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Pentru creșterea bazei de materii prime și ARAD : Vagonul

asigurarea independenței energetic® a țarii
La întreprinderea „Electrotehnica" din Capitală, la atelierul de testare și reglare noi blocuri electronice destinate 

exportului trec proba calității Foto : Sandu Cristian

AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

50 BANI

platformă pe 10 osii 
realizare de prestigiu

MAI MULT ȚIȚEI, fa-
de

MAI MULTE GAZE NATURALE!
Una din problemele economice ma- ■ 

lore, situâte permanent și stăruitor 
în centrul atenției de către condu
cerea partidului nostru, constă în 
asigurarea bazei de materii prime 
și energetice, in primul rînd prin 
valorificarea resurselor interne. A- 
ceastă idee am regăsit-o și in cu
prinsul Mesajului adresat poporului 
ja cumpăna dintre ani de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

„în 1384 va trebui să acordăm 
o atenție prioritară realizării 
programului energetic și de dez
voltare a bazei proprii de ma
terii prime, in vederea asigură
rii, într-un timp cit mai scurt, 
a independenței energetice a țâ
rii, a satisfacerii intr-o măsură 
tot mai marc din producția in
ternă a cerințelor dc materii pri
me și materiale", 

sublinia cu acest prilej tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în acest sens, cum este și firesc, 
« preocupare cu totul aparte se acor
dă și in anul 1984 producției dc țiței 
și gaze naturale. Reducerea importu
rilor de petrol și creșterea continuă 
a gradului de asigurare a necesități
lor de hidrocarburi din producția in
ternă constituie dealtfel una dintre 
principalele direcții de acțiune în 
procesul complex de asigurare a in
dependenței energetice a țării. Să re
ținem că prevederile de plan pe 
1984 privind creșterea producției pur
tătorilor de energie asigură echilibrul 
balanței energetice, necesarul de e- 
nergie primară fiind acoperit din re
surse interne in proporție de circa 
94 la sută. în acest fel se realizează 
un nou și important pas in asigura
rea independenței energetice a țării, 
potrivit hotărîrilor Congresului al 
Xll-lea și programelor stabilite de 
Conferința Națională ale partidului.

Care sint sarcinile ce revin în 1984 
unităților Minișteruluț Petrolului ?

Potrivit prevederilor planului 
pe acest an, nivelul extracției 
dc țiței va trebui să fie de ccl 
puțin 13 milioane de tone Și 
33,48 miliarde mc gaz metan uti
lizabil, inclusiv gaze libere.

Tînlnd seama că țițeiul și gazele 
naturale asigură o însemnată pon
dere a producției de energie electri
că, constituind in același timp mate
riile prime de bază în fabricația pro
duselor petroliere, a altor numeroase 
produse chimice, realizarea întocmai 
a prevederilor do plan in ramura 
petrolului are o însemnătate deose
bită pentru bunul mers ai activității 
In întreaga economie. Așa cum arăta 
secretarul general al partidului, așa 
cum o dovedesc rezultatele înregis
trate de o serie de schele de produc
ție petrolieră care în acest irneput 
de an au realizat și depășit nivelul 
zilnic de extracție, prevederile de 
plan pe acest an, ca și pe Întregul 
cincinal sint pe deplin realizabile, au 
o bază reală. Care sint argumentele 
acestei aprecieri ?

în primul rind, activitatea din ra
mura dc extracție a țițeiului și ga
zelor se desfășoară pe baza unor 
programe prioritare care stabilesc. 
Intr-o concepție unitară, obiectivele 
principale ale dezvoltării producției 
de petrol. Astfel,

nivelul de producție de mini
mum 13 milioane tone țiței este 
fundamentat pe baza rezultate-

lor cercetărilor geologice și a 
programelor de foraj, cu deose
bire a celor de mare adîncime, 
cit și analizelor amănunțite a 
potențialului fiecărui zăcămînt 

. și sonde, a măsurilor geologice 
și tehnologice stabilite,

cuvine aici, să facem o remarcă. 
Avînd în vedere vechimea și tradi
ția de peste 125 de 
petroliere românești 
ar putea afirma că 
asemenea stadiu în __ ___ ______
integral rezervele de petrol și gaze 
ale țării. O asemenea afirmație ar fi 
eronată 1 Cu toate investițiile deose
bit de mari și cu tot volumul imens 
de cercetare geologică desfășurat în 
anii construcției socialiste nu s-a 
ajuns să se pună în evidență toate 
posibilitățile subsolului României. 
Lucrările geologice finalizate în acest

Se
ani a industriei 
un om neavizat 
s-a ajuns la un 
care se cunosc

c , ■

prioritare
în 1984

f.

cincinal au dus la descoperirea unor 
noi zăcăminte de țiței la Stoina. Stoe- 
nița, Virteju, Ciumeghiu, Mihai Bra- 
vu, Ileana, Vîlcele ș.a., ceea ce con
firmă justețea orientării stabilite de 
partid de dezvoltare în continuare a 
cercetării- geologice, de adincire' a 
gradului de cunoaștere a subsolului 
țării prin metode și tehnici noi de 
cercetare și investigație.

în realizarea sarcinilor de mare 
răspundere ce le revin în acest an, 
petroliștii țării dispun dc o bază 
tehnică puternică, modernă, care se 
va întări in continuare prin aplica
rea programelor de dotare, la care 
!și aduc principala contribuție uni
tățile industriei constructoare de 
mașini, metalurgiei și chimiei. Tot
odată, în industria petrolului lucrea
ză pe ansamblu 
pregătire foarte bună — sondori, 
maiștri, ingineri 
nească în acest 
du-se de un binemeritat prestigiu pe 
plan mondial.

în plus, în acest an rezultatele 
unităților din ramura petrolului tre
buie să reflecte cadrul optim de or
ganizare și stimulare a activității re
alizat prin aplicarea măsurilor sta
bilite de conducerea partidului și 
statului in cursul anului trecut, mă
suri care au condus la întărirea uni
tăților de bază în care se realizează 
producția proprlu-zisă. in mod de
osebit a brigăzilor de producție pe
trolieră, în care se hotărăște de țapt 
soarta- îndeplinirii planului.

Așadar, sint întrunite toate condi-

multe cadre cu o
— școala româ- 

domeniu bucurin-

țiile organizatorice și tehnice, dispu
nem de numeroși specialiști și mun
citori pentru a transpune în practică 
hotărîrile Conferinței Naționale in 
direcția sporirii mai rapide a pro
ducției de țiței și gaze corespunzător 
necesităților economiei naționale, 
asigurării independenței energetice 
a țării.

Trecind in revistă condițiile de 
care dispune industria românească 
de petrol trebuie să arătăm acum, 
la început de an, că in fiecare uni
tate a ramurii trebuie acționat cu 
maximă răspundere, cu stăruință, 
zi de zi. pentru ridicarea întregii ac
tivități de . extracție a țițeiului și ga
zelor la nivelul înaltelor exigențe 
formulate de secretarul general al 
partidului față de colectivele din 
această importantă ramură. Realiza
rea exemplară a planului, un plan 
bine fundamentat pentru fiecare bri
gadă de producție, schelă și trust 
de foraj și extracție, poate fi obținută 
prin aplicarea tuturor măsurilor sta
bilite vizind buna funcționare a uni
tăților de producție, a fiecărei son
de. Pornind de la capacitatea și re
zervele de producție existente, tre
buie făcut totul, ca printr-o bună or
ganizare și desfășurare a activității 
să se obțină maximum de țiței de la 
fiecare sondă, de 
mint.

Ținînd seama 
anului trecut, in 
unor neajunsuri manifestate îndeo
sebi in prima perioadă a desfășurării 
planului au dus la acumularea unor 
serioase restanțe la producția de ți
ței, pentru recuperarea cărora s-au 
făcut eforturi deosebite în ultimele 
trimestre, trebuie ca

încă din prima lună a acestui 
an să se acționeze cu toate for
țele, cu deplină răspundere la 
toate nivelurile, de la minister 
Ia brigada de producție, astfel 
incit planul să-îio îndeplinii-rit- 
mic, integral.

Mal mult, prevederile de plan tre
buie socotite minime ! în condițiile 
in care tona dc petrol costă pe piața 
mondială circa 200 dc dolari, extră- 
gind în plus față de plan cantități 
sporite de țiței se diminuează efortul 
valutar al țării, se asigură materia 
primă pentru fabricarea unor canti
tăți suplimentare de derivate petro
liere, necesare economiei. Prin a- 
ceastă prismă trebuie privită activi
tatea fiecărei unități’ din Industria 
petrolului, asemenea obiectiv mobili
zator trebuie să constituie ținta or
ganizațiilor de partid din unitățile 
petroliere. Acționind cu toate forțele, 
printr-o exemplară organizare a 
muncii și disciplină muncitorească, 
pentru ca toate sondele să producă 
cit mai mult, la întreaga capacitate, 
pentru realizarea zi de zi a planului 
Ia extracția de țiței și gaze, sporin- 
du-și contribuția la înfăptuirea o- 
blectivului stabilit de Congresul al 
Xll-lea al partidului privind asigu
rarea independenței energetice a ță
rii, petroliștii, acest detașament de 
frunte al clasei noastre muncitoare, 
purtător al unei puternice tradiții 
revoluționare, își vor dovedi prin 
exemplare fapte de muncă înaltul lor 
patriotism, pus în slujba progresului 
neîntrerupt al României.

Colectivul întreprinderii de 
vagoane din Arad acordă o aten
ție deosebită asimilării in 
bricație a unor noi tipuri 
vagoane, cu performanțe teh-
nico-functionale superioare, care 
să satisfacă in cel mai înalt 
grad cerințele partenerilor in
terni și externi. In acest con
text, se remarcă obținerea, re
cent, a unui succes de prestigiu: 
realizarea vagonului cu platfor
mă scufundată, pe 10 osii, pen
tru transportul transformatoa
relor de tensiune și al unor 
piese grele agabaritice. Vagonul 
— construit după un proiect 
original elaborat de specialiștii 
de la Centrul de cercetare ști
ințifică și inginerie tehnologică 
pentru vagoane din Arad, cu 
componente realizate in totali
tate la întreprinderea de vagoa
ne — este echipat cu două bo
ghiuri. cu cite 5 osii fiecare, de 
construcție specială. Are o ca
pacitate maximă de încărcare 
de 130 tone, tara de 80 tone, poa
te circula cu viteze cuprinse în
tre 80—90 km pe oră, șatisfăcînd, 
totodată, și condițiile impuse de 
traficul ‘internațional. (Ion A- 
lecu).

TIMIȘ: Noi tipuri

de motoare electrice

la fiecare zăcă-

de învățămintele 
care persistența

Dan CONSTANTIN
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Doar bornele kilometrice pot măsura un, drum ? 
Marin Matei, secretarul comitetului de partid din în
treprinderea de tractoare din Brașov, face apel la un 
mijloc insolit : macheta unui tractor. Metalul nichelat 
lustruit nu are cum ascunde linia, designul mai rudi
mentar. Normal : este macheta primului tractor româ
nesc care, uite, se apropie de virsta libertății noastre : 
40 de ani. Purta numele : I.A.R.-22. Și intra în. brazda 
românească de viață nouă purtat de Iureșul revoluției.

— Drumul pină la tractorul de azi — „Universalele'', 
obișnuite apariții din lanurile țării — ne spune tova
rășul Marin Matei, il măsurăm cu tractoarele fabri
cate.

Și interlocutorul nostru ia pe rind tractoarele-ma-
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chete din colecția uzinei. Linii suple, moderne, culori 
care odihnesc, performanțe tehnice afirmate in atitea 
și atitea competiții internaționale. întreprinderea bra- 
șoveană a ajuns să fabrice, in medie pe an, circa 
75 000 de tractoare, in peste 300 de variante — pentru 
soluri grele, ușoare, terenuri in pantă, zone tropicale 
ori cu climă temperată etc. Tractorul românesc este 
cunoscut in 80 de țări ale lumii, de aici, din Brașov 
fiind exportate pină in prezent aproape jumătate de 
milioane de tractoare. De la I.A.R.-22 puterea tractoru
lui românesc a fost in continuă creștere : după perfor
manța depășirii barierei de 64 cai putere a urmat gru
pa de 80—110 cai putere, apoi 110—160 cai putere, 
160—180 cai putere, 240, 360 cai putere și, in perspecti
vă, tractorul de 500 cai putere...

Aproape 40 de ani măsurata prin evoluția tractoru
lui românesc ! Convingătoare aritmetică ! Și, in nici 
un caz, singulară. La fel s-ar putea jalona drumul nos
tru de mari împliniri, pină-n acest an 40 al libertății 
noastre, și cu autocamionul românesc ori cu evoluția 
spectaculoasă a industriei chimice românești, cu evolu
ția recoltelor de griu, de porumb, de struguri, cu innol- 
reajtsatelor și orașelor, cu saltul fundamental in con
știința și condiția socială a oamenilor de la sat ori 
d-e la oraș. Pentru că toate drumurile noastre spre 
mai bine din acești aproape patruzeci de ani de viață 
nouă se măsoară cu ceea ce am zidit cu brațul și cu 
mintea noastră, sub conducerea Partidului Comunist 
Român, pentru bucuriile' noastre de azi și de miine.

I—

Un ideal
prin lupta

poporalui nostru 
aleasă cinstire

de veacuri împlinit
eroică a

persistența conștiinței etnice româ
nești nu poate fi înțeles corect și 
deplin actul Unirii din 1600. reali
zat sub 
devenit 
jertfelor 
politice.

Cărturarii secolului al XVII-lea, 
apoi Dimitrie Cantemir. Școala ar-

poporului

Constructorii de motoare elec
trice de la întreprinderea „Elec
tromotor" Timișoara au încheiat 
prima decadă de muncă din a- 
cest an cu realizări remarcabile. 
Planul la producția fizică a fost 
îndeplinit integral la toate gru
pele de produse. în condițiile 
diversificării gamei sortimenta
le. Astfel au fost asimilate în 
fabricația de serie, intre altele, 
două tipuri noi de motoare elec
trice cu frînă inclusă, destinate 
acționării unor mașini unelte, și 
im motor,.pentru ecbinar.ua. Jjnl-ir . 
lor de trefilare a conductorilor 
de bobinaj, care înlocuiește, 
importul. Un .succes deosebit H 
constituie realizarea ritmică a 
contractelor la export, partene
rilor de peste hotare' fiindu-le 
livrate în devans motoare elec
trice cu o putere de 3 MW. (Ce
zar Ioana, corespondentul „Scân
teii").

Ianuarie este fiica viito
rului întîi alNtării si a vii
torului întîp al fiecăruia 
dintre noi. ianuarie este 
ecranul marilor proiecții 
perspectlvale inlăuntrul că
rora destinul național se 
împletește strîns cu desti
nul individual al fiilor ță
rii. în acest ceas al pro
iectelor și al unui nou 
ciclu al dezvoltării Româ
niei, numele lui 1984. al 
patrulea an al cincinalului, 
ne angajează la mari o- 
biective industriale, pro
ducții record, noile aripi 
ale unui oraș, performan
tele tehnice de răsunet, 

valorind milioa-

Este în tradiția 
să rememoreze cu 
marile fapte ale trecutului. Unirea 
din 1859 este însă nu numai un prilej 
memorialistic, ci o mare sărbătoare 
națională, purtind efigia uneia din 
trăsăturile fundamentale ale istoriei 
patriei și anume : unitatea — puter
nică pîrghie a dăinuirii noastre 
naționale. Originea etnică si limba 
comună, configurația geografică a te
ritoriului, structura economică, so- 
cio-politică și administrativă (insti
tuțiile). comunitatea vieții materiale 
si spirituale, de la obiceiuri Ia ha
bitat an conferit evoluției istorice a 
poporului român un caracter unitar 
pronunțat. Numai că aceste însușiri, 
acesț caracter nu s-au conservat și 
desăvirșit de‘ la sine, ci printr-o 
strădanie îndelungată, aprigă si lu
cidă. Este lungul drum al luptei care 
a încununat unitatea cu Unirea în 
.înțelesul ei national-politic.

Istoria a fixat pe această eroică și 
îndelungată cale un șir de trepte, da 
la formarea statelor feudale româ
nești la Unirea din 1600 și de la 
unirea Moldovei cu Muntenia pină 
la Unirea din 1918. Sint momente 
culminante, rod al unor, acumulări 
care, prin eliberarea energilor. au 
jalonat cursul desfășurărilor istori
ce încheiate cu împlinirea idealului 
national. Acest curs este inseparabil . 
de Cel al menținerii neîntrerupte 
de-a lungul secolelor a flintei do 
stat — o altă trăsătură fundamen
tală a istoriei poporului român.

Românii, că. și alte popoare, au 
vietuit timp îndelungat in trei prin
cipate — Tara Românească. Mol
dova și Transilvania. Dar conștiin- -> 7 ------
tm unității., etnice pe care se spriji- . 
nă procesul formării conștiinței na
ționale. a fost temelia pe care s-a 
realizat colaborarea, chiar confede- 
rarea politico-militară. a - țărilor 
române medievale. Unii mari boieri 
munteni l-au cerut în 1598 ca domni
tor pe Simion Movilă, fratele lui 
Ieremla, domnitorul Moldovei, „pen
tru ca să fim împreună și în unire 
cu Țara Moldovei căci slntem cu 
toții de o limbă și de o lege", cu
vinte care, peste veacuri, vor fi re
petata de munteni în 1821. Fără

sceptrul lui Mihai Viteazul, 
simbol al străduințelor și 
închinate unirii național-
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deleană au dat e nouă dimensiune 
— științifică — conceptelor de unita
te etnică și patrie, propulsind com
prehensiunea către sfera conștiinței
XVIII-lea, de gravă periclitare a au
tonomiei de stat, lupta pentru unire 
și independentă a fost revigorată și 
înălțată la rangul preceptelor pro
povăduite de mințile cele mai lumi
nate ale vremii. într-o Europă pe 
cale de a se defini în termeni mo
derni românii invocau și capitula- 
tiile. revendicau domni naționali și 
Unirea Principatelor sub garanție 
europeană. Unirea Principatelor a 
fost pusă în discuția congresului de 
pace de la Niemirov (1737) și re-

înnoită. în proiecție europeană, prin 
planurile de reconstituire a Daciei. 
Revoluția condusă de Horea și 
„Supplex Libellus Valachorum" dă
deau contur precis unei probleme na
ționale românești — în alți ter
meni decit cei tradiționali — și în 
Imperiul habsburgic. Tabloul ar fi 
insă incomplet și fals dacă nu am 
aminti și rolul de primă mărime 
pe care l-au jucat românii în marile 
bătălii antiotomane ale epocii me
dievale pină la voluntarii din seco
lele XVIII și XIX. bătălii Ia a- 
dăpostul cărora Europa a fost ferită 
de lovituri directe și pustiitoare. 
Singeroasele confruntări n-au făcut 
decit să fortifice tendințele natura
le și istorice ale poporului român 
către unire și neatirnare.

Revoluția din 1821 (a doua ridi
care în masă cu arma în mină a 
românilor in zorile epocii moderne, 
după revoluția transilvană din 1784) 
a deschis perioada deplinei maturi
zări a mișcării de emancipare so
cială și națională, care a îmbrăți
șat toate căile și mijloacele posibile 
de manifestare, pașnice si violente, 
în tară și în afara ei. prin viu grai 
și prin scris, legale și conspirative. 
Este epoca închegării doctrinei na
ționale a daco-românismului. a for
mulării si tentativelor de traducere 
in viată a programului de abolire a 
feudalității si de construcție a 
României moderne și independente-

Anii revoluției din 1848—1849 sint 
urmarea momentului 1821, rodul unul 
interstițiu de avint social și na
tional. Situația'geopolitică a româ
nilor făcea atunci insă nu numai 
impracticabilă, ci și potențial pri- 

, meidioașă orice Încercare deschisă a 
românilor de unire statală si inde- 
.ipendență. Deși aceste din urmă țe
luri au fost propagate prin presă, 
broșuri, memorii, foi de propagandă, 
în țară și străinătate, deși Unirea 
a fost negociată Ia Constantinopol, 
Viena, Frankfurt etc., conducătorii

Dr. Leonid BOICU
Institutul de Istorie și arheologie 
„A. D. Xenopol" din lași

(Continuare în pag. a V-a)

• reportaje • însemnări •'A^R" I
Munca este măsura oame
nilor înșiși. De aceea, 
miezul chintesențîal al 
începutului de an tre
buie căutat in valorile mo
rale, in însușirile produ
cătorilor de bunuri mate
riale și spirituale, in virtu
țile lor specifice, in etică

ce vin după noi, tinerii. în 
ce mă privește, încă din 
școala profesională ii a- 
veam în atenție pe t’-ieri. 
Am numai tinerețe in jurul 
meu. Nici nu concep alt
fel. Ei, tinerii, trebuie să 
afle tot ce știm noi bine și 
frumos. Le arăt cum să ci-

n-am avut stare pînă nu 
am devenit inginer, statutul 
meu actual in sfera produc
ției. Nu importă cu ce 
cheltuire de sine și cite sa
crificii. Fapt e că am tre
cut ștacheta pusă la un ni
vel sus, adică mi-am fixat 
un ideal care s-a materla-

Temeiurile umane

o zi, două, trei, dindu-le 
sentimentul că ei au ela
borat respectiva soluție 
tehnică, că in mintea lor 
s-a copt cutare metodă, 
ceea ce este excelent sub 
raportul psihologiei colec
tive, un fel de cointeresare. 
Altminteri, n-ar veni să mă 
întrebe : cum se alege un 
oțel, cum se realizează teh
nic o anume mișcare, cum 
se concepe o sculă, de ce 
unghiul x și nu unghiul y, 
pentru ce să renunțe la un 
oțel cu care s-au obișnuit 
și pe care îl prelucrează 
mai ușor, spre 
schimba cu

pre- 
un alt otel. 

Răspunderea are la bază 
dragostea limpede și încre
derea mare cu care sint în
conjurat : știu că ee aș
teaptă mult, foarte mult de 
la unul cairo a făcut studii 
înalte și revine printre ai 
săi. Noul meu obiectiv : să 
știu să rămin cel ce am 
fost, dar fiind — in același 
timp — cel ce am devenit 
datorită colectivității mun
citorești". (inginerul Petro 
Catrinici, de la uzina „6 
Martie" — Timișoara).

„Nu cred că există lucru 
măi important decit să-1 
ajuți pe om exact atunci 
cînd are nevoie. Pot spune 
că personal cunosc pe fie-

a-1

de POP Simion

și argumente

(Continuare în pag. a 11-a)

Ilîe TANASACHE

a- 
di-

a 
pe 
să

aduce modificări

mi-am zis. Mă 
insă. Mi s-a în- 
conducerea ate-

PICĂTURA DE CERNEALĂ

ale înfăptuirilor noastre

Foto : Eugen DichiseanuImagine din cel mal tină? cartier de locuințe din Galați — „Dunărea"

Cartierul „Dunărea" din Galați — 
cîî dimensiunea unui oraș

Cartierul „Dunărea" din Galați — amplasat la 
intrarea dinspre Brăila și București a frumosu
lui oraș de la Dunăre — este in prezent o zonă 
urbană in care locuiesc circa 66 090 de oameni 
ai muncii, în bună parte personal muncitor la 
combinatul siderurgic din apropiere. Acest car
tier a fost ridicat in ultimii 15 ani și se distinge 
prin silueta sveltă a blocurilor, precum și Drin 
numeroase dotări: școli si grădinițe, creșe și dis
pensare, poștă și centrală telefonică automată, 
unele construcții foarte noi, cum sint un cinema
tograf și un complex de alimentație publică 
date in folosință anul trecut etc. Tot aici se află 
spitalul județean cu 1 300 de paturi, precum și 
complexul sportiv „Dunărea", care cuprinde 
stadion, sală a sporturilor, popicărie, bazin 
acoperit și altele. (Dan Plăeșu, coresp. „Scin
teii").

invenții
ne ș.a. Fiecare dintre a- 
cestea _ ________
importante in tabloul so
cio-economic al Republicii, 
schimbă necontenit fiziono
mia așezărilor, mărește 
vuția națională, ne dă 
mensiunea materială 
creșterilor succesive 
care noul an a început 
le tezaurizeze. Este reve
lația cantității. Dar pentru 
a obține imaginea întreagă, 
imaginea fidelă a anului 
în care am pătruns, este 
imperios nevoie- să-i son
dăm dimensiunea moral-, 
caracterologică, tezaurul de 
umanitate.

Munca este măsura tutu
ror lucrurilor, zioem ade- 

bună dreptate.

și comportament, în con
știința prin care aceștia se 
definesc, factori ce compun 
laolaltă spiritul revoluțio
nar, calitatea umană nouă, 
expresia decantată a celor 
dinții.

Condus de acest raționa
ment, reproduc mai jos 
răspunsul citorva oameni 
ai muncii la una șl ace
eași întrebare : „Care este 
valoarea umană, morală pe 
care puneți cel mai mare 
preț ?“

,.Să-ți onorezi meseria, 
onorindu-te astfel pe tine. 
Trebuie să ne gindim la cei

1 ■ i|| LBite

tească un desen, cum să 
facă un ansamblu, un sub- 
ansamblu, ce-s produsele 
noastre, unde pleacă ele, ce 
parametri trebuie respec
tați sau îi învăț chestii de 
viață, de toate zilele, cum 
sint comportarea demnă, 
respectul semeni lor, corec
titudinea, disciplina. Le 
vorbesc nu ca profesor, le 
vorbesc ca om, ca prieten.“ 
(Paul Dinu, Erou al Mun
cii Socialiste, „Eîectropu- 
tere" — Craiova).

„Cel mai important lucru 
e să îți atingi obiectivul 
propus. Muncitor fiind,

Uzat. în rest, lucrurile se 
ușurează, 
Înșelasem 
credințat
lierului de sculărie și pro
totipuri, unde lucrasem 
înainte ca muncitor. Ple
casem dintre ai mei și am 
revenit tot acolo, așa cum e 
cinstit. M-am pregătit te
meinic și am adoptat un 
anume stil de a munci cu 
oamenii : le sugerez o temă 
de producție, un subiect, o 
soluție tehnică, intrebind 
dacă n-ar fi bine să încer
căm așa, bunăoară, ia gin- 
diți-vă, hai 1 și revin după

MARAMUREȘ:

Noi cantine 
pentru mineri

La întreprinderea de prospec
țiuni și explorări geologice din 
Baia Mare s-a dat in folosință 
o nouă cantină pentru minerii și 
sondorii de la șantierele Valea 
Borcutului, Băița, Uba, Cicirlău 
și Baia Sprie. Cu aceasta, nu
mărul cantinelor pentru mineri 
construite în ultimii ani în ju
dețul Maramureș se ridică 
Ia 14. Se mai află în construc
ție o cantină la Exploatarea 
minieră Băi.uț ți va mai incepe 
în curind construcția unei can
tine la Exploatarea minieră 
Nistru. De remarcat că toate 
aceste cantine beneficiază de 
gospodării-anexă bine întreți
nute de mineri. obținindu-se 
prin autoaprovizionare impor
tante cantități de produse ali
mentare. (Gheorghe Susa, co
respondentul „Scinteii").

ecbinar.ua
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Brigada fetelor
„Cea mal bună brigadă din 

întreprindere".
„Cea mai disciplinată formație 

de lucru".
„Brigada eu cele mai bune 

produse".
Superlative aflate din ziarul 

„Drapelul roșu" la adresa unei 
formații de muncă de la în
treprinderea „Electrobanat" din 
Timișoara. Este vorba de o bri
gadă alcătuită numai din ti
nere fete care lucrează în ate
lierul de montaj lămpi auto. Lu
crează cu atita hărnicie și iscu
sință, incit brigada fetelor nu 
cunoaște noțiunea „rebut". Pe 
cit de pricepute la banda de 
montaj, pe atît de vrednice sînt 
fetele din brigadă și la învă
țătură. 31 dintre ele sînt stu
dente la Facultatea de meca
nică (seral), iar șase sînt eleve 
la liceu, tot seraliste. Fapt pen
tru care, superlativelor la adre
sa brigăzii de „cea mai bună" 
adăugăm și noi unul: „cea mai 
caldă felicitare", in tot atitea... 
exemplare cite tinere sînt 
brigadă.
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Sănătate 
doctore!

ani, doctorul

I
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Timp de 43 de ani, doctorul 
Miron Brucăr a vegheat sănă
tatea oamenilor, a efectuat ne
numărate intervenții chirurgica
le, unele extrem de dificile Șl 
a asigurat tratament de_ specia
litate la peste o jumătate de 
milion de pacienți, Ce înseamnă 
asta 1 Înseamnă un număr de 
peste cinci eri mai mare de- 
cit toți locuitorii de astăzi ai 
municipiului Rîmnicu Vilcea. In 
cei 43 de ani el a publicat in 
reviste de specialitate numeroa
se comunicări, unele avînd ca 
temă cazuri neintilnite pină la 
data respectivă in practica me
dicală. Ieșind la pensie, tcele 
mai multe din scrisorile 
de la foștii pacienți se 
cu aceeași caldă urare : 
tate, doctore !“.

e, cele 
primite 
incheie 
„Sănă-
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Din respect 
pentru muncă

Vasile Ardelean este muncitor 
mecanic-utilaje pe un șantier al 
Trustului de construcții-montaj 
Baia Mare. „In cei 12 ani de 
cind lucrez pe șantiere — se 
destăinuie el — Baia Mare s-a 
făcut, sub ochii mei, și mai... 
mare. Mai frumoasă, mai înflo
ritoare. La înălțarea ei pe ver
ticală am căutat să fiu și eu 
mereu la înălțime. Așa se face 
că am fost trimiș,,Și, 
de maiștri, pe care am absol
vit-o cu bine. Mi s-a oferit tin 
nou loc de muncă, pe alt 
șantier, ea maistru. M-am dus, 
am văzut că nu de un maistru 
in plus e nevoie acolo și m-am 
întors tot pe șantierul meu, tot 
ca muncitor mecanic-utilaje. Și 
cred că am făcut cea mai bună 
alegere. Pentru că, aici, simt eu 
că e nevoie de mine. Și mă simt 
foarte bine".

Frumoasă această opțiune.
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Pasiune
Marea pasiune a lai Nicolae 

Gîdiuță, din orașul Macin, o 
constituie cărțile. Nu este nici 
bibliotecar, nici librar, este 
lucrător la o unitate comercială. 
De-a lungul anilor, cu o parte 
din banii agonisiți prin muncă 
și-a cumpărat cărți. Una cite 
una, pină a ajuns acum ca bi
blioteca lui să numere peste 
3 000 de volume. In rafturi se 
află operele clasicilor literaturii 
române, precum și cărți ale lui 
Nicolae Iorga și Nicolae Titu- 
lescu, cu autografe. El are Șl 
colecții de publicații din prime
le decenii ale secolului nostru. 
Pasiunea sa pentru cărți ?i pen
tru lectură stimulează și pe cei 
din juru-i.

Dealul melcilor

I
I
I
I
I
I
I

Tot mai mulți drumeți pe me
leagurile județului Alba pășesc 
cu emoție pragul casei lui 
Avram lancu, casă construită de 
tatăl Iancului in anul 1800, mo
nument de arhitectură populară 
specifică zonei.

Drumul din orașul Cimpeni 
spre comuna Avram lancu, pe 
valea . Arieșului Mare, străjuit 
de păduri seculare, este de un 
pitoresc deosebit. La kilometrul 
13, mai exact la vărsarea unui 
pîrîu in Arieș, se află unul din
tre cele mai mari perimetre fo- 
silifere din țară — Dealul melci
lor. Stînclle din jur conțin mi
lioane de cochilii pietrificate. 
Ele provin dintr-o specie cu co
chilia in formă de melc, care_ au 
trăit în apele calde ale mării. 
După retragerea mării, cochiliile 
au rămas șt dăinuiesc și astăzi, 
după... șase milioane de ani !
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Prezentă de spirit
Un tractor de la S.M.A. Bog- 

dănești, județul Vaslui, a pără
sit, deodată, drumul in serpen
tine, de pe un deal abrupt, in- 
dreptindu-se spre o prăpastie. 
Mai erau 20, 18, 16 metri pină—

Venind din urmă cu mașina 
și văzind pericolul, Aron Peterfi, 
inginerul-șef al cooperativei 
agricole, apăsă fulgerător pe 
accelerator și opri la un pas de 
tractorul in mișcare. S-a arun
cat în cabina tractorului și a 
frinat brusc, chiar pe buza dea
lului, de unde se căsca prăpas
tia. Trezit din ațipeala de la vo
lan, mecanizatorul a întrebat 
speriat : ■

— Ce e, ce s-a întlmplat 1
Lac de sudoare, inginerul-șef 

i-a răspuns :
— Nimic. Dar era gata-gata... 
A fost salvată o viață de 

Plus tractorul.
om.
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Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scintell"

I
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In fruntea colectivelor de muncă-
BUNI SPECIALIȘTI, BUNI REVOLUȚIONARI

înfăptuirea obiectivelor majore 
stabilite de cel de-al XII-lea Con
gres și de Conferința Națională ale 
partidului, ale hotărîrilor și progra
melor adoptate de plenara C.C. al 
P.C.R., din noiembrie anul, trecut, 
și, de înaltele forumuri ale democra
ției noastre socialiste, a indicațiilor 
cuprinse în cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu rostite cu aceste 
prilejuri impun creșterea răspunde
rii cadrelor de partid și de stat, din 
economie în organizarea și con
ducerea întregii activități politice, 
economice și sociale, în soluționarea 
problemelor complexe ale etapei pe 
care o străbatem. „Cadrele de partid 
și de stat trebuie să fie buni spe
cialiști, dar, în același timp, să fie 
buni revoluționari...", arăta în acest 
sens secretarul general al partidu
lui la consfătuirea de la Mangalia 
din luna august a anului trecut. Por
nind de la această cerință ne-am 
propus să ne ocupăm în însemnă
rile de fată de modul cum participă 
unele cadre de conducere din între
prinderile orașului Fetești la viața 
de organizație, de modul cum își 
onorează răspunderile ce le revin în 
calitate de membri ai organizațiilor 
de partid.

Stația și depoul din cadrul Com
plexului C.F.R. Fetești sînt. în mul
te privințe, unități etalon în ramura 
transporturilor feroviare : în apli
carea cu fermitate a normelor de 
asigurare a desfășurării circulației, 
în îndeplinirea constantă a indicato
rilor de plan, în căutările permanen
te de depistare a noi rezerve pentru 
realizarea de economii de combusti
bil și energie. Aceste remarcabila 
succese au fost posibile ca urmare 
a unei munci de partid bine orien
tate pe coordonatele de fond ale ac
tivității specifice complexului în 
cadrul cârâia comuniștilor — de la 
muncitori la șefii celor două unități 
— le revin sarcini precise. Nu este o 
noutate, ci o modalitate destul de 
răspîndită de a se repartiza cadrele 
de conducere ale unităților în orga
nizațiile de bază din sectoarele 
cheie. Demn de remarcat este însă 
faptul că membrii de partid cu 
funcții de răspundere nu se limitea
ză numai Ia a participa Ia adunările 
generale ale organizațiilor de bază, 
la a lua cuvîntul pentru a clarifica 
unele probleme, a face recomandări, 
a critica neajunsuri, ci s-au integrat 
în eforturile comuniștilor pentru re
zolvarea sarcinilor concrete, pentru 
a contribui nemijlocit la depășirea 
unor dificultăți. Astfel, șefului de
poului, tovarășul Mihai Mangiuc, 1 
s-a încredințat răspunderea reactua

lizării propagandei vizuale. O sarci
nă relativ simplă, s-ar putea spune, 
față de îndatoririle mult mai com
plexe ale funcției sale. ' Numai că 
șeful stației, care are anumite În
clinații în această privință, a abor
dat sarcina încredințată cu toată 
seriozitatea și, împreună cu un co
lectiv, a pus la punct o propagandă 
vizuală pe cît de atrăgătoare pe atit 
de adaptată cerințelor locului de 
muncă.

La stația C.F.R. Fetești, In afară 
de faptul că aproape toate cadrele 
cu funcții de răspundere sînt mem
bri ai organelor de partid și acti
vează în diferite domenii ale activi
tății organizatorice și politico-edu
cative, acestora le sînt trasate și alte 
sarcini. Astfel, șeful coordonator al

Avînd în vedere aceste exigențe, co
muniștii care au atribuții de răspun
dere în conducerea întreprinderii de 
industrializare a legumelor și fructe
lor, împreună cu ceilalți oameni. ai 
muncii, au reușit, în condițiile cu
noscute din agricultură ale anului 
trecut, să găsească soluțiile cele mai 
potrivite, să acționeze cu promptitu
dine pentru a asigura îndeplinirea 
principalilor indicatori de plan. Ast
fel, tovarășul Ion Călin, director ad
junct cu probleme de horticultură, a 
primit numeroase sarcini cu termene 
urgente de îndeplinire pentru a asi
gura desfășurarea normală a proce
sului de producție. Pe parcursul unui 
an a informat de trei ori comuniștii 
din organizația de bază din care face 
parte și de două ori plenara comi

stației, tovarășul Tiberiu Eftimie, 
răspunde de pregătirea profesională 
a șefilor de tură, iar instructorilor 
Victor Solonaru și Mihai Barbu 11 
s-a cerut să efectueze un studiu pri
vind îmbunătățirea activității în com
partimentele trânzit și comercial. De 
asemenea, este cu consecventă înde
plinită obligația ca membrii de partid 
— cu deosebire cei cu funcții de răs
pundere — să raporteze periodic co
muniștilor de felul în care își în
deplinesc îndatoririle profesionale și 
politice. Pentru implicarea și mai 
puternică a tuturor comuniștilor din 
acest important centru feroviar la 
îndeplinirea obiectivelor ce le revin, 
comitetul de partid din Complexul 
C.F.R. Fetești a inițiat o dezbatere 
în toate organizațiile de bază, avînd 
ca punct de plecare experiențele al
tor organizații de partid înfățișate în 
ciclul de articole apărute în ziarul 
nostru sub genericul „Calitatea de 
comunist și răspunderea pentru în
deplinirea sarcinii de partid".

Stilul și metodele de muncă ale 
comunistului căruia i s-a încredințat 
o funcție de conducere, felul în care 
el înțelege să se integreze în meca
nismul democrației muncitorești, să 
țină seama, în activitatea sa curentă, 
de hotărîrile organizației de partid, 
ale organelor de conducere colecti
vă, comportamentul de zi cu zi față 
de colaboratorii apropiați și față de 
fiecare om al muncii sînt cerințe de 
o deosebită importanță pentru mun
ca sa. pentru eficiența acesteia.

tetului de partid din întreprindere 
asupra modului în care a dus la în
deplinire răspunderile ce i-au re
venit. „A raporta in fața membrilor 
de partid despre munca ta — ne spu
ne directorul adjunct. — nu trebuie 
înțeles într-un sens negativ, cu sen
timentul de a crede că aceasta ar în
semna doar tragere la răspundere. 
Se poate întîmpla și acest lucru, dar 
înainte de toate înseamnă control de 
partid, înseamnă a le vorbi comuniști
lor despre modul cum muncești, des
pre greutățile pe care le întimpini, 
înseamnă a apela la sprijinul colec
tivului, a arăta și a te bucura de în
credere, a găsi soluții în urma su
gestiilor și propunerilor unor oa
meni care se confruntă zi de zi cu 
probleme practice, concrete și pe 
care uneori le treci cu vederea".

Pilduitoare în ceea ce privește 
atenția pe care o acordă îndeplini
rii obligațiilor profesionale și poli
tice de către membrii de partid din 
conducerea secției, pentru ca aceștia 
să acționeze cu răspundere comunis
tă, revoluționară este activitatea des
fășurată de organizația de bază con
fecții, schimbul B, de la întreprin
derea de tricotaje. Astfel, în urma 
sarcinilor primite, după termenul 
expirat, Tanța Postăroancă. ajutor 
de maistru, a Informat adunarea ge
nerală despre măsurile pe care le-a 
luat pentru integrarea tinerilor noi 
încadrați, Paulina Șerbănescu. con
ducător de formație, despre asigu
rarea unei bune aprovizionări cu

materii prime șl materiale. Vasîllca 
Tarană, șef C.T.C., despre creșterea 
exigenței pentru livrarea de produse 
numai de calitate superioară. Rezul
tatele : îndeplinirea indicatorilor de 
plan și depășirea sarcinilor Ia ex
port. Este și meritul secretarei bi
roului organizației de bază, tovarășa 
Eva Mînzat, care dovedește maturi
tate și autoritate în exercitarea atri
buțiilor cu care au învestit-o comu
niștii secției. Un exemplu demn de 
urmat și de comitetul de partid din 
întreprindere care, în privința im
plicării cadrelor de conducere în via
ța organizațiilor de partid și. mai 
ales, a îndeplinirii obligației acesto
ra de a raporta periodic asupra mo
dului în care își îndeplinesc sarci
nile nu dovedește suficientă fermi
tate. Dacă în planuri de muncă, în 
hotărîrile comitetului de partid se 
pot întîlni destul de frecvent numele 
unor comuniști din conducerea uni
tății cu răspunderile de rigoare, este 
greu însă de aflat în ce măsură ele 
au fost onorate de vreme ce nu sînt 
urmărite și controlate, nimeni nu 
informează asupra modului cum se 
înfăptuiesc. O asemenea lipsă de fer
mitate și consecvență se face simțită 
și în activitatea unor organizații de 
bază din cele două întreprinderi. 
Este drept că unii secretari ai birou
rilor organizației de bază sînt tineri, 
cu o experiență politică în proces de 
formare. Este necesar ca ei să fie 
ajutați de comitetele de partid din 
întreprinderile respective, de activiș
tii comitetului orășenesc de partid 
să depășească unele neîmplinlri cu 
atit mai mult cu cît în abordarea 
altor aspecte ale activității de partid 
se dovedesc pregătiți, energici, 
pricepuți organizatori. De asemenea, 
comitetul orășenesc de partid, por
nind de la rezultatele bune obținute 
în sporirea participării cadrelor cu 
funcții de conducere la viata de or
ganizație, are datoria de a-i îndru
ma cu perseverentă și a-i deprindă 
pe aceștia să folosească din plin 
toate prilejurile și posibilitățile pen
tru a menține un contact permanent 
cu oamenii muncii spre a cunoașta 
direct realitățile din colectivele da 
muncă și a interveni oportun în so
luționarea problemelor ce se ridică, 
pentru a se afirma nu numai ca buni 
specialiști, ci și ca buni revoluțio
nari, în spiritul principiilor și idea
lurilor care trebuie să călăuzească 
îndeobște Întreaga activitate ® unul 
membru de partid.

Constantin VARVARA ® 
irâ- Mihai V1ȘO1U '

La cooperativa „Automecanica^ din București

O semnătură „PENTRU"...

lipsa de responsabilitate
în „Scîntela" (nr. 12 698) sub titlul 

„Meseriași auto in derapajul inco
rectitudinii" a fost publicat rezulta
tul unui test întreprins în mai multe 
unități auto-service din Capitală. Cu ■ 
ajutorul unui inginer mecanic spe
cialist în materie, am încercat să ne 
convingem dacă „diagnosticele" 
puse unor autoturisme defecte co
respund realității — aspect, după 
cum se știe, legat de costul și durata 
reparației. Ne-am . înfățișat aducînd 
un autovehicul, căruia îi fusese pro
vocat un defect minor, remediabil. 
Din păcate, cu excepția unei singure 
unități — „Dacia-service" (str. 
Fagotului). — unde defecțiunea a 
fost depistată corect și taxată 
corect — testul a relevat aspecte ale 
lipsei de solicitudine, „inventarea" 
de avarii, pe dt de sofisticate, pa 
atît de inexistente, cu... consecințele 
de rigoare asupra tarifului și du
ratei reparației.

' Iată de ce am așteptat cu interes 
răspunsurile cuvenite în urma apa
riției articolului.

De la „Ciclop", prin 
rea de transporturi — 
București, am primit 
un răspuns ce infor
ma prompt despre 
măsurile severe luate 
împotriva celor vizați, 
cît și despre acțiuni 
de educație și de pre
venire a. unor aseme
nea manifestări nega
tive. La ,;Dacîa-ser- 
vice" s-a procedat cu 
rigoare și exigență la 
înlăturarea carențe
lor semnalate. Dar 
redacția a primit un 
răspuns — și de la 
cooperativa „Autome
canica" — cu un conținut abso
lut deconcertant. în loc să ex
pună măsurile adoptate pentru 
îndreptarea lucrurilor, răspunsul 
aproape că îl „muștruluiește" pe 
autorul articolului, ca și pe specia
listul care a participat la test. Se 
face o întreagă „teorie" cu privire 
Ia defecțiunea respectivă, despre 
care se susține că „nici nu poate fi 
depistată". „Această concluzie, se 
spune în adresă, într-un context in
sinuant. a rezultat și din discuțiile 
ivite în cadrul instituției în care 
activează inginerul cu care s-a efec
tuat testarea".

în primul rînd șochează faptul că, 
în Ioc să se cerceteze cele petrecu
te in propriile unități — unde se mai 
întîmplă destule neajunsuri, după 
cum ne relatează nu puțini posesori 
de autoturisme — se fac investiga
ții pentru descoperirea colaboratoru
lui nostru și se exercită presiuni 
pentru a-I face „să-și recunoască 
vina", procedeu cu totul inadmisibil. 
Cit privește afirmația că defecțiu
nea nu era depistabilă, ea este dez
mințită de faptul că la unitatea din 
strada Fagotului mecanicii au găsit-o 
fără dificultăți.

Tonul sfătos, de „povață părin
tească" ( ?), al adresei de răspuns, 
total nepotrivit cu faptele negative 
semnalate în articol, precum și lipsa 
de concretețe in privința măsurilor 
ce trebuiau luate nu ofereau nici o 
garanție a îndreptării deficientelor, 
în plus, ne-a atras atenția un „amă
nunt" deloc secundar : faptul că 
semnăturile pe răspunsul adresat 
redacției nu aparțineau propriu-zis 
factorilor de răspundere, ei purtau 
semnul „pentru".

Din păcate, superficialitatea gl for»

Intreprinde-
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început rodnic de an la „Oțelul roșuse
Anul 1984 pune tn fața siderur- 

giștilor de pe valea Bistrei sar
cini majore, izvorite din angaja
mentele luate în fața secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vi
zitei de lucru pe care a efectuat-o 
pe aceste meleaguri în anul 1983. 
Menționez că laminatorii de tablă 
și-au îndeplinit sarcinile de pro
ducție pe 1983 cu două luni mai 
devreme, iar muncitorii atelierelor 
de producere a pieselor de schimb 
cu aproape 3 luni, ceea ce consti
tuie o garanție că întregul nostru 
colectiv va obține noi realizări, 
pe care le vom dedica marilor 
evenimente istorice ale anului 
care a început ; a 40-a aniversare 
a eliberării patriei și Congresul al 
XIII-lea al partidului. în Mesajul 
cu prilejul Anului nou, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia că,

In cursul acestui an, va trebui să 
asigurăm îndeplinirea exemplară 
a programelor privind ridicarea ni
velului tehnic și a calității produ
selor. în acest sens, dorim să ară
tăm că, recent, cazanele recupera
toare au trecut de pe planșeta spe
cialiștilor în dotarea laminorului de 
profile speciale ; aceste cazane vor 
produce abur industrial, cu ajutorul 
gazelor anse din cuptoarele de 
propulsie. Dacă un întreg cartier al 
orașului primea pe an 3 200 Gcal, 
actualele cazane vor produce peste 
8 400 Gcal. Asemenea preocupări, 
privind introducerea noului în pro
ducție, întîlnim și în secțiile trâgă- 
toria de bare, laminorul de platine, 
laminorul la rece, laminorul de ta
blă și oțelării.

Tarla VIRGIL
tehnician, „Oțelul roșu*

Răspunzînd chemării pentru sporirea 
potențialului energetic

Cunoscuta întreprindere de 
Utilaj petrolier „1 Mai" Ploiești 
are de îndeplinit în anul 1984 sar
cini deosebit de importante pen
tru economia națională. Și noi am 
ascultat cu multă atenție Mesajul 
adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu poporului nostru cu 
prilejul Anului nou, in care se 
spune că trebuie să acordăm o 
atenție prioritară realizării progra
mului energetic și de dezvoltare a 
bazei proprii de materii prime. Ne 
sporim eforturile' ca încă din 
primele zile ale anului aceste sar
cini să devină fapte. Pe lista pro
duselor noi ce se vor executa la 
această întreprindere, cu caracter 
de premieră națională, se află o 
instalație de foraj de mare adîn- 
cime, noi tipodimensiuni de sapa 
de foraj, prevenitoare de erup
ție, precum și instalațiile pe
troliere cunoscute în țară și pes
te hotare, care la rîndul lor 
sînt supuse unor permanente în
noiri tn vederea măririi fiabilității 
și menținerii competitivității. La 
unele produse, cum sînt sapele de 
foraj, prevenitoarele de erupție, 
agregatele de cementare, cererile 
fiind, atît la intern, cît șl la ex
port, cu pină la 100 la sută mai

mari fată de 1983, s-a trecut re
cent Ia mărirea capacităților de 
producție. Incepînd cu această lună 
— ianuarie — va fi dată în folo
sință noua turnătorie de fontă. 
Aici se vor folosi noi utilaje fabri
cate în țară și în propria uzină, 
cît și noi procedee de turnare în 
forme din rășini furanice, ce vor 
asigura o creștere a productivității 
muncii și o precizie dimensională 
sporită — ceea ce înseamnă o mare 
economie de metal și manoperă. 
Măsurile tehnico-organizatorice ce
rute de creșterile de producție șl 
gospodărirea judicioasă a metalu
lui, energiei și combustibililor au 
fost din timp analizate șl, în mare 
parte, rezolvate, astfel ca produc
ția pe anul 1984 să demareze din 
plin în toate sectoarele de activi
tate. Din toate acestea rezultă că 
cel de-al patrulea an al cincinalu
lui are un început bun.

Singura noastră dorință, a con
structorilor de utilaj petrolier, 
acum, la început de an, este să 
fie pace, în rest, știm ce avem de 
făcut.
Inq. Dumitru ALEXANDRU 
întreprinderea de utilaj petrolier 
„1 Mai" Ploiești

Un viitor oraș al petroliștilor gorjeni
Pentru locuitorii comunei Tulbu

rea din județul Gorj, vizita făcută 
aid, la platforma Tulburea, de se
cretarul general' al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, rămîne 
un moment de neuitat. De atunci, 
sonda de foraj din vecinătatea co
munei a devenit un punct de refe
rință pentru începutul de dezvolta
re industrială a acestei localități. 
Au intrat recent în funcțiune insta
lațiile de prelucrare, de deetanizare 
și desulfurare a gazelor cu conținut 
de hidrogen sulfurat. Prinde contur 
și noul centru urban. Pe lingă edi
ficiile înălțate aici în anii treeuți, 
s-au construit blocul de 18 aparta-:

mente cu parter comercial, blocul 
pentru specialiști cu 6 apartamente, 
cămine de nefamiliști pentru tine
rii din zonă, o cantină muncitoreas
că, o brutărie care satisface cerin
țele locale și ale localităților limi
trofe. La înfrumusețarea comunei, 
fiecare locuitor înregistrează în 
„contul hărniciei" peste 2 000 Iei 
prin acțiuni patriotice. In perioada 
următoare centrul comunei urmea
ză a fi îmbogățit cu încă un bloc cu 
18 apartamente și un cămin cultu
ral.

Ion TARBAC 
corespondent voluntas

harnică
din același oraș, ale cărei produse 
devin din ce în ce mai cunoscute 
și ■ predate. De menționat că 
această cooperativă are în pre
zent 40 de secții, in care se pres
tează 130 de activități diferite. Co
lectivul ei de creație, a executat 
în cursul anului 1983 peste 80 de 
modele noi. Pentru extinderea și 
mal mult a serviciilor către popu
lație, ’ cooperativa a calificat la lo
cul de muncă 34 de tineri.

. Nicu SBUCHEA 
corespondent voluntar, 
Hațeg

ilustrată din Sinaia - Cota 1 400

mallsmul s-au manifestat șl în lua" 
rea măsurilor ce se impuneau. Ce 
măsuri s-au luat, de fapt ? Din 
scripte rezultă că a fost sancționat 
cu „mustrare" maistrul Sirbu 
xandru. de la unitatea nr. 20, 
Calea Călărașilor 257 și atit Cel 
au încălcat efectiv disciplina în 
unitate (unul din mecanici era 
cat... pur și simplu în orele de 
serviciu după cumpărături, iar altul 
juca fotbal in curtea unității, tot in 
timpul serviciului) nu au fost atinși 
nici măcar cu o floare. Nici o discu
tare a cazurilor în colectiv, nici o 
dezbatere cu exigența necesară. De 
fapt, nici o măsură serioasă in care 
eă se fi angajat conducerea coopera
tivei, președintele acesteia, inginerul- 
șef (chiar dacă la data apariției ar
ticolului era in concediu).

. ...Și iată că în această ambianță, 
după cum se vede de netulburat, la 
circa o lună, organele ,în drept au 
descoperit fapte cu mult mai grave 
decît cele arătate în articol. Au fost 
arestați pentru pretinderea și înca
sarea de sume necuvenite de la ce

tățeni trei lucrători 
de la unitatea nr. 15 
din strada Odoarei 3. 
Pentru a-i servi pe 
sollcitanți, lucru care 
intra în atribuțiile de 
serviciu, aceștia pre
tindeau bani atit pen
tru „favoarea" de a 
primi autoturismul la 
reparat, cît și separat, 
alte sume, pentru re
parația propriu-zisă, 
plus „taxele" ce se 
percepeau la fiecare 
amînare a clientului. 
Atit șeful formației 
de lucru — Dincă 

cît și meseriașii Erusa-

Ale- 
din 

care 
acea 
ple-

Muncă
Cooperativele meșteșugărești din 

Județul Hunedoara obțin rezultate 
bune tn producție și datorită efor
turilor depuse de cooperatori pen
tru’ diversificarea activității lor. 
La cooperativa de artă populară 
și meșteșuguri artistice „Hațega- 
na" din Hațeg s-au recuperat de 
la Începutul anului trecut și pînă 
în prezent peste 3 tone de materia
le refolosibile. Din materialele re
cuperate s-au executat produse în 
valoare de 325 000 lei, ceea ce con
stituie, pentru o singură coopera
tivă, o realizare deosebită. Trebuie 
să remarcăm și rezultatele obți
nute de cooperativa „Retezatul"

?PE SCURT, DIN SCRISORI ■

tateia
pe urmele

Sclnteil
Constantin.
lim Grigore și Beșliu Aurel pre
tindeau — Si încasau — bani 
pentru lucrări pe care își per
miteau să nici nu le facă 1 în 
ton — nedorită consecventă ! — cu 
moliciunea față de semnalările zia
rului sint și caracterizările emise de 
cooperativa „Automecanica" la soli
citarea organelor de procuratură, 
pentru cei prinși în flagrant delict de 
incorectitudine.

Continuîndu-ne investigația, ni s-a 
sugerat că nici despre aceste carac
terizări conducerea cooperativei nu 
știe prea multe. „Serviciul personal 
se ocupă cu aceste probleme, ni s-a 
răspuns. Iar cei în cauză sint bine 
pregătiți profesional". Ciudată con
solare, după două situații atît de 
apropiate în timp și care ilustrează 
atît de elocvent serioase neajunsuri 
în modalitatea de servire a oameni
lor muncii. Mai ales într-un sector 
de activitate cum sînt service-urile, 
unde contactul cu publicul este per
manent, o atenție tot atît de mare 
ca însușirea meseriei trebuie acor
dată educației meseriașilor, eticii 
profesionale. Lucru care, după cum 
demonstrează faptele, la cooperativa 
„Automecanica" nu se face temeinic 
și cu consecventa necesară, iar aba
terile descoperite — inclusiv cele 
date publicității in ziarul nostru — 
sînt lăsate în seama cite „unui băiat", 
care face și el ce-1 taie capul, anga- 
jind insă firma și renumele coope
rativei. Aceste rinduri se adresează 
conducerii cooperativei. Nu celor 
care I s-au substituit prin acel 
„pentru" lipsit de seriozitate și de 
simț de răspundere.

Rodica ȘERBAN

SATU MARE: Mica industrie 
în continuă dezvoltare și diversificare

Rețeaua de unități din cadrul 
UJECOOP Satu Mare și-a încheiat 
înainte de termen și cu bune rezul
tate activitatea economico-financia- 
ră pe întreg anul 1983. Planul la 
beneficii a fost depășit cu 1,5 mi
lioane lei. Ce factori au contribuit 
la realizarea acestui bilanț ?

După cum ne-a informat tovară
șul Ioan Plugaru, președintele 
UJECOOP Satu Mare, un rol deo
sebit în ansamblul rezultatelor 
economice bune l-a avut dezvol
tarea și diversificarea producției 
de industrie mică prin cooperati
vele de producție, achiziții și des
facere a mărfurilor, care satisfac 
atit cerințe ale fondului pieței, cit 
și ale exportului. Este semnificativ 
dealtfel că din totalul desfacerilor 
de mărfuri prin rețeaua UJECOOP, 
21 la sută o reprezintă produsele 
rezultate din activitățile proprii. 
Ca urmare a transpunerii în viață 
a sarcinilor ce îi revin din pro
gramul județean pentru dezvolta
rea micii industrii, UJECOOP Satu

Mare dispune în prezent de 695 de 
activități proprii în 73 de profile. 
Aceasta a contribuit la creșterea 
și diversificarea gamei de produse, 
între altele livrîndu-se tricotaje, 
articole de artizanat, cămăși, obiec
te din lemn, împletituri din răchită. 
Cooperația sătmăreană este preocu
pată și de dezvoltarea bazei pro
prii de reșurse de materii prime 
pentru diferite activități producti
ve. Astfel, plantațiile. de răchită 
existente la Craidorolț, Apa. Cehal 
și Birsău vor fi extinse pe terenuri 
mlăștinoase, improprii producțiilor 
agricole, acțiune care se va reali
za in cooperare cu Uniunea jude
țeană a cooperativelor agricole de 
producție. In vederea valorificării 
superioare a materialelor refolosi- 
bile. o serie de secții de produc
ție. cum sînt cele de tricotaje-con- 
fecții, de tîmplărie și altele s-au 
reprofilat pe producția de articole 
de îmbrăcăminte pentru copii, ju
cării. articole de marochinărie și 
de artizanat. (Octav Grumeza).

H Termoficarea orașului Balș a fost încheiată cu o lună de zile înainte 
de termen. Au fost executate lucrări de termoficare pe o distanță de 7,7 
kilometri, la 5 puncte termice. (Rîpeanu Nicolae, Balș). H Unde sînt gu
lerele și manșetele de rezervă? Cu ani în urmă, întreprinderile de con
fecții produceau cămăși cu gulere și manșete de rezervă. S-a renunțat 
însă repede la producerea lor. Iar dacă se rup gulerele și manșetele 
— și se rup ușor — cămășile trebuie aruncate ; pierderea de material 
e astfel mult maț mare decît in cazul cînd acest accesoriu vestimentar 
ar fi reînnoit. Așadar, din spirit de economie, propun să se revină la 
producerea gulerelor și manșetelor de rezervă. (Vasile Tonu, Coteana- 
Olt). ■ 50 de noi unități comerciale au fost date în folosință în ultimii 
ani în marele cartier reșițean „Lunca Birzavei". Locuitorii cartierului 
găsesc în prezent toate cele necesare aprovizionării în propriul lor cartier, 
nemaifiind nevoiți să se deplaseze în alte părți ale orașului. (Brincuși 
Nicolae, Reșița).

ÎN STAȚIUNEA AMARA

Un nou și modern complex hotelier
tn Stațiunea Amara s-a dat în fo

losință un nou și modern complex 
hotelier — ,filare". Construit pe ma
lul lacului Arriața, in apropierea iz
vorului de apă minerală cu efecte 
curative, noul edificiu aparține O- 
ficiului județean de turism Ialo
mița.

— Noua construcție — ne spune 
tovarășul Romulus Iliescu, directo
rul O.J.T. Ialomița — cuprinde un 
hotel cu 310 locuri cu confort spo
rit. In camere sint instalate aparate 
de radio și televizoare. La parter și 
Ia nivelul întii își desfășoară activi
tatea un restaurant, bar de zi. club.

bibliotecă, sală de audiții muzicale, 
oficiu poștal, florărie, unități de 
servicii și comerciale. In incintă 6e 
află și agenția de turism, care or
ganizează excursii în țară și în 
străinătate pentru cei veniți la o- 
dihnă și tratament. Noul complex 
este legat printr-usn culoar cu baza 
de tratament Complexul hotelier 
„Parc" mărește capacitatea de ca
zare și tratament a Oficiului jude
țean Ialomița la 1 400 de locuri și 
se' adaugă celorlalte, edificii simi
lare și baze de tratament ale 
U.G.S.R. și U.N.C.A.P. existente în 
stațiune. (Mihai Vișoiu).

(Urmare din pag. I)
care lucrător din fabrică, 
cu bunele si mai puțin 
bunele. Le cunosc si nea
murile in multe cazuri. 
Cind se angajează cite 
unul. îl știu cam cine 
e, ce poate, unde stă, la ce 
număr de casă, greșesc, 
poate, un număr două, nu 
mai mult, în Negrești! Oa
șului îți poți propune un 
asemenea obiectiv. Musai 
să cunoști pe fiecare, adică 
să poți desfășura munca di
rectă cu omul. Pentru a-1 
forma ca adevărat munci
tor, responsabil, ordonat, 
disciplinat. De multe ori 
trebuie să fii pedagog și 
psiholog. Trec prin tine și 
bucuriile și necazurile se
menilor ; asta tine de sta
tutul de conducător." (loan 
China, director al fabricii 
„Integrata", Negrești-Oaș).

Trei răspunsuri la una și 
aceeași Întrebare. Pe scurt, 
înțelesurile ce se desprind 
ar fi acestea : craioveanul 
pune In prim-planul exerci
țiului său civic și muncito

citindu-se necurmat în fo
losul acestora. Sint voci 
distincte, fiecare reliefind 
cite o fațetă a marelui po
liedru de virtuți moral-ca- 
racterologice ale muncitori

noastră, a fiecăruia. Fieca
re cifră, parametru, bilanț 
ori sinteză e bine să fie vă
zută prin acest ecran al o- 
menescului.

Virtuțile de care amin

Temeiurile umane ale înfăptuirilor noastre

resc Însemnătatea educării 
generațiilor tinere ; auto- 
perfectionarea continuă 
este unul din telurile su
preme ale timișoreanului 
devenit din muncitor ingi
ner, conducător de procese 
industriale ; în sfirșit, di
rectorul fabricii din Ne
grești! Oașului relevă su
gestiv virtuțile conducăto
rului de tip nou, ridicat din 
masele muncitoare și exer-

mii din România socialistă, 
între cane enumăr abnega
ția, cinstea, curajul, com
bativitatea, spiritul revolu
ționar, hărnicia, învățătura 
neîntreruptă, dragostea 
pentru știință și cultură, 
lupta cu inerția, 'pasiunea 
pentru adevăr și dreptate, 
vocația creației, a înnoiri
lor ș.a.m.d. Toate acestea 
se pun tn ecuație sub ochii 
noștri, cu participarea

tesc sînt suportul moral al 
tuturor înfăptuirilor noas
tre. Este unicul mod de a 
înțelege procesul de crista
lizare a omului nou, operă 
superlativă, deliberat afir
mată a partidului. Pe acest 
om nou de înaltă va
loare politică, morală șl 
profesională, cu mari po
tente civice șl un pa
triotism înflăcărat. îl re
vendica, pe bună dreptate,

secretarul general al parti
dului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Me
sajul de Anul Nou. această 
cartă morală a încrederii, 
optimismului si speranței 
în mai binele tării, care 
tutelează programele dez
voltării noastre în 1984. 
Cel de al 40-lea an al li
bertății noastre si anul 
celui de al XIII-lea Con
gres al partidului este au
reolat de virtuțile mo
ralei comuniste ale con
cetățenilor mei. este si
giliul de valoare al ope
rei cane se desăvîrșește la 
ceasul de față înăuntrul 
țării și înăuntrul oameni
lor ei. Noi toți, indiferent 
de profesia pe care o exer
cităm, ne identificăm cu a- 
ceastă operă fundamentală, 
de durată, fiind slujitorii ei 
de fiecare zi. A construi 
țara nouă, a construi omul 
nou.



SCÎNTEIA — miercuri 11 ianuarie 1984 PAGINA 3

OBIECTIVE Șl SARCINI ECONOMICE PRIORITARE ÎN 1984

ÎN INDUSTRIE Pentru creșterea bazei de materii prime și asigurarea
independenței energetice a țării- MAl MULT ȚIȚEI, MAI MULTE GAZE NATURALE!

Ce măsuri concrete ați luat pentru 
realizarea ritmică, integrală a planului?

• în producția de țiței
După cum se știe, unitățile Minis

terului Petrolului trebuie să realizeze 
in acest an o producție de cel puțin 
13 milioane tome țiței- Peste 30 Ia sută 
din producția planificată de țiței 
pentru 1984 urmează a fi realizată de 
sondele vechi. Iată de ce încă de la 
fundamentarea cifrelor de plan, in 
fiecare brigadă, schelă de producție 
petrolieră și trust de foraj-extracție 
au fost analizate toate sondele cu po
tențial productiv, stabilindu-se pro
grame individualizate de măsuri geo- 
logo-tehnologicc in vederea menține
rii și creșterii nivelului de producție 
Ia fiecare sondă și zăcămint in parte. 
La această acțiune, care are un ca
racter permanent, participă inginerii, 
geologii și muncitorii cu vastă expe
riență din unitățile de producție îm
preună cu specialiștii Institutului din 
Cimpina. Aplicarea măsurilor stabili
te asigură cu prioritate îmbunătăți
rea regimului de curgere în strat 
spre gura sondei și creșterea ran
damentului de exploatare a sondelor. 
O atenție deosebită am acordat încă 
din ultima parte a anului trecut mă
surilor de extindere a procedeelor 
noi și de creștere a factorului do 
recuperare, adică a gradului de ex
tragere din zăcămint a rezervei pe 
care o conține. Ca urmare, în acest 
an urmează să trecem Ia aplicarea in 
regim industrial, pe numeroase zăcă
minte, a unor noi metode de ex
tracție a țițeiului. Astfel, la Calacea 
(schela de producție petrolieră Șan- 
dra), Cartojani. (Schela Clejani), O- 
prișenești (schela Brăila) vor intra în 
funcțiune stații de compresoare gaze 
pentru extinderea extracției prin 
gaz-lift Totodată, punerea în func
țiune a stațiilor de compresoare de

Răspunde tovarășul
Constantin ALDESCU, 

director In Ministerul Petrolului

Ia Suplacu de Bancău și Bălăria va 
permite creșterea substanțială a pro
ducției de țiței prin aplicarea proce
deului de combustie subterană.

în acest an, fondul de sonde ac
tual se va mări cu peste 1 100 sonde 
noi. Pentru punerea in producție a 
acestor sonde noi s-au întocmit ■pro
grame de lucrări, menite să asigure 
punerea lor în exploatare în bune 
condiții. O atenție specială acordăm 
lucrărilor din zonele de mane pro
ductivitate Virteju și Contești, unde 
se concentrează cu prioritate forțele 
materiale și umane. Aceste eforturi 
Sînt pe deplin justificate. Punerea in 
producție mai devreme cu o săptă- 
mină a sondelor noi ar asigura con
diții pentru o producție suplimen
tară de citeva zeci de mii de tone 
de țiței.

Asigurarea operativității echipelor 
de intervenție la sonde constituie o 
altă cale sigură de creștere a produc
ției de țiței. Or, în unele schele, anul 
trecut, numărul sondelor oprite, care 
așteptau intervenția, s-a situat la un 
nivel ridicat. Menținerea imul nu
măr' de sonde oprite, pentru inter
venții și reparații, peste nivelul pla
nificat. se datorește unor cauze teh
nologice, dar, mai ales, de ordin or
ganizatoric, incluzînd aici atit nea
junsurile din activitatea proprie a 
petroliștilor, cit și aprovizionarea de
fectuoasă cu instalații și materiale

necesare operațiilor de intervenții la 
sonde. Trebuie să arăt că unitățile 
furnizoare nu au reușit sâ rezolve 
integrai problema rezistenței unor e- 
chipamente la mediile corozivc, apă 
sărată in special, în care lucrează. 
Durata de funcționare a pompelor 
de fund, de exemplu, a scăzut cu 
circa 40 la sută in ultimii trei ani. 
ceea ce a impus creșterea corespun
zătoare a numărului de intervenții. 
La acestea adăugindu-se insuficienta 
preocupare pentru recrutarea, califi
carea și stabilizarea muncitorilor ne
cesari sporirii numărului brigăzilor 
de intervenții, organizarea defectuoa
să a intreținerii și reparării troliilor 
și instalațiilor tip IC-5, indisciplina 
care mai există, calitatea slabă a u- 
nor lucrări. Iată de ce, în "adunările 
generale ale oamenilor muncii din 
brigăzi și schele, desfășurate anul 
trecut, s-au stabilit programe amă
nunțite de măsuri pentru Îmbunătă
țirea radicală a activității de inter
venție la sonde și înlăturarea nea
junsurilor. Doresc să arăt că în 
cursul acestui an pe lingă acțiunile 
privind calificarea și perfecționarea- 
muncitorilor din echipele de inter
venții existente se vor forma, pe an
samblul ministerului, încă 100 de 
formații de intervenție. De aseme
nea, în toate brigăzile a fost acor
dată o grijă deosebită pentru asigu
rarea corespunzătoare a condițiilor 
de lucru și odihnă muncitorilor, echi
pamentelor de muncă și protecție 
necesare.

In final putem aprecia că în acest 
an petroliștii tării au asigurate con
dițiile tehnice și organizatorice pen
tru îndeplinirea exemplară a planu
lui la extracția de țiței.

• în producția de gaze naturale
Din capul locului trebuie să pre

cizez că pentru sporirea producției 
de gaze naturale se află în curs de 
înfăptuire un program prioritar pen. 
tru realizarea unei producții supli
mentare peste prevederile cincinalu
lui de 10 miliarde mc. Puternic mo
bilizați de îndemnurile secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, punind In valoare 
dotarea tehnică și experiența vastă de 
care dispun, lucrătorii din acest sec
tor al Ministerului Petrolului au (de
pășit în 1983 prevederile de plan la 
gaze naturale cu 722 milioane mc, 
Ia gazolină cu 11 000 tone și la etan 
cu 12 700 tone, ceea ce constituie o 
garanție că programul prioritar sta
bilit de conducerea partidului se va 
îndeplini întocmai.

în 1984, conform prevederilor, 
vor fi extrase aproape 33,5 miliarde 
mc gaz metan utilizabil, inclusiv 
gaze libere, producțiile de gazolină 
și etan urmînd să crească cu 2,7 la 
sută și respectiv 3,5 la sută față de 
sarcinile anului trecut. Pentru rea
lizarea acestui volum de hidrocar
buri, o atenție deosebită se acordă 
atit programului de cercetare în ve
derea creșterii gradului de acoperire 
a- consumurilor prevăzute cu rezerve 
sigure, cit și forajului de exploata
re. pe structurile vechi șl cele recent 
descoperite, prevăzute a fi intro
duse in circuitul productiv. în 
1984 se pun in circuitul productiv

Răspunde tovarășul
Nicolae IONESCU, 

director adjunct
In Ministerul Petrolului

structuri gazeifere din zona de vest 
a tării. Oltenia, nordul Moldovei și 
bazinul Transilvaniei. Totodată, sînt 
prevăzute ample lucrări geologo- 
tehnologice pentru creșterea produc
ției din fondul de sonde vechi. Tot 
In acest an urmează să elaborăm pri
mul program de creștere a factoru
lui final de recuperare a gazelor din 
zăcăminte.

Concomitent cu eforturile pentru 
creșterea producției, in 1934 sînt pre
văzute importante lucrări pentru îm
bunătățirea comprimării gazelor din 
cimpuri, extinderea sistemului na
țional de transport și distribuție, 
modernizarea acestuia. Noile ca
pacități de comprimare de la 
Țaga, Noul Săsesc. Calacea, A- 
brămut. Vîrteju. Stoina, Bulbucem 
vor permite creșterea producției de 
gaze in sistemul național prin valo
rificarea potențialului existent pe 
zăcămintele din zonele adiacente la 
care presiunea a scăzut sau urmează 
să scadă. O atenție deosebită se a- 
cordă îmbunătățirii calității gazelor

livrate prin eliminarea neajunsuri
lor, apărute în special pe timp frigu
ros, produse de condensări în siste
mul de transport și diverse impuri
tăți mecanice.

Oamenii muncii din unitățile de 
extracție și producție „a gazelor sint 
mobilizați in ceî''mat înalt, grad pen
tru realizarea în tie vans a tuturor 
obiectivelor prevăzute in programul 
tie valorificare superioară a gazelor 
pe perioada 1981—1985, elaborat din 
inițiativa secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceausescu. Pentru creșterea produc
ției de gazolină, in 1934 vor 

( intra în producție primele instalații 
' de recuperare a fracțiilor lichide vo

latile la Sat Chjnez, Vîrteju, Bră- 
dești și Țicleni, iar la Piscu Steja
rului va fi finalizată prima instala
ție românească pentru prelucrarea și 
valorificarea în gazolină a condensa
tului din conducte.

în vederea realizării producțiilor 
stabilite de etan se acționează pentru 
asigurarea gazelor naturale cores
punzător capacității instalației de la 
Pitești și depășirea parametrilor 
■proiectați Ia Turburea.

în concluzie, in sectorul de extrac
ție și valorificare a gazelor, anul 
1984 constituie perioada unor ample 
eforturi, depuse de oamenii muncii 
din acest domeniu pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor ce le revin.

Un exemplu care demonstrează

AVANTAJELE APLICĂRII ACORDULUI GLOBAL

In MII ORAJ-EXTRACTK
«

Brigada de producție petrolieră Geamăna Nord, 
din cadrul Schelei de producție petrolieră Zemeș-Ba- 
cău, printr-o bună organizare a procesului de extrac
ție a țițeiului și gazelor și creșterea productivității mun
cii a depășit planul la producția fizică și a realizat ve
nituri mai mari

în contractul de 
acord global s-a pre
văzut ca in luna no
iembrie a anului tre
cut colectivul brigăzii 
să extragă 6 000 tone 
țiței și 1 520 mc gaze, 
Iucrînd cu un efectiv 
de 157 persoane — 
muncitori direct pro
ductivi și personal 
tehnic productiv.

cu 14 la sută.
în funcție de tariful 

de manoperă pe tona 
de țiței, de 53,92 lei, 
și. respectiv, la 1 000 
mc de gaze, de 11,26 
lei, colectivul brigăzii 
urma să primească un 
fond de retribuire de 
340 635 Iei, fond care 
se acorda integral in 
condițiile respectării 
consumurilor norma

le si a calității pre
scrise (nedepășirea 
procentului de impuri
tăți pentru tatei și pu
terea calorică prescri
să pentru gaze). Re
zultă că pe o persoa
nă. in medie, revenea 
o retribuție tarifară de 
2169 lei. (340 635 lei S 
157 persoane).

în luna respectivă, colectivul brigăzii nu numai că a extras can
titățile de petrol și gaze planificate, dar a și realizat suplimentar 
294 tone țiței și 207 000 mc gaze, respcctînd întocmai consumurile nor
mate si condițiile de calitate stabilite, pentru care Ia fondul de re
tribuire planificat s-a adăugat un fond de retribuire suplimentar, 
proportional cu depășirea planului la producția fizică, astfel :

294 tone titei X 53,92 lei/tonă - 15 852 Ici
207 000 mc gaze X 11,26 Iei/1 000 mc - 2 331 „

Total : 18 183 Iei
La fondul de retribuire planifioat (340 635 lei) s-a adăugat suma 

de 18 183 lei și a rezultat că brigăzii i se cuvine un fond de retribuire 
de 358 818 lei.

Dacă s-ar fi lucrat eu efectivul planificat. In medie, pe un om 
din brigadă s-ar fi repartizat 2 285 lei (358 818 lei : 157 persoane).

Prin împărțirea fondului de retribuire cuvenit Ia un număr mai 
mic de persoane, respectiv 145 în loc de 157, a rezultat lin ciștig 
mediu de 2 475 lei pe persoană in loc de 2 169 lei cit fusese planificat, 
mai mare deci cu 306 lei.

La acest ciștig mediu, de 2 475 lei pe persoană, trebuie adăugate 
Bl sumele aferente sporului de vechime și alte drepturi prevăzute 
do lege, care au reprezentat, fn medic, 485 lei, determinînd un ciștig 
mediu total de 2 960 lei pe persoană.

Important este că 
muncitorii care au ca
lificări superioare și 
care și-au adus o con
tribuție sporită la. 
realizarea și depășirea 
planului au realizat 
ciștigurl mai mari. 
Astfel. sondorul-șef 
Constantin Creangă! 
în loc de 2 976 lei, cit 
a fost planificat, a

cîștigat 3 868 lei, deci 
cu 892 lei mai mult. 
De asemenea, ajutorul 
de sondor-sef Teodor 
Perja a realizat 3 414 
Iei. in loc de 2 611 lei, 
cu 804 lei mai mult. 
Podarul Ion Comaru — 
3128 lei. in Ioc de 
2 465 lei, iar sondorul 
Gh. Măciucă — 2 914 
lei. In Ioc de 2 495 Iei.

în acest mod s-a de
monstrat că generali
zarea acordului global 
in activitatea de ex
tracție a petrolului și 
gazelor a stimulat, e- 
forturile sondorilor 
pentru depășirea sar
cinilor de plan, condi
ție obligatorie pentru 
realizarea unor veni
turi superioare.

PRIORITĂȚI TEHNICE ROMÂNEȘTI

Țiței extras prin metode 
miniere

Aducem in atenție un procedeu românesc 
mai puțin cunoscut, care prezintă numeroase 
elemente de noutate și pe plan mondial in ex
ploatarea țițeiului : extracția prin metode pe- 
tro-miniere. Petrolurile grele, nisipurile și șis
turile petrolifere care se găsesc in străfundu
rile scoarței pot fi extrase cu ajutorul unor teh
nici asemănătoare celor utilizate in minerit. în 
țara noastră extragerea petrolului prin puțuri 
și galerii miniere este' de mttlt cunoscută,' ză- 
cămîntul de la Sărata Monteoru fiind exploatat 
astfel de peste 50 de ani. Pornind de la expe
riența acumulată aici, specialiștii români au 
conceput un sistem modern de exploatare a 
acestor petroluri prin metodele miniere.

Cheia problemei a constituit-o realizarea unui 
complex de mașini pentru forat puțuri și gale
rii de diametre mari. în cadrul Institutului de 
cercetări si proiectări pentru utilai petrolier a 
fost concepută o gamă de instalații de foraj 
puțuri miniere cu diametre pină la 7 metri și 
adîncimî pină la 1 000 metri. Experimentările 
care se vor face in structura Runcu-Buștenari, 
unde se află un bogat zăcămînt de nisipuri pe
trolifere, vor oferi date prețioase pentru per
fecționarea utilajelor și tehnologiei de extrac
ție. Recent, la întreprinderea „1 Mal" din 
Ploiești a fost realizată o mașină de mare ran
dament i— INGO — pentru săpat galerii.

în condițiile în care pe glob zăcămintele de 
petroluri grele, șisturi și nisipuri petrolifere sint 
estimate la miliarde de tone, iar stabilirea me
todelor de extracție și construire a utilajelor 
adecvate este abia la început, specialiștii români 
și industria noastră de utilaj petrolier au in 
momentul de fată realizări notabile.

Grupaj realizat de

Forajul la mari adîncimî
In cadrul Schelei de foraj Liliești, punctul 

„fierbinte" al activității îl constituie sonda 
„7 000". Aici, la poalele verticalei impozante a 
turlei unei instalații de foraj a crescut un veri
tabil orășel al petroliștilor. Ne aflăm în locul 
unde' s-a atins cea mai mare adincime de fo
raj din țara noastră —* 6 906 metri. Recordul 
de la Ciurești — 6 507 metri, a „căzut" aici la 
Băicoi în urmă cu citeva luni.

Lucrările sînt executate cu o instalație româ
nească de foraj F—500 diesel electrică. Sonda 
„7 00()*,:t,'cW.țn dste. pptătă, îri. «Vid^nțele schelei, 
este .o sondă, de "'cercetare. Pătrunzînd la adîn- 
ciml de peste 6 000 metri ea furnizează geologi
lor și inginerilor informații, extrem de prețioase 
privind conformația și compoziția stratelor 
geologice, dar și despre comportarea utilajului 
în condiții extrem de grele de foraj.

Instalația realizată la întreprinderea „1 Maî“ 
din Ploiești este o veritabilă uzină : cu o forță 
de mii de cai putere, cu un grad ridicat de 
automatizare și mecanizare a operațiilor, ea e 
sensibilă în.orice moment la semnalele primite do 
la aproape 7 km distanță sub talpa sondei, unde 
sapele mușcă din rocă în măruntaiele pămin- 
tului. Pe panouri sondorii urmăresc neîntrerupt 
procesul de foraj care este adaptat continuu 
condițiilor de lucru.

Recordurile de adincime cad unul după altul. 
Si adincimea pină la care s-a executat tubatul 
constituie un record — peste 5 500 metri. Pri
vind la o listă a unor lucrări similare executate 
in lume, putem aprecia cu mândrie că România 
se află printre puținele țări care dispune și de 
specialiștii și de utilajele necesare pentru a dez
lega „secretele" aflate la mari adincimi tn stra
turile geologice ale scoarței terestre.

Dan CONSTANTIN ți Cornelia CARLAN
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FERTILIZAREA SOLULUI - acțiune la ordinea zilei, A

de cea mai mare importanță pentru realizarea unor recolte sporite
Recoltele mari șl constante pe care le obțin unitățile agricole se 

datorează, așa cum știm cu toții, calității luarărilor de pregătire a tere
nului, folosirii soiurilor șl hibrizilor de mare producție, Încadrării semă
natului in limitele timpului optim și executării cu răspundere a lucrărilor 
de intreținere a culturilor. Pe lingă acestea, nivelul recoltei este deter
minat in măsură hotărîtoare de îmbogățirea pămintului în substanțe 
hrănitoare de care au nevoie plantele pentru a crește șl rodi îmbelșugat. 
Desigur, în această privință o mare contribuție au ingrășămintele chimice, 
a căror cantitate asigurată agriculturii sporește an de an. Dar extinderea 
folosirii Îngrășămintelor chimice nu poate înlocui ingrășămintele natu
rale. Cercetările științifice și practica agricolă au demonstrat că fiecare 
vagon de gunoi de grajd îmbogățește solul cu 50 kg azot. 25 kg fosfor 
și alte substanțe fără de care plantele nu pot să dea rod bogat.

Ce demonstrează expe
riența unităților fruntașe. 
„Noi am obținut cite 20 000 kg po
rumb știuletl la hectar pe o supra
față de 300 hectare — ne-a spus 
ing. Stefan Moise, directorul Institu
tului de cercetări Palas-Constanța. 
Prin specificul activității în unitatea 
noastră — creșterea oilor — rezultă 
mari cantități de gunoi. Pe supra
fața cultivată cu porumb am dat cite 
80 tone îngrășăminte naturale bine 
fermentate odată cu arătura adincă 
de toamnă. După mine, este cel mal 
important element care a influențat 
creșterea producției la hectar. De 
aceea și in toamna anului trecut am 
transportat la cîmp cantități mari de 
ingrășăminte naturale, iar acțiunea 
de fertilizare continuă și acum".

întreprinderea agricolă de stat 
Prejmer, județul Brașov, a rea
lizat in medie 36 170 kg cartofi 
la hectar in 1981.'37 000 kg In 1982 
și 45 100 kg in 1983 pe întreaga su
prafață de 610 hectare. Care este 
explicația acestui record 7 „Folosirea 
unor cantități mari de ingrășăminte 
la "hectar — ne spune ing. loan 
Toma, directorul întreprinderii. Noi 
administrăm, in medie, cite 40—50 
tone la hectar, ceea ce asigură hrana 
necesară plantelor pentru a da pro
ducții atit de mari. Dealtfel. între
prinderea noastră este o unitate 

^^complexă, care are 9 000 taurine, de 

la care rezultă o mare cantitate de 
gunoi de grajd, pe care-1 folosim cu 
prioritate la fertilizarea terenurilor 
cultivate cu cartofi, plante tehnice 
și furajere".

„Cooperativa noastră a realizat in 
1983 50 200 kg sfeclă de zahăr Ia
hectar pe o suprafață de 100 hectare, 
iar pe 40 — chiar mai mult — 62 000 
kg la hectar — ne spune Nicolae 
Dumitru Mezin, președintele coope
rativei agricole Giulvăz, județul Ti
miș. Noi știm că nivelul recoltei la 
sfecla de zahăr este determinat di
rect de cantitatea de gunoi de grajd 
folosită. Pentru a obține 
recolte am administrat cite 
tone gunoi la hectar, 
ingrășăminte chimice 
moderate. Continuăm 
acum, iama, folosind 
numai atelajele".

Locul ingrâșâmintelor este 
pe ogoare. In
mestru al anului care a trecut, po
trivit datelor furnizate de Minis
terul Agriculturii șl Industriei - Ali
mentare, au fost transportate la cimp 

-5,6 milioane tone ingrășăminte or
ganice, reprezentind numai 67 la 
sută din cantitatea prevăzută. Pro
centul de mai sus — care reprezintă 
media pe tară — ascunde, de fapt, 
mari diferențe intre județe. Iată ce 
spun cifrele :

• în 11 județe — Călărași, Bu

tri-

zău, Bihor, Vîlcea, Iași, Neamț, 
Sibiu, Covasna, Harghita, Bistri- 
ța-Năsăud, Suceava — precum și in 
sectorul agricol Ilfov au fost trans
portate Ia cîmp cantități ma! mari 
de îngrășăminte organice fată de 
prevederi.

O în II județe — Teleorman, 
Timiș, Arad, Prahova, Vrancea, 
Bacău, Vaslui, Sălaj, Hunedoara, 
Brașov și Maramureș — realizările 
în desfășurarea acestei acțiuni sint 
cuprinse intre 50 și 99 la sută.

© în celelalte 18 județe, cantî-

CUM SE EXPLICĂ DIFERENȚELE MARI INTRE JUDEȚE Șl UNITĂȚI 
AGRICOLE LA TRANSPORTUL ÎNGRĂȘĂMINTELOR NATURALE

tățile de Îngrășăminte naturale 
transportate la cîmp reprezintă mai 
puțin de jumătate din cele prevăzu
te pentru trimestrul respectiv.
De ce în unele județe acțiunea de 

fertilizare se desfășoară normal, con
form programului stabilit, iar in alte 
județe nu 7

SUCEAVA. „Județul nostru este si

asemenea
50—60

cantitățile de
folosite fiind .__ _____
fertilizarea și ■ tuat in nordul țării și are terenuri 
la transport care trebuie să fie bine fertilizate 

pentru a se obține recolte mari — 
ne spune tovarășul Grigore Voinescu, 
secretar al comitetului județean de 
partid. De asemenea, numai in coo
perativele agricole vom cultiva 20 000 
de hectare cu cartofi. Din această 
suprafață, pe 5 500 hectare. în cul
tură intensivă, ne-am propus să ob
ținem cite 40 000 kg la hectar, iar 
pentru 2 500 hectare — cite 50 000 kg. 
In ultimul trimestru al anului trecut 
unitățile bgricole a.u dus la
484 350 tone, față de 198 000 tone cit 
era prevăzut. în primele 9 zile din 
acest an au mai fost transportate 
17 530 tone și. potrivit programului 
stabilit, in acest trimestru, alte 

cimp

200 000 tone îngrășăminte organice 
vor fi folosite la fertilizarea terenu
rilor. Rezultatele bune obținute se 
datorează, in principal, folosirii ate
lajelor, atit cele ale cooperativelor 
agricole, cit și ale cooperatorilor pen
tru care au fost Întocmite grafice de 
lucru. Apreciem că în cooperativele 
agricole 70 la sută din ingrășămintele 
organice au fost transportate cu ate
lajele".

CĂLĂRAȘI. Referitor la desfășu
rarea acestei acțiuni, ing. Constantin 
Alexe, directorul general al direcției 

mult 
și alte 
— pe 
irigat

agricole, ne-a spus : „In ultimul tri
mestru al anului trecut au fost trans
portate 360 000 tone îngrășăminte or
ganice, iar în primele zile din acest 
an — alte 23 000 tone. Două sint moti
vele care ne îndeamnă să acordăm 
mare atenție fertilizării terenurilor 
cu îngrășăminte organice : prima — 
în acest an extindem foarte 
culturile intensive de porumb 
plante prășitoare, iar a doua 
terenurile amenajate pentru 
care in județul nostru ocupă 320 000 
hectare, pot fi obținute recolte mari 
numai în condițiile folosirii unor 
cantități corespunzătoare de irtgră- 
șăminte. Pe lingă mijloacele meca
nice, la transport sint folosite toate 
atelajele".

Citeva exemple bune care 
fac inutile „justificările". De 
ce în județul Satu Mare au țost 
transportate la cimp numai 31 Ia 
sută din cantitățile de îngrășăminte 
prevăzute pentru trimestrul patru al 
anului trecut 7 La direcția agricolă 

ni se răsppnde sec : „totul se dato
rează insuficienței mijloacelor de 
transport". Oare așa să fie 7 Tot de 
la direcția agricolă aflăm că în județ 
există circa 4170 atelaje (120 la 
I.A.S., 1 250 în C.A.P. și 2 800 in gos
podăriile populației). Ce cantități de 
Îngrășăminte puteau fi cărate la cimp 
cu aceste 
județului 
un 
la 
kg.
IV 

atelaje ? Dacă la nivelul 
s-ar fi transportat cu 
nu 2 000 kg zilnic ca 
„Someșul", ci doar 1 000 

de zile ale trimestrului 
s-ar fi putut transpor-

atelaj 
C.A.P.
în 90 
trecut

ta 375 300 tone, adică cu mult mai 
mult decit cantitatea stabilită prin 
plan de 269 000 tone. Concluzia 
este una singură : se impune ca toate 
atelajele să fie concentrate la trans
portul îngrășămintelor naturale, iar 
la incărcarea și descărcarea lor să 
participe cit mai multi oameni.

Iată cum explică ing. Gh. Mure- 
șan, director general adjunct al di
recției agricole a județului Botoșani, 
faptul că în ultimul trimestru al anu
lui trecut s-au transportat pe cîmp. 
doar 75 000 tone îngrășăminte orga
nice — 28 la sută din cantitatea pre
văzută. „Restanțele la fertilizarea cu 
îngrășăminte organice se datorează 
nouă, direcției agricole, fiindcă n-am 
insistat suficient pentru desfășura
rea in ritm susținut a acestei lucrări. 
Există și o cauză obiectivă : in unele 
perioade, atelajele n-au putut intra 
pe cimp,. terenul fiind dezghețat". 
Motivul nu este întemeiat. în ace
leași condiții climatice, consilii
le agroindustriale Stăuceni. Draga- 
lina și Ripiceni au fertilizat supra
fețe de 8—9 ori mai mari față de 

cele realizate in consiliile agroindus
triale Șendriceni, Frumușica și Sulița. 
Dezinteresul față de desfășurarea a- 
cestei lucrări persistă. în prima de
cadă a noului an, la nivelul județu
lui, s-au fertilizat doar 180 hectare.

După cum se știe, agricultura 
tării noastre dispune de mari- re
zerve de îngrășăminte organice. 
La Ministerul Agriculturii și Indus
triei Alimentare am 
mâți că în primul 
acestui an, pe baza 
zervelor care există 
zootehnice, făcute de 
detene de

fost infor- 
trimestru al 
estimării re
in sectoarele’ 
organele ju-

specialitate. urmează

Prioritățile acestor zile : • Specialiștii șl cadrele de con
ducere din unitățile agricole au datoria să cunoască exact ce cantități 
de îngrășăminte organice există in fermele zootehnice și să organizeze 
transportul și folosirea lor in funcție de gradul de fermentare a acestora.

• iWranifa să fie adunată și pregătită pentru a fi administrată, în 
cantitățile stabilite, pe terenurile rezervate porumbului, sfeclei de zahăr 
și cartofilor in cultură intensivă,

• Să se asigure cantitățile necesare de gunoi nefermentat necesar 
amenajării răsadnițelor.

• In fiecare comună și sat să se identifice Ingrășămintele organice 
aruncate la intimplare în văi, viroage sau chiar pe terenurile agricole.

O Toate ingrășămintele aflate în preajma complexelor zootehnice 
trebuie să fie adunate în platforme sau transportate Ia cimp, această 
acțiune avind și rolul de igienizare a fermelor si a mediului înconjurător.

• Conducerile unităților agricole an obligația să întocmească grafice 
zilnice pentru fiecare tractor cu remorci sau atelaj în care să se prevadă 
ce cantități să se transporte.

• Organele județene de partid șl direcțiile agricole să analizeze ope
rativ cum se îndeplinește programul de fertilizări cu îngrășăminte orga
nice și să intervină operativ acolo unde se constată întârzieri, să combată 
orice tendință de tărăgănare in desfășurarea acestei acțiuni.

Conducerea partidului a pus în 
fata oamenilor muncii din agricul
tură, sarcina de a obține în acest an 
recolte record la toate culturile. Con
diții materiale există. Important este 
ca ele să fie pe deplin folosite. De 
aceea organele și organizațiile de 

să fie transportate la cimp 9 230 000 
tone de îngrășăminte organice. A- 
ceastă cantitate măre constituie 
o rezervă importantă de sporire 
a recoltelor la hectar. Pentru ca ea 
să fie pe deplin valorificată, ee cere 
să fie învinsă inerția unor cadre de 
conducere și specialiști din unitățile 
agricole care nu se ocupă cu răs
pundere de transportul și folosirea 
rațională a îngrășămintelor organice. 
Ce trebuie Întreprins în aceste zile 
in vederea îndeplinirii prevederilor 
cuprinse in programele de fertili
zare 7

partid, consiliile populare si organe
le de specialitate au datoria 8ă asi
gure folosirea tuturor rezervelor de 
îngrășăminte organice — condiție 
hotărîtoare pentru sporirea randa
mentului la hectar la toate culturile.

Anchetă realizată de 
loan HERȚEG 
cu sprijinul corespondenților „Scinteii
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LARGĂ PARTICIPARE A OAMENILOR MUNCII DE LA ORAȘE

Șl SATE LA ACTIVITĂȚILE ETAPEI DE MASA
Festivalul național „Cîntarea 

României", excepțională Inițiativă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii. într-o continuă 
desfășurare, impune prin edițiile sale 
succesive permanente reflecții asupra 
valorilor ce apar la anumite inter
vale. măsuri pentru îmbogățirea con
ținutului si a mijloacelor de expresie, 
ierarhizări temporare într-o confrun
tare inconfundabilă, chemînd între
gul popor 
cultură.

Puternic 
rectiile si 
cuvin țările 
Ceausescu 
din 1—2 iunie 1982 si la Consfătui
rea de lucru de la Mangalia din au
gust 1983, ne-am îndreptat întreaga 
atentie și eforturile către locurile de 
muncă, organizînd manifestări com
plexe care au vizat creșterea răs
punderii oamenilor în producție, dt 
si în societate, formarea unei opinii 
ferme fată de diferite abateri de la 
normele morale, dezbaterea aspec
telor prioritare din viata diverselor 
colective de oameni ai muncii.

Ialomița, străveche vatră de pîine 
a tării, beneficiază din plin de roa
dele înteleptei politici a partidului, 
de dezvoltare armonioasă a tuturor 
zonelor tării, vieții materiale înflo
ritoare, adăugîndu-i, în chip fericit, 
zestrea unei intense vieți spirituale. 
Festivalul a creat o adevărată efer
vescență a forțelor creatoare si inter
pretative. a oferit fiecăruia posibi
litatea exprimării directe a talentu
lui. în asa fel incit la sate, comune, 
orașe se valorifică tot ce a lăsat 
mai valoros tradiția (obiceiuri de 
muncă, tezaurul folcloric, elemente 
de cultură populară ce au devenit 
bunuri ale civilizației), la care se 
alătură acumulările venite din chiar 
interiorul festivalului. Ediția a patra 
a relevat existenta unor noi valori, 
proaspete, capabile să ridice perma
nent nivelul vieții spirituale, să îm
bogățească si să diversifice con
ținutul educativ al tuturor mani
festărilor. As nota succint cîteva rea
lizări, îndeosebi în domeniul crea
ției : Artiștii

la actul de educație si

di- 
în

mobilizați de ideile, 
orientările cuprinse 
tovarășului Nicolae 

la Plenara C.C. al P.C.R.

dreptul lor tehnicile prelucrării me
talelor. confecționarea costumului 
specific locului, obiectele din lemn 
etc. Filmul amatorilor a contribuit, 
prin implicarea directă în realitate, 
la educarea 
conectat la 
extrem de 
frecvent în 
putem lăsa 
citoresc din 
zile (de peste 30 de ani) este o școa
lă culturală adevărată, punînd în 
scenă piese clasice si contemporane, 
impresionînd de fiecare dată prin 
echilibru și seriozitate.

Ediția a V-a a festivalului, declan-

oamenilor. care l-au 
preocupările lor și. fapt 
important, l-au utilizat 
acțiunile educative. Nu 
neamintit Teatrul mun- 
Urziceni care de ani de

tă la voia întîmplării. nu este urmă
rită cu atentie pe tot parcursul festi
valului. nu este sprijinită așa cum 
ar trebui. De aceea, în perioada 
actuală preocuparea noastră se în
dreaptă spre asigurarea sprijinului 
necesar ca fiecare cămin cultural, 
fiecare club sau instituție cultural- 
artistică să aibă o activitate per
manentă. fructificînd condițiile ma
teriale de care dispune, marele po
tential creator al maselor de oameni 
ai muncii.

Am revăzut întregul potențial pe 
care ne bizuim în ediția a V-a 
a Festivalului national „Cîntarea 
României" și credem că el este co

DIN EXPERIENȚA JUDEȚULUI IALOMIȚA

populari au repus în

șată în luna octombrie 1983. ne so
licită în mod deosebit. întrucît con
ceperea. organizarea si desfășurarea 
acțiunilor au loc în contextul în care 
întreaga națiune, toti cei ce mun
cesc întîmpină cu rezultate remarca
bile, în toate domeniile de activitate, 
cea de-a 40-a aniversare a revoluției 
de eliberare națională și socială; 
antifascistă și antiimperialistă și 
Congresul al XIII-lea al partidului. 
Actul de cultură este astfel gîndit 
■incit să nu fie un auxiliar, un adaos, 
ci să fie implicat organic în pro
cesul de producție. în munca și via
ta oamenilor. Pentru noi. cea mai 
importantă parte a festivalului a 
constituit-o si o constituie etapa de 
masă, cînd putem să revenim, cu 
migală, asupra deficientelor ce s-au 
constatat, asupra lucrurilor mediocre, 
acelea care apasă mai greu decît 
eșecurile, fiindcă au o anume patină 
înșelătoare. Din experiența anilor 
trecuti. am constatat că etapele su
perioare ne restrîng vizibil forțele 
si noi nu mai putem urmări cu exi
gentă ceea ce se întîmplă cu forma
țiile ieșite din concurs, le neglijăm 
si. în aceste cazuri, nu vom putea 
afirma că ne-am făcut pe deplin 
datoria. Mai sint destule locuri. în
deosebi în unele sate si comune, 
unde activitatea culturală este lăsa-

resipunzător. apt să participe cu suc
ces la actul educativ cultural, de la 
organizarea de expuneri, dezbateri și 
calcule economice, la locurile de 
muncă, pînă la susținerea unor ma
nifestări complexe, de la antrenarea 
unui mare număr de oameni (și a 
acelora care de atîtea ori au trecut 
nepăsători pe lingă o expoziție, o 
dezbatere de caz sau un spectacol) 
pînă la elaborarea planului de muncă 
al unui cerc tehnico-științific. De
altfel. nu e localitate care să nu 
aibă un număr important de oameni 
cu experiență, 
riate domenii 
nevoilor reale 
cetățenilor lor. 
bază materială 
bună : săli de expoziție, cluburi, săli 
de spectacole, aparatură, biblioteci cu 
mii și mii de volume etc. Importantă 
rămine munca de organizare. de 
coordonare a acțiunilor desfășurate 
de comitetul județean de cultură și 
educație socialistă și realizată în 
strînsă colaborare cu directorii cămi
nelor culturale care șin-t și președin
ții consiliilor locale de educație poli
tică și cultură socialistă.

în cadrul instruirilor periodice — 
la nivel județean sau pe grupe de 
comune — am rediscutat repertoriul 
pentru formațiile artistice, oprin-

bine pregătit! în va- 
și care să răspundă 

de cultură ale con- 
Le stă la dispoziție o 
și documentară foarte

du-ne asupra lucrărilor celor maî 
valoroase, insistind — pentru monta
je literar-muzicale, recitaluri de 
versuri, brigăzi artistice — asupra 
necesității de a colabora strîns cu 
cercurile > si cenaclurile literare din 
orașe si comune.

Colaborarea cu inspectoratul șco
lar. organizația pionierilor și comite
tul județean U.T.C. ne permite să 
urmărim cu atentie mișcarea artisti
că in rîndul copiilor, al elevilor, 
multi din ei în anii ce s-au scurs 
urcînd firesc pe scenele pe care e- 
voluează adulții.

în perioada aceasta. în sate acti
vează brigăzile științifice complexe 
si specializate, au loc șezători, la 
care oamenii vin cu o bucurie de
osebită, întrucît ele sînt plăcute pri
lejuri de instrucție si educație. Că
minele culturale și casele de cultură 
organizează treceri în revistă ale 
formațiilor proprii, accentul căzînd 
asupra celor recent înființate care 
trebuie să-și consolideze prezența, 
să-și alcătuiască un repertoriu adec
vat răspunzînd cerințelor publicu
lui. Vom începe in luna februarie 
„Dialogurile pe aceeași scenă", 
foarte apreciate de publicul ialomi- 
tean pentru că se întrec toate ge
nurile de artă, expozițiile, cunoștin
țele unor echipaje (totdeauna pro
blemele de istorie sînt urmărite cu 
pasiune de spectatori), dar si modul- 
în care sînt gospodărite căminele 
culturale. Pregătim expoziții temati
ce. concursuri de cultură generală, 
spectacole omagiale dedicate celor 
125 de ani de la Unirea Moldovei cu 
Țara Românească, celor 40 de ani de 
la revoluția de eliberare națională 
și socială, antifascistă și antiimpe
rialistă. Dorim să sporim gradul de 
interes si eficientă al manifestărilor 
culturale tradiționale — județene și 
interjudetene — să întărim ansam
blurile folclorice existente, să facem 
stagiuni permanente 
populare și ale 
ale elevilor.

ale teatrelor 
formațiilor de teatru

ANTONESCU
Comitetului județean

Gheorghe
președintele ___ _
de cultură și educație socialistă, 
Ialomița

BACAU MARAMUREȘ

Căminul cultural — centrul activității 
cultural-educative de la sale

Pe scenele cămine
lor culturale, caselor 
de cultură și cluburi
lor muncitorești din 
județul Bacău se des
fășoară în aceste zile 
de iarnă un amplu 
dialog culturaî-artis- 
tie ce poartă ca gene
ric „Sub faldurile Iul, 
August". Primele în
treceri au avut loc în 
8 centre comunale, în
tre cară Oituz, Sascut, 
Dofteana, Ghimeș-Fă
get, la care au luat 
parte peste 20 000 de 
artiști amatori organi
zați în 208 formații, 
reprezentind 26 de lo- 
calități. La Oituz, de 
exemplu, s-au întilnit 
artiști amatori din 
Bogdănești, Cașin, Mă
năstirea Cașin și bine
înțeles din localitate. 
In holul căminului cul
tural, împodobit săr
bătorește, 4 expoziții 
de artă populară, artă 
plastică și fotografică 
relevă pasiunea și ta
lentul unor țărani co
operatori, mecaniza
tori, crescători de ani
male, intelectuali, care, 
in timpul lor liber, 
pictează, sculptează, 
cos sau țes covoare 
etc. între formațiile 
artistice care au urcat 
pe scenă . au reținut 
atenția spectatorilor 

^x>rul Căminului cul-

tural din Oituz, care 
a împlinit nu demult 
80 de ani de activitate, 
dansatorii din Bogdă- 
nești, recitatorii din 
Cașin.

Referindu-se la ma
siva participare, a in- 
terpreților și creatori
lor, tovarășul Con
stantin Donea, vice
președinte al comite
tului județean de cul
tură și educație socia
listă, ne-a informat 
că în actuala ediție a 
festivalului numărul 
formațiilor artistice și 
al cercurilor de crea
ție este cu 200 mai 
mare față de ediția 
precedentă. în satele 
și orașele 
activează acum 2 700 
de formații artistice și 
600 de cercuri de 
creație, care însumea
ză circa 73 500 de in
terpret! și creatori. Au 
fost înființate noi for
mații corale la cămi
nele culturale din Fj- 
lipești, Berești-Bistri- 
ța, Ghimeș-Făget, pre
cum șj ia cluburile 
muncitorești din Moi- 
nești, B u h u ș i și 
municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej ; for
mații de teatru la 
Bogdănești, Brustu- 
roasa, Orbeni și în 
alte localități.

căminele cul- 
din zonele et- 

de pe 
Tro-

băcăuane

La 
turale 
nofolclorice 
văile Bistriței, 
tușului și Zeletinului .
au fost înființate încă 
90 de cercuri de artă. 
A sporit totodată nu
mărul cercurilor da 
artă plastică,, al cena
clurilor literare, • al 
cinecluburilor. Colec
tivele instituțiilor de 
artă profesioniste au 
fost euprinse în activi
tatea de îndrumare și 
ajutor a formațiilor 
artistice de amatori și 
a cercurilor de creație.

Am reținut totodată 
din programul comi
tetului județean de 
cultură și educație so
cialistă o seamă de 
manifestări de am
ploare : Festivalul de 
creație și interpretare 
teatrală „Slănic Mol
dova", , Festivalul de 
muzică ușoară și popu
lară „Primăvara tine
relor talente", dialogul 
cultural-artistic „Țării 
— conștiința și fapta". 
Săptămîna cultural- 
artistică comănestea- 
nă, Festivalul filmu
lui de animație al 
cineamatorilor ș.a.
Gheorghe BALTA 
corespondentul* 
„Scînteii"

Valorificare exigentă 
a artei populare

de fenomenul 
actual, de 

populară și

în ultimii ani. comi
tetul județean pentru 

I cultură și educație so
cialistă. prin interme
diul centrului jude
țean de îndrumare a 
creației populare și a 
mișcării artistice de 
masă, scoate de sub 

■ ’tipar tot mai frecvent 
diverse lucrări de sin
teză, studii monogra
fice. culegeri de do
cumente, antologii de 
folclor, plachete de 
versuri etc„ care mij
locesc apropierea citi
torului 
cultural 
creația
cea a cenaclurilor din 
județ. Prin colabora
rea cadrelor didactice 
și a studenților de la 
Facultatea de învăță- 
mint pedagogic a In
stitutului băimărean a 
fost scos de sub tipar 
un amplu studiu mo
nografic— aproape 500 
de pagini — intitulat 
„Graiul, etnografia și 
folclorul zonei Chioar", 
coordonatorii lucrării 
fiind prof. univ. dr. 
Gheorghe Pop și conf. 
univ. dr. loan Chiș 
Ster. Această sinteză, 
distinsă cu premiul I 

1 in cadrul Festivalului

național „Cîntarea 
României", poate fi 
socotită un model de 
rigoare științifică și 
metodologică si com
petență a cercetării pe 
teren. O altă carte re
marcabilă este „Fol
clor muzical din zona 
Maramureș", 
de profesorul 
tears Gheorghe 
Pop. Este cea 
completă lucrare 
cîte au apărut 
acum cu privire la 
fenomenul Btudiat din 
această parte a țării. 
Mergînd pe urmele 
predecesorilor săi (Ti- 
beriu Brediceanu — 
1910 și Băla Bărtok — 
1913), autorul culege 
peste 3 000 de melodii, 
din care în volumi
noasa sa lucrare reti
ne peste 600. punînd 
la dispoziția celor in
teresați de cultivarea 
spiritului prin educa
ția muzicală — in 
scoală și în instituțiile 
de cultură — viguroa
se rădăcini ale cânte
cului românesc. Să 
mai adăugăm faptul 
că tot în 1983 lucra
rea „Maramureșenii în 
lupta pentru libertate 
și unitate națională.

semnată 
sighe- 

Gh. 
mai 
din 

pînă

(tipărită cu 
Direcției ge- 
a Arhivelor 

a fost ono- 
către Acade-

culegerea 
literar- 

Coloană

Documente 1848—1918“ 
a profesorilor băimă- 
reni Vasile Căpîlnean, 
loan Sabău si Valeriu 
Achim 
sprijinul 
nerale 
Statului) 
rată de
mia Republicii Socia
liste România cu pre
miul „Nicolae Iorga“ 

De la 
de montaje 
muzicale
nesfîrșită de eroi" la 
lucrarea 
dedicată mișcării co
rale ..Ardusat — vatră 
de cîntec românesc", 
de la „Calendarul Ma
ramureșului" la „Arta 
lemnului in Mara
mureș", de la înmă- 
nuncherea creațiilor 
literare ale cenacluri

lor din județ într-o 
«xpresivă culegere la 
„Tradiții maramureșe
ne" ori la „Ornamen
tele și croiul costumu
lui popular din jude
țul Maramureș — iată 
o vie diversitate te
matică.

monografică

Un film despre adolescență

ȘCOALA PROFESIONALĂ - 
școală a pregătirii multilaterale

a viitorilor muncitori

200 000 de tineri, absolvenți al treptei I de liceu,Pentru mai bine de _ . . ....... . .. ______ .
școala profesională reprezintă, în prezent, cadrul pregătirii pentru muncă 
și viață, al formării ca muncitori calificați, harnici și pricepuți, pentru 
diferite ramuri ale economiei naționale.

în nenumărate ocazii, ca și în cadrul dialogului cu oamenii școlii, pri
lejuit de deschiderea actualului an de învățămînt, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat legătura strînsă, dialectică ce există între parametrii 
de înaltă tehnicitate și eficiență ai mijloacelor de producție, ai planurilor 
și programelor noastre de dezvoltare economică și socială a țării și pregă
tirea temeinică, aprofundată — în pian profesional, științific și spiritual — 
a oamenilor muncii, a tuturor celor chemați să contribuie la progresul și 
propășirea României socialiste. Secretarul general al partidului sublinia 
faptul că „pentru a avea buni specialiști în stare să soluționeze în cele 
mai bune condiții problemele pe care le pune dezvoltarea impetuoasă a 
științei și tehnicii, a întregii activități, este nevoie de oameni cu o 
gătire multilaterală, multidisciplinară"...
să fie în stare să rezolve 
meserie la alta".

Cum răspunde școala 
gătirii forței da muncă 7

„avem nevoie de muncitori 
cn ușurință erice problemă șl să treacă de
profesională acestor înalte imperative ale

Contactul permanent eu uzina

condiție a bunei pregătiri

a viitorilor muncitori

— Faptul că școala noastră func
ționează în incinta întreprinderii 
metalurgice „Nicoliina" — ne spune 
ing. Constantin Ghergheșanu, direc
torul Liceului industrial „Nicolina" 
din Iași — a permis și permite ca 
maturizarea tinerilor să se producă 
într-un mediu unde este răspândită 
cu preponderență forma de activitate 
productivă. Ei învață meseria chiar 
la locurile de producție unde se inte
grează după absolvirea școlii profe
sionale. Tradițiile de luptă revoluțio
nară și muncă avântată ale acestei 
puternice citadele muncitorești au o 
înaltă valoare educativă pentru vii
torii muncitori.

Argumentele invocate de interiocu- 
torul nostru sînt deopotrivă valabile 
pentru alte zeci și sute de colective 
muncitorești, cu tradiție sau mai re
cent intrate în constelația economiei 
românești. Acestora Ii se adaugă și 
un altul : puternica și complexa baza 
didactiCo-materială și de producție 
pe care o au la dispoziție elevii șco
lilor profesionale. Faptul că în pre
gătirea profesională beneficiază de 
tehnica modernă cu care sînt dotate 
întreprinderile economice, că își fac 
„ucenicia" de producție chiar pe vii
toarele locuri de muncă reprezintă 
un imens avantaj. Cum este fructifi
cat acesta 7 Un singur exemplu, .re
latat de Emil Tofan, șeful comisiei 
metodice a inginerilor și maiștrilor 
instructori de la Grupul școlar „Teh- 
noton" din Iași.

— Dispunem de 8 ateliere-școală șl 
de 7 cabinete și laboratoare cu profil 
electroflic, electrotehnic și mecanic, 
dotate și amenajate corespunzător, 
care oferă condiții prielnice de des
fășurare atît a activităților didactice 
curente, cit și cercurilor științifice. 
Prin efort propriu șl cu sprijinul în
treprinderii „Tehnoton" s-au asigurat 
elevilor, pentru orele de practică, ld- , 
arări de earie adecvate profilelor a-. 
telierelor și care constau, în majori
tate, din produse executate complet 
în școală (radioreceptoare, alimenta
toare, dispozitive, mobilier tehnolo
gic etc.) ; pe lângă acestea elevii pro
duc repere și subansamble mai sim
ple prin care se asigură realizarea 
integrală a cerințelor programelor de 
instruire practică și, deopotrivă, a 
sarcinilor de plan.

pre- 
caro 
la o
pro-

Meseria se învață muncind,

participînd efectiv

Ia procesul de producție

Este opinia unanimă a celor care-1 
pregătesc pe viitorii muncitori, ca și 
a muncitorilor care au trecut de anii 
școlii profesionale. De aceea, în 
timpul destinat prin programe pre
gătirii practice, pa cei mai mulți ‘e- 
levi îi afli luorind la mașini, sub în
drumarea celor mai competenți mun
citori.

Două clase de la Școala profe-

nologic, lucrînd alături de cel mal 
pricepuți muncitori".

Nu-i mai puțin adevărat însă că 
la acest capitol este încă mult loc 
pentru mai bine. N-a dispărut, așa 
cum s-ar cuveni, obiceiul condamna
bil de a-i pune pe elevi, in timpul 
de practică, la tot felul de activități 
(mai direct spus, corvezi) care n-au 
nimic comun cu viitoarea meserie. 
Se mai găsesc încă maiștri-instruc- 
tori „indulgenți" care-i „invoiesc" pa 
tineri de la orele de practică. Nu lip
sesc nici cazurile cînd pregătirea 
profesională ee desfășoară în condiții 
cu totul inadecvate. La Grupul de 
șantiere „Vulcan" din Satu Mare, 
viitorii muncitori pentru executarea 
și întreținerea instalațiilor din cen
tralele termice au fost repartizați 
pentru practică la... un depozit de 
materiale. Nu e de mirare că, în ziua 
cînd i-am vizitat, din 43, citi erau 
pontați, n-am găsit prezenți decît... 7. 
în asemenea cazuri, întreprinderile 
uită un adevăr fundamental : cum îi 
pregătesc pa elevi, așa îi vor avea ea 
muncitori !

După cum menționau interlocutorii 
noștri, școala profesională poate și 
trebuie să parcurgă în ansamblul său 
un proces continuu de perfecționare. 
„S-au creat, prin cadrul instituționa- 
lizat de Decretul Consiliului de Stat 
r.r. 220 din 1982, noi condiții mate
riale și organizatorice ale funcțio
nării școlii profesionale ; s-a realizat 
cadrul legislativ al organizării peda
gogice a muncii productive în con
formitate cu exigențele specifice ori
cărui proces de învățare ; 6e impune 
— opinează ing. C. Gherghesanu —o 
reactualizare a planurilor de învăță- 
mint pentru școala profesională în 
sensul întăririi bazei teoretice a pro
fesiei, al corelării activităților de cu
noaștere cu cele de muncă, pentru 
ca această formă de învățământ să 
răspundă la un înalt nivel calitativ 
îndatoririlor majore încredințate da 
societatea noastră".

Orientarea școlara

slonală nr. 30 din Capitală au 
„prins aripi" — se exprimă plastic 
ing. Dorina Miroslavici, director ad
junct la Liceul industrial nr. 28. 
Elevii, chiar înainte de absolvire, 
au fost angajați la „Relon" — 
Panduri și sînt mîndri de prima 
lor „chenzină". Dar și la „Trlcodava" 
și la întreprinderea de confecții șl 
tricotaje lucrează disciplinat și con
știincios alături de muncitorii cu ex
periență. Sînt interesați să tavete 
bine meserie pentru ea știu că au lo
cul de muncă asigurat, eă după ab
solvirea școlii profesionale își pot 
continua studiile liceale la seral. Și 
stat rare cazurile cînd, angajați în 
producție, absolvenții școlilor profe
sionale să nu facă față corespunză
tor sarcinilor productive ce ie sânt .

„IjMSBdiHițațd. ■,
Și la „Unio“ —• Satu Mare pregătirea 

viitorilor muncitori se bucură de a- 
tenția colectivului de muncă. Ne-o 
confirmă și elevul loan Săveanu, 
din clasa de turnători : „Fac practică 
direct în procesul de producție, în 
atelierul de turnătorie, sub directa și 
atenta supraveghere a unui tovarăș 
maistru. Am toate posibilitățile să-mi 
însușesc bine fazele procesului teh-

și profesională a viitorilor
Si

muncitori — o acțiune continuă,

de durată

|g|----- «-- •?-- „
IM

Adolescenta este o vîrstă minu
nată și romantică, dar ea este tot
odată și etapa cea mai dramatică. 
Atunci apar primele șocuri ale 
descoperirii lumii. Atunci apar 
acut problemele adaptării, integră
rii sociale, orientării în viată, fră- 
mintările legate de conturarea per
sonalității și impunerea ei, neli
niștile provocate de un mai acuzat 
sentiment de responsabilitate. Re
centul film „De dragul tău. Anca" 
ne poartă printre eleve și elevi 
„dintr-a șasea". Tema filmului este 
Insă mai profundă decît a altor 
opere cu aceeași problematică. Vor
bind de „mișcarea oscilatorie" și 
de „spirala lui Arhimede", filmul 
reflectă relația dialectică dintre tî- 
năr și lume, mutații sufletești ca
racteristice trecerii de la copilărie 
la adolescență.

Cine putea sta în centrul unul 
atare conflict 7 (Alegerea aces
tuia, ca și variațiunile prin care 
este îmbogățit, nuanțat — fiind un 
real merit al peliculei la care ne 
referim). Cine putea fi acel copil 
căruia Nicolae Cristache 
rul scenariului) și 
Cristiana Nicolae i-au 
mul ?

Protagonista filmului .. 
tău, Anca" este o fată 
zdravănă, cu obrajii rumeni, din- 
tr-o bucată. Mama ei. femeie mo
destă, veșnic preocupată de gri
jile gospodăriei, nu e prietenă 
cu diriginta. Anca nu are com
plexe. Dar în sufletul ei nu vor 
rămîne fără ecou nici faptul că pă
rinții Cf-.meluței o invită cu întir- 
ziere la onomastică și nici bom- 
beiele lăcuite ale musafirelor în 
contrast cu pantofii ei sport. Anca 
nu este nici domnișoară, nici nu „se 
domnișorește". Este un copil. Si încă 
unul jucăuș, inventiv, dotat, sen
sibil. impulsiv in același timp. Ca 
o primă particularitate : e băie- 
țoasă, adoră fotbalul. In genere : 
cel mai mult îi place să se joace 
(și realizatorii filmului ne arată cu 

y^finețe cum reușește eroina lor să

dialogheze, să explice și să se. îm
pace cu lumea — prin joc). Anca 
nu știe ce e frivolitatea, are 
în Instinct, puternic, fair-playul. 
Simțul de dreptate, dominanta a- 
cestei fetițe cu personalitate, o va 
face să intervină, impulsiv, e drept. 
In favoarea unui coleg umilit de 
altul. Gestul va fi răstălmăcit. La 
aceasta se vor adăuga picăturile al
tor „neînțelegeri"... Anca se va 
izbi, cu forța unei mingi lovite cu 
putere din mai multe părți (să ob
servăm că mingea capătă în film 
valoarea unui simbol), nu numai 
de obtuzitatea dirigintei, ci și de

CARNET CINEMATOGRAFIC

și de
cam

(auto- 
regizoarea 

dedicat fil-
„De dragul 

voinică.

neînțelegerea părinților. Aceștia, 
oameni cumsecade, își fac. și-au 
făcut datoria față, de societate, față 
de copii, dar. luați de muncă, de 
obligații „nu au timp", nu știu să 
o înțeleagă, nu știu să-i ofere mai 
multă tandrețe ; nu pricep că la 
13 ani, după finalul filmului „Al 
41-lea“, nu-ți mai vine să sorbi 
cu poftă 
lacrimile, 
da indiferența, 
cruzimea copilărească a 
(mai 
mai 
țiile 
pate, 
plină 
seze croitoresei surde, care trage 
Ia mașină. Fetița va găsi în schimb 
un reazem în blîndețea si înțele
gerea profesorului de fizică, in en
tuziasmul profesoarei de engleză și 
mai ales în intîlnirea firească și 
plină de solicitudine cu femeia-de- 
putat. vecina din bloc. Va găsi o 
ieșire (subliniază autorii filmului) în 
imaginar. Numeroase secvențe ne-o 
arată visînd să devină un Chariot 
sau un Marceau, ca prin arta sa 
veselă și tristă să-i facă pe oameni 
mai buni. Ideea frumoasă este însă

nu-ți mai
„ciorbița" și îți pot da 

. Anca se va lovi și 
suspiciunea și 

sorei sale 
elastică, 

de mali- 
emanci- 

scenă

maifeminină,
adaptată), ca și 

și ifosele 
Va ajunge, în acea 
de un haz trist, să se confe-

fetelor

prea mult exploatată (și poate 
aceea ne pare cam exterioară, 
livrescâ). O apreciere ce se poate 
extinde si asupra trimiterilor la 
„Micul prinț".

„De dragul tău. Anca" te cîștigă 
Insă deplin prin subtilitatea obser
vațiilor psihologice, a stărilor șl 
conflictelor surprinse, prin grațioa
sa alunecare din real în cîmpul 
fanteziei și din interogație asupra 
vieții in joc dătător de soluții. Fil
mul cucerește prin firescul situa
țiilor imaginate, prin fina îmbina
re și dozare a dramaticului cu co
micul. a perspectivei afectuoase cu 
demersul ironic sau satiric. La nota 
lirică și reflexivă ce însoțește nara
țiunea o contribuție certă au si 
semnatarul imaginii (Florin Pa- 
raschiv) și autorul muzicii (Răzvan 
Cernat). După cum. la nota de au
tenticitate își spun un cuvînt 
portant decorurile (semnate de 
Marga Moldovan) și costumele 
mina).

Interpretii sînt bine aleși și 
îndrumați. Copiii mai ales (Alexan
dra Duca, Raluca Iordăchescu) au 
naturalețe și farmec. Rodioa Man- 
dache, atît de expresivă in modes
tia. în tonul ei resemnat și obosit, 
este emoționantă in scena cu flo
rile ce-i sînt refuzate. Dan Con- 
durache sugerează exact condiția și 
starea tatălui. La fel Carmen Ga
lin (profesoara de geografie), Ro- 
dlca Tăpălagă (mama indignată 
care face educație copiilor in locul 
dirigintei) ori Florin Tănase, ta
tăl Camelutei. care se recomandă 
pînă si copiilor „inginer", dar în
truchipează o altă ipostază—a lași
tății. O mențiune specială trebuie 
făcută in legătură cu Radu Gheor
ghe pentru aerul de Don Quijote 
trist, obosit, de visător adus pe pă- 
mînt, pentru forța de sugestie deo
sebită a jocului său.

„De dragul tău, Anca" se reco
mandă ca un izbutit și instructiv 
film cu și despre adolescenți.

im- 
arh. 
(To-

bine

Natalia STANCU

Așa cum menționau lnterîocutorllll 
noștri, sînt multe argumentele care-l 
pot determina pe absolvenții treptei 
I de liceu să urmeze școala prate- j 
«sională :

— completarea pregătirii profesio
nale la parametrii ridicați de exigen
ță ai producției moderne ;

— garanția Încadrări! în categoria a 
Il-a tarifară șl promovarea în trepte 
superioare pe măsura perfecționării 
activității șl cunoștințelor, incluși 
prin

— continuarea studiilor ta fcreap‘ 
a Il-a de liceu, la învățământul Bec-j 
după susținerea concursului de adn 
tere etc.

Aceste argumente trebuie tas? 
duse la cunoștința tinerilor, explu >, 
pe înțelesul lor. Cu alt® cuvinte, .4 J
necesare o orientare școlară și p .eH ț 
sională riguroasă, o adevărată con
siliere științific fundamentată, astfel 
ca elevul care optează pentru școala 
profesională să cunoască cerințele 
sociale și profesionale pe care le im
pune in mod obiectiv alegerea sa, să 
adopte o atitudine pozitivă față de 
profesiunea respectivă, să dorească 
să corespundă cerințelor ei și să poa
tă răspunde acestor cerințe.

— Ne pronunțăm împotriva preju
decății unor părinți și educatori po
trivit căreia „cine nu este admis la 
concursul de treapta a Il-a de liceu 
este bun pentru școala profesională 
— afirmă ing. C. Ghergheșanu. Tre
buie ca orientarea școlară și profe
sională a elevilor să fie concepută și 
executată ca un demers pedagogic 
continuu. Ceea ce face, de regulă, 
școala generală nu este nici suficient, 
nici convingător pentru a determina 
un elev să îmbrățișeze o anumită me
serie. O vizită cu clasa de gimnaziu 
într-o uzină poate impresiona, dar nu 
poate convinge. Ar fi necesare cât 
mai multe întilniri ale elevilor în ca
drul școlilor și al unităților produc
tive cu fruntași în producție (de di
ferite profesii), cu conducători de în
treprinderi, cu cadre didactice din 
învățămintul profesional. Este o ac
țiune in care organizațiile de tineret 
și comitetele cetățenești de părinți 
pot da un sprijin efectiv, substan-

to ■

■HSragl

Gheorghe SUSA 
corespondentul 
„Scinteil"

Activități atractive șl recrea 
tive la „Clubul de vacanță 
organizat la Casa pionierilor 
șl șoimilor patriei din secto

rul 1 al Capitalei

I
Fl. DSNULESCU, M. CORCACl, 
O. GRUMEZA

Acum șaptezeci de 
ani. profesorul de 
științele naturii Vasile 
Ciurea. de la Liceul 
„N. Gane" din Fălti
ceni. înființa un mu
zeu care, peste puțin 
timp, avea să fie cu
noscut in toată regiu
nea din nordul Mol
dovei si chiar in în
treaga tară. A fost o 
muncă grea si costisi
toare. dar vrednicul 
profesor V. Ciurea și-a 
dedicat orice clipă li
beră pentru 
nări de piese, 
arheologice, 
vizite prin 
orașe.

■ de zi patrimoniul aces
tui asezămînt de cul
tură. într-un articol 
publicat în revista 
„Natura" din 1964. pro
fesorul Ciurea arăta că 
muzeul din Fălti
ceni număra peste 
7 009 de piese, grupate 
în mod științific. în a- 
ceastă uriașă muncă, a 
fost călăuzit de sfatu
rile fostului profesor 
de geologie de la Uni
versitatea din Iași, 
vestitul om de cultură 
si fost președinte al 
Academiei. Ion Simio- 
nescu. precum și de 
îndemnul profesorului 
de arheologie Oscar

Tafralî, membru ai 
multor societăți știin
țifice străine, care îsi 
trimitea studenții să 
cerceteze si să studieze 
muzeul din Fălticeni, 
cu piesele sale de mare 
valoare științifică si

piatra de mormînt a 
lui Bogdan Vodă, tatăl 
lui Ștefan cel Mare, 
apoi o piesă unică, 
numită i 
pedeapsă) 
împreună 
cui,

o piesă ____
i coamele (de 

și care, 
cu butu- 

erau mijloacele

Cuza șî doamnei E- 
lena, sabia oferită de . 
orașul Birlad aceluiași 
domnitor. scaunul 
domnesc de la Rugi- 
noasa ș.a.

Muzeul Fălticenilor 
a reprezentat o etapă

muzeu s-ar putea or
ganiza 
„Vasile 
care să 
piesele ce 
în 
plexului, 
biblioteca profesorului

și o colecție 
Ciurea", în 

intre toate 
se găsesc 

depozitele co<m- 
precum și

CONSEMNĂRI r
■ ’i "■ f •’•’.'Cv3W

colectio- 
săpături 
excursii, 
sate și 

îmbogățind zi
Muzeul — tezaur de valori culturale

istorică. SI tot prln- 
tr-o muncă; perseve
rentă. a adunat fonduri 
și a cumpărat o casă 
destul da impunătoare, 
unde a instalat acest 
mare tezaur si unde a 
avut posibilitatea și 
spațiul necesar să gru
peze tot materialul 
muzeistic pe categorii, 
ușor de cercetat de 
acei care îl vizitează. 
Astfel, in grupa isto
rică au intrat un mare 

, număr de documente 
' și hrisoave, pietre fu

nerare. printre care

de pedeapsă a acelora 
exploatați, pînă la sin
ge. în epoca feudală. O 
altă piesă interesantă 
e aeroteolanul, aparat 
de zburat de acum 60 
ani. inventat de Petru 
Gavrilescu din satul 
Botești Horodniceni, 

. cercetat si apreciat de 
multi specialist! din 
tară si din străinătate. 
De-a lungul anilor, 
colecția muzeului s-a 
îmbogățit cu alte piese 
deosebit de prețioase : 
verighetele de logodnă 
aparținind lui Al, L

în evoluția concepției 
muzeistice românești, 
dar. cu timpul, felul 
de organizare a evo
luat si era firesc ca si 
muzeul organizat de 
profesorul V. Ciurea 
să sufere unele trans
formări. în prezent, în 
cadrul acestui muzeu 
există valoroasa colec
ție „Ion Irimescu", ga
leriile de artă plastică 
închinate lui Ște
fan Șoldănescu. Aurel 
Băesu. Mihai Cămărut 
și Dimitrie Loghin. 
Toi în cadrul acestui

rămasă în familie, apoi 
numeroasele scrisori 
de la personalități 
marcante ale culturii 
românești, alte docu
mente. Profesorul V. 
Ciurea i-a avut 
elevi la Liceul .. 
Gane" din Fălticeni pe 
acad. J-itariu Petru, 
acad. Mihai Băcescu, 
Ion Irimescu. artist al 
poporului, actorii * 
Ies Cazaban și 
Vaslliu Birlic, 
logul N. Grigoraș. 
maturgul Horia Lovi- 
nescu, scriitorii Anton

ca
„N.

Ju- 
Gr. 

geo- 
dra-

Holban, M. Gafița. 
prof. dr. docent Const. 
Ciopraga. sculptorul 
V. Vasiliu Făliți, pic
torul Aurel Băeșu șl 
multi alții. Consider 
că asemenea așeză
minte de cultură, cu 
un mare rol educativ, 
accesibile maselor largi 
populare, materializea
ză, cum nu se poate 
mai fericit, emoțio
nanta apreciere a se
cretarului general al 
partidului.
Nicolae ___ ____ _
„Noi aducem azi un 
fierbinte omagia celor 
sare de-a lungul vre
mii, inchin;ndu-și e- 
nergia, talentul și pu
terea creatoare patriei, 
viitorului națiunii 
noastre, au ridicat, 
prin munca lor asiduă 
și entuziastă, edificiul 
trainic al culturii poporului român."

Generațiile de azi șl 
de mîine beneficiază, 
datorită poJiticii cultu
rale a partidului de 
exemplul veșnic viu al 
puterii de dăruire a 
acelora care și-au În
chinat viața propășirii 
culturii românești, e- 
ducației maselor.

Gheorghe I.
JITAR1U

tovarășul 
Ceaușescu :
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Tovarășului HERBERT MIES
Președintele Partidului Comunist German

Cu prilejul realegerii dumneavoastră tn funcția de președinte al Parti
dului Comunist German vă adresez cordiale felicitări șl cele mai bune 
urări de succes în activitatea de viitor.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist German se vor dezvolta ți în continuare 
în interesul partidelor șl țărilor noastre, al cauzei socialismului, păcii, des
tinderii, securității și colaborării in Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Sg;

I ANI LAT"- 'IU *

. ■

B DiN ȚĂRILE SOCIALISTE |

Un ideal de veacuri împlinit 
prin lupta eroică a poporului

R. D. GERMANĂ
O preocupare prioritară: economisirea 

metalelor

relatări ale reporterilor și corespondenților „Scînteii“

ffl Petroliștii din cadrul Schelei 
de foraj Tg. Ocna au finalizat și 
predat producției, cu 16 zile mai 
devreme, prima sondă de mare a- 
dîncime din acest an pe structura 
petrolieră de la Conțești. In același 

Itimp, el au început forajul la son
da de mare adincime cu numărul 
4 322 de pe aceeași structură.

H Recent, în orașul Năvodari au 
fost date în folosință, în cvartale
le de pe strada Rindunelelor ți din 
zona poștei, blocuri de locuințe to- 
tallzînd 240 de apartamente, prevă- 

Izute la parter cu unități comercia
le și prestatoare de servicii. In a- 
cest an, în orașul Năvodari vor fi 
date în folosință 1 000 de noi apar
tamente.

■ Colectivul întreprinderii jude
țene de construcțli-montaj Vilcea a 
încheiat lucrările de execuție și a 
predat direcției sanitare județene 
noul bloc materno-infantil cu o ca
pacitate de spitalizare de 400 locuri. 
Aici vor funcționa toate genurile de 
cabinete și secții medicale în do
meniul pediatriei.

H In primăvara acestui an, în Ju
dețul Bihor vor fi plantați 12 000 
arbori și arbuști ornamentali cu 
proprietăți medicinale : castani săl
batici, măceși, trandafiri, tei șl 
salcîml Japonezi. Totodată, in parcuri 
șl grădini publice, pe o suprafață 
de peste 14 hectare, se vor insă- 
mința plante medicinale șl aroma- 

, tice.

■ In prima săptămînă a anului 
1984, colectivul întreprinderii „Meta
lurgica* din Buzău a realizat un 
bilanț rodnic : s-au produs sub- 
ansamble și repere turnate și pre
lucrate pentru circa 1 500 de frine, 
5 echipamente pentru tractoare și 
aproape 3 000 de scule și unelte 
forjate.

■ în acest an, baza materială a 
Uniunii județene a cooperativelor 
de producție, achiziții și desface
rea mărfurilor Teleorman va spori 
cu încă 2 000 mp - suprafață co
mercială. Intre altele, vor fi date 
in folosință moderne complexe co
merciale și de prestări servicii în 
comunele Crîngu, Țigănești și Răz- 
mirești.

■ Cluburile de vacanță organi
zate în fiecare localitate a județu
lui Călărași oferă copiilor posibili
tăți multiple de a-și petrece timpul 
liber în mod educativ și instructiv, 
în cadrul acestor acțiuni, de un 
mare interes se bucură taberele de 
odihnă, instruire și pregătire, de 
care au beneficiat pină acum a- 
proape 1 000 de elevi, pionieri șl 
uteciști.

■ Suprafața Irigată a Județului 
Botoșani s-a extins cu încă 4 000 
hectare, prin încheierea, zilele tre
cute, a lucrărilor la o nouă etapă 
de dezvoltare a sistemului de iri
gații Horia-Liveni-Manoleasa.

(Urmare din pag. I)
revoluției române de la 1848—1849 au 
găsit, și pe bună dreptate, inoportu
nă revendicarea lor oficială imediată. 
Dar dacă, așa cum spunea Bălcescu, 
„împrejurările nu i-au iertat", pe 
revoluționarii de Ia 1848, a proclama 
oficial unirea, ei n-au pierdut-o nici 
un moment din vedere, constienti că 
— așa cum întrevedea la 1849 a- 
celași vizionar revoluționar — ro
mânii mai aveau de făcut două revo
luții : a unității naționale si a in
dependentei. ceea ce s-a întîmplat 
peste 10 și, respectiv, 28 de ani.

O dovedește faptul că lupta pen
tru crearea statului național prin 
unirea Moldovei cu Muntenia domi
nă deceniul al VI-Iea al secolului 
trecut. Constatarea invită la două 
precizări. în primul rînd. în condi
țiile opoziției țariste, otomane si 
habsburgice, unirea Moldovei cu 
Muntenia nu putea să se constituie 
decit ca o treaptă intermediară, o- 
bllgatorie si fundamentală pe calea 
desăvîrșirii procesului, prin unire la 
noul stat și a celorlalte teritorii ro
mânești. în al doilea rînd. priorita
tea dată luptei naționale nu exclu
dea emanciparea socială, ci o im
plica inevitabil, o subsuma.

învățămintele anilor 1848—1849, ro
lul contrarevoluționar al marilor 
puteri vecine, ale căror ingerințe nu 
erau îngrădite decît de propriile lor 
contradicții. învederau necesitatea 
prioritară a creării statului național 
român ca instrument indispensabil 
prin care românii înșiși să poată ini
ția. guverna si apăra transformarea 
din temelii a tării, avansul ei în fa
milia statelor suverane modeme. 
Formarea statului national român 
presupunea însă modificarea sta
tutului politico-juridic internațional 
al Principatelor, ceea ce afecta pro
tectoratul țarist, suzeranitatea oto

mană. interesele Imperiului habsbur- 
gic si angaia totalitatea statelor ga
rante ale integrității Imperiului o- 
toman. Iată de ce triumful cauzei 
române era în bună parte condiționat 
de ivirea unui complex favorabil de 
împrejurări internaționale.

El s-a produs prin redeschiderea, 
în 1853, a „chestiunii orientale". 
Desfășurarea și încheierea acelei faze 
a crizei sînt bine cunoscute. Vom 
nota doar că momentul i-a aflat pe 
români în plină ofensivă națională 
(nu au lipsit nici două încercări de 
insurecție) ; că protectoratul țarist a 
fost abolit și înlocuit cu garanția 
statelor semnatare ale tratatului de 
pace de la Paris (martie 1856), o ga
ranție separată de aceea a Turciei 
(recunoaștere tacită că Principatele 
Române nu erau parte integrantă a 
Imperiului otoman) ; că românilor li 
s-a recunoscut din nou statutul lor 
juridlco-politic particular, adminis
trația și viata publică națională și 
că. mai presus de toate, marile pu
teri au făcut uz de o inovație în 
diplomația epocii modeme : consul
tarea voinței poporului român în le
gătură cu viitorul său politic. Româ
nii azi știut să se folosească de acea 
șansă, punînd marile puteri dezuni
te în fata unui șir de fapte împli
nite. Primul dintre ele, unirea Prin
cipatelor în persoana lui Alexandru 
Ioan Cuza, a fost urmat de altele, 
care au desăvîrșit actul din 1859. 
Faptul că „chestiunea" Principatelor 
a fost dezbătută intr-un sir de în
truniri internaționale a îndemnat pe 
unii istorici străini să le atribuie 
acestora din urmă un rol precumpă
nitor. exagerat în formarea statului 
național român modern. Fără să mi
nimalizăm importanța lor. nu putem 
să nu subliniem adevărul elementar, 
aflat în deplină concordantă cu 
realitatea istorică, că românii au fost 
cei ce au decis propria lor soartă

politică. Nici conferința de Ia Viena 
(martie 1855). nici congresul de pace ' 
de la Paris (februarie-martie 1856), 
nici conferința din capitala Franței 
din mai-august 1858 n-au „dat" ro
mânilor Unirea, si cu atît mai puțin 
independenta. Mai mult, dubla ale
gere a lui Al. I. Cuza s-a produs 
prin încălcarea prescripțiilor Con
venției de la Paris din august 1858. 
După cum se știe, anularea alegeri
lor falsificate pentru Adunarea 
ad-hoc de la Iași din vara anului 
1857 a fost urmarea abținerii mol
dovenilor de la vot si dejucarea prin 
forte proprii a complotului încropit 
și dirijat de puterile antiunioniste, 
ceea ce conferă anului 1857 o în
semnătate comparabilă cu 1859.

Nu era un secret pentru nimeni, 
după cum o probează abundent sur
sele documentare ale vremii, inclu
siv si îndeosebi rapoartele consu
lilor străini în Principate, că româ
nii nu gîndeau numai Ia faptul îm
plinit al unirii Moldovei cu Munte
nia, ci și la crearea unui stat inde
pendent român, care să cuprindă pe 
toți conaționalii din afara granițelor. 
Dreapta lor luptă, legitimele lor as
pirații aveau să triumfe șase decenii 
mai tîrziu prin făurirea statului na
țional unitar român, la 1 Decembrie 
1918,

Istorică victorie a poporului român, 
făurirea statului național a deschis 
tării un făgaș nou al existentei sale, 
a așezat puternice temelii dezvoltării 
României moderne. De aceea, noi 
cei de astăzi, așa cum spunea to
varășul Nicolae Ceaușescu. secreta
rul general al partidului, „ne în
dreptăm cu recunoștință gindurile 
spre toți cei care, de-a lungul 
veacurilor, și-au închinat viata aces
tui ideal și aducem un vibrant oma
giu maselor largi populare, militan- 
tilor progresiști, care au fost adevă- 
rații făuritori ai statului national 
unitar român".

La fabrica de țevi 
„Risa", una dintre cele 
mai mari de acest 
gen din R.D. Germa
nă, a intrat în func
țiune un dispozitiv 
automat care aplică 
pe pereții interiori ai 
conductelor de apă 
din metal o peliculă 
de material plastic, 
ceea ce dublează du
rata de folosință a țe
vilor respective.

Crearea dispozitivu
lui se înscrie pe linia 
măsurilor vizînd reali
zarea programului de 
economisire a energiei,' 
materiilor prime și 
materialelor prin pre
lungirea duratei de 
utilizare a diferita 
produse. Numai la 
fabrica „Risa" se vor 
economisi astfel pes
te 8 000 tone de lami
nate.

Pe linia aceleiași 
preocupări, la Weimar 
se experimentează un 
tronson de conductă 
de apă construit din 
beton armat Specia
liștii susțin că terme
nul de garanție al 
acestui tip de conduc
tă ar fi de 100 ani. Ei 
afirmă că un kilome
tru de conductă din 
beton armat ar per
mite economisirea a 
250 tone de oțel.

R. P. UNGARĂ
Ape termale - în loc de petro!

Specialiștii unguri 
au calculat că prin 
traducerea în viață 
a programului de folo
sire a energiei apelor 
termale, în economia 
țării se poate econo
misi anual o cantitate 
de energie echivalen
tă cu 160 000 tone 
de petrol. în ultimii 
ani au fost întreprin
se mari eforturi în 
acest sens. în prezent 
funcționează aproxi
mativ 600 de sonde 
care scot la suprafață 
apă fierbinte.

Rezultatele cele mai 
bune au fost obținute 
in agricultură, unde 
sere și grajduri, tota- 
lizînd o suprafață de 
2 milioane mp, sînt în
călzite cu apă termală. 
Folosirea acestei sur
se energetice permite 
de pe acum să se eco
nomisească anual zeci 
de mii de tone de 
combustibil lichid. O 
experiență interesantă 
s-a realizat la coopera
tiva agricolă din Szen- 
tes, unde, după folo
sire, apele termale

sînt colectate într-un 
eleșteu cu puieți de 
pește.

Dealtfel, în urma 
măsurilor de economi
sire a combustibilului 
și energiei, în ultimii 
cinci ani în R.P. Un
gară s-au realizat im
portante r.educeri ale 
consumului de petrol, 
gaze și de diferite ma
terii prime. Numai la 
petrol aceste economii 
se ridică, în perioada 
respectivă, la un echi
valent de două, milioa
ne tone.

R. P. POLONĂ
Crește și se diversifică producția de nave
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Cum se deschide un cont curent 
personal la C.E.C.

Instrument de economisire și de 
plăți apreciat de depunători, con
tul curent personal se deschide la 

I sucursalele și filialele C.E.C. ori
cărei persoane majore pe baza 
unei depuneri minime de 100 de 
lei.

Pentru deschiderea unui cont cti- 
I rent personal, solicitatorul comple- 
I tează o „cerere de deschidere de 
j cont curent personal" și un „for- 
-.1 mular cu specimene de semnături* 

puse la dispoziție de unitatea 
, C.E.C.

,i . Documentația de deschidere a 
contului curent personal se poate 
depune de solicitator la oricare 

■> ■■'Ainltate proprie C.E.C. indiferent 
■ ' de sucursala sau filiala C.E.C. la 

care urmează a se deschidă con
tul.

Cu prilejul deschiderii contului 
curent personal, titularul poate îm
puternici și alte persoane să dis
pună de sumele depuse în cont in 
tot timpul vieții sau după deces, 
în acest scop în cererea de deschi
dere a contului el va înscrie nu
mele persoanelor respective la 
clauza de împuternicire (cel mult 
două) sau -dispoziție testamentară.

' Numele persoanelor trecute la 
clauza de împuternicire se înscriu

■ și în formularul cu specimene de 
semnături. 4

Dacă titularul dorește să efec
tueze restituiri din cont și printr-o 
altă unitate C.E.C. decît sucursala 
sau filiala C.E.C. la care se des
chide contul, el va menționa uni
tatea respectivă pe cererea de des
chidere a contului.

Trebuie reținut că un cont cu

rent personal se poate deschide la 
oricare sucursală sau filială C.E.C., 
indiferent de localitatea de domi
ciliu a titularului. Fac excepție ti
tularii de cont avînd calitatea de 
pensionari care primesc pensia 
prin virare în cont. Aceștia tre
buie să-și deschidă contul la sucur
sala sau filiala C.E.C. care deser
vește pe linie contabilă localitatea 
de domiciliu a pensionarului.

Depunerile în contul curent per
sonal se pot face în numerar la 
oricare unitate C.E.C. din țară, atît 
de titular, cît și de alte persoane. 
Titularii de conturi pot solicita de 
asemenea unităților socialiste unde 
Iși desfășoară activitatea să li se 
depună în cont pe bază de consim- 
țămînt scris prin virament retribu
ția integrală sau parțială pe care o 
eu de primit.

Restituirea sumelor din conturile 
curente personale se face de unită
țile C.E.C. persoanei care prezintă 
un cec semnat de titularul de cont 
sau de una din persoanele împu
ternicite de el. Operațiile de plăți 
în numerar se efectuează de sucur
sala sau filiala C.E.C. la care s-a 
deschis contul curent personal, 
precum și de o altă unitate C.E.C. 
stabilită de titularul contului.

Plățile prin virament (ocazionale 
sau periodice) din conturile cu
rente personale se efectuează pe 
bază de documente prezentate su
cursalelor sau filialelor la care sint 
deschise conturile.

Pentru sumele păstrate tn contu
rile curente personale, titularii be
neficiază de o dobîndă anuală de 
3 la sută. *

t V cinema

FOTBAL

In turneul finul ui campionatului european, 
echipa României va juca în grupa a Il-a 

Adversarele ei din grupă: echipele R.F.G., Spaniei și Portugaliei
PARIS 10 (Agerpres). — Ieri is-a 

efectuat la Paris tragerea Ia sorți a 
grupelor turneului final al campiona
tului european de fotbal, ce se va 
desfășura in perioada 12—27 iunie, în 
Franța»

Selecționata României va juca în 
grupa a Il-a, împreună cu echipele 
R. F. Germania, Spaniei șl Portuga
liei. Reprezentativa României va 
susține prima partidă, la 14 iunie, la 
St. Etienne, cu echipa Spaniei, după 
care va juca, la 17 iunie, la Lens, cu 
R. F. Germania și la 20 iunie, lă 
Nantes, cu Portugalia. In grupa I 
vor evolua formațiile Franței, Dane
marcei, Belgiei și Iugoslaviei. Pri
mele două clasate din fiecare grupă 
se vor califica pentru semifinale, în
vingătoarele urmînd să dispute fi
nala în ziua de 27 iunie, la Paris. în 
afara capitalei Franței, alte șase o- 
rașe vor găzdui meciurile turneului.

Dar iată programul complet al com
petiției : 12 iunie. Paris : Franța
— Danemarca. 13 iunie, Lens : 
Belgia — Iugoslavia. 14 iunie. Stras
bourg : R. F. Germania — Portu
galia si la St. Etienne : România — 
Spania ; 16 iunie, Nantes : Franța — 
Belgia și la Lyon : Danemarca — Iu
goslavia ; 17 iunie. Lens : România
— R. F. Germania, si la Marsilia : 
Portugalia — Spania ; 19 iunie, St. 
Etienne : Franța — Iugoslavia și la 
Strasbourg : Danemarca — Belgia ; 
20 iunie, Paris : R. F. Germania — 
Spania, si la Nantes : România — 
Portugalia.

Prima semifinală se va disputa la 
23 iunie, la Marsilia, iar cea de-a 
doua, la 24 iunie, la Lyon.

★
După tragerea la sorți de la Paris, 

antrenorii celor opt reprezentativa 
care vor partidpa la turneul final al

Campionatului european de fotbal au 
declarat următoarele :

Michel Hidalgo (Franța) : „N-am 
fost favorizați de această tragere la 
sorți, dar asta este, va trebui să ac
ționăm în consecință. Vor fi meciuri 
pasionante. Ne cunoaștem bine ad
versarii. Evident, Belgia este forma
ția cea mai dificilă, pentru că ne-a 
pus mari probleme și în alte compe
tiții".

Todor Veselinovid (Iugoslavia) s 
„Cred că în grupa noastră sînt două 

•’favorite : Franța șl Belgia. Va fi di
ficil pentru noi".

Sepp Piontek (Danemarca) : „Fran
cezii să fie preveniți : vom juca pa 
«Parc des Princes* pentru a învinge 
echipa lui Michel Hidalgo. Toate for
mațiile sânt puternice, un lucru nor
mai la acest nivel. După părerea 
mea, Franța este favorita acestui 
campionat european".

Guy Thys (Belgia) : „Avem o gru
pă foarte echilibrată. Totul este, deci, 
posibil".

Mircea Lucescu (România) : „Tra
gerea la sorți a desemnat două gru
pe destul de diferite. A doua serie, 
în care se găsește România, va oferi 
un duel între fotbalul latin și R. F. 
Germania, care este favorită".

Miguez Munoz (Spania) : „N-aveam 
nici o preferință înaintea tragerii la 
sorți. Dealtfel, se poate constata că 
ambele grupe sînt extrem de echili
brate. Cred că nu există nici un fa
vorit".

Fernando Cabrita (Portugalia) : „în 
grupa noastră niu există favorită. Nici 
chiar R. F. Germania. Sîntem pur și 
simplu patru echipe pentru două 
locuri. în ce privește Portugalia, vom 
încerca să ne valorificăm resursele 
fotbalului nostru, care n-a mal fost 
la o asemenea sărbătoare de aproape 
20 de ani".

Jupp Derwall (R. F. Germania) 8 
„Nu este o tragere la sorți rea pen
tru noi. Spunind aceasta, trebuie să 
adaug că nu avem voie să ratăm, 
mai ales primul med, care este în
totdeauna important".

Polonia se numără 
printre principalele 
țări constructoare și 
exportatoare de nave. 
Anul trecut, șantierele 
navale ale tării au 
vîndut pe piața exter
nă nave în valoare de 
peste 83 miliarde de 
zloți, iar anul acesta 
se produc pentru ex
port 57 de unități cu 
un tonaj total de pes
te 800 000 tdw. Carne
tul de comenzi este 
încheiat pină în anul 
1985, în prezent com-

CUBA

pletîndu-se pentru pe
rioada pină Ia sfîrși
tui deceniului.

O bună parte din 
producția șantierelor 
navale o constituie 
vasele de pescuit. Po
loniei revenindu-i 18 
la sută din carnetul 
mondial de comenzi. 
Un Ioc important îl 
ocupă și construcția 
de nave-cistemă. Șan
tierele navale polone
ze construiesc, de ase
menea, petroliere, 
transportoare univer

sale, mineraliere, re
morchere, nave frigo
rifice, nave destinate 
unor cercetări științi
fice etc. Peste 1 600 de 
întreprinderi din în
treaga țară cooperea
ză cu șantierele nava
le, producând pentru 
ele echipamente si di
ferite materiale.

începînd din anul 
acesta și pină tn 1965 
se prevede realizarea 
a circa 160 de nave 
noi de diferite tipuri 
si dimensiuni.

Construcțiile de mașini, ramură în plină

Pregătiri ale lotului reprezentativ român
Majoritatea componentilor lotului 

national de fotbal se află la Poiana 
Brasov pentru un scurt stagiu de 
pregătire la munte. Dintre acești 23 
de jucători aflati Ia Poiana se va 
alege lotul reprezentativ care la 
sfîrșitui săptămînii va pleca intr-un 
turneu peste hotare :

Lung. Iordache. Mânu — Negriiă, 
Stefănescu, lorgulescu, Ungureanu, 
Iovan, Zare — Bălăci, Țicleanu, B6- 
Ioni, Klein, Mateuț, Hagi, Balint, 
Petcu, Rada — Geoigău, Cămătaru. 
Coras, Gabor, Lăcătuș.

Cei opt jucători ai echipei Dinamo 
București, selecționați în lotul na
țional lărgit pentru turneul final al 
campionatului european — adică 
Moraru, Rednie, Andone. Nicolae, 
Movilă. Augustin, Mulțescu și Orae 
— execută în această perioadă un

program ds pregătire aparte cu e- 
chipa clubului. în vederea meciurilor 
din sferturile de finală ale ..Cupei 
campionilor europeni".

Meciul tur Dinamo Minsk — 
Dinamo București se va juca 

la Tbilisi
După cum ne informează condu

cerea clubului Dinamo București, s-a 
stabilit ca primul med din sferturile 
de finală ale „Cupei campionilor 
europeni" dintre Dinamo Minsk și 
echipa campioană a României să se 
desfășoare la Tbilisi. Data partidei : 
7 martie a.c.

în prezent, lotul bucureștean. cu e- 
fectivul complet, se află în pregătire 
Ia munte.

Industria construc
toare de mașini se 
numără printre sec
toarele industriale noi 
ale Cubei, alături de 
siderurgie, chimie șl 
petrochimie, electro
tehnică și electronică.

în cursul actualului 
cincinal această ramu
ră cunoaște o dezvol
tare susținută. Princi
pala atenție se acordă 
echipamentelor și pie
selor de schimb nece
sare recoltării meca
nizate și prelucrării 
trestiei de zahăr. Pro
ducția acestora se va 
dubla. Printre cele

dezvoltare
mai importante Între
prinderi constructoare 
de mașini se numără 
uzina „Aguilar Nore- 
ga“ din provincia Vil
la Clara. La încheie
rea lucrărilor de ex
tindere și moderniza
re a capacităților el 
de producție' se vor 
putea realiza aci toate 
componentele instala
țiilor de prelucrare a 
trestiei de zahăr.

Un alt obiectiv de 
bază este uzina „Plan
ta Mecanica" din San
ta Clara, aflată, de a- 
semenea, in plin pro
ces de reconstrucție.

la încheierea e&ruia 
se yor realiza de zece 
ori mal multe tipuri 
de mașini și utilaje 
pentru fabricile de 
zahăr, iar volumul 
producției va crește 
de cinci ori. Numărul 
muncitorilor acestei 
unități se va ridica la 
4 500.

Cuba produce în 
prezent $i cazane cu 
aburi, vagoane, auto
buze șl o serie Întrea
gă de alte mașini si 
Instalații necesare dez
voltării economiei na
ționale.

i

R.P.D. COREEANA
Cea mai mare construcție V 

din istoria țării

15,00 — Telex
15,05 — Consultații în sprijinul în- 

vățămîntului politico-ideologic
• Creșterea mai puternică a 
eficienței economice, a produc
tivității muncii — factor prin- 
tipal de accelerare a progresu
lui economico-social

15.20 — Rezultatele tragerii prono- 
expres

15,25 — Un cîntee pe adresa dv.
15.30 — Emisiune In limba maghiară 

(parțial color)
16.30 — închiderea programului
$0.00 — Telejurnal (parțial color)

• Actualitatea în economie
20.20 — Arc peste timp. 24 Ianuarie 

1859—1984 • Unirea — voința 
și înfăptuirea maselor populare

20.35 — Melodii și interpreți
20.45 — Fotograme din realitate
21.20 — Videoteca internațională (co- 

loft
31.45 — Telejurnal (parțial color)
22.00 — închiderea programului

• Miezul fierbinte al plinii: SCALA 
(11 03 72) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Program de desene animate — 9,30; 
11,30; 13,30; 17,30, Totul pentru fotbal
— 15,15; 19,15: DOINA (16 35 38).
• Ulzana, căpetenia apașilor : TIM
PURI NOI (15 6110) — 9; 11,13; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Dragostea și revoluția: FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, ME
LODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Căruța cu mere : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Misterele Bucureștilor : COTRO- 
CENI (49 40 48) — 15; 17,15; 19,30.
• O lebădă iarna : PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Povestea călătoriilor 8 VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 13; 20.
• Melodii Ia Costineștl : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.
• De dragul tău, Anca : COSMOS
(27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30, BUZEȘTI (50 43 58) —
15,30; 17,30; 19,30.

• Comoara, Ultimul cartuș : PRO
GRESUL (23 94 10) — 15; 18,30.
• Naufragiul : SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15; 20,
O Gară pentru doi: STUDIO (59 53 15) 
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20, MIORIȚA 
il4 27 14) — 9; 12; 16; 19.

> Călărețul cu calul de aur : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
e Fără panică, vă rog : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
• îndrăgostit Ia propria dorință : 
CENTRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Vraciul : GRIVIȚA (17 03 58) —
12,30; 15; 17,30; 20.
• Cenușă și diamant : UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Șatra : FERENTARI (80 49 85) — 
15,30; 17,30; 19,30.
• Inimă sinceră: VIITORUL (11 48 03)
— 15,30; 17,30; 19,30.
• Călărețul fără cap : MUNCA 
(21 30 97) — 15; 17,15; 19,30.
• Capturațl-1 la barieră : ARTA 
(213186) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,43; 
19,30.
• Afacerea Pigot: PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15,
BUCUREȘTI (15 61 54) — 8,®; 11;
1345; 15,45; 18; 20,15, MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, FAVORIT (45 30 70) — 8; 10; 12; 
14; 16; 18; 20.

• Pe aripile vfntulul 3 CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 13,30; 18.
• O afacere murdară : 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, FLAMURA (85 77 12) 
— 8,15; 12; 14; 16; 18; 20.
• Capcană neobișnuită : LIRA
(317171) — 15,SO; 17,30; 19,30, FLO-
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 
17,45; 20.
• Lanțul amintirilor : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 12,15; 15,30; 19.
• Aventură in Arabia : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Toate mi se inttmplă numai mie : 
GLORIA (47 46 75) — 8,30; 10,15; 14,15; 
16,15; 18,15; 20,15.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala
mică) : Titanic vals — 19,30; (sala
Atelier) : Act venețian — 19.
• Filarmonica „George Enescu” 
(15 68 75, Ateneul Român) ; Dan Grl- 
gore și invitații săi. Recital la 2 piane 
— Dan Grigore — Andrei Vieru — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Nunta 
Iui Figaro — 18.

• Teatrul „Luda Sturdza Bulandra” 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 19; (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16) : Cabala blgoților — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, prin
cipesa Burgundiei — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Po
litica — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) s 
Misterul Agamemnon — 19.
• Teatrul „Nottara” (59 31 03, sala 
Magheru) : Pensiunea doamnei Olim
pia — 19,30; (sala Studio) : Trăsura 
la scară — 19.
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Jean, fiul lui Ion — 19; 
(sala Gluleștl, 18 04 85) : Opinia pu
blică — 15.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Revista revis
telor — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor șl ctntec 
— 13,30.
• Teatrul „Ion Vasllescu" (12 27 45) : 
Take, lanke șl Cadîr — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Albă ca zăpada și cei 7 pitici — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Anotimpurile mînzului — 10; (sala 
Batiștel) : Tigrul purpuriu căruia-i 
plăceau clătitele — 10.
Q Circul București (11 01 30) : Carna
valul stelelor — 19,30.

Pe litoralul de vest al R.P.D. Coreene se află în construcție „ecluza 
Nampo" - obiectiv complex care, inciuzînd, intre altele, crearea unui 
dig de mai mulți kilometri, secarea unor vaste suprafețe și amenajarea 
unui lac artificial cu un volum de mai multe miliarde de metri cubi de 
apă dulce, este considerată ca cea mal mare lucrare din istoria țării, un 
adevărat monument al epocii socialismului. Fotografia înfățișează o 

secțiune a șantierului

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 11 

ianuarie, ora 20 — 14 ianuarie, ora 20. 
In țară : Vreme schimbătoare, cu cerul 
temporar noros. Vor cădea precipitații 
locale, sub formă de ploaie, lapoviț.ă 
șl ninsoare, mai frecvente în jumăta
tea de nord a țării. Vîntul va sufla 
slab, pină la moderat, cu unele Inten
sificări, îndeosebi la munte. Tempera

turile minime vor fi cuprinse Intra 
minus 8 și plus 2 grade, local mal 
coborîte în primele nopți, cele maxima 
vor oscila intre minus 4 șl plus 6 gra
de. Ceață locală, dimineața șl seara. 
In București : Vreme schimbătoare, cu 
cerul temporar noros, favorabil preci
pitațiilor slabe. Vîntul va sufla slab, 
pină la moderat. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între minus 2 șt 
plus 2 grade, mal coborîte în prima 
noapte, cele maxime între 2 șl 5 gra
de. Ceață, dimineața șl seara. (Ileana 
Mihăilă, meteorolog de serviciu).

• ESTE POSIBILĂ RE
FACEREA ZONELOR LE
ZATE ALE CREIERULUI ? 
Experiențe efectuate într-o 
serie de laboratoare din Eu
ropa și din S.U.A. demon
strează că sînt posibile trans
plantarea de neuroni șl resta
bilirea în acest mod a unor 
funcții ale creierului. Cele mai 
noi realizări în acest .domeniu 
de . avangardă al medicinii au 
fost) obținute de către un co
lectiv de cercetători în frunte 
cu doctorul Donald Stein de la 
o universitate din statul Mas
sachusetts (S.U.A.). Ei au reușit 
să restabilească activitatea zo
nei frontale a creierului la 
animale de experiență, după ce 
In prealabil această zonă fu
sese lezată. implantând aici

celule nervoase aflate la Înce
putul procesului de diviziune, 
care fuseseră preluate de la 
animale sănătoase.

• ARITMIILE GOLF- 
STREAMULUI SI PROG
NOZELE METEOROLO
GICE. Prin studii efectuate 
de la ■ bordul unor nave ști
ințifice în Atlanticul de nord, 
cercetători din mai multe 
țări au ajuns la concluzia 
că in Golfstream există 
așa-numite aritmii, datorate 
unor neuniformități in sepa
rarea celor două ramuri ale 
curentului in zona „deltei" cu
rentului. S-a stabilit că feno
menul se datorează oscilațiilor 
de Intensitate a curentului prin

cipal și particularităților relie
fului de pe fundul oceanului. 
Se apreciază că aritmiile Golf- 
streamului constituie cauza os
cilațiilor termice din zona de 
sud-est a Oceanului Atlantic. 
Aceste oscilații determină, la 
rindul lor, modificări ale pre
siunii atmosferice, iar acestea 
dau naștere cicloanelor și anti- 
cicloanelor, care sînt determi
nante pentru starea timpului pe 
continentul european. Scoaterea 
la iveală a tuturor tainelor 
Golfstreamului va permite îm
bunătățirea preciziei prognoze
lor meteorologice.

• PERICOL DE CON
TAMINARE RADIOACTI
VA. Autoritățile locale canadie
ne sînt profund îngrijorate.

O
-L, ^etutWden

după cum relatează agenția 
France Presse, în urma unei 
defecțiuni la sistemul de con
ducte al rezervorului de apă 
radioactivă din interiorul uneia 
din cele mai mari mine de u- 
raniu din lume, situată la Key 
Lake, provincia Saskatchewan, 
care a făcut ca o cantitate de 
o sută de mii mc de apă in
festată să se infiltreze într-o 
zonă învecinată. Inițial, autori
tățile nu s-au alertat, deoarece 
apa. al cărei nivel de radioac
tivitate este de 50 de ori mai 
ridicat decit acela al apel pota
bile. ajunsese într-o regiune

mlăștinoasă, unde a Înghețat 
datorită temperaturii scăzute. 
Potrivit unui purtător de cuvint 
oficial, există însă riscurile unei 
catastrofe ecologice dacă tem
peratura. în prezent de minus 
20 de grade, va crește ; in a- 
ceastă situație, apa contaminată 
riscă să se deverseze în fluviul 
Churchill și să amenințe rezer
vele de apă potabilă ale pro
vinciei.

© INUNDAȚII LA JA
KARTA. Ploile musonice au 
provocat mari Inundații în

capitala Indoneziei, Jakarta. 
Numeroase străzi ale orașului 
s-au transformat in adevărate 
fluvii, iar multe familii au tre
buit să-șl părăsească casele. 
Ziarul „Jakarta Post" scrie că 
de pe urma inundațiilor au 
avut de suferit toate cartierele 
orașului. Pe străzi, între auto
mobilele abandonate circulă 
bărci de salvare. Autoritățile 
au luat măsuri pentru ajutora
rea sinistraților.

• EFECTELE VEZU- 
VIULUI. O serie de date ofi
ciale publicate de cercetătorji de 
la observatorul seismologie al 
Vezuviului relevă că. in ultimii 
13 ani, nivelul solului din loca
litatea Puozzuoli, la 13 km de Na

poli. a crescut cu 2,60 m si că 
această tendință se va menține 
și în 1984. Experții au precizat 
că situația se datorează prezen
tei unui „lac" de magmă, aflat 
la o adîncime mai mică de 
3 000 m, care exercită o presiune 
permanentă asupra rocilor po
roase.

• DETECTOR CU 
ULTRASUNETE. Pulsul fe
tusului poate fi Înregistrat, ln- 
cepind cu cea de-a 12-a săptă- 
mină a sarcinii șl pină la naș
terea copilului, cu ajutorul de
tectorului cu ultrasunete reali
zat de specialiști ai Întreprin
derii „Sanopan" aparținlnd A- 
cademiei de Științe a R. P. Po

lone. Aparatul determină, de 
asemenea, și poziția placentei.

© STUDIU .ASUPRA 
FURTUNILOR ARCTICE. 
Cercetătorii americani împreună 
cu cei britanici vor iniția un stu
diu științific asupra furtunilor 
arctice, in scopul Îmbunătățirii 
sistemelor de avertizare a vase
lor și aeronavelor care circulă în 
regiunile polare. Specialistul 
Melvyn Shapiro, de la Adminis
trația Națională pentru Cerce
tarea Oceanelor și Atmosferei, a 
arătat că furtunile arctice se 
formează și evoluează foarte 
rapid, atingind în citeva ore vi
teze ale vîntului de peste 160 
km pe oră și producind valuri 
și vîrtejurl care sînt extrem de 
periculoase pentru navigația 
maritimă și aeriană.



VOINȚA FERMĂ A POPOARELOR:

SĂ SE DEA CURS RAȚIUNII, 
SĂ PREVALEZE INTERESELE PĂCII

Pentru zona 
denuclearizate în Balcani 

și alte regiuni 
ale continentului

ATENA 10 (Agerpres). - Particl- 
panții la mișcarea pentru pace din 
Salonic au adresat tuturor compa- 
trioților chemarea de a activiza 
lupta pentru pace și dezarmare, in 
declarația publicată in acest sens 
se subliniază pericolul pe care îl 
prezintă amplasarea de noi rache
te nucleare in Europa și necesita
tea de a se crea in Balcani și în 
alte regiuni europene . zone denu- 
clearizate.

LISABONA 10 (Agerpres). - Miș
carea „Nu armelor nucleare in Por
tugalia" a dat publicității o decla
rație in care se subliniază că țara 
poate fi in mod real ferită de un 
cataclism nuclear numai in cazul 
proclamării întregii peninsule ibe
rice drept zonă denuclearizată. In 
declarație se arată că orice ini
țiative in acest scop sint binevenite 
și corespund intereselor poporului 
portughez.

Prioritate — opririi 
instalării noilor rachete

BERLIN 10 (Agerpres). — între 
Erich Honecker, secretar general 
al C.C. al P.S.U.G., și Louis Van 
Geyt, președintele P.C. din Belgia, 
•u avut loc convorbiri — după cum 
relatează agenția A.D.N. — în ca
drul cărora s-a subliniat prio
ritatea ce trebuie acordată în pre
zent opririi amplasării noilor ra
chete cu rază medie de acțiune, 
retragerii celor instalate, înghețării 
tuturor armamentelor nucleare, 
precum și creării în diferite re
giuni ale Europei de zone și cori
doare libere de arma nucleară.

în cursul convorbirilor s-a apre
ciat că la Conferința de la Stoc
kholm -pentru măsuri de încredere 
șl securitate și pentru dezarmare în 
Europa participanții trebuie să ma
nifeste spirit constructiv in vederea 
reducerii pericolului confruntării 
și pentru înfăptuirea coexistenței 
pașnice.

ir

I f
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CREȘTERE. „Perspectivele pentru 
1984 sint sumbre. La sfirșitul anului, 
numărul șomerilor in statele mem
bre va fi de oirca 35 000 000, cu 

5 000 000 mai mult decit in 1982“ — 
se putea citi în ultimul raport al 
O.E.C.D., care grupează principalele 
34 de țări dezvoltate ale lumii capi
taliste. Citeva date, publicate la sfîr- 
șitul anului trecilt, sint concludente 
tn acest sehs. în Italia armata celor 
fără slujbe numără 2 300 000 persoa
ne, în R. F. Germania — circa
2 408 000, în Marea Britanie — peste
3 000 000. în total, în țările capitaliste, 
plaga șomajului, care a devenit un 
grav fenomen de masă, cuprindea, 
la finele anului încheiat, peste 33 mi
lioane șomeri înregistrați, la care se 
adaugă alte citeva milioane necu- 
pririși în documentele oficiale.

Așa cum rezultă din statistici, ca
tegoriile cele mai afectate sint tine
rii și femeile. „Tineretul a fost cel 
mai puternic lovit de creșterea con
siderabilă a șomajului" — nota un 
document al O.E.C.D., subliniind că 
tendința va continua să se manifeste 
cu virulență neslăbită In noul an. 
Potrivit aceleiași surse, rata șomaju
lui în rîndul tineretului va atinge 
anul acesta 43,5 Ia sută în Spania, 
34 la sută in Italia, 23,5 la sută in 
Marea Britanic, 21,75 la sută in 
Australia, 17 Ia sută în S.U.A. și 
14,75 la sută în R.F.G. în ceea ce pri
vește femeile, numai în cadrul Pie
ței comune, peste 5,2 milioane se gă
seau în trimestrul trei al anului tre
cut în căutarea unei slujbe, față de 
4.7 milioane cu un an în urmă. 
După cum se vede, chiar în țările 
despre care se afirmă că ar cunoaște 
un Început de redresare economică, 
de ieșire din criză, șomajul se men
ține Ia cote deosebit de înalte.

NU rachetelor în Europa I

ROMA. Manifestație în capitala Italiei împotriva amplasării de noi rachete 
cu rază medie de acțiune. După cum se știe, un număr de 112 rachete 

„Cruise" urmează a fi amplasate în Sicilia, la Comiso

Un studiu american avertizează asupra implicațiilor 
creșterii arsenalelor nucleare

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Potrivit unui studiu elaborat de 
Institutul american cu caracter pri
vat „Natural Resources Defense 
Council", citat de agenția France 
Presse, arsenalul atomic al Statelor 
Unite ale America este compus, 
in prezent, din 26 000 de arme nu
cleare, de toate tipurile — S.U.A. 
contlnuînd cu toate acestea să pro
ducă în fiecare an alte 2 000 de noi 
încărcături nucleare. Documentul
precizează că armele nucleare 
americane sint amplasate in 200 
de puncte din S.U.A., precum și in 
alte nouă.țări.

Studiul, care poartă titlul „For
țele nucleare americane și capaci
tatea lor", reprezintă prima lucrare 
a Institutului menționat dlntr-o 
serie de opt volume publicate sub 
genericul „Producția și amploarea 
armelor nucleare in întreaga lume". 
In document se menționează, intre 
altele, că S.U.A. dispun de 25 de 
modele diferite de încărcături nu
cleare, intre care opt tipuri de ra
chete intercontinentale („Minute
man", „Trident" ș.a.), nouă sisteme 
de arme cu rază mică de acțiune 
(„Pershing-1" șl obuzele de artile
rie nucleare de 155 mm), cinci ti
puri de bombe nucleare, două mo
dele de mine nucleare și unul de 
rachete sol-aer.

Documentul — care, potrivit a- 
genției France Presse, „are la bază 
o documentație remarcabilă și este 
ilustrat cu numeroase fotografii" — 
apreciază că puterea totală a for

O profundă îngrijorare provoacă 
printre oamenii muncii din țările 
capitaliste creșterea duratei șomaju
lui, cit și lipsa unei perspective de 
revenire a gradului de ocupație a 
forței de muncă măcar La nivelul 
existent în urmă cu 10—15 ani. Re- 
ferindu-se la primul aspect, agenția 
France Presse consemna că șomajul 
de durată are consecințe psihologice 
grave, care, adăugate descalificării și 

• pericolului alienării, face și mai di
ficilă reintegrarea profesională și so
cială a șomerilor.

„Nn există nici o perspectivă pen
tru îmbunătățirea situației locurilor 
de muncă — sublinia „FINANCIAL 
TIMES" intr-un amplu comentariu 
despre evoluțiile de pe piața muncii 
din Europa occidentală. Cotidianul 
britanic își argumenta concluzia pe 
baza faptelor : „în perioada de după 
1970 — scria publicația citată — nu 
s-a reușit nici pe departe să se 
creeze locurile noi de muncă nece
sare, iar unele țări sint confruntate 
in actualul deceniu cu posibilitatea 
reală a unui șomaj care să atingă 
20 la sută din forța de muncă".

CHELTUIELILE MILITARE IN
VERS PROPORȚIONALE CU ALO
CAȚIILE PENTRU NEVOILE SO
CIALE. Desigur, cauzele șomajului
— armata de rezervă a orînduirii ca
pitaliste — rezidă in mecanismele 
proprii ale societății. în legile pro
prii ale acestei societăți. în ultimii 
ani, acest 
nent, care 
lioane de 
din cele
— dreptul la muncă — a fost consi
derabil agravat de criza economică 
mondială. Dar, mai mult decit atît, 
chiar in aceste condiții grele, s-a 
adăugat, îndeosebi in ultimii ani, un 
nou factor deosebit de nooiv și cu 

flagel, „Uzual" și perma- 
lovește în milioane și mi- 
oameni, lipsmdu-i de unul 
mai elementare drepturi

țelor nucleare americane .reprezin
tă echivalentul a 8—11 miliarde de 
tone TNT. Încărcătura nucleară cea 
mai puternică din acest arsenal o 
reprezintă bomba de 9 megatone, 
care poate fi lansată de la bordul 
bombardierelor strategice „B—52" 
și echivalează cu puterea a aproxi
mativ 1 000 de bomffe nucleare de 
tipul celei detonate la Hiroshima in 
1945.

An de an — arată autorii studiu
lui — armele nucleare americane 
sint miniaturizate șl dobindesc un 
plus de precizie, deci de putere dis
tructivă. Arsenalul nuclear ameri
can va continua să crească, pentru 
a ajunge, conform proiectelor, la 
circa 29 000 de încărcături in 1990.

Cu toate că publicarea documen
tului a produs — după cum scrie 
agenția citată — nemulțumirea 
cercurilor oficiale americane, care 
au invocat „motive de securitate 
națională", observatorii de la Wa
shington consideră că apariția aces
tui studiu va contribui la mai buna 
inforniare a opiniei publice ameri
cane și internaționale asupra uria
șelor mijloace'de distrugere nuclea
re acumulate astăzi in lume, asupra 
caracterului aberant al cursei înar
mărilor și, in consecință, la crește
rea gradului de conștientizare pri
vind necesitatea orientării efortu
rilor guvernelor, ale popoarelor, in 
direcția unicei alternative raționale 
— dezarmarea și, in primul rind, 
dezarmarea nucleară.

consecințe din cele mai nefaste P« 
plan social — și anume, frenetica 
cursă a înarmărilor., in primul rind 
a celor nucleare.

Uriașele sume alocate anual scopu
rilor de distrugere — consecință a 
politicii dc înarmări — reprezintă o 
deviere irațională a unor resurse 
imense de la obiective social-econo- 
mice de primă stringență. Studii 
efectuate de institute prestigioase de 
cercetări, inclusiv cele elaborate în 
cadrul O.N.U., indică o strinsă legă
tură, dc Ia cauză la efect, intre alo
carea unor bugete astronomice pen
tru dotarea arsenalelor militare și 
nivelul tot mai ridicat al șomajului.

Grafice paralele, ilustrînd cheltu
ielile militare pe de o parte, și pro
centele de șomaj in totalul popu
lației active pe de alta, arată aceeași 
curbă ascendentă, evidențiind creș
teri anuale de 10—15 la sută. Este 
clar că fondurile militare mutilează 
și ciuntesc investițiile productive, 
afectează în cel maj inalt grad pro
gramele sociale, serviciile publice, 
învățămintul, rețeaua sanitară etc., 
reducind ’ drastic locurile de muncă, 
în toate țările membre ale N.A.T.O., 
ale căror bugete militare au cunoscut 
sporuri fără precedent, au fost sever 
amputate alocațiile -bugetare destina
te finanțării programelor sociale pri
vind educația, asistența sanitară, 
ajutorarea păturilor mai puțin favo
rizate ale populației.

Este semnificativă aprecierea unui 
expert ca Jean Ripărt, director gene
ral al Departamentului dezvoltării și 
cooperării economice internaționale al 
O.N.U., care declara că „se impun a 
fi evidențiate legăturile cauzale din
tre cheltuielile militare și dificultă
țile economlco-soclale. Pornind de lo 
faptul că fondurile de investiții sint 
motorul relansării economice, cea

O.N.U.

„Negocierile în vederea unei reglementări 
atotcuprinzătoare a problemei palestiniene 

sînt de importanță vitală11

QUITO 10 (Agerpres). — La Quito 
s-au deschis lucrările primei Confe
rințe economice latino-americane la 
nivel inalt, consacrate elaborării 
unor căi și mijloace de depășire, 
prin acțiuni concrete comune, a di
ficultăților economioe cu care sint 
confruntate în prezent statele din 
regiune. Cei peste 400 de delegați, 
reprezentînd aproximativ 33 de țări 
din zonă, dezbat — într-o primă 
fază a conferinței, care se desfășoară 
la nivelul reprezentanților personali 
ai șefilor de stat și de guvern —

{ ACORD.- Miniștrii de externe ai 
. țărilor membre ale Comisiei Ocea- 
inului Indian — Madagascar, Mau

ritius și Seychelles — întruniți în
tr-o reuniune Ia Victoria, au sem
nat marți un acord general de coo- 

I perare între cele trei state. Docu- 
I montul prevede întărirea cooperării 

dintre tarile semnatare, prin mij- 
Iloace cit mai cuprinzătoare și con

crete, în domeniile cele mai diverse.

.. CONFERINȚA. Președintele Ve- 
j nezuelei, Luis Herrera Campins, a 
s inaugurat, la Caracas, lucrările ce

lei de-a XÎII-a Conferințe inter- 
I americane pentru folosirea energiei

nucleare In scopuri pașnice — 
transmite agenția -I.P.S. Participă 

I reprezentanți al organismelor de re
sort din America Latină, precum și 
invitați din alte state.

I COMISIE. La sediul din New 
I York al Națiunilor Unite au înce

put lucrările Comisiei- speciale a

I O.N.U. privind companiile transna
ționale. La. fel ca și la sesiunile 
precedente, lucrările comisiei se

Ivor axa, în special, pe elaborarea 
codului de conduită menit să re
glementeze activitatea acestor cor
porații.

I REUNIUNE C.E.E. în pofida do
rinței exprimate de a trece de ur-

I gență la acțiune, miniștrii agricul- 
I turii din țările membre ale Pieței 

comune și-au încheiat, marți, prima 
; reuniune din acest an fără a ajunge 

maț mică deturnare de resurse spre 
inarmărț nu face decit să reducă ac
tivitatea economică in perspectivă".

Calcule efectuate de economistul 
american Marion Anderson confirmă 
această afirmație. El a demonstrat 
cum odată cu creșterea bugetului 
militar al S.U.A. sint private anual 
de locuri de muncă milioane de per
soane. Astfel, in 1979 numărul celor 
Înlăturați de pe fiața muncii, ca ur
mare a sporirii cheltuielilor militare, a 
fost de 1 449 000 persoane, ajungind in 
anul trecut la 2 000 000. Ținind seama 
de nivelul cheltuielilor militare atins 
in 1983, circa 232,5 miliarde de dolari, 
de noul buget adoptat recent, de 
249,8 miliarde dolari — cel mai mare 
din istoria S.U.A- — este de așteptat, 
așa cum dealtfel rezultă și din ana
lizele specialiștilor, ca șomajul în 
S.U.A. (de circa 10 milioane, in pre
zent) să se ridice și in continuare la 
cote alarmante. în același timp se 
apreciază că alocațiile pentru nevoi
le sociale se vor reduce și mai mult.

Reconvertirea unor părți din fon
durile destinate în prezent înarmă
rilor in resurse pentru soluționarea 
unor grave probleme sociale, inclu
siv in statele capitaliste dezvoltate, 
este o soluție asupra căreia și-au în
dreptat atenția numeroși cercetători. 
Reluînd asemenea studii, revista GE- 
WERKSCHAFTER din R.F.G. arată 
că un miliard de dolari poate crea 
doar 35 000 de locuri de muncă in 
producția de război, dar 75 000 în do
meniul construcțiilor de locuințe, 
100 000 in invățămint și 132 000 in 
sfera serviciilor. Oprirea cursei înar
mărilor și trecerea Ia dezarmare ar 
permite crearea a milioane de noi 
locuri de muncă, contribuind — intre 
numeroase alte efecte pozitive — și 
la reducerea numărului celor fără 
slujbe.

NEW YORK 10 (Agerpres). — în- centra în special asupra pregătirii
tr-o declarație făcută la New York, 
în fața membrilor Comitetului pen
tru exercitarea drepturilor inaliena
bile ale poporului palestinian, secre
tarul general al O.N.U., Javier Perez 
de Cuellar, a arătat că recentele eve
nimente din Liban au relevat cu pu
tere că negocierile în vederea unei 
reglețnentări atotcuprinzătoare a pro
blemei palestiniene „rămin de o im
portanță vitală". El a apreciat că 
Organizația Națiunilor Unite oferă 
un cadru adecvat pentru desfășu
rarea tratativelor în vederea soluțio
nării chestiunii palestiniene. „Națiu
nile Unite — a spus Perez de Cuellar 
— pot oferi un cadru și pot stimula 
un proces de negocieri în care toate 
părțile, inclusiv Organizația pentru 
Eliberarea Palestinei, să-și poată re
concilia diferențele de vederi la masa 
tratativelor".
. în cadrul primei ședințe din acest 

an a Comitetului pentru exercitarea 
drepturilor inalienabile ale poporului 
palestinian, ambasadorul senegalez, 
Massamba Sarre, a fost reales în 
funcția de președinte al acestui or
ganism. El a declarat că lucrările din 
acest an ale comitetului se vor con-

SITUAȚIA
BEIRUT 10 (Agerpres). — Schim

buri, sporadice de focuri au fost sem
nalate in cursul zilei de marți între 
unități ale armatei libaneze și mi
lițiile druze, in zonele muntoase si
tuate la est și sud de Beirut, trans
mit agențiile internaționale de presă. 
Nu s-au înregistrat victime.

QUITO

Conferința economica latino-americană 
la nivel înalt

i AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:^

unei conferințe internaționale pentru 
reglementarea problemelor din O- 
rientul Mijlociu, a cărei convocare a 
fost cerută .printr-o rezoluție adop
tată de Adunarea Generală a O.N.U. 
la cea de-a 38-a sesiune a sa.

Observatorul permanent al O.E.P. 
la O.N.U., Zehdi Labib Terzi, a ex
primat, in discursul său, speranța că, 
prin convocarea conferinței interna
ționale privind Orientul Mijlociu, se 
va crea posibilitatea de a se ajunge 
la o reglementare pașnică a conflic
tului din zonă.

★
CAIRO 10 (Agerpres). — Adreșin- 

du-se ziariștilor după primirea la 
președintele Egiptului, Hosni Muba
rak, ministrul afacerilor externe al 
Marii Britanii, Geoffrey Howe, a 
afirmat c& palestinienii și Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei tre
buie să fie asociați acțiunilor vizind 
realizarea unei reglementări a con
flictului din Orientul Mijlociu — 
transmite agenția Reuter. El a adău
gat că „există cu siguranță nevoia 
de a se recunoaște, într-o formă sau 
alta, drepturile poporului palesti
nian la autodeterminare".

DIN LIBAN
Luni seara, în cursul until atac cu 

arme automate și rachete lansat îm
potriva unui post de observație al 
cartierului general al contingentu
lui francez din cadrul Forței multi
naționale, un parașutist francez a 
fost ucis, în timp ce altul a fost 
rănit.

proiectele de documente elaborate 
anterior în cadrul unor reuniuni pre
gătitoare. Este vorba’ despre un 
„plan de acțiune comună regională", 
completat cu măsuri adiacente con
crete și care cuprinde, totodată. „Ba
zele pentru un răspuns al Americii 
Latine Ia criza economică interna
țională". Aceste documente urmează 
să fie supuse aprobării șefilor .de 
stat și de guvern din regiune înce- 
pînd de joi, 12 ianuarie, cjnd se 
deschide cea de-a doua etapă a Con
ferinței economice latino-americane 
la nivel înalt.

la un acord asupra problemelor | 
care dezbină pe „cel zece", reia- » 
tează agențiile France Presse : și « 
Reuter, citind declarații ale part.:- j 
cipanților. în cadrul dezbaterilor, ‘ 
reprezentanții Comisiei C.E.E. au 
avertizat că, în cazul în care nu se I 
va ajunge la un acord, fondurile | 
pentru politica agricolă comunitară 
actuală vor fi cu 10 la sută mai | 
mari decît alocațiile bugetare pre- | 
conizate, ceea ce va determina de
clanșarea unei crize profunde a . 
C.E.E.

ÎNTTLNIRE. Guvernatorii bănci
lor centrale occidentale s-au întru-, I 
nit la Basel pentru a examina j 
principalele probleme financiare și 
monetare internaționale — relatea- . 
ză agenția Reuter. Un loc central 
în cadrul deliberărilor îl ocupă di- • 
ficultățile și perturbările create in 
sistemul monetar și financiar inter- I 
național de rata ridicată a dohinzi- j 
lor practicată de băncile americane 
și de nivelul înalt la care este men- > 
ținut deficitul bugetului federal a- 
merican. ‘

PROPUNERE. Președintele gu- I 
vernului spaniol, Felipe Gonzalez, I 
va propune, la 31 ianuarie, în ca
drul sesiunii Consiliului Europei [ 
(occidentale) convocarea unei con- I 
ferințe la nivel înalt a țărilor 
membre care să examineze pro- . 
bleme legate de combaterea tero
rismului, * 1, . informează agenția. • 
France Presse, citind cotidianul 
madrilen „El Pais", I

„LOCURI DE MUNCA — NU RA
CHETE 1“ Ca un fapt deosebit de 
semnificativ, ampla mișcare revendi
cativă împotriva șomajului, care a 
cuprins largi pături ale oamenilor 
muncii din toate țările capitaliste, a 
căpătat in ultimii ani o nouă trăsă
tură definitorie. Este vorba de inte
grarea organică in cadrul aceleiași 
mișcări a revendicărilor in sprijinul 
păcii și dezarmării și a celor în ve
derea eradicării șomajului. în Marea 
Britanie. R. F. Germania, Italia, 
Olanda, Belgia, Statele Unite, Japo
nia, in alte țări capitaliste, la marile 
demonstrații împotriva cursei înar
mărilor, pentru trecerea la măsuri 
concrete, de dezarmare, au fost scan
date lozinci și. s-au putut vedea nu
meroase pancarte cerînd „Locuri de 
muncă — nu rachete „Slujbe — nu 
bombe „Mai multe școli — nu mai 
multe arme !“, „NU reducerilor dc 
fonduri sociale, DA reducerii buge
tului militar

Asemenea fapte și date vin să ilus
treze adevărul că — așa cum subli
niază România — ieșirea din criză, 
relansarea economiei mondiale sint, 
practic, imposibile în condițiile men
ținerii și sporirii continue a nivelului 
cheltuielilor militare. Pornind de la 
aceste realități, largi forțe politice 
din Europa și de pe alte continente 
se pronunță cu hotărâre pentru opri
rea amplasării de noi rachete nuclea
re, pentru trecerea la măsuri efective 
de dezarmare și folosirea fondurilor 
astfel obținute în vederea soluționării 
gravelor probleme economice și so
ciale — între care și aceea a șoma
jului, ce confruntă numeroase țări 
capitaliste — pentru asigurarea pro
gresului tuturor na țiunilor.

Ioan TIMOFTE

CU PRIVIRE LA ELIBERAREA EUROPEI OL ARMA CHIMICĂ
Pentru promovarea inițiativei con

ținute în Declarația politică adopta
tă la Praga, la 5 ianuarie 1983, la 
Consfătuirea Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia privind 
eliberarea Europei de arma chimică 
și potrivit înțelegerii intervenite în
tre statele participante la Tratatul 
de Ia Varșovia, M.A.E. al U.R.S.S. a 
înmînat, la 10 ianuarie 1984, repre
zentanților diplomatici la Moscova

PROPUNEREA
statelor participante la Tratatul de la Varșovia 
către statele membre ale N. A. T. d In problema 

eliberării Europei de arma chimică
Statele participante la Tratatul de 

la Varșovia consideră că prezența ar
mei chimice pe teritoriul dens popu
lat al Europei reprezintă o mare pri
mejdie pentru toate statele și po
poarele europene. Folosirea substan
țelor toxice în condițiile Europei ar 
avea urmări deosebit de grave pen
tru locuitorii pașnici, ar duce la in
fectarea unor mari teritorii. Potrivit 
unor aprecieri, in cazul unui conflict 
cu folosirea armei chimice raportul 
între numărul celor uciși în rindul 
militarilor și al persoanelor civile ar 
putea să reprezinte unul la două
zeci.

în condițiile actualei înăspriri a si
tuației internaționale, sporește pe
ricolul folosirii armei chimice, în pri
mul rind in Europa.

înlăturarea radicală a amenințării 
chimice la adresa statelor și popoare
lor Europei, ca și în alte regiuni ale 
lumii, poate fi asigurată pe calea in
terzicerii armei chimice și lichidării 
stocurilor ei la scară mondială. Spre 
realizarea acestui țel principal al ță
rilor socialiste sint îndreptate propu
nerile concrete, realiste pe care le-au 
făcut în Comitetul de dezarmare de 
la Geneva, făcînd eforturi insistente 
și consecvente pentru elaborarea u- 
nei convenții internaționale cores
punzătoare.

Totodată, ipînă la rezolvarea aces
tei sarcini cu caracter global și in 
scopul de a contribui' la realizarea ei, 
pot și trebuie făcuți anumiți pași pa
raleli in cadrul continentului euro
pean. Aceasta ar permite să se re
ducă substanțial riscul de război chi
mic în Europa și, deci, în întreaga 
lume, reprezentînd începutul reduce
rii arsenalelor de arme chimice. A- 
semenea pași sint foarte necesari și 
pe planul evitării posibilității sporirii 
în Europa a armei chimice, nepermi- 
terii unui ciclu periculos al cursei 
înarmărilor chimice.

Măsurile parțiale cu caracter regio
nal de limitare, reducere și lichidare 
a mijloacelor chimice s-ar referi, în 
comparație cu măsurile cu caracter 
global, la un număr mai mic de state 
și ar fi mai simplu de pus de acord 
și de transpus în viață. In același 
timp, aceste măsuri regionale, care ar 
duce Ja înlăturarea unei întregi cate
gorii de arme de distrugere in masă, 
ar întări, fără îndoială, securitatea 
europeană, ar .permite slăbirea ame
nințării militare,. consolidarea încre
derii reciproce, însănătoșirea atmos
ferei ■ politice generale. Mai mult, 
transpunerea in viață a unor ase
menea măsuri parțiale, ar contribui la 
eforturile făcute pe plan mondial ■— 
la accelerarea încheierii unei conven
ții de interzicere a armei chimice, 
ceea ce rămine țelul final al statelor 
participante la Tratatul de la Varșo
via. Ea ar stimula adoptarea unor 
măsuri similare și pe alte continen
te. Realizarea în totalitate a ideii eli
berării Europei-de arma chimică care 
s-ar referi la teritoriile tuturor sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia trebuie să prevadă și ex
tinderea viitoarelor- măsuri asupra 
părților corespunzătoare ale teritorii
lor țărilor membre ale N.A.T.O.

Măsurile practice de realizare a ' 
inițiativei statelor participante la

Africa — un continent confruntat 
cu imense probleme economice 

Declarațiile secretarului general al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 10 (Agerpres). 

— într-o declarație făcută la New 
York, inaintea turneului pe care 
urmează să-l efectueze, la sfirșitul 
acestei sâptămini, pe continentul 
african, secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, s-a referit 
pe larg la marile dificultăți econo
mice cu care sint confruntate sta
tele in curs de dezvoltare, îndeosebi 
cele din Africa, mai ales din cauza 
decalajelor ce le separă de țările in
dustrializate și a efectelor crizei eco
nomice. El a abordat, in special, con
secințele grave pe care Ie au asupra 
economiilor țărilor africane profun
dele perturbări din sistemul econo
mic și financiar internațional, prețu
rile scăzute ale materiilor prime, ter
menii inechitabili din comerțul mon
dial și: povara datoriei externe ri
dicate șl a nivelului inalt al dobin- 
zilor la împrumuturi.

Javier Perez de Cuellar a arătat 
că, potrivit datelor O.N.U., în pe
rioada 1980—1982, statele africane, au 
fost puternic afectate de diminuarea 
prețurilor Ia materiile prime — ce 
constituie unul din principalele lor 
produse vindute pe piața externă — 
precum și de măsurile protecționiste 
adoptate de unele state industriali
zate, care au determinat o reducere 
a volumului bunurilor manufacturate 
și de altă natură exportate de țările 
în curs de dezvoltare africane.

în discursul său, secretarul general 
al O.N.U. a relevat „nevoia presan
tă" de produse agroalimentare a ță
rilor din Africa și necesitatea ca 
O.N.U., instituțiile sale specializate, 
statele industrializate ale lumii să 
acorde o mai mare atenție sprijinirii 
eforturilor de dezvoltare economică

ALEGERI PARLAMENTARE ÎN DANEMARCA
COPENHAGA 10 (Agerpres). — Cei 

aproximativ 3,8 milioane de cetățeni 
cu drent de vot din Danemarca au 
fost chemați marți la urne. în ve
derea desemnării unui nou parla
ment. în cadrul unor alegeri gene
rale anticipate.

Acest scrutin legislativ — al șapte
lea în ultimii 13 ani — a fost decis 
la 15 decembrie 1983, ca urmare a 
respingerii de către Folketing (parla
mentul unicameral al țării) a nroiec- 
tului de buget pe anul 1984 pre
zentat. de guvernul de coaliție de 

ai statelor membre ale N.A.T.O. — 
Belgia. Canada, Danemarca, Republi
ca Elenă, Franța, R. F. Germania, 
Islanda, Italia, Luxemburg, Marea 
Britanie, Norvegia, Olanda, Republi
ca Portugheză, Spania, Statele Unite 
ale Americii, Turcia — un Aide Me- 
moire și propunerea de a se organiza 
în 1934 o intîlnire a reprezentanților 
împuterniciți pentru un schimb pre
liminar de păreri în această 
problemă.

Tratatul de la Varșovia privind eli
berarea Europei de arma chimică — 
cu luarea in considerare a tuturor 
factorilor si circumstanțelor — este 
potrivit să se realizeze consecvent, 
pas cu pas.

Obligațiile statelor în raport cu te
ritoriul liber de arma chimică in 
Europa, prevăzut de înțelegere, ar 
putea cuprinde, spre exemplu, decla
rații privind existenta sau lipsa 
armei chimice pe acest teritoriu, 
inadmisibiiitatea amplasării armei 
chimice acolo unde nu există în 
prezent, înghețarea acestei arme, 
scoaterea sau distrugerea stocurilor 
existente de arme chimice, renunța
rea la producerea, obținerea, im
portul și predarea către statele aflate 
în limitele teritoriului respectiv. O- 
bligatiile asumate trebuie să asigure 
efectiv că pe teritoriul prevăzut de 
înțelegere nu există arma chimică.

In examinarea problemelor practice 
legate de eliberarea Europei de arma 
chimică, se poate dovedi utilă expe
riența acumulată în cursul negocie
rilor care se duc în Comitetul de 
dezarmare de Ia Geneva in legătură 
cu interzicerea atotcuprinzătoare a 
armei chimice. Totodată, nu ar fi de 
dorit să se preia problemele tehnice 
complexe care fac obiectul acestor 
negocieri.

_ La elaborarea înțelegerii privind e~ 
liberarea Europei de arma chimică, 
statele interesate pot conveni, după 
necesitate, forme adecvate reciproc 
acceptabile de control, care să asigu
re îndeplinirea efectivă, de cătra 
toți participanții la înțelegerea pri
vind crearea zonei, a obligațiilor a- 
sumate.

Statutul zonei, liberă de armă chî- 
mică._ trebuie respectat in mod cores
punzător. Ar fi opoîtun să se pre
vadă ca statelor, ale căror teritorii 
intră sub incidența unei astfel de în
țelegeri. să li se acorde garanții co
respunzătoare. în concordantă cu 
Protocolul de la Geneva din 1925 
privind interzicerea folosirii in caz 
de război a gazelor asfixiante, toxica 
sau alte asemenea gaze și a mijloa
celor bacteriologice, precum și cu 
alte instrumente juridice internațio
nale ce vor fi adoptate.

înțelegerea menționată ar pute» 
avea forma unui document cu forță 
juridică obligatorie, ca de exemplu 
acord._ tratat, convenție, a unei de
clarații multilaterale corespunzătoare 
sau a mai multor declarații unilate
rale. Se Înțelege că, pentru forma în
țelegerii. ar avea, desigur, importan
tă conținutul acesteia. O declarație 
politică ar permite depășirea unor 
probleme complexe cu caracter tehnic.

Pentru realizarea unui schimb pre
liminar de păreri cu țările membre 
ale N.A.T.O. și alte state europene 
interesate in problema eliberării Eu
ropei de arma chimică, statele parti
cipante la Tratatul de la Varșovia 
consideră oportun să se organizeze 
în 1984 o Intîlnire a reprezentanților 
împuterniciți.

în cursul acestei întîlniri s-ar pu
tea conveni diferite aspecte cu ca
racter practic, inclusiv problema fo
rumului adecvat pentru viitoarele 
convorbiri in problema menționată.

ale țărilor sărace din Africa șî de 
pe alte continente.

Seceta, epidemiile, infrastructurile 
inadecvate. între alți factori, au a- 
gravat la maximum impactul nega
tiv pe care criza economică mondială 
l-a produs deja asupra economiei a 
numeroase țări africane. Venitul pg 
locuitor este în scădere, lipsa cronică 
de devize și deficitele bugetare in
terne conduc, în aceste state, la a- 
doptarea unor decizii dureroase care 
trebuie să aibă în vedere atît dez
voltarea, cît șl supraviețuirea — a 
spus secretarul general al O.N.U. De 
asemenea, fluxul asistentei oficiale 
pentru dezvoltare, a arătat el, se do
vedește insuficient pentru atenuarea 
decalajelor creseînde dintre statele 
industrializate și cele in curs de dez
voltare. „Toate aceste stări de lu
cruri — a subliniat secretarul gene
ral al O.N.U. — au ca efect direct 
crearea unor condiții de privațiuni 
acute. De exemplu, în Africa, apro
ximativ 5 milioane de copii mor 'în 
fiecare an de foame, iar alte 5 mi
lioane rămîn handicapați pentru toa
tă viața din cauza malnutritiei și a 
foametei".

NAȚIUNILE UNITE 10 (Agernres). 
— Președintele Republicii Cipru, 
Spyros Kyprianou, s-a întîlnit, la 
sediul din New York al Națiunilor 
Unite, cu secretarul general al 
O.N.U., Javier Perez de Cuellar. 
După încheierea întrevederii, pre
ședintele cipriot a precizat că a pro
cedat, împreună cu secretarul general 
al O.N.U.. la un amplu schimb de 
vederi asupra situației din Cipru, in 
special după proclamarea unilaterală 
a așa-zisei „Republici Turce a Cipru
lui de Nord".

centru-dreapta condus de premierul 
Poul Schlueter.

Se apreciază că cele 179 de locuri 
în parlament vor fi disputate ifi 
principal intre Partidul Conservator, 
al lui Poul Schlueter, și Partidul So
cial-Democrat, condus de Anker 
Joergensen.

Campania electorală la care au 
luat parte 13 partide și formațiuni 
politice a fost dominată de dificul
tățile generate de criza economică, 
care au dus Ia scumpirea costului 
vieții, agravarea inflației si sporirea 
șomajului.
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