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în lumina indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu

efort, astfel ca anul

la nivelul 
nivelul sar*

efectuată în mari intre-

TULCEA: Producția
de nave și utilaj

tehnologic
în continuă
diversificare
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PW ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A TĂRII
• reportaje • însemnări •

prezența tovarășu- 
Ceaușescu, vara tre- 
lansată la apă nava 
primul cargou de 
realizat la Tul-

Oamenii muncii din întreaga țară au pășit în 
noul an cu hotărirea de a acționa ferm, punind 
in valoare întreaga lor pricepere și capacitate 
creatoare, pentru realizarea exemplară a planu
lui de dezvoltare economică șl socială a pa
triei. Sînt proaspete în conștiința noastră in- 
flacâratele îndemnuri patriotice adresate întregii 
națiuni de tovarășul Nicolae Ceaușescu prin 
Mesajul de Anul Nou : „Să întâmpinăm a 40-a 
aniversare a revoluției de eliberare națională și 
socială și cel de-al XllI-Iea Congres al parti
dului cu succese tot mai însemnate in dezvol
tarea economico-socialâ, in toate domeniile 
construcției socialiste I Să facem totul pentru a 
servi cauza generală o poporului, a bunăstării 
și fericirii sale, a întăririi independenței și su
veranității României I" Iar știrile despre faptele 
de muncă pe care le primim in aceste zile din 
toate colțurile țării sint o dovadă a înțelegerii 
responsabile de către muncitori, țărani și inte
lectuali, de către toți oamenii muncii a cerin
țelor majore stabilite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru activitatea productivă din cel 
de-al patrulea an al cincinalului : creșterea pro
ducției fizice în toate ramurile economiei na
ționale, realizarea sarcinilor cuprinse în progra
mul energetic șl de dezvoltare o bazei de ma
terii prime, îndeplinirea exemplară o programe
lor speciale privind ridicarea nivelului tehnic și 
a calității produselor, creșterea mai accentuată 
a productivității muncii, reducerea consumului 
de energie și de materiale. Sint sarcini econo
mice mobilizatoare, pentru a căror înfăptuire nu 
trebuie precupețit nici un

1984 să marcheze, in toate ramurile economiei 
naționale, o îmbunătățire radicală a activității 
productive. Să facem totul pentru a asigura 
sporirea puternică a venitului național și în
făptuirea, pe această bază, a măsurilor privind 
creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii 
— țelul suprem al politicii partidului, esența so
cietății socialiste pe care o edificăm.

Acum, la încheierea primei decade din acest 
an, ancheta „Scînteii" 
prinderi industriale iși propune să releve citeva 
din acțiunile concrete ce se întreprind pentru 
realizarea ritmică șl Integrală a planului la 
producția fizică șl la export in condiții de ca
litate superioară. Sint sarcini de importanță 
deosebită, de modul in care se acționează la 
fiecare loc de muncă, in fiecare întreprindere 
pentru realizarea prevederilor la acești indica
tori depinzînd rezultatele obținute pe ansamblul 
țării in îndeplinirea planului de dezvoltare eco- 
nomico-socială. Practica o dovedit că întreprin
derile in care s-au asigurat o bună pregătire 
și o bună organizare a producției, astfel ca din 
primele ore și din primele zile ale anului să se 
înregistreze un ritm inalt de lucru, și planul pa 
întregul an a putut fi realizat și chiar depășit, 
tn condiții de eficiență superioară, lată de ce, 
pretutindeni, consiliile oamenilor muncii, sub 
directa conducere a organelor și organizațiilor 
de partid, trebuie să soluționeze operativ toate 
problemele care apar și să asigure toate con
dițiile pentru ca activitatea pe întregul flux de 
producție să se desfășoare normal, 
maxim al parametrilor prevăzuți, la 
cinilor de plan.

LA ® COMBINATUL SIDERURGIC GALAȚI
‘ ÎNTRE-

Noul laminor de tablă groasă nr. 2 de Ia Com
binatul siderurgic din Galați

Foto : Sandu CRISTIAN

In rîndul marilor unități eco
nomice ale țării se numără și 
întreprinderea de construcții de 
naye și utilaj tehnologic din 
Tulcea. Construită in urmă cu 
un deceniu, această modernă în
treprindere produce nave și uti
laje tehnologice de inaltă com
plexitate. intr-o gamă tot mai 
diversă. în 
lui Nicolae 
cută a fost 
„Moinești", 
7 500 tdw
cea. Cea de-a doua navă de a- 
cest tip destinată transportului 
de mărfuri generale se află in 
stadiu avansat de execuție, ur- 
mind să fie finalizată in acest 
an. Tot anul trecut a fost con
struită o navă pentru pescuitul 
costier la Marea Neagră, prima 
de acest fel realizată in țară. 
Alte 5 astfel de nave se află 
în halele de montaj ale între
prinderii și urmează să fie li
vrate în cursul anului unităților 
centralei „Delta Dunării" pentru 
intensificarea pescuitului marin.

în primele zile ale anului 1984 
constructorii navali din Tulcea 
au început lucrările de con
strucție la un nou tip de cargou 
— nava de 7 500 tdw cu mo
tor lent. în curind se va tre
ce la construcția cargourilor de 
15 000 tdw. La acestea se adau
gă numeroasele utilaje hi
drotehnice necesare construcții
lor hidrocentralelor 
Pentru fabricarea 
utilajelor 
de oameni 
unitate a 
tehnologic
mecanizind și automatizind lu
crările de sudură, ceea ce asi
gură o creștere substanțială a 
productivității muncii. (Necu- 
lai Amihulesci, corespondentul 
„Scînteii").

din țară, 
navelor și 

planificate, colectivul 
ai muncii din această 

reorganizat fluxul 
în halele de montaj.

trăgea 
urechea la vorbele noastre 
și cred că Ie-a șoptit și ce
lorlalți despre ce ne poves
tește prietenul lor și că 
sint lăudați. Altfel nu se 
explică de ce-au început, 
dintr-o dată, toți merii să 
cinte. Căzuse, aici, in Ar
geș. zăpada și merii 
se încăpăținaseră să păs
treze frunzele pe ram și 
fiecare frunză strir.sese 
fulgi albi ca în podul pal
mei și acum, după ce de 
mult încetase să ningă, cin- 
tecul iscat 
prins 
prelungind 
trecerea noastră, spectaco
lul ninsorii.

— Frunziș bogat, rod bo
gat — cugetă cu voce tare 
gazda noastră. inginerul 
Alexandru Manole. șeful 
fermei pomicole Bălilești, 
din cadrul întreprinderii a- 
gricole de stat Pitești. Și 
explică : Vedeți, frunzele 
nu se desprind nici acum 
și încă și-au păstrat cu
loarea. Este foarte impor
tant pentru recolta viitoa
re să păstrezi frunza in 
pom cit mai tirziu. Ea îți 
face diferențierea muguri
lor de rod, ea iți hrănește 
planta. Un singur trata
ment incorect și cad frun
zele incă din iulie, iar po
mul rămine fără hrană.

fără veste a 
să scuture zăpada, 

artificial, la

Creșterea rolului femeilor 
în viata economico socială

COMBINATUL CHIMIC GIURGIU ® 
PRINDEREA DE MAȘINI ELECTRICE 

BUCUREȘTI
Publicăm în pagina a lll-a răspunsurile unor cadre 
de conducere la întrebările : © Cu ce rezultate 
s-a încheiat prima decadă a lunii ianuarie ? ® Ce 
probleme mai sînt de rezolvat și cum se acțio

nează pentru soluționarea lor ?

O imagine a Șantierelor navale din Tulcea

Participarea femeilor — care re
prezintă aproape 51 la sută din popu
lația țării — la vasta activitate crea
toare desfășurată de poporul nostru, 
contribuția tot mai însemnată ce o 
aduc la dezvoltarea economico-socia- 
lă a patriei, afirmarea lor pe mul
tiple planuri reprezintă, in esență, 
o cucerire a societății noastre^ O 
cucerire rezultată din însăși concep
ția revoluționară a Partidului Comu
nist Român, care a situat și situează 
afirmarea rolului femeilor in viața 
societății la loc de primă însemnă
tate. O atare realitate a fost eloc
vent exprimată de Plenara C.C. al 
P.C.R. din Iunie 1973 cu privire la 
participarea mai activă a femeilor la 
viata economică, politică și socială 
a tării, care a reprezentat, pentru 
prima oară în anii socialismului, o 
analiză pătrunsă de orientări clare, 
finalizate in cuprinzătoare programe 
de măsuri, înscriind direcții și obiec
tive precise ale Îmbunătățirii muncii 
de partid consacrate sporirii rolului 
femeilor in societatea noastră. Aceas
ta demonstrează că promovarea unei 
reale condiții de egalitate a femeii 
cu bărbatul, de afirmare deplină in 
Întreaga viată economico-socială • a 
tării nu reprezintă în politica Parti
dului Comunist Român un element 
conjunctural. ci o acțiune practică, 
pentru a cărei finalizare se desfășoa
ră o activitate consecventă și siste
matică. „Avem obligația să facem 
totul pentru a asigura ca femeile, 
care reprezintă mai mult de jumăta
te din națiunea noastră și care au 
un rol de seamă în întreaga dezvol
tare a națiunii — sublinia tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — să parti
cipe activ nu numai la activitatea de 
producție și socială, ci și la condu
cerea tuturor sectoarelor de activita
te. a întregii noastre societăți, cores
punzător capacității și forței Ior“.

Pornind de la concepția revoluțio
nară. definită de secretarul general 
al partidului, potrivit căreia muihea 
și viața femeilor se desfășoară tntr-o 
relație directă cu ansamblul marelui 
angrenaj al societății. Comitetul ju
dețean de partid Sălaj și-a înscris 
în preocupările sale direcții și obiec
tive clare pentru a pune cît mal 
bine in valoare potențialul de mun
că. de inteligentă, de spirit gospo
dăresc al femeilor. Mai ales că ju
dețul nostru face parte din catego
ria acelora care. în ultimul deceniu, 
datorită orientărilor date de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, s-au Înscris cu 
ritmuri accelerate pe calea industria
lizării. dezvoltării economico-sociale 
armonioase. Nu este latură impor
tantă din activitatea județului. îhee- 
pînd cu îndeplinirea sarcinilor eco
nomice. dezvoltarea armonioasă a 
localităților, formarea omului nou, 
care să fie abordată fără contribuția 
efectivă șl afectivă a femeilor, pre
zente astăzi in toate compartimen
tele vieții economice, politice și so
ciale a județului. Un rol deosebit in 
afirmarea plenară a femeii în viața 
societății noastre ii are tovarășa 
Elena Ceaușescu, militant de frunte 
al partidului, savant de renume

mondial — omagiată recent cu deo
sebită căldură de întregul nostru 
popor cu prilejul aniversării zilei de 
naștere, al împlinirii a 45 de ani de 
activitate revoluționară — care și-a 
adus și își aduce o contribuție de 
mare însemnătate la elaborarea și 
înfăptuirea neabătută a politicii in
terne și externe a partidului si sta
tului. la sporirea prestigiului știin
ței românești, intruchipind un stră
lucit exemplu demn de urmat pen
tru toate femeile patriei

Preocuparea statornică 
rii partidului pentru 
orientărilor Congresului

noastre, 
a conduce- 
infăptuirea 
al XII-lea

Letiția iONAȘ 
prim-seeretar al Comitetului Județean 

Sălaj al P.C.R.

șl ale Conferinței Naționale ale 
partidului. vizind sporirea rolului 
femeilor in viața politică, socială și 
economică a-țării, și-a găsit o nouă 
expresie in Programul cu privire la 
selecționarea, pregătirea și promo
varea'femeilor în funcții de condu
cere pe perioada actualului cincinal, 
adoptat in luna iunie a anului trecut 
de Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

în lumina noilor exigențe cuprinse 
în acest program, biroul comitetului 
județean de partid a analizat cu 
toată răspunderea stadiul actual al 
îndeplinirii sarcinilor privind selec
ționarea și promovarea femeilor. Cu 
acest prilej s-a relevat că strădani
ile, consecventa cu care a acționat 
și acționează comitetul județean de 
partid in direcția înfăptuirii pro
priului program de creștere a parti
cipării femeilor la viata economică 
și socială s-au concretizat într-o 
serie de succese remarcabile, incor
porate atit în rezultatele de ansam
blu din unitățile industriale și agri
cole ale județului, cit și în materia
lizarea unor inițiative proprii ale

comitetelor și comisiilor de femei. 
Aceste rezultate au fost posibile și 
datorită faptului că organul nostru 
județean de partid a acordat o aten
ție deosebită creșterii numărului 
femeilor primite în rindurile parti
dului — integrarea femeilor în via
ta politică reprezentind garanția 
participării lor tot mai conștiente 
la onera de construire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate in 
tara noastră. în prezent, ponderea 
femeilor jn organizația județeană de 
partid este de peste 33,5 la sută ; în 
ultimii trei ani, din totalul celor pri
miți în partid aproape 50 la sută sint 
femei, iar in anul trecut procentul 
femeilor se ridica la aproape 52 la 
sută din totalul celor primiți in 
partid. întreaga activitate de pri
mire a femeilor in partid nu s-a 
desfășurat sub semnul nevoii de 
asigurare a unui procent statistic co
respunzător. ci a avut și are în ve
dere calitățile politico-profesionale șî 
etice ale celor care au solicitat sau 
urmează să solicite primirea în rin
durile partidului. Tn acest sens, comi
tetele municipal, orășenești și comu
nale de partid, comitetele de partid! 
și birourile organizațiilor de bază 
din întreprinderi și instituții, co
mitetele și comisiile de femei, 
organizațiile de masă și obștești 
au desfășurat și desfășoară o am
plă muncă poi'tico-educativă 
pregătire profe onală și politică . a 
femeilor, de afirmare a lor ca snecia- 
liști. ca oameni politici. O bună par
te din membrele de partid care au 
dovedit calități politice, organizato
rice și profesionale deosebite au fost 
promovate in funcții de conducere 
(17.3 la 6Ută in aparatul de partid și 
de stat), iar in perspectiva anului 
1985, pe baza programului pe care-1 
avem, procentul va ajunge la 27.5 in 
aparatul de partid. în funcții’e de 
secretari ai birourilor celor 834 or
ganizații de bază. 33,1 la sută sint 
femei, iar din totalul secretarilor co
mitetelor de partid. 40.4 la sută sint.
(Continuare în pag. a II-a)
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Vatra noastră străbună,
vatră a păciiv/

Sint frumoși merii 
dumneavoastră, cu frunze
le lor troienite...

— Primăvara, cind zum- 
zăie albina printre flori, 
sint și mai frumoși, imi 
răspunde. Sau toamna, cind 
se incovoaie crengile de 
rod. Anul acesta (discuția

ganizației de partid a fer
mei și membră a comite
tului județean de partid. 
Povestea lor este simplă și 
frumoasă ca a livezii aces
teia. Fii de țărani amindoi, 
el :— oltean, ea — de prin 
partea locului, s-au cunos
cut in urmă cu 26 de ani la

cerut nimeni să locuim in 
fermă, dar simțeam că așa 
e mai bine și nu ne-am 
înșelat, după cum vedeți.

— Casa specialistului a- 
gricol nu poate fi altunde
va decît acolo unde este și 
locul lui de muncă, ne spu
ne Alexandru Manole. Să

Casa pomicultorului
este în livadă

a avut loc la sfîrșitul anu
lui trecut) credeam că 
se și rup de greutate. 
Niciodată n-au dat pomii 
noștri atitea mere cum 
au dat in acest an. Nici 
spațiul dintre pomi nu s-a 
„odihnit" de ■ fel. Fiecare 
palmă de pămint a produs 
ceva, 
mint 
Totul 
tul e
de drag trăim și muncim 
aici.

„Noi“ — adică el și so
ția sa, Neta Manole, ingi
ner principal, secretara or-

Fiecare palmă de pă- 
trebuie să producă, 
e s-o muncești. To- 
să-ti fie drag. Noi

Curtea de Argeș. El termi
na școala 
ticolă. ea 
cursurile.
căsătorit 
hotărit să-și închine toată 
priceperea și puterea lor 
de muncă acestor ființe ge
neroase și atit de vulne
rabile — pomii. De cind 
sint împreună, casa lor a 
fost livada. Mai intii, in 
valea Topologului. Pe 
urmă, din 1974, aici, la Bă
lilești

— Si agricultor, și nave
tist nu se poate — ne 
spune soția. Nouă nu ne-a

profesională hor- 
tocmai începuse 

Mai tirziu s-au 
și. împreună, au

fii mereu Ia datorie, să știi 
in fiecare clipă ce le lip
sește și ce le prisosește 
plantelor... Eu n-aș putea 
locui' in altă parte. Merii 
aceștia vi se par foarte a- 
semănători între ei, nu-i 
așa 7 Poate chiar identici. 
Nu-i adevărat. Fiecare 
măr este unic, fiecare are 
alt chip, alte pretenții, alte 
rezultate. îi cunosc pe fie
care în parte. Cîteodată am 
senzația 
la mine 
unul ce 
lipsește, 
luri în care merii, in

că merii se 
șl—1 întreb ne 
mai vrea, ce-i
Există multe

uită 
cite 
mai 
fe- 

care

pomii se uită la tine. Cu 
recunoștință. Cu încredere. 
Cu reproș...

Cind au venit aici soții 
Manole, merii din livadă 
abia numărau patru-cinci 
ani de cind fuseseră plan
tați ; o virstă la care era 
nevoie, mai mult ca ori- 
cind, de mina și de min
tea specialistului. Era o 
perioadă grea, preluaseră 
ferma cu 400 000 lei pier
deri, aveau probleme le
gate de lipsa forței de 
muncă și multe altele. 
S-au instalat în... livadă, 
adică la sediul fermei, îm
preună cu cei doi copii. A- 
colo iși au birourile, aco
lo — casa. S-au inhămat ' 
la muncă, dornici să se 
cunoască ceva de pe urma 
lor, așa cum se cunoaște și 
acolo, la ferma de pe valea ■ • • ~ '
fost, pe rind, și mecaniza
tori, și muncitori cu bra
țele, și șefi, și executanți 
ai lucrărilor. Si n-au în
cetat o clipă să învețe. Au 
pornit in meserie ca mun
citori. Apoi au devenit 
muncitori cu înaltă califi
care. Apoi — tehnicieni. Pe 
urmă a mers la facultate 
soția și, la scurt timp, a

riului Topolog. Au

Anica FLORBSCU
(Continuare în pag. a V-a)

Miercurea Niraju- 
lui și Vădașul, Neaua 
și Ghineștii, Rigma- 
niul și Sinsimionul — 
iată țări mul în care 
m-am născut, întins 
înspre Sovata, la nici 
treizeci de kilometri 
de Tirgu Mureș ; uni
vers al colinelor do- 
moale și al văilor pi
torești, așezat intre 
Tirnava Mică și cursul 
superior al Nirajului : 
pămîntul meu 
binecuvintat.

Pentru mine, 
mul acesta este 
Cum și maica e nu
mai una. întrucit 
acest plai mi-este pă- 
mintul pe care m-am 
născut, el ml-a 
cintat leagănul.

Pentru mine, 
mul acesta este 
Cum și maica e

natal
tărl- 
unic.

des-

tări- 
unic.

___  ____  _ nu
mai una, întrucit ni
căieri în altă parte, 
ci numai aici pot eu să 
simt cu adevărat în
destularea sufletească, 
puterea inimii de a 
mă copleși din nou cu 
sentimentele f 
revărsîndu-se, 
dragostei față 
maica care m-a năs
cut : 
vieții 
bucurie 
vetrei.

Ce rost 
pe lume — 
tează fără 
maica-mea 
vatra mea 
patria noastră unică. 
România socialistă 7

Iar toate acestea 
îmi amintesc mereu 
datoria de a lupta, pe 
potriva puterilor noas
tre, pentru țelurile- 
rostuțile cele mai no
bile. Da, să luptăm 
pe potriva puterilor 
noastre pentru țelu- 
rile-rosturile cele mai 
nobile. Și ce inseam-

iubirii 
ale 
de

binecuvîntarea
Și sfinta ei 

- pacea

avem noî 
mă cerce- 
contenire 

Pămînt, 
unică din

nă, oare, această în
datorire pe acest pă- 
mint, in România so
cialistă, acum, în anii 
Congreselor al IX-lea, 
al X-lea, al XI-lea, 
al XII-lea, pentru tine 
— pentru mine — ce! 
care aparține, în 
calitate de cetățean 
maghiar din România, 
marii familii pe care 
o alcătuiește 
poporul țării 7

Nemăsurat de 
Înseamnă, fără

întreg

mult 
doar

ÎNSEMNĂRI
de HAJDU Gyozo

ma atomică, de strigoii 
și stihiile 
nucleare și 
flagrației 
Putem avea 
o mai sacră 
pe astă lume 7

...O imagine îmi 
stăruie în minte : un 
pașnic și blind peisaj 
de toamnă, răsărind 
din adîncul noianului 
de impresii de-acasă : 
culesul. sub poala 
dealurilor de la Vă- 
daș. Elevii din școala^ 
primară, liceenii din 
Miercurea Nirajului, 
Neaua, Vădaș cîntă 
din toată tinerețea 
inimii lor. Valea cea 
îngustă răsună de cin- 
tec, 
piu 
zile 
pe 
ale

rachetelor 
ale con- 
mondiale. 
noi, oare, 

menire

și poate. Nemăsurat 
de mult întru răspun
dere, muncă, omenie, 
în cele nemăsurat de 
multe pe cgre le 
de făcut in viața 
cu zi, in faptele 
diene. înseamnă 
toria de a trăi, 
făptui în așa fel 
cei din satul in 
ne-am născut 
dorească a ne primi 
mereu cu brațele des
chise, ca pe fii ade- 
vărați, să le fie dragă 
revederea. Să ne poa
tă aștepta mere”, 
acasă, cu cozonacii 
numai coajă dulce, cu 
ciorchinii de struguri 
șl cu pîine fragedă, 
de-abia scoasă din 
cuptor, unde s-a ru
menit pe foaie de var
ză. Să viețuim în. așa 
fel incit, datorită 
obolului nostru, pacea 
vetrei natale să fie $• 
mai deplin roditoare 
de bucurie, iar lumea 
întreagă să devină o 
adevărată vatră a pă
cii, mintuită de spai-

avem 
de zi 
coti- 

da- 
de a 
incit 
care 
să-și

cotloanele se um- 
de isonuri slobo- 
cu gura plină. De 
ramurile doldora 
pomilor iau ochii 

culorile portocalii 
roșii-6îngerii ale 
relor ionatane, 
parmenelor aurii, 
soiului bătui, astraha
nul roșu, golden deli
cios. E un spectacol 
mirific : pe coastele 
dealurilor palpită via
ța vie, neastimpărul, 
se întrețese un necon
tenit furnicar. Și toate 
acestea să se poată 
vedea de pe costișele 
copilăriei mele, în 
locurile acelea de ca
păt de lume ! Pare 
de necrezut. în văile 
și poienile noastre — 
cele care fuseseră odi
nioară golgote ale ro
botei zilnice, de cum 
se crăpa de ziuă si 
pînă în amurgul tir
ziu — ripi și coaste 
arse, seci, în stare 
să-I pună in genunchi, 
să-1 doboare pe țăra
nul sărman... Ei, dacă 
ar putea vedea bu
nica mea, legendara

(Continuare 
in pag. a V-a)

ori 
me- 
ale 
ale
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCII Uzina-școală

DIVERS
Bega din nou
in matca

Inginerul Cornel Socaciu de la 
Șantierul din Timișoara al Trus
tului „Energo-construcția" — 
București este autorul unei so
luții originale de subtraversare 
a canalului Bega. Era nevoie de 
instalarea sub albie a trei 
conducte metalice cu diame
trul intre 1 000 și 2 000 mi
limetri și a altor două colec
toare de canalizare. Proiectul 
prevedea ca incinta uscată de 
lucru să fie asigurată prin de
vierea Begăi și realizarea, de 
o parte și de alta a albiei ini
țiale, a unor pereți din beton. 
Operație costisitoare și de dura
tă. Inginerul Socaciu a găsit o 
cale mult mai economicoasă și 
rapidă de execuție : construirea, 
in locul pereților de beton, a 
unui batardou din argilă. Deci, 
fără ciment și fără oțel-beton. 
Lucrarea, care a inclus șl devie
rea Begăi pe o lungime de 60 de 
metri, dar fără întreruperea na
vigației, a fost executată in nu
mai 6 luni față de 12 luni cit se 
prevăzuse inițial. Acum, totul a 
reintrat în normal, Bega a reve
nit la vechea albie, iar construc
torii iși văd de alte treburi. Ră- 
mlne insă această adevărată lu
crare de artă inginerească.

Expoziție 
neobișnuită

Să tot stai și să-l auzi vorbind 
pe tinărul inginer Gligor Cior- 
tea, președintele C.A.P. din 
Marpod, județul Sibiu, despre 
„oamenii mei de toată isprava". 
Ți-i prezintă pe cei mai buni 
dintre cei mai buni, in rindul 
cărora li așază, la loc de aleasă 
cinstire, pe mecanizatorii loan 
Dobrilă, Ștefan Schuster, P. 
Gheorghe, Dieter Gunesch. Cu 
ei și cu ceilalți oameni ai „lui" 
a aplicat o nouă tehnologie pen
tru lucrarea pămintului argilos 
de pe valea Hlrtibaciului și — 
după cum aflăm din ziarul „Tri
buna Sibiului" — anul trecut 
s-au obținut aici cele mai mari 
recolte de cereale din întreaga 
istorie a așezării.

Dar tinărul inginer-președinte 
mai are o pasiune : caii. Alături 
de tractoare și mașini agricole, 
caii au devenit o prezentă vie 
și economicoasă in tot felul de 
lucrări. Din pasiunea pentru ei 
și-a amenajat acasă o inedită și 
foarte atractivă expoziție cu... 
cai. Cai pictați, desenați, foto
grafiau sau țesuți pe pinză albă 
ca neaua. Nu intîmplător, caii 
din Marpod sint crescuți și in- 
grijiți... ca la carte.

Cu sănătate 
| și noroc

I

I
I
I
I
I
I

Lucrătorii Consiliului popular 
al municipiului Tirgu Jiu au săr
bătorit-o pe colega lor Cecilia 
Guțu, la ieșirea la pensie. Un 
gest firesc, colegial, in cazul 
Ceciliei Guțu acesta a avut insă 
un plus de emoție și căldură. In 
calitate de șef al Oficiului de 
stare civilă, timp de aproape un 
sfert de veac, ea a oficiat nu 
mai puțin de 18 000 de căsătorii, 
adresindu-le proaspeților miri 
de tot atitea ori tradiționala 
urare „Casă de piatră" și a în
registrat peste 51 000 de nou- 
născuți, adresindu-le părinților 
urarea de sănătate și bucurie. 
Cifre care înseamnă mai bine de 
jumătate din populația matură. 
a municipiului și întreaga gene
rație tlnără a acestuia. Printre 
ultimii miri pe care i-a asistat 
in calitate de șefă a Stării Ci
vile s-au aflat și doi dintre pri
mii nou-născuți înregistrați de 
ea cu peste două decenii in 
urmă.
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Fermierul 
din Adămuș

Mihai Orlandea din comuna 
Adămuș a devenit un nume de... 
renume in rindul crescătorilor 
de animale din județul Mureș. 
Gospodăria lui numără azi nu 
mai puțin de zece vaci. De 
la una din ele a obținut in
tr-un an peste 8 000 litri de lap
te. In 1983 a vindut la fondul de 
stat mai bine de 40 000 litri de 
lapte. Producția medie realizată 
a fost de peste 4 500 litri de fie
care joiana. Acum, după ce și-a 
asigurat adăpatul vacilor prin 
conducte de apă, este preocupat 
de asigurarea unei instalații de 
muls. „Că e greu — ne spune el 
— să mulgi zilnic zeci de șișta- 
re. Mat ales că mi-am pro
pus să sporesc numărul joiane- 
lor cu incă cinci".

Meșterul 
ceasornicar

Florică Oprea este ceasornicar 
in cadrul cooperativei „Straja" 
din Lupeni. In cele peste trei 
decenii de cind lucrează aici, el 
a reparat și recondiționat sute 
de mii de ceasuri de toate tipu
rile și dimensiunile, unele dintre 
ele datînd incă din secolul tre
cut.

Despre meșterul Florică Oprea 
s-a dus vestea nu numai in Va
lea Jiului, ci șt in alte județe 
pentru răbdarea, indeminarea și 
ambiția cu care redă sau pre
lungește viața ceasornicelor. Așa 
se face că l-au trecut și-i trec 
pragul și oameni veniți din alte 
părți ale țării, pentru a-și re
para ceasuri de care-i leagă fru
moase amintiri și nu se îndură 
să renunțe la ele. Meșterul Flo
rică Oprea nu refuză pe nimeni 
și nu spune niciodată „Nu se 
poate". Cu fiecare „tic-tac" 
readus la viață iși mai adaugă o 
bucurie in buchetul sutelor de 
mii de pină acum.

Multe inainte !
Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
Scinteii"

ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI

Rezultatele bune ale cooperativei nu au cum justifica

incălcarea legislației
Este adevărat, cooperativa agri

colă de producție Deleni, județul 
Vaslui, are rezultate economico-fi- 
nanciare 
producții 
ganizarea 
ții — se ____ __  _ _______
adresată conducerii partidului nos
tru. Dar oare acestea dau dreptul 
conducerii cooperativei să nu res
pecte hotărîrlle privind valorifica
rea unor produse agroalimentare, 
să încalce regimul de sacrificare a 
animalelor, să nu respecte preve
derile legii de retribuire a muncii 
în unitățile agricole cooperatiste 7 
— se întrebau autorii scrisorii a- 
dresate conducerii partidului.

Din raportul de cercetare a scri
sorii. care a fost încredințată spre 
verificare Comitetului județean Vas
lui al P.C.R., aflăm că. în cea mai 
mare parte, sesizarea se confirmă. 
Astfel, fără aprobarea adunării ge-

bune, ca urmare a unor 
corespunzătoare, prin or- 
tot mai bună a activită- 
relata într-o scrisoare

Fondurile pentru
Consiliu! Centrai de 

Muncitoresc al Activității 
mice și Sociale, împreună 
tiviști de la Consiliul de 
și Comitetul județean 
P.C.R. au cercetat Ia Schela de 
extracție petrolieră Ticleni — așa 
cum a indicat secretarul general 
al partidului — sesizările cuprinse 
într-o scrisoare privind folosirea 
nejudicioasă a forței de muncă, 
aplicarea unor penalizări nefonda
te, precum 
constituirea 
activitatea 
unității.

Raportul de cercetare a
că, într-adevăr, s-au aplicat pena
lizări pentru neindeplinirea sarci
nilor de producție, însă că acestea 
au fost stabilite în conformitate 
cu legislația în vigoare, fiind pro
puse de către șefii de ateliere, bri
găzi. servicii, compartimente si 
aprobate de biroul executiv al 
consiliului oamenilor muncii. De 
asemenea, sînt 9 maiștri care au 
ca studii școala medie tehnică și 
sînt încadrați în funcții tehnice la 
compartimentele de protecția mun
cii. producție. Pentru a completa 
numărul de maiștri lipsă de la bri- 

. găzi, în timpul controlului s-au luat 
măsuri ca un număr de 4 din aceș-

Si unele 
unor fonduri 
sportivă din

Control 
Econo- 
cu ac- 

Miniștri 
Gorj ai

nereguli in 
pentru 
cadrul

precizat

nerale si a forurilor competente ju
dețene. președintele, contabilul-șef 
și inginerul-șef ai C.A.P. au dis
pus retribuirea muncii la ceapă, 
cartofi, finuri cultivate și sfeclă 
furajeră cu cote contrare legii. Un 
fapt deosebit de grav este și acela 
că, cu bună știință, conducerea coo
perativei s-a sustras de la a con
tracta cu statul aproape 3 000 kg 
caș de oi, valorificîndu-le pe alte 
căi. Așa a procedat și cu mieii, sa- 
crificind 81 capete și vînzînd car
nea rezultată. în unitate s-au găsit 
în stoc, la data controlului^ 292 tone 
grîu, din care 242 tone provenite 
din anii anteriori, cantitate rămasă 
din fondul de semințe, fondul de 
rezervă pentru consumul alimentar 
și de retribuire a muncii, necon
sumate. Este adevărat, așa cum se 
precizează in referatul de cerceta
re, nu s-au constatat sustrageri de 
produse în interes personal.

în timpul controlului s-a dispus 
livrarea la fondul de stat a respec
tivei cantități de griu si a 166 tone 
porumb ce nu-și găsea, de aseme
nea, justificare ; s-au luat măsuri 
pentru respectarea hotărîtă a nor
melor legale privind sacrificarea 
animalelor și pentru valorificarea 
cărnii și aplicarea strictă a princi
piilor de retribuire a muncii.

Desigur, cei ce au încălcat, cu 
bună știință, prevederile legii au 
fost trași la 
zează astfel 
rativei. Ion 
de partid, 
secretar al 
de partid, 
ginerul-șef ; 
der. alte 
cooperativei, 
șef au fost 
partid sau ;

răspundere. Se preci- 
că președintele coope- 
Moșanu, organizatorul 

Alexandru Apostol, 
comitetului comunal 
Aneta Popescu, in- 

al C.A.P., Lungu Toa- 
cadre din conducerea 
. inclusiv contabilul- 
sancționați pe linie de 
administrativă.

asociația sportivă
tia să fie trecuți in funcția de mai
stru de brigăzi.

Așa cum se afirma in sesizare. 
Ia această unitate s-a încălcat le
gislația în legătură cu constitui
rea unor fonduri pentru activitatea 
echipei de fotbal care activează în 
divizia C. Astfel, cu ocazia acor
dării primelor pentru depășirea 
planului de producție la gaze, bi
rou] executiv al consiliului oame
nilor muncii a stabilit ca, in mod 
benevol — rămîne de văzut dacă 
acest caracter benevol a fost res
pectat I — oamenii muncii care au 
primit aceste prime să dea cite 10 
lei pentru constituirea unui fond 
destinat activității sportive si. în 
mod deosebit, echipei de fotbal. In 
mod greșit directorul întreprinde
rii, Doman Alexandru, a stabilit 
ca pentru sumele colectate să nu 
se emită chitanțe, ci să se facă 
numai un proces verbal în care să 
se evidențieze suma colectată.

Se precizează că pentru cheltu
ielile făcute nu există nici un act 
justificativ, decit un caiet în care 
președintele asociației înscrie cum
părăturile si plățile, iar beneficia
rii de cheltuieli semnează de con
firmare. S-a adeverit și faptul că 
toți oamenii muncii cotizau cu 
cîte 5 lei pentru asociația sportivă, 
pe bază de consimțămînt scris, iar

legal constituite
sumele se încasau de către casieri 
1a plata retribuției.

în timpul controlului, s-au sta
bilit împreună cu Comitetul jude
țean Gorj al P.C.R.. măsuri co
respunzătoare : s-a oprit încasarea 
cotizației de 5 lei de către casierii ’ 
plătitori, urmind ca aceasta să fie 
strinsă de către asociația spor
tivă ; consiliul județean de e- 
ducație fizică și sport și con
trolul financiar intern al trustului 
de foraj-extracție vor efectua un 
control de fond al gestiunii finan
ciare a Asociației sportive Țicleni ; 
s-a interzis încasarea de rețineri 
din primele acordate și s-au luat 
măsuri ca sumele încasate pină în 
prezent să fie înregistrate și folo
site în mod legal prin contabilita
tea asociației sportive.

Pentru deficientele constatate In 
activitatea schelei. împreună cu 
secretariatul Comitetului județean 
Gorj al P.C.R. și Ministerul Pe
trolului, s-a stabilit sancționarea 
disciplinară a directorului, biroul 
Comitetului orășenesc Ticleni al 
P.C.R. urmind să discute activita
tea desfășurată de tovarășii Do
man Alexandru, directorul schelei, 
Chiliban Constantin, secretarul co
mitetului de partid, și Scurtu 
Gheorghe, președintele comitetului 
sindical.

Vorbindu-ne despre 
uzină, tovarășul Ste
lian Chiru, secretarul 
comitetului de partid, 
președintele consiliului 
oamenilor muncii de 
la întreprinderea Me
canică fină din Capi
tală — uzină care, 
după cum sugerează 
chiar denumirea el, 
este o unitate de virf 
a calificării profesio
nale — a început prin 
a se referi la fluxul 
producției de... ingi
neri, maiștri și munci
tori de inaltă califica
re.

— De ce vă mirați ? 
Despre așa ceva veți 
putea auzi oriunde, in- 
cepind cu uzina veci
nă, „Aversa", pină-n 
cel mai îndepărtat 
colț de țară. E drept, 
producția noastră fizi
că înseamnă aparate 
de măsură și control, 
dar ea se realizează 
tocmai datorită acestui 
flux continuu de pre
gătire a oamenilor. Și 
invers.

— Și cine participă 
la acest flux ?

— Toți oamenii uzi
nei. Ba ceva mai mulți, 
dacă luăm in seamă 
și familiile lor.

încercăm scurte po
pasuri la diferite „re
pere" ale acestui flux. 
Ni se propune s-o 
luăm de la capăt, a- 
dlcă de la... grădinița 
de copii a întreprinde
rii.

— E un punct foarte 
Important, ne preci- 

. zează sociologul uzi
nei, tovarășul Con
stantin Neagu, care 
selecționa seturile... 
de jucării pentru țintii 
grădiniței. Nu era vor
ba doar de simple 

\ păpuși și ursuleți. Ju-

cărțile construite in 
bună parte de părinții 
care lucrează în uzi
nă reproduc ingenios, 
In miniatură, aparate, 
piese, instalații, pe care 
cei mari le produc 
„de-adevăratelea", la 
scara unu pe unu, mi
gălite cu mină de pă-\ 
rinte, stirnind, cu îna
riparea imaginației, 
dorința de a imita și 
întrece în hărnicie. 
„Azi — ai noștri 
grădiniță, mîine — 
noștri in uzină" 
zimbește sociologul, 
adaugă : „Dar i
ceva veți găsi pretu
tindeni in țară".
Cine-a fost „ieri" so
ciologul 7 Muncitor in 
întreprindere, apoi se- 
ralist.

Zi de vacantă la li
ceul uzinei Mecanică 
fină 7 Nu se părea, 
după forfota din 
lier. Se pregătea 
cerea în atelierul 
tru „boboci" a 
mașini., vechi din ha
lele uzinei. De ce ma
șină veche ?

— Pentru că chiar 
dacă a ieșit „la pen
sie" din hala uzinei — 
este un strung foarte 
bun pentru miinile ce 
ating prima dată o 
manetă, ni se răspun
de. Cu adăugirea : 
Este unul din -strun
gurile 
La el 
r înduri 
Stelian 
maistru, Traian Mareș 
și loan Alecu, ingi
neri. Foști seraliști. 
Asemenea mașini au 
fost multe — oameni 
la fel.

„Seraliștiî uzinei", 
astfel sint denumiți 
sutele și sutele de oa
meni care după orele

la 
ai

• Si 
așa

ate- 
du- 

pen- 
unei

autodepășirii». 
au lucrat trei 
de strungari : 

Chiru, azi

de muncă se îndreap
tă zilnic spre sălile de 
clasă ale liceului, șco
lii de maiștri sau in
stituțiilor de învăță
mint superior. Mulți 
din ei — familii în
tregi. Lăcătușul-ajus- 
tor Elena Năstase a 
obținut nota maximă 
la examenul pentru o 
categorie superioară. 
Nu mai e la prima ti
nerețe, are trei băieți 
mari : Marian, munci
tor cu înaltă califica
re, Mircea și Dragoș
— subinginerî. Toți la 
Mecanică fină. Soțul
— Vasile, strungar 
la „23 August". Ea
— muncitoare, soție, 
mamă.

— Cind ați avut 
timp și de învăță
tură ?

— Păi ăsta e un 
timp pe care trebuie 
să-l ai ca să te soco
tești in rindul lumii. 
Așa cum ai timp de 
muncă sau de alte lu
cruri. Obiceiul de a 
învăța ni s-a format 
la fel ca și acela de a 
munci. Iar fără învă
țătură, munca nu-și 
are gustul pe care ar 
trebui să-l aibă.

Acum se pregătește 
pentru o nouă catego
rie : „Toți ai mei în
vață, cum să rămin eu 
deoparte ? Așa-s tim
purile azi in țara 
noastră".

Intr-adevăr, așa sint 
timpurile in România 
de azi : de continuă 
ridicare a demnității 
omului, prin învăță
tură și muncă. Și prin 
aceasta, de continuă 
ridicare a demnității 
unei patrii in care 
toți fiii ei muncesc și 
învață.
laurențiu DUȚA

Invitații la Poiana Brașov

Adevărul nu poate fi escamotat
De la Suceava a sosit o scrisoare 

adresată conducerii partidului in 
care se relatau fapte de necinste 
ce s-ar fi petrecut la Baza jude
țeană de aprovizionare tehnico- 
materială din localitate. în princi
pal se afirma că factorii de răs
pundere din această unitate ar pa
trona sustragerea sistematică din 
magazii a diferite mărfuri — acu
mulatori auto, anvelope, piese de 
schimb auto — care ar fi apoi fo
losite pentru autoturismele perso
nale sau vîndute unor particulari.

La indicația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu scrisoarea a fost dată 
spre rezolvare președintelui Curții 
Superioare de Control Financiar și 
ministrului de interne.

Verificările au fost efectuate 
atît la B.A.J.T.M. Suceava, cit și 
la 6 întreprinderi furnizoare ale 
bazei și la 16 unități care se apro
vizionează de la bază, asupra ope
rațiunilor de aprovizionare, livra
re și evidență a mărfurilor ; s-a 
discutat cu activiști ai organelor 
locale de partid și de stat, cu oa
meni ai muncii din intreprindere.

Concluzia finală este că scrisoa
rea este neîntemeiată, are un ca
racter tendențios, calomniator, fiind 
făcută cu scopul compromiterii 
conducerii unității.

Așa cum se precizează în rapor
tul de cercetare, in Întreprindere 
există ordine si disciplină — spre 
deosebire de situația cu totul neco
respunzătoare care era pină la nu
mirea in 1977 a actualei conduceri 
— ca urmare a măsurilor ferme 
luate de aceasta pentru eliminarea 
lipsurilor și abuzurilor, inclusiv 
scoaterea din funcție a unor ele
mente nedisciplinate și incorecte ; 
acele persoane continuă si în pre
zent să adreseze amenințări con
ducerii bazei. Directorul, directo
rul adjunct comercial și contabilul 
șef au o bună pregătire, multă ex
periență, respectă principiile mun
cii și conducerii colective. sînt 
apropiați, de oameni și ii ajută atît 
în problemele de muncă, cit și în 
soluționarea celor personale.

în urma verificărilor efectuate, 
s-au constatat, totuși, și unele lip
suri și abateri in activitatea unor 
lucrători ai bazei care, prin modul

Incorect în care au întocmit unele 
documente de livrare, au favorizat 
sustragerea unor mărfuri. Pentru 
deficientele constatate in privința 
eliberării unor delegații, în comple
tarea documentelor și tinerea unor 
evidente, au fost aplicate 8 sanc
țiuni disciplinare și 14 amenzi 
contravenționale, Totodată, au fost 
luate operativ o serie de măsuri 
privind îmbunătățirea circulației, 
gestiunii și evidentei documentelor, 
creșterea exigentei controlului, re
organizarea unor gestiuni materia
le. înlocuirea unor gestionari.

Ținind seama de specificul acti
vității bazelor de aprovizionare 
tehnico-materială și de faptul că 
existenta în aceste unități a unor 
deficiente poate determina sau fa
voriza păgubirea avutului obștesc, 
este necesar să fie precis reglemen
tate competentele în aprobarea di
feritelor operațiuni și în elibera
rea documentelor respective și să 
fie întărit controlul asupra tuturor 
operațiunilor, in mod deosebit con
trolul preventiv.

Comparațiile privind frumusețea 
stațiunii Poiana Brașov se succed 
una după alta. I se spune Poiana 
soarelui. Si i se spune întemeiat. 
Pentru faptul că oricum s-ar roti 
soarele pe bolta cerului, 
mite permanent razele 
geografică de „oval" a 
se spune Poiana zăpezii, 
devăir. în anii abundentei 
mult căutata pulbere albă zăboveș
te aici, spre bucuria amatorilor de 
sporturi de iarnă, pină la sfîrșitul 
lunii mai. I se mai spune de o vre
me încoace și Poiana splendorilor 
arhitectonice. Și la fel de întemeiat. 
Aici, în „ovalul" solar al Postăva
rului, s-au construit in ultimii ani

el îsi tri
pe forma 
Poienii. I 
Și, într-a- 
în zăpadă,

adevărate bijuterii arhitecturale — 
hotelurile : „Alpin", „Ciucaș", „Pia
tra", „Teleferic", Sala polivalentă 
ș.a. Ultima rivalizează, prin func
ționalitate și do-tări, cu oricare edi
ficiu de acest fel din stațiunile re
numite ale Europei. Dacă mai a- 
dăugăm și faptul că Poiana este 
denumită și „Poiana sporturilor" — 
avind patinoar, renumite pîrtii de 
schi, piscine, săli de practicare a 
exercițiilor fizice, două instalații de 
transport pe cablu — conturăm, pe 
scurt, „portretul" celei mai frumoa
se stațiuni montane și de practicare 
a sporturilor de iarnă din țara noas
tră. (Constantin Priescu).

Neculai ROȘCA
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Bihorul se află printre județele cu 
cea mai bună stabilitate a .cadrelor 
medicale, cu o fluctuație foarte mică 
pe posturi : aproape jumătate din 
medicii județului au o vechime 
neîntreruptă de cel puțin un dece
niu în același loc de muncă. Foar
te mulți medici s-au legat de aceste 
meleaguri de peste două-trei dece
nii, din ziua in care, veniți aici pen
tru prima dată, nu au mai încercat 
să se transfere în alte locuri nici 
cind aveau posibilitate să opteze 
pentru alte localități sau județe.

Fenomenul stabilității avind o 
constanță, de regulă nu poate fi pus 
pe seama intîmplării. Căutîndu-i ex
plicațiile, aveam să constatăm că 
meritul aparține, în bună măsură, 
organizatorilor de asistență medicală 
din județ. De aceea considerăm 
oportună prezentarea acestei expe
riențe bune, cu atit mai mult cu cit 
există județe în care tinerii medici 
abia ajung să iși cunoască atribuțiile 
și, după numai cîteva luni, caută pe 
toate căile să plece în alte localități.

— Care este „secretul" — dacă îl 
putem numi așa — stabilității la lo
cul de muncă a tinerilor repartizați 
in județul dv. 7 — am întrebat, la 
începutul investigației noastre, pe 
tovarășul dr. loan Popa, directorul 
Direcției sanitare a județului Bihor, 
medicul care de peste un sfert de 
veac răspunde de acest sectar, fiind 
el însuși un exemplu de atașament 
stabil fată de oamenii locului.

— Noi îi așteptăm și îi primim pe 
tinerii medici, repartizați în județ, 
ca pe propriii noștri copii. Sînt in- 
tîmpinați cu solicitudine de organele 
locale, li se arată in mod deschis ce 
așteptăm de la ei, cu ce probleme 
sintem confruntați. Cu grijă, aș pu
tea spune părintească, ne interesăm 
de familiile lor — existente ori in 
devenire — le oferim locuințe cores
punzătoare. Le asigurăm pină și bu
telia de aragaz, tocmai pentru a-i 
scuti de griji care le-ar putea răpi 
din timp sau care i-ar putea descu
raja la început de profesiune. Odată 
instalați, nu îi lăsăm să se simtă 
„străini". îi antrenăm in diferitele 
noastre acțiuni, incit ei se simt re
pede oameni de-ai locului, membri 
ai unei mari familii de care le-ar 
veni greu să se despartă.

Desigur — a continuat 
torul — atmosfera caldă, 
nu are nimic comun cu lipsa de exi
gentă. încă de la început, tinerii 
simt cit de mare le este respon
sabilitatea pentru sănătatea oame
nilor aflați in grija lor. Ei știu 
că avem sarcina, potrivit concepției 
științifice și umaniste a politicii sa
nitare a partidului nostru, de a pre
veni îmbolnăvirile și de a contribui 
la creșterea indicelui demografic, Ia 
reîntinerirea populației. în condițiile 
în care prevenirea bolilor a trecut

interlocu- 
colegială.

— Este adevărat că puteam merge 
și in altă parte, dar cine face stagiu 
la Oradea, greu mai pleacă din ju
deț. Felul în care am fost primiți, 
încurajați, ajutați, ne-a făcut să nu 
stăm pe ginduri.

— Faptul că locuim în clădirea 
dispensarului unde dispunem de un 
apartament spațios avind apă cu
rentă, iluminat electric etc. ne ajută 
foarte mult. Nefăcînd naveta la Ora
dea, sîntem aici la orice oră din zi 
și noapte, la dispoziția celor care au 
nevoie de noi. Dotarea pe care o

fiecare 
îngrijit

tinăr sau 
si care te

nu te emoționeze 
adult pe care l-ai __ ___ „___„
privește ca pe un membru al pro
priei familii, cu care ai împărțit mo
mente grele, dar și bucurii. Faptul 
că mortalitatea prenatală este cea 
mai mică din țară, in satele de care 
răspundem, că anul trecut mortali
tatea infantilă a fost zero, ne dă o 
mare satisfacție profesională. în 
aceste rezultate se reflectă, o spu
nem fără falsă modestie, și o parte 
din munca noastră. Credem că suc
cesele și satisfacțiile noastre profe-

Unde medicii „prind rădăcini44
și sănătatea înflorește mai trainic

Din experiența județului Bihor privind asigurarea stabilității cadrelor sanitare

pe primul plan in activitatea noas
tră medicală, dispensarul joacă un 
rol important pentru depistarea, in 
stadii incipiente, a unor boli. Ceea 
ce înseamnă că fiecare medic trebuie 
să iși cunoască bine oamenii din 
comună, de a căror sănătate răs
punde.

încercăm să aflăm și alte opinii 
ce vizează „secretul'1 stabilității me
dicilor din Bihor. Ne deplasăm la 
dispensarul medical comunal din 
Sălard, căruia îi revine grija pentru 
cei 5 300 locuitori din satele Hodoș 
și Sintimbreu. Dispensarul din Să- 
lard — ca dealtfel toate celelalte uni
tăți similare din județ — are. pe lin
gă cabinetele de consultații și tra
tament, și locuință pentru medicii 
care lucrează aici. îi întrebăm pe 
dr. Maria Marge, medic pediatru, și 
pe dr. 
ralist. 
stagiul 
pentru 
Sălard 1

Ociavian Marge, medic gene- 
ce i-a determinat ca, după 
efectuat la Oradea, să opteze 
județul Bihor, pentru comuna

avem la dispensar ne permite să in
tervenim la timp, operativ, preve
nind complicații sau evoluții severe 
ale unor boli. Pentru noi, la început 
de drum în profesie, aceste aspecte 
sint foarte importante.

Pe dr. Mariana Molnar și dr. Iosif 
Molnar, de la dispensarul comunal 
Mișca, i-am intilnit tocmai cind se 
întorceau de la Sărsig și Poclușa de 
Barcău, două din cele șapte sate de 
care răspund.

— Zilnic, ne 
Intr-o așezare 
zurile curente, ...........
dea, la fața locului, tot ce este legat 
de viața și sănătatea oamenilor. Sa
tisfacțiile noastre sînt foarte mari. 
Uitați, chiar acum, văzîndu-1 pe un 
tinăr pe tractor ne-am amintit cu 
emoție și duioșie că a fost primul 
copil adus pe lume de noi. ca me
dici, cind am venit în Mișca. Ne 
întilnim zilnic cu oameni pe care-i 
cunoaștem din punct de vedere me
dical de dinainte de a se naște, pină 
acum dnd... au și ei copii. Cum să

deplasăm cel puțin 
pentru a rezolva ca- 
dar si pentru a ve-

slonale se bazează, In primul rînd, 
pe stabilitatea noastră in comuna 
Mișca. S-a creat și s-a permanenti
zat o încredere reciprocă intre noi și 
locuitorii satelor -de a căror sănă
tate răspundem, am ajuns să cu
noaștem amănunțit fiecare familie, 
fiecare om, cu bucuriile, necazurile 
și problemele lui. A crescut încre
derea sătenilor în medic și in me
dicină, ceea ce explică și rezultatele 
noastre in Îngrijirea copiilor. Acum 
sintem preocupați să găsim modali
tățile adecvate pentru a combate 
mentalitatea unor familii de a avea 
un număr redus de copii. Părinții și 
bunicii noștri, deși întimpinau mari 
greutăți în vremurile acelea, se 
considerau cu atît mai de vază cu 
cit aveau mai mulți feciori și fete. 
Este o tradiție la care este bine să 
revenim, importantă nu numai din 
punct de vedere social și economic, 
ci și pentru că exprimă o stare de 
bine, de sănătate deplină.

La Marghita, unul din cele mai ti
nere orașe ale țării, avind 16 000 lo
cuitori și un spital foarte bine do-

tat, cîteva dispensare și medici spe
cialiști acoperind toate domeniile, 
stăm de vorbă cu dr. Mircea Pop, 
unul din „veteranii" locurilor. De 
mai bine de trei decenii iși desfă
șoară activitatea de medic și de 27 
de ani ca organizator, ca director. 
Dar din tot ce a făcut în acești ani, 
cu adevărată pasiune, înțelegem — 
după. însuflețirea cu care ne dă ex
plicații în fața machetei — că reali
zarea la care ține cel mai mult este 
sanatoriul de la Pădurea Neagră. 
Sanatoriu care și-a ciștigat de pe 
acum faimă prin rezultatele specta
culoase obținute în tratarea unor 
afecțiuni cronice pulmonare, astm 
bronșic, alergii etc. Copiii veniți aici 
din multe alte județe s-au întors 
acasă sănătoși, iar prin asigurarea 
unui proces de învățămint adecvat 
ei și-au putut continua, fără între
rupere, anul școlar.

— Sigur că stabilitatea mea In 
această zonă — ne spunea dr. Mircea 
Pop — s-a regăsit în perseverența 
cu care am urmărit realizarea sana
toriului, cu sprijinul nemijlocit al 
organelor locale. Nu cred să existe 
o zonă mai frumoasă și mai potrivi
tă pentru acest scop terapeutic decit 
Pădurea Neagră. Eu cred că merită 
să trăiești aici chiar și numai pentru 
faptul de a participa la înfăptuirea 
unui astfel de lucru.

Ar mai.fi multe de adăugat și din 
activitatea altor medici aflați 
același loc de muncă, de multi ani. 
Dr. Molnar Emeric lucrează 
aproape 20 de ani in comuna Tarcea, 
dr. Ane Eduard de un sfert de veac 
în comuna Săcucni, dr. Nagy Kalman 
și dr. Sabin Golcea sînt de 30 de 
ani în Marghita etc. Copiii unora se 
pregătesc 
din acest 
ților lor.

— Noi

CREȘTEREA ROLULUI 
FEMEILOR IN VIAȚA 
ECONOMICO-SOCIALĂ 

(Urmare din pag. I)
de asemenea, femei. Ponderea femei
lor alese in organele de partid se ri
dică la 36 la sută, iar in organele de 
stat ajunge la 40,5 la sută. Nu mai 
puțin de 104 femei (45,6 la sută) sint 
secretari adjuncți ai comitetelor mu
nicipal, orășenești și comunale de 
partid și 60 (adică 33,9 ia sută) sînt 
vicepreședinți ai consiliilor populare 
municipal, orășenești și comunale.

Cu toate progresele realizate in 
acest domeniu, biroul comitetului ju
dețean de partid a ajuns la conclu
zia, pe baza analizelor efectuate, că 
în unele sectoare importante ale vie
ții economico-sociale nu s-a acționat 
cu consecvența și exigenta necesare 
pentru cunoașterea, perfecționarea și 
promovarea unui număr mai mare 
de femei in funcții de conducere, in 
concordanță cu sarcinile stabilite și 
cu posibilitățile existente. Astfel, 
doar 2,6 la sută dintre directorii în
treprinderilor sînt femei, numai 11,9 
la sută sint președinți ai cooperati
velor agricole de producție. în postu
rile de conducere din unitățile indus
triale. construcții, transporturi și a- 
gricultură 6e află in prezent doar 
14,9 la sută femei. Biroul comitetului 
județean de partid a constatat că in 
aceste sectoare, precum și in altele, 
activitatea de selectare și promovare 
a femeilor se confruntă încă cu men
talități conservatoare, cu incercâri de 
a justifica nespecificitatea unor func
ții de conducere pentru așa-numitul 
„sex slab", deși avem și în județul 
nostru multe femei care, odată în
vestite cu sarcini de răspundere, au 
dovedit și dovedesc calități de orga
nizatori capabili, de oameni compe- 
tenți in conducerea sectoarelor res
pective. Este suficient să amintim 
rezultatele remarcabile în activitatea 
economică, de autoconducere. auto- 
gospodărire și autoaprovizionare ob
ținute de comunele Horoatu Crasnei, 
Pericei, Ileanda, Bobota, sub „ba
gheta" unor femei-primar ; în alta 
sectoare importante (învățămint, cul
tură, cooperație) în care munca de 
coordonare o desfășoară multe femei 
rezultatele sînt. de asemenea, bune.

Avem în județ o serie de unități 
industriale, nu puține la număr, in 
care femeile dețin ponderea absolu
tă. A.șa se prezintă lucrurile la în
treprinderea „Filatura" din Zalău, 
întreprinderea de confecții din 
Jibou, întreprinderea de tricotaje 
din Cehu Silvaniei. Dacă în privința 
promovării femeilor în organele și 
organizațiile de partid din aceste 
unități există o temeinică preocupare , 
(secretarii comitetelor de partid sînt. 1 
în totalitate, femei, iar cei ai birouri- 1 
lor organizațiilor de bază sînt în pro- I 
porție de 80 la sută femei), pe linia 
conducerii administrative situația 
este cu totul nesatisfăcătoare. O sin
gură unitate are femeie în funcția 
de director, un singur inginer-șef — 
femeie și două femei — contabil-șef. 

în urma reconsiderării critice a re
zultatelor obținute pînă acum, a ana
lizării situației existente și posibili
tăților insuficient folosite, biroul co
mitetului județean de partid a adop
tat. în spiritul exigentelor privind i 
îmbunătățirea stilului de muncă al : 
organelor și organizațiilor de partid. . 
formulate de tovarășul Nicolae ■ 
Ceaușescu la consfătuirea de la Man- | 
galia, măsuri menite să determine : 
creșterea valorică ce trebuie 6ă se 
producă in procesul de îmbunătățire 
a activității de selecționare, pregăti
re și promovare a femeilor in funcții 
de conducere. Comitetul județean de ; 
partid a reanalizat rezerva de cadre 
în așa fel incit in toate funcțiile din 
nomenclatura proprie și a unităților 
subordonate, ponderea femeilor să 
fie de cel puțin 40 la sută, față de 
34 la sută cit este în prezent. în ideea 
asigurării unor cadre temeinic pre
gătite din rindul femeilor pentru o 
serie de activități de conducere vor 
fi selecționate cele care întrunesc 
certe calități profesionale și politice 
pentru a urma cursurile școlilor in- 
terjudețene de partid sau ale Acade
miei „Ștefan Gheorghiu".

Organele și organizațiile de partid 
vor avea o deosebită grijă ca femei
le să fie selecționate, cu prioritate, 
din rindul muncitorilor, tehnicieni
lor. maiștrilor, al celor cu o temeini
că pregătire profesională și politico- 
ideologică, cu experiența necesară. 
Biroul comitetului județean își va 
îmbunătăți activitatea de îndrumare 
și sprijin nemijlocit acordate femei
lor promovate, pentru ca debutul lor 
în astfel de funcții să fie cit mai 
fructuos. în acest scop vom pune 
mai bine în valoare experiența do- 
bindită pînă acum, vom repartiza 
sarcina îndrumării acestor femei 
unor cadre de bază, vom organiza 
instruirea lor diferențiată. în funcție 
de profilul activităților pe care le 
desfășoară, schimburi de experiență 
cu cele care indeplinesc funcții simi
lare. întilniri periodice. ■

Prin îmbunătățirea activității de 
selecționare, pregătire și promovare 
a femeilor, comitetul județean de 
partid, celelalte organe și organizații 
ale comuniștilor din județul Sălaj 
vor valorifica la un nivel superior 
energiile și capacitatea de muncă și 
creație ale femeilor de pe această 
vatră străbună a patriei, asigurin- 
du-și, totodată, o importantă forță 
în îndeplinirea sarcinilor ce revin 
județului din hotărîrile partidului și 
legile țării, pentru intîmpinarea cu 
succese remarcabile a celei de-a 40-a 
aniversări a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și a celui de-al 
XÎII-lea Congres al partidului.

în
de

a fi urmași de nădejde, si 
punct de vedere, ai părin-

credem, spunea comentînd 
aceste constatări dr. loan Popa, di
rectorul Direcției sanitare a județu
lui Bihor, că stabilitatea 
medicale s-a cimentat prin 
care se cheamă 
responsabilitate 
urmașii noștri.

cadrelor 
liantul 

omenie, înțelegere, 
pentru noi și pentru

Elena MANTU 
Ioan IAZA

A APĂRUT
„ERA SOCIALISTĂ44

nr. 1/1984
Sumarul revistei se deschide cu edi

torialul : „Angajare fermă, în deplină 
unitate, pentru noi Înfăptuiri pe calea 
socialismului44. în continuare, sub ge
nericul „Omagiu tovarășei Elena 
Ceaușescu44, sînt publicate : Scrisoarea 
Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Consiliului de Stat și Guvernu
lui Republicii Socialiste România, adre
sată tovarășei Elena Ceaușescu și ar
ticolele : Prestigioasă activitate revolu
ționară închinată înfăptuirii politicii 
partidului, prosperității României so
cialiste, de Lina Ciobanu ; Știința și 
tehnologia în slujba progresului și în
floririi multilaterale a patriei, de 
Florin-Teodor Tănăsescu.

Revista cuprinde, de asemenea, 
dezbaterea : Energetica-în actualul sta
diu de dezvoltare a societății românești 
și studiul intitulat : Dezarmarea — sin
gura cale spre asigurarea securității 
și vieții națiunilor, de Romulus Neagu.

La rubrica „125 de ani de la unirea 
Moldovei cu Muntenia44 sînt Înserate 
articolele : Unitatea organică, funda
mentală a poporului român, de Gpeor- 
ghe Platon și Masele populare ~ fac
tor determinant al făuririi României 
moderne, de Constantin Corbu.

Rubrica „Consultații44 cuprinde urmă
toarele materiale : Teza programatică a 
partidului nostru cu privire la făurirea 
societății socialiste' multilateral dezvol
tate și Necesitatea instituirii unui nou 
echilibru internațional.
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CULTURI SUCCESIVE - PE DOUA
MILIOANE DE HECTARE!

Pentru
măsurile

a se asigura 
trebuie luate

producții corespunzătoare,
acum,

pentru campania de primăvară!
odată cu pregătirile

sarcinilor de plan, în anul acesta agricolej; Corespunzător
li de stat și cooperatiste vor cultiva două milioane de
fe'.Ț., duble Și succesive. Aceasta reprezintă o creștere 
,, de anii anteriori, ceea ce impune asigurarea încă de pe acum a tutu-

/Ț ror condițiilor pentru reușita acestei acțiuni de mare importanță pen- 
t tru economia națională. Așa cum sublinia secretarul general al parti-
Ș; dului, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, Ia Consfătuirea de lucru de Ia C.C.

al P.C.R. din luna decembrie, anul trecut, „Pentru noi este o necesi- 
j tate de a obține și în cultura a doua recolte bune la o serie de plante
fi — și experiența ne-a demonstrat că este posibil".

în cadrul unei „mese rotunde" organizate de redacția noastră, sub 
genericul „Culturile succesive — pirghie importantă de sporire a pro
ducției agricole vegetale", in numerele din 14 și, respectiv, 20 decem
brie 1983, specialiști de Ia Institutul de cercetări pentru cereale și 
plante tehnice Fundulea și cadre cu munci dc răspundere din agricul
tura județului Călărași s-au referit la experiența dobîndită în acest 
domeniu și au ridicat o serie de probleme de a căror soluționare 
depinde iu mod hotăritor realizarea de producții sporite la culturile 
duble și succesive. în legătură cu modul de rezolvare a unora din pro
blemele aduse in discuție, tovarășul Matei GEORGESCU, adjunct 
al ministrului agriculturii și industriei alimentare, a răspuns Ia cîteva 
întrebări adresate de redacția noastră.

— Pentru început, tovarășe minis
tru adjunct, vă rugăm să precizați 
in ce constau sarcinile de plan pen
tru acest an cu privire la culturile 
succesive ?

— în anul 1984 se vor insămînța cu 
culturi duble și succesive două mili
oane hectare, cu 500 000 hectare mai 
mult decit in a- 
nul trecut. Por
nind de la nece
sitățile economiei 
naționale și sar
cinile stabilite de 
secretarul gene
ral al partidului, 
tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, pe 
baza rezultatelor 
cercetării științi
fice și a expe
rienței multor 
unități agricole, 
caracteristic pen
tru acest an este diversificarea struc
turii culturilor duble și succesive 
ce vor fi insămintate. Astfel, va 
crește ponderea culturilor duble pen
tru boabe. Din cele două milioane de 
hectare planificate, pe lingă porum
bul pentru boabe care va ocupa 
600 000 hectare, se vor mai semăna 
in cultura a doua cite 100 000 hectare 
de soia și floarea-soarelui și 50 000 
hectare cu sfeclă de zahăr. De ase
menea, se vor mai cultiva cite 25 000 
hectare cu in pentru fibră și cu cî- 
nepă, 35 000 hectare cu fasole și 
15 000 hectare cu cartofi. Diferența 
din suprafață se va cultiva cu fura
je, legume și plante medicinale. Deci, 
față de anii trecuți, in cultura a doua 
au fost introduse pentru prima dată 
și multe plante tehnice de mare va
loare, de care industria prelucrătoare 
are nevoie.

— In articolele precedente, interlo
cutorii au insistat asupra unei idei 
esențiale, și anumet asigurarea con
dițiilor necesare ca de la culturile 
duble să se obțină producții mari și 
sigure.

— Prima condiție o consider reali
zată. Spre deosebire de anii trecuți, 
în ce privește culturile duble nu mai 
putem vorbi de sarcini facultative, ci 
de sarcini de plan, a căror realizare 
este obligatorie. Și cind spun aceasta 
am in vedere necesitatea unei optici 
noi, a unei răspunderi sporite por
nind de la minister și pină la șeful 
de fermă, atit pentru realizarea su
prafețelor planificate a se insămin- 
ța, cit și, mai ales, pentru executarea 
tuturor lucrărilor de care depinde 
reușita culturilor duble și / succesive.

Un prim pas în această privință 
il constituie adoptarea unei gindiri 
noi în ce privește repartizarea sarci
nilor in teritoriu. Mai precis, pentru 
a se realiza o repartizare judicioasă 
a sarcinilor de plan pe județe s-a ți
nut seama de cerințele biologice și 
pedoclimatice, specifice fiecărei plan
te, urmărindu-se amplasarea culturi
lor duble pentru boabe cu precădere 
pe terenurile amenajate pentru iri
gat sau pe cele cu aport freatic. Evi
dent, ponderea suprafețelor însămin- 
țate cu aceste culturi este situată 
in județele din zona I șj II de favo- 
rabilitate. Astfel, in zona I de favo- 
rabilitate, culturile succesive dețin o 
pondere, din suprafețele cu plante 
bune premergătoare, cuprinsă intre 
70 și 78 la sută, in zona a Il-a — in
tre 51 și 68 la sută, iar in zona a 
IlI-a — intre 38 și 45 la sută. De 
remarcat că in zona a IlI-a, prepon
derente sint culturile succesive pen
tru furaje, care aici au condiții să 
ajungă la maturitate. Se poate spune 
deci că, prin zonarea judicioasă in 
teritoriu s-au creat încă de la În
ceput condiții pentru ajungerea la 
maturitate a culturilor succesive. 
Cum spuneam, acesta este un prim 
pas, desigur important, dar nu și su
ficient. Pentru obținerea unor pro
ducții sigure de la culturile duble și 
succesive mai sint incă multe de 
făcut

— La ce anume vă referiți ?
— Este pozitiv faptul că din vre

me Ministerul Agriculturii, impreună 
cu Academia de științe agricole și 
silvice, pe baza rezultatelor din cim- 
purile experimentale și a experien
ței unităților agricole fruntașe, a 
elaborat tehnologii de producție spe
cifice culturilor duble pentru fiecare 
plantă. Dar aceste tehnologii, difuza
te din timp direcțiilor agricole jude
țene, trebuie să fie temeinic însușite 
de toți lucrătorii — specialiști, meca
nizatori și cooperatori — care partici
pă la realizarea culturilor duble, să 
fie adaptate la condițiile locale con
crete din fiecare fermă și, ce-i mai 
important, să fie aplicate întocmai, 
verigă cu verigă, fără nici o abatere. 
Fiecare 
nologii, 
soiurile 
sitățile 
șăminte 
rea, întreținerea și irigarea culturi
lor și riină la recoltare își are impor
tanța, lyii bine definită și orice neres- 
pectar'e a normelor de cantitate și 
calitate prevăzute poate diminua 
pină la compromitere producția la 
culturile duble. Iată de ce, in aceas
tă perioadă organele agricole jude
țene trebuie să organizeze dezbateri

unitățile 
hectare cu culturi 
substanțială față

pe consilii agroindustriale, unități 
agricole și ferme de producție pen
tru cunoașterea aprofundată a tehno
logiei culturilor duble.

Aș vrea să subliniez că, deși pentru 
acest an s-au asigurat semințe pen
tru culturile duble și succesive în 
structura de soiuri și hibrizi de care

restanță în această privință are con
secințe nefavorabile. Bunăoară, in ce 
privește porumbul pentru boabe in 
cultură dublă sint prevăzute in teh
nologie doze de îngrășăminte chimi
ce, corespunzător producției planifi
cate, la fel ca și la cultura princi
pală. A diminua aceste doze echiva
lează cu a reduce eficiența celorlalți 
factori de producție, cum sint iriga
rea, întreținerea etc.

— Dar in ce privește asigurarea, 
bazei tehnice, dotarea actuală a sta
țiunilor pentru mecanizarea agricul
turii este suficientă pentru a face 
fafă vârfului de lucrări din perioada 
insămînțărli culturilor duble l

— Aceasta este o problemă care 
privește direct modul de organizare 
a activității in fiecare unitate agrico
lă. Cu actuala dotare a stațiunilor 
pentru mecanizarea agriculturii, cul
turile duble și succesive pot fi însă- 
mințate la termenele stabilite. Orice 
solicitare de mijloa-e mecanice în 
plus, bineînțeles exclud cererile în
dreptățite privind înnoirea normală 
și legală a parcului de tractoare și 
mașini agricole, nu înseamnă de- 
cit o camuflare 
care de fapt i

Amplasarea, asigurarea semințelor nece
sare, stabilirea tehnologiilor adecvate 
fiecărei culturi și fiecărei suprafețe tre
buie incluse - obligatoriu - în planurile 

tuturor unităților și fermelor
»

element din aceste teh- 
de la lucrările solului, 
și hibrizii indicați, den- 

stabilite, dozele de îngră- 
chimice prevăzute, erbicida-

PLANUL LA PRODUCȚIA FIZICA Șl LA EXPORT
REALIZAT RITMIC Șl INTEGRAL!

Combinatul siderurgic Galați, întreprinderea de mașini electrice Bucu
rești și Combinatul chimic din Giurgiu sint trei mari unități din industria 
noastră, din miile de 'întreprinderi Industriale care au o importanță deo
sebită in realizarea sarcinilor de plan la producția fizică și export pe 
ansamblul ramurilor din care fac parte. Este motivul major pentru care 
acum, la început de an, la sfîrșitul primei decade, am adresat unor ca
dre de conducere din aceste unități următoarele întrebări :

1. CU CE REZULTATE 
S-A ÎNCHEIAT PRIMA DE
CADĂ A LUNII IANUARIE?

2. CE PROBLEME MAI 
SÎNT DE REZOLVAT SI 
CUM SE ACȚIONEAZĂ 
PENTRU SOLUȚIONAREA 
LOR?

V,Toată atenția concentrată asupra
------ - • -- - -

„lUMbM MkVUJiM vviivvaiaa Mvvapa m

realizării planului la fiecare sortiment"

dișpunem, rămine ca o problemă des
chisă necesitatea ca cercetarea știin
țifică să creeze noi soiuri și hibrizi 
cu perioade scurte de vegetație, mai 
ales pentru porumb, floarea-soarelui, 
soia și sfeclă de zahăr, plante care 
in anii următori v°r avea o mare 
extindere in cultură dublă.

— Participanta la „masa rotundă", 
de care aminteam, au subliniat rolul 
decisiv al asigurării îngrășămintelor 
ți erbicidelor pentru reușita culturi
lor duble și succesive.

— într-adevăr, pină anul trecut, lă 
culturile duble și succesive se admi
nistrau îngrășăminte chimice și se 
aplicau erbicide numai dacă mai ră- 
mineau de la culturile principale. Și 
cum de cele mai multe ori nu rămi- 
nea mai nimic, rezultatele de produc
ție nu erau pe măsura eforturilor fă
cute. Pentru acest an situația este cu 
totul alta. Culturilor duble și succe
sive li s-a acordat, încă prin plan, 
aceeași importanță ca și culturilor 
principale. .Ca atare, în balanța pe 
agricultură a necesarului de îngrășă
minte chimice, erbicide, combustibili 
și de substanțe fitosanitare au fost 
prevăzute și cantitățile necesare pen
tru culturile duble și succesive pen
tru întreaga suprafață, corespunzător 
normelor stabilite în tehnologia fie
cărei plante. Rezultă de aici ca o ce
rință de primă însemnătate ca unită
țile de profil din cadrul Ministerului 
Industriei Chimice să livreze integral 
și la termenele prevăzute toate can
titățile de îngrășăminte chimice și 
erbicide repartizate prin plan, in 
structura sortimentală stabilită. Orice

: a deficiențelor, 
se manifestă în 

practică, in utili
zarea la întreaga 
caoacitate a uti
lajelor existente, 
în această 
recție trebuie 
se acționeze, 
fie înlăturate 
ajunsurile u.._ 
dereglează fluxul 
tehnologic al lu
crărilor. Si. este 
știut, toate lucră
rile se intercon- 
diționează. 
năoară. cu 

existente, 
se poate 
zile pe întrea

ga suprafață ce urmează să fie in- 
sămintată cu culturi duble. Dar a- 
ceasta este posibil numai dacă re
coltarea culturii principale și elibe
rarea de resturi vegetale a terenului 
se fac cu maximă operativitate, lu
cru care, din păcate, nu se realizea
ză peste tot, deși există forțe sufi
ciente. Cum perioada optimă pentru 
insămințarea culturilor duble este 
foarte scurtă șȚ-. orice oră , pierdută 
poate duce la nereușita acestei ac
țiuni, rezultă că întreaga activitate 
din fiecare unitate agricolă trebuie 
să fie astfel organizată incit să se 
asigure executarea in flux a tuturor 
lucrărilor, fără decalaje.

Referindu-mă la această problemă, 
am adus de fapt in discuție un ele
ment hotăritor. Este vorba de atitu
dinea omului. Ca și la culturile de 
bază, reușita culturilor duble și suc
cesive este direct condiționată de în
tronarea unei ordini și discipline 
ferme în toate etapele de exe
cutare a lucrărilor, cărora trebuie să 
li se acorde chiar o atenție mai mare 
pentru ca să dea rezultatele cerute. 
Degeaba se vor asigura îngrășămin
te, erbicide și altele dacă se intîr- 
zie semănatul și irigarea culturilor, 
nu se realizează densitatea sau nu se 
face prășitul la timp. De aceea, cul
turile duble și succesive necesită un 
efort stăruitor pentru executarea tu
turor lucrărilor la un înalt nivel ca
litativ, de la semănat șl pină la re
coltare.

Ing. Dan DULAMA, 
director general adjunct 

al Combinatului siderurgic Galați î

loacdle mecanice 
gătirea terenului 
în cel mult 5—6

di-
> să

Să 
ne- 

care

Bu- 
mij- 
pre- 
face

Aurel PAPADIUC

că anul trecut am 
planul la producția- 

indusbrialâ cu 1,2 la 
luna decembrie rea

1 Faptul 
depășit 
marfă 

sută, iar în 
lizările in activitatea de export au
fost superioare prevederilor cu 11,5 
la sută a creat premise pentru un 
bun debut al activității productive in 
cel de-al patrulea an al cincinalului. 
Astfel, in prima decadă a lunii ia
nuarie. planul la producția fizică a 
fost realizat in multe din uzinele și 
secțiile combinatului. La loc de frun
te se situează, prin rezultatele obți
nute, colectivul uzinei cocsochimice. 
Toate bateriile de cocsificare, inclu
siv bateria nr. 1, care a reintrat dc 
curînd in fluxul productiv, au func
ționat la parametrii superiori, obți- 
nindu-se suplimentar circa 8 000 tone 
de cocs metalurgic. Acest succes se 
datorează în special muncii pline de 
dăruire a colectivelor din cele trei sec
ții de cocsificare conduse dc inginerii 
Octavian Grecu, Nicoiae Cruceanu și 
Mircea Hrebenciuc. în mod deosebit 
s-au remarcat formațiile de cocsari 
conduse de Vaslie Onofrei, Stere 
Dodu, Teodor Chiriac, Ion Iordăche, 
Vaslie Lazarovici ș.a. Totodată, pla
nul pe prima decadă a fost realizat 
integral la producția dc fontă și oțel. 
Aș remarca insă că in timp ce oțe- 
lăria nr. 2 a depășit planul cu 4 509 
tone oțel, alte secții înregistrează 
unele restanțe, ceea ce evidențiază 
că există incă rezerve pentru spo
rirea producției fizice. Cit privește 
uzina de laminate plate, aș remarca 
rezultatele bune obținute de colecti
vul de la laminorul de tablă groasă

nr. 1, care a realizat suplimenta? 
1 500 tone laminate. în cadrul acele
iași uzine, la laminorul de benzi la 
rece s-au obținut peste plan 400 tone 
table și benzi, iar la laminorul sle- 
bing — peste 1 000 tone sleburi. Fă
când deci un bilanț general al primei 
decade din acest an rezultă că s-au 
livrat beneficiarilor interni 105 000 
tone laminate, iar la export peste 
25 000 tone laminate, din care 23 000 
tone pe devize convertibile. Se poate 
aprecia deci că, in linii generale, de
cada intii a anului s-a încheiat cu 
rezultate bune. Totuși, este necesară 
o mai susținută mobilizare a tuturor 
colectivelor de muncă și în special a 
celor din secțiile care nu au reali
zat integral planul de producție, cum 
ar fi : oțelăriile nr. 1 și 3, laminorul 
de tablă groasă nr. 2, secțiile de tur
nare continuă a oțelului și altele.

Cauzele restanțelor înregistrate în 
unele sectoare d-e producție impun 
fiă acționăm pentru întărirea disci
plinei tehnologice pe schimburi, evi
tarea și pc cit posibil eliminarea 
opririlor accidentale ale utilajelor, e- 
fectuarea reparațiilor la timp și de 
foarte bună calitate, asigurarea rit
mică cu materii prime (intre uzine 
și secții) pe fluxul integrat al pro
ducției, folosirea integrală a capa
cităților de producție și a,, timpului 
dc lucra și altele.

Deși a trecut prima decadă 
din luna ianuarie, nu au 
fost definitivate încă toate

secțiunile planului pe acest an. 
Este o situație care creează u- 
neie greutăți in pregătirea și pro
gramarea producției, in organizarea 
muncii. Solicităm, prin urmare. Mi
nisterului Industriei Metalurgice, fo
rul nostru tutelar, să urgenteze de
finitivarea planului de producție, in 
toate secțiunile lui.

materială s-au ocupat in mod expres 
de rezolvarea în amănunt a proble
melor de care se știa că depinde în
deplinirea planului la producția fizi
că in primele zile din acest an. 
Așa se explică, pe scurt, faptul că, 
in prima decadă, s-a realizat 27 la 
sută din planul pe luna ianuarie la 
producția fizică de motoare electri
ce și, respectiv, 30 la sută din cel 
de grupuri și generatoare electrice. 
Deși s-ar putea spune că nu s-a re
alizat chiar o treime din planul lu
nar, este unul din cele mai bune rit
muri de producție atinse in ultimul 
timp. Dealtfel, comparativ cu ceilalți 
ani care au trecut din actualul cin
cinal, in prima decadă a acestui an 
s-a obținut cea mai mare valoare a 
producției-marfâ.

Semnificativ pentru felul cum s-a 
muncit ' 
că. în 
Ia sută 
export 
de motoare electrice contractată la 
export și cu termene de livrare în 
primul' trimestru al anului este insă 
lansată în fabricație și se găsește 
în diferite faze de execuție. Măsu
rile luate ne dau garanția că planul 
la export pe luna ianuarie și primul 
trimestru al anului va fi îndeplinit 
integral și chiar depășit. Astfel, cu 
sprijinul comitetului municipal de 
partid, am întocmit împreună cu 
specialiștii de la intreprlnderea „23 
August" din Capitală un program ri
guros de livrare a pieselor turnate 
din oțel. Acest program este urmărit 
zilnic 
putea

in aceste zile este și faptul 
prima decadă, s-a livrat 25 
din producția planificată la 

pe luna ianuarie. Producția

și prin respectarea lui vom 
onora exemplar contractele

Ing. Constantin SEDERIAȘ, 
directorul întreprinderii de mașini 

electrice București :

1 Rezultatele obținute in pri
ma decadă a lunii reflectă 
activitatea susținută a oa-

menllor în această perioadă, efi
ciența măsurilor luate încă de 
anul trecut pentru pregătirea temei
nică a producției. Practic, o bună 
parte din luna decembrie a apului 
trecut, cadrele de conducere din în
treprindere, specialiștii din comparti
mentele de aprovizionare tehnico-

Încheiate cu partenerii externi. In 
aceeași ordine de idei, un sprijin 
substanțial am primit și din partea 
întreprinderii de conductori emailați 
din Zalău, care ne-a asigurat sirma 
din cupru pentru bobinaj.

Rezultatele obținute se datoresc și 
măsurilor luate pentru creșterea pro
ductivității muncii, pentru înnoirea 
și modernizarea producției. Totodată, 
prin reproiectare, greutatea grupului 
convertizor de sudură cu diode s-a 
redus la jumătate, iar consumul de 
cupru la acest produs a scăzut cu 40 
la sută. întregul colectiv din între
prindere este conștient că rezultatele 
din prima decadă puteau fi însă șl 
mai bune dacă la toate locurile de 
muncă se luau măsuri mai ferme 
pentru întărirea ordinii și disciplinei.

2 în multe cazuri, asigurarea ba
zei materiale creează destule 
greutăți în desfășurarea nor

mală a producției atit Ia Începutul, 
cit și in timpul anului. De data a- 
ceasta, la ara actuală, baza mate
rială este asigurată. Cu o singură ex
cepție : banda silicioasă pentru mie
zul feromagnetic al motoarelor, po 
care o produce Combinatul dc oțe
luri speciale din Tîrgoviște. în pri
ma decadă am primit numai 200 tone 
de bandă silicioasă, din cantitatea de 
1 500 tone contractată pentru luna ia
nuarie. Aceasta este una din proble
mele mai vechi cu care ne confrun
tăm și despre care ziarul „Scinteia" 
a mai scris. De aceea cred că ar fi 
necesară intervenția mai energică a 
Ministerului Industriei Metalurgice 
pentru așezarea lucrurilor pe făgașul 
lor normal.

3
1

Mai multă promptitudine din partea 
unităților colaboratoare

Ing. Ștefan MANEA,
$fi director general al Combinatului 

chimic Giurgiu :

1 Rezultatele cu care am Încheiat 
_ prima decadă a anului nu sint, 

din păcate, deloc bune. Am rea
lizat numai 50 la sută din prevede
rile de plan. încă din ultimele zile 
ale anului trecut am rămas fără cotă 
de energie electrică și, din această 
cauză, în perioada 2—5 ianuarie au 
funcționat numai 50 de celule de e- 
lectrcliză. Din data de 5 ianuarie au 
fost cuplate încă 150 de celule, cane 

. au început să producă pe 7 ianuarie, 
astfel că producția s-a apropiat de 
nivelul planificat. în continuare, vom 
face totul pentru a recupera din pier
derile înregistrate acum, la începutul 
anului, pierderi datorate cuplării cu 
întârziere a majorității celulelor de 
electroliză. în acest sens, am stabilit 
ca instalațiile, să funcționeze cu o 
sarcină mai ridicată, incit să se atin
gă nivelul planificat de producție in 
5 zile in loc dc 8 zile, cit prevăd teh
nologiile. în a doua decadă a lunii 
ianuarie nivelul producției va crește, 
iar in cea de-a treia decadă se va lu
cra la nivelul planului zilnic, după 
care vom recupera restantele Înregis
trate. în luna februarie, potrivit pla
nului, urmează să lucrăm tot cu 200 
de celule de electroliză, dar vom in
troduce in circuit încă 50 de celule, 
astfel că in luna martie vom lucra la 
întreaga capacitate.

2Neasigurarea bazei materiale a 
fost principala cauză care a fă
cut ca in prima decadă a anu

lui să nu se lucreze din plin. Și în 
prezent ne lipsește sârma împletită 
nreesară construirii catozilor pentru 
electroliză, baza celei mai importante 
activități din combinat Avind asigu-

'j
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rate energia electrică și păcura 
tru producția de abur, precum 
Iiajul de cositor, planul de producție 
poate fi realizat integral. Subliniez 
acest fapt deoarece este asigurată 
desfacerea atit pe plan intern, cit și 
la export. Ce am făcut pentru rezol- 
v.iirea problemelor cu care ne con
fruntăm ? Am intervenit din nou la 
întreprinderea „Tehnometal“ din Ti
mișoara pentru a ne livra cit mai 
urgent sârma împletită. De asemenea, 
adresăm un apel muncitoresc între
prinderilor cu care colaborăm pentru 
a ne livra de urgență o serie de uti
laje și, mai ales, aparatura de măsu
ră și control pentru capacitățile de 
producție pe care trebuie să le pu
nem in funcțiune chiar în primul tri
mestru : instalațiile de acid BON, al- 
bitori optici, naftoli intermediari. La 
întreprinderea de elemente pneuma
tice și automatizări Bi.rlad am găsit 
întotdeauna un 6prijin deosebit și 
credem că și de data aceasta ne vor 
ajuta. De asemenea, este necesar ca 
întreprinderea de armături și fontă 
Zalău să livreze urgent supapele de 
siguranță, iar de la întreprinderea de 
utilaj petrolier Tingoviște așteptăm 
ventilele și electroventilele necesare 
punerii in funcțiune a instalației de 
acid azotic și a celei de parafeneti- 
dină. în rezolvarea multor probleme 
de care depinde bunul mers al pro
ducției am fost sprijiniți de comite
tul județean de partid și de Ministe
rul Industriei Chimice. Totuși, acum 
este necesar, mai mult ca oricând, ca 
unitățile furnizoare amintite, la care 
se adaugă întreprinderea metalurgică 
Moreni, întreprinderea de elemente 
de automatizare București, „Precizia" 
București, să livreze fără întârziere 
utilajele contractate.
Grupaj realizat de Ion TEODOR, 
Dan PLAIEȘU, Petre CR1STEA

pen- 
și a-
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In anul 1984 industria materialelor de construcții este chemată să-și 
aducă o .contribuție importantă la realizarea amplului program de inves
tiții stabilit. Esențial este deci ca in fiecare unitate producătoare să se 
acționeze cu toată hotărirea pentru realizarea integrală a prevederilor de 
plan Ia producția fizică, în condițiile economisirii severe a energiei elec
trice și combustibilului, știut fiind că, prin specificul activității, in acest 
rector se înregistrează, pe ansamblu, consumuri energetice ridicate. Redu
cerea substanțială 'a consumurilor de energie și combustibil constituie o 
sarcină centrală deopotrivă pentru unitățile producătoare, cit și pentru 
carcetarca de profil. Iar că realizarea acestui obiectiv este pe deplin posi-

bilă o dovedesc rezultatele obținute anul trecut, cînd in industria mate
rialelor de construcție s-au înregistrat economii de circa 3 000 MWh ener
gie electrică și 6 500 tone combustibil convențional. Desigur că pentru eco
nomisirea severă a energiei și combustibilului trebuie să se acționeze ferm 
în toate subramurile acestei industrii. în egală măsură sint vizate deci sec
toarele producătoare de cărămizi și blocuri ceramice, cele de ceramică 
fină, de prefabricate din beton, cit și de materiale izolatoare. Iată doar 
câteva din măsurile la îndemâna fiecărei unități, pe care a ținut să le 
releve dr. Ing. Traian ISPAS, directorul Institutului de cercetare și pro
iectare pentru industria materialelor de construcții :

— Din capul locului, vreau să pre
cizez că debutul din acest an, judecat 
prim prisma economiei de energie, 
este de bun augur. Astfel, in prima 
decadă a lunii ianuarie, in sectorul 
materialelor de construcții s-a reali
zat o economie de 100 MWh energie 
electrică. Aceasta constituie, pe de o 
parte, rezultatul măsurilor organiza
torice luate în intreortnderile produ
cătoare si. pe de altă parte, rezulta
tul aplicării unor soluții de economi
sire oferite de cercetarea științifică, 
în continuare insă, ne propunem să 
acționăm mai ferm pentru extinde
rea operativă a unor soluții practice 
de economisire a energiei și combus
tibilului in cit mai multe unități.

9 Pentru folosirea mai eficientă a 
instalațiilor de uscare și ardere a că
rămizilor și blocurilor ceramice se 
impune eliminarea neintîrziată a 
pierderilor de căldură care se mai 
înregistrează in unele unități, datora
te neetanșeităților de la vagoneții 
cuptoarelor-tunel pentru ardere, cit și 
de la clapetele cu care sint prevăzute 
canalele de admisie și evacuare a 
agentului termic de uscare. Această 
problemă, aparent minoră, este foarte 
importantă deoarece pierderile însu
mează in unele cazuri intre 8 și 10 Ia 
sută din consumul de combustibil al 
respectivelor instalații.

O Folosirea la maximum la fabri
cile de faianță și obiecte sanitare a 
tuturor recuperatoarelor de căldură 
din dotare, precum și punerea în 
funcțiune in cel mai scurt timp a 
celor care au condiții de realizare, 
ceea ce ar duce la o diminuare a 
consumului specific de combustibil

superior cu 8—10 la sută Ia toate fa
bricile din sectorul ceramicii fine.
• Atelierele care pregătesc șarje-

combustibil superior de 10—12 Ia sută 
față de rețetele clasice.

O Prin respectarea riguroasă a
tivilor plastiflanți și' superplasti- 
fianți.
• Efectuarea reviziilor și repara-

proporției dc șlam carbonifer Ia pre
pararea pastei de argilă in unitățile 
producătoare de cărămizi și blocuri 
ceramice, 
tetei de 
rarea de 
ardere a 
aer cald, 
cărămizilor. Totodată.' pe această cale 
se poate diminua substanțial' consu
mul de combustibil superior utilizat 
pentru uscarea acestor produse. Ast
fel, întreprinderea de produse cera
mice din Urziceni a experimentat 
noua rețetă pe un cuptor tunel, inre- 
gistrind o reducere a consumului de 
combustibil superior de la 58,6 kg

Această îmbunătățire a re- 
preparare permite recupe- 
la cuptoarele tunel pentru 
unei cantități sporite de 
utilizabil pentru uscarea

PENTRU REDUCEREA CONSUMURILOR DE ENERGIE IN INDUSTRIA MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII

Aplicați aceste soluții!
TEHNOLOGII EXPERIMENTATE DE CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ PROPUSE 

SPRE GENERALIZARE IN TOATE UNITĂȚILE DE PROFIL

le de presare a plăcilor de faianță- 
gresie sau de turnare a obiecteior 
sanitare, importante consumatoare 
de energie electrică, să funcționeze 
în afara orelor de vîrf. în schimb, în 
această perioadă este recomandabil 
să se efectueze Operațiunile de în- 
cărcare-descărcare șl revizie. De ase
menea, printr-o verificare riguroasă 
a încărcăturii morilor cu bile canti
tativ și pe sorturi, se poate reduce 
durata de măcinare a unei șarje cu 
1—2 ore. ceea ce ar permite trecerea 
în rezervă a unor mori cu bile și, 
implicit, o reducere a consumului de 
energie electrică cu 5—7 Ia sută.

• Extinderea la fabricile produ
cătoare de plăci de faianță a rețete
lor de fabricație pe bază de masă 
calcaroasă și cu rocă perlitică. ceea 
ce poate conduce la o economie de

disciplinei tehnologice și a parame
trilor calitativi ai materiilor prime, 
prin etanșarea și întreținerea izola
țiilor la agregatele termice, în unită
țile producătoare de materiale ter- 
moizolatoare s-ar putea micșora 
consumurile energetice specifice cu 
circa 5—8 la sută,
• în unitățile producătoare de ele

mente prefabricate din beton armat, 
consumurile specifice de combustibil 
se pot reduce cu 7—10 la sută prin : 
tratarea termică in regim redus de 
30—45 grade Celsius ; 
etanșării ușilor de la 
lurilor ; termoizolarea 
casetelor cu cortină ; 
fluxurilor tehnologice 
girea corespunzătoare a ciclurilor de 
întărire și fabricație ; utilizarea adi-

îmbunătățirea 
capetele tune- 
tiparelor și a 
reorganizarea 
cu prelun-

țiilor la termenele planificate și de 
calitate a tuturor instalațiilor și uti
lajelor ar putea permite reducerea 
la maximum a stagnărilor și, impli
cit, diminuarea cu 3—5 Ia sută a con
sumurilor energetice din industria 
materialelor de construcții.

în ce privește modernizarea 
tehnologiilor, interlocutorul ne-a 
prezentat o serie de soluții recent 
puse la punct de specialiștii institu
tului, prin care se pot obține substan
țiale reduceri ale consumurilor spe
cifice energetice. Este vorba, in ge
neral, de soluții simple, așa că intro
ducerea, extinderea și generalizarea 
lor poate fi realizată în cel mai scurt 
timp de către întreprinderile din in
dustria materialelor de construcții. 
Iată doar cîteva din acestea :
• Creșterea pină la 25 la sută a

combustibil convențional Ia tona de 
produse, la numai 35. Este necesar 
ca, de urgență, fiecare întreprindere 
cu profil similar să analizeze posi
bilitățile de aplicare a noilor soluții, 
luind măsuri, impreună cu specialiș
tii institutului, in vederea aplicării 
in cel mai scurt timp. Pentru aceas
ta este însă nevoie ca mai intii uni
tățile Ministerului Minelor să livreze 
cantitățile de șlam carbonifer solici
tate de Centrala materialelor de 
construcții.

• Utilizarea la combustie a acru
lui cald prelevat din zona de răcire 
la cuptoarele tunel pentru arderea 
plăcilor de faianță și gresie. Econo
mia realizată pe această cale la un 
singur cuptor este de 60 tone com
bustibil convențional pe an. Apli
carea în producție a acestei soluții

este posibilă, la nivelul fiecărei În
treprinderi, prin mijloace proprii, 
intr-un termen scurt, de circa 30—45 
de zile.

© Arderea obiectelor sanitare cu 
flacără directă in cuptoarele tunel, 
prin eliminarea mufelor, care permi
te o economie de combustibil de 
circa 500 tcc pe an la fiecare cuptor. 
Extinderea acestei soluții ar însem
na totodată o importantă economie 
valutară, mufele întrebuințate in pre
zent provenind din import. în acest 
scop, se impune ca aplicarea ei să fie 
corelată cu reparațiile capitale ale 
cuptoarelor, in unele cazuri posibil 
de realizat în devans, chiar in aces
te luni de iarnă.
• înlocuirea unor materii prime 

folosite actualmente in procesul teh
nologic dc fabricare a materialelor 
iermoizolatoare cu materii prime 
care pentru topire necesită un con
sum mai redus de combustibil (de 
pildă bazaltul de Șanovița. in locul 
loessului și calcarului). Aceasta ar 
permite diminuarea ia topire a con
sumurilor specifice cu pină la 20 Ia 
sută. Noua rețetă, in curs de aplicare 
la întreprinderea de materiale izo
latoare Berceni, se cere grabnic fina
lizată în vederea generalizării și la 
celelalte unități dotate cu utilaje si
milare.

® Recuperarea căldurii din apa de 
răcire de la compresoarcle unităților 
din sector și folosirea ci ca apă teh
nologică. Generalizarea recuperării 
la toate întreprinderile dotate cu sta
ții de compresoare ar conduce la o 
economie de 1 200 tone combustibil 
convențional pe an.

Fie și numai din cele cîteva exem
ple evocate, rezultă clar că în indus
tria materialelor de construcții exis
tă încă mari 
consumurilor 
energie. Este 
specialist, a ______ __ _ _____
din unitățile de producție ale acestui 
important sector să înțeleagă impe
rativul aplicării cit mai grabnice a 
tuturor măsurilor și soluțiilor tehni
ce, organizatorice și tehnologice cu 
efect direct asupra diminuării con
sumurilor.

rezerve de reducere a 
de combustibili și de 

deci de datoria fiecărui 
fiecărui om al muncii

Ioana DABU
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Noi valon ale plasticii 
în vasta fresca artistică 

a patriei
carnet;PLAST!C

Expoziția 
municipală 
de pictură,
sculptură 
și grafică

Mihal Coșan: „LUCEAFĂRUL"

Ca șl manifestările prece
dente care au contribuit, prin 
amploarea si semnificațiile 
Mr',' la instituirea unei pres
tigioase tradiții. Expoziția 
municipală de pictură, sculp
tură si grafică afirmă aceeași 
elevată conștiință de sine a 
plasticii noastre, aceeași vi
ziune lucidă asupra condiției 
sale. Mai mult decît altă
dată, lucrările, foarte va
riate, atît din punct de vede
re științific, cit și al tehnicii 
abordate, demonstrează fap
tul că, pe o foarte largă arie 
a mijloacelor de expresie — 
de la pictura in care recu
noaștem fertile ecouri ale 
tradiției Ia viziuni care pun

în valoare ambițioase în
cercări de a descifra uni
versul tehnicii contempora
ne. de la sculpturi care mo
delează expresiv trăsăturile 
unui portret la compoziții in 
care se pot descifra armo
nioase ecouri ale folcloru
lui românesc și de la grafi
ca de șevalet Ia cea publi
citară — sensibilitatea con
temporană se exprimă ori
ginal. integrind diverse moș
teniri si influente în struc
turi artistice inedite.

S-a vorbit mult despre di
versitatea stilistică si poate 
că nici o altă expoziție nu 
pune în valoare mai bine 
decit această sinteză anuală 
a picturii, sculpturii și gra
ficii o varietate reală, faptul 
că există într-adevăr o dis
ponibilitate fată de cele mai 
diverse modalități de ex
presie. Inspirate de ambian
ta cotidiană sau mizind pe 
asocieri de imagini cu sens 
metaforic, aducind în aten
ție lucrări de o poezie sobră, 
austeră, lucidă sau lucrări 
pline de sensibilitate nuanța
tă. cele mai reprezentative 
exemplare prezente pe si- 
meze fixează parcă expresia 
permanentelor spirituale ale 
lumii noastre. Compoziții 
variate oferă, în domeniul 
picturii, o imagine a realită
ților contemporane in plănuit 
valorilor estetice si recreea
ză, deopotrivă, dimensiunea 
estetică a acestei realități în 
condițiile in care există as
tăzi un adevărat spatiu-cimp 
de acțiune al artistului, spa
țiul cetății, spațiul social.

Aspirația către un ideal 
umanitar descifrat in lupta 
eroică a înaintașilor, abor
darea unor subiecte legate 
de momentele de seamă ale 
istoriei noastre, investigarea 
atentă, sensibilă a universu
lui uman, a unui timp și 
spațiu specific românești 
conferă autenticitate unui 
mare număr de compoziții 
orientate spre o tematică cu 
caracter istoric și social. Se 
impun astfel atenției in ex
poziție compozițiile închina
te de Doru Rotaru și Vasile 
Celmare personalității pre
ședintelui țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, lucrarea 
dedicată de Eugen Gîscă 
răscoalei conduse de Horia, 
Cloșca si Crișan. pictura în 
care Vasile Pop trasează 
■figura lui Mihai Viteazul, 
compoziția consacrată Unirii 
de Gheorghe Pătrașcu ș.a. 
Desigur, punctul de inserție 
nu este unul și același. Com
pozițiile semnate de Ion 
Musceleanu, Traian Brădean. 
Angela Popa Brădean. Mar
gareta Sterian. Ștefan Cilția. 
Belicincu Heinrich Aurelia, 
Sanda Șaramăt, Geta Mer- 
meze. Florin Niculiu, Lia 
Szasz, Nicolae Blei și alții 
constituie tot atîtea argu
mente. Fiind locul de între
pătrundere și metamorfoza
re a unor variate energii, 
ele se situează și se fixează 
pe un teren pregătit de o 
tradiție a felului de a exista, 
de a se adapta la modifică
rile mediului și ale istoriei 
conștiinței, de a asimila și 
genera cultura. Portretul 
constituie o prezența demnă 
de remarcat in actualul sa-

Ion. Lucrări semnate de Ion 
Popescu Negreni, Liviu Lă- 
zărescu. Rodica Lazăr, Ga
briel Catrinescu. Silvia Grosu 
Jelescu. Elena U.ță Chelaru 
sint argumente în favoarea 
actualității acestui gen. a 
capacității lui de a pune in 
valoare frumusețea lăuntrică 
a personajelor, de a caracte
riza succint, expresiv.

Pe simeze se află concen
trate eforturi variate în ve
derea plăsmuirii unei arte 
izvorite din actualitate, or
ganic legată de gîndirea si 
sensibilitatea contemporană. 
Ca și în manifestările ante
rioare, peisajul ocupă un loc 
de seamă. Accentul cade si 
de data aceasta nu doar a- 
supra pitorescului unor va
riate colturi de tară, ci și a- 
supra frumuseții pe care le-a 
conferit-o și le-o plăsmuieș
te munca neobosită a oame
nilor. Pictorii și-au aflat ge
neroase surse de inspirație în 
peisajul industrial al țării. în 
aspectul nou al orașelor și 
satelor noastre. în apariția 
pe harta patriei a noilor 
obiective industriale — ga
ranție a independentei noas
tre economice. Inițiativa de 
a-1 capta, cu mijloace dife
rențiate, în ipostazele sale 
cele mai diferite poate fi 
descifrată de pildă în lu
crări semnate de Ion Grigo- 
re. Ion Sălișteanu. Mihai 
Bandac, Ștefania Dobref Gri- 
malski. Dan Cristian. Simona 
Vasiliu Chintilă, Petru Po- 
povici, Octavian Vișan, Si- 
mion Crăciun. Ritivoiu Con
stantin, Aniței Emil. Aurel 
Iacobescu. Costin Neamțu, 
Lucian Masek, Maria Miha- 
lache Blendea. Vasile Melica. 
Nadia Popovici, Maria Cos
ta. Mircea Nistorescu. Mano- 
le Gabriel. Mihaela Nica, 
Ionescu Corneliu. Sabina 
Ivașcu Mihai, Ioana Crăciun. 
Nicolae Hornet, LA. Boan- 
chiș și alții, lucrări care exis
tă ca realități particulare în

Doru Rotaru - „OMAGIU"

esența lor. ca tot atitea vi
ziuni personale. Roadele pă- 
mintului sau florile etalate 
in plenitudinea și frumuse
țea lor sint investite uneori 
cu valori simbolice, alteori 
aduc încărcătura de lirism și 
sensibilitate cromatică cu 
care ne-a obișnuit tradiția 
colorismului interbelic. Sem
nate de Ion Pacea. Gheorghe 
Spiridon, Zamfir Dumitrescu. 
Pavel Codită, Grlgore Va
sile, Iacob Lazăr. Augustin

Eugen Giscă - „HORIA, CLOȘCA Șl CRIȘAN"

Costinescu. Popescu Dan 
Mihai. Eugen Crăciun. Dan 
Mohanu, Alexandru Cum
pătă, Andrei Romoceanu, 
Dan Băjenaru, Neagu An- 
ghel, Lucaci Petru. Stanciu 
Gabriela, Constantin Pacea. 
Liviu Cornescu. Butiu Sanda 
ș.a., lucrările aduc un regis
tru variat de preocupări.

Dincolo de diferentele sti
listice sau de inerentele de
osebiri pe care le antrenea
ză apartenența la o generație 
sau alta, formația sau firești 
afinități elective, important 
este faptul că lucrările de 
pictură. în totalitatea lor 
se constituie ca o adevă
rată cronică a spiritului 
epocii contemporane. Ne
voia de a concentra, de a 
condensa în imagine im
presii. semnificații general 
umane a impus celor mai 
multi artiști recursul la sin
teze expresive. Imaginea 
simbolică s-a substituit ade
sea imaginii mimetice în do
rința unei cuprinderi cit mal 
adecvate a adevărului în for
mă sensibilă. Semnate de 
Alin Gheorghiu, Marin Ghe- 
rasim, Angliei I. Gheorghe, 
Ervant Nicogosian, Sempro- 
niu Iclozan. Paula Ri bariu. 
Romeo Zamfirescu. Dumitriu 
Ion. Vlad Florescu. Ștefan 
Sevastre. Mihai Horea. Ște
fan Pelmuș si alții, prin so
luțiile specifice la care au 
făcut apel, lucrările vădesc 
aceeași bucurie in fata ma
teriei, aceeași plăcere de a 
crea imagini originale, su
gestive.

Dacă pictura, prin decan
tări îndelungi, a ajuns să fie 
considerată o tehnică a sen
sibilității poetice este la fel 
de adevărat că grafica s-a 
definit în urma acelorași

tradiții drept o artă a ideii, 
o artă in care prinde con
tur viata superioară a spi
ritului. O ilustrează si de a- 
ceastă dată lucrări semnate 
de Nicolae Brana. Doina 
Schobel, Sorin Tuțoiu. Octa
via Țarălungă. Aciocoiței 
Marcel. Costin Neamtu. Pen- 
da Ion Octavian, Eva Cerbu, 
Ethel Lucaci Băiaș. Vasile 
Socoliuc, Raluca Grigorcea, 
Valentin Tănase, Doina Bo
tez. Ana Iliut. Mariana Popa, 
Nagy Eva, Elena Aflorii. Mi- 
haela Bedivan, Răduș Ju- 
găurs și alții, capabile să 
pună în valoare complexita
tea structurală a domeniului. 
Deși restrînsă. selecția de a- 
cum ne apare reprezentati
vă. mai ales în domeniul 
graficii de șevalet (ilustrația 
de carte și afișul, fiind din 
păcate ca de obicei prezen
te prin 2—3 lucrări).

Mai - restrînsă decît altă
dată, redusă la lucrări de 
mici dimensiuni, selecția de 
sculptură ne apare partial 
doar fixată într-o realitate 
bogată, complex evocatoare. 
Gheorghe Iliescu Călinesti. 
Mihai Coșan, Ioana Kassar- 
gian, Vladimir Predescu, 
Zoe Bălcoiânu. Ion Iancuț, 
Valentina Boștină. Radu Af- 
tenie. Vasiliu Falti. Radu 
Dămâceanu, Cristian Breazu. 
Gheorghe Maftei. Tache Cor- 
neliu, Kelemen Robert. An
drei Antoaneta. Patrichi Gri- 
gore Smulți. Toacă Zoe Pop, 
Vultureanu Marieta. Jana 
Gertler. Corut Iulian si al
ții au adus în sculpturile lor 
sensuri ce depășesc clipa, vi
ziuni grave, sugestive, capa
bile să contureze expresiv 
tema aleasă.

Marina PREUTU

Stările baladei*)
Un volum de bala

de propune Horia _Bă- 
descu. sub un titlu pu
țin derutant, dacă 
ar fi să bănuim în bi
zantinism o spoială ; 
in realitate avem de-a 
face cu o resurecție a 
expresivității limbii 
române pe latura me- 
ridionalismului ei fas
tuos. Cartea nu este 
Integral inedită, dar 
gestul revenirii la ba
ladesc (această ..for
mă" atît de bătrină) 
are o semnificație a- 
parte în contextul li
ricii actuale. Dincolo 
de definiția ei. consa
crată în manualele de 
teoria literaturii, ba
lada cultă este un fel 
de ..pod cu vechituri" 
al poeziei contempo
rane ; in care, copilă- 
rindu-te, îți regăsești 
sensibilitatea fantastă, 
melancoliile, eroismul 
senzualității adoles
centine. Omenescul, 
adică, posibil ca lite
ratură. Căci Starea 
bizantină înseamnă în 
primul rind o relaxa
re în reverie a ome
nescului ; apoi. în or
dinea creației, un re
marcabil experiment 
al ..imitației". Clasici
zant în tot ce scrie, 
deci un bun depozitar 
al normelor. Horia 
Bădescu transcrie cu 
dezinvoltură intr-un 
regim imaginar origi
nal cîteva mari mo
dele ale baladescului. 
Tutelar este Villon, 
autohtonizat însă prin 
filtrul lingvistic al 
traducerilor lui Romu
lus Vulpescu. Iluzio
nismul baroc al lui 
Radu Stanca si sata
nismul domestic al lui 
Emil Brumaru apoi, 
apar infuze in aceste 
texte de o savoare a- 
parte. Structura stro-

•) Horia Bădescu : 
„Starea bizantină", 
Editura „Dacia".

fică este ■ 
villon-escă. 
majoritatea 
e liberă. în

citeodată 
dar in 
cazurilor 

fond, este
vorba de niște balade
prin excelentă lirice, 
confesive îndeobște, 
neconstrinse de nici
un tipar. Unele poezii, 
precum această biju
terie a feminității 
pure, sint convențio
nal numite balade : 
„Ea era tînără și-atît / 
de unduioasă și mira
tă / și șolduri de ar
gint avea / și glezna 
neîncercănată : / ea
era tandră și așa / 
de-nvăluită in visare / 

, și-o frunză in priviri 
purta / și între sîni 
un țărm de mare"... 
(Balada menestrelului). 
Autorul își inter
pretează trubadureș- 
te poeziile, îndeo
sebi pe cele din ciclul 
Baladele mongoloine. 
într-o cunoscută tra
diție. acestea sînt niș
te balade studențești 
despre un timp și un 
spațiu transilvane. E 
o lume a visării și a 
risipei generoase, con
sumată sub soarele
copt al toamnelor din- 
tr-un burg valah. în 
care „ploile scandea
ză pe turle limba ro
mână". Este configu
rat un spațiu spiri
tualizat. lipsit de orice 
excese burlești.

întîlnim altădată un 
univers culinar baroc, 
al teribilei abundente. 
Fastul sărbătoresc al
enumeratiilor dove
dește cu prisosință 
forța imaginativă a 
poetului. Un poem al 
deliciilor de „gourmet", 
precum Balada vechi
lor scripturi, este o 
adevărată „Țiganiadă" 
in transcriere estetă.

Tot astfel Horia Bâ- 
descu. cu aceeași vir
tuozitate practică o 
rafinată poezie patrio
tică, de inspirație is
torică. precum și

una social-politică de 
stringentă actualitate. 
Nu intimplător un 
ciclu al volumului 
este intitulat Starea de 
veghe. A veghea în
seamnă aici fie a re
cupera, prin baladesc, 
momente ale istoriei 
noastre (vezi Balada 
Iul Dracula. Balada 
flăminzilor (Memento 
1907). ritmuri subtil 
folclorice, fie a cari
caturiza moravuri ori 
fizionomii, precum în 
Balada egoiștilor și 
Balada micilor bur
ghezi, fie — in sfîrșit 
— a protesta împotri
va acestui flagel al 
secolului — războiul, 
ca în Balada război
nicului și Balada ce
lor care vor război. în 
acest din urmă caz, 
baladescul, care pre
supune in esență o 
stare de euforie ori 
de nostalgie. este' 
„subminat" de sar
casm. detașat ca ati
tudine lirică, dar cu 
atît mai mobil ca sen
sibilitate : „Dar dacă 
vreți să muriți / Tre
buie să știți : / in vea
cul acesta nu se moa
re ; / în veacul acesta 
îngheți / pe brînci / 
sau frumos în picioa
re 1 / / Dar dacă vreți 
să muriți / trebuie să 
știți : / în veacul a- 
cesta plin de mormin
te, / dacă n-ai moște
nire / se cumpără 
greu cimitire / in care 
să putrezești prea cu
minte 1“

încărcate astfel de 
grave premonitii. de 
freamătul interoga
țiilor contemporane, 
baladele lui Horia 
Bădescu se propun. în 
egală măsură, ca bro
derii stiperbe cu pati
nă de aur vechi și ca 
dramatice avertismen
te împotriva a tot 
ceea ce poate altera 
condiția umană.

Petru POANTA

Virtuțile alegoriei*)
Apărută sub auspi

ciile Editurii „Ion 
Creangă", specializată 
în literatura pentru 
copii, cartea de ver
suri a lui George 
Mihăescu infirmă încă 
o dată prejudecata 
conform căreia litera
tura destinată celor 
mici trebuie să fie lip
sită de profunzime și 
împănată cu dulcegă
rii. „Aventuri in con
tinentul albastru" îm
bină candoarea cu iro
nia; și configurează, 
Hstfel, un iiniverâ per
sonal, al cărui pitoresc 
este întotdeauna' dii- 
blat de semnificații în 
plan etic.

George Mihăescu a- 
lege pentru a se ex
prima, de cele mai 
multe ori. măștile 
fabulei. Spațiul acva
tic se identifică cu 
spațiul uman, perso-

*) George Mihăescu: 
„Aventuri în conti
nentul albastru", Edi
tura „Ion Creangă".

najele care îl popu
lează pe primul (pești, 
crustacee, scoici etc.) 
reverberează caracte
rologic in cel de-al 
doilea. Aventurile din 
adincuri pun în lumi
nă atitudini morale, 
în majoritatea lor re
probabile. George Mi
hăescu este. în sensul 
bun al cuvîntului, 
un moralist sever, 
a cărui principa
lă armă este ironia 
biciuitoare. Din nă
vodul aruncat cu in- 
deminare in mijlocul 
slăbiciunilor omenești 
(existente incă, din pă
cate) sînt scoase rind 
pe rind in fața ochi
lor noștri nebunia 
războinică (Pisica de 
mare și torpila), lă
comia (Știuca), or
goliul prostesc (Gîsca 
și peștișorii), nerecu
noștința (Coralii), por
nirile ariviste (Scoica), 
sau credulitatea exce
sivă și condamnabilă 
(Meduza). Izbucniri
le de violență, as

pectele simptomati
ce pentru „legile jun
glei" sint cu predilec
ție așezate la micro
scop : Rechinii și ba
lena, Pescărușii, Foca 
și ursul polar. Geor
ge Mihăescu nu pare 
a fi preocupat de ex
perimente poetice for
male. Ceea ce prețu
iește este claritatea 
discursului însoțit de 
o exprimare aforistică, 
mai ales în zona fina
lă a textelor (Gindacui 
și țestoasa, Somnul), 
în mod firesc, acest 
fel de poezie este, în 
marea majoritate, așe
zat sub semnul epicu
lui. Cu atît mai pre
țioase, cu cît apar mai 
rar, sînt izbucnirile de 
lirism în cadrul cărora 
ironia este înlocuită 
de înțelegere simpate
tică (Nuferii, Caii de 
mare, Anghilele și Ac
variu). Aceste ulti
me exemple sugerează 
disponibilități latente, 
insuficient valorificate.

Gabriel RUSU , 
L>

Proprietatea socialistă constituie 
relația fundamentală in sistemul re
lațiilor de producție socialiste, baza 
noii orinduiri social-economice, sursa 
propășirii materiale și spirituale a 
întregului popor. Revoluția de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă a deschis 
calea înfăptuirii unor adinei trans
formări in domeniul proprietății. 
Așa cum sublinia secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „au fost lichidate, pentru 
totdeauna, proprietatea capitalistă- 
moșierească asupra mijloacelor de 
producție, exploatarea și asuprirea 
de clasă, s-a realizat o economie 
socialistă unitară în industrie și 
agricultură, bazată pe proprietatea 
comună a oamenilor muncii, ca pro
prietate a întregului popor, și pe 
proprietatea cooperatistă asupra mij
loacelor de producție, s-a asigurat 
înfăptuirea principiului socialist de 
repartitie a produsului social și ve
nitului national în conformitate cu 
principiile eticii și echității noii 
orinduiri". Pe această bază România 
este astăzi un stat industrial-agrar 
cu o industrie modernă în continuă 

' dezvoltare și cu o agricultură socia
listă în plin proces de dezvoltare și 
modernizare, cu un grad de bună
stare materială și spirituală tot mai 
ridicat.

In .centrul relațiilor de producție 
socialiste se află proprietatea eocia- 
listă, care determină toate celelalte 
componente. Proprietatea socialistă 
reprezintă ansamblul raporturilor ce 
se formează între membrii societății 
în procesul stăpînirii în comun a 
mijloacelor de producție și a rezulta
telor producției, de către întreaga 
societate sau de colective de produ
cători socialiști, folosite in scopul sa
tisfacerii trebuințelor materiale și 
spirituale alo oamenilor muncii și al 
dezvoltării generale a societății so
cialiste.

Este un adevăr confirmat de prac
tica economică că dezvoltarea pro
prietății socialiste în țara noastră 
constituie rezultatul nemijlocit al e- 
forturilor făcute de întregul popor ro
mân pentru sporirea volumului și e- 
ficienței mijloacelor de producție, 
pentru crearea de noi locuri de mun- 
că, ridicarea nivelului tehnic al pro
ducției și productivității muncii in 
toate ramurile, pentru modernizarea 
structurii economiei naționale. Aces
te susținute eforturi și-au găsit ma
terializarea în politica de acumulare 
și orientare a investițiilor promovata 
ferm de partid îndeosebi după Con
gresul al IX-lea. Pe această cale s-a 

■ asigurat sporirea rapidă a volumului 
fondurilor fixe, ridicarea nivelului 
lor tehnic, amplificarea mijloacelor 
circulante ale economiei naționale — 

elemente materiale constitutive ale 
proprietății socialiste.

Proprietatea socială a întregului 
popor se dezvoltă considerabil in ac
tualul cincinal prin aplicarea orien
tărilor stabilite de Congresul al XII- 
lea și Conferința Națională ale parti
dului. In raport cu cerințele etapei 
actuale, dezvoltarea propijetății so
ciale cunoaște anumite particulari
tăți. Astfel, in sectoarele industriale 
prioritare ale progresului tehnic și 
ramurile industriei extractive fondu
rile de investiții sint orientate cu 
precădere spre înființarea de noi uni
tăți economice. Cerințele dezvoltării 
intensive a agriculturii, cît și crește
rea rolului transporturilor in econo
mia națională impun, alături de creș
terea înzestrării tehnice, moderniza
rea și reinnoirea mijloacelor de mun
că existente. Deci restructurările sec
toriale din industrie, înfăptuirea noii 
revoluții agrare și lărgirea bazei pro
prii de materii prime ocupă locurile 
primordiale in ansamblul procesului 
de investiții. Apare astfel limpede că 
și în actualul cincinal cea mai mare 
parte a fondului național de dezvol
tare economico-socială este destinat 
sporirii volumului mijloacelor de 
muncă, ceea ce reflectă dezvoltarea 
extensivă a proprietății socialiste.

NOUA CALITATE A OAMENI
LOR MUNCII. Dezvoltarea puter
nică a proprietății socialiste in 
țara noastră conferă oamenilor mun
cii o nouă calitate, aceea de produ
cători, proprietari și beneficiari ai 
producției soolale. Aceasta reflectă 
schimbarea radicală a modului de 
unire a forței de muncă cu mijloa
cele de producție, transformarea pro
fundă a caracterului muncii și a me
canismului activității de producție. 
Unirea forței de muncă cu mijloa
cele de producție se realizează di
rect. nemijlocit.

Noua calitate reprezintă pentru fie
care om al muncii îmbinarea unor 
funcții economice și, totodată, unirea 
unor drepturi și obligații pentru toți 
membrii societății. în calitate de 
producători, oamenii muncii contri
buie la realizarea procesului de 
muncă, la creșterea producției ma
teriale. a venitului național și avu
ției naționale ; in calitate de pro
prietari socialiști uniți, ei gospodă
resc și dezvoltă partea din proprie
tatea întregului popor ce le-a fost 
încredințată și se manifestă ca ade- 
vărați gospodari ai potențialului 
economic, in scopul valorificării ra
ționale și eficiente a lui ; in calitate 
de beneficiari, oamenii muncii folo
sesc in conformitate cu normele 
eticii și echității socialiste, ansam
blul rezultatelor producției sociale.

Un rol important in direcția întă
ririi funcționării noii calități a oa

menilor muncii revine mecanismu
lui economic bazat pe autoconduce- 
rea muncitorească, autogestiunea 
economico-financiară și autoaprovi- 
zionarea teritorială. S-a creat astfel 
un cadru organizatoric original, unic 
in felul său, prin care se asigură 
posibilitatea participării largi, de
mocratice a celor ce muncesc la 
elaborarea, adoptarea și înfăptuirea 
deciziilor economico-sociale : s-au 
pus la dispoziția organismelor auto- 
conducerii muncitorești pirghiile și

PROPRIETATEA SOCIALISTĂ - TEMELIA PROPĂȘIRII 
ECONOMICO-SOCIALE A PATRIEI NOASTRE

Participarea sânilor muncii co părți sociale la 
Msitalra fooMii de dezvoltare economică

instrumentele economico-financlare 
necesare exercitării depline a drep
turilor și competențelor lor.

In acest fel. proprietatea socialistă 
reprezintă temelia dezvoltării demo
cratismului în întreaga economie na
țională, a aplicării și funcționării 
autoconducerii muncitorești, atît Ia 
nivel micro, cît și macroeconomic, 
întărirea calității de proprietar a oa
menilor muncii creează posibilitatea 
și necesitatea dezvoltării autocondu
cerii muncitorești, ca formă supe
rioară de înfăptuire a democrației în 
viața economico-socială. Aceasta im
plică dreptul și obligația tuturor 
celor ce muncesc de a-și aduce o 
contribuție sporită la dezvoltarea 
avuției naționale și. totodată, de a 
participa efectiv la conducerea uni
tăților in care lucrează și a întregii 
societăți.

Un rol important în întărirea noii 
calități a oamenilor muncii revine 
sistemului de retribuire a muncii și 
de repartiție a veniturilor oamenilor 
muncii. Perfecționarea acestui sis
tem. generalizarea acordului global, 
introducerea contractului-angajament 
și a celorlalte măsuri adoptate de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 29—30 
iunie 1983 sînt de natură să întă
rească cointeresarea și răspunderea 
oamenilor muncii pentru rezultatele 
in producție, pentru buna gospodă

rire a mijloacelor de producție, pen
tru conștientizarea laturii de produ
cător, proprietar și beneficiar în 
strinsă interdependență. Aceste mă
suri asigură aplicarea și mai fermă 
a principiului socialist de repartiție, 
in raport cu cantitatea șl calitatea 
muncii depuse, astfel incit veniturile 
fiecărui om al muncii sint determi
nate nemijlocit de realizarea planu
lui de producție, de export, de ridi
care continuă a calității produselor, 
de gradul valorificării resurselor ma

teriale, de sporirea eficienței econo
mice.

DEZVOLTAREA ȘI PERFECȚIO
NAREA PROPRIETĂȚII SOCIALIS
TE. Partidul și statul nostru, perso
nal tovarășul Nicolae Ceaușescu 
acordă o atenție deosebită și perma
nentă problemelor privind dezvolta
rea și perfecționarea proprietății so
cialiste. Aceasta se datorește înainte 
de toate faptului că proprietatea so
cialistă constituie relația economică 
primordială în cadrul relațiilor de 
producție socialiste. Evidențierea 
rolului prioritar al proprietății socia
liste nu presupune însă că celelalte 
componente ale relațiilor de produc
ție ar fi pasive, ci, dimpotrivă, toate 
se întrepătrund și se condiționează 
reciproc, constituind o unitate orga
nică. dialectică. în acest fel. relațiile 
de producție, determinate în mod 
obiectiv de forțele de producție, în
deplinesc, totodată, un rol activ în 
calea evoluției acestora, atunci cînd 
concordă cu nivelul și caracterul lor. 
Proprietatea socialistă, dezvoltîn- 
du-se și perfecționîndu-se continuu, 
asigură posibilitatea menținerii con
știente, planificate a concordanței 
dintre cele două laturi ale modului 
de producție în toate etapele evolu
ției societății noastre socialiste.

Dezvoltarea și perfectionarea vi
zează toate laturile și formele pro

prietății socialiste, atît- aspectul 
obiectului material, cît și cel al con
ținutului social-economic. Acesta 
este un proces complex ce se reali
zează in dinamică, dezvâluindu-se 
resorturile interne ale mișcării, la
turile contrare, și luindu-se măsurile 
corespunzătoare pentru asigurarea 
concordanței și ridicarea pe o treap
tă superioară a ambelor forme ale 
proprietății socialiste.

Un aspect important al perfecțio
nării proprietății socialiste în etapa 

actuală In țara noastră constă în 
participarea, cu părți sociale, a oa
menilor muncii din unitățile econo
mice de stat la constituirea fondului 
de dezvoltare, reglementată prin 
legea nr. 3 adoptată de Marea Adu
nare Națională din 12 noiembrie 
1982. Noua reglementare legală con
stituie unul din multiplele răspun
suri concrete la desăvirșirea proce
sului de lărgire a democrației in via
ta noastră economico-socială, a per
fecționării cadrului de participare a 
oamenilor muncii la conducere. Prin 
această modalitate originală oamenii 
muncii, pe lingă calitatea de proprie
tari ai unei părți din proprietatea 
întregului popor, ce le-a fost în
credințată spre gospodărire și dez
voltare, dobindesc și calitatea de 
proprietar direct, prin participarea cu 
părți sociale, asupra unei părți din 

> proprietatea unității în care lu
crează.

Dezvoltarea proprietății socialiste, 
a autoconducerii muncitorești, ridi
carea pe o treaptă superioară a ca
lității oamenilor muncii de proprie
tari ai mijloacelor de producție, de 
producători și beneficiari ai întregii 
avuții naționale, determină cerința 
ca ei să-și asume nemijlocit. într-un 
grad mai mare, răspunderea bunei 
gospodăriri a părții din avuția na
țională ce le-a fost încredințată, să 

participe activ la administrarea cît 
mai eficientă a patrimoniului uni
tății. la conducerea și dezvoltarea 
întregii activități economice.

Prin instituirea dreptului oameni
lor muncii de a contribui. în bani, 
sub formă de părți sociale, la dez
voltarea mijloacelor fixe productive 
și de a obține, in funcție de aport, 
un venit suplimentar din beneficii 
se asigură o legătură mai strinsă a 
fiecărui om al muncii cu unitatea 
unde lucrează și o cointeresare mai 
accentuată a personalului muncitor 
in obținerea de rezultate economice 
superioare.

Contribuția oamenilor muncii la 
constituirea fondului de dezvoltare 
determină întărirea răspunderii a- 
cestora. in calitate de proprietari, 
pentru dezvoltarea și sporirea avu
tului obștesc și utilizarea cu maxi
mă eficientă a mijloacelor de care 
dispun, asigură participarea mai 
activă a colectivelor de muncă la 
autoconducerea și autogestiunea u- 
nitătii, creșterea rentabilității și a 
beneficiilor și. în mod corespunză
tor. a venitului personalului munci
tor. In acest sens, se întărește uni
tatea sistemului de interese, con- 
stientizindu-se mai mult rolul pri
mordial al interesului general, legă
tura directă dintre proprietatea so
cialistă si proprietatea personală, 
faptul că proprietatea socialistă re
prezintă principala sursă a venitu
rilor oamenilor muncii, a creșterii 
proprietății personale. Altfel spus, o- 
mul muncii devine proprietar coope
rant, lai' această calitate nouă ii o- 
feră motivația pentru a-și afirma 
mai stăruitor calitatea de bun gospo
dar în toate activitățile majore ale 
producției — în direcția reducerii 
consumurilor de materii prime, ma
teriale, energie și combustibili, mai 
bunei lor valorificări, folosirii cu in
dici superiori a mașinilor și utilaje
lor, ridicării nivelului productivității 
muncii, îmbunătățirii calității și a 
gradului de tehnicitate a produselor. 
Simțirea sa de gospodar va reacționa 
prompt in toate împrejurările in care 
proprietatea socială va fi lezată de 
proasta administrare sau de orice 
tentativă de prejudiciere, prin mani
festări antisociale. Este imperios ne
cesar ca fiecare om al muncii să se 
raporteze Ia proprietatea socialistă 
ca la propriul său bun, fiind convins 
că aceasta constituie unica și sigura 
sursă a veniturilor 6aie, a creșterii 
nivelului de trai.

Un alt aspect ce caracterizează 
dezvoltarea și perfecționarea pro
prietății socialiste constă in aceea 
că, concomitent cu diversificarea și 
modernizarea forțelor de producție 
au Ioc concentrarea și specializarea 
producției, amplificarea relațiilor de 

cooperare intre unitățile proprietate 
a întregului popor, intre unitățile 
cooperatiste, precum și între unită
țile specifice celor două forme de 
proprietate. Ca rezultat al dezvoltă
rii forțelor de producție moderne 
are loc procesul obiectiv de intensi
ficare a conlucrării între cele două 
forme de proprietate, de împletire 
strinsă a lor. ceea ce demonstrează 
că dezvoltarea proprietății socialiste 
implică nu numai ridicarea gradului 
de socializare a proprietății coope
ratiste la nivelul proprietății între
gului popor, ci mutații profunde in 
ansamblul raporturilor ce definesc 
proprietatea socialistă. Sînt edifica
toare în acest sens obiectivele eco
nomice comune sub forma secțiilor 
pentru mecanizarea agriculturii or
ganizate în C.A.P.. întreprinderi în 
domeniul creșterii animalelor, al 
prelucrării șl desfacerii produselor, 
ferme intercooperatiste și ferme 
create prin cooperarea unităților din 
cele două forme de proprietate pen
tru creșterea animalelor. De aseme
nea. începind din 1979 s-au înființat 
consiliile unice agroindustriale de 
stat și cooperatiste, care cuprind 
unități ce își păstrează autonomia 
gestionară.

Asemenea forme de îmbinare a 
proprietății întregului popor cu cea 
cooperatistă favorizează introducerea 
progresului tehnico-științific pe sca
ră largă, amplifică sprijinul statu
lui acordat proprietății cooperatiste, 
apropie treptat cele două forme ale 
proprietății socialiste în evoluția lor 
obiectivă spre proprietatea comu
nistă unică.

Dezvoltarea și perfecționarea pro
prietății socialiste presupun schim
bări importante pe plan social, în 
structura și conținutul claselor so
ciale, în raporturile dintre populația 
ocupată în agricultură și cea din 
industrie și din celelalte ramuri ne
agricole. întărindu-se alianța dintre 
clasa muncitoare și țărănimea mun
citoare și ceilalți oameni ai muncii.

Dezvoltarea și perfecționarea pro
prietății socialiste impune totodată 
creșterea nivelului pregătirii profe
sionale al fiecărui om al muncii. De 
asemenea, este necesară creșterea 
gradului de conștiință politlco-idco- 
Iogică. de responsabilitate comunis
tă, revoluționară, pentru întărirea 
și perfecționarea neîncetată a pro
prietății socialiste, care îndeplinește 
rolul esențial în perfectionarea tu
turor relațiilor de producție. în ac
celerarea procesului de omogenizare 
socială, de realizare a unei calități 
noi. superioare în toate domeniile 
de activitate.

Conf. îmiv. dr. 
Dumitru CIUCUR J
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Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
miercuri după-amiază, pe Federico 
Carlos Barttfeld, ambasadorul Repu
blicii Argentina, in vizită de rămas

bun. în legătură cu încheierea mi
siunii sale în țara noastră.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Inflăcăratele chemări ale președintelui

VASLUI. La biblioteca județea
nă a fost deschisă expoziția de car
te social -politică și beletristică sub 
genericul „Uniți, independenți și 
suverani". Muzeul „Vasile Pirvan" 
din Biriad a organizat la Întreprin
derea de rulmenți un simpozion pe 
aceeași temă, iar la casa orășeneas
că de cultură din Huși a avut Ioc 
evocarea „24 ianuarie 1859 — act 
istoric de importanță cardinală 
pentru destinele poporului român". 
Grupuri de tineri și pionieri vizi
tează zilnic ampla expoziție deschi
să în sala „Arta" a Muzeului jude
țean, intitulată „E scris pe tricolor 
Unire". La Casa de cultură a sindi
catelor din municipiul Vaslui a a- 
vut loc vernisajul expoziției foto- 
documentare „Momente din lupta 
poporului român pentru unitate și 
independență națională", organiza
tă de Consiliul județean al organi
zației pionierilor. (Petru Necula).

GALAȚI. La Biblioteca județea
nă „V. A. Urechia" din localitate 
s-a desfășurat simpozionul „Unirea 
Principatelor Române ; 1859—1984
arc peste timp". Cu acest prilej a 
fost vernisată și o expoziție docu
mentară cuprinzînd cărți, manuscri
se, exemplare rare, .publicații. A a- 
vut loc apoi un recital de muzică și 
poezie patriotică. O interesantă e- 
vocare a fost organizată și de Mu
zeul de istorie Galați sub genericul 
„Pensonalități gălățene în Panteo
nul istoriei naționale : Alexandru 
Ioan Cuza și Coistache Negri". (Dan 
Plăeșu).

COVASNA. La Biblioteca oră
șenească din orașul Intonsura Bu
zăului, în organizarea Uniunii Ti
neretului Comunist, a avut loc o 
seară de poezie patriotică, dedicată 
aniversării a 125 ani de la Unirea 
Principatelor Române. 
Maria).

BIHOR. Sub egida 
județean al F.D.U.S., a 
județean de cultură și educație so
cialistă, in colaborare cu comisia de 
răspindire a cunoștințelor cuitural- 
științifice și tehnice, toate casele de 
cultură din județ, precum și cămi
nele culturale din Ceica, Cefa, No- 
jorid, Valea lui Mihai, Tinea, Să- 
cueni, Vadu Crișului găzduiesc în 
această perioadă numeroase acțiuni 
politico-educative desfășurate sub 
genericul „întâlnire cu istoria", pri
lej cu care sint evocate semnifica
ția mărețului act al unirii Moldovei 
cu Muntenia, istoricele cuceriri ale 
poporului român în anii socialis
mului. (loan Laza).

BOTOȘANI.' Zilnic, In această 
I perioadă, la Casa științei și tehnicii 

pentru tineret, este programat cite 
un simpozion dedicat împlinirii a 
125 de ani de la formarea 6tatului 
național român prin unirea Mol
dovei cu Muntenia. Cîteva din
tre temele abordate ; „Unirea — 
ideal secular al poporului român", 
„Masele populare — f aiuritoarele 
Unirii", „Botoșaniul șl-Unirea Prin-

(Pâljânos

Consiliului 
comitetului

clpatelor Române", „De la Unirea 
din 1859 — la unitatea deplină a 
Rorțiâniei socialiste". Simpozioane
le, realizate in colaborare cu Mu
zeul județean de istorie, filiala lo
cală a Arhivelor Statului și filiala 
Societății de științe istorice sint ur
mate . de spectacole adecvate, pre
zentate de artiști amatori și profe
sioniști. (Silvestri Ailenei).

SIBIU. La Casa artelor din Si
biu a fost vernisată expoziția o- 
magială „Din lupta poporului ro
mân pentru unitate și independen
tă națională", expoziție organizată 
de secția de istorie a Muzeului 
Brukenthal. (Nicolae Brujan).

MEHEDINȚI, 
tean de educație 
ră socialistă și 
Porțile de Fier a 
zionul „Unirea Moldovei cu Mun
tenia — moment crucial în for
marea 6tatului național român". La 
Drobeta-Turniu Severin s-a deschis 
expoziția „Unirea din 1859 oglin
dită in arta plastică românească". 
Sub genericul „Lupta pentru liber
tate și unitate națională, rolul ma
selor în organizarea unirii de la 
1859“, întreprinderea cinematogra
fică județeană prezintă în toate lo
calitățile un ciclu de filme docu
mentare care evocă- marele eveni
ment. (Virgiliu Tătaru).

TELEORMAN. La Casa de cul
tură a sindicatelor din municipiul 
Turnu Măgurele a avut loc un 
simpozion cu tema „125 de ani de 
la formarea statului național ro
mân prin unirea Moldovei cu Mun
tenia". în continuare, sub generi
cul „Uniți in cuget și-n simțiri" 
a avut loc un spectacol de muzi
că si poezie patriotică. întreprin
derea cinematografică a declanșat 
la toate căminele culturale din ju
deț o amplă acțiune care are drept 
scop prezentarea unor filme inspi
rate din lupta poporului nostru 
pentru libertate, independentă și 
unitate națională. (Stan Stefan).

CARAȘ-SEVERIN. Sub generi
cul „Momente din lupta poporului 
român pentru unitate și indepen
dență națională" s-a deschis o ex
poziție fotodocumentară la Casa de 
cultură a sindicatelor din Reșița. 
Galeriile „Agora" ale plasticienilor 
profesioniști din localitate găzdu
iesc expoziția de artă plastică in
titulată „Inscripții la tricolorul pa
triei". (Nicolae Cât ană).

TULCEA. La cluburile unități
lor economice din orașul Babadag, 
Ia Casa de cultură din Măcin au 
avut loc simpozioane. Căminele 
culturale din Niculiței. Stejaru și 
1 Mai au găzduit dezbateri pe 
tema : „Importanța actului istoric 
de la 24 Ianuarie 1859". La Muzeul 
Delta Dunării și la Biblioteca ju
dețeană au fost vernisate expoziții 
sub genericul „De la Unirea din 
24 Ianuarie 1859 la România socia
listă de astăzi". (N. Amihulesei).

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Constantin Dăscălescu, a primit 
o telegramă din partea primului mi
nistru al Republicii Turcia, Turgut 
Ozal, în care îi mulțumește pentru 
mesajul de felicitare adresat cu oca-

zia desemnării sale ca prim-ministru 
al Republicii Turcia, în telegramă se 
subliniază ferma convingere că re
lațiile prietenești și de cooperare care 
există intre Turcia și România vor 
continua să se dezvolte in interesul 
ambelor țări și al păcii în lume.

Adunare festivă consacrată sărbătoririi

t
15,00 Telex
15,05 Televacanța școlară • Vaslle 

Alecsandrl — poet al Unirii
15.20 Ecran de vacanță : „Puștiul". Pro

ducție a Studioului cinematogra
fic „București". Regla : Elisabeta 
Bostan. Partea a Il-a

15.45 Studioul tineretului. 24 Ianuarie 
1859—1984

16,30 Închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea în economie
20,35 Cîntă tinerețea — muzică ușoară
20.45 Revista llterar-artlstlcă TV. Sub 

tricolor, unită Tara 1

Vatra
(Urmare din pag. I)
Kata-năni, locurile 
acestea, ea, meșteră 
celor mai nobile so- 

■ iuri de viță, mere, 
caise și pere, îndră
gostită cu pricepere 
de altoiuri și portal- 
toiuri, drăgostind stu
pii și roiurile de al
bine, vrăjitoarea de 
altădată a viei numi
te Rizătoarea care se 
arcuiește deasupra sa
tului, cu duh și har 
și la cintări, ei, dacă 
ar putea dumneaei 
vedea cum a devenit 
realitate unul dintre 
visele sale... Valea cu 
Rouă și imensa rîpă 
Învecinată cu Mureșul 
se Îmbracă, de-acum 
primăverile, în alb, 
in rochie de mireasă, 
odată ce dau in floare 
vișinul și cireșul, pru
nii, merii și perii.

Iată, această minu
nată hlamidă a rod-

Consiliul jude- 
politică și cultu- 
Muzeul regiunii 
organizat simpo-

i-

11,00 Film artistic: „Ultimul spectacol", 
premieră pe țară. în distribuție : 
Joseph Cotten, Tony Franciosa și 
Susan Saint James. Regia : Leo 
Penn

22,15 Telejurnal (parțial color)
22,30 închiderea programului

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 11 IANUARIE 1984

Extragerea I : 1 23 27 24 29 6.
Extragerea a Il-a : 35 14 34 9 12 21.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :

956 114 lei.

noastră străbună
niciei ți-o doresc eu, 
s-o poți îmbrăca me
reu, tu cuib unic al 
meu, ocrotitor pămint 
pe care m-am născut 
și care mi-ai desdn- 
tat leagănul...

...Imaginea aceasta, 
pașnicul peisaj de 
toamnă, văzut acasă, 
se pogoară în noianul 
de impresii trăite, se 
călătorește aiurea. 
Rămîn dară, perene, 
in tine, in mine, în 
noi — dorul etern, do
rința eternă de a 
avea asigurate pacea 
vetrei și vatra păcii 
— perene în toți cei 
care iubesc viața, in 
toți care sint gata, 
fără preget, să acțio
neze, să lupte pentru 
cele mai sublime drep
turi ale omului, pen
tru a apăra dreptul 
sacru la viață, la pace, 
pentru a le asigura 
existența in continuă-

re, muncind și viețu
ind necontenit pe po
triva aspirațiilor lor. 

în cele mai frumoa
se vise ale mele, pe 
tine, ev al meu, socia
list, pe tine, bătrînă 
Europă, continent al 
nostru, atit de încer
cat de restriști, vă 
împodobesc cu vest- 
mintul alb ca neaua 
al florilor, cel al pă
cii și al rodniciei, 
vestmint de la min'e 
de acasă, de la Vă- 
daș.

Poate omul avea un 
vis mai frumos ? Pu
tem, noi, copiii, bine- 
cuvîntați și amenin
țați' de puterea arme
lor nucleare, ai unei 
epoci înțesate de 
sublime miracole și 
împovărate de groză
vii să-i dorim și me
nim altceva 
noastre celei întregi 
în anul care abia s-a 
înnoit ?

lumii

Zilei naționale a
La clubul întreprinderii „Electro- 

putere" din Craiova a avut loc, 
miercuri, o adunare festivă consacra
tă sărbătoririi Zilei naționale a Re
publicii Cuba — cea de-a XXV-a a- 
niversare a eliberării.

Au luat parte Ion Radu, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim-secretar 
al Comitetului județean Dolj al 
P.C.R.. reprezentanți ai organelor 
municipale de partid și de stat, nu
meroși oameni ai muncii, precum și 
membri ai Ambasadei Republicii 
Cuba Ia București.

Despre semnificația actului istoric 
de la 1 ianuarie 1959 — sărbătoarea 
națională a poporului cubanez — a 
vorbit Vasile Popescu, secretar al 
Comitetului județean de partid. Po
porul român, care și-a manifestat 
permanent solidaritatea cu lupta ho- 
tărită a poporului cubanez pentru 
eliberarea sa națională și socială — 
a spus vorbitorul — urmărește cu 
multă simpatie rezultatele obținute 
de oamenii muncii cubanezi, sub 
conducerea partidului lor comunist, 
în construirea socialismului. Cu de
osebită bucurie si multă satisfacție 
constatăm că relațiile de prietenie, 
solidaritate si colaborare multilatera
lă dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Cuba, din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Cuba înregistrează un 
curs mereu ascendent. Factorul de
terminant în dezvoltarea tot mai 
puternică a raporturilor româ- 
no-cubaneze îl constituie întilni- 
rile și convorbirile fructuoase 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general a>l Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Fidel Castro Ruz, prim-secretar ai 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cuba, președintele 
Consiliului de Stat și Consiliului de 
Miniștri ale Republicii Cuba, care au 
deschis, de fiecare dată, noi posibili
tăți de extindere și aprofundare a

Cu prilejul încheierii misiunii 
sale in țara noastră, ambasadorul 
Republicii Argentina la București, 
Federico Carlos Barttfeld, a oferit, 
miercuri, Un cocteil.

Au luat parte Maria Groza, ad
junct al ministrului afacerilor ex-

DE LA
Fără îndoială că dezvoltarea con

tinuă a procesului de economisire 
in țara noastră este strins legată și 
puternic stimulată de drepturile și 
avantajele de care beneficiază toți 
depunătorii la C.E.C.

în afara avantajelor specifice 
fiecărui instrument de economisire 
pe care depunătorii la C.E.C. iși 
păstrează economiile bănești per
sonale, aceștia beneficiază și de 
un avantaj general izvorit din în
săși Constituția țării care prevede : 
„Dreptul de proprietate personală 
este ocrotit de lege. Pot constitui

Timpul probabil pentru Intervalul 12 
ianuarie, ora 20 — 15 ianuarie, ora 20. 
In țară : Vremea va fl schimbătoare. 
Cerul va fl variabil mal mult noros în 
Banat, Crlșana, Maramureș, Tran
silvania și nordul Moldovei, unde vor 
cădea precipitații locale sub formă 
de ploaie, lapovițâ șl ninsoare, îndeo
sebi în primele zile. In celelalte re
giuni precipitațiile vor fl izolate. Vîn- 
tul va sufla slab pînă la moderat. Tem
peratura aerului în creștere ușoară. 
Minimele vor fi cuprinse intre minus 
7 șl plus 3 grade, Izolat mai coborîte 
în primele nopți, iar maximele vor 
oscila între zero și 10 grade. Ceață mai 
ales dimineața și 6eara. In București : 
Vreme schimbătoare cu cerul temporar 
noros favorabil precipitațiilor slabe la 
Începutul Intervalului. Vîntui va sufla 
slab pînă la moderat. Temperatura în 
creștere ușoară, minimele vor fl cu
prinse între minus 2 șl plus un grad, 
iar cele maxime vor oscila între 3 șl 6 
grade. Ceață îndeosebi seara șl dimi
neața. (Ileana Mihăilă, meteorolog de 
serviciu).

Casa pomicultorului este în livadă
(Urmare din pag. I)
urmat-o el. în prezent, 
Alexandru Manole a ab
solvit facultatea. Cu 10. 
Asta a coincis fericit cu o 
recoltă de nota 10 ; pro- 
ducția-record de 45 tone 
la hectar, pe plantație in
tensivă și de 16 tone pe 
plantație clasică. Adică o 
creștere de aproape două 
ori și jumătate față de anii 
de început. Multe s-au 
schimbat de atunci.

— în 1975, iși amintește

Neta, ferma noastră a fost 
vizitată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Am primit a- 
tunci multe sfaturi și mul
te indicații prețioase. 
Le-am urmat întocmai. 
Am trecut la cultivarea 
intercalată, printre pomi, 
a nutrețului pentru hra
na animalelor. De atunci, 
aceasta a devenit pentru 
noi o . sursă suplimenta
ră de venituri. Am re
coltat, numai în ultimul 
an, peste 300 tone de 
borceag. Alte indicații, ale

căror roade le culegem a- 
cum, se refereau la per
manentizarea lucrătorilor, 
la cointeresarea acestora. 
Pot spune că, și in aceas
tă privință, avem o bună 
experiență. Este și expli
cația faptului că, la aceas
tă dată, ferma noastră în
registrează peste 11 mili
oane de lei beneficii.

...în casa din livadă, cu
rată ca un pahar de cris
tal, miroase încă a mere și 
a toamnă, chiar dacă nin
soarea a desenat flori de

Un
a-

gheață în ferestre, 
pom s-a furișat pînă. - 
proape de geam și — dacă 
e să dau crezare gazdei — 
se uită la noi... Așa e 
aici : merii sint tot timpul 
sub ochii horticultorului, ai 
specialistului îndrăgostit 
de meseria sa, iar acesta, 
la rîndul lui, este tot tim
pul sub ochii livezii. Pri
vind livada, soții Alexan
dru și Neta Manole au ți
nut să ne asigure că anul 
acesta merii vor rodi iarăși 
îmbelșugat.

Republicii Cuba
colaborării frățești dintre cele două 
popoare. România și Cuba desfă
șoară o fructuoasă colaborare pe 
arena internațională. în direcția re
zolvării 
rane, a 
ționaie, 
păcii și . „ .

A luat apoi cuvintul Rodney Lo
pez Clemente, ambasadorul Republi
cii Cuba la București, care, printre 
altele, a spus : Victoria revoluțio
nară de la 1 ianuarie 1959 a lăsat in 
urmă pentru totdeauna noaptea nea
gră de nedreptate criminală, de foa
mete, corupție și exploatare și a ilu
minat pentru prima dată pe pămîn- 
tul Americii Latine și Caraibilor 
drumul ireversibil 6p.re socialism și 
comunism. în > anul recent încheiat, 
țara noastră a obținut mari realizări 
în toate domeniile — economic, edu
cație, știință, și tehnică, construcția 
de locuințe. Referindu-se la relațiile 
cubanezo-române, ambasadorul a 
subliniat că un factor de mare im
portanță in amplificarea lor l-au 
constituit vizitele și întîlinirile dintre 
conducătorii noștri de partid și de 
stat — tovarășii Fidel Castro și 
Nicolae Ceaușescu, schimbul reciproc 
de delegații și de vizite dintre Parti
dul Comunist din Cuba și Partidul 
Comunist Român. Vorbitorul a adus 
mulțumiri Partidului Comunist 
Român, poporului nostru pentru so
lidaritatea manifestată față de revo
luția cubaneză, a exprimat dorința 
de a se extinde continuu relațiile 
dintre popoarele, partidele și guver
nele din cele două țări prietene și a 
transmis poporului român noi suc
cese în edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, in întîmpi- 
narea celei de-a 40-a aniversări a re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și anti imperia
listă și a Congresului al XlII-lea al 
Partidului Comunist Român.

în încheierea adunării a fost pre
zentat un program de cintece și dan
suri populare oltenești.

(Agerpres)

marilor probleme contempo- 
asigurării securității interna- 

in dependenței popoarelor,
progresului in lume.

terne, reprezentanți al altor minis
tere și instituții centrale, oameni de 
știință și cultură, ziariști.

Au participat, de asemenea, șefi de 
misiuni diplomatice acreditați la 
București, membri ai carpului di
plomatic. (Agerpres) .

C.E.C.
obiect al dreptului de proprietate 
personală veniturile și economiile 
provenite din muncă..." Pe această 
bază, un avantaj acordat tuturor 
depunătorilor este garanția statului 
asupra sumelor depuse Ia C.E.C., 
asupra dobinzilor și cîștigurilor ob
ținute.

Garantarea de către stat a eco
nomiilor depuse Ia C.E.C. înseamnă 
asigurarea restituirii oricind a su
melor depuse pe libretele de eco
nomii, in conturile curente perso
nale. pe obligațiuni C.E.C. cu cîș- 
tiguri, ca și pe alte instrumente de 
economisire.

cinema
COTRO-
19,30.
(60 30 85)

Nicolae Ceaușescu la înlăturarea primejdiei 
unui război nuclear — expresie a răspunderii 

pentru destinele întregii umanități

într-un continent suprasaturat de 
arme — ai cărui locuitori pot fi uciși 
potențial de 114 000 de ori de zecile 
de mii de încărcături nucleare exis
tente în arsenalele celor două blocuri 
militare — a început amplasarea de 
noi instrumente ale morții. Astfel, 
omenirea se găsește în fața celei mai 
periculoase situații cu care a avut 
de a face vreodată de la terminarea 
celui de-al doilea război mondial. în 
aceste condiții, cind se emit acuzații 
și contraacuzații, încercări de justi
ficare pentru politica de înarmări, 
răsună cu putere și clarviziune o 
voce realistă, care face apel la ra
țiune, cerîndu-Se să se pună mai 
presus de orice interesele popoare
lor, interesele întregii omeniri. Adre- 
sindu-se poporului nostru în Mesajul 
de Anul nou, ca și șefilor misiu
nilor diplomatice acreditați în țara 
noastră, președintele Nicolae 
Ceaușescu a subliniat din nou că în 
pofida agravării situației internațio
nale „mai este încă timp să oprim 
aplicarea în viață a măsurilor între
prinse, și de o parte, și de alta, să 
se revină la negocieri". Glasul celui 
dinții om al țării noastre se pro
nunță răspicat pentru reluarea nego
cierilor intre cele două mari puteri, 
pentru convenirea unor soluții trai
nice care să ducă la eliminarea rache
telor cu rază medie de acțiune din 
Europa, să deschidă calea înlăturării 
tuturor armelor nucleare de pe con
tinent.

Este neîndoielnic că opțiunea ne
gocierilor constituie singura alterna
tivă ce se impune azi într-o situație 
internațională, ale cărei riscuri devin 
imprevizibile, in care manifestările 
de forță se succed, ambițiile preva
lează, fiind uitate aproape cu totul 
probleme de -importanță vitală din 
cauza cărora omenirea suferă — 
subdezvoltarea, efectele crizei — și 
fără rezolvarea cărora nu se pot 
asigura o pace durabilă, prosperita
tea și progresul generațiilor de azi și 
■de mi ine.

Există multiple argumente care 
pledează în. sprijinul ideii că mai

este Încă timp să se oprească apli
carea in viață a măsurilor hotărite, 
să se revină la masa tratativelor. în 
mai multe rinduri, înșiși conducători 
de stat ai celor două mari țări — 
U.R.S.S. și S.U.A. — numeroși alți oa
meni politici au relevat pericolul 
incomensurabil al unui război nu
clear, care va însemna distrugerea a 
tot ceea ce există pe planeta noastră, 
a însăși vieții. Este argumentul pri
mordial al rațiunii, care pledează 
pentru negocieri, pentru reluarea 
cursului tratativelor. Cine și-ar pu
tea asuma, oare, riscul de a apăsa 
pe butonul ce ar declanșa o catas
trofă mondială, știindu-se că în 
condițiile actuale nu pot exista nici 
învinși, nici învingători ?

Pe masa de lucru a Conferinței de 
la Geneva au fost depuse importante 
propuneri din partea celor două sta
te, propuneri cuprinzînd multe ele
mente raționale și oferind temei 
pentru un dialog autentic, pentru a- 
propierea pozițiilor. De asemenea, 
alte state din Europa au făcut pro
puneri concrete, menite să ajute 
dialogul, să contribuie la realizarea 
unui acord. Atunci, cum pe bună 
dreptate se întreabă președintele ță
rii noastre, de ce s-a trecut atit de 
repede la instalarea noilor rachete și 
la enunțarea contramăsuriior de răs
puns, cind propunerile respective 
încă nu fuseseră pe deplin discu
tate ? Și apoi, tratativele de la Ge
neva în legătură cu problema euro- 
rachetelor au încetat de mult să mai 
fie o preocupare exclusiv bilaterală : 
ele interesează în prezent toate ță
rile europene, toate statele lumii. 
Chiar și țări care au acceptat ampla
sarea noilor rachete pe teritoriul lor 
doresc continuarea dialogului, con
venirea unor soluții pentru evitarea 
pericolului de a vedea Europa, în
treaga planetă transformată în tea
trul unui război nuclear devastator.

„Inter arma silent legae", spunea 
la timpul său Cicero. între arme, 
legile amuțesc. Dar poate oare fi 
amuțit glasul rațiunii, glasul popoa
relor care se ridică împotriva holo-

• •

• 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; 10,15: DOINA (16 35 38).
• Osînda : TIMPURI NOI (15 61 10)
•— 11,15; 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;

i 15,45; 18; 20.
| • Căruța cu mere : DRUMUL SĂRII
I (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.

• Misterele Bucureștilor :
CENI (49 48 48) — 15; 17,15;
• O lebădă iarna : PACEA
— 15,30; 17,30; 19,30.
@ Povestea călătoriilor :
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
20, TOMIS (21 49 46) — 8,30; '
15,45; 18; 20.
• Melodii la Costlnești î 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.
© Balul de sîmbătă seara : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Naufragiul î SALA MICA A PA
LATULUI ~ 17,15; 20.
• Gară pentru doi: STUDIO (59 53 15) 
~ 10; 12,30; 15; 17,30; 20, MIORIȚA 
(14 27 14) — 10,15; 13; 16; 19.
• Călărețul cu calul de aur : LU-

VOLGA 
18; 

13,30;

CEAFARUL (15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18; 20.
• Fără panică, vă rog : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• îndrăgostit la propria dorință : 
CENTRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
© Vraciul : GRIVITA (17 08 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
— 15.39: 17,30; 19,30.
• Călărețul fără cap :
(21 50 97) — 15; 17,15: 19,30.
• Capturați-1 la
(21 31 86) — 9; 11;
19,30.
© Afacerea Pigot:

(11 48 03)

MUNCA

barieră î 
13,15; 15,30;

ARTA 
17,45;

PATRIA (11 86 25)

Sfîrșitul anului trecut ne-a prile
juit din nou trăirea unor semnifica
tive momente de mindrie patriotică, 
de reafirmare a deplinei adeziuni a 
întregului nostru popor la străluci
tele inițiative și- vibrantele chemări .. 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru salvarea păcii și oprirea cursei 
inarmărilor, mai cu seamă a celor 
nucleare. în Mesajul de Anul nou și 
în cuvintarea de la primirea șefilor 
misiunilor diplomatice, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, exprimind în mo
dul cel mai fidel simțămintele tutu
ror cetățenilor patriei, ale tuturor oa
menilor iubitori de pace din lume, a 
lansat un nou apel pentru curmarea 
situației deosebit de grave din viața 
internațională, care tinde să arunce 
omenirea intr-un nou război mondial, 
cane va fi cu siguranță nuclear, pen
tru asigurarea liniștii și păcii, a unei 
atmosfere prielnice muncii pașnice, 
creatoare, rodnice. Și de această dată, 
cu înaltă responsabilitate, secretarul 
general al partidului, președintele 
Republicii, a avertizat că nu există 
decît o singură alternativă rațională :

oprirea trecerii la amplasarea rache
telor americane, anularea contramă- 
6urilor anunțate de U.R.S.S. și reve
nirea la masa tratativelor. Aceasta 
este voința tuturor popoarelor euro
pene, a,tuturor popoarelor lumii,!

Așa cum rezultă din tot ceea ce 
știm și citim, nu poate fi invocată 
nici o justificare pentru intensifica
rea înarmărilor, îndeosebi a celor nu
cleare. în condițiile arsenalelor nu
cleare actuale, cînd fiecare din cele 
două părți dispune de mijloace de a 
distruge, de cîteva ori, întreaga lume, 
nu mai are nici o importantă dacă 
se vor multiplica posibilitățile de u- 
cidere. Se mai poate oare vorbi că 
nu există un echilibru al forțelor 7 
Specialiști și oameni politici au ară
tat că nu poate fi adus nici un argu
ment în favoarea existenței unui dez
echilibru în raporturile militare din
tre cele două părți care să motiveze 
aruncarea Europei șl a lumii intr-o 
nouă și extrem de periculoasă cursă 
a înarmărilor primejduind existența 
însăși a vieții pe planeta noastră.

caustului nuclear ? Pot fi, oare, Ig
norate legile internaționale ? Nu 
există forță capabilă să împiedice să 
vorbească o planetă întreagă, care 
se revoltă 
trusă doar 
mică față 
suportă sau față de rivalitățile pe 
care le stîmește !

La cumpăna dintre ani, președinte
le țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
exprima urarea : „Fie ca anul 1984 
să marcheze progrese importante in 
eforturile popoarelor pentru oprirea 
cursei înarmărilor, pentru înlăturarea 
rachetelor și a oricăror arme nu
cleare din Europa, pentru triumful 
politicii de destindere și colaborare, 
de securitate și pace".

Aprob cu toată hotărirea și convin
gerea inițiativele de pace ale condu
cătorului națiunii noastre, izvorîte 
din inalta sa răspundere față de 
destinele poporului român, ale tu
turor popoarelor.

„Cind pacea este amenințată nu se 
răspunde cu războiul, ci cu organi
zarea păcii" — iată o idee a lut 
Nicolae Titulescu, mereu actuală, 
care exprimă cit se poate de bine 
modul de a gîndi și de a acționa al 
poporului nostru.

Prin efortul și acțiunea comună a 
popoarelor de pretutindeni este po
sibil să fie evitate noile măsuri de 
agravare a încordării. Popoarele tre
buie să își exprime cu o și mai mare 
intensitate hotărîrea lor de a face to
tul pentru apărarea păcii. Așa cum 
subliniază secretarul general al parti
dului nostru, mai este încă timp ca 
glasul rațiunii să prevaleze, 6ă fie 
auzit de toți cei care conduc desti
nele națiunilor, să se asigure trium
ful unei noi politici în relațiile din
tre state, să fie eliminat pericolul, 
unui război nimicitor.

Conf. dr.
Victor DUCULESCU , 
director adjunct •
al Institutului de științe politic® 
și de studiere a problemei 
naționale

la ideea că poate fi dis- 
pentru că a devenit prea 
de arsenalele pe care le
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Sînt muncitoare într-o întreprinde”' 

re de țesături. Sint soție, sint mamă 
a două fete. Nimic nu-mi doresc mal 
mult, și ca mine toate cele 2 400 de 
femei care muncesc în întreprinderea 
noastră, decît. o viață liniștită,’ pros
peră, iar copiii noștri să se bucure 
de un cer senin, sub care să-și clă
dească un viitor luminos.

Gmdurile și munca noastră expri
mă voința comună de a ne înălța țara 
pe noi culmi de progres și civilizație. 
Dair acest lucru nu-1 putem realiza 
dacă în lume nu este liniște și pace. 
Iată de ce susținem din toată inima 
chemarea conducătorului noștri sti
mat, președintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adresată tuturor 
popoarelor, șefilor de state și guver
ne, oamenilor politici de pretutin
deni, de a face totul — pînă nu este 
prea tîrziu — pentru ca în lume că 
triumfe pacea, înțelepciunea. J

Olimpia CAXOTA
muncitoare ta întreprinderea textilă 
Slatina, județul Olt

1
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FOTBAL

Modificarea unor puncte din regulamentul 
turneului final al campionatului european

După cum informează agenția 
„France Presse", Comitetul executiv 
al U.E.F.A., întrunit la Paris, a adus 
anumite modificări cîtorva puncte 
din regulamentul turneului final al 
campionatului european interțări din 
Franța (12—27 iunie a.c.).

Astfel, numărul jucătorilor fiecărei 
echipe pentru turneul final se va re
duce de la 22 la 20 fotbaliști. Cei 
nouă jucători de rezervă vor sta toți 
pe banca de rezerve a fiecărei echi
pe, iar, din rindurile lor, vor fi aleși 
cei doi eventuali înlocuitori. (Această 
decizie este identică aceleia adopta
te de F.I.F.A.. la 7 decembrie 1983, 
privind turneul final al campionatu
lui mondial din 1986).

în privința meciurilor semifinale

din turneul final european din iu
nie a.c., Comitetul executiv U.E.F.A. 
a decis ca în 
de minute de 
să se dispute 
nute fiecare.
giri persistă egalitatea, atunci se vor 
executa serii de penaltiuri. (Preve
derea anterioară nu stipula repriza 
suplimentare, ci trecerea directă la 
executarea penaltiurilor).

Cu privire la cartonașele cu care 
au fost penalizați unii jucători pe 
timpul desfășurării meciurilor de ca
lificare Ia turneul final, Comitetul 
executiv a aminat luarea unei deci
zii pînă se va fi pronunțat in această 
privință comisia de 
plină a U.E.F.A.

cazul în care după 90 
joc scorul rămîne egal, 
două reprize a 15 mi- 
Dacă și după prelun-

control si disci-

i

Antrenorul J. Derwall 
o șansă

PARIS 11 (Agerpres). — Comen- 
tînd rezultatul tragerii la sorți pen
tru grupele preliminare ale turneu
lui final al campionatului european 
de fotbal, agenția France Presse no
tează, sub titlul „Umbra lui Dina
mo" : „Un suris ilumina figura lui 
Jupp Derwall, selecționerul repre
zentativei R.F. Germania. Deținătoa
rea titlului are, în fapt, șansa de a 
juca primul meci împotriva Portuga
liei. care este considerată — poate în 
mod greșit — drept cea mâi modestă 
dintre cele opt calificate. Dar Româ
nia și Spania sint adversari pericu-

— 9; 11,15; 13,30; 15,45; ÎS; 20,15,
BUCUREȘTI (15 61 54) — 8.45; 11;
13,15; 15,45; 18; 20,15, MODERN
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, FAVORIT (45 30 70) — 8; 12; 14; 
16; 18; 20.
• Pe aripile vtntulul : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 13,30; 18.
© O afacere murdară :
(65 49 45) — 9; 11,15; 16; 
AURORA (35 04 66) — 9;

18; 20, FLAMURA 
12; 14; 16; 18; 20.
Capcană neobișnuită : LIRA 

(317171) — 15,30; 17,30; 19,30, FLO-
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30; 
17,45: 20.
O Lanțul amintirilor : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 12,15; 15,30.
• Aventură in Arabia : GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Toate mi se intfmplă numai mie :

EXCELSIOR 
18,15; 20,15, 
11,15; 13,30; 
(85 77 12) —

19.

(R.F.G.) : „Toți 
egală"

avem

loși. Vest-germanil 
uita ușor umilința 
pioanei Hamburger 
București, în „Cupa 
ropeni", chiar în acest sezon".

La rîndul său, trimisul agenției 
Reuter, remarcă : „în deschiderea 
tragerii la sorți, președintele ad-in- 
terim al U.E.F.A., Jacques George, a 
declarat, pe bună dreptate : „Finalis
tele care se află aici sint cele mai 
bune opt echipe din Europa în acest 
moment". în continuare, in comen
tariu se arată, între altele : „Echipa 
R.F. Germania, deținătoarea titlului,

nu vor 
provocată 
S.V. de Dinamo 
campionilor eu-

GLORIA 
16,15; 18,

t e a t r

putea 
cam-

© Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Examenul — 14,30: Ploșnița 
— 19,30; (sala Atelier) : Act Vene
tian — 19.
© Filarmonica „George 
(15 68 75, Ateneul Român) : 
simfonic. Dirijor : Mircea 
Solist : Marin Cazacu — 19.
© Opera Română (13 18 57) : Truba
durul — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Mam’zelle Nitouche — 19.

Enescu* 
Concert 

Basarab.

din 1980, care a cîștigat în- 1972, și a 
fost finalistă în 1976, va evolua în 
grupa a doua, alături de Portugalia, 
România și Spania. Fotbaliștii vest- 
germani au fost norocoși să ajunga 
aici, după ce au pierdut de două on 
în fața Irlandei de Nord și au în
trecut extrem de greu formația Alba
niei, clasindu-se pe primul loc în 
grupa preliminară grație unui singur 
gol in plus față de nord-irlandezi. 
Dealtfel, Jupp Derwall a declarat ; 
«Cine consideră echipele Portugaliei,

României și Spaniei învinse dinainte, 
se înșeală. Toți avem o șansă egală. 
Toți avem, în primul rînd, șansa să 
arătăm cel mai bun fotbal»".

★
La Paris s-a efectuat tragerea 

la sorți a sferturilor de finală ale 
Campionatului european de fotbal 
pentru tineret, meciurile urmînd să 
se dispute înainte de 11 aprilie. Iată 
programul : Anglia — Franța, Scoția 
— Iugoslavia, Albania — Italia, Po
lonia — Spania.

Actualitatea la șah
La Călimăneștl se află în plină 

desfășurare „Festivalul șahist vil- 
cean“, care, în diferite turnee, reu
nește peste 350 de jucători și jucă
toare. în principalul turneu interna
țional feminin, după 4 runde se 
menține lider Mariana Bădici Ioniță, 
cu 3 puncte, urmată de Gertrude 
Baumstark și Suzana Makai — cu 
2,5 puncte fiecare, Smaranda Boicu 
și Eugenia Ghindă — cite 2 puncte și 
o partidă întreruptă. în runda a 
4-a, Nemet a cîștigat la Mitescu, 
Iar partidele Bădulescu — Ioniță, Pe- 
revoznic — Chiricuță, Reicher — 
Makai și Spaete — Baumstark s-au 
încheiat remiză.

în turneul masculin, după 3 runde, 
conduce Tischbierek (R.D.G.) — 3 
puncte, urmat de Knaak (R.D.G.) — 
2,5 puncte. Valentin Stoica — 1,5 
puncte (1). în runda a 3-a. Stoica 
a cîștigat la Erdeuș, Makropoulos a 
pierdut Ia Tischbierek, remiza fiind 
consemnată în partidele Knaak — 
Armaș — și Ungureanu — Barczay.

Dună 5 runde In „openufl interna
tional" primul loc este ocupat de șa- 
histul bucureștean Gheorghe Ciolac 
(Mecanică fină), cu 4,5 puncte, ur
mat de Konstantinov (Bulgaria), 
Sarbinski (Polonia), Navrotescu 
(România) — cite 4 puncte.

în runda a 4-a a turneului femi
nin de șah de la -laice (Iugoslavia), 
maestra româncă Dana Nuțu, jucind 
cu piesele negre, a remizat cu fosta 
campioană mondială Nona Gaprin- 
dașvili (U.R.S.S.), egalitatea fiirțd 
consemnată și în partida dintre șa- ■ 
histele poloneze Szmacinska și E- 
renska. Macek a cîștigat la Marga
reta Mureșan, Nikolin a pierdut Ia 
Verdczy. iar Fischdick a obtinut vie- 1 
toria in partida cu Petrovici.

în clasament, pe primele locuri se , 
află marile maestre Nona Gaprin-1 
dașvill, Hana Erenska șl 
roezy cu cite 3 puncte, 
Nana Aleksandria cu 2 
două partide întrerupte, 
și Margareta Muresan 
puncte etc.

Zsuzsa Ve- , 
urmate de i 
puncte șl

Dana Nuțu , 
— cita 3

© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra’ 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Ivan Vasilievlci — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) : Liniște, ne privim 
In ochi — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Ca frunza 
dudului — 15; Niște țărani 
© Teatrul Foarte Mic 
Necunoscuta și funcționarul — 
Stop pe autostradă — 19.30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Măseaua de minte — 15; 19.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Scoica de lemn — 19,30; 
(sala Studio) : Trăsura Ia scară — 10.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Amadeus — 19; (sala Giu
lești, 18 04 85) : Năpasta — 15; Milio
narul sărac — 19.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase* 
(sala Savoy, 15 56 78) : Revista revis
telor — 19,30; (sala Victoria, 60 58 65) :

— 19,30. 
(14 09 05) :

15;

Frumosul din pădure» zăpăcită
19.30.
© Ansamblul „Rapsodia 
(13 13 00) : După datina
— 17.
• Teatrul „Ion Vasllescu* 
Paradis de ocazie — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat .
Arca bunei speranțe (premieră) —
18.30.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 28 55) : 
Pinocchio — 10; Trei grăsani — 18.
• Teatru! „Țăndărică" (15 23 77) 1 
Tigrișorul Petre — 10; 17.
© Circul București (11 01 20) : Carna
valul stelelor — 19,30.
© Estrada Armatei (13 68 64) : Estra
da tn croazieră — 19,30.
© Studioul de teatru a! I.A.T.C. 
(15 72 59): Bună seara, domnule Wllde
— 19,39.

românft* 
străbună

(12 27 45) S

(20 39 70) 2



VOINJA FERMA A POPOARELOR-.

Să prevaleze interesele păcii!
La Greenham Common conîinuă lupta împotriva 

rachetelor
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Sprijin față de inițiativele 
de pace 

în America Centrală
CIUDAD DE PANAMA 11 (Ager

pres). — într-un document dat publi
cității la Ciudad de Panama, Parla
mentul Latino-American și-a expri
mat sprijinul deplin față de acordu
rile de pace în America Centrală 
convenite în cadrul reuniunii miniș
trilor de externe din țările Grupului 
de la Contadora (Columbia, Mexic. 
Panama și Venezuela) și din Costa 
Rica, Guatemala, Honduras. Nicara
gua și Salvador, reuniune ce s-a des
fășurat săptămina trecută in capitala 
panameză — transmite agenția I.P.S. 
Acordurile stabilesc norme de apli
care a „Programului de obiective ale 
păcii, democrației, securității și coo
perării în America Centrală".

„Inițiativele Grupului de la Con
tadora — se spune în documentul 
Parlamentului Latino-American — 
demonstrează hotărirea și solidarita
tea țărilor în curs de dezvoltare din 
regiune în eforturile lor comune de 
realizare și consolidare a unui climat 
de pace, securitate și cooperare in 
America Centrală".

PHENIAN
------------------------------ - J

0 nouă inițiativă pentru soluționarea pașnică 
și independentă a problemei coreene

WASHINGTON

în fața bazei de la Greenham Common (Marea Britanie) a avut loc o 
nouă demonstrație, în cadrul căreia s-a cerut oprirea amplasării noilor , 
rachete nucleare americane cu rază medie de acțiune. Pe pancarta pur- i 
tată, de demonstranți scrie : „Am trecut prin două războaie mondiale. ■ 
Noi sîntem aici hotăriți ca un al treilea să nu aibă loc niciodată l“

Țărilor mici și mijlocii 
rol mai activun

in promovarea 
desfiuderîi!

S.U.A.: Apeluri 
la înghețarea 

armamentelor nucleare

Declarațiile cancelarului 
federal al Austriei, 

Fred Sinowatz
VIENA 11 (Agerpres). — Austria 

consideră de datoria 6a să contri
buie activ la reducerea încordării 
în Europa, a declarat. în cadrul u- 
nei întrevederi cu ziariștii, cancela
rul federal al Austriei, Fred Sino
watz. El a adăugat că țărilor neali
niate și neutre le revine un rol im
portant in întărirea păcii și secu
rității internaționale.

Fred Sinowatz a evidențiat că 
țara ea acordă atenție Conferinței 
de la Stockholm pentru măsuri de 
Încredere și securitate si pentru 
dezarmare în Europa și speră într-o 
reluare a dialogului în problemele 
dezarmării. Potrivit opiniei lui Si
nowatz, țările mai mici ar putea să 
contribuie substanțial la crearea u- 
nui climat favorabil pentru nego
cierile dintre cele două blocuri mi
litare.

SUEDIA : ?n pregătire 
o amplă demonstrație 

antirăzboinică
6TOCKHOLM 11 (Agerpres). — 

Marile centrale sindicale din Sue
dia au inițiat o demonstrație in 
sprijinul păcii și dezarmării, care 
urmează să aibă Ioc la 17 ianuarie 
in piața centrală a orașului 
Stockholm. La demonstrație vor 
participa reprezentanți ai diferitelor 
organizații și partide politice, parti
zani ai păcii, tineri.

Dună cum se știe, in ultima vre
me in țările scandinave so inten
sifică mișcarea pentru declararea 
nordului Europei zonă denuclea- 
rizată. pentru eliberarea conti
nentului de armele atomice.

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\

WASHINGTON 11 (Agerpres). - 
Comitetul împotriva unui război 
nuclear, constituit de un grup de 
congresmeni americani adversari ai 
înarmărilor nucleare și la care au ■ 
aderat aproximativ un milion de ce- ț 
tățeni ai S.U.A., a dat publicității 
o declarație prin care cere înghe
țarea armamentelor nucleare. Co
mitetul a chemat pe alegători ca 
in cursul actualei campanii electo
rale pentru alegerile prezidențiale 
să nu acorde sprijin candidaților 
care vor promova o politică de 
înarmare.

l 
)

STATELE UNITE. Sub lozinca „în
ghețați cheltuielile militare I", la 
șantierele navale din Groton (sta
tul Connecticut) a avut loc o de
monstrație de protest împotriva lan
sării unui nou submarin nuclear do

tat cu rachete „Trident"

Rezultatele 
alegerilor 

din Danemarca
COPENHAGA 11 (Agerpres). — 

Potrivit rezultatelor finale ale Alege
rilor legislative desfășurate, marți, 
în Danemarca, partidele care fac 
parte din coaliția conservatoare a 
primului ministru Poul Schlueter au 
cîștigat 11 mandate, totalizind 76 din
tre cele 179 de mandate ale Folketin- 
gului, fără să-și asigure însă majo
ritatea absolută necesară pentru a nu 
mai solicita sprijinul altor formațiuni 
politice — relatează agențiile de pre
să. Partidul conservator a obținut 
23,4 la sută din voturi și 42 de man
date. cu 16 mai multe decit in legisla
tura precedentă, partidele liberal și 
creștin-popular au Înregistrat un mic 
avans, revenindu-le 21 și, respectiv, 5 
mandate, iar partidul centrist-demo
cratic a obținut doar 8 mandate.

Rezultatele alegerilor confirmă sta
bilitatea partidelor de stingă, social- 
democrații răminind cea mai puter
nică formațiune politică, cu 31.6 la 
sută din sufragii și 57 de mandate, 
deși au pierdut două mandate. De 
asemenea, socialiștii populari și-au 
menținut cele 21 de mandate din le
gislatura anterioară, ca și socialiștii 
de stingă, care și-au reînnoit cele 
5 mandate. In total, aceste partide 
dispun de 83 de mandate, față de 85 
în legislatura precedentă. Totuși, 
observatorii exclud perspectiva unei 
alianțe guvernamentale intre aceste 
partide și partidele liberal-radical 
(10 mandate) și progresului (6 man
date).

R, P. BULGARIA

Măsuri privind economisirea 
energiei electrice

SOFIA 11 (Agerpres). — Relatînd 
despre o serie de măsuri ale guver
nului privind economisirea energiei 
electrice, agenția B.T.A. arată că 
acestea se referă la o mai rațională 
folosire a curentului electric în orele 
de virf de dimineața și 6eara și, în 
primul rind, pe timp de iarnă. A- 
ceastă economie, la care trebuie să 
participe toate întreprinderile, în
treaga populație, este necesară din 
motive obiective, printre care se nu
mără folosirea incompletă a centra
lelor hidroelectrice din cauza sece
tei, precum și reconstruirea unor 
obiective energetice cu uzură mo
rală ridicată, subliniază agenția 
B.T.A.

PHENIAN 11 (Agerpres). — Comi
tetul Central Popular și Comitetul 
Permanent al Adunării Populare Su
preme ale R.P.D. Coreene, întrunite 
in ședință comună la Phenian, au a- 
doptat o nouă inițiativă pentru solu
ționarea pașnică și independentă a 
problemei coreene — transmite a- 
genția A.C.T.C.

Subliniind că dialogul este singu
ra modalitate de modificare a cursu
lui periculos al actualei situații din 
peninsula Coreea, in favoarea cauzei 
păcii și a reunificării pașnice și in
dependente a patriei. Comitetul Cen
tral Popular și Comitetul Permanent 
al A.P.S. au propus organizarea unor 
convorbiri tripartite, permițindu-se 
autorităților sud-coreene să participe 
la convorbirile dintre R.P.D. Coreea
nă și Statele Unite. Potrivit comuni
catului dat publicității Ia Phenian, in 
cadrul acestor negocieri tripartite ar 
trebui să fie discutate, in primul 
rind, probleme cum sint semnarea 
unui acord de pace intre Coreea și 
S.U.A., retragerea trupelor america
ne și a armelor nucleare din Coreea 
de Sud. De asemenea, se propune a- 
doptarea unei declarații de neagre
siune între Nordul și Sudul Coreei, 
prin care cele două părți să dea asi

gurări că nu vor recurge Ia arme și 
nu se vor ataca reciproc, că își vor 
reduce drastic armatele și armamen
tele și vor să pună capăt confruntă
rii militare.

Nordul și Sudul vor purta un dia
log în vederea reunificării, atunci 
cind vor fi create condiții favorabile 
pentru reunificarea independentă și 
pașnică a țării, prin semnarea unui 
acord de pace cu Statele Unite și 
adoptarea unei declarații de neagre
siune între Nord și Sud.

Ședința comună a subliniat că mo
dul cel mai rezonabil de reunlficare 
națională, pe baza principiului inde
pendenței, păcii și marii unități na
ționale, este de a reunifica țara prin- 
tr-o confederație bazată pe autono
mia celor două părți ale Coreei și 
menținindu-se, totodată, ideologiile 
și sistemele sociale existente.

S-a relevat, totodată, că R.P.D. Co
reeană este gata să discute și alte 
propuneri ale celeilalte părți, în ca
drul dialogului Nord-Sud pentru re- 
unificare.

După cum precizează agenția 
A.C.T.C., propunerile R.P.D. Coreene 
constituie obiectul unor scrisori adre
sate Guvernului și ' Congresului 
S.U.A. și autorităților sud-coreene^

Convorbiri
WASHINGTON 11 (Agerpres). — 

După cum relatează agenția China 
Nouă, Ia Washington s-au desfășurat 
convorbiri între președintele S.U.A., 
Ronald Reagan, și premierul Consi
liului de Stat al R.P. Chineze, Zhao 
Ziyang, aflat într-o vizită oficială in 
capitala americană. Au participat vi
cepreședintele George Bush, secreta
rul de stat George Shultz, ministrul 
de externe chinez Wu Xueqian, alte 
oficialități ale celor două țări. In 
cursul convorbirilor a fost realizat 
un schimb de vederi asupra relațiilor 
bilaterale și a unor probleme inter
naționale de interes comun. Anterior 
convorbirilor, Zhao Ziyang a decla
rat — după cum menționează agen
ția China Nouă — că R.P. Chineză 
acordă o mare importanță relațiilor

chmo-americasne
sale cu S.UjA și speră că acestea se 
vor dezvolta. El a reafirmat că sco
pul vizitei sale este sporirea încre
derii, stabilizarea relațiilor dintre 
cele două țări, întărirea prieteniei 
chino-americane și menținerea păcii 
mondiale. „Pentru a transforma posi
bilitatea in realitate este necesar ca 
ambele părți să manifeste respect și 
fiecare dintre ele să ia în considerare 
interesele celeilalte părți", a spus 
premierul Zhao Ziyang, care a arătat 
că atit China, cit și S.U.A. trebuie 
să respecte strict principiile din co
municatele comune și să-și îndepli
nească obligațiile asumate. El a rele-: 
vat că coexistența pașnică dintre 
China și S.U.A. constituie un factor 
important pentru menținerea păcii și 
stabilității mondiale.

Condamnare a acțiunilor agresive ale R.S.A. 
împotriva R. P. Angola

Situația din Liban
BEIRUT 11 (Agerpres). — Postul 

de radio Beirut a anunțat o degra
dare a situației în zona capitalei Li
banului. unde, miercuri, au reizbuc- 
nit lupte violente intre unități ale 
armatei libaneze și milițiile druze, 
în majoritatea punctelor fierbinți. în 
cursul acestor ciocniri, a precizat 
postul de radio, au fost folosite toate 
tipurile de arme grele. Au fost 
anunțate ciocniri în special in sec
toarele Khalde și Shoueifat, situate 
in apropierea Aeroportului interna

țional din Beirut, dar și în zona mun
toasă Chouf, unde pozițiile armatei 
libaneze au fost bombardate cu 
mortiere.

Reprezentanți ai părților implicate 
s-au reunit în afara Beirutului pen
tru a discuta modalitățile de a se 
pune capăt luptelor și de a se res
pecta încetarea focului. Potrivit unor 
surse guvernamentale, participanta 
s-au angajat să contacteze, fiecare, 
propriii combatanți, pentru a le no
tifica decizia comună de încetare a 
luptelor.

BISSAU II (Agerpres). — Regimul 
minoritar rasist de Ia Pretoria poar
tă întreaga răspundere pentru de
teriorarea situației din Africa austra
lă. a declarat președintele Consiliu
lui Revoluției din Guineea-Bissau, 
Joao Bernardo Vieira. într-o scri
soare adresată președintelui in exer
cițiu al Consiliului de Securitate al 
O.N.U., el a condamnat invadarea te
ritoriului angolez de către trupele 
R.S.A.. Evidențiind că toate statele 
iubitoare de pace din lume trebuie 
să sprijine victima agresiunii — 
R. P. Angola.

■k
OTTAWA 11 (Agerpres). — Repu

blica Sud-Africană trebuie să pună 
capăt ocupației ilegale a teritoriu

lui din sudul Angolei și să-și retra
gă trupele din această țară, a de
clarat ministrul canadian de externe^ 
Allan MacEachen, citat de agenția 
Associated Press. Suveranitatea și 
frontierele trebuie să fie respedtate 
pentru a fi pace în sudul Africii, a 
subliniat ministrul canadian, preci- 
zind că retragerea trupelor regimu
lui de la Pretoria din Angola și Na
mibia „ar constitui cea mai eficientă' 
cale pentru întărirea păcii și secu
rității în regiune". Canada, a spus 
el, se pronunță pentru respectarea 
de către Republica Sud-Africană a 
recentelor rezoluții ale Consiliului 
de. Securitate privind retragerea for
țelor sud-africane din sudul Angolei.

EFECTE ALE CRIZEI ECONOMICE 
IN LUMEA CAPITALULUI

Componența guvernului iordanian
AMMAN 11 (Agerpres). — Regele 

Hussein al Iordaniei a anunțat, marți, 
componenta noului guvern iordanian, 
in cadrul căruia funcția de prim-mi- 
nistru a fost preluată de Ahmad 
Obeidat, care cumulează și funcția de 
ministru al apărării — transmite 
agenția France Presse. Viceprim-mi- 
nistru și ministru de interne a fost 
numit Suleiman Arar. Celelalte por
tofolii au fost repartizate după cum 
urmează : ministru de externe — 
Taher El Masri, ministrul muncii —

Teyssir Abdel Jaber, ministru al 
agriculturii — Nohamed El Bachir, 
ministru) comerțului, industriei și tu
rismului — Jawad Anani. ministru 
al justiției — Ahmad Tarawneh, mi
nistru de finanțe — Hanna Audeh.

Remanierea guvernamentală ur
mează sesiunii Adunării Naționale 
convocată de suveranul hașemit, 
luni, care a aprobat un amendament 
constituțional in vederea organizării 
de alegeri legislative parțiale.

I AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

I PARLAMENTUL GRECIEI a a- 
doptat o lege care garantează fe- 

I meilor salariu egal la muncă egală.
Noul act normativ prevede anumite 
înlesniri pentru femeile-mame care 

I se află in cimpul muncii. După cum 
s-a mai anunțat, in urmă cu un an, 

‘ în Grecia a fost adoptată o nouă 
legislație a familiei, care a extins 

| considerabil drepturile femeilor.
SUCCESE ALE INSURGENȚI- 

I LOR DIN SALVADOR. Un comu
nicat al Frontului Farabundo 
Marti pentru Eliberare Națională 
(F.M.L.N.) din Salvador, transmis 

j cu prilejul celei de-a treia aniver- 
I sări a creării sale, relevă că forțele 

F.M.L.N. dețin controlul asumra u- 
I nei pătrimi din teritoriul țării — 
I informează agenția France Presse.

Postul de radio „Venceremos" al 
] F.M.L.N. a precizat că unitățile i,n- 
I eurgentilor și-au instituit controlul 

în numeroase localități din depar- 
I tamentele San Miguel, San Vicente,

Cuscatlan, Cabanas, La Union și 
Usulutan.

SUB EGIDA ORGANIZAȚIEI 
UNITĂȚII AFRICANE, la Addis 
Abeba continuă consultările în ve
derea, deschiderii Conferinței de re
conciliere in Ciad. După cum trans
mite agenția France Presse, pină în 
prezent aceste consultări nu au pu
tut debloca impasul asupra modu
lui de reprezentare la reuniune a 
părților in conflict

ACCIDENT. După cum transmite 
agenția B.T.A., un avion TU-134 
aparținând companiei de transpor
turi civile bulgare „Balkan", care 
efectua cursa Berlin — Sofia, 6-a 
prăbușit, la 10 ianuarie, in cursul 
manevrei de aterizare, pe aeropor
tul din Sofia. Toate persoanele a- 
flate la bord — 45 pasageri și 5 
membri ai echipajului — și-au pier
dut viața. A fost instituită o comi
sie guvernamentală pentru elucida
rea cauzelor accidentului.

Tendințe de agravare a șomajului in Marea Britanie
LONDRA 11 (Agerpres). — La fi

nele anilor ’80. in Marea Britanie vor 
exista peste 4 milioane șomeri — se 
arată într-un studiu consacrat con
juncturii și perspectivelor economiei 
britanice, elaborat de către un grup 
de cercetători de la Universitatea

Cambridge. Autorii raportului : ire- 
ciază că ritmurile de creștere a eco
nomiei britanice nu oferă nici o 
perspectivă pentru reducerea sau în
cetarea creșterii numărului șomerilor 
in Marea Britanie,

Un raport despre victimele foametei în S.U.A.
WASHINGTON 11 (Agerpres). — 

„Nu ne putem îndoi că există foa
mete in America ; acesta este tristul 
adevăr", relevă — potrivit agenției 
U.P.I. — concluzia grupului însărci
nat de președintele S.U.A. să stu
dieze această problemă. Se precizea
ză că grupul de lucru, care a organi
zat o serie de audieri, sondaje și an

chete in diferite localități din 
S.U.A., va prezenta, în acest sens, un 
raport președintelui Ronald Reaga-

In timp ce unele categorii a 
populației S.U.A. sint afectate d< 
foamete, pentru exercițiul financiar 
viitor s-a prevăzut un buget militar 
record de 249,8 miliarde dolari, 
amputîndu-se serios alocațiile sociale.

Cu excepția cheltuielilor militare, în Japonia 
toate celelalte alocații de stat au fost reduse la maximum
TOKIO 11 (Agerpres). — Guvernul 

japon'ez v’a' Sects sa-și autoimpună b 
extremă austeritate in materie buge
tară pe anul 1984, relatează din 
Tokio agenția France Presse, arătind 
că, in prezent, după deficite buge
tare cronice începind din 1973, dato
ria publică a Japoniei este de ordi
nul a 426 miliarde dolari.

în afara comprimării la maximum 
a cheltuielilor guvernamentale, ‘ cu

excepția celor pentru apărare, pri
mul ministru Nakasone a dat instruc
țiuni să se reducă împrumuturile de 
stat pentru a elimina deficitele. Pe 
anul fiscal in curs, ce se încheie la 
1 aprilie, bugetul național a fost fi
nanțat in proporție de 26,5 la sută 
prin împrumuturi de stat.

Bugetul va fi supus spre dezbatere 
și aprobare Dietei (parlamentul ni
pon), începind din februarie.

Acțiuni de protest ale șomerilor spanioli
MADRID 11 (Agerpres). — în nu

meroase localități din sudul Spaniei, 
în1 Andaluzia, au avut loc, în ulti
mele zile, demonstrații la care au 
participat .mii de șomeri agricoli, re
latează agenția Reuter. Se mențio
nează că numai în provinciile Cadiz, 
Huelva și Malaga, peste 40 000 de șo

meri au participat la astfel de de
monstrații prin care au cerat să li se 
asigure un loc de muncă.

Rata șomajului se ridică in Anda» 
luzia ia 22 la sută din totalul fo» 
tei de muncă, fiind cu 5 la sută m. 
mare decit media pe întreg terito
riul Spaniei.

SC1NTEII" a

Situația gravă a economiei mondiale impune oprirea cursei înarmărilor, 
restructurarea mecanismelor economico-financiare internaționale

Actuala situație economică mondială poartă pecetea unor grave ano
malii, cu efecte din cele mai dăunătoare asupra țărilor in curs de dez
voltare, dar și asupra celorlalte state ale lumii. Așa cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cursa înarmărilor, adincirea decalajelor dintre 
statele bogate și cele sărace, existența unor raporturi economice, finan
ciaro și de credit inechitabile au contribuit fa cronicizarea crizei econo
mice. Reducerea cheltuielilor militare și alocarea fondurilor astfel consti
tuite pentru progresul popoarelor, lichidarea subdezvoltării, instaurarea 
noii ordini economice se dovedesc, cu atit mai mult în actualele împre
jurări, imperative de stringentă actualitate pentru relansarea activității 
economice, cu efecte pozitive asupra tuturor țărilor lumii, cu precădere 
a celor mai dezmoștenite. Discuțiile purtate la O.N.U. pa această temă 
evidențiază, o dată in plus, deplina valabilitate a pozițiilor și orientărilor 
României socialiste, larga lor audiență internaționala.

„înaltă stimă 
și considerație pentru 
activitatea președintelui 

Nicolae Ceaușescu 
consacrată apărării păcii"

Munoz Ledo, 
ambasadorul Mexicului 

la Națiunile Unite, 
președintele „Grupului celor 77”
Doresc să Încep prin a-mi mani

festa respectul deosebit pentru pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, perso
nalitate proeminentă a vieții politice 
și economice internaționale. Am avut 
marea bucurie de a fi primit de 
Excelența Sa șl pot afirma că am 
fost profund impresionat de bogăția 
cunoștințelor si argumentelor pre- <■ 
zentate in sprijinul concepțiilor sale 
despre lumea contemoorană. concep
ții care se bucură în Mexic de înaltă 
stimă și considerație. Mă gindesc 
adesea cu emoție la primirea cu care 
m-a onorat.

Abordind cîteva aspecte ale situa
ției economice din lume, aș dori să 
relev că actuala criză și-a pus pece
tea in primul rind asupra statelor in 
curs de dezvoltare. Nu încape discu
ție, pentru diminuarea efectelor cri
zei aceste state au făcut cele mai 
mari sacrificii. Cu toate acestea, si
tuația lor nu s-a ameliorat. Datoria 

externă, dobinzile Înalte, protecțio- 
nismul. politica preturilor sint reali
tăți care lovesc economiile slabe, 
subdezvoltate. Cvasiunanimitatea sta
telor membre ale O.N.U. sint de 
acord că situația nu mai poate fi 
prelungită, că se cer adoptate mă
suri concrete. Negocierile globale 
reprezintă un pas, care intîrzie insă 
a fi puse în aplicare. Dialogul 
„Nord-Sud“ este o modalitate de a 
decanta soluții, dar. din păcate, el 
bate nasul pe loc. Sint insă motive 
temeinice care să favorizeze, in ace
lași timp, sporirea colaborării Sud- 
Sud, cerință sprijinită cu fermitate 
de România si de Mexic. Deși avem 
motive să fim nemulțumiți de modul 
în care se răspunde propunerilor ță
rilor membre ala „Grupului celor 
77", nutresc convingerea că statele 
industrializate vor înțelege că lumea 
este unică, interdependentă. Cu cit 
mal curînd va avea loc acest lucru, 
cu atit mai bine pentru toate po
poarele.

Cind se vorbește de subdezvoltare, 
care face ravagii pe întinse zone ale 
planetei, se încearcă să se invoce 
lipsa de fonduri. Se scapă din vedere 
că escaladarea cursei înarmărilor se 
constituie într-un puternic factor 
agravant al crizei economice mon
diale. că procente Însemnate din bu
getele ce se alocă in scorniri militare 
provin, printr-o varietate de forme, 
de ne urma unor plăți efectuate de 
tarile in curs de dezvoltare. Oare 
n-ar fi mai util pentru întreaga uma

nitate dacă s-ar converti fondurile 
pentru înarmări in surse pentru dez
voltare ? Este una din ideile deo
sebit de prețioase pentru care mili
tează România, președintele Nicolae 
Ceaușescu si care au un ecou larg 
in viata internațională.

„Inițiativele României 
răspund intereselor 
progresului pe plan 

mondial"
Leandro S. Verceles, 

ambasadorul Filipinelor 
la Națiunile Unite

Țările membre ale „Grupului ce
lor 77". statele nealiniate apreciază 
că multe din actualele dificultăți 
care le confruntă au drept cauză sis
temul financiar si de credit în vi
goare. Au fost avansate o serie de 
sugestii atit de statele în curs de 
dezvoltare, cît și de unele state in
dustrializate. Organizarea unor reu
niuni sub egida O.N.U., care să dis
cute inițiativele avansate în acest 
sens, este o idee care cucerește teren. 
Adine preocupată de situația econo
miei mondiale. Filipine cooperează 
cu alte state pentru depășirea actua
lei crize, lichidarea marilor decalaje 
si instaurarea noii ordini economice 
Internationale. îmi face o deosebită 
plăcere să relev colaborarea stabilită 
intre Filipine șl România in nume
roase probleme internaționale, in ca
drul O.N.U., cît si in „Grupul celor 
77". Cunosc îndeaproape preocupă
rile României. ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru promo
varea unor noi raporturi internațio
nale bazate pe egalitate și indepen
dentă. pentru o nouă ordine econo
mică mondială. Sprijinim inițiativele 
românești la Națiunile Unite. Iată un 
exemplu : România a avansat o pro
punere de rezoluție privind stăvilirea 
exodului de specialiști din țările în 
curs de dezvoltare, propunere care 
s-a bucurat și de sprijinul nostru.

„Bugetele militare 
blochează proiectele 

productive"
Jean Ripert,

director general al Departamentului 
dezvoltării și cooperării economice 

internaționale din cadrul O.N.U.
Evoluția mondială este marcată In 

prezent de două grave pericole — 
în primul rind. accentuarea încordă
rii politice, evidențiată prin accelera
rea cursei înarmărilor, in special a 
celor nucleare, de lipsa oricăror pro
grese in problema dezarmării și. in 
al doilea rind, manifestările profun
de ale crizei economice, care loveș
te cu precădere țările în curs de 
dezvoltare. într-un asemenea context, 
cu atit mai mult 6e impun a fi e- 
videntiate legăturile cauzale dintre 
cheltuielile militare și dificultățile e- 
conomice Ia nivel national și inter
național.

După cum se știe, alocarea de fon
duri pentru investiții rămine ele
mentul motor al relansării economi
ce și al dezvoltării. Or. cea mai mică 
deturnare de resurse spre înarmări 
nu face decit să reducă sursele de 
investiții, amputind activitatea eco
nomică. Cheltuielile militare au și 
alte efecte indirecte asupra dezvol
tării economico-sociale în ansamblu. 
Ele sporesc dezechilibrele dintre sec
toarele productive și cele neproduc
tive. alimentează presiunile infla
ționiste, destabilizează sistemul de 
credit, introduc elemente de incerti
tudine si tensiune în climatul po
litic si economic general.

în actuala conjunctură, pornind de 
la faptul că, din păcate, convertirea 
bugetelor militare în bugete pentru 
dezvoltare rămine doar un deziderat, 
pentru ameliorarea situației alar
mante a statelor in curs de dezvol
tare și accelerarea relansării econo
mice consider că ar fi binevenite o 
serie de măsuri, cum sint sporirea 
sprijinului pentru ca aceste state 
să-și poată echilibra balanțele de 
plăti, elaborarea unor programe de 

asistență ale Națiunilor Unite desti
nate țărilor cu situația cea mai 
gravă, soluționarea, intr-un mod just, 
a problemei datoriilor externe. li
chidarea barierelor comerciale. Ase
menea măsuri, chiar in condițiile ac
tualului sistem economic și financiar 
internațional, ar putea ameliora rit
murile de dezvoltare. Pe termen 
mai lung însă, paralel cu măsurile 
de vitală însemnătate pe linia 
dezarmării, este mai necesară ca 
oricind instaurarea noii ordini eco
nomice. care presupune profunde 
restructurări, menite a lichida sub
dezvoltarea și a asigura tuturor sta
telor lumii posibilități de largă par
ticipare — in condiții de avantăj re
ciproc — la viața economică inter
națională.

„Practica dobînzilor înalte 
afectează grav 

situația țărilor în curs 
de dezvoltare"

Shuaib U. Yolah,
secretar general adjunct al O.N.U. 

pentru problemele economice 
și sociale

După patru ani de recesiune, de
teriorarea sistemului economic inter
national continuă să preocupe co
munitatea mondială. Și așa cum evo
luează situația, nu avem motive să 
fim încrezători in reluarea activită
ții atita vreme cit statele in curs de 
dezvoltare nu sint sprijinite. Pentru 
aceste state, anul 1983 nu a adus 
nimic promițător, dimpotrivă, ș-au 
înregistrat serioase declinuri ale ve
nitului pe cap de locuitor. Este re
zultatul direct al dificultăților ce 
decurg din creșterea datoriilor ex
terne ale țărilor lumii a treia, din 
practicarea unor dobinzi înalte, din 
înmulțirea barierelor în calea schim
burilor economice internaționale. De
altfel. comerțul mondial a scăzut în 
1982, tendință confirmată și în prima 
parte a anului 1983. Practicile pro- 
tectioniste au contribuit Ia reducerea 

comerțului statelor in curs de dez
voltare cu 40 la sută. Unul din două 
produse din aceste țări sint afectate 
la export de asemenea măsuri.

Pentru depășirea situației econo
mice grave se impun in primul rind 
decizii de ordin politic. La nivel na
țional, cred că orientarea principală 
adecvată este reluarea ritmurilor cit 
mai susținute de dezvoltare. Apoi ar 
fi binevenite o serie de măsuri eco
nomice pe plan internațional. Aș 
menționa in acest sens că o reducere 
a barierelor comerciale ale țărilor 
membre ale O.E.C.D. (organizație 
care grupează principalele 24 de 
state occidentale industrializate) s-ar 
dovedi printre cele mai eficiente ac
țiuni în sprijinul statelor în curs de 
dezvoltare, fără a avea efecte nega
tive asupra țărilor membre ale 
O.E.CJD.

în perspectivă, o rezolvare de 
fond a situației alarmante a econo
miilor statelor în curs de dezvoltare 
poate fi angajată în condițiile apro
pierii ritmului mediu anual de dez
voltare de 7 la sută a acelor țâri
— așa cum este prevăzută dealtfel 
în strategia internațională de dez
voltare. convenită in cadrul O.N.U.
— ale organizării unei conferințe 
financiare și de credit, cu cea mai 
largă participare, soluționării proble
mei datoriilor externe — toate ase
menea măsuri înscriindu-se in ca
drul cerințelor noii ordini economice 
internaționale.

„Tensiunea poliîică, 
un factor negativ în calea 

cooperării economice"
Peter Dietze (R.D.G.), 
președintele Comisiei 

pentru problemele economice 
șl financiare a Adunării Generale 

a O.N.U.
Pe scena economică mondială sint 

In curs o serie de evoluții îngrijoră
toare. Dezbaterile din cadrai Comi
siei pentru problemele economice și 

financiare au întărit convingerea că 
multe din aceste tendințe iși au ori
ginea în politica de tensiune și în
cordare din lume. Pentru reluarea și 
intensificarea cooperării economice 
internaționale, o importantă deose
bită ar avea, neîndoios, reducerea 
confruntării politice.

în opinia noastră, cinci priorități 
sint indispensabile pentru normali
zarea actualei situații : 1) Lansarea 
negocierilor globale ,,Nord-Sud", care 
să conducă la soluții general accep
tabile. in special care să sprijine 
eforturile țărilor în curs de dezvol
tare. Din păcate, lipsa de înțelegere 
a unor state occidentale fată de 
această problematică a determinat 
aminarea adoptării unei hotăriri ; 
2) pregătirea unor programe menite 
să potențeze planurile economico- 
sociale ale statelor in curs de dez
voltare ; 3) analizarea actualului sis
tem monetar si financiar si statorni
cirea unor noi raporturi în acest do
meniu eu participare ' democratică ; 
4) abolirea practicilor protecționiste 
care. în ultima instanță, contravin 
legilor comerțului internațional ; 5) 
oprirea cursei înarmărilor. înar
mările sint în vădită opoziție cu dez
voltarea economică, ele reprezintă o 
uriașă risipă de resurse. Nu este 
vorba de adoptarea doar a unor re
zoluții. ci de manifestarea voinței 
politice care să ducă la reducerea 
pas cu pas a bugetelor militare, a 
armelor.

Toate aceste idei cred că pot con
tribui la crearea unei atmosfere 
prielnice dezvoltării raporturilor co
merciale. la instaurarea noii ordini 
economice internaționale.

în cadrai comitetului am benefi
ciat de o rodnică colaborare cu de
legația. română, firească dealtfel 
tinind seama de relațiile bune exis
tente între R.D.G. și România, relații 
care se dezvoltă in spiritul înțele
gerilor convenite la cel mai înalt 
nivel. în avantajul reciproc, al cau
zei socialismului si păcii.

Națiunile Unite.

Anchetă realizată de
Ioan TIMOTTE
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