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în spiritul bunelor relații româno-canadiene, punînd în evidență imperativul 
intensificării eforturilor tuturor statelor și popoarelor pentru înlăturarea 

primejdiei nudeare, pentru asigurarea unei păci trainice în lume

„Nu putem vorbi de făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, de înaintarea spre comunism, 
de ridicarea continuă a nivelului de trai al poporului, 
fără a realiza o înaltă productivitate a muncii. Trebuie 
să facem astfel îneît economia noastră socialistă să 
realizeze o productivitate superioară, devenind compe
titivi și din acest punct de vedere cu orice economie 
dezvoltată".

NICOLAE CEAUȘESCU

S-au încheia! cmorhifi oficiale dintre
presednitefe Ha Ceausescu

i prinnd ministru al Canadei, Pierre Elliott Trudeau
La Palatul Consiliului de Stat s-au 

încheiat, joi, 2 februarie, convorbi
rile oficiale dintre președintele Re
publicii Socialiste România. Nico-lae 
Ceausescu, și primul ministru al 
Canadei., Pierre Elliott Trudeau.

în cadrul noii runde de convor
biri. șeful statului român și premie
rul canadian, au- continuat exami
narea unor probleme majore ale 
vieții internaționale și au avut un 
schimb de păreri cu privire la sta
diul actual si perspectivele relațiilor 
dintre România si Canada.

Președintele Nicolae Ceausescu și 
primul ministru Pierre Elliott Tru
deau au subliniat, cu satisfacție, 
faptul că raporturile româno-cana
diene s-au extins și îmbogățit în 
ultimii ani. relevînd. îndeosebi, pro
gresele înregistrate în promovarea 
conlucrării pe tărîm economic și 
tehnico-științific. A fost exprimată 
dorința de a valorifica cit mai larg 
posibilitățile existente, în vederea 
dezvoltării în continuare a acestor 
relații, pe principiile deplinei egali
tăți si avantajului reciproc.

în cursul convorbirilor, președin
tele Nicolae Ceausescu si primul 
ministru Pierre Elliott Trudeau au 
reafirmat hotărîrea României și Ca
nadei de a conlucra tot mai strîns 
atit pe plan bilateral, cit si pe are
na mondială, de a contribui, prin 
eforturi comune, la soluționarea pro
blemelor complexe ce confruntă o- 
m^nirea. la triumful rațiunii. al po
liticii de destindere, dezarmare si 
pace.

Șeful statului român si premierul 
canadian au reliefat cu satisfacție 
caracterul deosebit de constructiv al 
vizitei, al convorbirilor avute în 
aceste zile, exprimînd încrederea că 
ele se vor înscrie ca un moment 
important in dezvoltarea bunelor

relații dintre România si Canada.
Președintele Nicolae Ceausescu și 

premierul Pierre Elliott Trudeau au 
convenit să continue di'alogul româ-

no-canadian la nivel înalt, relevînd 
marea lui însemnătate atît pentru 
extinderea colaborării bilaterale, cit 
si în sfera vieții internaționale.

în legătură cu rezultatele vizitei, 
ale convorbirilor purtate, a fost 
adoptat un comunicat comun, care 
se dă publicității.

»

COMUNICAT COMUN
La invitația tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, primul ministru 
al Canadei, Pierre Elliott Trudeau, a 
efectuat o vizită în România, în zi
lele de 1—2 februarie 1984.

în cursul vizitei, președintele 
României și primul ministru al Ca
nadei au avut convorbiri oficiale, 
desfășurate într-o atmosferă cordială, 
de stimă și înțelegere reciprocă. 
La convorbiri au participat, din 
partea română, tovarășii Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al guver
nului, Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe, Florea Dumitrescu, 
ministru secretar de stat, consilier al 
președintelui Republicii, Constantin 
Mltea, consilier al președintelui Re
publicii, Dumitru Apostoiu, secretar 
prezidențial și al Consiliului de Stat, 
Petre Tănăsie, director în M.A.E., 
Mihai Hîrjău, secretar personal al 
președintelui Republicii. Au parti
cipat, de asemenea, din partea ca
nadiană, Jacques Simard, ambasado
rul Canadei la București, R. Fowler, 
consilier al guvernului pentru pro
blemele externe și de apărare, J. E. 
Johnson, asistent executiv al primu

lui ministru. P. Hancock, director 
general în M.A.E.. G. J. Smith, direc
torul Direcției pentru controiul ar
mamentelor și dezarmare din M.A.E, 
R. Coleman, secretar de presă al 
primului ministru. D. N. Goreski, 
prim-secretar și consul al Canadei la 
București.

Președintele României si primul 
ministru canadian și-au exprimat sa
tisfacția în legătură cu evoluția fa
vorabilă a raporturilor bilaterale pe 
plan politic, economic, tehnico-știin
țific și cultural și au subliniat do
rința țărilor lor de intensificare, în 
continuare, a acestor raporturi, pe 
baze reciproc avantajoase. în acest 
context, a’ fost reliefată conlucrarea 
fructuoasă dintre cele două țări în 
domeniul folosirii energiei nucleare 
în scopuri pașnice.

în cursul convorbirilor a avut loc 
un larg schimb de vederi asupra unor 
probleme internaționale majore ac
tuale, subliniindu-se cu satisfacție 
că cele două țări urmăresc obiective 
comune sau foarte apropiate, îndeo
sebi în ceea ce privește asigurarea 
păcii, necesitatea promovării dialo

gului și a creării unui climat de în
credere și colaborare in raporturile 
dintre state.

Președintele României și primul 
ministru al Canadei și-au exprimat 
preocuparea față de agravarea situa
ției internaționale din ultima vreme, 
subliniind pericolul pe care îl pre= 
zintă cursa înarmărilor, și in primul 
rind cursa înarmărilor nucleare. 
Ambele părți au subliniat necesita
tea intensificării eforturilor tuturor 
statelor pentru oprirea cursei înar
mărilor, și în primul rînd a înarmă
rilor nucleare, pentru a împiedica 
folosirea armelor nucleare, pentru a 
salva omenirea de la distrugere, cu- 
noscind că folosirea chiar numai a 
unei părți din arsenalele militare 
existente ar periclita însăși existen
ța popoarelor și a civilizației.

Președintele României și primul 
ministru al Canadei au subliniat ne
cesitatea de a se face totul pentru 
crearea unui climat care poate duce 
la reluarea negocierilor sovieto-ame- 
ricane și să se ajungă la realizarea 
unor acorduri corespunzătoare. Ți- 
nind seama că aceste probleme pri
vesc viata și securitatea tuturor po

întreaga activitate din economie se 
desfășoară într-o atmosferă de mun
că însuflețitoare, oamenii muncii de 
pe tot cuprinsul țării răspunzînd prin 
fapte deosebite, succese de prestigiu 
mobilizatoarelor îndemnuri adresate 
în mod frecvent de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a spori producția și 
eficienta economică, astfel ca în toa
te ramurile economiei anul 1984 să 
marcheze o îmbunătățire radicală 
a activității productive. Fără îndoia- 
.lă. una din sarcinile economice fun
damentale pentru acest an o consti
tuie creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii.

Potrivit planului, în 1984, pro
ductivitatea muncii in indus
tria republicană, calculată pe 
baza valorii producției-marfă. 
trebuie să sporească cu 8 la 
sută față de anul 1983.

Nivel care reprezintă o bază so
lidă de pornire pentru îndeplinirea 
sarcinilor stabilite de conducerea 
partidului, de amplificare an de an, 
în ritm rapid, a rezultatelor în acest 
domeniu, asigurîndu-se

realizarea in anul 1990 a unei 
productivități a muncii in in
dustria republicană de peste 
două ori mai mare decît cea 
din anul 1980 și, ca urmare, 
atingerea într-un timp scurt a 
nivelurilor de productivitate 
care se realizează in țările dez
voltate din Europa.

Tocmai pornindu-se de la aceste 
sarcini mobilizatoare stabilite de 
conducerea partidului, din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu a fost 
elaborat un amplu Program privind 
creșterea mai accentuată a produc
tivității muncii și perfecționarea 
organizării și normării muncii in pe
rioada 1983—1985 și pină iu 1990, Este 
un program de mare însemnătate 
pentru ridicarea patriei noastre la un 
nou stadiu de dezvoltare, pentru 
crearea condițiilor necesare progre
sului susținut al economiei națio
nale și creșterii, pe această bază, a 
nivelului de trai material și spiri
tual al întregului popor.

Obiectivele acestui program, ca și 
sarcinile pe acest an privind creș
terea mai accentuată a productivi
tății muncii au o judicioasă funda
mentare practică și, așa cum subli
nia secretarul general al partidului, 
pot fi întocmai înfăptuite prin mo
dernizarea continua a tehnologiilor 
de fabricație, mecanizarea si auto
matizarea proceselor de producție și 
introducerea metodelor moderne de 
conducere. folosirea cit mai com
pletă a capacităților de producție, a 
forței de muncă. îmbunătățirea asis
tenței tehnice pe toate schimburile 
de lucru, asigurîndu-se o strictă co
relație între nivelul dotării tehnice 
și indicele de eficiență realizat.

Un rol deosebit în înfăptuirea 
acestor prevederi revine resurselor 
suplimentare ce au fost și vor fi 
puse în valoare în continuare în ca
drul programelor de cercetare știin
țifică, dezvoltare tehnologică și de 
introducere a progresului tehnic, 
mecanizarea și automatizarea pro
ceselor de producție. elaborate, 
sub conducerea tovarășei academi
cian doctor inginer Elena Ceaușescu. 
de către Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie, împreună cu

ministerele și celelalte organe cen
trale, cu participarea largă a cen
tralelor industriale, a specialiștilor 
din întreprinderi și din unitățile de 
cercetare și proiectare.

Care sînt factorii obiectivi ce im
pun creșterea mai accentuată a pro
ductivității muncii ? Ne-am convins 

• în anii construcției socialiste că ori
ce pas înainte în creșterea produc
tivității muncii, a venitului național 
înseamnă, implicit, și un pas înainte 
în ridicarea bunăstării oamenilor 
muncii, că între progresul economiei 
•naționale și asigurarea unor condiții 
mereu mai bune de viață întregului 
popor există o legătură indisolubilă. 
Creșterea necontenită a productivi
tății muncii este o lege obiectivă a 
progresului economic : cu cit se con
sumă mai puțină muncă pentru rea
lizarea unui produs, cu atît se econo
misește mai multă muncă socială, 
sporind posibilitatea de creștere a 
producției fizice, a masei de bunuri 
materiale și, in consecință, de satis
facere în mai bune condiții a consu
mului productiv și a celui al popu
lației. Calculele arată că

sporirea cu un singur procent 
peste plan a productivității mun
cii echivalează, la nivelul anu
lui 1984, cu un plus de produc
ție-marfă industrială de peste 10 
miliarde lei.

Se desprinde deci clar că sporirea 
productivității muncii reprezintă o 
importantă sursă de creștere a avu

ției tării, care poate fi Si trebuie pusă 
în valoare prin munca noastră mai 
bine organizată, mai rodnică. Măsu
rile adoptate de conducerea partidu
lui și statului pentru creșterea retri
buției personalului muncitor, începu
te anul trecut și care se continuă in 
acest an, constituie o nouă ' și eloc
ventă dovadă că resursele pentru ri
dicarea nivelului de trai nu le pri
mim în dar, ci ni le asigurăm sin
guri, prin munca noastră — mai pro
ductivă, mai eficientă.

Este o condiție esențială a dezvol
tării sănătoase a economiei naționa
le ca între veniturile oamenilor mun
cii, deci între nivelul retribuției, pe 
de o parte, și nivelul productivității 
muncii, pe de altă parte, să existe o 
strînsă corelare. Faptele dovedesc că 
numai ■<

creșterea mai rapidă a produc
tivității muncii în raport cu re
tribuția poate asigura temelia 
trainică pentru ridicarea conti
nuă a nivelului de trai.

O asemenea regulă de fier a eco
nomiei izvorăște din faotul că spori
rea productivității muncii și majo
rarea retribuțiilor acționează în sens 
contrar asupra volumului cheltuieli
lor de producție, deci asupra efici
enței economice generale. Astfel, ri
dicarea productivității muncii deter
mină diminuarea chelttveiilor de ma-
(Continuare în pag. a Il-a)
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^CREȘTEREA
• PRODUCTIVITĂȚII

întreaga țară se desfășoară '

RECENSĂM1NTUL
poarelor, esțe necesar ca celelalte 
țări membre ale Tratatului de la 
Varșovia, ale N.A.T.O., ca și alte 
state să-și aducă contribuția în acest 
domeniu.

Cele dpuă părți. au subliniat im
portanța Conferinței de la Stockholm 
pentru încredere și securitate și pen
tru dezarmare în Europa, care con
tribuie la intensificarea dialogului 
intre statele participante, și și-au ex
primat convingerea că trebuie făcut 
totul pentru ca această reuniune să 
se poată încheia cu rezultate poziti
ve. manifestîndu-se întreaga voință 

’ politică necesară. <
Referindu-se la apropiata reluare 

a negocierilor de la Viena pentru 
reducerea forțelor armate și a ar
mamentelor in Europa centrală, 
ambele părți au subliniat necesita
tea de a fi depuse eforturi stărui
toare pentru a se ajunge la acorduri 
corespunzătoare.

Președintele României și primul 
ministru al Canadei au examinat în 
mod profund punctele de vedere, 
inițiativele și propunerile lor refe
ritoare la problemele păcii, secu
rității în Europa și în lume, în
deosebi in ceea ce privește înfăptui
rea dezarmării, și în primul rînd a 
dezarmării nucleare. Ei au fost de 
acord cu spiritul care animă aceste 
■propuneri și inițiative și au expri
mat convingerea că ele vor aduce o 
contribuție importantă la asigurarea 
păcii și realizarea dezarmării, la 
dezvoltarea încrederii și cooperării 
internaționale.

Cele două părți au subliniat că 
una din condițiile stabilității și 
păcii, ale depășirii dificultăților eco
nomice cu care sînt confruntate ma
joritatea țărilor lumii o constituie 
luarea de măsuri care să ducă la 
reducerea și lichidarea decalajelor 
dintre țările dezvoltate și cele în 
curs de dezvoltare, să asigure pro
gresul economic și social al țărilor 
în curs de dezvoltare, al tuturor sta
telor, precum și raporturi economice 
echitabile între toate țările.

Cele două părți au reafirmat că 
■este în interesul păcii și stabilității 
în întreaga lume ca toate situațiile 
de conflict sau război dintre state 
să fie soluționate exclusiv pe cale 
politică, prin tratative.

Primul ministru canadian a expri
mat, din partea sa și a persoanelor 
care l-au însoțit în România. vii 
mulțumiri președintelui României 
pentru primirea caldă, prietenească, 
pentru ospitalitatea deosebită de 
care s-au bucurat în cursul vizitei.

Primul ministru Pierre Elliott 
Trudeau a reînnoit invitația adresată 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. de a efectua, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, o vizită 
oficială în Canada. Invitația a fost 
acceptată cu plăcere, data vizitei 
urmînd a fi • stabilită ulterior, prin 
canale diplomatice.
București, 2 februarie 1984

ALBA : Primul 
grup energetic 

al hidrocentralei Șugag 
a intrat în funcțiune

Pe valea Sebeșului a fost consem
nat un important fapt de muncă : 
conectarea la sistemul energetic na
țional a primului grup de 75 MW de 
la hidrocentrala Șugag. Astfel, hi
drocentrala Șugag, care va dispune 
de o putere instalată de 150 MW, 
devine cea de-a treia cetate a 
luminii înălțată pe rîul Sebeș. Pu
nerea în paralel cu sistemul națio
nal a acestui important obiectiv 
energetic constituie un succes deo
sebit pentru constructorii grupului 
de șantiere hidroenergetice valea 
Sebeșului, care-și concentrează acum 
forțele la realizarea celei de-a patra 
centrale hidroelectrice, de la Săs- 
ciori, din cadrul amenajării hidro
energetice complexe a rîului Sebeș. 
(Ștefan Dinică. corespondentul „Scîn- 
teii").

DÎMBOVIȚA : Producție

fizică peste prevederi
Urmare a creșterii productivității 

muncii prin aplicarea unor programe 
cuprinzătoare de măsuri privind 
perfecționarea tehnologiilor de fabri
cație, folosirea cu randament ridicat 
a mașinilor și utilajelor, organi
zarea superioară a producției și a 
muncii, valorificarea mai bună a ma
teriilor prime și materialelor, unită
țile industriale ale județului Dîmbo
vița au produs în perioada care a 
trecut din acest an, peste plan, 1 090 
tone oțel, aproape 2 000 tone lamina
te grele și țagle, 382 tone blocuri for
jate din oțel pentru scule, produse 
electronice, de mecanică fină și opti
că, ciment, prefabricate din beton ar
mat, țesături, bunuri de consum și 
alte produse necesare economiei na
ționale și pentru export. O contri
buție însemnată la obținerea acestor 
sporuri de producție au adus-o co
lectivele de oameni ai muncii de la 
Combinatul de oțeluri speciale Tirgo- 
viște. Combinatul de lianți și azbo
ciment și întreprinderea „Steaua 
electrică" din Fieni, întreprinderea 
de aparataj electric pentru instala
ții Titu, întreprinderea de materiale 
de construcții Doicești. întreprinde
rile textile „Bucegi" și „Trainica" 
din Pucioasa. (Gheorghe Manea, co
respondentul „Scînteii")

O acțiune de înaltă răspundere civică, 
de mare importanță

pentru dezvoltarea economiei naționale, 
în interesul producătorilor agricoli, 

al fiecărui
După cum s-a anunțat în presă, 

la radio și televiziune, de la 1 fe
bruarie se află în plină desfășurare 
pe întreg teritoriul țării recensă- 
mintul animalelor domestice, care, 
in acest an, va dura pînă la data 
de 8 februarie. Efectuarea în fie
care an a recensămîntului anima
lelor domestice reprezintă o acțiu
ne de mare importanță națională, 
de înaltă răspundere civică. întrucit 
pe baza cunoașterii exacte și deta
liate a evoluției șeptelului se 
fundamentează programele de mă
suri tehnice și organizatorice pen
tru dezvoltarea zootehniei.

De bună seamă, prin întreaga sa 
desfășurare și, mai ales, prin re
zultatele înregistrărilor finale, re- 
censămîntul animalelor domestice 
trebuie să îndeplinească cîteva con
diții de maximă importanță pentru 
a avea o reușită deplină. Prima și 
cea mai importantă dintre aceste 
condiții se referă la însuși scopul 
recensămîntului : cunoașterea exac
tă și precisă a efectivelor de ani
male la fiecare specie în parte, 
aflate în unitățile agricole socia
liste și în gospodăriile populației. 
De aici se desprinde înalta înda
torire patriotică, cetățenească a fie
cărui conducător de unitate agri
colă, a fiecărui crescător de anima
le de a declara cu exactitate numă
rul de animale pe care le deține. 
Sintetizate, aceste date permit obți
nerea de informații amănunțite re
feritoare la evoluția numerică și 
calitativă a efectivului de animale, 
precum și despre structura, carac
teristicile și potențialul de produc
ție al șeptelului. Ceea ce trebuie să 
înțeleagă toți crescătorii de animale 
este faptul că, în ultimă instanță, 
toate aceste date ale recensămintu- 
lui, a căror obținere ei trebuie s-o 
înlesnească, vor sta la baza măsu
rilor ce se vor întreprinde în avan
tajul și spre folosul lor și al eco
nomiei naționale. Aceste măsuri se 
referă la domenii de importanță 
esențială pentru dezvoltarea zooteh
niei și obținerea unor rezultate de 
producție superioare, cum sint asi
gurarea bazei furajere, întărirea și 
lărgirea asistenței zooveterinare, se
lecția și ameliorarea efectivelor și 
altele.

cetățean
în acest context, al preocupărilor 

constante ale conducerii partidului 
și statului nostru pentru sporirea 
producției agricole vegetale și ani
male, este de subliniat faptul că 
Programul unic de creștere a pro
ducției agricole în gospodăriile 
populației, elaborat din inițiativa și 
sub îndrumarea directă a secreta
rului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, este de 
natură să stimuleze puternic price
perea și spiritul gospodăresc al ță
rănimii, să asigure cadrul necesar 
pentru sporirea -într-un timpi cit 
mai scurt a efectivelor de animale 
în toate gospodăriile care.dețin te
renuri agricole. Prin aceasta se pun 
baze solide pentru mărirea contri
buției gospodăriilor populației la 
dezvoltarea și mai puternică a zoo
tehniei, la asigurarea autoaprovi- 
zionării și a. fondului de stat.

Se desprinde deci concluzia: că 
recensămîntul animalelor domestice 
este o acțiune de mare însemnătate 
pentru economia națională, de larg 
interes pentru unitățile agricole de 
stat și cooperatiste, precum și pen
tru gospodăriile membrilor coope
ratori și ale producătorilor indivi
duali. Ca atare, toți deținătorii de 
animale sint chemați să sprijine 
activ desfășurarea recensămîntului, 
dovedind o matură responsabilitate 
cetățenească.

Mari răspunderi pentru reușita 
deplină a acestei acțiuni revin con
siliilor populare, comisiilor terito
riale de recensămînt și organelor 
agricole, practic întregului personal 
care participă la lucrările recensă
mîntului. Lor le revine sarcina să 
asigure desfășurarea in cele mai 
bune condiții a acestei acțiuni, să 
asigure aplicarea fermă a normelor 
legale stabilite, să acționeze pentru 
înțelegerea clară de către toți deți
nătorii de animale a răspunderii și 
obligativității de a declara exact 
animalele pe care le au. Toate aces
tea în scopul fundamentării de noi 
măsuri pentru dezvoltarea mai pu
ternică a zootehniei, ceea ce este 
în interesul întregii economii na
ționale, al producătorilor agricoli, 
al fiecărui cetățean.

ÎN PAGINA A 3-A : Relatări de la corespondenții 
noștri, prezenți ieri în diferite sate si comune, despre 
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„generatorul” luptei pentru mai multă energie

I
I DIVERS
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

I
I

Cu abnegație 
și bărbăție

In plin proces de producție, 
la una din fabricile Combinatu
lui de fibre artificiale Brăila 
s-a ivit o defecțiune. Pentru 
înlăturarea ei era nevoie de 
citeva zile bune, timp in care 
ar fi fost împiedicată funcțio
narea normală nu numai a fa
bricii respective, ci și a altor 
sectoare ale combinatului.

— Ce-ar fi să încercăm să 
înlăturăm defecțiunea _ „din 
mers" ? — și-a dat cu părerea 
unul din muncitorii formației 
de reparații și întreținere.

Întrebarea și-a găsit imediat 
răspuns : toți muncitorii forma
ției, in frunte cu inginerul Ci- 
prian Brezeanu, s-au apucat 
imediat de lucru. Și au lucrat, 
cu abnegație și bărbăție, cu 
indîrjire și dăruire, aproape 
două zile și două nopți neîn
trerupt. Pină in clipa cind au 
văzut că totul decurge absolut 
normal, ca și cind nimic nu 
s-ar fi intimplat. O faptă mun
citorească exemplară, care 
rită toate felicitările !
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Morari 
șî gospodari

Funcționează și astăzi, in 
muna Ceru Băcăinți din . 
Jețul Alba, două mori de apă. 
Gospodarii aduc aici sacii cu 
griu și porumb și pleacă la tre
burile lor. Revin numai cind sint 
anunțați că pot să-și ridice mă
laiul sau făina.

Dar nu -numai oamenii nu-și 
pierd vremea la moară. Nici 
cei doi morari nu siau de po
mană. Au și ei gospodăriile lor, 
cresc animale și lucrează pă
mântul. După ce morarii um
plu coșurile cu porumb sau 
griu, pleacă și iși văd de tre
burile lor. Intre timp, cele două 
mori de apă iși fac datoria, 
pină cind clopotele cu care sint 
dotate sună și răsună anunțînd 
„coșuri goale". Morarii se duc 
să le umple din nou, pentru a 
nu se... toci pietrele, după 
care-și văd iarăși de treburi.

Simplu, gospodărește, 
folos.
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S-a Intimplat 
în rapidul 15

Muncitorul Ion Ceaciru, de 
depoul C.F.R. Craiova, ne isto
risește o intimplare mai pu
țin obișnuită petrecută in tre
nul rapid 15. Doi colegi 
de-ai săi, tot muncitori, Doru și 
Simona Diaconu, călătoreau cu 
trenul respectiv din București 
la Craiova, de unde sint de.fel. 
La un moment dat, soția, Simo
na, fiind gravidă, a acuzat dure
rile facerii. Soțul și alți călători 
au întrebat din compartiment 
in compartiment dacă nu cum
va se află vreun medic.

— Eu sint, dar ce s-a întâm
plat ? — a întrebat tînăra Ga
briela Căpraru.

Imediat, s-a dus la fața locu
lui, de unde n-a mai plecat 
pină nu s-a auzit — întru bucu
ria tatălui, dar și a călătorilor 
— strigătul de viață! Moment 
petrecut aproape de intrarea 
rapidului 15 in gara Craiova, 
care aducea cu el un călător în 
plus, netrecut in... diagrame.
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Șortt,

Frumoasa 
inițiativă!

Profesorul Gheorghe 
de la Liceul industrial nr. 9 din 
Timișoara, ne aduce la cunoș
tință frumoasa inițiativă a ele
vilor de la seral — toți munci
tori — care au executat in a- 
ceastă vacanță de iarnă toate 
lucrările de întreținere și repa
rare a claselor și laboratoare
lor. Zile la rind, după-amie- 
zile și seara, ei au reparat toa
te băncile, scaunele, parchetul, 
instalațiile electrice și de apă, 
au vopsit ușile și ferestrele. 
Intr-un cuvint, au făcut tot 

trebuia făcut. După
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IIntr-un
ceea ce ____ ___ r_
deviz, valoarea lucrărilor exe
cutate de ei s-ar fi ridicat la
200 000 lei. Așa, insă...

Bravo, seraliștilor !
I

r//„Acțiunea teiul
Grădinarii municipiului Satu 

Mare au trecut la plantarea de 
arbori tineri in parcuri și pe 
aliniamentele unor artere cen
trale, sub genericul „Acțiunea 
teiul". Zeci și zeci de puteți de 
tei tineri, viguroși, crescuți 
pină acum in pădure, au fost 
dislocați, transportați și plan
tați in parcuri și in locul plopi
lor prea bătrini. Fiind... bine 
crescuți in momentul plantării, 
teii vor dărui sătmărenilor, incă 
in cursul verii,, umbră și răcoa
re, aer înmiresmat șl flori pen
tru ceaiuri, dar și un plus de 
frumusețe orașului lor.
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„Blocul 105"
I
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S-a dus vestea in tot muni
cipiul Sfintu Gheorghe despre 
„Blocul 105“. Un întreg bloc cu 
garsoniere este locuit numai de 
pensionari. Sint oameni in 
virstă. din cei fără familie sau 
care doresc să trăiască singuri 
intr-o garsonieră confortabilă 
și să aibă posibilitatea să mai 
schimbe o vorbă cu cei de-o 
seamă cu ei. Acum, locatarii 
blocului s-au împărțit pe 
„cercuri" de activități: unii joa
că șah, alții pornesc în drume
ții, iar femeile croșetează sau 
schimbă intre ele rețete culina
re. Important este că nimeni nu 
se simte singur sau părăsit, se 
ajuți intre ei, se îngrijesc unul 
pe celălalt, ca intr-o familie.

Rubrică realizată de
Petre POPA i
cu sprijinul corespondenților I 
„Scinteii"

I
I
I
I
I

— Dacă la noi, la „Electrocentra
le". s-au petrecut si se petrec fapte 
deosebite ? E ca și cum m-ați în
treba dacă acum, cind tara are atita 
nevoie de energie electrică, noi stăm 
cu brațele încrucișate; Ar fi trebuit 
să țin un jurnal de bord al acestor 
fapte — așa cum avem pentru eve
nimentele privind exploatarea blocu
rilor energetice — ca sâ vă pot 
vorbi acum în amănunt despre ele. 
Dar. continuă tinărul inginer 
Nicolae Grigore, secretarul co
mitetului de partid din cadrul în
treprinderii „Electrocentrale" Craio
va. n-am ținut.

Si pentru că n-a tinut. și pentru 
că viata intr-o întreprindere de 
„electrocentrale" e plină de aseme
nea . fapte, ne propune să-l alcătuim 
împreună cu cîțiva din eroii lui.

— Să începem deci cu prima filă 
— îi propunem noi.

— Nu. primim un răspuns ho- 
tărît. Să începem cu ultima. Pentru 
că-i o filă-sinte- 
ză. Pentru că-i o 
filă-raport în fa
ța secretarului ge
neral al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. care, 
vizitindu-ne uni
tatea la inceputul lunii decembrie 
din anul trecut, a cerut comuniștilor 
de aici, celorlalți energeticieni să fa
cem tot ce ne stă în putință pentru 
a încheia anul cu o producție cit 
mai mare de energie electrică.

Si iată că „jurnalul", pe care-1 
vor scrie în continuare înșiși autorii 
lui. începe să prindă viată.

O FILĂ PENTRU... VIITOR. De 
ce o intitulăm așa ? Simplu. Pentru 
că aici, la „Electrocentrale". anul 
1983 s-a încheiat cu aproape o lună 
mai devreme. în ziua de 2 decem
brie pentru producția de ener
gie electrică pe cărbune, iar în ziua 
de 11 decembrie pentru producția de 
energie electrică pe hidrocarburi. Și, 
astfel, ultima filă de jurnal a deve
nit o filă pentru... viitor. Pentru că. 
producind peste plan pină la sfîr- 
situl anului circa 500 000. MWh ener
gie electrică, comuniștii de aici. îm
preună cu ceilalți oameni ai muncii, 
au intrat în ’84 cu o unitate de mă
sură clară. Că pot și trebuie să ob
țină în acest an rezultate și mai 
bune. Imperativ ale cărui argumen
te le aflăm din celelalte file ale 
..jurnalului".

„ȘCOALA REZULTATELOR BU
NE". Personal, zice tovarășul Nicolae 
Grigore, așa aș intitula următoarea 
filă. Comunistul Gheorghe Bușu, 
șeful secției a Iî-a termotehnică, ar 
vrea să obiecteze. Argumentează și 
de ce. „Să nu creadă oamenii că Bușu 
obișnuiește să se laude". Aflăm ast
fel o frumoasă istorioară despre o 
frumoasă lecție de modestie. Ingine
rul Bușu e specialist in „partea 
electrică". Acum trei ani, cind a fost 
chemat la directorul întreprinderii 
pentru a-i încredința conducerea 
secției a Il-a termotehnică, a refu
zat : „Știți, tovarășe director, acolo 
e nevoie de un inginer termotehni- 
cian". Replica directorului a fost 
însă fără drept de apel : „Știu. Dar 
mai știu că acolo mai e nevoie și de

Din noile construcții ale municipiului Vaslui Foto : S. Cristian

Creșterea productivității muncii
(Urmare din pag. I) 
noperă pe unitatea de produs, în vre
me ce majorarea retribuțiilor sporeș
te cheltuielile de retribuire pe uni
tatea de produs. Este deci limpede 
că, pentru ca majorarea retribuțiilor 
în această etapă să nu afecteze pe 
termen lung nivelul cheltuielilor de 
producție, influențînd in cele din 
urmă veniturile societății și nivelul 
de trai, este necesar ca aceasta să 
fie compensată printr-un spor de 
economii, a căror principală sursă 
trebuie să o constituie creșterea mai 
rapidă a productivității muncii.

Necesitatea desfășurării unor ac
țiuni ferme pentru sporirea accentua
tă a productivității muncii este de
terminată și de o altă cerință eoono- 
mico-socială esențială. Așa cum sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru a ne ridica la nivelul țărilor 
dezvoltate, ținînd seama că in unele 
sectoare productivitatea muncii este 
la noi de două și chiar de trei ori 
mai mică, trebuie să luăm toate mă
surile pentru realizarea unei puter
nice creșteri a productivității muncii 
in toate ramurile economiei naționa
le. în întrecerea istorică dintre so
cialism și capitalism, socialismul tre
buie să-și afirme superioritatea 
printr-o mai înaltă productivitate a 
muncii. Practic, nivelul productivi
tății muncii cu care a fost realizat 
un produs reprezintă, alături de ni
velul calitativ, al parametrilor teh
nici, un criteriu esențial în asigura
rea competitivității pe piețele ex
terne.

Important este ca. pretutindeni, 
fără nici o întîrziere să se treacă 
la acțiuni ferme, la înfăptuirea ri
guroasă a măsurilor privind creșterea 
productivității muncii. Nu există în-' 
treprindere in care să se poată afir
ma că au fost epuizate toate posibili
tățile de creștere a productivității 
muncii. Fie că este vorba de între
prinderi mai vechi, cu experiență, 
dar și de unități economice mai noi, 
cu o dotare tehnică modernă, tre
buie, cu participarea largă a munci
torilor și specialiștilor, a cadrelor de 
cercetare și proiectare, depistate și, 
mai ales, puse riguros in valoare 
toate rezervele de creștere a produc
tivității muncii.

O cale principală o reprezintă în
noirea și modernizarea proceselor de 
fabricație in vederea asigurării unui 
înalt grad de mecanizare și automa
tizare a producției. în acest sens, 
fiecare muncitor sau specialist este 
și trebuie să fie conștient de faptul 
că într-o serie de secții, la multe 
locuri de muncă se recurge incă Ia 
munca fizică, obositoare și slab pro

un bun organizator, și de un bun 
comunist. Iar dumneata, ce să-ți fac? 
— i-a spus directorul rîzînd — îi 
întruchipezi singur pe acești doi oa
meni". Dacă a avut sau nu directo
rul dreptate? Cel mai bun răspuns îl 
dau faptele. Secretarul comitetului de 
partid, om .care știe să cîntărească 
atent lucrurile, o spune fără nici o 
ezitare : „Nu cred că există multe 
termocentrale în care timp de trei 
ani să nu apară nici o avarie sau de
fecțiune din cauza personalului. Este 
exact perioada de cind comunistul 
Gh. Bușu se află in fruntea acestei 
secții". N-aveam de unde să știm că 
această apreciere va declanșa o nouă 
dispută. „Ca să fim drepți, tovarășe 
secretar, este meritul organizației de 
partid, care a știut să ceară perma
nent oamenilor să învețe și să fie 
disciplinați". Și aflăm astfel că în 
această secție toți operatorii de ca
zane și turbine și-au completat stu
diile. Sint fie absolvenți ai școlii de

maiștri, fie absolvenți de liceu. Dar, 
în același timp, au absolvit și școala 
educației revoluționare. Toți au fost 
primiți in partid. Exemple? „V-aș 
putea cita jumătate din secție — in
tervine prompt inginerul Bușu. Ni
colae Geamănu e cel mai în virstă. 
A împlinit 34 de ani. Apoi Constan
tin Ghiță, Ion Roșu, Nicolae Bocea, 
Ion Vlădoiu, iar ultimii șapte, care 
au fost deja primiți în partid, ur
mează să termine anul acesta și ei 
școala de maiștri. Cum să nu faci 
treabă bună cu asemenea oameni?". 
Ca să nu rămină dator în disputa în
cepută, secretarul comitetului de 
partid adaugă : „Dar și specialiști și 
educatori ca dumneavoastră, ca maiș- 
trii-comuniști Vasile Dan și Ilie Cio- 
banu nu avem mulți". Și astfel se
cretele secțței a IX-a termotehnică, 
numită „școală a rezultatelor bune", 
apar constituite intr-un triunghi cu 
toate laturile egale : pregătirea pro
fesională, disciplină, educație revolu
ționară. Iar faptul că grupurile 7 și 
8 funcționează constant în jurul va
lorii de 300 MW (99,8 la sută din ca
pacitatea maximă), în condițiile în 
care au atins 50 la sută din durata 
de exploatare, spune totul, credem, 
despre eficiența acestui triunghi.

ANONIMII... CELEBRI. „Așa ar 
trebui numiți comuniștii, și nu numai 
ei, din sectorul reparații". Apre
cierea din noua filă a . jurnalului 
aparține comunistului Ion Bucur, 
șeful secției reparații cazane. „Și are 
dreptate — intervine secretarul comi
tetului de, partid. Ori de cite ori se 
face bilanțul producției de energie 
el se raportează pe secțiile producă
toare. Dar cei care contribuie in mod 
decisiv, atunci cind apar defec
țiuni neprevăzute, sint oamenii din 
sectorul de reparații. Ei sint într-o 
întreprindere de „electrocentrale" 
anonimii... celebri". După această 
comparație, tovarășul secretar apelea
ză, ca orice autor dc jurnal, la 
exemple. Iar aici e... tare. E mai 

ductivă. Iată de ce extinderea me
canizării și automatizării constituie 
un domeniu în care progresul tehnic 
are un cîmp vast de aplicare prin 
ingeniozitatea și talentul creator al 
fiecărui colectiv, al fiecărui om al 
muncii. De aceeași importanță sint și 
acțiunile care trebuie întreprinse 
pentru mai buna organizare a pro
ducției și a muncii. Un flux de pro
ducție bine gindit, in care materiile 
prime și materialele sosesc ritmic, 
se asigură încărcarea optimă a capa
cităților de producție, eliminîndu-se 
„timpii morți" și staționările inutile, 
este de natură să permită un înalt 
ritm de fabricație, o productivitate 
ridicată a muncii. A munci cu ran
dament mai mare, Ia nivelul tehnicii 
de care dispunem, nu înseamnă de 
fapt a munci mai mult, mai greu, ci 
de a desfășura o activitate superior 
calificată. Or. în multe unități, gra
dul de calificare într-o serie de me
serii este inferior categoriei de lu
crări ce trebuie executate, aceasta 
repercutindu-se atît asupra producti
vității muncii, cit și asupra nivelului 
calitativ al produselor. Iată de ce 
este necesar ca in fiecare unitate să 
se desfășoare acțiuni stăruitoare pen
tru calificarea, policalificarea și ri
dicarea pregătirii profesionale a în
tregului personal muncitor.

Oricit de bine ar fi dotat și orga
nizat un loc de muncă, o secție sau 
o linie tehnologică, oricit de înaltă 
ar fi calificarea oamenilor, nivelul 
productivității muncii este determi
nat în mare măsură de disciplina în 
producție, de conștiinciozitatea cu 
care fiecare își face datoria. De 
aceea, întărirea ordinii și disciplinei 
în muncă trebuie să reprezinte una 
din preocupările de prim ordin ale 
organizațiilor de partid din fiecare 
atelier, secție și întreprindere, acțio- 
nindu-se hotărit in spiritul regle
mentărilor legale în vigoare.*

Odată cu generalizarea, incepind 
cu data de 1 octombrie 1983, în în
treaga economie a organizării și re
tribuirii muncii în acord global s-a 
Creat un cadru organizatoric de sti
mulare materială unitar, in care fie
care om al muncii, de la muncitor 
la direct or. are răspunderi dare pen
tru modul în care își realizează sar
cinile, în așa fel incit în fiecare uni
tate economică prevederile de plan 
să fie îndeplinite riguros la toți in
dicatorii. Concret, se asigură legarea 
nemijlocită a veniturilor tuturor 
membrilor formațiilor de lucru și 
ale fiecărui om al muncii în parte 
de realizarea în cele mai bune con
diții a sarcinilor de producție, de ac
țiunile întreprinse pentru creșterea 
productivității muncii și gospodărirea 

tare decît orice reporter. „Bătălia 
pentru reducerea termenului de re
parații echivalează la noi, în ener
getică, cu bătălia pentru apa vie. 
Contează nu numai săptămânile, ci șl 
zilele, orele, secundele. Repararea 
blocului 7 s-a făcut în 20 de zile, cu 
10 mai devreme. A blocului 2 a durat 
numai. cinci zile. Cine au fost oame
nii care au dirijat aceste bătălii, 
care au condus la o producție supli
mentară de 200 000 MWh ? Comu
niștii ion Godeanu, Ion Negrea, Sa
bin Dumitrică și oamenii din forma
țiile pe care le conduc. Scriind acum 
despre ei, anonimii noștri celebri 
nu vor mai fi... anonimi".

DECIZIA SPIRITULUI REVOLU
ȚIONAR. „Necesitatea spiritului re
voluționar în munca noastră, a co
muniștilor, nu este o simplă vorbă". 
Spre a ne convinge — dacă mai era 
nevoie — secretarul comitetului de 
partid apelează la un exemplu... re
cord. In plină „foame" de ener

gie, blocul 8 tre
buia să intre în 
reparații capita
le. Unitatea spe
cializată. „Ener- 
gomontaj" Bucu
rești. a precizat 
că nu poate exe

cuta lucrarea decit în trei luni. 
„Nici să n-auzim de un aseme
nea termen" — a sărit ca ars 
comunistul Ion Bărbulescu, di
rectorul întreprinderii. Dar unitatea 
specializată n-a dat pină la urmă nici 
o garanție că ar putea reduce mai 
mult acest termen. Altă soluție ? 
Comunistul Ion Bărbulescu a convo
cat în sala turbinelor tot personalul 
secției de reparații turbine și a spus : 
„Dacă sintem buni specialiști, dacă 
sintem revoluționari, să ne-o dove
dim nouă înșine. Să executăm cu 
forțe proprii această reparație. Dum
neata, tovarășe maistru Constantin 
Ioana, vei răspunde de această lu
crare". Și comunistul Constantin 
Ioana și-a ales ca ajutoare, pentru 
diversele operații, pe comuniștii Ion 
Marin, Ion Cozma, Ilie Ungureanu și 
Ion Păuna. S-au aminat concediile, 
s-a lucrat în program de „foc con
tinuu", și în 30 de zile în loc de trei 
luni lucrările, au fost terminate. S-a 
stabilit un adevărat record național 
în materie de execuție a unei repa
rații capitale. „Cum ați reușit o ase
menea performanță ?“ — au fost în
trebați craiovenii de specialiștii din 
centrală. Iar răspunsul a fost simplu: 
„Am apelat la ajutorul comuniștilor".

— Ce ați mai adăuga în acest „jur
nal", tovarășe Grigore ? — îl între
băm pe secretarul comitetului de 
partid.

— Că de azi înainte îl voi completa 
singur. Iar modul în care am dema
rat în 1984, cu rezultate la fel de 
bune, m-a convins că nu vor rămîne 
file albe. în adunările de partid din 
luna ianuarie, comuniștii noștri au 
propus întregului colectiv ca in acest 
an să „sărim" de pe locul doi pe lo
cul unu în întrecerea pe ramură. Și 
toată lumea a fost de acord. Așa că, 
fiți siguri, vom avea ce scrie in 
jurnal.

Constantin PRIESCU

judicioasă a mijloacelor tehnice și 
materiale. S-a introdus astfel mai 
ferm principiul socialist potrivit că
ruia veniturile pot fi nelimitate în 
raport de muncă și ca rezultat al 
muncii, dar nu se garantează nimă
nui venituri fără muncă.

In perioada care a trecut de la ge
neralizarea acestui sistem de retri
buire s-a acumulat o anumită expe
riență, care pune in.evidentă că acolo 
unde s-a asigurat aplicarea fermă 
și corectă a acordului global s-a 
realizat creșterea producției și pro
ductivității muncii, a eficienței eco
nomice și, pe această bază, sporirea 
veniturilor oamenilor muncii, a ciști- 
gului fiecăruia dintre ei. Mai mult 
decît rezultatele in sine important ni 
se pare faptul că, in condițiile acor
dului global, oamenii muncii au ac
ționat conștient, punindu-și în valoa
re creativitatea, spiritul de inițiativă, 
de buni gospodari.

De bună seamă, aplicarea acordu
lui global prezintă anumite particu
larități în unele ramuri. Tocmai por- 
nindu-se de la asemenea particulari
tăți, a fost elaborat sistemul de re
tribuire in acord global a persona
lului muncitor din activitatea de con- 
strucții-montaj. prin preluarea lu
crărilor in antrepriză, care a fost 
dezbătut și adoptat recent de Comi
tetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. în esență, acest sistem ur
mărește Să întărească răspunderea și 
să sporească cointeresarea oamenilor 
muncii din sectorul de construcții- 
montaj în realizarea investițiilor la 
termenele stabilite și chiar mai de
vreme. la nivelul calitativ prevăzut 
în standarde si proiecte, in creșterea 
puternică a productivității muncii pe 
șantiere și respectarea strictă a con
sumurilor normate de materiale, 
combustibili și energie.

Este firească, este pe deplin în
dreptățită dorința fiecărui om al 
muncii, a întregului popor de a trăi 
mereu mai bine. Dar împlinirea aces
tei năzuințe nu are decit o singură 
sursă : munca noastră, mereu mai 
spornică, mai bine organizată, mai 
eficientă, menită să asigure creșterea 
producției cu cheltuieli de muncă și 
materiale tot mai reduse, sporirea a- 
vuției naționale. Sintem deci intere
sați cu toții — ca proprietari, pro
ducători și beneficiari a tot ceea ce 
înfăptuim — să realizăm o producti
vitate a muncii sociale mereu mai 
înaltă, acesta fiind factorul hotări- 
tor al înaintării necontenite a Româ
niei pe drumul progresului economic 
și ridicării bunăstării întregului 
popor.

Cornellu CARLAN

autoapreciere ?Anchetă
SA

Din Birlad. județul Vaslui, ne-a 
parvenit, printre atîtea altele, o 
corespondență in care erau sem
nalate abaterile unei gestionare. 
Anișoara Mustață, de la magazinul 
nr. 57, situat la întretăierea stră
zilor Trotuș cu Frunzelor.

Scrisoarea semnala absentele re
petate de la program ale gestiona
rei, despre invocarea de către 
aceasta a unor concedii medicale, 
inclusiv comportarea necivilizată 
cu cumpărătorii.

Trimisă spre cercetare și rezol
vare forului tutelar, adică Direcției 
comerciale a Consiliului popular 
județean Vaslui, am primit un răs
puns... prompt, in care se afirma că 
„din verificările efectuate de noi și 
din discuția cu conducerea între
prinderii de care aparține magazi
nul nr. 57 și cu diverși cetățeni 
din cartierul unde acesta este am
plasat, a rezultat că cele sesizate 
nu sint reale, A.M. fiind un cadru 
bine pregătit profesional, care ma
nifestă o preocupare deosebită în 
aprovizionarea unității". Și ca să ne 
convingă de justețea celor afirma
te. răspunsul a fost însoțit de o fo
tocopie a... chestionarului la care 
a fost pusă să răspundă gestiona
ra Anișoara Mustață. (Precizăm că 
atît întrebările, cit și răspunsurile 
sint strict autentice.)

• PROPUNERI

• SUGESTII

• IDEI

...Și carburant economisit 
și călătorie 

mai confortabilă
Conducătorii auto Stefan Călu- 

găru și Ion Colțoi, ajutați de mais
trul Gheorghe Marin și sudorul 
Ion Oprea, de la Autobaza 2 că
lători Rîmnicu Vîlcea, au avut o 
valoroasă inițiativă, a cărei extin
dere o propun insistent. Iată des
pre ce este vorba : autobuzele DAC 
A8, A83 sint prevăzute în interior 
cu aeroterme care funcționează cu 
motorină. Gindindu-se la economi
sirea acesteia, cei doi conducători 
auto, maistrul și sudorul au avut 
ideea să asigure încălzirea autobu
zului cu ajutorul gazelor eșapate. 
Captindu-le cu ajutorul unei țevi, 
asemenea unui calorifer, au reușit 
să obțină căldură în cinci minute si 
călătorii să călătorească în condi
ții optime. Desigur, la primăvară se 
va schimba direcția gazelor prin 
țeava de eșapament originală.

I Aceeași instalație se poate monta 
și la mașinile RD 109 și RD 111.

Inițiativa', foarte simplu de apli
cat, ar aduce, prin generalizare, un 
plus de confort pentru călători și 
economii de carburanți.

Toma CHISÂROIU
tehnician, Rîmnicu Vîiceo

Cu spirit gospodăresc - 
la gospodăria locativă
Ca mine, foarte mulți cetățeni ai 

Capitalei au ințeles apelurile 
făcute prin emisiunile transmise la 
radio, televiziune sau în presă cu 
privire la reducerea consumului 
casnic de energie electrică cu 
cel puțin 50 la sută. M-am stră
duit să fac totul pentru a răs
punde acestei chemări. înlocuin- 
du-mi becurile din locuință cu 
altele de un voltaj mai mic și re- 
nunțînd pe cit este posibil la cele
lalte aparate electrice (frigider, 
aspirator, uscător de păr ș.a.). In 
felul acesta, am constatat că este 
posibilă o asemenea reducere fără 
a mă priva de ambianța necesară 
unui cămin confortabil. Dar nu 
m-am limitat numai la propria mea 
locuință. împreună cu comitetul 
asociației de locatari din blocul în 
care locuiesc ne-am preocupat să 
reducem consumul și la părțile fo
losite în comun. în acest sens am 
apelat la S.G.L. nr. 7 din cadrul 
I.C.R.A.L.-Herăstrău pentru a ne 
remedia defecțiunea apărută la 
automatul de scară. Cu acest pri
lej am aflat că lucrătorii centrului, 
după ce s-au îngrijit de procurarea 
materialelor necesare, au făcut 
sondaje la toate cele 84 imobile 
aflate în gospodărirea lor pentru 
depistarea cazurilor de risipă de 
energie. Astfel, toate asociațiile de 
locatari găsite in neregulă au fost 
somate să-și repare deficientele 
constatate — trecindu-se apoi la 
remedierea lor efectivă. Este o 
inițiativă lăudabilă care ar trebui 
preluată și de alte unități de gos
podărie locativă.

Un argument în plus : de la 
începutul anului, mai multe blocuri 
de pe strada Brezoianu (51, 53, 60 
ș.a.) au realizat importante econo
mii de energie.

Ion V. MARIN
corespondent voluntar

Din milioanele 

de baterii...
Anual, unitățile comerciale de 

resort vind cetățenilor milioane de 
baterii, de diverse tipuri, pentru 
lanterne, aparate de radio porta
bile, radiocasetofoane etc. După 
ce se consumă, bateriile sint arun
cate, deși au unele părți compo
nente (învelișul de tablă, electrozii 
de grafit) ce pot fi recuperate și 
reintroduse în circuitul productiv. 
Așa stînd lucrurile, propun ca 
magazinele Care pun în vinzare 
baterii să colecteze și pe cele 
uzate. Bateriile astfel recuperate 
să fie apoi trimise la întreprinde
rea „Electrobanat" Timișoara, care 
și-ar putea organiza un atelier 
pentru dezmembrarea acestora și 
recuperarea părților componente 
refolosibile, creindu-și astfel o 
sursă de materii prime necesare 
fabricării noilor produse.

M. DUMITRU
București

— Cunoașteți orarul de funcțio
nare al unității și-tl respectați ?

A. M. : Da. Unitatea nr. 57 este 
deschisă zilnic intre 6—11,30 și 
16—19 ; duminica 6:—11,30. iar joi 
este închis. Totdeauna am respec
tat acest program.

— Cunoașteți în ce condiții pu
teți părăsi unitatea in timpul ore
lor de funcționare ?

A. M. : Nu pot părăsi unitatea în 
timpul serviciului decit cu apro
barea întreprinderii.

— Aveți voie să lăsați. persoane 
străine să gestioneze bunurile din 
Unitate fără prezența dv. ? .

A. M. : Nu am voie să las per
soane străine să gestioneze bunuri 
in absenta mea.

— Cunoașteți obligațiile de ser
viciu 2 Enumerați citeva...

A. M. : Da. Să respect Legea nr. 
3/1972 și Legea nr. 22/1969...

— în orice situație dificilă, vă 
păstrați calmul și aveți o compor
tare civilizată față de cumpărători?

A. M. : Totdeauna am procedat 
corect in relațiile cu cumpărătorii 
avind o comportare corespunză
toare.

Lăsînd Ia o parte faptul că unele 
din. întrebările acestui chestionar 
nu vin în intimpinarea sesizărilor 
scrisorii, ne întrebăm, pe bună 
dreptate, in ce măsură se poate

FOARTE BINE ! In sfera acestui 
calificativ înscriem veștile primite de 
la corespondenții voluntari și citi
torii noștri: • Ion Ceaciru, Craiova: 
„în 1983, la Centrul de recoltare 
și conservare a singelui condus de 
medicul-șef Corneliu Plătică din o- 
rașul nostru au fost recoltați pes
te 6 000 I de singe. Dintre dona
tori menționăm chimistele Milica 
Cergan și Monica Udriștoiu, asis
tentele Emilia Pascu, Rodica Țaiga 
și Elena Popescu, biologul Marieta 
Ciobanu, biologul Ion Ștefan, pre
cum și grupurile de donatori de la 
„Electroputere", întreprinderea de 
mașini agricole, Regionala de. căi 
ferate și I.J.G.C.L.". Felicitări tutu
ror I • Gheorghe Seileanu, Ale
xandria : „Chimiștii din Turnu Mă
gurele ou obținut încă din prime
le zile ale acestui an importante 
sporuri de producție. Concomitent, 
au livrat partenerilor externi cu 3 
la sută mai multe îngrășăminte chi
mice decit fusese planificat". 
• George Ceaușu, Ferma piscico
lă Dunăreni, Dolj : „Sint primul 
pescar cu calificare din familia 
mea, adică sint tehnician piscicol. 
Dar pe lingă această bucurie, mai 
doresc să arăt că cei 40 de pes
cari din ferma noastră au livrat 
anul trecut pe piețele Doljului 800 
de tone de pește viu. Fruntașii noș
tri’sint': Catîru Haralambie, Socol 
Marin, Dumitru Dragoș, Mihai Ion, 
Busuioc Ion, Trandafir Marin, Băni
că Constantin și Stancu Gheorghe. 
La mai mulți ! • Dumitru D. Ion, 
str. Smeurei nr. 37, Pitești, Argeș. 
Reproducem finalul scrisorii dv. : 
„Piața cu mozaicul înflorat, glasu
rile cristaline ale copiilor, gînguri- 
tul porumbeilor și zîmbetul fericit, 
plin de căldură al părinților dau 
urbei noastre un farmec și o poe

CUM POATE FI SOLUȚIONAT CAZUL DV.?

Soluție echitabilă la un transfer cu complicații
La virstă de 33 de 

ani, Popescu St. Ma
rin din Cruset, satul 
Măiag, județul Gorj, 
îri revendică o vechi
me în muncă de 14 
ani. De ce ? încenind 
cu 1968 si pină in 1982 
sus-numitul a lucrat 
la întreprinderea de 
construcții metalice 
Bocșa, județul Caraș- 
Severin. in meseria de 
lăcătuș construcții me
talice. A muncit cin
stit. corect.

în toamna anului 
1982, pentru a se a- 
nropia de părinți, se 
adresează conducerii 
I.T.M.E. Filiasi (între
prinderea de traais- 
formatoare și motoare 
electrice). Si aceasta ii 
aprobă angajarea. Pină 
aici lucrurile par sim
ple. Ce se-ntimplă 
insă ? I.C.M. Bocșa ii 
refuză inițial transfe
rul. aprobind insă... 
demisia. O lună și 
ceva mai tîrziu. 
I.C.M. Bocșa aprobă 
totuși transferul, i-1 
trece pe cartea de 
muncă, dar... serviciul 

personal I.T.M.E. Fi
liasi nil ia in conside
rație această nouă 
metamorfoză in acte, 
întrucit in scriptele 
unității figura ca nou 
angajat.

Speriat de modul 
pripit in: care a acțio
nat și de riscul pier
derii a 14 ani vechi
me de muncă (la ora 
actuală lucrează la 
I.P.P. Stoina-Gorj) se 
adresează ziarului 
„Scinteia" rugindu-ne 
să-l ajutăm ..să nu fie 
pedepsit degeaba cu 
pierderea acestei ve
chimi.. să i se rezolve 
situația favorabil".

Expediind, scrisoarea 
forului tutelar — Cen
trala industrială de 
mașini și aparațaje e- 
lectrice Craiova — 
răspunsul prompt (în 
termen deci) si la 0- 
biect al directorului 
general al acesteia 
vine in intimpinarea 
doleanței petentului. 
....Considerăm că pen
tru a-1 ajuta pe tov. 
Popeșcu St. Marin in 
ciarificarea situației

1N AȘTEPTAREA ACHIZITORULUI...
...De cind a dat frigul, in satul Asuaju de Jos, județul Ma

ramureș, cirpele, cartoanele, hlrtiile sint arse de către gestionari. 
Prin 1982 a trecut prin sat un achizitor, precizează Ștefan Butta, 
corespondent voluntar, care a strîns astfel de materiale de la ce
tățeni. Și de atunci achizitorul n-a mai apărut. Cine răspunde 
de soarta celor încadrați și plătiți pentru colectarea materialelor 
recuperabile, dar care nu-și fac datoria ?

- Pe cinstea mea de gestionar I V-ați convins că-s bune la ceva 
șl materialele astea recuperabile ? ?

Desen de Adrian ANDRONIC

aprecia o stare de lucruri pe baza 
declarațiilor celui irnpricinat ? Mai 
mult, de cind un chestionar poate 
ține locul unor investigații serioa
se și. la obiect ?

E greu de ințeles dacă infirmarea 
sesizării critice a fost făcută pe 
baza unei cercetări serioase a fap
telor — și atunci ce rost avea ridi
colul „chestionar" care ’ ne-a fost 
trimis ? — sau dacă, dimpotrivă, 
răspunsurile „ca la. carte" din ches
tionar au stat la baza respingerii 
observațiilor critice. Dar și intr-un 
caz și in altul — este și mai greu 
de înțeles de cind locul cercetării 
unei sesizări 11 iau... „anchetele de 
opinii", de cind cercetării obiecti
ve a faptelor i se substituie auto
aprecierile poate mai puțin obiecti
ve... ale împricinatului.

. Tocmai de aceea supunem aten
ției cititorilor această „originală" 
metodă — tocmai pentru ca ea să 
nu prolifereze.

Totodată, trebuie să apreciem că 
respectivul chestionar s-a sfiit șă-i 
adreseze întrebarea capitală :

— Vă considerați fruntașă în 
muncă ? Socotiți că meritați a fi 
premiată ?

...Ar fi fost interesant de cunos
cut răspunsul. Absolut obiectiv și 
imprevizibil.

M. C.

zie deosebite. E farmecul și poe
zia vieții noastre, trăite sub blin- 
dele dealuri argeșene in pace și 
liniște".

AȘA NU I © Uloi N. Nicolae, 
Frincești, comuna Viișoara, Vîlcea, 
îi ceartă aprig pe producătorii unor 
unelte agricole nefuncționale și ne
rezistente. Cităm din scrisoarea sa 
rindurile cele mai... blînde : „Lope- 
țile, casmalele, greblele - nu au 
nici un fason. Iți trebuie un sfert 
de metru cub de lemn pentru coa
da fiecăreia. Coasele sint livrate de 
parcă ar fi topoare. Am 57 de am, 
dar la muncă nu mă dau pe un 
tinâr de 21 I O unealtă bună te 
face să lucrezi cu dragă inimă...". 
Un alt vîlcean — nu i-am descifrat 
semnătura — din satul Pietrari, cre
de că plugului expus spre vinza
re la magazinul din comună o să-i 
dea curînd-curind frunzele, ba chiar 
o să prindă și rădăcini pin-o în
drăzni careva să-l cumpere. „Indes
cifrabilul" e șugubăț : „Bănuim că 
plugul ăsta va scoate mulți gestio
nari la pensie, deși cei pe care-i 
avem sint foarte tineri...".

GIND LA GIND, CU BUCURIE... 
SEPARATĂ. • Albu Olimpiu, comuna 
Moșna nr, 265, Sibiu: „incă din 1978 
avem un dispensar uman frumos, 
bine dotat. Am avut și doctori, dar 
n-âu ’ rămas' că n-âii vrut ei. Anul 
trecut au fost repartizați la noi so
ții Aron — ambii medici. Erau gind 
ia gind cu noi : doreau să rămină. 
Eram foarte mulțumiți de ei, dar... 
ni i-au luat. De ce ?". Poate că 
știe — și ne scrie și nouă - Di
recția sanitară a județului Sibiu. 
Sau dacă era absolut necesară 
măsura, ni se repartizează alți 
medici. Dar să rămină.

Mircea BUNEA

continuității in mun
că. soluția ar fi să se 
aplice Decretul 92/76 
articolul 7 (2) care
prevede că „înscrieri
le eronate sau efec
tuate fără respectarea 
prevederilor legale 
vor fi rectificate de 
unitatea care păstrea
ză carnetul de muncă 
sau, dacă cel intere
sat nu mai este înca
drat. de ultima unita
te. in baza actelor o- 
ficiale care atestă alte 
situații decit cele în
scrise. rectificările 
certificîndu-se in car
netul de muncă".

Pentru că nu I-a 
pedepsit nimeni, ci... 
s-a autopedepsit. cre
dem că soluția su
gerată. in spiritul le
gii. de forul care a 
analizat scrisoarea 
este dintre cele mai 
favorabile. Depinde 
acum de promptitudi
nea cu care se va o- 
pera modificarea res
pectivă in cartea sa 
de muncă.

M. CUIBUȘ
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în întreaga țară se desfășoară în aceste zile

RECENSÂMÎNTUL ANIMALELOR DOMESTICE
Cu conștiința răspunderii și înțelegerii 

unei înalte îndatoriri civice
BACĂU. Puține gospodării 

. din cele 3 760 cite numără comuna 
Sascut, județul Bacău, nu au in 
bătătură una-două taurine, 10—15 
oi, porci, păsări. iepuri de casă, 
stupi de albine. Tocmai de aceea, 
desfășurarea în bune condiții a re
censămîntului animalelor domes
tice constituie pentru conducerea 
comunei o preocupare de prim 
ordin.

— Locuitorii comunei noastre — 
ne spunea Dumitru Popa, primarul 
comunei — cunosc bine prevederile 
Decretului Consiliului de Stat, 
obligativitatea de a declara corect 
și de a înlesni numărătoarea ani
malelor la fata locului. Ei sint pe 
deplin convinși că recensămintul 
este o acțiune in interesul fiecărui 
deținător de animale și al econo
miei naționale.

Drept dovadă, ei participă cu răs
pundere Ia această acțiune, sprijină 
îndeaproape cele 15 .echipe de „re
cenzori, care, în aceste zile. își 
desfășoară din plin activitatea. în 
satul Berești, bunăoară, inginera 
Rodica Florea, împreună cu ceilalți 
oameni din echipă, a înscris în fișa 

' de recensămînt rezervată gospodă
riei lui Ion Corobană o vacă cu 
lapte, un tăuraș. 25 de oi. doi porci 
și un cal de muncă. Cu acest pri
lej, gospodarul a încheiat contract 
să vîndă statului încă 800 litri de 
lapte. în alt sector din același sat, 
tehniciană Maria Șerban — și ea 
recenzor — stînd de vorbă cu gos
podarul Gheorghe Negoiță, a înscris 
în fișă, pe văzute și numărate, o 
vacă, un vițel, 15 oi, doi porci și 
30 de păsări. în primele două zile 
de activitate, în satul Păncești. e- 
chipa de recenzori condusă de ingi
nerul Constantin Năstase a recen
zat animalele din 40 de gospodării. 
La gospodarul Ion Toma, de exem
plu, au fost recenzate două taurine, 
doi porci, șase oi, unele dintre a- 
cestea contractate cu statul.

în cele peste 1 200 de gospodării 
din comună recenzate în primele 
zile s-au înregistrat cu 470 taurine 
mai multe decît în februarie 1983. 
A crescut, totodată, și numărul la 
celelalte specii dfe animale : oi, 
capre, porci, ca și al păsărilor, iepu
rilor și familiilor de albine. Se re
marcă. totodată, interesul sporit al 
sătenilor de a valorifica pe bază de 
contracte cu statul tot mai multe 
produse. Pentru anul acesta, canti
tățile prevăzute a fi contractate 
sînt mai mari : 156 de bovine. 520 
de porci, 738 de oi, aproape 4 000 hl 
lapte, 13 tone de lînă, 449 000 ouă» . 
gogoși de mătase și alte produse.

Damn de menționat este< și .fap
tul că la controlul efectuat prin ■ 
sondaj, după recensămînt, nu a fost 
depistat nici un animal nedeclarat. 
„De unde se vede — afirma dr. 
Gabriela Dron, recenzor în satul 
Păncești — că gospodarii de aici, 
ca și cei din toate satele compo
nente ale comunei Sascut, au înțe
les să declare exact numărul de 
animale și păsări pe care le dețin, 
să sprijine din toată inima efectua
rea unui recensămînt corect si 
real". (Gheorghe Baltă).

SĂLAJ. De faptul că recensă- 
mîntul este bine organizat și se 
desfășoară în bune condiții ne-am 
convins însoțind o comisie de re
cenzori în comuna Crișeni. La ora 
șapte dimineața, inginerul zooteh
nist Iacob Pastor și ceilalți doi 
recenzori încep activitatea.

— Ieri am efectuat recensămîn- 
tul în 81 de gospodării personale. 
Am Început acțiunea cu înscrierea 
propriilor mele animale — 15 oi, 
5 capre, 2 porci, iepuri și stupi 
de albine — ne precizează șeful 
comisiei.

stat. Efectivele de animale sînt în 
creștere. Pînă la finele anului se 
va ajunge la 820 bovine, 1 340 
ovine, 2 015 porcine, 119 familii 
de albine, peste 10 000 de păsări, 
„în acest an vom vinde la fondul 
de stat — precizează primarul — 
113 bovine, 240 porcine, pentru care 
au și fost încheiate 200 de con
tracte, 117 ovine, 2 500 hl lapte de 
vacă și alte produse animaliere*'.

Am remarcat, în mod deosebit, 
interesul crescătorilor de animale 
de' a sprijini pe membrii comisiei 
de recenzare, dovedind prin a- 
ceasta înțelegerea clară a scopului

gospodăriile populației. De aseme
nea, verificarea prin sondaj a da
telor înscrise atestă că acțiunea de 
recensămînt este privită cu ma
ximă răspundere și se respectă 
întocmai normele legale și metodo
logice stabilite.

în comuna Amara, la gospodăria 
familiei Stela și Constantin îvan, 
amindoi mulgători fruntași la 
ferma de vaci a cooperativei agri
cole din localitate, împreună cu 
recenzorii se afla și primarul co
munei, tovarășul Voicu Geantă. 
Notăm dialogul dintre primar și. 
gospodar :

cetățenii primesc cu porțile deschi
se pe membrii comisiilor de recen
sămînt. A doua : ei declară corect 
animalele pe care le au. A treia : 
la controalele efectuate nu s-ă 
depistat nici un caz de inexactitate, 
în prima zi au fost, .recenzate .362 
de gospodării. La ferma zootehni
că a cooperativei agricole, fecen-, 
zorul Gheorghe Focșa procedează 
la înscrierea, efectivelor de animale 
pe baza declarației președintelui 
unității, Ion V. Dăriescu, după care 
verifică prin numărare. „Față de 
anul trecut — ne spune președin
tele — efectivele au crescut. Coo-

Relatări ale corespondenților ziarului nostru, 
prezenți ieri în diferite sate și comune, 

DESPRE DESFĂȘURAREA RECENSĂMÎNTULUI
Intrăm împreu

nă cu membrii 
comisiei în gos
podăria cu nr. 331 
din satul Crișeni. 
Pensionarul Mi
hai Demeter ne 
primește cu ospi
talitate și, „pe 
văzute", se în
scriu în formula
re cele 64 ovine, 
doi porci și zece 
găini.

— Multe oi a- 
veți, nene Mihai. 
Cum stați cu fu
rajele ? — il în
trebăm.

— Mi-ajung pî
nă ce dă colțul 
ierbii.

— Și cîță lînă 
ați contractat a- 
nul acesta 7

— 100 de kilo
grame. Ca și anul 
trecut, toată lina 
am contractat-o

La C.A.P. Buftea, din Sectorul agricol Ilfov, comisia de recenzori condusa 
de dr. Tatiana Iliescu efectuează recensămintul animalelor din ferma 

zootehnică Foto : Sandu Cristian

cu statul. Ies bani frumoși, așa că 
merită !

Vicepreședintele consiliului popu
lar. comunal, Gheorghe Irimeș, 
ține să remarce că cetățenii . din 
Crișeni sint și buni crescători de 
porcine. Unele familii au peste 
30 de porcine. Comisia se depla
sează la gospodăria personală de 
care se îngrijește de fapt Floarea 
Sandor, soțul ei lucrînd pe un 
șantier în Zalău. Femeia deschide 
ușjle-. .tțdăposturilor,. din care i^s 
35.. der porcine. „Mtăm . obișnuit să,. 
cresc animale — ne spune gos
podina. Anul trecut am vîndut la 
fondul de ștat cinci porci, anul 
acesta cred că o să ajung la 7—8. 
Pe ceilalți îi mai las să mai 
crească". Recenzorii numără ani
malele și le înregistrează exact.

Am înțeles din discuția pe care 
am avut-o la consiliul popular .cu 
tovarășa Silvia Bodea, primarul 
comunei, că există premise ca, în 
anvl 1984, comuna să-și onoreze 
in î iregime sarcinile la fondul de

recensămîntului pe baza căruia 
vor fi. luate noi măsuri pentru 
dezvoltarea zootehniei, în folosul 
lor si al tării. (Eugen Teglas).

IALOMIȚA. DesPre modul in 
care decurge recensămintul anima
lelor domestice ne-am convins, la 
fața locului. în mai multe locali
tăți, unde l-am însoțit pe tovarășul 
Gheorghe Grigore, directorul Di
recției județene de statistică Ialo
mița, vicepreședinte al comisiei 
județene de recensămînt.'Am-reți
nut pentru început cîteva con
cluzii reieșite duipă primele două 
zile de la declanșarea acestei 
acțiuni. în principal este vorba
de existența unei depline colabo
rări între comisiile locale de re-
censămînt, consiliile populare, con
siliile unice agroindustriale și 
deținătorii de animale. Apoi, din 
prima zi rezultă o creștere a efec
tivelor de animale, in special la

— Nea Costică, 
cu ce te lauzi a- 
nul acesta ?

— Față de anul 
trecut am cu 5 oi 
mai multe, iar in 
loc de o vacă și 
o vițea am două 
vaci cu lapte. 
Mai am doi porci 
și un tăuraș. A- 
nul trecut am li
vrat la fondul de 
stat un tăuraș de 
450 kilograme și 
un porc de 150 
kg, pentru care 
am primit aproa
pe 13 000 de lei.

— Anul acesta 
cu ce participi la 
realizarea Pro
gramului unic, a 
programului teri
torial de auto- 
aprovizionare ?

— Cu un tău
raș pe care vreau 
să-1 fac de 500

kg, cu un porc de peste 150 kg, cu 
800 litri de lapte de vacă, cu 50 
litri de lapte de oaie, cu 40 kg lină, 
3 miei și 10 kg carne de pasăre. 
Aceasta deocamdată.

— Cum reușești dumneata să fii 
fruntaș și la fermă și acasă ?

— Simplu. Nu pierd timpul. 
Cine pierde timpul pierde bani.

il Și toți din -familia mea muncesc..,, 
' Băiatul, cînd vine de la școală,
■ înainte trece pe la animale. Le dă

jl să mănînee, le adapă. Noi îi lăsăm ’
■ totrtl pregătit. El știe de acum că 

bunăstarea din casa în care tră
iește are la temelie munca și iar 
munca. Și să știți că și eu tot de 
la părinții mei am învățat dragos
tea de muncă, de a fi gospodar ce 
calcă prin sat cu fruntea sus.
(Mihai Vișoiu).

VASLUI. Am urmărit cum se 
desfășoară recensămintul in comu
na Tanacu. O primă constatare :

perativa deține 1 158 taurine, 2 440 
ovine, 249 porci, 149 cabaline, 112 
iepuri de casă, 4 037 păsări și 94 de 
stupi".

în sectorul II al comunei își des
fășoară activitatea . echipa condusă 
de Mircea Dimitriu. în gospodăria 
cooperatorului Neculai Ungureanu 
se numără și se înregistrează o 
vacă, 25 oi și 28 păsări. Alături, la 
Constantin Paznicu — 16 oi, un 
porc,- 30 păsări. 16 stupi de albine 
și altele. Iată ce ne-a declarat în 
curtea sa cooperatorul .Vasile Z. 
Cărare :

— După cum vedeți, am. in gos
podărie o vacă, 41 de oi, un porc și 
26 de păsări. înțeleg că recensă- 
mintul este necesar pentru cunoaș
terea exactă a efectivelor de anima
le. spre a ști ce avem de făcut pen
tru asigurarea condițiilor îndeplini
rii prevederilor Programului unic de 
creștere a producției agricole. Fa
milia mea, compusă din patru per
soane, trebuie să mai crească încă 
un porc, mai multe păsări pentru a 
putea contracta și livra statului 
cantitățile de carne și ouă stabilite.

— Voi crește mai multe animale 
pe lingă casă, spunea, la rindul 
său, gospodarul Toader Căpitanu. 
Citind Programul unic, îmi dau 
seama că pot și e necesar să fac 
aceasta. înțeleg că dacă noi țăra
nii ne vom îmbogăți prin muncă, 
atunci și țara- va fi mai bogată.

în toate cele 7 sectoare ale co
munei Tanacu, lucrările recensă- 
mintului se desfășoară în aceeași 
atmosferă de înaltă răspundere, 
echipele de control găsind peste tot 
o perfectă concordanță intre reali
tate și datele înregistrate.

„Deși superioare anului trecut, 
efectivele de animale din gospodă
riile populației vor trebui să creas
că cu 20—25 Ia sută față de cele 
actuale — ne spune primarul co
munei. Ion Puiu. Acest lucru ne-a 
determinat-săTuăm'măsuri practice 
pentru îmbunătățirea pășunilor, 
pentru asigurarea furajelor prin 
culturile duble. Chiar acum defri
șăm o suprafață de 100 hectare și o 
modelăm pentru a o însămînța cu 
lucernă. Pășunile vor ajunge la a- 
proape 600 hectare pentru cele 4 
sate. De asemenea, la consiliul 
popular și cooperație avem 40 de 
scrofițe care. împreună cu cele ale 
cooperativei agricole, vor asigura 
pește 800 de purcei pentru gospo
dăriile populației, in vederea con
tractării lor cu statui". (Petru 
Necula).

OBLIGAȚII
ALE DEȚINĂTORILOR DE ANIMALE

Persoanele fizice, precum și unitățile socialiste, de 
stat și cooperatiste, care au în proprietate sau dețin 
animale din categoria celor prevăzute a fi recenzate, 
sînt obligate să le declare.

Deținătorii de animale sînt obligați să permită și 
să înlesnească personalului ce efectuează recensă- 
mîntul și organelor de control să verifice la fața locu
lui realitatea datelor declarate.

RĂSPUNDERI
ALE ORGANELOR CARE EFECTUEAZĂ 

RECENSĂMINTUL
Organele care asigură efectuarea recensămîntu

lui sînt obligate să controleze, la fața locului, existența 
animalelor și exactitatea datelor declarate de către 
proprietarii, respectiv deținătorii, de animale și răs
pund nemijlocit de înregistrarea întregului efectiv de 
animale existent ia d^ita recensămîntului.

(Din Decretul Consiliului de Stat nr. 1/1982 privind 
recensămintul animalelor domestice)

CETĂȚENI j
■— ■ i
DE LA SATE Șl ORAȘE! |

Recensămintul animalelor j 
domestice reprezintă o acți- j 
une patriotică, de mare interes 
național, de deosebită in- 

j semnătate pentru dezvoltarea 
} economică a țării! Participați 
j cu înaltă răspundere la a- 
j ceastă acțiune, sprijiniți în 
ț mod activ efectuarea re- 
I censămintului! '
i '

PRIORITATE DEZVOLTĂRII BAZEI ENERGETICE Șl DE MATERII PRIME A ȚĂRII
LA CHEMAREA SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI, UN RĂSPUNS MUNCITORESC,

PRIN FAPTE, AL MINERILOR DIN VALEA HUUH

In ianuarie - aproape 18000 tone de cărbune 
cocsificabil și energetic peste plan

Din informația apărută ieri în ziarul „Scînteia", cititorii au luat cu
noștință că minerii din bazinul carbonifer al Văii Jiului au încheiat 
primă lună din acest an cu succese deosebite in producție. Ei au raportat 
realizarea peste plan a 17 742 tone cărbune cocsificabil și energetic, în 
condițiile economisirii a 115 000 kWh energie electrică. I,a. obținerea 
acestui rezultat important au contribuit toate cele zece unități miniere, 
fiecare extrăgînd in plus cantități între 400—6 500 tone cărbune. în legă
tură cu acțiunile întreprinse pentru realizarea sarcinilor de plan Șj cu 
preocupările in acest scop în perioada următoare, am avut o ...convorbire 
cu ing. Dan SURULESCU, director general al Combinatului minier 
Valea Jiului.

Din prima lună a anului — 
producții suplimentare de țiței și gaze

— Care sint principalele măsuri 
tehnico-economice care au fost luate 
in unițățile miniere pentru realizarea 
ritmică și integrală a sarcinilor de 
plan ?

— în ansamblul său, planul pe a- 
cest an a fost conceput în ideea de
pășirii producției obținute anul trecut 
cind, pentru prima dată în istoria 
Văii Jiului, s-au extras mai mult de 
10 milioane tone de cărbune. Aș dori 
să subliniez că rezultatele obținute 
în acest cincinal și, cu atît mai mult, 
cele din prima lună a acestui an sînt 
o dovadă grăitoare a faptului că 
minerii Văii Jiului acționează ferm 
pentru transpunerea în practică a 
sarcinilor trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, minerul de onoa
re al țării, privind creșterea produc
ției de cărbune destinat cocsificării 
și pentru producerea de energie elec
trică. In întreaga activitate a mineri
lor, in munca lor de zi cu zi le sint 
puternic îndemn prețioasele indicații 
date de secretarul general al parti
dului cu prilejul vizitelor de lucru în 
Valea Jiului.

Trebuie să precizez' că. avînd expe
riența perioadelor anterioare, ne-am 
pregătit din Vreme, temeinic pentru 

, trecerea la realizarea producției din 
acest an. Mai ales că obiectivul nos- 

' tru este acum și mai pretențios : 
extragerea in acest an a 12 milioane 
tone cărbune brut, ceea ce corespun
de unei producții de 8,9 milioane 
tone huilă netă, din care 3.5 milioane 
tone cărbune pentru cocs și semicocs. 
în acest sens, in toate minele au fost 

întreprinse măsuri energice, pentru 
mai buna pregătire și dezvoltarea 
activității în frontul de lucru exis
tent, precum și pentru punerea in 
funcțiune a unor noi capacități de 
producție care să asigure realizarea 
ritmică a producției de cărbune pla
nificate. Se cuvine, de asemenea, 
remarcată importanța cu totul deo
sebită a aplicării măsurilor stabilite 
de conducerea partidului și statului 
nostru privind trecerea la programul 
de luțru în flux continuu, generali
zarea sistemului de organizare și re
tribuire a muncii în acord global, 
precum și a unor măsuri din progra
mul privind creșterea mai accentuată 
a productivității muncii. în toate mi
nele există un climat sănătos de 
muncă, de ordine și disciplină în 
producție. Astfel, pentru prima oară 
după mulți ani, au fost realizate in 
întregime lucrările de pregătire și 
deschidere a noi capacități de pro
ducție, s-au aflat îp funcțiune un 
număr mai mare de utilaje — 26 de 
complexe de susținere-și tăiere me
canizată a cărbunelui. 17 combine de 
înaintare și 17 combine de abataj — 
care, printr-o mai bună folosire, au 
contribuit în mod hotărîtor la 
creșterea productivității muncii pe 
post.

— Ce experiențe ți inițiative mai 
deosebite s-au desprins din activita
tea minerilor, a căror generalizare o 
considerați necesară pentru perfec
ționarea întregii activități produc
tive ?

— într-adevăr, în acest an punem 

mare preț pe generalizarea și apli
carea experienței valoroase. M-aș 
referi în această privință la rezul
tatele bune care s-au obtinut la 
Uricani in folosirea, pentru prima 
oară in „țară, a complexelor me
canizate de mare înălțime si cu ran
damente superioare. Drept urmare, 
în acest an se vor introduce în 
această mină încă două complexe 
mari și cite un asemenea complex 
la minele Lupeni și Paroșeni, scon- 
tînd să obținem pe această cale, în 
principal, creșterea producției de căr
bune destinat cocsificării. Tot o ex
periență. valoroasă în Valea Jiului o 
constituie utilizarea cu foarte bune 
rezultate a tehnologiei de extracție 
cu tavan artificial de rezistentă la 
întreprinderile miniere Petrila si Lo- 
nea. Extindem această tehnologie în 
întreg stratul 3 de la cele două între
prinderi, precum si la Aninoasa și în 
stratul 5 de la Vulcan. Apreciem că 
astfel productivitatea muncii pe post 
va crește cu două și chiar trei tone 
de cărbune. în aceeași măsură, ne 
preocupă creșterea gradului de me
canizare a lucrărilor de deschidere și 
pregătire a noi fronturi de lucru, pe 
baza unor metode organizatorice și 
tehnici experimentate în diferite 
fronturi de lucru. Astfel, înaintarea 
mecanizată cu combine va asigura 
in acest an peste 8 000 ml de gale
rii. precum și repunerea in circuitul 
productiv a unor capacități din pi- 
lierii de siguranță de la unele mine.

.. Ce măsuri întreprindeți in con
tinuare pentru asigurarea unui ritm 
susținut in realizarea prevederilor de 
plan in toate întreprinderile miniere?

— în organizarea activității miniere 
promovăm o concepție nouă, mo
dernă, menită să asigure' un salt 
calitativ in munca noastră, așa cum 
ne-a indicat tovarășul Nicolae 
Ceausescu. Potrivit acestei concepții, 
modernizarea si perfecționarea con
tinuă a metodelor de extracție, in
troducerea pe o scară mai largă a 
mecanizării- constituie principalele 

noastre direcții de acțiune. Datorită 
sprijinului permanent pe care-1 pri
mim din. partea conducerii partidului 
și statului, pînă la sfirșitul acestui 
an vom avea in funcțiune 37 com
plexe mecanizate. 39 combine de îna
intare, 26 combine de abataj, 19 
instalații de monorai. Apreciem că, 
prin măsurile ce le aplicăm. în acest 
an vom putea realiza 35 la sută din 
producția de cărbune cu complexe 
mecanizate, iar la tăierea și încăr
carea mecanizată să obținem un spor 
de 35,6 la sută față de anul trecut. 
Strîns legat de aceasta, ne preocu
păm îndeaproape de pregătirea noilor 
mineri, de perfecționarea nivelului 
profesional al tuturor oamenilor 
muncii, din întreprinderile . .miniere. 
Un deosebit accent punem pe întă
rirea ordinii și disciplinei in muncă, 
folosirea din plin a timpului de 
lucru in abataje și a tehnicii din 
dotare. Pentru creșterea ' producției 
de cărbune — de la 35 532 tone, cit 
avem planificat să extragem zilnic 
în prezent, la 42 442 tone zilnic în 
trimestrul IV — vom acorda o mare 
atentie intrării în funcțiune a noilor 
capacități de producție prevăzute. 
Este vorba, mâi ales, de începerea 
producției la două noi panouri in 
cimpul minier Pet.rila-Sud și de 
accelerarea lucrărilor de deschideri 
Si pregătiri la noile mine din Valea 
de Brazi și Iscroni.

Minerii Văii Jiului, în frunte cu 
comuniștii, sint ferm hotăriti să pună 
în valoare toate posibilitățile tehnice 
și materiale de care dispun in ve
derea creșterii contribuției lor la 
sporirea producției de cărbune a 
tării, la dezvoltarea bazei energetice 
si de materii prime, spre a intim- 
pina cu succese de prestigiu cea 
de-a 40-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială și națională și 
Congresul al XIII-lea al partidului'.

Convorbire realizată de 
Sabin CERBII 
corespondentul „Scînteii" 

. De la început se cuvine subliniat 
că tînărul colectiv de la Schela de 
producție petrolieră Drăgășani a ob
ținut încă din prima lună a anului 
1984 rezultate importante în produc
ție. în luna ianuarie planul la țiței a 
fost depășit cu 300 de tone, iar la 
gaze cu 2,5 milioane mc. Sint dovezi 
concludente ale hotărîrii petroliști
lor de aici de a spori producția pe 
măsura îndatoririlor de mare răspun
dere ce le revin in acest an. Ingine
rul Corneliu Amzăr, directorul uni
tății, ne prezintă cîteva din acțiunile 
care se întreprind in această pri
vință :

— Rezultatele obținute pînă acum, 
și pe care — cu siguranță — le vom 
amplifica în perioadele următoare, 
sint efectul direct al măsurilor teh
nice și organizatorice pe care le-am 
aplicat din vreme pentru buna pre
gătire a producției acestui an. Am 
în vedere, în mod deosebit, respon
sabilitatea cu care colectivul nos
tru acționează pentru prevenirea 
stagnărilor și repunerea operativă 
in funcțiune a sondelor. Dealtfel, 
în ultimele luni ale anului trecut am 
analizat sondă cu sondă, aplicînd, 
acolo unde a fost cazul, tratamente 
termice, tensioactive, cu soluții' aci
de, efectuînd, în funcție de nivelul 
extracției, mai multe retrageri și 
adiționări. Prin această ultimă ope
rație, bunăoară, am reușit ca la 
unele sonde să mărim producția de 
la 0,1 tone la 2,5 tone pe zi și să 
exploatăm .simultan două sau mai 
multe straturi.

— în cazul gazelor libere — inter
vine tovarășul Nicolae Ionescu, in
ginerul șef al schelei — urmărim 
cu maximă atenție nivelul la sepa
ratoare, lichidarea pierderilor de 
orice natură, remedierea rapidă a 
oricăror avarii, avind pregătite în 
acest scop mai multe echipe de 
intervenție'.

Este știut Că de activitatea promptă 
a echipelor de intervenție depinde 
nemijlocit realizarea producțiilor 
planificate. în cadrul celor trei bri
găzi de producție petrolieră ale 
schelei acționează opt formații de 
intervenție la sonde. Fondul de son
de al schelei cuprinde multe sonde 
vechi și „capricioase", care, dacă nu 
sînt strunite cu pricepere, dacă nu 
sînt urmărite zi și noapte, pot -ieși, 
practic, din producție. Această per- 
m-nen'ă stare de veghe am obser
vat-o, de exemplu, in brigada T Bâ- 

beni, unde lucrează și maistrul prin
cipal Nicolae Humă, petrolist cu 
multă experiență, cu spirit de iniția
tivă. în perioada care a trecut din 
acest an, colectivul brigăzii I Bă- 
beni ă depășit zi de zi planul, în 
medie, cu 10—15 tone țiței, ceea ce 
pentru această zonă înseamnă foarte 
mult.

Care este explicația acestui revi
riment într-o zonă în care ani de 
zile sondele nu mai puteau ține 
pasul cu nivelul sarcinilor de plan ?

— La ultima adunare generală a 
oamenilor muncii, cind am analizat 
sarcinile de plan pe 1984, am dezbă
tut cu exigență, muncitorește, cum

La Schela de producție 
petrolieră Drăgășani

trebuie să acționăm în noul an de 
producție — ne-a • spus maistrul 
principal Nicolae Humă. Cu acel 
prilej am hotărit să trecem la re
activarea unor sonde ce nu mai pro
duc din diverse cauze : coloane spar
te, păpușate, viituri foarte puternice 
de nisip în strat, care au dus Ia 
prinderea țevilor de extracție. Am 
mers pe ideea ca, pe cît posibil, 
reactivarea s-o facem revenind la 
stratul inițial de exploatare și numai 
in situații limită, in care nici o 
soluție tehnică nu se mai poate 
aplica, să ne retragem la un alt 
orizont productiv ori, eventual, să 
schimbăm caracterul sondei, trans- 
formind-o îri sondă ajutătoare pen
tru producția de țiței. Cu alte cu
vinte, să valorificăm cit mai bine 
investiția făcută in fiecare sondă, 
să o exploatăm la maximum, în in
teresul sporirii producției de țiței. 
Desigur, cu eforturi. Dar experiența 
ne-a dovedit că este posibil, că me
rită să ne străduim în această pri
vință.

Pentru nespecialiști se cuvine pre
cizat că aici, la Băbenij in funcție 
de condițiile concrete ale zăcăminte
lor, este caracteristică utilizarea 
metodelor clasice de exploatare sub 
aspectul adîncimii straturilor. în 
cadrul Schelei de producție petro
lieră Drăgășani, însă, peste 45 la 
sută din țițeiul extras este asigurat 

de sondele de mare adîncime. Or, 
aceste sonde impun foarte multă 
competență în exploatare, o temeir 
nică pregătire profesională și ma
ximă răspundere. Tocmai de aceea, 
organizațiile de partid, împreună 
cu consiliul oamenilor muncii s-au 
orientat ca în formațiile de lucru 
desemnate să pună in funcțiune și 
să. exploateze această categorie de 
sonde să fie repartizați comuniști, 
oamenii cei mai buni,, cei mai expe
rimentați din schelă, capabili să ac
ționeze operativ, cu ingeniozitate in 
orice situație.

Poate mai mult decît în oricare 
activitate, în munca sondorilor se 
dovedește important efectul catali
zator al exemplului personal. Mais
trul principal Ion Dumitra, care 
lucrează în activitatea de probe- 
producție, are un fel al său de a 
mobiliza oamenii, de a le dezvolta 
acel spirit revoluționar, de tenaci
tate, răspundere și inițiativă specific 
sondorilor. Sau sondorul șef, Ion 
Căntoiu, anul trecut „campionul" 
petroliștilor la concursul pe țară. 
Cind spune Căntoiu „sonda noastră 
trebuie neapărat să producă țiței in 
acest prim trimestru al anului", nici 
unul dintre tovarășii săi de muncă 
de la sonda 4 241 nu are nici cea 
mai mică îndoială că așa va fi, că 
împreună cu șeful de echipă greu
tățile vor fi depășite, se vor găsi 
soluții pentru toate problemele pro
ducției. Dealtfel, după stadiul lucră
rilor, sonda 4 241, aflată în probe, 
va reuși cu certitudine să extragă 
țiței în cel mai scurt timp. Și o in
formație de ultimă oră : o altă sonda 
— 4 547 — a intrat în producție cu 
o lună mal devreme și a extras pri
mele 100 de tone de țiței și 200 000 
mc gaze naturale.

Dar țiței vor produce în curînd și 
alte sonde de mare perspectivă, 
care urmează să întregească poten
țialul productiv din această zonă 
petrolieră. Și, așa cum am putut 
constata în numeroase alte locuri 
unde acționează, sondorii Schelei de 
producție petrolieră Drăgășani sînt 
ferm hotăriți să dea patriei tot 
mai mult țiței, spre a-și spori contri
buția la realizarea obiectivului sta
bilit de partid privind asigurarea 
independenței energetice a țării.

Ion STANC1U
corespondentul „Scînteii”
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conștiințelor O seară emoționantă

tribuna a valorilor artistice autentice,

cu o mare
Calitatea

complexei _____ _ _____  __ _
' stimula rezervele inepuizabile de 

sensibilitate și noblețe etică, de 
spiritualitate și receptivitate fața 
de valori primordiale, de a culti» 
va sentimentul răspunderii, con
știința îndatoririlor omului față de 
sine și față de colectivitate este 
caracteristică educației prin teatru 
si, în general, prin artă și litera
tură. Cele mai durabile concepții 
despre menirea artei și literaturii 
începînd cu mesajul 
continuind cu 
Văcărescului 
vi-1 păziți...") 
sele mărturii 
și scriitorilor .. . .
ca încredințare a creatorilor noștri 
de frumos că actul artistic, valo- 
rificind înaltele simțăminte ale 
poporului, oglindește și proDagă 
idealuri, propune modele de viață, 
de comportament, caractere si ati
tudini înaintate, exemple de dă
ruire patriotică, de conștiințe în
suflețite de dragoste față de pa
trie și popor. Opera de artă, așa
dar si spectacolul de teatru, de
termină un comportament superior 
nu prin simula enunțare a unor 
responsabilități ori prin stabilirea 
seacă a unor obiective, ci prin ex
presia artistică înaltă, cu o maro 
concentrare emotivă, prin capaci 
fatea de a se adresa convingător 
sufletului și mintii oamenilor re
ceptivi la valori morale, estetice 
și politice definitorii pentru epoca 
în care trăiesc. Nu idealuri, mo
dele și comportamente atemporale, 
abstracte, neverosimile, rupte de 
realități ci, dimpotrivă, valori ca
racteristice, atitudini revelatoare 
pentru un timp anume, in concor
danță strînsă cu necesități reale, 
concrete fac ca o operă de artă să 
fie receptată, purtătoare de conți
nut viu și educativ. Asemenea 
Opere se creează astăzi, asetoenea 
opere au fost create de înaintași, 
lăsindu-ne un bogat tezaur de lu
crări vii. pătrunse de spirit înain
tat. caracteristice pentru gîndîrea 
și sensibilitatea poporului. în acest 
sens, ele sint permanent actuale, 

- iar instituțiile artistice.
datoria de onoare de a 
tinerețea nepieritoare.

■ oferi publicului de azi.
Contemporaneitatea, calitatea de 

a atrage, a interesa și educa spec
tatorii in spiritul idealurilor și o- 
biectivelor majore ale unei epoci, 

I de a-i recepta dominantele și a-i 
( observa contradicțiile, o asigură

de a acționa asupra 
structuri umane, de a

cronicarilor,
vestitul testament al 
(„V-am dat teatru, 

și pină la numeroa- 
aparținind clasicilor 

moderni atestă adin-

teatrale au 
le mențină 

de a le

dramaturgiaînsă in primul rînd
pe teme de actualitate. Așa a fos1 
și așa va fi in mișcarea noastră 
teatrală, ca și in cea de pretutin
deni : în fiecare mare perioadă a 
literaturii dramatice se identifică 
epoca de plămădire, momentul ire- 
petabil care-și lasă amprenta asu
pra creației. Numai pornind de la 
idealurile și cerințele epocii in 
care se naște, o operă, o piesă de 
teatru, prin anume virtuți speci
fice, prin profunzimea adevărului 
și a construcției caracterelor, prin 
autenticitate artistică poate să nă
zuiască și la posteritate, la intere
sul generațiilor viitoare. Cine scrie 
exclusiv pentru miine, dezintere- 
sîndu-se de prezent, de viața și 
aspirațiile celor de azi, are puține 
șanse să intereseze posteritatea, pe

se cere rostită cu fior artistic, ex
punerea transfigurată pentru a 
asigura textului dramatic pene
trantă, actorului șansa de a declan
șa capacitatea de comunicare sen
sibilă. precum și publicului pe 
aceea de însușire, pe cale emoțio
nală. a ideilor textului. în teatru 
trăiește eficient ideea întruchipa
tă, modelul împlinit artistic, cu 
forța de convingere prin care ac
torul poate construi un personaj 
credibil, puternic, capabil să influ
ențeze ființa morală a spectatoru
lui. Justețea principială, ideologică 
a unui text nu garantează rezonan
ța lui la public, eficienta lui edu
cativă reală. Pornind de la datele 
realității, de la dinamica existen
tei sociale, opera dramatică își asi
gură astfel un punct de plecare, o

Virgil BRĂDĂJEANU

spectatorii de mîirie. în lumina 
acestor adevăruri, in considerarea 
pieselor are a se manifesta ceea ce 
am numi exigență de perspectivă, 
o răspundere in care se îmbină 
dialectic promovarea mesajelor ar
tistice ale actualității cu atenția. și 
receptivitatea larg deschise noului, 
formelor artistice deschizătoare de 
drumuri. Este important să nu ui
tăm faptul elementar că nu tot ce 
pare accesibil imediat este si va
loros. după cum ceea ce poate 
părea mai puțin accesibil pOate 
rezerva surpriza Unei valori noi. 
durabile în timp, 
ceasta, este firesc 
teatrală actuală să 
stimuleze specifica
epocii pe care o trăim, elanul con
structiv, participarea angajată a 
națiunii noastre socialiste la edifi
carea noilor 
comuniste.

Nu putem 
acest context,
tru dramaturgia actuală o 
că subsumare artistică a 
a motivelor și subiectelor 
odată, că realele ei izbinzi
din asimilarea organică, personală 
a comenzii sociale, din concordan
ta comandamentelor majore ale 
actualității cu interesul și preocu
parea ce definesc orizontul artistic 
al creatorilor. în teatru, în artă în 
general, cu legile ei interioare și 
cu modalitățile inconfundabile de 
transfigurare si transmitere, ideea

Dincolo de fl
ea • activitatea 
recepteze și să 
generozitate a

așezări socialiste și

să nu observăm, in 
că este specific pen- 

lăuntri- 
temelor, 
și, tot- 

izvorăsc

platformă de lansare căreia artis
tul îi conferă, prin talentul 
viabilitate artistică, forță de 
presionare, capacitatea de a 
voca'dezbaterea lăuntrică, din 
știința spectatorului. Se scriu 
ori piese superficiale, puțin elabo
rate. lipsite de miză în iluzia că 
numai actualitatea temei rezolvă 
totul, iluzie pe care reacția spec
tatorilor o destramă repede in 
cele mai dese cazuri. Plecînd de 
la un aspect, de la o situație spe
cifică unui domeniu, de la fapte 
concrete Si împrejurări actuale 
care declanșează scrierea, se ajun
ge, uneori, nu la autenticitate ar
tistică. la opere de rezistentă dra
matică. ci la simple ilustrări de 
situații, lucrări schematice. lipsite 
de perspectivă teatrală. Educația 
prin teatru devine act real, efi
cient numai atunci Cînd opera are 
calitatea de a se implanta, ca va
loare cu capacitate de impuls. în 
ființa spectatorului. Nu are efect 
excesul enunțativ, nu pot duce la 
spectacole eficiente expunerile 
dialogate propuse uneori in reper
torii și ridicate chiar pe scenă, 
așa precum este lipsită de efi
cientă și simbolistica sau meta
forizarea excesivă. în exces, 
ceasta din urmă poartă pericolul 
limitării accesibilității și penetra
ției artei dramatice, al reducerii 
legăturii cu publicul larg. Si dacă 
se manifestă inapetente teatrale 
pentru astfel de lucrări este fi

său, 
im- 

pro- 
con- 
une-

a-

ETICA RĂSPUNDERII
relația din- „Dragostea și revoluția" 
și dragoste ; impune o nou etică a în-

resc și bine, știindu-se • că faptul 
scenic, ca fapt de artă, nu se poa
te îndeplini decît prin comunica
rea cu publicul, prin impactul real 
cu spectatorii. Ceea ce nu s-a 
convertit artistic eficient, adică nu 
s-a produs in momentul reprezen
tației. e greu de presupus că se 
va produce după aceea. Nu exis
tă tristețe mai apăsătoare decît o 
artă fără, public. Un spectacol fără 
spectatori. De aceea se impune să 
se aibă totdeauna in vedere ac
cesibilitatea specifică a dramatur
giei. perspectiva spectacolului cu 
o largă deschidere către public. A- 
vem nevoie de o literatură dra
matică autentică. . vibrant inteligi
bilă. nu ilustrativ discursivă și 
nici codificată, o dramaturgie cu 
efect asupra tuturor celor ce cu
nosc limba în care se ioacă. au o 
sensibilitate firească și disponibi
litate intelectuală normală. Dacă 
aiurea multi vor ca ..opusul" lor 
să fie o problemă indescifrabilă 
pentru spectatori, iar descifrarea 
intențiilor — semn de pretinsă ca
pacitate a unor ..aleși", este bine 
să nu uităm că întotdeauna crea
ția adevărată datorată creatorilor 
care au avut ceva de spus des
pre viața 
Iui lor a 
și inima 
inovațiile.
meniu, au 
măsura în 
circulație 
pentru ca 
cativă de
rească necontenit sfera de interes 
și capacitatea de atracție, să a- 
ducă în săli tot mai multi si mai 
diverși spectatori si să le dea nu 
ilustrări de situații.sau satisfacția, 
deslușirii unor vagi intenții.: ci 
starea numită de vechii greci 
catharsis, și care se produce, șau 
nu. în momentul unic al specta
colului. Lărgirea sferei de influen
tă a teatrului nu se poate dobindi 
decît pe baza operelor încărcate de 
energia spirituală a timpului, lor, 
de preocupările. întrebările și 
aspirațiile autentice ale oamenilor 
adevărați care construiesc o socie
tate si participă cu toată ființă la 
împlinirile ei. Spectatorul 
România de azi. constructorul
cietății socialiste este însetat de 
cultură, de o artă militantă. '. 
opere autentice despre condiția lui 
umană, despre universul spiritual 
de o mare bogăție al făuritorilor 
patriei noastre socialiste.

LA 
sate

FEBRUARIE

șt frămîntările poporu- 
găsit calea spre mintea 
acestuia. Căutările $i 
firești și în acest do- 

valabilitate numai in 
care găsesc și pun in 

autentice modalități 
teatrul, instituție edu- 
prim-ordin. să-și mă-

din 
so-

de

VIAȚA SATULUI

în întreaga țară se desfă
șoară in cursul lunii februarie 
tradiționala manifestare „Luna 
cărții la sate", aflată acum la 
cea de-a XXIV-a ediție, in ca
drul etapei de masă a ediției a 
V-a a Festivalului național 
ACînta'rea României".

1 Ediția din acest an a „Lunii 
cărții la sate" este dedicată ce
lei de-a 40-a aniversări a revo
luției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiim- 
perialistă, celui de-al XlII-lea 
Congres al partidului.

Acțiunile ce se desfășoară în 
cursul lunii februarie în coope
rativele de producție, între
prinderi agricole de stat, fer-. 
me, in alte unități economice, 
școli, biblioteci, cămine 
rale și librării 
„Lunii cărții la sate"

cultu- 
cu prilejul 

cuprind 
lansări de cărți, mese rotunde, . 
dezbateri, simpozioane, întilniri 
ale cititorilor cu scriitori, edi
tori, oameni de cultură, știință 
și artă. Pe plan local se orga
nizează concursuri gen „Cine 
știe cîștigă", iar la căminele 
culturale, bibliotecile publice, 
librării și magazine ale coope
rației de producție, achiziții și ; 
desfacere a mărfurilor vor fi 
Organizate expoziții, vitrine de 
cărți și lansări de cărți noi.

■ Prin calitatea superioară a 
manifestărilor programate, edi
ția din acest an a „Lunii cărții 
la sate" contribuie Ia intensifi
carea activității 
cative în unitățile 
instituțiile și așezămintele cul
turale din mediul rural.

politico-edu- 
economice,

Am mai 
că vorbitor 
cultătOr, la 
lele reuniuni ale Mu
zeului literaturii 
mâne întitulate 
tonda-13", dar 
de 13 ianuarie 
dat o emoție particu
lară. Se celebrau 75 
de ani de la premiera 
capodoperei lui Dela
vrancea Apus de soare 
și pe lingă noi, cei 
trei cercetători care a- 
nalizau drama, ne re
feream la spectacole, 
la ecoul lor in veac — 
adică Al. Săndulescu, 
Virgil Brădățeanu și ■ 
subiscălitul — se aflau . 
de față distinse per
sonalități ce-l evocau 
pe scriitor, pe orator, 
pe omul politic, in 
mărturie directă, fă- 
Cindu-ni-l, tuturor, 
prezent. „L-am ascul
tat vorbind“ — și-a 
inceput expozeul in
teresant acad. Șerban . 
Cioculescu, Oare de
altfel prezidează, de 
la înființare, cu dis
tincție și spirit, „Ro
tondele". „Am stat la 
masă unde ■ a scris 
piesa, am avut in mină 

^nanuscrisul" — aprins

participat, 
sau ca as- 
remarcabi-

ro- 
„Ro- 
seara 
mi-a

a povesti in chip ad
mirabil
Emilia Șt, 
eminentă .... . 
care și-a dedicat in- 
treaga-i viață editării 
și comentării întregii 
opere a autorului. 
„Iată ce mi-a relatat 
Constantin Nottara 
despre felul cum a 
fost pregătită premie
ra absolută... Ce cre
dea Paul Gusty des
pre punerea în scenă... 
Cum a discutat Ion. 
Iancovescu cu scriito
rul și ce i-a cerut a- 
ceșta foarte tânărului, 
pe atunci. „șef" al 
figurației de la Națio
nal... Ce mi-a spus 
profesorul, cărturarul

. Nicolae Iorga despre 
piesă... — toate, de
pănate de istoricul 
teatral loan Massoff, 
care, la 80 de ani, 
păstrează vioiciunea sa 
dintotdeauna.

Dar punctul culmi
nant al serii l-a con
stituit mărturia, im
presionantă pentru noi 
toți și pentru publicul 
care umplea nu nu
mai . sala, ci și holul 
muzeului, a arhitectei 
Riri Delavrancea, fiica 
cea mai mică a sefi-

profesoara 
Milicescu, 
specialistă

itorului. Intr-o 
bire aleasă, fără ,.. 
rituri și exclamații, ea 
și-l amintea pe „tata

■ scriind, apoi citindu- 
ne, in cerdacul casei, 
nouă, familiei sale, 
pentru intiia oară, 
ceea ce zămislise, in
terpretând ca un actor 
toate personajele, dar 
in special pe Ștefan 
cel Mare". Și iarăși 
s-au perindat, 
sala unde ne găseam, 
umbrele ilustre ale lui 
Caragiale, Davila, Vla- 
huță, Coșbuc, oameni 
despre care vorbitoa
rea pomenea simplu 
și adine, ca și cum 
s-ar fi despărțit de ei 
ieri, ca și cum s-ar fi 
preumblat incă unde
va prin preajma noas
tră.

Asemenea întâlniri 
n-au numai folos și 
farmec. Ele dau un 
sentiment de elevație 
și reamintesc, alături 
de atâtea altele, intr-o 
formă poate mai mo
destă, dar elocventă, 
că întreaga cultură a 
patriei e un fenomen 
viu, continuu, peren.

Valentin 
SILVESTRU

fio-

prin '

15,00 Telex
15,05 Politehnica TV. Consultații pen

tru. admiterea in invățămintul su
perior tehnic. Fizică ; Oscilații și 
unde mecanice

13.20 Desene animate
15.30 Viața culturală
15.45 Moment folcloric
15,50 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
16,00 Emisiune în limba germană
16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea in economie
20,35 Cintece pentru dumneavoastră. 

Melodii populare
20.45 Cadran mondial
21,00 Telefllmoteca de aur. Fory Etterle. 

Medalion teatral și cinematogra
fic. Partea a Il-a

21.30 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

re:

PE SCENA CĂMINULUI CULTURAL

Literatură adevărată, iz- flecție despre 
vorită dintr-o mare și vie tre revoluție . _
capacitate de observație, ■ de fapt, o subtilă argumen- crederii în ora, in capaci- 
dar și dintr-d stirprinză- tare ă" faptului că exigen* tățile sale și condamnă ati- 
toare vocație analitică și țele moralei comuniste nu 
reflexivă, proza lui... Dinu... po.t;. nu trebuie a fi con- 
Săraru atrage:.’-prin.’.terna*, 
ti:ca sa contemporană, prin 
pregnanta actualitate a pro
blematicii (în care eticul 
se imbină cu politicul, de
scrierea cu meditația și 
introspecția), prin lucidi
tatea și profunzimea „pri
virii".

Fresca socială și morală 
pe care o propune Dinu 
Săraru are calitatea de a 
așeza in prim plan perso
naje interesante, vii, au
tentice, surprinse în mo
mente dramatice ale exis
tenței (in 
ziuni, dar 
pasionante 
conștiință), 
activistul 
un rol de frunte in „Dra
gostea și revoluția", ca și 
in „Clipa" ori în „Niște 
țărani". Idealul acestor 
personaje este confruntat 
mereu cu atitudinea lor 
concretă, cu rolul lor în 
societate. Prin intermediul 
unor asemenea eroi. Dinu 
Săraru surprinde procese 
importante, deveniri ma
jore ale societății româ
nești. Scrisul său energic 
este expresia angajării, a 
răspunderii civice și poli
tice. Viguros polemice, 
cărțile Ia care ne referim 
propun atenției dezbateri 
atrăgind in acest sens (al 
unei deliberări personale) 
$1 pe cititor. Ele nu dis
cută „cazuri", ci definesc 
atitudini în raport cu ele 
— așa cum reiese și din 
adaptarea cinematografică 
a romanului „Dragostea și 
revoluția". Regăsim în fil
mul cu acest nume, fea- 
lizat de Gheorghe Vitani- 
dis, pe unii din eroii „Cli
pei". Reintilnim, .astfe', 
întruchipați tot de Gheor
ghe Cozorici, Ion Dichisea- 
nu, Rodica Tapalagă — pe 
Dumitru Dumitru, pe ingi
nerul Cernat și soția lui, 
Carmia.

într-o țesătură narativă 
ce are numeroase cores
pondențe și intersectări 
simbolice, alternări ori pa
ralelisme temporale 
amintiți și cunoscut! din 
romanul 
povara conflictului cu alte 
personaje. Unul, jucat de 
Mircea Albulescu, este 
Anghel Albu, omul cu bio
grafia fără pată, cu o viață 
atit de lipsită de eveni
mente personale și partici
pare sufletească — incit a- 
menință a deveni un pus
tiu. Celălalt personaj este 
o femeie, ce beneficiază de 
marea sensibilitate și ex
presivitate a Valeriei Seciu. 
Bărbatul a țișnit in sus pe 
creasta valului revoluției. 
Femeia, dimpotrivă, a su
praviețuit printr-o confrun
tare aspră cu istoria în 
care vrea să se integreze. 

Iubirea ce nu se împli
nește a acestui cuplu, iar, 
Ia un pol opus, căsnicia 
iremediabil destrămată a 
inginerului Cernat — favo- 

^rizează o pătrunzătoare re-

variate coli- 
nu o dată în 

conflicte de 
Comunist” , 

de partid dețin

cepute' decît- în perfectă ar
monie cu umanismul cel 
mai deplin și autentic.

Filmul menține in cen
trul atenției impresionantul 
personaj al lui Dumitru 
Dumitru. Acesta nu numai 
„știe că", dar și crede și 
acționează argumentind 
principiul „omul e cel mai 
prețios capital". în numele 
experienței sale de viață, 
al umanismului socialist, el 
refuză să judece conform 
prejudecăților. Conform 
aparențelor. Nu se lasă de-

tudinea Ușor mizantropică, 
-de., răceală, de indiferență, 
de judecată’ mecanică — 
apriorică a faptelor și si
tuațiilor umane (întruchi
pate de Anghel Albu).

Drama de care vorbește 
Dumitru Dumitru, 
naj care — prin 
scriitorului 
nu 
ne, ci și intre 
și idei morale, 
camilpetresciană. 
tismul condiției 
munist nu trebuie 
doar în relație cu obsesia 
adevărului. O răspundere

perso- 
voința 

arbitrează 
numai intre desti- 

atitudini 
nu este 
Drâma- 
de co- 

pus

„DRAGOSTEA
SI REVOLUȚIA0

eroii

anterior împart

rutat de atitudini superfi
ciale, de o delațiune dez
gustătoare. Refuză să con
sidere obiective acuze țiș- 
nite din subiectivități, pa
timi, interese strict indivi
duale. Știe că intr-o situa
ție delicată, cum e cea a in
ginerului Cernat, este de 
datoria lui' să asculte, să 
crediteze și „altera pars", 
să cîntărească ambele argu
mente, explicații, să vadă 
dincolp de obligația unei 
decizii și pe cea a adinci- 
rii unor 
fletești. Nu se grăbești 
pină nu are 
problemei. Cunoaște conse
cințele unei măsuri arbi
trare și eronate și cîntă- 
rește totul la temperatura 
vieții, cu căldură, cu dorin
ța de a ajuta la revenirea, 
recuperarea oamenilor prin 
înțelegerea exactă a situa
țiilor. Personajul probează 
faptul că pe scriitor îl fră- 
mintă în mod deosebit, a- 
părarea valorii umane, a 
Omului cu drepturile și 
chiar cu slăbiciunile sale — 
a omului ca scop și nu ca 
mijloc. îl atrage ilustrarea 
capacității activistului de 
partid de a îmbina liberta
tea trăirii morale și auten
ticitatea simțirii cu vocația 
sa istorică. Atrăgind aten
ția că drumul spre adevăr 
nu e liniar, simplu, filmul

crize su-
toate datele

mult mai mare este legată- 
de misiunea creatoare, de 
datoria activistului de par
tid de a edifica in 
moral, armonizind. in 
tele și intervențiile 
concrete, aspecte ce pot a- 
păreâ uneori contrarii. Du
mitru Dumitru a inoendiat 
conacul Rudenilor în nume
le revoluției și tot in nu
mele ei — ca reflex al sti
mei față de valorile națio
nale — 11 reclădește. El 
știe că a sluji societatea 
implică și datoria de a te 
apleca și înțelege diferen
țiat frămintările și -rațiu
nile fiecărui 
— intuiție pe 
Anghel Albu 
ginii cerbului 
conieri — că misiunea crea
ției spirituale, a autodepă- 
șirii exclude ultragierea 
naturii.

Ca și în realizarea peli
culelor precedente ce au 
ca punct de pornire ro
manele lui Dinu Săraru, 
autorii filmului- „Dragostea 
și revoluția" reușesc să 
restituie o parte a valori
lor cărții, 
ei analitice și estetice.

Filmul e lucrat 
credință în

plan 
făp- 
sale

om. El știe 
care o are și 
in fața. ima- 
ucis de bra-

dimensiunilor

serios, 
cu credință în valorile 
ideatice ale scenariului $i 
cu neliniște artistică 
atestînd febrila căutare a 
unor soluții expresive,

strădania 
nului epic 
cel liric, 

.distanțate __ ____ _
analitic. Elaborarea '■ cine
matografică (flash back. • 
montaj contrapunct ic, 
racursiuri) încearcă să co
munice vitala mișcare aso
ciativă a gindurilor cu
prinse in roman, interde
pendența atitudinilor ori 
fina dialectică a ideilor. 
Remarci, nu o dată. în 
„Dragostea și revoluția" 
secvențe de pregnant rea
lism, izvorîte din prelucra
rea unei bogate observații 
și altele cu remarcabile 
virtuți simbolice (imagi
nea : Nicu Stan, decoruri: 
Magdalena Mărășescu, mu
zica : George Grigoriu).

Replicile cărții, așa cum 
s-a observat. sint vii, 
directe, taioase, expresive. 
Poate, de aici, și încrede
rea cam mare a realizato
rilor filmului in puterea 
cuvintului, în dialog — de 
unde și o anume discursivi
tate. Categoric, daca ne 
gindim la distribuție, unele 
opțiuni sint strălucite. Ciți
va interpreți se disting de 
la distanță prin naturalețe, 
forța de expresie, prin bo
găția caracterizării, prin fe
ricitul transfer al ființei lor 
asupra celei a personajelor. 
Astfel, cum scria Ecaterina. 
Oproiu despre Valeria Se- 
ciu, prezenp acestei „me
reu enigmatice actrițe cu 
zimbet nedeslușit și amar" 
a înnobilat pelicula. Gh. 
Cozorici este, ca și in ^Cli
pa", un interpret admirabil 
al Iui Dumitru Dumitru, 
reușind deopotrivă un per
sonaj realist, verosimil și 
un erou exemplar, un nu
anțat portret al activistului 
lucid, calm, uman, comu
nist de omenie. Regăsim 
cu plăcere pe George Con
stantin intr-un sugestiv 
portret al suficienței și te
merii, pe Rodica Tapalagă 
în rolul Carmiei, lucrat in 
tușe grotești, pe Ion Di- 
chiseanu — incarnînd para
doxurile comportamentului 
și destinului lui Cernat. Ca 
o observație mai genera* ă 
— actorii par îndrumați 
spre un joc teatral nu atît 
de dinamic, de bogat in 
nuanțe cum ar fi fost de 
dorit, dar ei reușesc ade
sea, prin stările create, 
sugerate, prin forța trans
figurării verbului, să con
tribuie strălucit la tensiu
nea și pregnanța dezbate
rilor propuse.

Am 
văm 
filmul 
luția" 
doar 
flictelor ce luminează o 
problematică interesan
tă, ci și prin deschiderea 
și tonalitatea sa meditati
vă ; prin timbrul său apar
te. de reflecție, în care cer
cetarea prezentului se îm
bină cu evocarea trecutului, 
în care clipa se supune și 
judecății eternității, iar 
perspectiva finitudinii în
tărește voința creației și 
existenței autentice, de
pline.

alternării pla- 
și dramatic cu 
a perspectivei 
cu demersul

dori să mai obser- 
in încheiere că 
„Dragostea și revo- 
reține atenția nu 

prin acuitatea con-

Natalia STANCU

La unii acțiuni bogate; 
nici măcar... intenții

Timp de două zile, am trecut prin 
mai multe cămine culturale din jude
țul Dimbovița. La Cornești, una din 
comunele mari din această zonă, 
compusă din 10 sate cu aproape 
10 000 de locuitori, dar și in alte lo
calități am avut prilejul să constatăm 
că aceste așezăminte de cultură des
fășoară o susținută activitate educa
tivă, că reprezintă adevărate locuri 
de atracție pentru cetățeni, aceștia 
fiind deprinși cu acțiuni gmdite și fi
nalizate cu seriozitate, care răspund 
unor cerințe al-e lor. Este luni și, po
trivit programului pe săptămină care 
a inceput, la căminul cultural din sa
tul de centru formația de teatru se 
află ,1a repetiții cu o piesă inspirată' 
din viața -satului contemporan.. Ceva 
mai tirziu s-au strîns pentru repe
tiții și membrii formației de dansuri 
populare, deținătoare a premiului I 
la ultimele trăi ediții ale Festivalu
lui național „Cintarea României". 
Totodată, cum aveam să ne con
vingem puțin timp mai tirziu, la că
minul cultural din satul Cătunu- for
mația de dansuri populare de aici 
pregătea noul ei program artistic.

Discutăm cu secretarul adjunct cu 
propaganda al comitetului de partid, 
Stelian Popoiag, un neobosit și pa
sionat animator al vieții culturale din 
comună. în ziua respectivă iși pro
pusese să pună la punct, intre alte 
sarcini-înscrise pe agenda sa de lu
cru, o fotoexpoziție cu . realizările 
deosebite obținute de cetățeni in 
gospodăriile proprii in ce privește 
creșterea animalelor; . urmind ca, 
după citeva zile, să organizeze o dez
batere cu caracter de schimb de ex
periență pe această temă. Altă preo
cupare „la zi" : pregătirea simpozio
nului „Unirea — națiunea a făcu
t-o". care a fost anunțat pentru 
miercuri după-amiază. Joi, căminul 
cultural va fi la dispoziția tinerilor, 
deoarece este zi de discotecă, in pro
gramul căreia este inclusă și o intil- 
nire cu două cadre didactice de la 
școala generală pe tema „Dicționar 
de etică" — modalitate de a dialoga 
cu cei tineri ce prefațează frecvent 
serile de divertisment.

— Una dintre reușitele noastre cer
te este antrenarea in munca eultiiral- 
educativă a marii majorități a cadre
lor din localitate — ne-a spus secre-

tarul adjunct cu propaganda. Multe 
dintre ace.stea sint artiști amatori și 
instructori de formații, altele numai 
instructori sau organizatori ai acțiu
nilor 
mare, 
cială 
viață 
se poate desfășura potrivit cerințelor 
numai dacă se sprijină pe un activ 
larg.

Cum era și firesc, experiența celor 
din Cornești s-a impus atenției orga
nelor culturale județene care au în
treprins, in urmă cu cițiva ani, mă
suri de generalizare și in alte locali
tăți. Din păcate insă, anumite comi

de acest gen. Comuna fiind 
cu o activitate economido-so- 
complexă. este necesară și o 

Spirituală corespunzătoare, ce

Raidul nostru 
în județul Dîmbovița

tete comunale de partid și consilii lo
cale de educație politică și cultură 
socialistă nu s-au străduit să o re
cepteze cum se cuvine.

Cum este cazul comunei Ulmi. Aici, 
discuția cu secretarul adjunct cu pro
paganda și directorul căminului cul
tural, Petre Iordache, devine tot mai 
jenantă pe măsură ce detaliem ceea 
ce ar trebui să fie cu adevărat acti
vitatea acestei instituții culturale. 
Pentru că ceea ce este de fapt consti
tuie foarte puțin. înainte de toate, 
aici nu exista incă, in ziua documen
tării noastre, un program. După în
delungi căutări prin niște . dosare 
(deși acest program trebuia să se afle 
pe ușa căminului cultural), tovarășul 
Petre Iordache iși amintește că aces
ta nu există. întrebările noastre cu 
privire la manifestările culturale din 
această săptămină primesc răspunsuri 
din oare desprindem doar vagi inten
ții. în al doilea rind, nu este de crezut 
că la căminul cultural din sătul Ulmi, 
situat chiar lingă consiliul popular, 
așa cum arăta in acel moment (cu 
pinze de păianjen pe oereti. nemătu
rat, cu mobilierul în dezordine si pa
voazat doar cu citeva afișe vechi de 
trei ani), s-a organizat ceva în ulti
mul timp. Cînd lucrurile înceo să se 
clarifice, ni se spune că în realitate 
centrul cultural al comunei, unde s-a

dat în folosință de curind un cămin 
cultural nou, este satul Viișoara. îl 
invităm pe tovarășul secretar adjunct 
acolo, dar dînsul nu acceptă.

— Știți, ne spune, nu prea aveți ce 
vedea acum, pentru că duminică s-a 
organizat acolo 0 nuntă și nu s-a fă- . 
cut curățenie.

Așa că ne deplasăm singuri în sa
tul vecin. Căminul cultural este in
tr-adevăr nou și impunător, dar se 
Vede de departe că aceia care tre
buie să-l însuflețească sint absenți. 
După mai bine de un an de zile de la 
inaugurare este înconjurat de noroi 
și mormane de moloz, iar o parte 
din geamurile de la intrare sint spar
te. Cit privește interiorul, o simplă 
părere : dacă mai găzduiește citeva 
minți, această clădire va-avea nevoie 
cu siguranță de lucrări de renovare.

Prin urmare, așa arată „centrul" 
cultural al comunei Ulmi. Trebuie să 
precizăm, totuși, că secretarul ad
junct cu propaganda avea ceva in 
vedere cind făcea această afirmație. 
Și anume că aici sint cetățeni, tineri 
și virstnici, care doresc să desfășoare 
activitate culturală, dar, spre insatis
facția lor, nu sint sprijiniți și îndru
mați. Pentru că, iată, la școala gene
rală am găsit un grup de tineri, elevi 
in clasele mari ale unor licee din 
Tirgoviște, aflați . in vacanță, care 
pregăteau un montaj literar în cin
stea zilei de 24 ianuarie, dar nimeni 
pină atunci nu sb apropiase de ei cu 
un sfat competent. De la ei am aflat 
că- pe vremea cînd urmau clasele 
mici ale școlii satul avea formație de 
muzicuțe și cor care s-au desființat 
între timp. Cite manifestări culturale 
au avut Ioc in noul cămin cultural ? 
Două-trei, exceptîndu-le pe cele sus
ținute de formații profesioniste și ci
teva expuneri ținute de activiști de 
la centru.

Comitetul județean de cultură și 
educație socialistă și-a prevăzut, pen
tru Această perioadă, o serie de mă
suri menite să conducă la îmbunătă
țirea activității căminelor culturale, 
la eliminarea unor neajunsuri care 
mai persistă. Așteptăm 
cestora să se facă simțit 
nic și in comuna Ulmi.

ca efectul a- 
oit mai grab- 
Vom reveni.
MANEAGHcorțjhe

corespondentul „Scînteii"

Bacalaureatul ’84
Aproape 150 000 de liceeni, din 

promoția 1934, promovați ai clasei 
a Xll-a, cursuri de zi, și a XIII-a, 
cursuri serale, vor susține. în aceas
tă'vâră. ^examenul de bacalaureat. 
Alături de aceștia se pot înscrie 
oențru susținerea examenului pro- 
movații liceului din promoțiile ani
lor 1983 si. 1982. Persoanele care au 
promovat ultima clasă de liceu in 
anii anteriori anului 1982 si nu au 
susținut sau nu au promovat exa
menul de bacalaureat, dacă doresc 
să-susțină acest examen, trebuie să 
repete si să promoveze ultima cla
să de liceu 
mintul liceal

După cum 
Educației si 
laureatul se _________ __ _____
sesiuni : sesiunea iunie, in perioa
da 21—30 iunie si sesiunea august, 
în perioada 13—22 august. Exame
nul constă din trei probe : o lucrare 
scrisă Ia limba si literatura româ
nă ; o lucrare sorisă la o discipli
nă de invățămînt. la alegerea can- 
didaților. din două discipline stabi
lite în funcție de profilul liceului : 
o lucrare practică. La liceele si cla
sele cu predare in limbi ale națio
nalităților conlocuitoare, candicjațy 
susțin si o lucrare scrisă ia'Timba- 
și literatura maternă. Candidați! 
care mi obțin cel puțin nota 5 la 
lucrările scrise pot solicita prezen
tarea la examinarea orală. Candi
date apartinînd naționalităților 
conlocuitoare au dreptul să susțină 
probele de examen în limba națio
nalității lor Ia disciplinele pe care 
le-au studiat în această limbă.

Graficul acțiunilor privind orga
nizarea si desfășurarea examenului 
de bacalaureat în anul 1984 este 
următorul :

SESIUNEA IUNIE : pină Ia 31 
martie — încheierea înscrierilor 
pentru candidate din promoțiile 
anilor 1983 șl 1982 ; pină la 1 iunie 
— executarea lucrărilor practice și 
depunerea acestora la secretariatele 
liceelor ; 21 iunie — lucrare scrisă 
Ja limba și literatura română ; 22 
iunie — lucrare scrisă la limba si 
literatura maternă ; 24 iunie — lu
crare scrisă.la: matematică, fizică. ■ 
chimie, biologie, anatomia si fizio
logia omului, istorie, .geografie, 
economie politică,, politica econo- ; 
mică a P.C.R.. filozofie, filozofie si 
estetică.. pedagogie Școlară si pre
școlară ; 26—30 iunie — susținerea 
lucrărilor practice și examinarea 
orală a candidatilor care nu au ob
ținut tel puțin nota 5 la lucrările: 
scrise si au solicitat prezentarea 'la 
examinarea orală ; 30 iunie — afi
șarea rezultatelor.

SESIUNEA AUGUST : 1—20 iu
lie —. înscrierea la examenul de 
bacalaureat ; pină la 1 august — 
executarea lucrărilor practice si de
punerea acestora la secretariatele 
liceelor ; 13 august — lucrare scri
să la limba și literatura română ; 
14 august — lucrare scrisă la limba 
și literatura maternă ; 16 august — 
ludrare scrisă la : matematică, fi
zică. chimie, biologie, anatomia si 
fiziologia omului, istorie, geografie, 
economie politică, politica econo
mică a P.C.R.. filozofie, filozofie și 
estetică, pedagogie școlară si pre
școlară ; 17—22 august — susține
rea lucrărilor practice si examina
rea Orală a candidatilor care riu au 
obținut cel puțin nota 5 la lucră
rile scrise si âu solicitat prezenta
rea la examinarea orală : 22 au
gust — afișarea rezultatelor.

Alte informații, in revista „învă- 
țămintul liceal și tehnic profesio
nal", nr. 1, ianuarie 1984.

(a X III-a) la invăță- 
seral.
informează Ministerul 
învățămintului. baca- 
organizează în două

».

© Teatrul Național (14 7171, Sala 
mică) : ZbOr deasupra unui cuib de 
cuci — 15; Ploșnița — 19,30; (Sala 
Atelier) : Intre patru ochi (A) — 19; 
(sala Batlștei) : Intre patru ochi (B) 
— 20.
©
(15 68 75, .______  , ___
simfonic. Dirijor : Mircea

Filarmonica „George Enescu» 
Ateneul Român) : Concert 

Cristescu. 
Solist : Dan Grigore — 19; (sala Stu
dio) : „Treptele afirmării artistice". 
Dan Mihail — vioară — 17,30.
G Opera Română (13 18 57) : Coppe- 
Iia — 10: Bărbierul din Sevilla — 18. 
© Teatrul „Lucia -Sturdza Bulandra» 
(sala Schitu Mâgureanu, 14 75 46) : 
Mobilă și durere — 19: (sala Grădi
na icoanei, 12 44 16) : Tartuffe - 
© Teatrul de operetă (14 80 ii) : 
duva veselă — 19.
» Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, 
turi — 19.
» Teatrul Foarte MIC (14 09 05) : 
rliala — 17,30; 19,30.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : Doi 
tineri din Verona — 10.
© Teatrul „Nottara» (59 31 03, sală 
Magheru) : Jocul de-a vacanța — 
19,30; (sala Sudlo) : Trăsura Ia scară 
— 15; Acești îngeri triști — 19.
® Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) ; Haina cu două fețe — 19.

©Teatrul satiric-muzlcal „O. Tănase» 
(sala Savoy, 15 56 78) : Revista revis
telor — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
© Ansamblul „Rapsodia 
(13 13 00) : Cint de drag și
— 19.
© Teatrul „Ion Vasllescu" 
Piatră Ia rinichi — 19,30.
® Teatrul evreiesc de stat 
Prin soare ca fluturii — 17.
© Teatrul- „Țăndărică» ____ ... .
Punguța cu doi bani — 10; întilniri 
muzicale — 18,30.
© Circul București (11 01 20) : Carna
valul stelelor — 19,30.
© Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Bună seara, domnule Wllde
— 19.

română» 
voie bună

(12 27 43) :

(20 39 70)

(15 23 77) :

■ 19.
Vă-

fiu-

Mi-

cinema
© Un petic de cer : SCALA (11 03 72) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, VICTO
RIA (16 28 79) — 9,30; 11,30: 13,30; 16; 
18; 20, EXCELSIOR (65 49 45) — 9;
11,15; 16; 18,15; 20,15, MODERN
(23 7101) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
O Program de desene animate 
11; 13;----- —
19,30 :

9;
17,30: Căruța cu mere — 15,15; 
DOINA (16 35 38).

• Fructe de pădure : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Dragostea șl revoluția : UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18;

............... 17,30;20, LIRA (317171)' -
19,30.
© Miezul fierbinte al
LEȘTI (17 55 46) — 9;
15,45; 18; 20, COSMOS 
9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30.
© De dragul tău, Anca : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Povestea călătoriilor : MUNCA 
(21 50 97) — 15,30; 17,30; 19,30.
G Nu pot să-țl spun adio : CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
© îndrăgostit Ia propria
SĂLA MICA A PALATULUI
20, POPULAR (35 15 17) — 15,30: 
19,30.
© Ultimul cartuș : TIMPURI 
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
20.
O Gară pentru doi : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 19,45, 
VOLGA (79.71 26) — 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20, GLORIA (47 46 75) — 9; 14,15; 
17; 19,45,
© Afacerea Pigot : STUDIO (59 53 15) 
— 10; 12; 14; 16; 18; 20, FLOREASCA 
(33 29 71) — 8; 10; 14; 16; 18; 20, AU
RORA (35 04 66) — 9 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20.
© Cancan frenetic : DRUMUL SARU 
(3128 13) — 15^0; 17,30; 19,30.

pîinll : 
11,15;
(27 54 95)

GIU- 
13,30;

dorință : 
17,15; 
17,30;

NOI 
17,45;

G Fără panică, vă rog : TOMIS 
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
© Capturați-i Ia barieră FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17; 19.
© Ulzana căpetenia apașilor : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
© Salamandra: PATRIA (11 86 25) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,13, BUCU
REȘTI (13 61 54) — 8,45; 11; 13,15;
15,43; 18; 20,15, FAVORIT (45 31 70) — 

20_ MELODIA 
13,30; 15,45; 13;

LUCEAFĂRUL

8; 12; 14;
(12 06 88) —
20.
® Războiul
(15 87 67) —
® Strada
(15 63 84) — xj.io; lO.OL
20,15, FEROVIAR (50 51 40) 
13,30; 15,45; 18; 20,15,
(85 77 12) — 8,15; 12; 14; 16;
© Despărțire temporară : 
(17 08 58) — 12,30; 16; 19,30.
® Capcană neobișnuită : 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30;
20.
© O afacere murdară : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30: ■ 17,30; 19.30, Co- 
TROCENi (49 48 48) — 15; 17,15; 19,30. 
© Camionul de cursă lungă : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
® Naufragiul : MIORIȚA (14 27 14) — 
9; 11,15; 13.30; 15.45; 18; 20. CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,39; 15,45; 
18; 20.
© Lanțul amintirilor : ARTA (21 31 86) 
— 9; 12; 15,30; 19.

16; 18; 
9; 11,15;

stelelor : ______________
8,45 11,39; 14,15; 17; 19,30. 

Hanovra : FESTIVAL 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
........ ................. ) — 9; 11,15;

FLAMURA 
18; 20.
GRIVIȚA

DACIA
15,45; 18;
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Excelenței Sale Domnului JAIME LUSINCHI
Președintele Republicii Venezuela

CARACAS
îmi este plăcut să vă transmit calde felicitări cu ocazia instalării dum

neavoastră in înalta funcție de președinte. al Venezuelei și să vă urez suc
cese in activitatea ce o veți desfășura- ea șef al statului venezuelean.

Doresc să-mi exprim cu acest prilej speranța că relațiile de prietenie 
și 'colaborare statornicite intre țările noastre se vor dinamiza și intensifica 
în viitor, in folosul celor două popoare, al politicii de pace, securitate și 
înțelegere în lume, in interesul instaurării unei noi ordini economice inter
naționale.

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele poporului guineea, al Guvernului și Partidului Democrat din 

Guineea, precum și al meu personal, vă exprim călduroase și prietenești 
felicitări cu ocazia aniversării zilei dumneavoastră de naștere.

Vă rog să acceptați urările sincere de fericire și sănătate pe care le 
adresez Excelentei Voastre, de prosperitate și pace continuă pentru poporul 
roman prieten, pe' care îl conduceți Cu clarviziune și înțelepciune.

. Cu cea mai înaltă considerație,

AHMED SEKOU TOURE
Secretar general

al Partidului Democrat din Guineea, 
Președintele Republicii Populare 

Revoluționare Guineea

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 66-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 
vă rog să primiți, Excelență, cele mai bune și sincere urări de sănătate și 
fericjre personală, de prosperitate și bunăstare poporului român.

CHAIM HERZOG
................-.............. Președintele Statului Israel

UZCOTIDIANZJ
relatări ale reporterilor și corespondenților „Scînteii”

Concursul de cîntece și poezii patriotice 
pentru șoimii patriei

Odată cu începerea acestei luni s-a 
declanșat concursul de cîntece și 
poezii patriotice pentru șoimii pa
triei, manifestare cu caracter bienal, 
organizată de Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor in colabora- 
re cu Consiliul Culturii și . Educației 
Socialiste. Uniunea scriitorilor. U- 
niținea compozitorilor și muzicologi
lor și Radioteleviziunea română.

Concursul are ca scop stimularea 
creației literare și muzicale pentru 
șoimii patriei. îmbogățirea . reperto
riului formațiilor artistice ale co
piilor.

Deschis tuturor creatorilor, compo
zitori și poeți, membri sau nemembri 
ai.uniunilor de creație, ai' societăților 
sau cenaclurilor literar-muzicale, 
concursul se organizează în două 
secțiuni : creație literară (poezie pa
triotică) pentru șoimii patriei și crea
ție muzicală (cîntece patriotice) pen
tru coruri și grupuri vocale, jocuri 
-muzicale.

Participanții pot prezentă una sau 
mai multe lucrări, fiind luate în con

siderare numai lucrările literare și 
muzicale inedite, nedifuzate și ne
prezentate la alte concursuri. Crea
țiile muzicale vor fi prezentate sub 
formă de partitură, cu sau fără 
acompaniament de pian, iar textele 
cîntecelor și separat de partitură, 
dactilografiate în două exemplare. 
Creațiile literare vor fi dactilografia
te, de asemenea, in două exemplare.

Lucrările vor fi expediate pină la 
data de 1 martie 1984, pe adresa Con
siliului Național al Organizației Pio
nierilor — Comisia Organizației Șoi
milor Patriei, strada Onești nr. 6—8, 
sectorul 1. București. Acestea trebuie 
să poarte un moto și Să fie însoțite 
de un plic închis, care va purta 
același moto și în interiorul căruia 
se vor scrie numele, adresa și tele
fonul autorului.

Lucrările prezentate în concurs nu 
se înapoiază.
" Spectacolul de gală și premierea 
celor mai bune lucrări muzicale și 
literare vor avea loc în luna iunie 
1984. (Agerpres)

PIERRE EllIOTT TRUDEAU
CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Primul ministru al Canadei, Pierre 
Elliott Trudeau, s-a întîlnit, joi, în 
cadrul unei conferințe de presă, cu 
reprezentanți ai ziarelor centrale, 
Radioteleviziunii române, Agerpres, 
corespondenți de presă acreditați în 
țara noastră, trimiși speciali ai unoi- 
agenții internaționale de presă, ai 
principalelor mijloace de comunicare 
in masă din Canada.

Referindu-se la convorbirile avute 
cu președintele Nicolae Ceaușescu pe 
tema principalelor aspecte ale vieții 
internaționale, premierul canadian a 
relevat rezultatele pozitive ale vizitei 
sale in România, convergența punc
telor- de vedere exprimate in proble
mele de fond ale lumii contempora
ne. Evidențiind similitudinea de pă
reri in ce privește importanța impli
cării conducătorilor politici in acțiu
nile pentru pace, primul ministru a 
arătat că de ambele părți s-a sub
liniat necesitatea ca.liderii politici ai 
tuturor statelor să se angajeze 
profund in efortul de căutare a solu
țiilor de menținere a păcii, deoare
ce toate popoarele vor avea de su
ferit de ne urma unui război nu
clear nimicitor. ..Vă amintiți
— a menționat premierul Trudeau
— că aseară am citat din de
clarația făcută de președintele 
Ceaușescu la Helsinki, în legătură cu, 
importanta aplicării prevederilor 
Actului final, a implicării noastre din 
punct de vedere politic. Consider că 
aceea a fost o afirmație profetică. La 
rîndul meu, încerc să fac același lu
cru, acordind aceeași însemnătate 
implicării directe a liderilor politici 
în negocierile pentru pace. Și în le
gătură cu alte probleme internațio
nale care ne preocupă, cum ar fi dia
logul Nord-Sud, importanța examină
rii decalajelor dintre țările în curs 
de dezvoltare și țările dezvoltate, 
încercările de a înlătura acest de
calaj. am constatat poziții similare. 
Opinia președintelui român în le

Vizita întreprinsă in tara noastră, 
la invitația președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. de primul ministru al 
Canadei, Pierre Elliott Trudeau, s-a 
încheiat joi după-amiază.

Premierul Canadei a fost însoțit 
de R. Fowler, consilier al guvernului 
pentru problemele externe si de a- 
părare. J. E. Johnson, asistent exe
cutiv al primului ministru. P. Han
cock. director general în Ministerul 
Afacerilor Externe. G. J. Smith, di
rectorul Direcției pentru controlul 

gătură cu universalitatea Națiunilor 
Unite reprezintă, de asemenea, o 
problemă in care împărtășim același 
punct de vedere. In general, există 
un mare paralelism intre obiectivele 
urmărite de România și Canada in 
aceste domenii".

Arătînd că sint perspective favora
bile continuării și aprofundării dia
logului româno-canadian, Trudeau a 
apreciat că astfel de contacte sint 
foarte utile, în special in momentul 
actual, ci nd negocierile sovieto-ame- 
ricane au fost întrerupte. După ce 
și-a exprimat speranța că reuniunea 
de la Stockholm ar. putea duce la re
luarea negocierilor de la Viena cu 
privire la reducerea forțelor in Eu
ropa centrală, . primul ministru al 
Canadei a spus : „Deci, în timp ce 
așteptăm ca marile puteri să se în
tâlnească din nou, noi face'm ceea ce 
trebuie și poate fi făcut. Președintele 
Ceaușescu a făcut o propunere con
cretă in legătură cu rachetele cu 
rază medie de acțiune și am discutat 
despre aceasta. Amindoi am fost de 
acord că, la un moment dat, marile 
puteri vor trebui să discute și să 
găsească modalitățile, de reducere, de 
ambele părți, a rachetelor cu rază 
medie de acțiune din Europa". 
„Amindoi ne-am pronunțat asupra 
necesității ca liderii politici ai ’state
lor mijlocii și cei ai statelor care nu 
sînt superputeri să se implice în 
efortul de căutare a păcii. întrucît 
toate popoarele vor fi implicate în- 
tr-un război nuclear, indiferent dacă 
îl doresc sau nu".

în continuare, referindu-se Ia alte 
elemente similare sau convergente 
ale pozițiilor celor două țări, premie
rul Trudeau a relevat că există o se
rie de. multe alte probleme asupra 
Cărora s-a căzut de acord., arătînd în 
acest context faptul că poziția româ
nească în legătură cu necesitatea re
luării negocierilor de la Geneva, ca 

PLECAREA DIN CAPITALĂ
armamentelor și dezarmare din 
M.A.E.. R. Coleman, secretarul de 
presă al primului ministru, de alte 
oficialități.

La aeroportul Otopeni. unde a 
avut loc ceremonia plecării, se aflau 
arborate drapelele de. stat ale Româ
niei și Canadei.

Primul ministru canadian a fost 
salutat de tovarășii Constantin 
DăscălesCu. prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia. Gheorghe Rădulescu, vicepre

și cu privire la implicarea statelor, 
este la fel cu poziția țării sale.

„Discuțiile vor continua și. după 
cum știți, președintele României a 
fost invitat anterior să viziteze Ca
nada. Am reînnoit această invitație. 
Deci, discuțiile între noi vor fi con
tinuate".

Cu privire la propunerea României 
în legătură cu o întâlnire a statelor 
membre ale Tratatului de la Varșo
via și cele ale N.A.T.O... înaltul oas
pete canadian a precizat : „Sintem 
deschiși dialogului între membrii a- 
lianțelor militare și politice opuse 
și, in acest sens, sint absolut de 
acord cu spiritul care animă propu
nerea președintelui Ceaușescu. Din 
punctul meu de vedere, schimbul de 
păreri dintre țările din alianțe mi
litare și politice diferite este un lu
cru foarte important. Cred că nego
cierile reprezintă cea mai bună al
ternativă a conflictului. Aceasta ex
plică și faptul că am ținut ca reu
niunea de la Stockholm să se desfă
șoare la nivelul miniștrilor de ex
terne, în așa fel încît țările blocului 
N.A.T.O. și cele din Tratatul de la 
Varșovia, precum și țările neutre și 
nealiniate să fie prezente, să poată 
angaja dialogul politic. In același fel, 
în legătură cu reuniunea M.B.F.R. 
de Ia Viena, am propus să se anga
jeze întilniri politice. Deci există o 
anumită similitudine a punctelor de 
vedere ale celor două țări. Contactele 
dintre țările membre ale celor două 
blocuri sint importante și intențio
năm să le continuăm. încă o dată vă 
spun că sînțem receptivi dialogului 
intre membrii alianțelor militare și 
politice și, în acest sens, sint abso
lut de acord cu spiritul care animă 
propunerea președintelui Ceaușescu".

în încheiere, premierul canadian a 
subliniat din nou că a avut cu pre
ședintele Nicolae Ceausescu un dia
log și schimburi de vederi construc
tive.

ședinte al Consiliului de Stat, 
Gheorghe Petrescu, viceprim-minis- 
tru al guvernului. Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, de alți 
membri ai guvernului.

Au fost prezenți Jacques Simard, 
ambasadorul Canadei ia București, 
membri ai ambasadei.

în onoarea oaspetelui, ne aeroport 
se afla aliniată o gardă militară.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Canadei si Republicii Socialiste 
România.

3 Prin adoptarea unor programe 
cuprinzătoare de utilizare rațională 
a energiei electrice în consumul 
casnic și aplicarea unor soluții de 
reducere a consumului tehnologic, 
oamenii muncii din județul Mureș 
au economisit, în perioada de la 
începutul anului și pînă în prezent, 
9 440 MWh energie electrică. Can
titate care echivalează cu necesarul 
de consum pe timp de un an al 
unei întreprinderi ca „Metalotehni- 
ca" din Tîrgu Mureș.

® Constructorii din Galați au 
predat beneficiarilor primele 152 
apartamente din planul pe acest 
an. De remarcat că peste 70 la sută 
din locuințele ce trebuie predate in 
1984 se află de pe acum în dife
rite faze de execuție.

S Harnicul colectiv de oameni ai 
muncii de la Districtul C.F.R. nr. 8 
Chitila a recuperat și colectat anul 
trecut peste 1 200 tone fier vechi. 
Pentru anul 1984 și-a suplimentat 
angajamentul. Chiar din prima lună 
a reușit colectarea unei însemnate 
cantități de fier vechi, căruia i-a 
dat... cale liberă spre furnalele 
țării.

0 Pentru tinerii muncitori de la 
întreprinderea de aparate de mă
sură și control Vaslui a fost con
struit și dat în folosință un nou bloc 
de nefamiliști cu peste 300 de 
locuri. După cel de la întreprin
derea de rulmenți din Bîrlad, acesta 
este al doilea cămin de acest fel 
dat în ultimul timp in folosință.

S Constructorii Grupului nr. 5 
instalații au terminat și dat în func
țiune la lași o nouă conductă de 
aducțiune a apei dintr-un lac ame
najat la circa 5 kilometri de oraș. 
Debitul de apă potabilă pentru lo
cuitorii lașiului a sporit cu 500 litri 
pe secundă.

n,-——......■■..........................-................. .. ,.

v r e m e a
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins intre 3 februarie, ora 20 — 6 fe
bruarie, ora 20. în țară : Vremea se va 
răci, îndeosebi în regiunile din sudul 
șl estul țării. Cerul va fi mai mult no- 
ros. Vor cădea precipitații locale, mai 
ales sub formă de ninsoare, exceptind 
Tran'silvania, unde ninsorile vor fi 
izolate. Vintul va prezenta intensificări 
temporare, predominind din sectorul 
estic. îi» Moldova, Bărăgan și Dobro-

B Constructorii din cadrul Grupu
lui de șantiere poduri dunărene din 
orașul Fetești și-au construit o nouă 
și modernă cantină in care pot servi 
masa în cele mai bune condiții sute 
de oameni ai muncii.

H Sistemul de irigații Bucșani- 
Cioroiu, care cuprinde zona de sud 
a județului Vîlcea, a sporit cu încă 
762 hectare amenajate, Pină la în
ceperea campaniei de irigații, în 
acest perimetru vor mai fi amena
jate 2 150 hectare.

B In incinta stației de îmbutelie- 
re a apei minerale din Biborțeni, 
județul Covasna, au început lucră
rile de amenajare și montaj a unei 
instalații de încărcare mecanizată a 
conteinerelor, ceea ce permite creș
terea substanțială a productivității 
muncii.

B In anul 1984, zestrea edilitară 
a municipiului Giurgiu se va îmbo
găți cu 2 000 de noi apartamente și 
garsoniere, care vor fi puse la dis
poziția oamenilor muncii.

® Printr-o nouă tehnologie de 
realizare a semifabricatelor din 
cherestea — decupare în loc de fe- 
răstruire - la fabrica de creioane 
din cadrul întreprinderii de prelu
crare a lemnului din Sibiu se asi
gură dublarea productivității muncii 
și o economie anuală de 3 000 
metri cubi cherestea de tei de ca
litate superioară. Totodată, chel
tuielile materiale se vor reduce cu 
peste 5 milioane lei anual.

H La întreprinderea mecanică 
pentru piese de schimb Oradea a 
fost lansat în producția de serie 
preîncăizitorul pentru autovehiculele 
pe motorină. Dispozitivul asigură în
călzirea motoarelor pe timp friguros 
într-un timp record, ceea ce duce 
Ia însemnate economii de carbu
ranți.

gea, precum și în zona de munte, ză
pada va fi viscolită. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 12 
și minus 2 grade, izolat mai coborite, 
iar maximele între minus 5 șl plus s 
grade. Local, se va produce ceață, în 
vestul și centrul țării. în București : 
Vremea se va răci. Cerul va fi mal 
mult noros. Vor cădea precipitații, mai 
ales sub formă de ninsoare. Vintul va 
sufla moderat, cu intensificări din sec
torul estic, viscolind temporar zăpada. 
Temperaturile minime vor oscila intre 
minus 5 și minus 2 grade, Iar cele ma
xime între minus 1 șl plus 3 grade. 
(Liana Cazacioc, meteorolog de servi
ciu).

■j Lîf.bil
i s

, Pină In 28 iulie, cind la Los Angeles se va da startul celei de a 23-a 
ediții moderne a Jocurilor Olimpice de vară, au rămas mai puțin de șase 

. luni. De aceea atîta și atîta lume se interesează din ce în ce mai în
deaproape și mai insistent de fenomenul sportiv, de aceea tricolorii noș
tri olimpici iși intensifică pregătirile pe zi ce trece.

Spre a reflecta și a impulsiona (prin mijloacele specifice ziarului) 
.. eforturile sportivilor noștri pentru o cit mai prestigioasă reprezentare la 

această supremă competiție, deschidem în acest număr o rubrică de 
„Convorbiri despre pregătirile pentru Olimpiadă". Primul interlocutor este 
colonelul Cornel Oțelea, președintele clubului sportiv al armatei „Steaua", 

. club cu un impresionant număr de olimpici. Pe parcurs, pină la Olimpiâ- 
. dă, vor fi invitați ai rubricii noastre o seamă de sportivi și 
. fruntași, alți conducători de mari 
. tir.ea olimpică.

—. Ciți sportivi olimpici are clubul 
„Steaua", tovarășe Cornel Oțelea ?

— Dacă vă referiți la, candidați 
olimpici (fiindcă sportivi olimpici 
vor fi numai aceia care vor face de
plasarea Ia Los Angeles), loturile 
naționale inițiale au cuprins 110 per
formeri și 18 antrenori steliști; dar, 
desigur, pină in ziua plecării numă
rul lor se va reduce.
j ** Cum apreciați potențialul lor 
Competitiv in perspectiva exigențe
lor olimpice ?

— Acumulările calitative făcute in 
piciul olimpic ce a urmat ediției. J.O. 
de: la . Moscova 1980 sînt exprimate, 
jn-bună-măsură, de rezultatele anu
lui precedent, 1983, an în care spor
tivii militari și-au îndeplinit și de
pășit toate obiectivele de performan
ță- planificate, toți indicatorii. Să 
luăm în considerare numai competi
țiile continentale și intercontinentale. 
Singurele care reflectă— prin nive
lul lor — potențialul olimpic al 
«țoncurenților : 11 steliști au obțițiut 
medalii la campionatele mondiale <6 
au fost distinși chiar cu aur !), iar alți 
15 au adus medălii de la campionate 
europene. Majoritatea — la probe 
blimnice. Lor li se adaugă și cei șase 
handbaliști de la clubul nostru care 
au avut un aport considerabil în cu
cerirea Suoercupei campionilor mon
diali și olimpici.

— Pentru anul 1984?
— Glubul „Steaua" s-a angajat să 

preia asupra sa o treime din sarcinile 
și obiectivele olimpice ale mișcării 
albastre sportive. Avem temeiuri să 
-credem că angajamentul va fi înde
plinit. Sint nominalizați, spre'a fi 
îndrumați și urmăriți in pregătire, 61 
de sportivi, reprezentind 11 secții : 
cu Costică Olaru vizăm auriii la 
caiac 500 m și bronzul la 1 000 m; c.u 
Anișoara Cușmir-Stanciu aurul la 
lungime; cu Toma Simionov. caiacul 
de 4. canotoarea Elena 
luptătorul Vasiie Andrei. 
Elisabeta Guzganu, trăgătorii 
Cbmeliu și Stan Marin, ca și 
handbaliștii, vizăm bronzul. De la

Horvath, 
floreti.sta

Ion
cu

__  _ _ _ ____ _ ... antrenori 
cluburi, alți factori implicați în pregă-

Ne răspunde azi Cornel OȚELEA : „CLUBUL STEAUA PREIA ASUPRA SA 
O TREIME DIN OBIECTIVELE OLIMPICE" >

noștri la data supremei in-
și probleme ?
în permanență. Ne con-

ceilalți 44 așteptăm, și le pretindem, 
puncte olimpice — ceea ce înseamnă 
să nu șe claseze mai jos de locul 
șase. Sint obiective poate mai puțin 
spectaculoase, dar sint realiste ; am 
gindit îndelung, in colectiv, la ele, 
n-am vrut să ne hazardăm. în 
schimb, am făcut totul ca pentru fie
care medalie propusă să asigurăm 
două sau trei soluții. Faptul acesta 
ne dă încredere in reușită. Optimis
mul nostru se bazează pe talentul 
sportivilor, pe munca susținută in 
care sint angajați, pe o bună dirijare 
a procesului de instruire, pe forma 
sportivă care nu se poate să n-o aibă 
sportivii 
cercări.

— Sint
— Sînt 

fruntăm cu multe. Luptătorii, spor
tivii de la scrimă, trăgătorii de la tir, 
gimnaștii — ca să ne referim numai 
la cei de la care aveam mari spe
ranțe și pretenții — au evaluat ne
convingător in anul 1983.

— După o opinie personală (care, 
evident, poate fi combătută), pregă
tirea Olimpiadei 1984 nu a început, 
cum trebuia, a doua zi după Olim
piada 1980 ; in anii preol'impici s-au 
forțat obiective de performanță ma
ximă la multe și diverse competiții, 
în loc să se urmeze o linie metodică, 
de creștere progresivă și sigură a 
performanțelor — al căror virf să fie 
atins la Los Angeles. în multe țări 
se procedează astfel și rezultatele 
lor la Olimpiadă se situează peste 
performanțele din anii preolimpici. 
Or, noi avem sportivi care se clasea
ză printre primii in lume la întrece
rile intermediare, cu deosebire ami
cale, iar la J.O. dezamăgesc, se in- 
timplă să nu prindă nici finalele.

*- E bine că măcar acum e o con

centrare de forțe aproape ideală 
pentru pregătirea olimpicilor. Disci
plinele olimpice trebuie privite prio- . 
ritar (indiferent de alte competiții) 
atit în instruire, cit și in alimentație 
și medicație.

— Ce a întreprins clubul „Steaua" 
in sprijinul pregătirii olimpicilor săi 
la nivelul cel mai înalt?

— S-a ocupat de pregătirea cit mai 
multor sportivi pentru a „sparge" 
plafonul performanțelor proprii și a 
putea fi selecționați in lotul olim
pic; menține contactul permanent cu 

federațiile și tehnicienii de la loturi; 
asigură un număr de antrenori din
tre cei mai capabili pentru loturile 
olimpice (Teodor Coldea. Serghei 
Filip, Gh. Simionov, Radu Volna, 
Gh. Condovici, Ștefan Achim ș.a.); 
a sporit inzestrarea materială desti
nată pregătirii sportive (a. fost în
ființat un cabinet metodic modem 
utilat; o sală de scrimă se va da in 
folosință in acest prim trimestru); 
bazele noastre sportive au fost și vor 
mai fi puse la dispoziția loturilor 
olimpice; am menținut și menținem 
un spirit de ordine și disciplină, un 
climat de muncă favorabil bunei 
pregătiri; ne străduim să rezolvăm 
cu promptitudine problemele perso
nale ale oandidaților olimpici, astfel 
incit ei să niu fie sustrași nici măcar 
cu gindul de la instruirea sportivă, 
în toate aceste probleme simțim ne
mijlocit sprijinul deosebit al condu
cerii Ministerului Apărării Naționa
le, al Consiliului Politic Superior al 
armatei. Ne străduim să facem mult, 
dar desigur că mai avem foarte multe 
de făcut pentru pregătirea olimpică.

— Folosiți și „pirghiile educative" 
in ridicarea performanțelor ?

— Se înțelege. Dar despre aceste 
aspecte vă propun să ascultați amă
nunte de la secretarul comitetului 
nostru de partid, colonelul CON
STANTIN BRANCU.

...Secretarul comitetului de partid 
ne-a sintetizat citeva din acțiunile 
politico-educative inițiate in acest 
sens : au. fost întărite nucleele de co
muniști in loturile olimpice (prin 
primirea in partid a unor sportivi 
ca Vasiie Stingă, Stan Marin, Costi- 
că Olaru. Elena Horvath); s-au orga
nizat peste 50 de întilniri ale sporti
vilor cu militari, oameni ai muncii 
și cetățeni (la Canalul Dunăre-Marea 

Neagră, la București. Constanța, 
CIuj-Napoca, Brașov, Craiova șa.); 
se păstrează un contact permanent 
cu biroul organizației de partid a lo
tului olimpic al României, împreună 
cu care se organizează acțiuni edu
cative comune etc. Comitetul de 
partid al clubului „Steaua" are un 
cuprinzător și interesant program de 
acțiuni politico-educative pină la 
plecarea spre Olimpiadă. Iar in pre
zent se pregătește pentru a fi ana
lizat de secretariatul Consiliului Po
litic Superior al armatei cu privire 

tocmai la modul în care se ocupă de 
instruirea și educarea sportivilor și 
tehnicienilor steliști nominalizați in 
lotul olimpic....

— Stimate Cornel Oțelea, revenind 
la discuția noastră, să vă mai întreb 
ceva despre handbg.1. Ați fost un 
mare jucător — singurul handbalist 
din lume de trei ori campion mon
dial — șl ați fost un reputat antre
nor de handbal, sinteți președintele 
colegiului central al antrenorilor si 
vicepreședinte al federației de spe
cialitate. Nu credeți că echipa noas
tră poate cuceri aurul la Los An
geles ?

— Handbalul nostru a luat totul ce 
se putea lua pe plan internațional...

ÎN CÎTEVA RlNDURI
G La concursul de atletism pe te

ren acoperit de la Sindelfingen (R.F. 
Germania), sportiva româncă Ani- 
șoara Cușmir a ciștigat proba de 
săritură in lungime, cu rezultatul de 
6,66 m.

® Cu prilejul meciului de atletism 
dintre echipele masculine și femi
nine ale Angliei și R D. Germane, 
desfășurat pe teren acoperit la Cas- 
ford (Anglia), Heike Daute (R.D. 
Germană) a ciștigat proba feminină 
de săritură in lungime cu rezultatul 
de 6,78 m.

O învingător în turneul de la Phi
ladelphia, tenisnianul american John 
McEnroe, se află, pe primul loc in 
clasamentul general al „Marelui 
Premiu — Volvo", cu 325 puncte, 
fiind urmat de cehoslovacul Ivan 
Lendl — 227 puncte, francezul Yan
nick Noah și polonezul Wojtek Fibak 
— cu cîte 130 puncte.

olimpic. După unele

omogenă, deja 
ei remaniată 

contracandidate 
Cehoslovacia)

rodată in 
(întinerită). 

(U.R.S.S.. 
traversează 

de primenire și nu se

afairă de titlul
perioade mai dificile (Mondialele din 
1978 și 1982), între care a survenit 
doar bronzul olimpic de la Moscova, 
echipa noastră • și-a aflat iarăși un 
drum bun. Dispunem acum de o for
mație bine echilibrată pe posturi, 

* după cum există un echilibru și in
tre atac și apărare. în acest echili
bru constă forța ei competitivă, căci 
deși pu mai dispunem ca altădată de 
2—3 mari personalități, dispunem de 
o echipă 
formula 
Unele 
R.D.G..
perioade 
dacă vor putea răspunde la cel 
înalt nivel comenzii olimpice, 
avem avantajul unei consolidări 
al echilibrului de care vorbeam, 
și dezavantajul că ne lipsesc pivoții 
Si conducătorii de joc de altădată. 
Ca să ajungem in virful ierarhiei 
olimpice, va trebui ca echipa tehnică 
să dirijeze încărcătura din antrena
mente, întregul proces de pregătire 
astfel incit jucătorii să atingă o dis
poziție superioară de concurs și să 
obțină virful maxim de formă exact 
in perioada și la locul concursului 
olimpic. Aurul ne va putea suride 
numai în această situație.

— Ceea ce este valabil nu numai 
pentru handbaliștl, ci pentru întrea
ga noastră delegație olimpică. Vă 
mulțumim pentru convorbire, tova
rășe Cornel Oțelea.

știe 
mai 
Noi 

și 
dar

Gheorghe N1ITROI

® în continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde in Ungaria, echipa 
de fotbal A.S.A. Tg. Mureș a jucat 
la Budapesta cu formația locală 
M.T.K. Fotbaliștii români au obținut 
victoria cu scorul de 1—0 (0—0).

© Cea de-a 47-a ediție a campio
natului U.R.S.S. de fotbal va începe 
la 10 martie, în prima etapă echipa 
Dinamo Minsk urmind să joace la 
Harkov cu formația locală Metallist.

® începînd de astăzi și pină du
minică la bazinul Floreasca din Ca
pitală se vor desfășura trei etape din 
cadrul celui de-al 5-lea tur al cam
pionatului diviziei A la polo pe apă.

în prima zi a turneului, cu începe
re de Ia ora 16,00. sînt programate 
următoarele partide : Voința Cluj- 
Napoca — C.S.U. Construcții Bucu
rești ; Raoid București — Industria 

.linii Timișoara ; Dinamo București — 
Steaua București si Crișul Oradea — 
Progresul București.

DE LA
„Pentru suipele păstrate la. C.E.C., 

toți depunătorii beneficiază, pe lin
gă avantajele specifice instrumente . 

/..tului de ..economisire . utilizat, de nu.*.; 
■merpase drepturi și avantaje gene- ■- 
rale, printre care și păstrarea se
cretului privind numele depunăto
rilor. ale titularilor și operațiile e- 
fectuate.

în actele normative privind orga
nizarea și funcționarea Casei ■ de 
Economii și Consemnațiuni, ca și in 
alte dispoziții legale se prevede in 
mod expres obligația instituției și a 
personalului muncitor de a păstra 
cu strictețe secretul asupra nume
lor depunătorilor, ale titularilor și 
operațiilor efectuate de aceștia, 
orice abatere fiind pedepsită de 
lege.

Datorită acestui fapt, date infor
mative privind depunerile pe di
ferite instrumente de economisire 
se dau de Casa de Economii și Con- 
semnațiuni numai titularilor depu
nerilor și persoanelor împuternicite 
în acest scop de titulari.

După cum este cunoscut. Casa de 
Economii și Consemnațiuni oferă 
.populației, pe lingă librete de eco
nomii nominale și librete de econo
mii „la purtător" (in care nu se în
scrie numele titularului), ca și obli
gațiuni C.E.C. cu ciștiguri. Parti
cularitatea libretului de economii 
„la purtător" o constituie faptul că 
la efectuarea oricăror operații de 
emitere, deounere sau restituire pe 
aceste librete, depunătorii nu tre
buie să prezinte nici un act de iden
titate.

Aceleași caracteristici le au si 
obligațiunile C.E.C. cu ciștiguri. 
care sint de asemenea instrumente 
de economisire „la purtător", faot 
pentru care la efectuarea operații
lor de vinzare și cumpărare a lor. 
denunătorii nu trebuie să prezinte 
unităților C.E.C. sau poștale nici- un 
act de identitate.

Dealtfel. întreaga evidență pri
vind depunerile populației la Casa 
de Economii și Consemnațiuni se 
tine numai pe baza numerelor li
bretelor de economii, respectiv nu
merelor de cont.

De aceea, păstrarea tichetului cu 
numărul libretului de economii, 
care se inminează depunătorului o- 
dată cu emiterea libretului, este de 
un real folos pentru identificarea 
acestuia in cazul pierderii lui.

•4
Pe măsura sporirii veniturilor 

bănești ale populației, se creează 
de la un an Ia altul posibilități pen
tru depuneri tot mai mari la Casa 
do Economii și Consemnațiuni. des
tinate utilizării acestora in timp 
pentru procurarea unor bunuri de 
folosință îndelungată și cu valoare 
ridicată.

C.E.C.
Spiritul de economie a devenit în 

prezent 6 deprindere caracteristică 
pentru marea majoritate, a popu
lației-,.din,..țara noastră. Oamenii 
s-au convins-.că-, prisosul din câști
gurile lor provenite din muncă se 
păstrează cel mai bine și în sigu
ranță la Casa de Economii și Con- 
semnațiunâ.

Opțiunea de a păstra la C.E.C. 
economiile bănești personale este 
un deziderat și un drept exclusiv 
al fiecărui cetățean in parte, care 
hotărăște singur asupra acestui lu
cru. Opțiunea aceasta strict indi
viduală este stimulată și de nume
roasele drepturi și avantaje pe care 
Casa de Economii și Consemnațiuni 
le asigură tuturor depunătorilor.

Astfel, statul garantează depu
nerile populației la C.E.C.. titularii 
depunerilor sau persoanele împu
ternicite de aceștia puțind solicita 
oricind restituirea totală sau par
țială a sumelor, depuse.

Sumele păstrate la C.E.C.. dobîn- 
zile și cîștigurile atribuite, precum 
și transferul depunerilor pe nume
le moștenitorilor sint scutite de 
imnozite și de taxe.

Titularul unui instrument de eco
nomisire poate solicita introduce
rea clauzei de împuternicire in fa
voarea a cel mult două persoane, 
care pot efectua operații de resti
tuiri sau lichidări din soldul instru
mentului de economisire respectiv. 
Clauza de împuternicire este vala
bilă numai pe timpul vieții titu
larului.

După decesul titularului, de sol
dul economiilor pot beneficia per
soanele indicate de acesta prin dis
poziție testamentară. în cazul în 
care titularul nu a introdus dispo
ziție testamentară, sumele se res
tituie moștenitorilor legali sau tes
tamentari ai titularului pe baza și 
în limitele stabilite prin certifica
tul de moștenitor.

Restituirea sumelor depuse se 
poate condiționa de persoana care 
a făcut depunerea pe numele altei 
persoane. Condiționarea se face la 
emiterea libretului, iar toate depu
nerile ulterioare pe acest libret sint 
supuse condiției inițiale.

Sumele depuse sint purtătoare de 
dobînzi ori ciștiguri in bani. Obiec
te sau excursii. Cîștigurile se acor
dă prin trageri Ia sorți lunare sau 
trimestriale.

Depunătorii la C.E.C. au dreptul 
să dispună după cum cred de cu
viință, timo nelimitat, de sumele 
depuse, legea asigurind imprescrip
tibilitatea acestora. De aceeași dis
poziție legală beneficiază și aobin- 
zile. precum șl cistigurile obținute. 
Datorită acestui fapt, dobînzile și 
cîștigurile pot .fi încasate, ca și de
punerile, oricind de depunători.

® „PATA CALDĂ" DIN 
APROPIEREA ALEUTINE- 
LOR. Vulcanologii sovietici 
apreciază că depresiunea din 
apropierea Insulelor Comando
rului (Arhipelagul Aleutinelor) 
reprezintă o „pată caldă" unică 
pe Pămint. Din punct de vedere 
al cantității termice radiate, a- 
ceastă zonă depășește zona vul
canilor și a gheizerelor din Is
landa și faptul este cu atit mai 

►uimitor cu cit in depresiunea 
respectivă nu s-au înregistrat 
fenomene vulcanice sau geoter- 
male. După studii efectuate de 
la bordul unor nave științifice, 
cercetătorii sovietici au consta
tat că, in zonă, radiația termică 
este de cinci ori mai mare decit 
în regiunile învecinate ale ocea

nului. în opinia lor, aceasta con
stituie o dovadă că aici scoarța 
terestră este mai subțire și că 
la adîncimi de circa 8—12 km, 
temperatura ajunge la 1 006— 
1 200 grade Celsius, in timp ce 
în Kamciatka (aflată în apro
piere) asemenea temperaturi se 
înregistrează la adîncimi de a- 
proape trei ori mai mari.

© COMBUSTIBIL 
DIN... BACTERII. Printr-o 
intervenție de inginerie geneti
că, cercetători de la Universita
tea Cornell din S.U.A. au deter
minat bacteria Escherichia coli 
să producă o enzimă care trans
formă celuloza in zahăr. Din za
hărul obținut pe această cale se 
poate produce etahol, materie 
primă pentru combustibili, ma
teriale sintetice, cauciuc sintetic 

și medicamente. în etapa urmă
toare a cercetărilor se va uirmări 
modificarea în continuare a a- 
CeStei bacterii astfel ca ea să 
dea o cantitate mai mare de en
zimă.

® PENTRU DEPĂȘI
REA OBSTACOLELOR. 
Inventatorul cehoslovac Iozef

l&RETUTINDENi
'Kovarj a creat un nou model de 
vehicul pentru orice teren (mo
delul la scară redusă se poate 
vedea în fotografie), capabil să 
treacă peste cele mai diferite 
obstacole. Această calitate se 
datorează formei deosebite a 
roților și suspensiei. Vehiculul 
neobișnuit al Iui Kovarj a fost 
patentat intr-o serie de țări.

© MAGNETISMUL IN 
TRATAMENTUL UNOR 
BOLI. Profesorul britanic John 
Kemshead a descoperit un. nou. 

procedeu de combatere a cance
rului osos, relevă revista me
dicală „The Lancet". Procedeul 
constă in extragerea, cu ajuto
rul magneților, a celulelor can
ceroase din măduva osoasă. 
Revista anunță că pină acum 
au fost tratați astfel 20 de copii 
care sufereau de un tip de can
cer numit neuroblastom. Deși 
este incă prea devreme să se 
constate o vindecare deplină, 
a spus profesorul, acest proce
deu s-ar putea aplica și ia 
tumorile pulmonare laringiene. 
Procedeul dr. Kemshead constă 
in extragerea măduvii din por

țiunea osoasă afectată, „mag- 
netizarea" celulelor canceroase 
cu ajutorul polistirenului și 
îndepărtarea lor. Odată cură
țată de aceste celule, măduva 
este reinjectată pacientului.

® NOI AMĂNUNTE 
DESPRE VECHILE CIVI
LIZAȚII SAHARIENE. Al- 
heologi vest-germani de la Uni
versitatea din Frankfurt au in
trodus in memoria unui com
puter cele mai amănunțite date 
referitoare la cele 35 000 de de
sene pe stinci găsite in Sahara 
— dintre care unele au o virstă 
de 20 000 de ani. Analizind a- 
ceste date, mașina electronică a 
ajuns la concluzia că în zona 

JSaharei au trăit două rase — 
una cu piele neagră, cealaltă cu 
piele albă. S-a ajuns la conclu
zia că ele se deosebeau nu nu
mai prin culoarea pielii, ci și 
prin alte particularități ale în
fățișării, precum și prin natu
ra îndeletnicirilor. Vechii locui- 
tori de rasă neagră ai Saharei 
utilizau arcul cu săgeți și creș
teau vite comute mari. în timp 
Ce locuitorii de rasă albă se fo
loseau doar de topor și creșteau 
capre și oi.

® SILICIUL SI ATE- 
ROSCLEROZA. Profesorul 
francez Jacques Lepâre a des
coperit că, pe măsură ce omul 
îmbătrânește, conținutul de sili
ciu din țesuturile arterelor sale 

scade. Acest proces decurge re
lativ lent Ia vârsta de 30—40 de 
ani, mai repede intre 40 și 60 
de ani, iar după aceea conținu
tul de siliciu aproape că nu se 
mai schimbă. Aproximativ in 
aceleași intervale de virstă și in 
aceleași ritmuri se dezvoltă si 
aiteroscleroza. Pentru a explica 
legătura posibilă dintre siliciu 
și ateroscleroză, oamenii de 
știință au emis o serie de ipo
teze. Unii consideră că siliciul 
sporește elasticitatea pereților 
vaselor sanguine, alții că el a- 
sigură menținerea fermenților 
care reglează dezagregarea li
pidelor. Cercetări ulterioare vor 
stabili care este adevărul, in 
funcție de constatările la care 
se va ajunge urmind să se poată 
elabora terapia adecvată.
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ii novatoare, profund umaniste in gîndirea 
teoretică și activitatea practică pe plan

internațional a tovarășului Nicolae Ceaușescu

Tratativele unica

dintre state
„România se pronunță consecvent pentru soluționarea pe 

cale pașnică, prin tratative, a tuturor problemelor litigioase dintre 
state. Considerăm că oricît de îndelungate și grele ar fi tra
tativele, ele reprezintă singura alternativă la politica de război, 
care provoacă uriașe pierderi umane și materiale popoarelor și 
duce la agravarea situației internaționale, la creșterea perico
lului unei conflagrații mondiale”.

NICOLAE CEAUȘESCU
gîndirea teoretică și activitateaîn

practică pe plan internațional a to
varășului Nicolae Ceaușescu, la loc 
de prim ordin se înscrie preocuparea 

■ pentru soluționarea pe cale pașnică, 
prin tratative, a problemelor diver
gente dintre state. Parte inseparabilă 
a politicii externe a României socia
liste, afirmarea acestui principiu 
cardinal, contrapus practicilor ana
cronice ale politicii de forță și de 
amenințare cu forța, se impune ca o 
cerință vitală ă destinderii, păcii și 
colaborării internaționale. Tocmai 
pornind de la imperativul fundamen
tal al zilelor noastre, președintele 
României se pronunță cu atîta fer
mitate pentru eliminarea forței din 
relațiile dintre state și reglementa
rea numai și numai prin mijloace 
politico, la masa tratativelor, a con
flicte1 or si litigiilor ce viciază cli
matul politic mondial.

Folosirea forței nu a pu
tut și nu poate duce la so
luții realiste, durabile. Acest 
demers viguros își are suportul atit 
în experiența istorică, cît și în reali
tățile lumii de azi, care atestă că 
folosirea forței nu a dus niciodată și 
nu poate să ducă la soluționarea 
reală a problemelor dintre diverse 
țări. Dimpotrivă, ea s-a soldat cu 
cele mai tragice rezultate. Este de 
ajuns să amintim că războaiele des
fășurate pe parcursul a cinci milenii 
au costat uriașe pierderi de vieți 
omenești, echivalente ca număr cu 
populația actuală a globului, la care 
se adaugă distrugerea unor inesti
mabile valori materiale si soirituale. 
Pe de altă parte, cînd în locul ar
melor, al războiului s-a recurs Ia 
negocieri, pacea și înțelegerea au 
avut de ciștigat. opieni'rea' fiind cru
țată de imense suferințe.

în concepția României, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. în actuala 
situație internațională caracterizată 
pri'ntr-un grad de încordare fără 
precedent, soluționarea pe cale paș
nică a divergentelor constituie un 
imperativ primordial. Desigur că 
într-o lume atit de complexă — în 
care coexistă țări cu orînduiri so
ciale diferite, cu potențiale umane, 
economice și militare de o mare di
versitate. cu tradiții și experiențe 
istorice variate — o lume în care se 
■ciocnesc atîtea interese contradic
torii, este inevitabilă apariția unor 
probleme sau neînțelegeri, dezacor
duri și diferende între diferite state 
și grupări de state. în aceste condi
ții apare ca esențial să nu se admită 
cronicizarea și. mai ales, ascuțirea 
neînțelegerilor, pentru că. așa cum 
atestă realitățile, cind diferendele 
se adîncesc. creste tot mai mult pe
ricolul recurgerii la arme. Iată de ce, 
în viziunea profund umanistă a pre
ședintelui României, odată apărute, 
litigiile trebuie transferate neintîrzi- 
at la masa negocierilor. Numai pe 
această cale se poate ajunge la cre
area unui climat de încredere care 
să- favorizeze. în final. stabilirea 
modalităților celor mai adecvate de 
rezolvare definitivă a litigiilor.

Unica alternativă raționa
lă Din păcate, metoda negocierilor 
nu s-a generalizat, așa cum ar fi 
trebuit.. în practica vieții internațio
nale. recursîndu-se încă la folosirea 
forței, la utilizarea armelor. O dove
desc cu prisosință' întreaga perioadă 
postbelică și mai ales realitățile zi
lelor noastre, cind, în numeroase zo
ne ale lumii, persistă vechi conflicte 
ori au apărut altele noi. Or, departe 
de a soluționa problemele divergente, 
recurgerea la violență generează noi 
probleme în relațiile dintre state, noi 
motive de confruntare. în aceste 
condiții, tratativele constituie unica 
alternativă rațională. Și este marele 
merit al secretarului general al parti
dului, președintele Republicii, de a 
fi formulat teza de maximă însem
nătate că nu există divergente — in
diferent de originea, natura și evo
luția lor, și indiferent de aria de răs-

pindire — care să nu poată fi solu
ționate prin negocieri.

Pornind de la acest concept. Româ
nia. sub impulsul pilduitor al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. a ac
ționat și acționează in toate împre
jurările pentru eradicarea definitivă 
a forței din viața internațională, 
pentru generalizarea negocierilor ca 
principiu fundamental al relațiilor 

’ dintre state, ca modalitate de apă
rare a dreptului popoarelor la pace, 
la progres, la o viată liberă și dem
nă. Sublinierea acestui imperativ în 
cadrul tuturor convorbirilor purtate 
de șeful statului român, in tară sau 
peste hotare. înscrierea sa în decla
rațiile solemne, declarațiile comune, 
în diferitele documente încheiate de 
România cu aRe state, activitatea 
consecventă desfășurată în cadrul 
O.N.U. și al altor organizații interna
ționale în vederea înrădăcinării trai
nice a metodei tratativelor reliefea
ză cu prisosință că acest mare dezi
derat al lumii contemporane are în 
persoana tovarășului Nicolae 
Ceaușescu unul din promotorii săi 
cei mai înflăcărați.

Așa cum. arată viața, negocierile 
sînt posibile nu numai cînd au ca 
obiect probleme relativ simple, ci și 
în situații dintre cele mai complica
te. Pornind de la această realitate, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu preconi
zează tratative in absolut toate si
tuațiile conflictuale, inclusiv intre 
țări între care se manifestă antago
nisme puternice, aparent ireconcilia
bile. .Nu o dată negocierile au avut 
ca rezultat răsturnări spectaculoase 
ale situațiilor, au dus la lichidarea 
unor conflicte grave ce însîngerau 
de ani și ani diferite popoare, chiar 
la statornicirea unor relații normale 
între statele respective.

Negocierile — infinit prefe
rabile recurgerii la arme. De" 
sigur, pe parcursul tratativelor pot 
apărea numeroase piedici, dificultăți. 
Caracterizată printr-un profund rea
lism, concepția președintelui Româ
niei nu ignoră aceste dificultăți, dar 
consideră că ele pot fi depășite. Așa 
cum a arătat în repetate rînduri to
varășul Nicolae Ceaușescu. oricît de 
complicate ar fi tratativele, oricît de 
mult timp ar necesita, ele sînt infinit 
preferabile neînțelegerilor și conflic
telor. Și chiar dacă se prelungesc, 
nu duc un timp la rezultatul dorit, 
sint, totuși, incontestabil preferabile 
lipsei de contacte, de dialog.

Tocmai acesta este suportul fer
mității cu care a acționat și ac
ționează România pentru soluțio
narea pe cale pașnică a tuturor 
conflictelor și problemelor litigioase 
— fie că este vorba de conflictele 
din Orientul Mijlociu, din zona Gol
fului dintre Irak și Iran, din Africa, 
Asia, America Centrală și din alte 
regiuni ale lumii. Această activitate 
se îmbină organic cu luările de po
ziție ferme ale țării noastre împo
triva oricăror acte de agresiune și 
practici ale politicii de forță, în 
sprijinul țărilor care își apără drep
tul Ia existență independentă, liberă 
și demnă.

Activitatea susținută a României in 
favoarea afirmării tratativelor în an
samblul ' vieții internaționale și-a 
găsit o elocventă expresie în propu
nerea pe'care a formulat-o în acest 
sens la O.N U. și care s-a soldat cu 
adoptarea prin consens, la sesiunea 
din 1982, a Declarației asupra regle
mentării pașnice a diferendelor in
ternaționale. în aceeași ordine de 
preocupări se circumscrie propunerea 
României privind crearea în cadrul 
O.N.U. a unei comisii permanente 
pentru bune oficii, mediere și con
ciliere, pentru reglementarea dife
rendelor și prevenirea conflictelor 
dintre state.

telui României cu privire la prima
tul tratativelor se aplică nu numai 
în cazul unor conflicte sau diferen
de interstatale, ci cuprinde o arie 
mult mai vastă, respectiv soluționa
rea prin negocieri a oricărei pro
bleme, a oricărei controverse — și 
cu atît mai mult în probleme de în
semnătate decisivă pentru soarta 
păcii. Așa este, de pildă, cazul unei 
asemenea probleme capitale a zilelor 
noastre ca aceea a rachetelor cu rază 
medie de acțiune în Europa. în ge
neral a necesității de a se înlătura 
primejdia unei catastrofe nucleare 
și a se trece la măsuri reale de de
zarmare.

Interesele păcii impun — arată 
conducătorul partidului și statului 
nostru — să se dea dovadă de cel 
puțin tot atîta insistență pentru rea
lizarea unui acord in vederea opririi 
amplasării rachetelor și, în perspec
tivă, a lichidării tuturor armelor nu
cleare din Europa, ca și din întreaga 
lume, cît s-a manifestat și se mani
festă pentru instalarea noilor rachete.

Actuala Conferință de la Stockholm, 
dincolo de tematica sa specifică, 
oferă posibilitatea inițierii unui dia
log, care să deschidă calea unui ase
menea acord. în lumina acestui im
perativ, „POZIȚIA ROMÂNIEI, CON
CEPȚIA SI CONSIDERENTELE 
PREȘEDINTELUI NICOLAE 
CEAUSESCU PRIVIND MĂSURI DE 
ÎNCREDERE ȘI SECURITATE SI 
PENTRU DEZARMARE IN EURO
PA", prezentate la această reuniune, 
au fost pe bună, dreptate apreciate ca 
o nouă expresie a caracterului con
structiv al politicii externe a Româ
niei socialiste, a inițiativelor consec
vente, de amplu răsunet internațio
nal ale președintelui tării noastre, 
ca o importantă contribuție concre
tă la cauza întăririi securității. și. 
păcii pe continentul nostru și'11Ț în
treaga lume.
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ÎNTÎLNIRE. în localitatea vest- 
germană Edenkoben a avut Ioc joi 
3 intîlnire neoficială intre pre
ședintele Franței. Francois Mitter
rand. și cancelarul R. F. Germania, 
Helmut Kohl. Convorbirile au avut 
:a obiect, in primul rînd. examina
rea politicii agricole si a bugetului 
C.E.E., probleme îndelung contro
versate în cadrul Pieței comune. 
Un purtător de cuvint vest-german 
a anuntat că președintele Franței 
— care, în prezent, deține pre
ședinția Pieței comune — va avea 
o nouă intilnire cu cancelarul 
R.F.G., peste două săptămini, la 
Paris.

MOSCOVA r

INTERESELE VITALE ALE POPOARELOR CER

I CONVORBIRI. Premierul nipon, 
Yasuhtro Nakasone, și omologul 
său australian. Bob Hawke, aflat în 
vizită la Tokio, și-au exprimat 
voința comună de a as;.gura relații 
stabile între Est și Vest, de a con
tribui la procesul dezarmării și la 
reluarea negocierilor sovieto-ame- 
ricane asupra armelor nucleare, 
se arată intr-un comunicat oficial 
dat publicității la Tokio, informea-

Problema rachetelor nu
cleare poate și trebuie să fie 
urgent readusă la masa 
tratativelor. ConcePtia președin-

O condiție de bază : fina
litatea precisă. Fire5te> pentru a 
oferi o cale reală de ieșire din im
pas. tratativele, indiferent în ce pro
bleme, trebuie să aibă o finalitate 
precisă, scopul lor trebuie să fie ’ 
realizarea unor înțelegeri reciproc 
aeceptabile și nicidecum masa nego
cierilor nu trebuie folosită ca un pa
ravan pentru a tărăgăna lucrurile, „a 
cîștiga timp" și a induce, astfel, în 
eroare opinia publică, popoarele. în 
nici un caz tratativele nu pot fi con
diționate de considerente de presti
giu, ceea ce nu poate decît să agra
veze de fapt problemele de fond 
ce-și așteaptă rezolvarea. Sînt, desi
gur, condamnate la eșec încercările 
de a acredita ideea unor tratative 
desfășurate de pe poziții de forță și 
dictat, concepția că înarmarea și ne
gocierile ar fi „două căi paralele" sau 
chiar „complementare". O asemenea 
viziune anacronică — arată secre
tarul general al partidului nostru — 
este străină esenței înseși a princi
piului negocierilor, care impune să 
se dea dovadă de spirit constructiv, 
de realism, să se pornească de la in
teresele reciproce reale, ca și de la 
interesele tuturor popoarelor.

Elaborînd un' concept atotcuprinză
tor privind soluționarea pe cale paș
nică a litigiilor dintre state, desfășu- 
rînd o amplă și neobosită activitate 
pentrLi traducerea în viată a aces
tei cerințe vitale a zilelor noas
tre — fie chiar și în această săntă- 
mînă. cu bogata activitate nolitico- 
d'olomatică. cu importantele întîl- 
niri si convorbiri ale oreșed'ntelui 
Republicii — tovarășul Nicolae 
Ceausescu nutrește convingerea că 
generalizarea acestui principiu la 
scară mondială constituie garanția 
dezvoltării si înfloririi nestînjenite a 
fiecărei națiuni și, in același timp, 
pivotul luptei pentru preintîmpinarea 
unei conflagrații mondiale, al făuri
rii unei păci trainice, pentru reînnoi- 
rea radicală a raporturilor dintre sta
te și asigurarea dezvoltării unei 
rodnice colaborări între toate națiu
nile lumii.

Al. CAMPEANU

AGENȚIILE DE PRESA
e scurt

ză agenția France Presse. Totodată, 
cei doi șefi de guvern s-au de
clarat de acord să participe la 
pregătirea a noi negocieri comer
ciale multilaterale și să acționeze 
pentru întărirea cooperării intre 
statele din regiunea Asiei și .Paci
ficului.

GUVERNUL BELGIAN a anun
țat că va contribui la acoperirea 
cheltuielilor de repatriere a munci
torilor imigranți șomeri. întrucit, 
In actuala conjunctură economică, 
reintegrarea lor în muncă in viito
rul apropiat nu este posibilă. Un 
purtător de cuvint guvernamental, 
citat de agenția Reuter, a precizat 
că această măsură se include in-

tr-un program mai amplu al guver
nului de restringere drastică a 
imigrației, în contextul în care, în 
prezent, muncitorii străini repre
zintă circa 10 la sută din totalul 
forței de muncă belgiene, puternic 
afectată de șomaj.

CONFERINȚĂ. Un comunicat o- 
ficial difuzat la Paris și reluat de 
agenția France Presse anunță că 
cea de-a 13-a Conferință mondială 
asupra energiei va avea loc, în 1986, 

' in capitala Franței.
MAJORĂRI DE PREȚURI IN 

ISRAEL. Ministerul de Finanțe din 
Israel a anunțat majorarea prețu
rilor la produsele de bază în me-

« I
MOSCOVA 2 — Trimisul 

pres. Mihai Fabian, transmite : La 
Moscova a avut loc o adunare festi
vă consacrată celei de-a 36-a ani
versări a semnării primului Tratat 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre România și U.R.S.S.

în prezidiu au luat loc L V. Ber- 
nov, vicepreședinte 
Uniunii 
Prietenie și

Ager-

al Prezidiului
Asociațiilor Sovietice de 

Relații Culturale cu 
Străinătatea. A. T. Lavrențieva. ad
junct al ministrului industriei ușoa
re, vicepreședinte al Conducerii 
Centrale a Asociației de Prietenie 
Sovieto-Române (A.P.S.R.), A. G. 
Țukanova, vicepreședinte al Condu
cerii Centrale a A.P.S.R., alte per
soane oficiale. Au luat loc, de ase
menea, membrii delegației Asociației 
de Prietenie Româno-Sovietică 
(A.P.R.S.), condusă de acad. Radu

r

«
Voinea, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., membru al Biroului Comite
tului de conducere al A.P.R.S.

A. T. Lavrentieva și I. Mielcioiu, 
însărcinat cu afaceri a.i. al Româ
niei în U.R.S.S., au rostit cuvintări 
în care au subliniat importanța tra
tatului pentru dezvoltarea și adîn- 
cirea relațiilor bilaterale. A fost 
reliefat rolul hotărâtor al întîlnirilor 
și convorbirilor la nivel înalt pen
tru dezvoltarea și amplificarea rela
țiilor de prietenie și colaborare 
româno-sovietice.

Cu același prilej, a fost deschisă 
expoziția de fotografii „U.R.S.S.— 
România — prietenie și colaborare".

în saloanele ambasadei a avut loc 
un cocteil la care au participat mi
niștri, adjuncți de șefi de secție la 
C.C. al P.C.U.S., reprezentanți ai 
unor organizații de masă și obștești, 
alte persoane oficiale.

Intensificarea cooperării țărilor în curs de dezvoltare
- în interesul depășirii dificultăților economice

O Reuniune consacrată examinării strategiei internaționale 
pentru dezvoltare • O declarație a președintelui Argentinei

GENEVA 2 (Agerpres). — Cea mai 
mare pairte a țărilor în curs de dez
voltare continuă să fie confruntate 
cu. „o criză foarte acută" pe plan 
economic, a declarat secretarul ge
neral al Conferinței O.N.U. pentru 
Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.), 
Gamani Corea. El a scos, totodată, in 
evidență necesitatea ca oamenii po
litici, in special din țările dezvolta
te, să acționeze pentru ajutorarea 
țărilor sărace. Statele în curs de dez
voltare — a spus el — au fost ne
voite, în actualele împrejurări eco
nomice internaționale, să-și reducă 
drastic investițiile, să-și revizuiască 
planurile de dezvoltare, bugetele, im
porturile, programele sociale.

Adresîndu-se participanților la re
uniunea de la Geneva consacrată 
examinării strategiei internaționale 
pentru dezvoltare, secretarul general 
al U.N.C.T.A.D. a arătat că. in cazul 
în care tabloul economic general nu 
•se va schimba, în următorii 2—3 ani, 
multe state în curs de dezvoltare 
.vor avea serioase dificultăți de ordin 
economic și social; iar această situa
ție va duce la creșterea încordării pe 
plan mondial. Pină la sfîrsitul acestui 
an, venitul pe cap de locuitor va fi. 
in țările în curs de dezvoltare, cu 5 
la sută mai mic decît în 1980. Ter
menii de schimb ai relațiilor comer
ciale ale acestor state s-.au diminuat 
cu .1,6 la sută în ultimii, patru ani, 
iar principalele victime au fost ță
rile cel mai slab dezvoltate. Ceea ce 
s-a întîmplat în ultimul timp,—■. a 
spus el — este contrar țelurilor pro
puse de strategia internațională asu-

pira dezvoltării, cane parcurge acum 
al treilea deceniu al său.

CARACAS 2 (Agerpres). — într-o 
declarație făcută la Caracas, pre
ședintele Argentinei, Râul Alfonsin, 
s-a pronunțat pentru intensificarea 
cooperării între țările în curs de dez
voltare, ca unul dintre mijloacele 
cele mai eficiente de depășire a di
ficultăților social-economice cu care 
sînt confruntate în prezent aceste 
state — transmite agenția France 
Presse. El s-a pronunțat în context 
pentru o nouă ordine economică in
ternațională, pentru apărarea fermă 
a proceselor democratice de trans
formări structurale în curs de des
fășurare în America Latină.

în ceea ce privește eforturile de 
pace în America Centrală, pe care le 
întreprinde Grupul de la Contadora, 
președintele argentinian a exprimat 
sprijinul hotărît pe care înțelege să-l 
acorde Argentina în această direcție 
si a menționat că toate controversele 
trebuie 
pașnice, 
ce. El a 
pusă să

soluționate .prin mijloace 
pe calea negocierilor politi- 
amintit că țara sa este dis- 
ihițieze imediat, prin in

termediul O.N.U., negocieri cu Marea 
Britanie privind _____ l____ .

Malvine (Falkland) și a arătat că o 
dovadă de bunăvoință din partea 
Marii Britanii ar putea fi în această 
direcție încetarea de a mai construi 
obiective militare în arhipelag, per
miterea prezentei în zonă a unei 
forțe multinaționale și suprimarea 
zonei maritime exclusive dn jurul 
insulelor.

statutul Insulelor

ORIENTUL MIJLOCIU
O Deteriorarea situației Ia Beirut și 

adiacentă © Susținută
BEIRUT 2 (Agerpres). — Situația 

la Beirut și în zona de munte adia
centă s-a deteriorat joi, odată cu , 
izbucnirea în cursul după-amiezii a 
unor violente dueluri de artilerie și 
rachete între unități ale armatei 
libaneze, pe de o parte, și milițiile 
druze și șiite, pe de altă parte. 
Televiziunea libaneză, citată de 
agenția Reuter, a anunțat că asupra 
unor cartiere ale capitalei au căzut 
sute de proiectile de artilerie și ra
chete. S-au înregistrat bombarda
mente pe o arie largă, mergînd de la 
Kharroub, ) la 25 kilometri sud de 
Beirut, pînă la orașul-port Jounieh, 
situat la o distanță similară la nord 
de capitală.

Au fost semnalate puternice due
luri de artilerie între forțe ale ar
matei libaneze și milițiile druze și 
în zonele de munte Aley, Souk 
El-Gharb și Baissour. De asemenea, 1 
s-au înregistrat ciocniri în subur
biile din sudul Beirutului, în special 
în sectorul Khalde, între unități ale 
armatei libaneze și milițiile șiite.

ROMA 2 (Agerpres). — Minis
trul afacerilor externe al Libanului. 
Elie Salem, care efectuează o vizită 
oficială la Roma, a fost primit de 
primul ministru al Italiei. Bettino 
Craxi. Cu acest prilej au fost exa
minate — cu prioritate — probleme 
privind evoluția situației din Liban. 
După cum informează agenția United 
Press International. Bettino Craxi 
i-a dat asigurări interlocutorului său 
că Italia va continua să sprijine Li
banul. dar nu s-a angajat public să 
mențină contingentul de militari ita
lieni în cadrul Forței multinaționale 
din Beirut. „Guvernul de la Roma 
va continua să participe la toate 
inițiativele politice ce ar putea con
duce la eliberarea Libanului de cli
matul de violentă si să-l ajute să 
revină pe calea reconstrucției națio
nale. fără amestec și manevre din 
afară", se arată în comunicatul dat 
publicității dună întrevederea care 
a avut loc la Roma, precizează agen- 
tia citată.

die cu 14 la sută, î.ncepînd de la 
1 februarie. S-au scumpit pîinea, 
laptele și produsele. lactate, ouăle, 
carnea. De asemenea, au fost ma
jorate prețurile la toate tipurile 
de combustibil. Raia inflației in 
Israel a fost anul trecut de 190,7 
la sută.

ACȚIUNE ANTITERORISTĂ. Cu 
prilejul unei ample operațiuni 
antiteroriste, poliția italiană a ares
tat La Neapole peste 40 de persoane 
bănuite de a face parte din Mafia 
locală, informează agenția Reuter.

CONFISCĂRI DE DROGURI. 
Poliția columbiană a confiscat, in 
portul Cartagena, 500 kg de cocai
nă pură, estimată, pe piața ilicită 
a stupefiantelor, la 300 milioane 
de dolari — informează agenția 
Reuter. Se precizează că mai multe 
persoane au fost arestate. Confis
carea drogului a -survenit la puțin 
t:mp după capturarea altor 200 kg 
de stupefiante, descoperite la un 
laborator clandestin din localitatea 
Medellin.

activitate
in zona de munte 
diplomatică

RIAD 2 
moștenitoi 
Arabiei Saudite, _______ __
Abdul Aziz, a declarat, la o întîl- 
nire cu un grup de oameni de afaceri 
americani aflați în vizită la Riad, 
că S.U.A. trebuie să-și retragă tru
pele din Liban cît mai curînd posi
bil, a anunțat agenția saudită de 
presă,, reluată de A.F.P..

(Agerpres). — Prințul 
și prim-vicepremierul 

Abdullah Ibn

DELHI 2 (Agerpres). — Secretarul 
general al Ligii Arabe, Chedli Klibi, 
și-a încheiat vizita oficială efectuată 
în India. La Delhi, el a fost primit 
de primul ministru, Indira Gandhi, 
și a purtat convorbiri cu ministrul 
indian de externe. Narasimha Rao.

Un purtător de cuvint indian a 
declarat la încheierea convorbirilor 
că Indira Gandhi, președintele în 
exercițiu al mișcării de nealiniere, a 
reafirmat poziția țărilor nealiniate 
față de situația din Orientul Mijlo
ciu, în conformitate cu hotăririle 
celei de-a VTI-a reuniuni la nivel 
înalt, a mișcării de nealiniere de la 
Delhi. S-a afirmat că o pace justă 
și durabilă în această zonă poate fi 
obținută numai după retragerea tru
pelor israeliene din toate teritoriile 
arabe ocupate în 1967 și recunoaște
rea drepturilor inalienabile, legiti
me. ale poporului palestinian, inclu
siv la crearea unui stat propriu in
dependent.

KINSHASA 2 (Agerpres). — Comu
nicatul comun dat publicității la În
cheierea vizitei întreprinse la Kin
shasa de președintele Egiptului. Hosni 
Mubarak, și a convorbirilor avute cu 
șeful statului zairez, Mobutu Șese 
Seko. evidențiază necesitatea intensi
ficării eforturilor pentru a se ajunge 
cît mai 
dreaptă ______ ... ...... ......
Mijlociu pe baza aplicării rezoluțiilor 
O.N.U. .

Cele două părți au cerut retragerea 
completă a Israelului din teritoriile 
arabe ocupate și recunoașterea drep
turilor legitime ale poporului pales
tinian. inclusiv a dreptului la auto
determinare și la edificarea propriei 
patrii, sub conducerea Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei.

repede posibil la o pace 
și durabilă în Orientul

BAGDAD 2 (Agerpres). — Pre
ședintele Irakului. Saddam Hussein, 
l-a primit pe Richard Murphy, a- 
sistent al secretarului de stat al 
S.U.A. pentru problemele Orientului 
Mijlociu și Asiei de sud, aflat la 
Bagdad. După cum transmite agenția 
irakiană de știri I.N.A., au fost dis
cutate actuala situație pe 
Si probleme internaționale 
comun.

olan arab 
de interes

— La Ba-BAMAKO 2 (Agerpres). _ ___
mako au avut loc convorbiri intre 
președintele Republicii Mali, Moussa 
Traore, și Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.), care se află în vizită in ca
pitala maliană, în fruntea unei dele
gații a O.E.P. Au fost examinate re
lațiile afro-arabe, evoluțiile din 
Orientul Mijlociu și ale problemei 
palestiniene, precum și relațiile din
tre O.E.P. și Mali. Vizita in capitala 
maliană se înscrie in cadrul unui 
turneu întreprins de Yasser Arafat 
prin mai multe state africane.

să se treacă la dezarmare!
Să se pună capăt înarmărilor nucleare

Demonstrație la Londra, inițiată de organizația „Campania pentru 
dezarmare nucleară", împotriva amplasării noilor rachete cu rază medie 

de acțiune în Europa

■■■1

ț*

*

unui acord de reducere
în favoarea realizării

a înarmărilor nucleare
STOCKHOLM 2 (Agerpres). — 

într-o cuvintare rostită în Riksdag 
(parlamentul tării), primul mi’.istru 
al Suediei. Olof Palme, a scos în 
evidentă pericolul agravării situa
ției internaționale. Premierul sue
dez a arătat că începerea desfășu
rării de noi rachete nucleare ame
ricane cu rază medie de acțiune pe 
teritoriul Europei occidentale „nu 
a contribuit Ia consolidarea securită
ții cuiva". în context, premierul 
Olof Palme s-a pronunțat în fa
voarea instituirii unui moratoriu pe 

l o perioadă de un an asupra am- 
’ plasării oricăror tipuri de arme 
l nucleare si a subliniat că o aseme- 
I

nca măsură ar putea facilita reali
zarea unui acord cu privire la 
reducerea înarmărilor nucleare.

Referindu-se la lucrările Confe
rinței de la Stockholm pentru mă
suri de încredere și securitate și 
pentru dezarmare în Europa. Oloi 
Palme a evidențiat că acest fo
rum. reunit într-o situație interna
țională deosebit de complexă, a 
început „într-un spirit constructiv 
si a demonstrat dorința sore dia
log". în ce o privește — a men
ționat premierul Olof Palme — 
Suedia s-a pronunțat întotdeauna 
în favoarea destinderii.

Demonstrații pentru pace în India
i DELIII 2 (Agerpres). — La Delhi, 
' Calcutta, Bombay, Madras și in alte 
| mari orașe din India s-au desfășu- 
i rat demonstrații de masă ale parti- 
) zanilor păcii. în cadrul mitingurilor 

care au avut loc cu acest prilej, 
vorbitorii au evidențiat pericolul 
pe care il prezintă pentru întreaga 
omenire continuarea cursei înar-I)

î
I
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mărilor și, îndeosebi, a 
cleare.

Demonstrațiile au fost 
Ia inițiativa partidului 
Național Indian (I) de 
mint, a marilor centrale 
din tară, precum și a
locale de apărare a păcii.

celor nu-

organizate 
Congresul 
guvernă- 
sinlicalc 

mișcărilor

UN STUDIU AL OAMENILOR DE ȘTIINȚA AVERTIZEAZĂ :

O conflagrație nucleară ar avea consecințe dezastruoase 
asupra întregii umanități

- DELHI 2 (Agerpres). — In cazul 
izbucnirii unei conflagrații nuclea
re, aproximativ două miliarde de 
oameni își vor pierde viața in 
țările în curs de dezvoltare — este 
concluzia unui studiu efectuat de 
oameni de știință din diferite țări, 
publicat recent de revista „South" 
care apare la Delhi. Cercetările au 
fost efectuate luindu-se în calcul 
efectele unei bombe nucleare de 
1 000 megatone și ținîndu-se cont 
că armamentele nucleare existente 
în prezent sînt evaluate la circa 
13 510 megatone.

Potrivit studiului, numărul mare 
al victimelor în emisfera sudică, 
unde este concentrată cea mai mare 
parte a statelor în curs de dezvol
tare. ar fi determinat, în principal, 
de doi factori : pe de o parte, este 
vorba de imensul nor de fum și 
praf radioactiv, care ar provoca, 
intre altele, și o răcire bruscă a 
climei în majoritatea țărilor situate 
la sud de Ecuator, fapt ce va atrage 
distrugerea florei terestre, concomi
tent cu declanșarea unor puternice

furtuni in regiunile meridionale ale 
oceanului planetar. Pe de altă par
te, se are in vedere . distrugerea 
— în urma unei astfel de explozii — 
a straturilor superioare ale atmo
sferei, care au rolul de a diminua 
efectele razelor ultra violete emise, 
de Soare. Aceasta ar avea drept 
urmare o acțiune masivă și directă 
a radiațiilor asupra ființelor vii, 
provocînd moartea a milioane de 
locuitori, îndeosebi din zonele tro
picale.

Studiul are în vedere efectele 
așa-zis secundare ale unei astfel de 
explozii atomice, subînțelegtndu-se, 
în context, declanșarea ei in emi
sfera nordică a Terrei. Si atunci, se 
pune, în mod firesc, întrebarea te
rifiantă : ce se va întîmpla in zona 
direct afectată de un astfel de con
flict nuclear ? Răspunsul — unul 
singur : dispariția vieții — se con
stituie intr-un veritabil apel la in
tensificarea eforturilor pentru pre- 
intimpinarea unei conflagrații pus
tiitoare, pentru salvgardarea păcii 
și securității pe planeta noastră.

I

*
*

*

* 

t

i
>

A

WASHINGTON

Convorbiri ia nivel înalt americano-iugoslave
WASHINGTON 2 (Agerpres). — 

La Casa Albă au avut loc convorbiri 
între președintele S.U.A., Ronald 
Reagan, și Mika Șpiliak. președin
tele Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, 
aflat într-o vizită oficială în S.U.A. 
— anunță agenția Taniug. în cursul 
convorbirilor, cei doi șefi de stat au 
abordat probleme privind aspecte 
ale relațiilor bilaterale și ale situa
ției internaționale actuale. Exprimîn- 
du-și îngrijorarea în legătură cu 
înrăutățirea climatului politic inter
național. cei doi președinți au sub
liniat că politica de destindere și

tratativele constituie singura cale 
pentru soluționarea problemelor in
ternaționale și pentru salvgardarea 
păcii. Totodată, partea iugoslavă a 
subliniat îndeosebi necesitatea con
solidării dialogului Est-Vest, reali
zării unui acord în problema dezar
mării și edificării încrederii pe plan 
mondial. S-a apreciat pozitiv evolu
ția raporturilor bilaterale și s-a ex
primat dorința de consolidare a re
lațiilor economice în continuare, in 

■ special în domeniile cooperării teh
nice și industriale.

Declarația directorului general al F.A.O,
ROMA 

claratie 
Saouma. 
nizației Națiunilor Unite pentru A- 
limentație și Agricultură (F.A.O:). a 

.arătat că. in prezent, numeroase țări 
ale Africii se află la „porțile foa
metei". flagelul amenințînd peste 150 
milioane de locuitori ai continentu
lui — informează' agenția I.P.S. El 
a menționat că statele africane, mai 
ales cele din regiunea Sahel, trec 
printr-o criză alimentară mult mai

2 (Agerpres). — într-o de- 
făcută la Roma. Edouard 
directorul general al Orga-

gravă decît cea provocată de marea 
secetă din 1973.

Africa are de suferit de pe urma 
crizei economice mondiale, cit si da
torită catastrofelor naturale, a spus 
Saouma, subliniind că țările cele 
mai sărace sînt principalele victime 
ale actualei recesiuni. Paralizarea 
comerțului lor exterior și preturile 
inechitabile la materiile prime au 
consecințe nefaste asupra economiei 
naționale a acestor țări, a arătat vor
bitorul, referindu-se apoi la aspecte 
ale activității F.A.O.

Creșterea șomajului in R.F.G.
BONN 2 (Agerpres). — Numărul 

șomerilor în Republica Federală 
Germania a crescut, in ianuarie a.c., 
cu 8 la sută fată de decembrie 1933, 
aiungînd la 2 539 399 — ceea ce e- 
chivalează cu 10,2 la sută din popu
lația activă a tării, se arată în co
municatul Oficiului federal al mun
cii. dat publicității la Niirnberg și 
citat de agenția France Presse. Po- 

“ trivit comunicatului, șomajul a sporit

cu 12 Ia sută în raport cu aceeași 
perioadă a anului trecut, și cu 14 
la sută fată de ianuarie 1982.

Presa vest-germană relevă că a- 
ceastă statistică nu cuprinde și mun
citorii străini din R.F.G., care ' se 
află totdeauna primii ne listele de 
concedieri. Se sublin’ază. in legătură 
cu aceasta, că jumătate din numă
rul muncitorilor străini din R.F.G. 
sînt în prezent șomeri.
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