentru cooperativele agricole. 
Numai că unele unități cooperatiste 
din județ nu au urmat 'Ia timp acest 
exemplu și. ca atare, înregistrau, 
pină de curind. rezultate nesatisfă
cătoare. Constatînd această situație, 
comitetul județean de partid a luat 
măsuri hotărite. astfel' incit produc
ția să crească simțitor. Cum s-a pro
cedat ? Ne răspunde inginerul Ion 
Dima, director la direcția agricolă :

„Sub îndrumarea comitetului jude
țean de partid, urmărim zi de zi pe 
teren cum se îndeplinește programul 
privind dezvoltarea zootehniei. Avem 
în vedere realizarea investițiilor și 
modernizarea, grajdurilor, asigurarea 
bazei furajere. Dar c.eea ce a deter
minat saltul în creșterea producției 
zootehnice a fost existența unor uni
tăți cu rezultate foarte bune, care 
oferă o experiență înaintată. Dealt
fel, cunoașterea, însușirea și genera
lizarea metodelor folosite de unită
țile fruntașe au constituit obiectul 
mai multor schimburi de experiență, 
consfătuiri și instruiri, organizate pe 
plan județean".

’ „Pentru noi este o mare satisfac
ție să împărtășim altora experiența 
pe care am acumulat-o in zootehnie 
— ne spune inginerul Constantin Ni- 

■chifor, șef de fermă la I.A.S. Laza.
Multi îngrijitori de animale și spe
cialiști din cooperativele agricole din 
’județ au venit la I.Ă.S. Laza pentru 
a cunoaște direct metodele de îngri
jire și furajare folosite".

Experiența înaintată, bine însușită 
și aplicată, a rodit prin munca te
nace a celor care lucrează în zooteh
nie. Multe unități — bunăoară coope
rativele agricole-din Huși, Berezeni, 
Tirzii, Costești, Vetrișoaia, Fălciu, 
Cîrja, Bozia, Deleni. Codăești, Lun
ca Banului, Muhteni de Jos. Tăcuta, 
Pogănești, Bacani și altele — și-au 
depășit planul pe 1983 la producția de 
lapte, intrând in rindul celor fruntașe.

Patru elemente esențiale au con
tribuit la redresarea zootehniei în ju
dețul Vaslui și la obținerea de bune 
rezultate chiar în condițiile trecutului 
an secetos : realizarea efectivelor. în
deplinirea programului de investiții 
și modernizări, asigurarea furajelor 
și îngrijirea, animalelor.’după un pro
gram zilnic judicios întocmit. Aceas
ta fără a mai vorbi de cel mai im
portant factor : oamenii, harnici și 
gospodari.

Dar cum se acționează. în aceste 
zile, pentru menținerea producției la 
un nivel ridicat și în timpul iernii ? 
Dis de dimineață ne aflăm la ferma 
zootehnică a C.A.P. Costești. Pro
gramul în fermă se’ desfășoară 

normal, fără nici cea mai mică dero
gare. Peste tot. ordine și disciplină 
desăvîrșită la îngrijirea celor peste 
1 200 de taurine, din care 550 
vaci cu lapte, 2 500 oi. zeci de 
mii de păsări și iepuri. Se aflau acolo, 
printre oameni, președintele co
operativei, Gheorghe • Cristea, și 
primarul comunei, Ion Bucur. Pla
nul producției anului trecut la 
lapte a fost îndeplinit și s-au 
livrat suplimentar peste 120 hec
tolitri. Remarcăm că nutrețurile 
erau date animalelor numai prepara
te și ciritărite. Președintele coopera
tivei ne spune.1: „în unitatea noastră 
lucrează oameni cu dragoste de ani
male, oameni Care nici măcar nu se 
gindesc că ar putea întârzia sau lipsi 
de la programul de lucru. Ei respectă 
programul de muls și de furajare. 
Ne-am asigurat peste 6 000 tone fura

LA POIANA SIBIULUI

Tradiții bune, dar 
pentru dezvoltarea
Poiana este o comună de oieri de 

pe plaiurile Mărginimii Sibiului, 
aflată într-o zonă necooperativizată. 
în întrecerea pentru buna gospodă
rire a localităților, comuna Poiana a 
ocupat primul loc pe țară în 1979, 
onorat de „Ordinul Muncii" clasa I. 
Și în 1983 s-a muncit sub semnul 
hotărîrii ferme ca sarcinile de plan 
în profil teritorial să fie realizate 
în mod exemplar. Așa cum s-a sta
bilit în adunările populare de la 
începutul anului, poienarii și-au în
deplinit obligațiile pe 1983 la fondul 
de stat livrînd ; 1 783 oi, 1 658 miei, 
60 000 kg lină, 40 000 ouă ș.a. In 
același timp, ei au crescut 52 620 oi, 
105 bovine, 100 porci, 5 105 păsări 

je însilozate, 660 tone fin, 2 500 tone 
sfeclă furajeră, gulii, vreji de fasole, 
cantități mari de grosiere afla
te acum in preajma grajdurilor. 
Ele sint date în hrana animale
lor numai tocate și preparate. Acor
dăm zootehniei o mare atenție deoa
rece reprezintă 42 la sută din totalul 
producției noastre". E numai un 
exemplu din multe altele care de
monstrează că prin asigurarea unor 
cantități îndestulătoare de furaje și 
prin buna lor gospodărire producția 
zootehnică poate crește substanțial. 
Dar acest exemplu trebuie urmat și 
de acele cooperative agricole care nu 
și-au insușit incă experiența unități
lor fruntașe și. ca atare, realizează 
producții sub posibilitățile reale.

Petru NECULA
corespondentul „Scînteii"

si mari rezerve
5

creșterii animalelor
5

și altele. Că se poate mai mult, o 
dovedește faptul că pentru 1984 au 
fost contractați mai mulți porci 
decît se prevăzuse, cantități mai 
mari de lapte de vacă, iar efectivul 
de oi va ajunge la 60 000 capete. 
„Orientările și indicațiile tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu constituie 
pentru locuitorii comunei un puter
nic imbold de a dezvolta creșterea 
animalelor, contribuind astfel la 
fondul de stat cu cantități sporite 
de carne, lapte, brînză, lină, ouă — 
ne spune tovarășul Cristache Dobre, 
instructor al comitetului județean 
de partid. în acest scop, comitetul 
comunal de partid sprijină acțiunile 

desfășurate de consiliul popular ca 
fiecare gospodărie să crească ani
male".

Desigur, aici e o mare rezervă ce 
trebuie pusă în valoare. Comuna 
Poiana Sibiului are 3 980 locuitori, 
în majoritate ciobani din tată în fiu, 
cu toții oameni harnici și buni gos
podari. Că realizările din acest do
meniu puteau fi mult mai mari o 
dovedește și faptul că în 1983 doar 
947 familii au crescut animale. Și 
încă cifra nu spune totul. Fiindcă 
din 947 familii unele figurează nu
mai cu oi, altă parte — doar cu cîte 
un porc, altele au numai păsări. 
Fără îndoială, locuitorii comunei Po
iana pot crește mult mai multe ani
male, lucru dovedit din plin de ati- 
ția gospodari. Ce se face în acest 
scop ? Problema a fost dezbătută 
în cîteva adunări populare. Apoi, 
echipe, constituite de consiliul popu
lar au discutat în amănunt, cu fie
care gospodar posibilitățile de a 
crește animale, măsurile ce trebuie 
soluționate in acest scop, iar acum 
contractarea decurge în bune con
diții. Sint unele probleme pe care 
comitetul comunal de partid și con
siliul populai’ comunal sint decise 
să le rezolve în cel mai scurt timp. 
Care sint acestea ?

Ce probleme sînt de rezolvat ? 
Este necesar să se asigure pășuni 
pentru toate familiile din comună 
care cresc animale. Iată ce ne spu
ne medicul Virgil Prodan de la 
circumscripția agrozooveterinară : 
„Cele 2 582 hectare de pășuni aco
peră doar în proporție de 25 la sută 
necesarul. Este puțin dacă avem în 
vedere că Poiana e înconjurată de 
munți falnici, cu pășuni alpine, cîndva 
binecunoscute, cum sînt cele de 
pe Steaza, Vîrtopu, Baiu, Băluțu, 
Goața, Sărăcimii și altele. O bună 
parte din aceste pășuni sînt negli
jate de ani de zile. Ele trebuie de
frișate și îngrijite. întreaga comună 
e gata să participe la executarea 
acestor lucrări. Dar aici așteptăm 

un sprijin substanțial și din partea 
silviculturii, care după lege a pre
luat nu de mult și gospodărirea pă
șunilor alpine, a poienilor și rariș- 
tilor de pădure".

O amplă și exigentă analiză în
treprinsă de secretariatul comitetu
lui județean de partid asupra acti
vității desfășurate de cadrele de 
conducere ale comunei Poiana Si
biului a scos la iveală și alte cauze 
care au făcut ca unele familii să nu 
crească destule animale, iar altele
— chiar deloc. Datorită unui stil de 
muncă defectuos al biroului comite
tului comunal de partid și al birou
lui executiv al consiliului popular 
privind folosirea și repartiza
rea rațională a pășunilor, urmări
rea sistematică a obligațiilor con
tractuale față de stat, unii cetățeni 
au profitat încheind contracte sub 
nivelul posibilităților, iar alții s-au 
sustras de la obligațiile de livrare a 
produselor contractate. Nici folosi
rea celor 2 582 hectare de pășune de 
pe teritoriul comunei n-a fost făcută 
în conformitate cu dispozițiile în vi
goare. S-a creat astfel situația ca 
în loc de pășunarea pe suprafața 
respectivă a 14 000 de oi, în 1981 să 
fie repartizate doar 5 309 oi, in 1982
— 7 949 oi,, iar în 1983 — 6 898 oi. 
Pentru abaterile săvirșite, cadrele 
de conducere ale comunei Poiana 
Sibiului au primit sancțiuni aspre, 
între, care, și schimbarea din funcție 
a celor vinovați, inclusiv a primaru
lui comunei.

Acum la consiliul popular comu
nal faci cu interes constatarea că 
în întîmpinarea cerințelor cetățeni
lor care vor și ei să crească ani
male sint prevăzute o serie de mă
suri, din care unele se vor aplica în 
1984. Toate terenurile necultivate, în 
mare parte înțelenite, au fost in
ventariate și urmează să fie culti
vate cu plante furajere^ Sînt desi
gur și alte măsuri pe care le între
prinde consiliul popular al comu
nei, cu sprijinul organelor județene 
de partid și de stat, astfel îneît toți 
locuitorii să devină sau să redevină 
crescători de animale. Este necesar 
ca aceste măsuri să fie aplicate încă 
de pe acum, astfel îneît și în Poiana 
Sibiului fiecare gospodărie să creas
că •animale. Căruța, cum se spune 
la Poiana, a -și fost urnită din loc. 
Trebuie să fie condusă pe drumul 
cel bun.

Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scînteii"

CAMPANIA DE PRIMĂVARĂ
(Urmare din pag. I)

GRABNICE A ACESTEI LU
CRĂRI PE TOATE SUPRAFE
ȚELE.

Irigarea culturilor va constitui 
una din principalele măsuri care vor 
asigura în acest an creșterea recol
telor pe aproape 3 milioane de hec
tare. Pentru ca aplicarea udărilor 
să se facă la timp și cu normele de 
apă stabilite, este necesar ca în 
această perioadă să continue lucră
rile de amenajări pentru irigații și 
cele de reparare a sistemelor exis
tente. Merită consemnat faptul că în 
județul Brăila au fost amenajate 
suprafețe mai mari față de prevede
rile ultimului trimestru al anului 
trecut. Dar in alte județe aceste lu
crări se desfășoară în ritm nesatis
făcător. Concomitent cu intensifica
rea amenajărilor in sistemele de 
irigații, este necesar să continue lu
crările de combatere a eroziunii so
lului. de desecări, defrișări și alte 
acțiuni, astfel îneît să se asigure 
condițiile necesare creșterii suprafe
ței arabile' cu 30 000 de hectare în 
acest an, folosirii integrale si supe
rioare a întregului fond funciar.

REALIZAREA PROGRAMU
LUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUN
CIARE PRESUPUNE CA IN 
ACEASTA PERIOADA SĂ FIE 
UTILIZATE INTENS MAȘINI
LE DIN DOTAREA UNITĂȚI
LOR SPECIALIZATE, IAR LA 
LUCRĂRILE DE HIDROAME
LIORAȚII SA PARTICIPE UN 
NUMĂR CÎT MAI MARE DE 
LOCUITORI AI SATELOR.

întrucît ne desparte puțin timp de 
momentul declanșării lucrărilor de 
primăvară, unitățile agricole au da
toria să-și asigure semințele din so
iurile și hibrizii stabiliți pentru zona 
respectivă, să le recondiționeze și să 
le păstreze cu cea mai mare răs
pundere. De asemenea, trebuie con
tinuate lucrările de sezon în legu
micultura, pomicultură și viticultură. 
Desigur, activitatea din agricultură, 
chiar în sezonul rece al anului, este 
mult mai complexă. Important este 
ca toate aceste lucrări să fie execu
tate cu răspundere, astfel incit să se 
asigure toate condițiile necesare ob
ținerii de recolte-record în 1984.
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Personalitatea
unui mare artist

„Ion Irimescu e unul 
din acei artiști rari care 
știu să împletească studiul 
atent și consecvent al na
turii umane și al artei ca 
reflectare, expresie și in
venție, cu sensibilitatea 
imaginației și luciditatea 
organizatoare, care cunosc 
măsura dar și aventura 
spirituală și artistică in
tr-un fel de pulsație con
tinuă ca și aceea a inimii" 
— cuvintele lui Eugen 
Schileru desprinse din 
monografia pe care i-o 
Închina acum mai bine de 
un deceniu caracterizează 
și astăzi, la fel de preg
nant, opera unuia dintre 
maeștrii sculpturii româ
nești. Iar dacă numeroase 
lucrări de artă monumen
tală („1907“ la Craiova, 
„Lupeni 1929“ la Lupeni, 
„Mircea cel Bătrin" la 
Rimnicu Vilcea, „Dimitrie 
Cantemir", „Constantin 
Brâncuși" sau .^Nicolae 
Titulescu" la București, 
„Veronica Micle“ la lași, 
„Vasile Pârvan“ la Con
stanța, „Ion Luca Cara- 
giale“ la Cluj ș.a.) stau 
mărturie unei prodigioa
se activități, enumerarea 
este totuși insuficientă 
pentru a defini pe deplin 
o activitate ale cărei re
zultate de prestigiu se 
află reunite în Muzeul de 
artă din Fălticeni, donate 
atit de generos de artist 
orașului său natal. Sint 
lucrări care parcurg mai 
multe etape din activita
tea autorului lor, care 
contribuie la definirea u- 
nei opere reunite sub 
semnul aceleiași gîndiri 
creatoare originale.

Expoziția deschisă în 
sălile Muzeului de Artă 
al Republicii Socialiste 
Românig — adevărat eve
niment artistic al acestui 
sfirșit și început de an — 
pune pe deplin in valoare 
calitățile de artist com
plex, forța personalității 
maestrului Ion Irimescu. 
Selectate atent din patri
moniul muzeului cu ca
racter memorial de la 
Fălticeni, lucrările consti
tuie o dată mai mult o 
impresionantă mărturie 
asupra personalității aces
tui adevărat artist al po
porului. De la expresivi
tatea portretelor la suflul 
epopeic al unor compozi
ții, de la capacitatea de a 
întruchipa durerea, triste
țea sau revolta la undui
rea elegantă a siluetelor, 
la stilizarea delicată, la li
rismul unor compoziții ce 
aparțin maturității depli
ne a artistului, selecția in 
întregimea ei, indică o 
constantă aspirație spre 
armonie. O armonie care 
înlănțuie forme amplu 
desfășurate in spațiu, o 
armonie odată cu care, în 
fiecare din exemplele 
particulare ale acestei ex
poziții, sînt puse în valoa
re echilibrul și proporția 
formelor. O știință de 
tehnician în mînuirea di
feritelor materiale ale 
sculpturii, dar mai ales 
predilecția maestrului Ion 
Irimescu pentru polisarea 
atentă a bronzului, ampli
fică multiplu resursele 
artei sale.

Desenele, portretele u- 
nor personalități ale artei 
și culturii noastre, compo
zițiile, sculpturi aparți- 
nind tuturor perioadelor 
de creație, dar cu un 
accent deosebit pe lucră
rile maturității depline a- 
duc imaginea unitară a 
evoluției gîndirii sale des
pre sculptură; sintetizea
ză exemplar, coerent un 
anume raționalism, dar și 
lirismul propriu artei sale. 
Impulsul se transformă în 
durabil, în clasic. Clarita
tea construcției, a articu
lării volumelor, reluarea.

însemnări pe marginea expoziției 
ion frimescu 

din sălile Muzeului de Artă 
al Republicii Socialiste România

PORTRET DE FATĂ
(desen)

sugestive. Mai ales în 
compozițiile ultimului de
ceniu linia melodică și 
ritmică a volumelor care 
se articulează după o anu
mită ordine a lecturii a- 
duc mărturia unui cald li
rism care însoțește desfă
șurarea uneori barocă, al
teori sobră și reținută a 
volumelor, grija pentru 
detaliu, dar și pentru e- 
fectul de ansamblu al fie
cărei lucrări.

corespondența anumitor 
motive, linia serpentinată, 
ușor hieratică a volume
lor, elanul închis în forma 
simplificată, șlefuită a fi
gurilor alcătuiesc un sis
tem închegat, o imagine 
de ansamblu, care se în
scrie pregnant în memo
ria privitorilor.

Portretele, pentru a ne 
referi la o perioadă mai 
timpurie a activității 
maestrului, portretele lui 
George Enescu, Dinu Li- 
patti sau George Opres- 
cu. de exemplu, dezvăluie 
capacitatea de a imprima 
materiei inerte tensiunea, 
energia lăuntrică, capabile 
să le confere un caracter 
reprezentativ, exemplar. 
Prilej de a studia în adin-

cime figurile celor din 
preajma sa, portretul a 
constituit și reprezintă 
de-a lungul acestei fertile 
activități o preocupare 
constantă. Aceea de a 
sonda caracterele esenția
le ale figurii omenești. 
Esența realităților investi
gate, felurit ipostaziate 
în portrete (reale sau 
imaginare)* o atestă. Ci
clul de „Maternități" sau 
de compoziții inspirate de 
armoniile muzicii, deși au 
drept punct de plecare tot 
figura umană, atrag aten
ția asupra, realității com
plexe, bogate a sculpturii 
maestrului Irimescu, asu
pra capacității sale de a 
minui un limbaj metafo
ric cu multiple posibilități

Sînt invitații la medita
ție, lucrări în care gestu
rile cele mai simple ca
pătă funcții de simbol, 
care concentrează dorința 
de a exprima adevăruri 
etern valabile. Construc
ția riguroasă a planurilor, 
legătura și trecerea lor 
nuanțată și subtilă, ritma- 
rea volumelor se face cu 
maximă economie a mij
loacelor pentru a transmi
te imaginii o încărcătură 
poetică, evocatoare. Tru
puri unduioase. înlănțuite 
în învolburări de forme și 
mișcări armonioase, capă
tă rezonanțe de cantilenă 
domoală prin modelajul 
care reflectă și captează 
generos lumina. Linia for
melor în mișcare trans
formă aceste sculpturi în 
imagini sugestive de echi
libru și ritm compozițio
nal. împletite într-un ara
besc elegant și expresiv 
în același timp, formele 
pun în valoare calitatea 
înaltă a meșteșugului a- 
cestui mare artist, știința 
discretă dar suverană a 
compoziției și modelaju
lui. Deși numărul lucrări
lor nu este foarte mare, 
ele oferă o imagine cur 
prinzătoare asupra ceea 
ce reprezintă astăzi arta 
maestrului Ion Irimescu. 
marchează o apropiere de 
conținutul profund uman 
al artei românești dintot- 
deauna, o înțelegere și 
continuare a sensului ei 
interior, esențial.

Maestrul Ion Irimescu 
nu și-a pierdut niciodată 
interesul pentru investi
garea figurii omenești. O 
întîlnim nu doar în sculp
tură. ci și în desene
le în care și-a con
centrat atenția asupra ex
presivității trupului, a 
gestului uman și .chiar 
asupra .propriului chip. 
Sînt fără îndoială desene 
de sculptor care solicită 
privitorul să se oprească 
îndelung. Minuția și aten
ția cu care au fost reali
zate dezvăluie un organi
zator lucid al corespon
dențelor plastice semnifi
cative, dar și eliminarea 
curajoasă a detaliilor spre 
a oferi fanteziei largi po
sibilități de interpretare. 
Duetul liniei se mlădiază 
cu suplețe în organizarea 
suprafețelor, în delimita
rea formelor în spațiu, în 
a sublinia grația unui 
gest, fragilitatea unei e- 
moții. Forma, lumina și 
spațiul se construiesc con
comitent prin întretăieri 
de planuri, cu subtile 
transparențe ale volume
lor de o ritmică tectonică 
și totodată muzicală. Ca 
și sculpturile, aceste dese
ne oferă o perspectivă 
amplă asupra universului 
artistic al autorului lor.

La sfîrșitul acestor rîn- 
duri trebuie remarcate în 
mod deosebit organizarea 
și prezentarea expoziției, 
însoțită de o amplă mo
nografie semnată de 
Alexandru Cebuc, apărută 
în excelente condiții gra
fice. manifestarea în an
samblul ei se constituie 
ca un omagiu adus crea
ției acestui maestru, artei 
sale cu putere de exem
plu pentru generațiile de 
azi și de mîine.

Cînd ne punem azi întrebarea, ce 
avem de făcut pentru ca teatrul să-și 
îndeplinească nobila sa misiune edu
cativă, nu putem să nu ne gîndim, 
așa cum ne-am gîndit și ne gîndim 
mereu, la marile semnificații ale zi
lelor pe care le trăim, zile care poar
tă din plin pecetea efervescenței im
primată incă de la Congresul al IX-. 
lea al partidului, de documentele de 
partid care i-au urmat și mai ales 
de documentele Consfătuirii pe pro
blemele muncii organizatorice și 
politico-educative din august 1983, 
de la Mangalia, de magistrala cuvîn- 
tare rostită cu acest prilej de tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

In spiritul acestor documente, ne 
analizăm munca, tot ce facem și, 
mai ales, tot ce urmează să facem în 
viitor, căci aceste documente sinte
tizează și orientează întreaga activi-, 
tete destinată progresului material 
și spiritual al României, al societă
ții românești de azi, progres pe care 
și noi sintem obligați și chemați să-l 
slujim.

Teatrul românesc de astăzi. în spi
ritul celor mai înaintate tradiții ale 
sale, se integrează organic operei de 
educare a maselor largi, aducînd pe 
scenă eroii istoriei și ai prezentului, 
oferind publicului modele de con
duită exemplară, de atitudine pa
triotică și revoluționară. Mari mo
mente ale istoriei noastre au stimu
lat teatrele să le aniverseze așa cum 
se cuvine, cu spectacole însuflețite 
de patriotism, de dorința colective
lor artistice de a sluji formării omu
lui nou. Astfel, împlinirea a 65 de 
ani de la Unirea din 1918. a celor 
patru decenii de la actul revoluțio
nar de la 23 August 1944, a două 
sute de ani de la răscoala lui Horea, 
Cloșca și Crișan și altele constituie 
tot atîtea prilejuri pentru1 a căuta 
și găsi în dramaturgia românească 
și a promova pe scenă piese care 
servesc cunoașterea i istoriei patriei, 
sădirea în suflet șXcuget a simță- 
mintelor și idealurilor pentru care 
au luptat înaintașii. Este vorba de o 
orientare ce merge în paralel cu pro
movarea unor piese actuale care să 
militeze pentru cunoașterea, indră- 
girea acelor oameni, acelor eroi care 
făuresc România modernă, de azi,

realizatorii a tot ce s-a făcut în anii 
socialismului, cei care au schimbat 
din temelii fizionomia acestei țări. 
Acestea sint piesele, operele care 
interesează publicul, teatrele noas
tre, colectivele lor artistice. Avem 
certitudinea că, printr-o mai bună 
conlucrare cu dramaturgii, prin efor
tul nostru comun scenele teatrelor 
vor impune noi și noi piese, lucrări 
în care să strălucească statura mo
rală și civică, a eroilor de azi. a mo-

poată găsi, fiecare, modelul de ur
mat, acel model care, în toate cazu
rile, aspiră spre desăvîrșire. aspiră 
către o condiție superioară de exis
tență, la o viață mai bună, mai fru
moasă potrivit aspirațiilor noastre 
generale. Sintem, deci, animați de 
dorința de a realiza spectacole in 
care omul să-și poată găsi propriile 
sale împliniri,, parte integrantă din 
împlinirile poporului, ale societății 
in care trăim.

PE SCENA TEATRULUI :

Eroii societății noastre, 
constructorii socialismului

delelor umane din vasta galerie a 
societății socialiste.

Iată gindurile care ne-au condus 
la'intocmirea repertoriului pe actua
la stagiune și pe stagiunile viitoare, 
repertorii în care găsim piesele unor 
autori . ca : Paul Everac, Alexandru 
Popescu, Măhes Gyorgy, Teodor Ma- 
zilu, Kocsis Istvân, Aurel Ba ranga, 
ale regretatului dramaturg Romulus 
Guga, ale lui Șutii Andrăs. Kineses 
Elemer, Hajdu Gyozo, ultimii tirgu- 
mureșeni, precum și ale lui I. L. Ca- 
ragiale, B. P. Hașdeu, T. Mușatescu, 
G. Ciprian etc.. Unele din piesele a- 
cestora vor fi montate în premieră 
absolută, altele în premieră sau în 
reluare din stagiunile trecute.

Prin natura conflictelor, prin pro
filul personajelor, prin mesajul de 
idei conținut de aceste piese dorim 
să atragem spectatorul într-un dialog 
fructuos, într-o dezbatere a proble
maticii eroului, a configurației sale 
morale și spirituale. Vom căuta ca 
spectacolele cu aceste piese să fie 
astfel realizate incit spectatorii să-și

Prin ce ne-am propus să facem, 
dorim cu toții să ne onorăm titlul de 
Teatru Național, dorim ca sarcinile 
și spiritul consfătuirii de la Man
galia să-și imprime mai puternic pe
cetea asupra întregii activități a tea
trului ca instituție artistică, a cărui 
misiune primordială este de a educa 
oamenii, de a forma caractere, ati
tudini înaintate, spirite cutezătoare, 
receptive la nou. Desigur, pentru a- 
ceasta trebuie să stimulăm și să pro
movăm dramaturgia actuală, valorile 
ei reprezentative, și, în același timp, 
să oferim spectatorilor montări 
exemplare din dramaturgia clasică, 
din fondul de aur al teatrului.

Avem un public receptiv, a cărui 
prezență sporește la spectacolele 
noastre. în anul 1982 am depășit 
cifra de 200 de mii spectatori, număr 
care în 1983 a fost realizat din pri
mele nouă luni. De asemenea, eloc
vente sînt în acest sens și premiile 
primite la Festivalul dramaturgiei 
românești actuale de la Timișoara 
de către spectacolul „Amurgul bur

ghez" de Romulus Guga, precum și 
premiile obținute in cadrul Festiva
lului național „Cintarea României".

Pentru a lărgi legăturile cu mase
le de oameni ai muncii, pentru a 
spori prezența lor la spectacole am 
deschis stagiunea — cu piese de ac
tualitate — pe două din cele mai 
mari și importante platforme indus
triale ale județului, la Combinatul 
chimic din Tirnăveni și „Prodcom- 
plex“ din Tirgu Mureș, dezbătind cu 
cei prezenți. cu mult succes, mesajul 
ideatic al pieselor vizionate. Pe a- 
ceste platforme prezența Teatrului 
Național echivalează aproape cu o 
stagiune - permanentă. In aceleași 
locuri am susținut montaje de 
poezii din creațiile marilor noștri 
poeți, creații care dau expresie ar
tistică emoționantă dragostei de 
țară, atașamentului față de pămintul 
natal, față de tot ce a făurit omul 
pentru, el și pentru această țară. Sin
tem mereu prezenți — și in viitor 
vom fi și mai mult — in cluburi 
muncitorești, in școli, în orașele ju
dețului. Prin regizori, actori, deco
ruri, asistență de orice natură aju
tăm teatrul muncitoresc din Tir- 
năveni și cel popular din Reghin, 
spectacolele lor puțind fi vizionate 
și pe scena naționalului tîrgumu- 
reșean. în. perioada care urmează, 
asemenea teatre vor mai lua naștere 
și în alte întreprinderi și orașe ale 
județului.

De asemenea, pentru a stimula 
creația in domeniul dramaturgiei, 
pentru a promova noi autori drama
tici locali, am inițiat un cenaclu de 
dramaturgie, în cadrul căruia pre
zentăm în lectură creațiile sosite in 
număr apreciabil la secretariatele 
literale, unele de reală valoare.

Sînt — acestea — doar citeva ca
racteristici ale activității noastre, 
destinate publicului, supremul nos
tru judecător, cel care, cu atîta 
receptivitate și generozitate, răsplă
tește eforturile și realizările artistice 
adevărate, menite să intensifice via
ta spirituală a societății noastre so
cialiste.

Romeo POJAN
directorul Teatrului Național 
din Tirgu Mureș

Marina PREUTU 7

tv
15,00 Telex
15,05 Școala țării, o școală pentru țară
15.20 Ecran de vacanță : Desene ani

mate
15,35 Viața culturală
15,50 La volan
16,00 Emisiune în limba germană (par

țial color)
16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea în economie
20.30 Cîntece pe adresa dumneavoastră 

(color). Din șlagărele anului 1983
20.45 Cadran mondial
21,00 întîlnire cu opera, opereta și ba

letul (parțial color)
21.45 Bradule, cetină ninsă... Muzică 

populară
22,00 Telejurnal (parțial color)

teatre
© Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 19,30; (sala Atelier) : Intre pa
tru ochi (B) — 1.9; (sala Batiștei) : 
Idolul și Ion Anapoda — 20.
@ Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Mihai Brediceanu. 
Solist : Viktor Bresko — 19.
O Opera Română (13 18 57) : Madame 
Butterfly — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Vădu
va veselă — 19.
© Teatrul. „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) ; 
Gustul parvenirii — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) : O zi de odihnă — 
19.
O Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, flu
turi — 19.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Mî- 
riiala — 19,30. )
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) ; Scoica de lemn — 19,30; 
(sala Studio) : Acești îngeri triști — 
19.
@ Teatrul Gluleștt (sala Majestic, 
14 72 34) : Amadeus — 19; (sala Giu- 
lești, 18 04 85) : Șapte martori — 11;
Pălăria florentină — 18.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Revista reviste
lor — 19,30; (sala Victoria. 50 58 65) : 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
9 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00, la Palatul sporturilor și cul
turii) : Cîntăm cu drag Ia oameni 
buni — 18.
9 Teatrul „Ion Vasileseu" (12 27 45) : 
Piatră la rinichi — 20.
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Punguța cu doi bani — 10; înttlniri 
muzicale — 18,30.
© Circul București (11 01 20) : Carna
valul stelelor — 19,30.

Exigențe ale instrucțiunii în școli:

ÎNVĂȚĂTURA, educația, disciplina

„O concisă istorie a 
muzicii românești", — 
apărută în Editura ști
ințifică și enciclopedi
că sub auspiciile A- 
cademiei de științe 
sociale și politice — o 
carte semnată de Vio
rel Cosma — și tra
dusă in limba engle
ză de către Andrei 
Bantaș — își împli
nește pe deplin obiec
tivul. Autorul vine cu 
experiența sa de lexi
cograf (este cunoscu
tă colaborarea sa la 
celebre lexicoane mu
zicale apărute la Lon
dra și Oslo, precum și 
alcătuirea utilului Le
xicon „Muzicieni ro
mâni"). de critic mu
zical atent la viața 
artistică (interpretare, 
creație) de fiecare zi 
și. în același timp, cu 
opinii în sintetizarea 
evenimentelor. în stu
dierea și definirea fe
nomenelor respective, 
cu argumentele pro
fesionalismului în do
meniul muzicologiei 
(preocupat de lumina
rea fiecărui detaliu, 
cu capacitatea, cu do
rința de a se expri
ma concis, clar, inte
ligibil, așa cum 6-a 
dovedit în numeroase 
pagini de istoriografie, 
în monografii) — și

înscrie faptele muzi
cale în contextul isto
ric al epocilor cărora 
le aparțin. Astfel, 
prin citeva scurte, dar 
cuprinzătoare canitole, 
cititorul ia cunoștin
ță. se documentează 
asupra evoluției neîn
trerupte a muzicii ro
mânești, află de va

ne ale vremii. înțele
ge fiecare eveniment 
cultural prin prisma 
faptelor politice, prin 
fereastra larg deschi
să către evenimentele 
epocii. Capitolele se 
derulează alert, și ci
titorului i se proiec
tează explicit un vast 
tablou — despre im

rii muzicale pe toate 
meridianele lumii.

★
O altă carte muzi

cală care reține aten
ția poartă titlul „A- 
mintirile muzicienilor 
români" și este Sem
nată de muzicologul 
Iosif Sava. Sint dia
loguri, evocări, confe

celor care, in general 
vorbind, le-au călăuzit 
pașii în devenirea pro
fesională sau au fost 
modele de viață, de 
dăruire artistică. Este 
un omagiu adus mari
lor dascăli, unor pro
eminente figuri ale is
toriei muzicii, unor 
deschizători de dru

CARTEA MUZICALĂ

loarea inestimabilă a 
celor mai vechi docu
mente. de tradiții de 
milenii de miturile si 
legendele care au cu
prins teritoriul Da
ciei. de datele arheo
logice care descriu 
practici, ritualuri, de 
izvoare, de adinei fi
bre care s-au țesut 
secole de-a rindul 
pentru a contura te
zaurul de folclor ro
mânesc ; se documen
tează asupra Evului 
mediu. Renașterii și 
Barocului în Româ
nia comparîndu-le cu 
caracteristicile peri
oadelor similare în 
vestite centre apuse

punerea școlii națio
nale românești de mu
zică, despre maturi
tatea muzicii româ
nești. despre succese
le internaționale ale 
celor mai tinere con
deie ale artei inter
pretative. „O concisă 
istorie a muzicii ro
mânești" de Viorel 
Cosma este, deci, o 
sinteză a culturii mu
zicale în România, o 
carte ce îți vorbește 
de etnomuzicologie. 
folclor, bizantinologie; 
de vechi izvoare, de 
arcul peste timp care 
ajunge la zi, la răsu
nătoarele succese ale 
creației și interpretă

siuni — cum le anun
ță autorul — discuții 
libere care adîncesc 
de fapt numeroase pa
gini de istoria muzi
cii românești, care au 
rămas undeva într-un 
con de umbră, asupra 
cărora nu s-a insistat 
îndeajuns. Cunoaștem 
prin opiniile interlo
cutorilor — .personali
tăți marcante ale vie
ții noastre artistice, 
culturale, precum loan 
Dobrogeanu Gherea, 
Marțian Negrea, Mi
hail Andricu, Ion Du
mitrescu. Romeo Dră- 
ghici. Valentin Teo- 
dorian etc. — laturi, 
aspecte inedite asupra

muri in arta cîntului, 
în tainele muzicii sim
fonice, în arta corală, 
pe tărîmul etnomuzi- 
cologiei. Amintirile se 
derulează spontan, ci
titorul află prin 
vorbele maeștrilor 
de truda maeștri
lor lor. Este o carte 
scrisă entuziast de 
condeiul unui pasionat 
muzician care vrea ca 
valorile (fie că este 
vorba de celebre per
sonalități 6au de cele 
ascunse sub nume 
mai puțin sonore). 6â 
fie aduse la lumină, 
la cunoștința marelui 
public, ca truda unor 
slujitori ai artei sune

telor. cum spuneam, 
să-și găsfească ecoul și 
meritata apreciere în 
conștiința tuturor ce
lor ce iubesc muzica. 
Astfel, din destăinui
rile lui I. Dobrogeanu 
Gherea vom afla des
pre peregrinările lui 
Enescu pe drumurile 
tării, despre dorința 
lui de a servi ca „în
drumător" ; prin con
fesiunea lui ' Marțian 
Negrea ne apropiem 
mai mult de biroul de 
lucru al lui Mand i- 
cevschi ; prin cuvinte
le lui Zeno Vancea îl 
cunoaștem mai bine 
pe Maximilian Costin. 
— violonist, pedagog, 
critic muzical ; prin 
evocarea lui Doru Po- 
povici se reîmprospă
tează secvențe din ca
riera celebrei Aca de 
Barbu... Cartea lui 
Iosif Sava adună de 
fapt file de istorie, 
invită cercetătorii, 
muzicologii, mai ales 
tinerele condeie, să se 
aplece asupra unor 
fapte de artă care sînt 
trepte în împlinirea 
vieții muzicale de-a 
lungul ultimelor dece
nii ale veacului nos
tru,

Smaranda 
OȚEANU

Realizarea la un înalt nivel calita
tiv a obiectivelor instructiv-educati- 
ve majore ale școlii — pregătirea 
pentru muncă și viață a tineretului, 
formarea noilor promoții de munci
tori și specialiști necesari dezvoltării 
economico-sociale și culturale a ță
rii, educarea revoluționară, patriotică 
a celor mai tineri cetățeni — pre
supune o grijă statornică pentru uti
lizarea cu maximă eficiență a condi
țiilor materiale puse de societatea 
noastră socialistă la dispoziția invă- 
țămîntului, cit și preocuparea susți
nută pentru asigurarea unui climat 
educativ, de ordine și disciplină, 
prielnic pentru muncă de calitate și 
învățafură temeinică. îndatoriri co
mune ce revin deopotrivă oamenilor 
șcblii — învățători, profesori; ingi
neri și specialiști — elevilor și orga
nizațiilor lor revoluționare — U.T.C. 
și de pionieri — ca și părinților, 
deopotrivă inte
resați ca fiii și 
fiicele lor să 
crească „frumos 
și sănătos", cum 
se exprima unul 
dintre interlocu
torii noștri.

Un sondaj in 
rindul factorilor 
implicați direct în 
buna desfășurare 
a activității in- 
structiv-educative 
din școală relevă aprecierea unanimă 
a faptului că respectarea unui „cod de 
conduită" — însumind exigențele cli
matului de muncă și educație speci
fic școlii — reprezintă una dintre 
principalele premise ale reușitei de
pline, ale eficienței in învățămint. 
Un asemenea „cod" își propune să 
fie „Regulamentul privind activita
tea elevilor din învățâmîntul primar, 
gimnazial, liceal, profesional și <le 
maiștri", elaborat de Ministerul Edu
cației și învățămîntului, U.T.C., Con
siliul Național al Organizației Pio
nierilor, aplicat cu caracter experi
mental în acest an școlar. Un „cod" 
în care dreptului fundamental al ti
neretului de a se folosi de condițiile 
de învățătură și vacanță, de muncă, 
în timpul și după absolvirea școlii, 
îndatoririlor sale fundamentale de a 
învăța temeinic și a munci perseve
rent pentru propria formare profe
sională, etică, umană, de a fi devo
tat patriei, partidului și poporului, 
de a-și însuși concepția științifică 
materialist-dialectică și istorică des
pre natură și societate, ideologia și 
politica partidului — le sînt asociate 
cerințe și exigențe firești pentru a 
determina un randament școlar cit 
mai ridicat. în acest context, sînt 
justificate interesul cu care a fost 
primit in lumea școlii, preocuparea 
de a fi cunoscut, dezbătut și aplicat 
în activitatea curentă.

— Prevederile regulamentului, spi
ritul care se degajă din cuprinsul său 
— ne spune prof. Maria Grigorovici, 
director adjunct la Liceul de filolo- 
gie-istorie din. Satu Mare — vădesc 
o înțelegere profundă a rolului șco
lii de a pregăti temeinic tineretul 
pentru muncă și viață, în lumină 
principiilor materialist-dialectice. ale 
umanismului revoluționar, ale socie

tății noastre socialiste. Departe de a 
fi o culegere de interdicții, el are un 
caracter complex vizind norme și re
comandări, cerințe și exigențe în le
gătură cu toate laturile activității 
școlare, implicind profund necesita
tea atingerii unui grad cit mai înalt 
de disciplină asumată în mod con
știent. Aceasta, desigur, ca efect și 
al unei munci pasionate, responsabi
le a cadrelor didactice și organizații
lor de tineret, cu sprijinul efectiv al 
famijiei.

— Este foarte bine că sînt formu
late și înmănuncheate la un loc ce
rințe educative unitare, pentru a se 
pune capăt interpretărilor și preten
țiilor subiective, prea „indulgente" 
sau prea „stricte", din diferite uni
tăți de învățămint — este de părere 
prof. ing. Dumitru Cojocaru, di
rectorul Liceului industrial nr. 28 
din București. Sugeram, cu citeva

I

• Cerințe educative unitare înmănuncheate într-un 
regulament privind activitatea elevilor ® Cola
borarea școală-familie — mai activ orientată spre pro

blemele de fond ale procesului instructiv-educativ

luni in urmă, chiar în coloanele zia
rului, utilitatea unui astfel de regu
lament și nu putem decît să salutăm 
efortul forurilor de resort pentru 
elaborarea lui.

La rindul său, prof. Eleonora Po
pescu, directoarea Liceului de filolo- 
gie-istorie nr. 1 din București, con
sideră că este in folosul operei edu
cative a școlii deprinderea mai ac
centuată a elevilor cu noțiunile de 
drepturi și îndatoriri, formarea con
științei răspunderii față de colectivi
tate, față de societate, pentru înde
plinirea obligațiilor ce le revin in 
școală, în familie, în societate. Răs
puns prin fapte demne de muncă și 
învățătură la condițiile deosebite de 
muncă, învățătură, odihnă și recrea
ție, activitate științifică și culturală 
asigurate de societatea noastră so
cialistă.

Relevînd semnificațiile mai pro
funde ale unora din „drepturile" și 
„îndatoririle" elevilor, cadrele didac
tice cu care am stat de vorbă au 
subliniat, în același timp, necesitatea 
optimizării cadrului de participare a 
elevilor la întreaga activitate școlară: 
întocmirea judicioasă a orarelor, uti
lizarea cu maximă eficiență a timpu
lui de lucru in clasă, în laboratoare 
și ateliere. Toate acestea presupu- 
nînd, în mod necesar, o constantă și 
temeinică pregătire a profesorului 
pentru lucrul cu clasa, cu fiecare 
elev în parte.

Am solicitat și opinia „beneficia
rilor" direcți — elevii. Doinița Ape- 
trei, secretara comitetului U.T.C. de 
la Liceul industrial „Victoria" din 
Iași, apreciază că „toate prevederile 
regulamentului sînt binevenite, de- 
terminînd mai multă ordine și disci
plină in școală, eforturi susținute 
din partea elevilor pentru a se pre

găti mai bine pentru meseria aleasă". 
Dana Sugu (clasa a Xll-a A) și Mi- 
haela Crăciunescu (clasa a Xll-a B) 
de la Liceul industrial nr. 28 din 
București, ne semnalează și prim 
„efecte pozitive" ale aplicării noi 
act normativ : la clasele lor au „dis
părut" absențele nemotivate : a cres
cut interesul pentru învățătură, ex
primat și prin prezența mai activă la 
lecții, la orele de meditații ; speră 
să realizeze și în acest an școlar per
formanța din anul trecut, cînd nu au 
avut corijenți. „Aceasta deși la în
ceput, în primele zile de cursuri, cind- 
am dezbătut prevederile regulamen
tului, unii colegi mai puneau proble
ma că pentru ei, din ultima clasă 
n-ar mai fi nevoie de asemenea re . 
guli de «bună purtare»" — adaug1 
interlocutoarele noastre. . L

Am reținut, de la aceiași „benefi
ciari" direcți, și unele observații pri

vind modalitățile 
____________ de , perfecționare 

a climatului de 
muncă și discipli
nă din școală, 
prin prevederile 
regulamentului, ce 
va fi definitivat 
în urma experi
mentării în acti
vitatea concretă, 
de zi cu zi, Dana 
Sugu și Mih 
Crăciunescu 

cotesc că la capitolul „sancțiuni" 
prevederile puteau fi și mai exi
gente („40 de absențe nemotivate 
într-un an nu sînt prea multe ?!“), 
Dorina Oros, secretara comitetu
lui U.T.C. de la Liceul de filo-1 
logie-istorie din Satu Mare, pledează 
pentru împletirea aplicării ferme a 
măsurilor prevăzute în regulament 
cu acțiuni menite să sporească sim
țul răspunderii elevului.

în cadrul dezbaterilor din colecti
vele didactice, din organizațiile 
U.T.C. s-au formulat numeroase su
gestii și propuneri vizind perfecțio
narea acestui instrument de lucru 
din școală. Asemenea sugestii au fost 
făcute și de interlocutorii noștri. Din
tre acestea, reținem și supunem aten
ției forurilor de resort ideea expri
mată de ing. Maria Andrieș, direc
toarea Liceului industrial „Victoria" 
din Iași, de „a pune de acord preve
derile acestui regulament cu preve
derile «Codului muncii», care pri
vesc activitatea elevilor din învăță- 
mîntul liceal industrial și profesional 
ca viitori muncitori și specialiști. Tot 
astfel și prevederile privind ordinea 
și disciplina în școală, regulile gene
rale de comportare în societate, care 
i.și au corespondent în legislația in 
vigoare". **

în sfirșit, este de o mare impor
tanță ca prevederile actualului regu
lament să fie cunoscute și dezbătute 
cu familiile, cu părinții elevilor. Din 
investigațiile noastre însă rezultă 
că familia este încă prea puțin an
trenată în asemenea probleme de 
fond ale procesului instructiv-educa- 
tiv. Poate și în această direcție re
gulamentul de care ne-am ocupat in 
rindurile .de față ar trebui să aibă 
un cuvînt mai ferm de spus.

Florica DINUEESCU
și corespondenții „Scinteii"

cinema
• Dragostea și revoluția î VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 
18 ; 20, MODERN (23 71 01) — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
© Povestea călătoriilor : CENTRAL 
(14 12 24) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;

18 ; 20, FLAMURA (85 77 12) — 8,15 ; 
12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20.
O Program de desene animate — 
9,30; 11,30; 13,30; 17,30, B.D. la munte 
și la mare — 15,15; 19,15 : DOINA 
(16 35 38).
O De dragul tău, Anca : UNION 
(13 49 04) - 9,30 ; H,30 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20, MIORIȚA (14 27 14) — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
© Șantaj : TIMPURI NOI (15 61 10) — 
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
© O lebădă iarna : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 18; 20.
© Atenție la gafe : STUDIO (59 53 15) 
— 10; 12; 14; 16; 18; 20, DRUMUL SĂ
RII — 14; 16.

• Serbările galante : DACIA (50 35 94)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
® Brigada diverse în alertă : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30 ; 17,30 ; 19,30. 
© Căruța cu mere : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
O Revanșa : FLACĂRA (20 33 40) —
13.30 ; 15 ; 17 ; 19.
© Vraciul : GRIVIȚA (17 08 58) — 9 ;
11.30 ; 14 ; 16,45 ; 19,30.
© Gară pentru doi : SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15 ; 20, SCALA
(11 03 72) — 9,15 ; 12,15 ; 16,15 ; 19,15, 
CULTURAL (83 50 13) — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
• S-a oprit un tren : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
© Nu vreau să devin adult : PACEA 
(60 30 85) — 15,30 ; 17,30 ; 19,30.
Q Capturați-i la barieră : FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 8,30 ; 10,15 ; 14 ; 16 ; 
18 ; 20.
• Inimă sinceră : POPULAR (35 15 17)
— 15 ; 17,15 ; 19,30.
© Cavalerii teutoni : ARTA (21 31 86)
— 10 ; 13,45 ; 18.
© Afacerea Pigot : PATRIA (11 86 25)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15,
BUCUREȘTI (15 61 54) — 8,45 ; 11;
13,15; 15,45; 18; 20,15, MELODIA

(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
© Călărețul cu calul de aur : LUCEA
FĂRUL (15 87 67) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
15,45 ; 18 ; 20.
@ Pe aripile vîntului î CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 13,30; 18.
© Toate mi se întîmplă numai mie î 
FESTIVAL (15 63 84) — 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20.
© O afacere murdară ; FAVORIT 
(45 31 70) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20, FEROVIAR (50 51 40) — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20, GLORIA (47 46 75) 
— 8,45 ; 10,15 ; 14,15 ; 16 ; 18 ; 20.
© Capcană neobișnuită : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,15, AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, TOMIS (21 49 46) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Lanțul amintirilor : CIULEȘTI 
(17 55 46) — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
O Dublu delict : COTROCENI
(49 48 48) — 15 ; 17,15 ; 19,30.
© Omul păianjen se întoarce : MUN
CA (21 50 97) — 15 ; 17,15 ; 19,30.
© Despărțire temporară : VOLGA 
(79 71 26) — 9 ; 12 ; 16 ; 19.
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COTIDIAN._J1
B Constructorii de rețele electrice 

din județul Brașov au încheiat lu
crările de construcție la două noi 
nncrohidrocentrale, la Codlea și 
Tohan. Alte trei microhidrocentrale 
se află în stadiu avansat de exe
cuție.

S Constructorii din Galați pre
dau în aceste zile beneficiarilor 
primele 100 de apartamente din 
1984. Peste 70 la sută din locuin
țele ce trebuie realizate in 1984 
în acest județ se află de pe acum 
in diferite faze de execuție, ceea 
ce constituie o garanție pentru 
realizarea integrală a planului 
anual.

0 Anul 1984 le-a adus copiilor 
din comuna Castelu, județul Con
stanța, un dar de preț : o nouă 
școală cu două niveluri, modern u- 
tilată, în măsură să asigure un ca
dru optim desfășurării procesului 
instructiv-educativ. Vechea clădire 
a școlii a fost destinată bibliotecii 
școlare și activităților pionierești.

S Pentru îmbunătățirea alimen
tării cu apă potabilă a locuitorilor 
oiașului Brad a fost dat în folo
sință un nou rezervor cu o capaci
tate de 2 500 mc, precum și o nouă 
capacitate de captare a apei po- 
tcbile cu un debit de 30 litri pe 
secundă.

0 In municipiul Botoșani a luat 
ființă o nouă cooperativă meșteșu
gărească. Ea va produce bunuri de 
larg consum, îndeosebi din mate
rale recuperabile provenite din 
întreprinderile locale.

S in contextul înnoirii în propor
ție de peste' 55 la sută a produc
ției față de 1983, la întreprinderea 
de faianță și sticlărie din Baia Mare 
a intrat în fabricație o gamă largă 

’de articole utilitare și decorative 
din sticlă suprapusă în șase culori.

0 La întreprinderea de materiale 
de construcții din lași au intrat în 
producția de serie plăcile spumante 
termoizolante. La realizarea lor se 
utilizează cenușa de termocentrală.

S Cu foarte bune rezultate se 
desfășoară, la întreprinderea de 
transport auto Argeș, acțiunea de 
valorificare a pieselor de schimb 
și a materialelor refolosibile. In a- 
telierele specializate ale autobaze
lor din Pitești, Cimpulung și Curtea 
de Argeș se recondiționează cu 
succes agregate, ansamble și sub- 
ansamble, precum și motoare diesel.

O O formă eficientă de sondare 
, a gustului și preferințelor populației

o practică întreprinderea județeană 
de producție și prestări servicii prin 
noua unitate de prezentare și des
facere deschisă în municipiul Rîm- 
nicu Vîlcea. Pornind de la cerințele 
formulate de cumpărători, întreprin
derea a asimilat și introdus în pro
ducție 24 noi sortimente de ar
ticole de uz casnic și gospodăresc.

El La S.M.A. Greci, județul Tulcea, 
a fost realizat un dispozitiv pentru 
colectarea și tocarea corzilor de 
viță de vie care rezultă de la tăieri. 
Primele 50 de astfel de dispozitive 
au fost livrate unităților viticole. 
Tocătura de corzi de viță este fo
losită cu bune rezultate în furajarea 
animalelor.

B Rețeaua comerțului de stat 
din județul Alba a fost extinsă cu 
noi unități, iar 24 au fost reorga
nizate și modernizate.

E in comuna Cristian, din jude
țul Sibiu, a fost dat în folosință un 
nou și modern cămin cultural con
struit prin munca și contribuția ce
tățenilor.

S In apropierea orașului Cehu 
Silvaniei se lucrează intens la ame
najarea a șapte eleștee pentru 
creșterea peștelui, pe terenuri im
proprii altor culturi agricole, în su
prafață de 160 hectare.

B Specialiștii întreprinderii de 
rețele electrice Mureș au conceput 
și realizat un dispozitiv de oprire 
și repornire automată a microhidro- 
centralelor. in acest fel, bateria e- 
lectrică folosită în sistemul clasic 
este eliminată, ceea ce duce la 
importante economii de energie.

S3 Pentru oamenii muncii care 
locuiesc în zona de nord a muni
cipiului Călărași s-a dat in folosin
ță o nouă și modernă policlinică.

B La Adjud a fost construită și 
recepționată o stație de incubație 
- a cincea de pînă acum — a Uniu
nii județene a Cooperativelor de 
producție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor. Cele cinci stații vor asi
gura în acest an livrarea către 
populație a două milioane pui de 
găină.

B La Alba lulia, pe strada Tra
ian, a fost dată în folosință o mo
dernă stație de asistență tehnică a 
filialei județene a Automobil Clubu
lui Român. Stația dispune de ate
liere de intervenții mecanice, vopsi- 
torie și tinichigerie, de aparatură 
modernă de testare.

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu. 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a adresat o 
telegramă de felicitare primului mi
nistru al Japoniei, Yasuhiro Nakaso- 
ne, cu ocazia realegerii sale in aceas
ta funcție. în telegramă se exprimă 
convingerea că guvernele celor două 
țări,vor continua să acționeze in di
recția intensificării și extinderii rela
țiilor bilaterale și a conlucrării pe 
plan internațional în interesul po
poarelor român și japonez prietene, 
al cauzei păcii, securității și colabo
rării in lume.

Cronica zilei
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Vasiie Mușal a fost numit in cali
tate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socia
liste România in Republica Popu
lară Mozambic, in locul tovarășului 
Mircea Zara, care a fost nechemat in 
centrala Ministerului Afacerilor Ex
terne.

DOLJ : Apartamentul
numărul 70 000

în orașul Băilești s-a recep
ționat ieri, 5 ianuarie, primul 
bloc din acest an cu 32 de apar
tamente și cu spații comerciale 
la parter. Darea in folosință a 
acestui bloc a rotunjit la 70 000 
numărul apartamentelor înălța
te în județul Dolj, in anii con
strucției socialiste. Edificator 
pentru impetuoasa dezvoltare 
urbanistică a acestor înnoitoare 
meleaguri este faptul că, in 
prezent, un singur cartier al 
municipiului Craiova — „Cra- 
iovița Nouă" — numără tot 
atîția locuitori cîți avea Craiova 
înainte de 23 August 1944. 
Avînd în vedere sarcinile ce re
vin in acest an județului Dolj 
în construcția de locuințe, cind 
vor trebui date în folosință alte 
4 590 de apartamente, construc
torii craioveni, însuflețiți de 
chemările mobilizatoare adresa
te tuturor oamenilor muncii de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
Mesajul de Anul Nou, au im
primat, încă din primele zile 
ale acestui an, ritmuri dinamice 
de lucru. (Nicolae Băbălău, co
respondentul „Scinteii").

vremea
./ _____________________ ;________________

Timpul probabil pentru intervalul cu- 
cins între 6 ianuarie, ora 20 — 9 ianua- 

■ e, ora 20. In țară : Vremea va fi 
’ chimbătoare, cu cerul temporar noros.

or cădea precipitații locale, mai ales 
ub formă de ninsoare, în jumătatea de 
lord a țării și sub formă de ploaie, la- 
joviță și ninsoare în celelalte regiuni.

;■ q tt. a ■ h

La munte va ninge. Vîntul va sufla mo
derat, cu intensificări locale de scurtă 
durată. Temperaturile minime vor fl 
cuprinse între minus 8. și plus 2 grade, 
iar cele maxime între minus 3 și plus 
7 grade. In București : Vreme schimbă
toare, cu cerul temporar noros. Vor că
dea precipitații, mai ales sub formă de 
ploaie. Vînt moderat cu intensificări de
scurtă durată. Temperaturile minime 
vor oscila între minus 2 șl plus 1 grad, 
iar cele maxime între 3 și 6 grade. 
(Corneliu Pop, meteorolog de serviciu).

(Urmare din pag. I)
adus, deci, aminte cum 
poduri sau alte puncte de 
muncă purtau cite un 
.nume : „Unde mergeți ? 
A, la podul lui Iofcea 1 ? 
Unde mergeți ? A, la sec
torul lui Mavrodin 1 Unde 
mergeți 1 A, la gura de 
mină a lui Avramescu !“. 
De obicei, numele era al 
șefului de echipă, al co
mandantului de brigadă, 

■al unui maistru, Erou al 
Muncii Socialiste... Cei care 
i-am cunoscut îi reținem 
și-acum, cei care trec prin 
acele locuri pentru prima 
oară sînt impresionați doar 
de măreția zidirii. Semnă
turile s-au șters, cei care 
au muncit pe-acolo au ple
cat apoi pe alte șantiere, 
lăsînd la un loc o singură 
semnătură : a lor, a tutu
ror — semnătura tinerilor 
constructori.

Am stat de vorbă ceva 
mai mult cu tînărul acela 
intilnit pe Canal, care prin 
răspunsul său — „Semnă
tura noastră e cuprinsă in 
chiar existența Canalului 1“ 
— mi-a declanșat aceste a- 
mintiri : și m-am interesat 
de biografia și de ginduri- 
le lui. Se numește Virgiliu 
Sandru, e din Rimnicu Vil- 
cea, a făcut liceul indus
trial de acolo, a dat exa
men la Politehnică, a căzut’, 
a fost încorporat și. ceva 
mai tîrziu, împreună cu 
compania din care făcea 
parte, a avut prilejul să se 
numere printre cei care au 
ajutat la construirea Ma
relui Canal. Electrician de 
meserie, pe șantier a învă
țat alte două, să conducă și 
să repare camioane și bul
dozere... Sigur că gindul 
său era să urmeze o facul
tate de mecanică, dar acum 
era chiar bucuros, se simțea 
puternic, stăpin pe ceea ce 
știa că poate face in viață.

Din tot ce mi-a povestit : 
regrete — în urma nereuși
tei la examen — îndoieli 
in timpul învățării noilor 
meserii, dor de colegi, de 
fata pe care o iubește, de 
casă, de părinți — m-a 
convins că putea fi model 
pentru personajul principal 
al romanului la care scriu 
acum și pe care l-am numit 
„Ranița grea a iubirii". 
Lingă acest tînăr care, 
bineînțeles, in roman va a- 
vea alt nume, dar nu prea 
depărtat de cel real : Emil

Temeiurile trainice ale unității 
noastre naționale

(Urmare din pag. I)
lor vremii, prin preocupările neobo
site ale presei, prin activitatea de un 
vibrant devotament a societăților li
terare și cultural-patriotice create in 
perioada respectivă.

Astfel, I. Heliade-Rădulescu, pro- 
punindu-și de la inceput, în „Foaia 
pentru minte, inimă și literatură", să 
lupte împotriva oricăror „singurități 
care-s dușmane unirii", urmind țelul 
programatic al revistei, lansează la 
1839, in paginile acesteia, un patetic 
apel : „Fraților, ne trebuie unime in 
limbă..., să o facem in stare a expri
ma ideile veacului al XIX-lea și a le 
exprima intr-un chip vrednic de lu
minile acestui veac, ca să putem a 
o da urmașilor in stare cum să poată 
Și ei păși cu dinsa paralel cu înain
tarea duhului omenesc șl cu ideile 
veacurilor următoare".

Cea mai insemnată și mai consis
tentă contribuție in acest sens au 
adus-o, prin concentrarea și coordo
narea forțelor învățaților din toate 
ținuturile locuite de români, societă
țile literare și cultural-patriotice. în
temeiate pretutindeni, la București, 
Iași, Sibiu, Arad, Gherla, Bistrița, 
Satu Mare, ele au reorezentat, pe 
bună dreptate, „o adevărată școală 
națională", cum erau considerate 
încă de atunci — apreciere pre
luată și de cercetătorii de astăzi — 
indeplinindu-și nobilele misiuni cu 
un patos și o dăruire memorabile.

în cadrul societății „Frăția", înte
meiată în 1843, între celelalte năzuin
țe ale membrilor ei, unificarea lim
bii, ca factor constitutiv al unității. 
naționale și premisă a unificării po
litice, reprezenta un domeniu predi
lect al „celor mai multe dezbateri", 
despre care N. Bălcescu îi scria lui 
I. Ghica, la Iași, în 11 ianuarie 1844, 
că aveau ca scop „o apropiere intre 
deosibiți autori și deosibitele sisteme 
și căutăm să venim la unul, după 
care să scrim toți". Formarea sta
tului național român a impulsionat 
lupta tuturor românilor pentru uni
tate naționalăjl în acest context' in- 
tensificindu-st^și preocupările pen
tru îmbogățirea și cultivarea limbii. 
Astfel, „Astra" își asumă, la rîn- 
du-i, aceste misiuni șj devine 
o întruchipare a idealurilor unirii 
politice și cultivării limbii române 
literare, pentru realizarea cărora se 
consideră angajată prin inseși rațiu
nile creării ei, recunoscute «de către

conducătorii acesteia mai tîrziu : 
„una dintre cele dinții chestiuni de 
cari s-a ocupat asociațiunea noastră 
îndată după înființarea ei a fost 
chiar unificarea ortografiei și îndrep
tarea limbei noastre literare". La 
adunarea Asociațiunii transilvane de 
la Brașov, in 1862, T. Cipariu iși în
cheia memorabilul discurs cu îndem
nul profetic : „...precum toți sintem 
de un singe, toți ne sintem frați, toți 
ne-am îndulcit la sinul maicei noas
tre cu aceleași cuvinte dulci..., tot 
numai una să fim : o națiune, o lim
bă, o literatură... Atunci... spiritul 
națiunii și geniul român va tinde 
aripile sale peste toți fiii lui Traian 
și-i va ține legați întru legăturile pă
cii, frăției șt ale unității naționale. 
Așa să fie in veci !“

Crearea Societății Academice Ro
mâne situa aceleași imperative prin
tre postulatele primordiale ale meni
rii ei, pe care tot Cipariu le consfin
țea in cuvintul inaugural : „ea va 
îngriji de conservarea unității limbei 
noastre literare". încheind cuvin
tul de salut, rostit în 31 iulie/12 au
gust 1867, in numele delegației din 
Transilvania, venită să ia parte la în
temeierea fprului academic — care 
prin insăși structura lui simboliza in 
chipul cel mai grăitor unitatea tutu
ror românilor — Alexandru Roman 
consacră profetic acest deziderat : 
„Fie ca din unitatea limbei literare, 
pre calea cea pacinlcă a științelor, 
să rezulte unitatea noastră naționa
lă !“. Academia a reprezentat, de la 
înființarea ei, un stegar al luptei pen
tru unitatea politică și independență. 
Octogenarul Iacob Negruzzi, martor 
al începuturilor Academiei, releva 
retrospectiv, la 14/27 mai 1919, acest 
adevăr : „Țelul unirii poporului ro
mân intr-un singur stat s-a dat pe 
față chiar de la început, fără încon
jur și fără temere".

Marile realizări și opere științifice 
ale acestor autorități cultural-științi- 
fice reprezentative la nivel național 
— gramatica, ortografia, dicționarul, 
Enciclopedia Română, dicționarul lo
calităților etc. — au însemnat tot 
atitea pietre de temelie la edificiul 
unității limbii și al unității naționa
le, tot atiția pași înainte în lupta 
pentru realizarea idealului unificării 
politice ; ele au constituit focare în 
care au fermentat și au fost călite 
toate marile idei și planuri privind 
viitorul unitar și suveran al țării.
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9 Scrimerii din Cărei — din nou in divizia „A" ® întrecerile 
„Daciadei" în atenția asociațiilor sportive sindicale și școiare 
• Competiții permanente și de tradiție, cu participare locală 

și interjudețeană
Activitatea sportivă la Cărei cu

noaște de mai multă vreme o fru
moasă dezvoltare. între sporturile cu 
cea mai mare audiență in rindul ti
nerilor localnici, ale pionierilor și 
elevilor în special, se află scrima, de 
care se ocupă antrenări entuziaști și 
experimentați (cum, dealtfel, la acest 
sport, sînt foarte numeroși practi- 
canți în județul Satu Mare). O pu
ternică secție ființează in cadrul a- 
sociației sportive sindicale Victoria 
F.I.U.T. Și — datorită perseverenței 
și competenței profesionale a specia-

ziune responsabilă asupra 
vieții. Generația tînără moș
tenește, prin educație revo
luționară, tocmai dorința și 
hotărirea de a construi un 
viitor in care, cu siguranță, 
va trăi. Viitorul comunist 
al patriei.

La I.A.S. Tirgoviște, pe 
al cărei teritoriu se exer
cită absolut toate meseri
ile cerute astăzi de agri
cultura modernă, aud 
spunindu-se : „Fără ti
neri n-am putea concepe 
nu numai dezvoltarea, dar

TINERII
Șandra, vor apărea alții și 
alții, aproape fiecare din ei 
intilnit, intr-o împrejurare 
sau alta, în cursul peregri
nărilor mele prin țară.

Vor fi neapărat în carte 
și cei doi tineri cunoscuți 
nu de mult intr-un sat din 
Vrancea, Urechești. cu care 
am stat de vorbă îndelung 
despre visul și meseria lor: 
Valerică Spinu și Ionel 
Pirvu, primul mecanic la 
I.T.A. Vrancea, cel de-al 
doilea „confectioner meca
nic de întreținere". Mi-au 
ascultat cu atenție întrebă
rile, iar răspunsurile au ve
nit anume să-mi confirme 
legătura continuă dintre 
generațiile tinere — elanul, 
romantismul celor pe care-i 
cunoscusem cindva colin- 
dind ca reporter prin sate, 
prin orașe, prin școli, pe 
șantiere — trăsăturile a- 
cestea ale oamenilor tineri 
de la noi le regăseam în
tocmai răsădite în caracte
rul și în universul lor de 
gîndire. Am reținut o dată 
mai mult, cu pregnanță : 
generația tinără are o vi-

nici măcar existenta unei 
astfel de întreprinderi. Ei 
sint peste tot, în toate sec
toarele, aș spune chiar că, 
prin munca și dăruirea lor, 
ei întineresc natura acestor 
locuri". Inginerul Vasiie 
Mladin, directorul I.M.M.R. 
„Grivița roșie" din Capi
tală, întreprindere care 
are misiunea să repa
re vagoane de cale fe
rată și unde lucrează in 
principal absolvenți de școli 
profesionale și licee indus
triale, tineri tehnicieni și 
ingineri, repetă, parcă prin- 
tr-o coincidență, metafora : 
„Tinerii de aici înnoiesc 
trenurile, cu care cumva se 
și aseamănă prin putere și 
mișcare continuă, tocmai 
fiindcă sînt tineri !“.

Și i-am cunoscut și pe 
tinerii care dau contur noi
lor cartiere și noilor orașe. 
La capătul unei străzi din 
zona bucureșteană „Turda" 
stau de vorbă cu maistrul 
de șantier (Șantierul 1, 
grupul 7) Ion Ionescu, pe 
care-1 cunoscusem încă de 
pe cind se construia an

samblul arhitectonic „Lute
rană — Calea Victoriei". A 
lucrat, cum aveam să aflu, 
pe mai toate șantierele Ca
pitalei. Și peste tot a avut 
în grijă zeci și zeci de ti
neri. Cum are și acum. 
Mi-a oferit această frumoa
să imagine : „Tara e ca o 
casă, ca o gospodărie la 
care ții, la care ajuți și tu 
să fie cit mai frumoasă 1 
Eu zic că nu există o me
serie mai de preț decît a- 
ceea prin care înfrumuse
țezi pămintul pe care tră
iești." Meseria de a înfru
museța pămintul patriei !

Revoluționară și roman
tică. totodată, tînăra gene
rație demonstrează prin 
fapte de un continuu 
eroism — eroismul cotidian 
cum l-am numit noi, repor
terii, încă de pe timpul in 
care eram și noi tineri 
(vorbesc de generația mea), 
acel eroism care își are 
obîrșia în caracterul dintot- 
deauna demonstrat al po
porului român. „Noi avem 
izvoare nesecate, care dacă 
bei din ele, te întineresc, 
îți dau noi puteri de viață, 
iți stimulează forța crea
toare" — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în a- 
ceeași ordine de idei, ex
punerea secretarului gene
ral al partidului la Con
sfătuirea de lucru pe pro
blemele muncii organizato
rice și politico-educative 
de la Mangalia a argumen
tat cu strălucire ideea mo
delului, omul nou, cu o 
înaltă conștiință revoluțio
nară, format și educat de 
partid. Unde să-1 cauți daca 
nu în tinereasca și entu
ziasta mulțime care își 
sculptează ea însăși nume
le in marmura memoriei ță
rii pentru totdeauna, con
struind o nouă societate pe 
pămintul românesc ? Să-i 
privim deci pe tineri, să-i 
cunoaștem 1

liștilor, talentului și muncii asidue a 
tinerilor sportivi din Cărei — per
formanțele nu s-au lăsat mult aștep
tate. Iată, de curind, echipa de sabie 
de la Victoria — fruntașă în eșalo
nul secund al campionatului național 
— a revenit în divizia „A“, spre sa
tisfacția firească a iubitorilor snor- 
tului sătmărean. Condusă de antre
norul Androne Kovacs, echipa din 
Cărei este formată din E. Mărcuș, C. 
Merza. V. Rațiu, S. Gregoroviciu, C. 
Gnandt, A. Bereczki, M. Toader. Re
zultate frumoase (chiar dacă încă 
nu-s de nivelul celor de la scrimă) 
au și alți sportivi din Cărei. Le aflăm 
de la președintele Consiliului orășe
nesc pentru educație fizică și sport, 
Mihai Meszaros. Cea mai puternică 
unitate sportivă sindicală este Victo
ria, unde, în afară de scrimă, acti
vează secții de fotbal, judo, handbal, 
șah, box. Se contează deopotrivă pe 
aportul asociațiilor Viitorul (a fila
turii de bumbac) și Voința (a coope
rației meșteșugărești), al clubului și 
asociațiilor sportive școlare, al celor 
două asociații sportive sătești Recol- 
ta-Căpleni și Avîntul-Cămin. în afara 
sporturilor enumerate, în aceste uni
tăți sportive se practică atletismul, 
ciclismul, popicele, tenisul de masă. 
Mulți dintre sportivii localnici sint 
deocamdată cunoscuți în cadrul jude
țului, dar unii au chiar faimă inter
națională. Cunoscutul fotbalist Silviu 
Lung (portarul titular al Universită
ții Craiova și al echipei naționale) 
și-a făcut „ucenicia" la clubul sportiv 
școlar și la Victoria Cărei.

întrecerile „Daciadei" au stimulat 
și aici — ca peste tot în țară — ac
tivitatea sportivă de masă. Stadionul 
„Victoria", popicăria, alte terenuri și 
săli de sport din școli, aleile parcu
lui sînt cu regularitate locuri de in- 
tilnire și întrecere pentru tinerii 
sportivi, pentru publicul simpatizant 
al sportului. La atletism, handbal, 
fotbal, tenis de masă există campio
nate orășenești (pentru seniori, ju
niori sau copii), competiții în cadrul 
diferitelor asociații, iar anual — prin 
tradiție — se organizează „Cupa Eli
berării" (la atletism, carting, ciclism, 
scrimă, cu participare interjudețea
nă), „Cupa vacanțelor școlare", cro
suri de masă etc. Activitatea sporti
vă din Cărei este demnă de bune a- 
precieri. Din cite sublinia insă inter
locutorul nostru — s-ar putea face 
mai mult și mai bine, iar aportul ti
nerilor localnici la reprezentarea 
sportivă județeană (și — de ce nu — la 
cea națională) ar fi mai mare dacă 
forul județean de resort s-ar preocu
pa mai îndeaproape și cu mai multă 
solicitudine de rezolvarea unora din
tre problemele ce le ridică organi
zarea sportului, creșterea continuă a 
performanțelor sportive în acest oraș 
cu mare dragoste de sport.

Ion DUM1TR1U

FOTBAL 

La 15 februarie, 
primele meciuri 

oficiale
Sezonul fotbalistic va începe anul 

acesta mai devreme. Primele meciuri 
oficiale vor avea loc la 15 februarie, 
cind sînt programate restanțele din 
,,16“-imile „Cupei României" — Pe
trolul Moinești — Dinamo București 
și Universitatea Craiova — F. C. Bi
hor.

Prima etapă a returului se va des
fășura la 19 februarie, după următo
rul program : F. C. Olt — Rapid ; 
Chimia — Dinamo ; Politehnica — 
Dunărea ; Petrolul — F. C. Argeș ; 
F. C. Bihor — F. C. Baia Mare ; Jiul
— A.S.A. ; Universitatea — S. C. Ba
cău ; Sportul studențesc — Corvinul; 
Steaua — C. S. Tirgoviște.

A fost stabilit, de asemenea, pro
gramul lotului reprezentativ, care a 
fost convocat la 7 ianuarie, pentru 
un stagiu de pregătire la munte de 
o săptămînă. Selecționata României, 
fără jucătorii de la Dinamo Bucu
rești, care au un program separat în 
vederea sferturilor de finală ale 
„Cupei campionilor europeni", va 
pleca, apoi, în a doua decadă a lunii 
ianuarie, intr-un turneu în America 
Centrală. La 7 martie este progra
mat un meci cu selecționata Greciei, 
la București.

în cîteva rînduri
© Joi, la Baia Mare, în derbyul 

etapei a 15-a a Diviziei A la hand
bal masculin, echipa Steaua a între
cut cu scorul de 26—21, formația 
H.C. Minaur. în Capitală, Dinamo a 
învins cu 30—24 pe Constructorul 
Arad. în clasament conduce Steaua
— cu 45 puncte, urmată de Dinamo 
București — 42 puncte, H.C. Minaur 
Baia Mare — 37 puncte.

® Competiția internațională mas
culină de handbal desfășurată la 
Berlin a fost ciștigată de echipa 
H. C. Minaur Baia Mare — 6 puncte, 
urmată în clasamentul final de se
lecționatele orașelor Rostock — 
4 puncte, Berlin — 2 puncte și 
Leningrad — zero puncte.

în turneul final pentru locurile 
1—4, handbaliștii români au terminat 
învingători în toate cele trei partide 
susținute. întrecind cu 12—11 forma
țiile orașelor Rostock și Leningrad și 
cu 15—14 echipa orașului Berlin.

• Sezonul competițional de pati
naj viteză a fost inaugurat la 
Miercurea Ciuc, de Cupa federației 
române de patinaj, rezervată copii
lor și speranțelor. După două curse, 
in clasamentul masculin conduce 
Popa Cosmin (Triumf București), cu 
101 600 puncte, iar la cel feminin în 
frunte se află Dascălu Mihaela 
(Tractorul Brașov), cu 99 400 puncte.

• începînd de astăzi, timp de 
două săptămîni, se va desfășura la 
Călimănești cea de-a Vl-a ediție a 
Festivalului șahist vilcean, care va 
reuni aproximativ 400 de jucători și 
jucătoare.

Din viața partidelor

comuniste si muncitorești

P. C. DIN JAPONIA;
, A

SARCINA PRIMORDIALĂ A EflRîMR PĂCII:

ELIMINAREA ARMELOR NUCLEARE
„Japan Press Weekly" a dat publi

cității nu demult „Declarația Comite
tului Central al P.C. din Japonia in 
legătură cu problemele războiului 
nuclear".

Actuala cursă a înarmărilor — se 
arată în declarație — constituie un 
fenomen deosebit de grav. Posibilita
tea reală a unui genocid a crescut 
mai mult decît oricind. Țările pose
soare de arme nucleare nu iau nici un 
fel de măsuri hotărite în vederea 
realizării unei autentice „opțiuni 
zero", adică a eliminării totale a ar
melor atomice, așa cum doresc cu ar
doare popoarele lumii pentru a se 
împiedica declanșarea unui conflict 
cu consecințe catastrofale.

Partidul Comunist din Japonia — 
se subliniază în continuare in decla
rație — a trimis scrisori conducăto
rilor S.U.A. și U.R.S.S. cerînd în mod 
ferm ca guvernele celor două țări : 1) 
să ia de urgență o inițiativă pentru 
înlăturarea tuturor armelor nucleare 
de pe teatrele de operațiuni din Eu
ropa și din Asia și să acționeze pen
tru materializarea unei adevărate 
„opțiuni zero" în toate zonele; 2) să 
ia o inițiativă eficientă în vederea 
organizării unei conferințe a tuturor 
țărilor posesoare de arme nucleare 
pentru eliminarea acestor arme, pen
tru interzicerea producerii, experi
mentării, stocării, amplasării și folo
sirii armamentului nuclear.

Marile mișcări populare din Japo
nia și din întreaga lume exprimind 
neliniștea crescindă față de posibili
tatea unui război mondial acționează 
hotărit pentru schimbarea actualei si
tuații de intensificare nelimitată a 
cursei înarmărilor nucleare. Aceste 
mișcări reprezintă cea mai puternică

forță în lupta pentru împiedicarea 
unui război nuclear și eliminarea ar
melor atomice. Această problemă nu 
trebuie lăsată doar în seama negocie
rilor dintre S.U.A. și U.R.S.S., ea in
teresează in cel mai înalt grad toate 
statele și popoarele, toate mișcările 
antinucleare.

în ceea ce privește problema păcii 
în Japonia și Asia — se relevă in 
continuare în declarație — sarcina 
cea mai importantă a forțelor păcii 
și democrației din Japonia este lupta 
pentru condamnarea hotărîtă a încăl
cării voinței poporului japonez care 
se împotrivește participării Ia strate
gia nucleară extrem de periculoasă a 
administrației S.U.A. și la așa-numi- 
ta „globalizare" a cursei înarmărilor 
nucleare. în același timp, forțele pă
cii trebuie să-și continue acțiunea 
de mobilizare a cercurilor celor mai 
largi, inclusiv prin chemări adresate 
popoarelor din întreaga lume în ve
derea lichidării arsenalelor nucleare. 
Mișcarea populară, susținută de P.C. 
din Japonia, mișcarea împotriva 
transformării Japoniei intr-o bază 
nucleară și mișcarea care cere gu
vernului să dea publicității „o decla
rație privind o Japonie fără arme nu
cleare" se împletesc și se completea
ză reciproc, avind o deosebită însem
nătate.

Pentru îndeplinirea marilor sarcini 
care-i revin acestei mișcări, Partidul 
Comunist din Japonia, împreună cu 
întregul popor japonez, își va întări 
solidaritatea cu celelalte popoare ale 
lumii și va depune în continuare e- 
forturi din cele mai susținute pentru 
dezvoltarea luptei împotriva armelor 
nucleare și pentru pace — se arată in 
încheierea declarației.

‘M’DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

R. S. CEHOSLOVACĂ

Tinerețea unui oraș milenar
„Din 365 de zile ale 

anului — ni se spune 
— la Bratislava avio
nul poate ateriza 361 
de zile".

Asta vrea să însem
ne că aici cerul este 
curat un an-- -intre g.- 
Dunărea. ridică peste 
oraș un abur ușor. Un 
abur subțire, care se 
risipește cu mult îna
inte de a atinge zi
durile bătrînului edi
ficiu în care a fost 
încoronată Maria Te
reza.

Străbatem fără nici 
o țintă acest trepi
dant și frumos oraș 
al Cehoslovaciei. Ne 
luăm ca punct de re
per, de orientare, clă
direa studioului local 
de televiziune. Arhi- 
tecții au imaginat-o 
ca o piramidă răstur
nată cu virful in jos. 
Baza acestei forme 
geometrice : etajul 29, 
punctul cel mai a- 
proape de soare al a- 
cestui oraș.

Trecem pe lingă 
podul nou, cu cofetă
ria sa amplasată la 
80 de metri de nivelul 
fluviului.

Aici, pe chei, at
mosferă familiară, 
circulație intensă. 
Șlepuri, remorchere 
care iau in piept șu
voiul de apă ori se 
lasă duse de curgerea 
lui. Steaguri multico
lore, intre care desco
perim și tricolorul 
românesc pe un ca
targ alb, învăpăiat de 
soare.

Cheiul unui port 
este, pretutindeni, o 
lume aparte. Fasci
nantă ca o chemare 
spre noi călătorii. Bo
gată ca o pajiște po
licromă de flori, pe 
care, numai primă

vara o poate zămisli. 
Restaurantul „Breas
la Pescarilor" ros
tește, prin simpla-i 
prezență în acest pei
saj citadin-acvatic, o 
invitație la ospeție. 
Mai .departe,, hecta
rele de verdeață . și 
copaci ale Parcului 
de cultură al tinere
tului. Unul din multi
plele locuri de agre
ment ale orașului po
menit in documente 
încă de pe la anul 
1 000. in acest cadru 
natural, căruia Dună
rea ii sporește far
mecul, se organizează 
tradiționalele expo
ziții in care își dau 
întilnire cuceririle 
din domeniul chi
miei. România este 
unul din statornicii 
participanți la această 
confruntare de an
vergură in una din 
ramurile industriale 
socotite in acest se
col drept „virf de 
lance".

Privirile cată să cu
prindă tot freamătul 
din jur. La nord de 
oraș, Carpații Mici. 
Ca un meterez — a- 
dăpost pentru așeza
rea ce se grăbește să 
atingă jumătate mi
lion de locuitori. 
In Bratislava nouă, 
cvartale de blocuri cu 
o cromatică veselă. E 
și firesc : sînt clădi
rile complexului stu
dențesc. ■ Poate că aici 
locuiesc studenții
Universității „Jan 
Komensky", ctitorită 
în 1919, ori cei de la 
Academia slovacă de 
științe...

Aici, în Bratislava 
nouă, aflăm, din toată 
zona veche au mai 
rămas doar o biseri
cuță și cîteva vile in 
timpla de deal. Plus

niște sere de legume. 
Peste vechile temelii 
s-au croit altele, noi, 
pentru blocurile cu 
multe etaje. Peste 
vechile artere de cir
culație s-au durat al
tele, noi, mai largi, 
asfaltate, pe care ful
geră zi și noapte au
toturismele mereu in 
criză de timp.

Intrăm in zona 
ștrandurilor. De pe 
platoul Învecinat se 
ridică semeață și ne
așteptat de frumoasă 
Casa pionierilor. Du
nărea n-are putere 
să-și trimită pînă 
acolo aburii firavi ce-o 
invăluie in acest ano
timp. In schimb, cu
prinde în îmbrățișarea 
diafană podul de fier. 
Adică, de oțel. Ar
cuirea peste cele două 
maluri a fost durată 
în grabă. Mai precis, 
în trei luni. Era in 
urmă cu aproape 40 
de ani, și șansa de 
via-ță acordată acestei 
construcții nu depă
șea un an. Iată însă 
că pe aceasta se cir
culă, în deplină si
guranță. de mai bine 
de 37 de ani.

Căutăm din priviri 
punctul de reper al 
cutreierării străzilor 
Bratislavei. Piramida 
cu virful în jos, cu 
etajul 29 drept punc
tul cel mai aproape 
de soare al orașului 
se află undeva, în a- 
glomerarea urbană, 
peste care se rotesc 
calm, exact, brațele 
suplelor macarale. 
Orașul de zece secole 
continuă să viseze la 
viitor, cucerește noi 
teritorii din timpul 
devenirii sale comu
niste.

Ilie TANĂSACHE

Tragerea extraordinară
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport organizează — du
minică 8 ianuarie — tradi
ționala tragere extraordinară 
Pronoexpres a Noului An, care 
oferă șanse sporite de cîștiguri 
in autoturisme „Dacia 1 300", 
mari sume de bani variabile și 
fixe și excursii în U.R.S.S. sau 
R.S. Cehoslovacă. Ca și la tra
gerea similară de anul trecut,

Pronoexpres a Noului An
care s-a bucurat de un deosebit 
succes, se vor efectua 10 extra
geri in trei faze, totalizind 60 de 
numere. Se poate participa pe 
variante simple, variante combi
nate și combinații „cap de pod", 
achitate sută la sută sau în cotă 
de 25 la sută. Cele mai avanta
joase sint variantele de 25 lei. 
care au dreipt de cîștiguri la 
toate extragerile.

® UN DOCUMENT 
ZGUDUITOR. Sub vi
ciile Uniunii mișcării pentru 
pace din R.F. Germania — or
ganizație din care fac parte 
profesori, medici și juriști — în 
diferite orașe din R.F.G. au 
fost organizate expoziții cuprin- 
zind lucrări de pictură și desen 
ai căror autori sint diverși 
martori ai bombardamentelor 
atomice americane de la Hiro
shima și Nagasaki. între expo- 
nată se distinge desenul repre- 
z&ntind o fetiță învăluită in flă
căii intre ruinele unor blocuri. 
Lucrată in tuș negru-roșu pe o 
filă dintr-un caiet de școală, de
senul este însoțit de următorul 
text : „La 10 august 1945, cind 
aveam 18 ani, am trăit ororile 
bombardamentului atomic asu

pra orașului Nagasaki. Si as
tăzi, după cîteva zeci de ani, am 
în fața ochilor corpul in flăcări 
al fetiței japoneze. Niciodată nu 
voi putea uita acest lucru".

® CAMERĂ VIDEO 
ULTRAUȘOARĂ. Compa
nia americană „Eastman Kodak" 
a realizat un sistem video por
tabil (o cameră de luat vederi 
și un magnetoscop cuprinse 
intr-un corp comun) ultraușor 
prin utilizarea unei benzi de 8 
mm. Această bandă este de 
două ori mai redusă decît cea 
folosită în camerele video cu
rente, ceea ce permite reduce
rea apreciabilă a dimensiunilor 
și greutății sistemului respectiv. 
Agenția France Presse, care 
transmite știrea, precizează că 

noul sistem va fi realizat în co
laborare cu două societăți japo
neze, „Matsushita" și T.D.K..

• LARINGE ARTIFI
CIAL Un colectiv de cercetă
tori din Shanghai a pus la 
punct, după 25 de ani de expe
rimentări, folosirea unui larin- 
ge artificial. Laringele artificial 
realizat la Shanghai, avînd o 
greutate de numai 20 de grame, 
redă bine atît tonurile înalte cit 
și cele joase.

® SMOG LA ANKA
RA. Ceața și fumul foarte
dens care au afectat timp de 
mai multe ore capitala Turciei 
— Ankara — au pricinuit per
turbarea transportului și a ac
tivității economice. Autoritățile
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au fost nevoite să închidă șco
lile și să suspende zborurile 
avioanelor. Smogul (amestecul 
de ceață și fum) a devenit un 
fenomen frecvent la Ankara în 
ultimul timp, în special în timpul 
iernii, întrucît orașul este așe
zat într-o căldare naturală, care 
împiedică ventilarea fumului 
provenit din unități industriale 
sau din instalațiile casnice de 
încălzit.

• POPULAȚIA AFRI
CII. Potrivit unei statistici în
tocmite de specialiștii Comisiei 
economice a O.N.U. pentru 

Africa, populația continentului 
african a crescut — in perioada 
1960—1980 — de la 257 milioane 
la 436 milioane de locuitori. 
Acest spor reprezintă o rată 
medie anuală de 2,9 la sută. 
După cum precizează sursa 
citată, dacă ritmul mediu anual 
se va cifra la 3,2 la sută in 
următorul sfert de veac. Africa 
va avea aproximativ 1,1 miliar
de locuitori în anul 2008.

® PROTECȚIE PEN
TRU PINGUINI SI DEL
FINI. Milioanele de pinguini 

care populează stîncile litoralu
lui Patagoniei nu mai sint ame
nințați. Vasta campanie în apă
rarea pinguinilor a determinat 
interzicerea definitivă, în Ar
gentina, a activității firmei ni
pone „Hinode Pinguins", care își 
propusese să vîneze anual 50 000 
de păsări în scopul utilizării in
dustriale a penajului lor. Orga
nizațiile pentru protecția faunei 
desfășoară o susținută activitate 
și pentru protejarea „reprezen
tanților" a 32 de specii rare de 
delfini. Potrivit cercetărilor oa
menilor de știință argentinieni, 
acești delfini suportă foarte 
greu transportul și condițiile din 
grădinile zoologice și delfinariile 
din Europa sau America, iar 
dislocarea lor din zona de baști
nă echivalează, practic, cu ex
terminarea speciilor respective.

® IPOTEZE PRIVIND 
STATUILE DIN INSULA 
PAȘTELUI. Un inginer din 
Strakonice (R.S. Cehoslova
că) și-a făcut o pasiune 
din a colecționa tot ceea ce 
s-a scris despre statuile din 
Insula Paștelui. El a inventariat, 
în total, aproximativ 20 000 ipo
teze despre ridicarea renumite
lor statui din piatră existente pe 
această insulă din Atlantic. Tot
odată. pornind de la o legendă 
populară care spunea că sta
tuile „au mers singure", ingine
rul cehoslovac a ajuns la con
cluzia că ele au fost amplasate 
pe locul unde se află în prezent 
cu ajutorul unor scripeți din 
lemn. în acest sens, a și făcui. 

o demonstrație cu o statuie 
de aproape 5 m, care a fost 
deplasată cu ușurință de 17 per
soane, cu ajutorul unor scripeți.

® RUINELE UNUI 
PALAT PRECOLUMBIAN 
au fost date la iveală Ia o dis
tanță de 70 de km de capitala 
Mexicului. Specialiștii consideră 
că aceasta este una dintre cele 
mai importante descoperiri ar
heologice făcute în ultimul de
ceniu în America Latină. Se 
apreciază că palatul a aparținut 
unuia dintre conducătorii tolte- 
cilor. trib de indieni care a pă
truns. în veacul al VIII-lea 
e.n.. dinspre nord, pe teritoriul 
Mexicului.



EXPRESIE A ÎWĂLTEI APRECIEM FAȚĂ DE OPERA TOVARĂȘEI 

ACADEMICIAN DOCTOR M6MER ELEMA CEAUȘESCU, FAȚĂ DE PRODIGIOASA 

ACTIVITATE DEDICATĂ CUNOAȘTERII ȘTIINȚIFICE, CAUZEI PĂCII 
în editura „Pergamon Press" a apărut în limba franceză lucrarea

ELENA CEAUȘESCU: „Noi cercetări 
in domeniul compușilor macromoleculari"

LONDRA 5 (Agerpres). - Un nou volum din opera științifică a 
tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu a apărut la 
Londra.

Prestigioasa editură „Pergamon Press" din Marea Britanie a publi
cat, in limba franceză, un nou volum din opera științifică a tovarășei 
academician doctor inginer Elena Ceaușescu — lucrare intitulată „NOI 
CERCETĂRI IN DOMENIUL COMPUȘILOR MACROMOLECULARI".

A treia lucrare din seria mono
grafiilor consacrate de același au
tor sintezei și caracterizării poli
merilor și elastomerilor — pro
duse ce ocupă primul loc în dina
mica progresului tehnic și a pro
ducției în industria chimică ac
tuală —, cartea a suscitat un 
mare interes în lumea științifică 
de specialitate, fiind preluată, în 
traducere, în Italia, Grecia și 
U.R.S.S. și solicitată de oameni de 
știință și cercetători de prestigiu 
sau aflată sub tipar în numeroase 
alte țări.

Noul eveniment editorial ilus
trează înalta apreciere de care se 
bucură peste hotare opera știin
țifică a tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
întreaga activitate pe care emi
nentul om de știință român o 
desfășoară în folosul progresului 
chimiei, al cunoașterii științifice, 
în general, al legării ei de nevoile 
vieții și dezvoltării popoarelor.

în prefața noii ediții, Raymond 
Daudel, profesor la Universitatea 
„Pierre și Marie Curie" din Paris, 
președinte de onoare al Acade
miei de științe moleculare cuan
tice, președinte al Academiei Eu
ropene de Științe, Arte și Litere, 
relevă faptul că volumul consti
tuie prima prezentare în limba 
franceză a uneia dintre lucrările 
de largă cuprindere ale distinsu
lui chimist român, academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu, 
bazată pe ediția originală, în 
limba română, apărută la Bucu
rești, în anul 1981.

Lucrarea reunește — arată în' 
continuare specialistul francez — 
rezultatele unor cercetări științi
fice și tehnologice realizate de 
doamna. Elena Ceaușescu între 
anii 1976 și 1981, împreună cu 
importantul grup de cercetători 
pe care îl conduce, completînd 
astfel excelentul tratat publicat 
de domnia sa în anul 1979, sub 
titlul „POLIMERIZAREA STE- 
REOSPECIFICĂ A IZOPRENU- 
LUI“ — volum dedicat unui 
subiect deosebit de important, atît 
pentru fundamentele științei, cît 
și pentru industrie.

Este cunoscut faptul că, în 
cursul ultimelor decenii, s-au ob
ținut progrese remarcabile în fa
bricarea cauciucurilor sintetice. 
Descoperirilor lui Ziegler și Natta, 
consacrate prin atribuirea pre
miului Nobel, li se datorează mult 
în această direcție. Mulțumită ca
talizatorilor elaborați în acest 
scop, a devenit posibilă realizarea 
polimerizării stereospecifice și ob
ținerea unor polimeri de sinteză 
avînd o structură similară celei a 
cauciucului natural. între acești 
polimeri, cis-l,4-poliizoprenul — 
este cel mai important, deoarece 
ne conduce spre o substanță ale 
cărei proprietăți mecanice sînt 
foarte apropiate de cele ale cau
ciucului natural și care poate fi 
fabricată la scară industrială. 
Monografia publicată în 1979 de 
doamna Elena Ceaușescu conținea 
o analiză profundă și multilate

ÎN CONSILIUL DE SECURITATE

Fermă condamnare a noilor acțiuni agresive 
ale R.S.A. împotriva Angolei

NAȚIUNILE UNITE 5 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit, la cererea guvernului 
angolez, pentru a examina situația 
creată prin noile acte de agresiune 
ale regimului minoritar rasist de la 
Pretoria împotriva teritoriului An
golei.

Deschîzînd dezbaterile, reprezen
tantul angolez, Elisio de Figueiredo, 
a arătat că recentele acțiuni agre
sive sud-africăne împotriva Angolei 
depășesc ca amploare și gravitate 
toate celelalte atacuri armate între
prinse pină . in prezent de regimul 
rasist de la Pretoria pe teritoriul 
angolez

In cuvîntul său, delegatul Indiei, 
V. Verma, care a vorbit în calitate 
de reprezentant al țării ce deține 
președinția mișcării de nealiniere, a 
amintit că, în urmă cu numai două 
săptămîni, prin rezoluția adoptată la 
20 decembrie. Consiliul de Securita
te a . cerut retragerea neîntirziată a 
trupelor sud-africane de pe terito
riul angolez. El a condamnat cu 
fermitate noile acțiuni agresive ale 
R.S.A. și a cerut consiliului să a- 
dopte măsuri ferme pentru curma
rea acestora.

Un grup de țări nealiniate a pre
zentat un proiect de rezoluție care 
condamnă cu fermitate noile acte 
agresive ale R.S.A. împotriva Ango
lei si folosirea teritoriului Namibiei 
ca un cap de pod pentru asemenea 
agresiuni.

LUANDA 5 (Agerpres). — Re
gimul rasist din R.S.A., declanșînd o 

rală a procedeelor de sinteză a 
poliizoprenului ce pleacă de la un 
izopren prezentînd diverse grade 
de puritate, prin cataliză etero

genă, realizată cu un amestec de 
clorură de titan și alchil — alu
miniu. Prezenta lucrare demon
strează elocvent că, sub condu
cerea și cu participarea academi
cianului doctor inginer Elena 
Ceaușescu, grupul de cercetare 
angajat în acest domeniu și-a 
deschis cîmpul de investigații 
spre noi teme ale chimiei macro- 
moleculare, rămînînd, totodată, 
puternic preocupat de stabilirea 
unor trainice legături între cerce
tarea fundamentală și aplicațiile 
practice ale acesteia, utile socie
tății.

Esența rezultatelor reunite în 
această monografie — continuă 
autorul prefeței — se organizea
ză, din nou, în jurul sintezei și 
studiului proprietăților elastome
rilor. Mai mult de jumătate din 
lucrare este consacrată expunerii 
procedeelor de sintez^. Cercetă

nouă agresiune împotriva Republicii 
Populare Angola, urmărește înlătu
rarea guvernului legitim al acesteia, 
înăbușirea revoluției angoleze — a 
declarat, la Luanda, președintele 
M.P.L.A. — Partidul Muncii, pre
ședintele R.P. Angola, Jose Eduardo 
dos Santos. El a subliniat că. la ac
tuala intervenție armată a R.S.A. 
impotriva Angolei, alături de trupe 
sud-africane participă și mercenari 
străini.

Noua agresiune a trupelor rasiste 
împotriva teritoriului angolez, men
ționează într-un comentariu agenția 
Angop, a fost declanșată de re
gimul de la Pretoria sub pretextul 
„urmăririi luptătorilor S.W.A.P.O.", 
ale căror baze s-ar afla pe teritoriul 
R.P. Angola. Aceste afirmații, pre
cizează agenția citată, sint total lip
site de fundament, întrucît agreso
rii atacă obiective economice ale 
R.P. Angola, precum și unități ale 
forțelor armate angoleze ce apără 
independența și suveranitatea țării.

în prezent, continuă Angop, se 
desfășoară lupte puternice în zonele 
Cuvelai, Mulondo, Cahama, situate 
la peste 200 kilometri de granița cu 
Namibia. Trupele agresoare. în nu
măr de aproximativ 10 000 de oa
meni, sînt sprijinite de peste 200 de 
avioane și elicoptere de luptă și de 
blindate. Aceste forțe au pătruns 
adine pe teritoriul țării, încercind să 
înainteze spre nord pe diferite direc
ții. O serie de orașe și centre popu
late din sudul țării au fost ocupate 
de trupele invadatoare. 

rile au făcut încă o dată apel la 
utilizarea catalizatorilor com
plecși, dar, de această dată — în 
vederea sintezei unor derivați ai 
butadienei, ca cis-polibutadie- 
na-1,4 și a unor derivați ai pen- 
tadienei-1,3. Complecșii catalitici 
de tip Ziegler-Natta au făcut 
obiectul unui interesant studiu cu 
ajutorul metodelor de rezonanță 
paramagnetică electronică. Aceste 
investigații au dezvăluit existența 

unei corelații intre numărul de 
centri paramagnetici și activita
tea catalitică, procurind, totodată, 
informații extrem de utile pentrli 
stabilirea celor mai bune condiți'i 
de utilizare a catalizatorilor. Mă
surători de conductibilitate elec
trică vin să completeze aceste in
formații.

Pe lîngă procesele de sinteză ce 
dezvoltă procedeele analizate în 
precedenta lucrare menționată, 
autoarea prezintă noi rezultate 
ale cercetărilor menite să intro
ducă în sfera aplicațiilor cataliza
torii pe bază de litiu — o orien
tare ce a condus-o în mod firesc 
spre studiul sintezei de compuși 
organici cu litiu, prin calorime- 
trie izotermă, precum și al cineti
cii polimerizării anionice a buta
dienei și stirenului. cu ajutorul a- 
cestor catalizatori. Această im
portantă secțiune a cărții este 
desăvîrșită printr-o .interesantă 

ÎNCEPUT de an marcat de efectele crizei economice
o în numeroase țări — accentuarea șomajului, în condițiile 
lipsei de investiții productive ® Bilanț dramatic pe plan 
economic și social în America Latină ® Concedieri determi

nate de numărul record de falimente în Japonia

Greenham Common, baza militară unde au fost aduse primele din cele 160 rachete de croazieră, ce urmează 
a fi instalate în Marea Britanie, este locul de intilnire al mișcărilor antinucleare. Imaginile de mai sus redau 

două secvențe semnificative ale manifestărilor de protest împotriva rachetelor

PARIS 5 (Agerpres). — Criza eco
nomică’ continuă să afecteze contin
gente masive de oameni ai muncii. 
Reducerile de personal operate de 
anumite firme sau falimentul aces
tor firme sporesc tensiunea socială 
prin climatul de nesiguranță pe care 
ii creează. Astfel, după cum infor
mează agenția France Presse, anun
țarea concedierii a circa 2 000 lucră
tori, la uzinele Talbot, din Poissy — 
in zona pariziană — a dus la o 
înfruntare, la 4 ianuarie, intre gre
viști — care au încetat lucrul toc
mai pentru a-și apăra dreptul la 
muncă — și grupuri de spărgători de 
grevă. Aproximativ 40 de persoane 
au fost rănite, 10 dintre ele fiind in
ternate in spital, informează agenția.

SANTIAGO DE CHILE 5 (Ager
pres). — Bilanțul pe plan economic 
și social al Americii Latine in 1983 se 
dovedește deosebit de dramatic și 
demonstrează profunzimea crizei pe 
care o traversează continentul — a 
declarat Enrique Iglesias, secretar 
executiv al Comisiei Economice pen
tru America Latină (CEPAL), citat 
de agenția Notimex. Criza economică 
din America Latină s-a adincit in 
1983, an calificat de Iglesias drept 
„cel mai rău din ultimii 50 de ani“.

El a arătat că produsul brut total 
al continentului s-a redus cu 3,3 la 
sută în 1983, după ce scăzuse cu 1 la 
sută în 1982. Produsul pe cap de lo
cuitor a scăzut și mai mult — in me
die cu 5,6 la sută, marcind un declin 
in 17 di.n cele 19 țări membre ale 
CEPAL. Rata șomajului urban s-a 
înrăutățit in majoritatea, statelor.

Alți indicatori demonstrează pro

modelare matematică a fenome
nelor de polimerizare ce vizează, 
drept obiectiv practic, elaborarea 
de elastomeri termoplastici.

O apreciere deosebită se cu
vine, de asemenea, numeroaselor 
studii consacrate de autoare poli- 
condensării, plecînd de la derivați 
cu sulf, examinării aprofundate a 
reactivității polimerilor (cu re
ferire la izomerizarea poliizopre
nului, la reacțiile de degradare și 
substituție), studiului relațiilor 
dintre structura și proprietățile 
cauciucului și, în special, al de
pendenței caracteristicilor fizi- 
co-mecanîce ale acestuia de na
tura monomerilor.

Această sumară analiză nu 
poate reuși decît să sugereze în
tinderea și importanța deosebită 
ale substanței științifice a noii lu
crări — se subliniază în prefață. 
Este potrivit să evidențiem că, 
în cadrul fiecărei teme, autoarea 
oferă un rezumat edificator al 
lucrărilor anterioare, spre a pune 
mai bine în valoare noile rezul
tate,' precum și faptul că o bogată 
bibliografie însoțește fiecare ca
pitol al monografiei.

Interesul și calitatea excepțio
nală ale întregii cărți, precum și 
personalitatea autoarei constituie 
pentru mine tot atîtea rațiuni de 
a mă simți onorat pentru faptul 
că am fost invitat să prefațez 
acest volum. Doamna Elena 
Ceaușescu, membru al Academiei 
Republicii Socialiste România, 
este, totodată, membru al Acade
miei de științe din New York, 
membru corespondent al Acade
miei din Atena, membru asociat 
al Instiiutului Egiptului, membru 
al Institutului regal de chimie al 
Marii Britanii. Domniei sale i s-a 
acordat titlul de doctor Honoris 
Causa al universităților din 
Buenos Aires, Bahia-Blanca, din 
Filipine, din Yucatan și Teheran. 
Este membru de onoare al Socie
tății industriale de chimie din 
Franța, al Institutului arpețican 
al. chimiștilor, al Colegiului chi- 
miștilor și inginerilor chimiști din 
Costa Rica, al Consiliului Univer
sității centrale din Ecuador, al 
Societății de știința polimerilor 
din Japonia, al Academiei de 
arte și științe din Ghana, al Aca
demiei de științe a statului Illi
nois, S.U.A. Domnia sa este pro
fesor onorific al Universității na
ționale de inginerie din Lima și 
al Institutului politehnic al Lon
drei. Continuînd să îndrume ne
mijlocit activitatea științifică a 
institutului pe care îl conduce, 
academicianul Elena Ceaușescu 
îndeplinește și misiunea de pre
ședinte al Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie al 
României. Domnia sa reprezintă 
astfel și mobilizează întregul an
samblu al cercetării românești, a 
cărei importanță, atît pe plan na
țional, cît și internațional, este 
bine cunoscută. Doamna- Elena 
Ceaușescu exercită, ' totodată, 
înalta funcție de prim viceprim- 
ministru al României.

Meritele sale deosebite în mul
tiple domenii au determinat, în 
anul 1981, alegerea sa în calitate 
de membru al Comitetului de 
onoare și membru titular al Aca
demiei Europene de Științe, Arte 
și Litere" — arată în încheiere 
autorul prefeței.

funzimea și particularitățile recesi
unii : inflația a urcat de la media de 
86 la sută in 1982 la 130 la sută în 
1983 ; datoria externă a continentului 
a crescut cu 7 la sută — incetinin- 
du-se ca ritm de creștere față de 
anii anteriori, dar ureînd la nivelul 
fără precedent de 310 miliarde do
lari.

TEL AVIV 5 (Agerpres). — Co
misia economică a guvernului israe- 
lian a hotărît reducerea cu 9 la sută 
a bugetelor tuturor celor 18 minis
tere ale țării, în încercarea de a re
dresa situația economică, profund 
marcată de o rată a inflației de 
peste 200 Ia sută și de un deficit bu
getar de 5,5 miliarde dolari. Agenția 
Reuter amintește că ministrul de 
finanțe, Yigal Cohen Orgad — unul 
din principalii inițiatori ai drastice
lor măsuri de austeritate — a aver
tizat în repetate rînduri că depă
șirea actualului moment extrem de 
dificil impune atît reducerea chel
tuielilor guvernamentale, cît și a ni
velului general de trai al cetățenilor.

TOKIO 5 (Agerpres). — Ca urma
re a fenomenelor de criză din eco
nomie, numărul falimentelor din 
Japonia a înregistrat o tendință de 
creștere în anul 1983. Potrivit sta
tisticilor oficiale publicate la Tokio, 
în anul care a trecut s-au înregis
trat peste 18 000 de falimente ale 
unor firme din cele mai variate 
ramuri ale economiei. O consecință 
nemijlocită a creșterii numărului 
de falimente o constituie sporirea 
numărului șomerilor niponi, care a 
ajuns la 1,5 milioane.

bonn: Convorbiri româno - vest-germane
BONN 5 (Agerpres). — Joi, tova

rășul Miu Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Politic .Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
care se află în vizită in R.F.G., 
s-a intîlnit cu HanS Jiirgen Wisch- 
newski, membru al Prezidiului 
Partidului Social-Democrat din a- 
ceastă țară.

Cu acest prilej, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, au fost transmise conducerii 
P.S.D., președintelui acestui partid, 
Willy Brandt, călduroase salutări și 
cele mai bune urări de sănătate.

Mulțumind, Hans Jiirgen Wisch-

BELGRAD

Președintele Consiliului Executiv Federal al Iugoslaviei » 
despre obiectivele dezvoltării economice in 1984

BELGRAD 5 (Agerpres). — Luind 
cuvîntul în Adunarea R.S.F. Iugosla
via. Milka Planinț, președintele Con
siliului Executiv Federal, a subliniat, 
intre altele, că politica economică a 
Iugoslaviei pe anul in curs, direcții
le dezvoltării social-economice de 
ansamblu a țării urmăresc consoli
darea economiei și relațiilor- eco
nomice, dezvoltindu-se pe mai de
parte autoconducerea. Șeful guver
nului iugoslav a precizat că. deși 
balanța de plăți a țării se va încheia 
și pe 1983 cu un deficit, dar mult 
mai mic decit in an dl anterior, s-au 
înregistrat rezultate bune datorită 
atit reducerii importurilor, cît și 
creșterii exporturilor. Iugoslavia — a 
spus vorbitoarea — și-a achitat în 
1983 toate obligațiile in ce privește 
plata dobînzilor la datoriile externe, 
a oprit tendința de scădere a rezerve
lor de devize, a diminuat datoriile 
pe termen scurt. De asemenea, s-a 
reușit oprirea scăderii in continuare 
a producției, iar de la jumătatea a- 
nului s-a înregistrat o ușoară creș
tere a producției industriale.

Vorbind de problemele cu care se

de oriceMai presus

criza economica

DE FRIG, ce a făcut ca

'l

cea formulată' 
ai Universității 
au trimis gu- 

mesaj ce aver-

insulelor Malvine 
se subliniază într-un 

al Foreign Office, dat 
la Londra.

VOINȚA FERMA A POPOARELOR:

|__ evoluția conflictului din regiune și

la probleme internaționale de inte
res comun.

DECLARAȚIE, 
gerian, generalul 
hari, a subliniat

Șeful statului ni- 
Mohammed , Bu- 

într-o alocuțiune

AGENȚIILE DE PRESĂ

R.F.G. : Cursa înarmărilor 
accentuează

BONN 5 (Agerpres). - Numeroa
se organizații din diferite orașe ale 
R.F.G. s-au pronunțat pentru de
clararea localităților respective ca 
zone denuclearizate. La aceste ce
reri s-a alăturat și 
de 57 de profesori 
din Karlsruhe, care 
vernului federal un
tizează că intensificarea cursei 
înarmărilor înseamnă nu numai 
creșterea pericolului de război, ci 
și o accentuare a crizei economice 
mondiale. Acest fapt a fost subli
niat și de un studiu, recent publi
cat la Hamburg, în care se arată 
că fondurile alocate pe planeta 
noastră în scopuri militare au cres
cut de la 450 miliarde dolari, în 
1980, la peste 700 miliarde dolari, 
în 1983, în timp ce fondurile desti
nate dezvoltării, în special a țărilor 
celor mai sărace, au înregistrat o 
descreștere reală.

MAREA BRITANIE : „Să fie oprită amplasarea de noi rachete !

I..

LA MOSCOVA au avut loc con
vorbiri intre A, A. Gromiko. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., și 
Oskar Fischer, membru al C.C. al 
P.S.U.G., ministrul afacerilor ex
terne al R.D. Germane. în cursul 
convorbirilor — informează agen
ția T.A.S.S. — a avut loc un schimb 
de păreri cu privire la dezvoltarea 
continuă ă relațiilor dintre U.R.S.S. 
și R.D.G. și au fost examinate u- 
nele probleme internaționale actua
le de interes reciproc, îndeosebi 
cele referitoare la securitatea in 
Europa.

PRIMIRE. Președintele Irakului, 
Saddam Hussein, l-a primit la Bag
dad pe Osama Al Baz, trimisul 
special al președintelui R. A. Egipt, 
Hosni Mubarak. Cu acest prilej, 
președintelui irakian i-a fost înmî- 
nat un mesaj din partea șefului 
statului egiptean. După cum trans
mite agenția I.N.A., mesajul se re
feră la relațiile egipteano-irakiehe, 

newski a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu salutări 
cordiale, urări de sănătate, iar po
porului român — urări de prosperi
tate și pace.

Relevindu-se bunele relații din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Social-Democrat din R. F. 
Germania, s-a exprimat dorința de 
a le dezvolta în viitor, în interesul 
celor două partide si țări. în cursul 
întrevederii s-a relevat necesitatea 
întreprinderii de noi eforturi în di
recția dezarmării, in primul rînd nu
cleare, întăririi securității, colabo
rării și păcii în Europa și în în
treaga lume.

vor confrunta iugoslavii și în 1984, 
șeful Guvernului R.S.F.I. a enume
rat, între acestea, aprovizionarea, in
flația, lipsa de energie. Ținind sea
ma de resursele de materii prime 
și energetice limitate — a spus M. 
Planinț — se impun încă din 1984 
schimbări în structura folosirii ener
giei in producție și in sfera consu
mului și măsurile necesare vizind 
urgentarea încheierii lucrărilor de 
construire a capacităților energetice 
și construirea altora noi.

Vorbitoarea a subliniat necesitatea 
ca politica economică pe anul „1984 
să asigure, pe de o parte, continua
rea și consolidarea schimbărilor po
zitive începute anul trecut și oprirea 
tendințelor negative, iar, pe de altă 
parte, continuarea și accelerarea 
schimbărilor in ce privește condițiile 
de desfășurare a activității economi
ce in direcțiile stabilite de Progra
mul de stabilizare economică pe ter
men lung. în acest sens, se preconi
zează ca în 1984 producția industrială 
să sporească cu 3 la sută, produsul 
social — cu 2 la sută, iar exportu
rile — cu 16 la sută.

interesele păcii!
HAVANA : Popoarele pot să impună salvgardarea păcii

HAVANA 5 (Agerpres). — în 
urma convorbirilor purtate la 
Havana intre secretarul general 
al Partidului Comunist Francez, 
Georges Marchais, și primul secre
tar al C.C. al Partidului Comunist 
din Cuba, Fidel Castro, a fost a- 
doptată o declarație în care se re
afirmă voința celor două partide de 
a lupta im favoarea păcii și dezar
mării și pentru instaurarea unei 
noi ordini internaționale, drepte și 
echitabile, transmite agenția Pren- 
sa Latina.

Cele două partide consideră că 
este indispensabilă participarea po
poarelor pentru a impune înceta
rea escaladării cursei înarmărilor și

S.U.A. : Cereri pentru proclamarea statului California 
zonă denuclearizată

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
In statul California a început o 
campanie pentru stringerea de sem
nături pe o petiție in care se cere 
proclamarea teritoriului acestui stat 
zonă denuclearizată. Inițiată de 
organizațiile pentru pace din acest 
stat american, acțiunea se înscrie 
in cadrul unei campanii generale 
prin care autoritățile municipale

LA PHENIAN, secretariatul Co
mitetului pentru reunificarea paș
nică a patriei din R.P.D. Coreea
nă a dat publicității un document 
in care condamnă manevrele mi
litare comune americano—sud-co- 
reene „Team Spirit-84“, planifica
te să aibă loc cu începere de la 
1 februarie pe teritoriul Coreei de 
sud — transmite agenția A.C.T.C. 
Organizarea de asemenea exerciții 
militare — menționează documen
tul — reprezintă o sfidare la a- 
dresa aspirațiilor de pace ale po
porului coreean, a dorinței sale, a 
tuturor forțelor progresiste de a 
se realiza reunificarea pașnică și 
independentă a Coreei. în înche
iere se cere renunțarea la organi
zarea de exerciții militare pe te
ritoriul sud-coreean și retragerea 
trupelor americane din această 
parte a Coreei.

In sprijinul soluționării 
pe cale pașnică 

a situației 
din America Centrală

CARACAS 5 (Agerpres). — în ca
drul unei conferințe de presă orga
nizată la Caracas. Carlos Andres 
Peres, fost președinte al Venezuelei, 
vicepreședinte al Internaționalei So
cialiste, a chemat guvernele din 
America Latină să deoună efortu
rile necesare în vederea lichidării 
situației explozive care s-a creat in 
regiunea Americii Centrale. Este 
necesar, a subliniat el. ca grupul de 
la Contadora — Mexic, Venezuela, 
Columbia si Panama — să-și inten
sifice acțiunile în direcția găsirii 
unor căi care să ducă la preintim- 
pinarea vărsării de singe în această 
regiune a lumii.

Situația din Liban
BEIRUT 5 (Agerpres). — Luptele 

dintre armata libaneză și milițiile 
druze au continuat. în noaptea de 
miercuri sure joi, in sectorul Souk 
EI Gharb, situat la 15 kilometri sud- 
est de Beirut, au anunțat surse o- 
ficiale libaneze, citate de agenția 
France Presse. în cursul după-a- 
miezii de joi s-au înregistrat vio
lente dueluri de artilerie la circa 
10 kilometri sud de capitală. Un 
militar al armatei libaneze a fost 
ucis.

BEIRUT 5 (Agerpres). — în loca
litatea Baalbek din nord-estul Liba
nului a avut loc. joi, o grevă gene
rală în semn de protest față de 
raidurile de la 4 ianuarie ale avia
ției israeliene, soldate cu uciderea a 
cel puțin 100 de persoane și rănirea 
a aproximativ 400. Potrivit repre
zentanților din Beirut ai Comitetu
lui Internațional al Crucii Roșii — 
citați de agenția Reuter — majori
tatea victimelor au fost înregistrate 
in rindul civililor.

salută amplele mișcări de pace ce 
se desfășoară in întreaga lume cu 
participarea a milioane de oameni. 
Referindu-se la escaladarea înar
mărilor nucleare din Europa, părți
le se pronunță pentru încetarea 
imediată a acesteia, pentru reduce
rea negociată și echilibrată a tutu
ror armamentelor, respectindu-se 
securitatea fiecărei țări.

Cele două partide iși exprimă 
adeziunea față de reglementarea 
conflictelor din America centrală 
pe cale politică, negociată, prin 
respectarea dreptului popoarelor la 
independență, 'suveranitate, auto
determinare șl la neamestec în tre
burile interne ale altora.

din 30 de orașe ale S.U.A. au decla
rat teritoriile lor zone libere de 
arme nucleare.

Petiția prevede interzicerea pro
iectării și fabricării de arme nu
cleare pe teritoriul statului șl opri
rea finanțării industriei de război. 
După cum se știe, in California 
sînt amplasate mari întreprinderi 
ale acestei industrii.

că noile autorități militare ale Ni
geriei vor respecta angajamentele 
internaționale pe care le-a asumat 
anterior, atit pe plan bilateral, cit 
și multilateral, și vor dezvolta ra
porturile cu alte state pe baza res
pectului reciproc,, a egalității suve
rane și neimixtiunii in treburile 
interne. Sintem hotăriți să extin
dem și să întărim legăturile Ni
geriei cu statele cu care intreține 
relații diplomatice și. totodată, să 
acționăm pentru lărgirea colabo
rării reciproc avantajoase, a pre
cizat el. La Lagos a fost dată pu
blicității componența Consiliului 
Militar Suprem, creat la 31 
cembrie anul trecut.

GUVERNUL BRITANIC A RES
PINS declarația Ministerului de 
Externe al Argentinei care propune 
noi negocieri în problema suvera
nității asupra 
(Falkland), 
comunicat 
publicității

UN VAL 
mercurul termometrelor să coboare 
la minus 15 grade C, s-a abătut in 
ultimele zile asupra statelor mexi
cane Chihuahua, Coahuila, Sono
ra, Nuevo Leon și Tamaulipas, 
provocind moartea a 110 persoane 
— informează agenția U.P.I. După 
cum se arată la Ciudad de Me
xico, aceasta este, cea mai aspră 
iarnă consemnată în țară in ultimii 
25 de ani.
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