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In fiecare întreprindere, în fiecare ramură a economiei naționale TIMIȘ :

realizat ritmic și integral, în condiții

V

AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

50 BANI

Producție fizică 
peste prevederi

După cum este cunoscut, în strînsă 
concordanță cu obiectivele stabilite 
de Congresul pi Xll-lea și Confe
rința Națională ale partidului pen
tru actualul cincinal, cu orientările 
și indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, activitatea de comerț 
exterior constituie o problemă cen
trală a planului pe anul 1984, care, 
prin prevederile sale, asigură parti
ciparea activă, cu eficientă sporită, 
a țării noastre la schimburile co
merciale și cooperarea economică 
internațională. Astfel, in acest al 
patrulea an al cincinalului volumul 
comerțului exterior ----- —~~ "x
sporească cu 
anul trecut, 
acordîndu-se 
exportului.

Indiscutabil, 
exportului constituie o cerință obiec
tivă, ce izvorăște din rațiuni econo
mice și sociale riguros determinate. 
Numai pe această cale, numai prin 
sporirea continuă, în ritmuri tot 
mai înalte a exportului, se pot asi
gura importurile strict necesare dez
voltării economiei noastre naționale, 
realizarea în continuare a unei ba
lanțe comerciale excedentare, resti
tuirea treptată a datoriei externe. 
Țara noastră depune în prezent, așa 
cum se știe, eforturi susținute pen
tru asigurarea bazei proprii de ma
terii prime și materiale, pentru do- 
bindirea in următorii cîțiva ani a 
independenței energetice. Cu toate 
acestea, ea este nevoită să recurgă la 
o serie de importuri absolut nece
sare unor ramuri, ale economiei na
ționale. Or, este cunoscut că -orice 
import, fie de materii prime său 
materiale, de semifabricate sau pro
duse finite, fie de tehnologii, nu 
este posibil fără un export dina
mic și eficient, în riiăsură să asigure 
mijloacele de plată.

Economia noastră națională dis
pune în prezent de o dotare tehnică 
modernă, de tehnologii înaintate, de 
muncitori și specialiști bine pregă
tiți, in măsură. să realizeze produse 
de înaltă calitate, competitive pe 
piața externă, . să -asigure creșterea 
continuă, în ritm susținut, a expor
tului. „Avem toate condițiile ca 
prevederile la export să fie nu nu
mai îndeplinite, ci chiar depășite — 
și să acționăm cu toată hotărîrea în 
această direcție din prima lună a 
anului" — sublinia recent tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. Așadar, 
ceea ce se cerc în prezent este ca 
potențialul tehnic modern de care 
dispune economia națională, expe
riența profesională a muncitorilor, 
tehnicienilor și specialiștilor din uni
tățile producătoare și din domeniul 
comerțului exterior să fie valorifi
cate din plin în fiecare întreprindere 
și ramură a economiei, astfel îneît 
planul la export pe acest an hotărî- 
tor al cincinalului să fie realizat 
ritmic și integral, în condiții de 
înaltă calitate și eficiență.

Este pozitiv, desigur, faptul că un 
număr mare de colective dfc între
prinderi au obținut în perioada care 
a trecut în. acest an rezultate bune 
în îndeplinirea planului la export. 
Cu toate acestea, într-un șir de în
treprinderi, chiar și în cele care au 
îndeplinit planul pe prima lună a 
anului, rezultatele obținute în pri-

urmează sa 
13,8 la sută față de 
o atenție deosebită 
creșterii prioritare a

creșterea susținută a

vința creșterii exportului nu se si
tuează încă la nivelul posibilităților 
reale de care ele dispun, al exigen
țelor actuale formulate de conduce
rea partidului. „Cu baza materială 
actuală — sublinia secretarul gene
ral al partidului — realizind produse 
de mai bună calitate, putem să creș
tem cu cel puțin 50 la sută valoa
rea producției exportate, să încasăm 
pe aceeași cantitate de materii pri
me prelucrate superior cu 50 la sută 
mai multă valută decît încasăm 
acum. De la aceasta trebuie să por
nim

Este o subliniere de maximă im
portanță, care pune clar în evidență 
obiectivele majore ce trebuie urmă
rite în acest an în domeniul expor
tului în fiecare unitate economică ; 
este un îndemn însuflețitor ce se a- 
dresează tuturor comuniștilor, tu
turor oamenilor muncii ; este o che
mare patriotică ce îndeamnă fiecare 
colectiv de întreprindere la o activi
tate stăruitoare, la o permanentă 
autodepășire — în. interesul dezvol
tării generale a patriei noastre so
cialiste. Iar experiența anilor pre- 
cedenți atestă că de modul în care 
se muncește în această perioadă 
depind, în măsură hotărîtoare, re
zultatele ce vor fi obținute pe an
samblul întregului an. Cît privește 
sarcinile concrete ce revin în dome
niul exportului organizațiilor de 1 
partid, organelor de conducere co
lectivă, colectivelor de oameni ai 
muncii, acestea au fost subliniate cu 
claritate de secretarul general al 
partidului, sînt limpede definite în 
Legea Planului național unic de dez
voltare economico-sbcială a Româ
niei pe anul 1984. In esență, acestea 
vizează :

® intensificarea prospectării pieței 
externe și contractarea întregului 
volum de export in condiții de efi- 

• ciență ridicată ; diversificarea for
melor de comercializare și lărgirea 
piețelor de desfacere ;

O realizarea ritmică și integrală a 
fondului de marfă prevăzut la ex
port, in structura sortimentală și de 
calitatea stabilite prin contracte, iir- 
mărindu-se sporirea continuă 
aportului valutar al produselor 
se livrează la export ;

® asimilarea de noi produse 
parametri tehnici, calitativi și eco
nomici ridicați, competitive pe piața 
mondială, care să asigure utilizarea 
în măsură cit mai mare a resurselor 
interne de materii prime și mate
riale și valorificarea superioară a 
acestora.

Sînt, așa cum se observă, sarcini 
ce trebuie să se situeze permanent, 
zi de zi, în centrul atenției și pre
ocupărilor tuturor conducerilor de 
întreprinderi, a tuturor colectivelor 
de oameni ăi muncii. Și, cu atît mai 
mult în această perioadă cînd, întru
niți în adunările generale ale oa
menilor muncii, muncitorii, tehni
cienii și specialiștii sint chemați să 
decidă asupra măsurilor și soluțiilor 
ce se impun să fie aplicate în fie
care unitate economică pentru înde
plinirea exemplară a planului de 
export pe anul 1984, a tuturor sar
cinilor cantitative și calitative din 
acest an. Cu toată claritatea trebuie 
să se înțeleagă că prevederile planu-

lui de export pe acest an sini mi
nime, că ele pot fi considerate înde
plinite numai atunci cind întreaga 
producție prevăzută a fost livrată 
și încasată ; pentru că numai pro
ducția livrată și încasată înseamnă 
export finalizat.

Experiența multor unități econo
mice demonstrează că realizarea in
tegrală, ritmică, a fondului de marfă 
destinat exportului depinde, în mod 
hotăritor, de funcționarea din plin, 
cu precizie de ceasornic, a întregu
lui mecanism productiv. Aceasta se 
impune în toate sectoarele econo
miei naționale. Numai asigurînd un 
cadru organizatoric bine pus la 
punct, precis, astfel ca fiecare om să 
știe exact,; zi de zi și ceas. de ceas, 
ce are de făcut, numai asigurînd 
aprovizionarea ritmică cu materii 
prime și materiale, cu piese și sub- 
ansamble a tuturor locurilor de mun
că, numai asigurînd folosirea depli
nă, cu.randament maxim, a mijloa
celor tehnice și un control sever 
asupra întregii activități productive, 
pot fi create condiții optime pentru 
realizarea integrală a planului la 
export pe acest an. Ca atare, pre
tutindeni, în fiecare unitate econo
mică trebuie să se asigure un cli

Aplicând cu fermitate progra
mele de măsuri privind utiliza
rea mai eficientă a capacităților 
de 'producție, perfecționarea 
continuă a organizării muncii, 
introducerea tehnologiilor mo
derne de înalt randament și va
lorificarea superioară a mate
riilor prime, materialelor și re
surselor energetice, colectivele 
de muncă din industria județu
lui Timiș au realizat și livrat su
plimentar economiei naționale 
în luna ianuarie produse in va
loare de 87,5 milioane lei. între 
acestea se numără 10,7 milioane 
mc. gaz metan , utilizabil, 350 
tone laminate finite pline din 
oțel, 72 tone utilaje tehnologice 
pentru lucrări miniere și meta
lurgie. 30 de tractoare pentru 
horticultură și altele. Printre u- 
nitățile care și-au înscris nume
le încă din prima lună a anului 
la panoul fruntașilor se află în
treprinderea mecanică. între
prinderea de confecții Bega, în
treprinderea de prelucrare a 
lemnului și Trustul de con
strucții montaj din Timișoara. 
(Cezar Ioana, corespondentul 
„Scînteii").

Hie STEFAN
(Continuare in pag. a V-a)

Creșterea accentuată a produc
tivității muncii și îmbunătățirea 
calității sînt exigențele sub 
care-șt desfășoară activitatea și 
colectivul Uzinei de preparare 

a minereurilor din Călimani

TÎRGU JIU: Mai mult de jumătate
din populația orașului - 

în apartamente noi, moderne
Puternica dezvoltare 

economică a județului 
Gorj în ultimii ani 
este însoțită de o ac
celerare a procesului 
de urbanizare, de ri
dicare a unor centre 
muncitorești moderne. 
Așa s-a născut, cu un 
deceniu și jumătate în 
urmă, orașul mineri
lor — Motru. Așa cresc 
astăzi, sub ochii noș
tri, noile centre ale 
minerilor, energeticie- 
nilor 
de la 
sari, 
Tirgu 
Stoina. Numai în pri
mii trei ani ai cinci
nalului actual s-au 
construit ■ în aceste 
centre peste 5 000 de 
apartamente, s-au 
înălțat școli, policli—

și petroliștilor 
Rovinari, Mătă- 
Turceni, Bîlteni, 

Cărbunești și

nici, spitale, creșe,
grădinițe, complexe 
comerciale și altele, 
care se constituie în 
tot atitea argumente 
pentru o nouă calitate 
a vieții celor ce tră
iesc și muncesc în a- 
ceastă parte a țării, 
în ultimele trei dece
nii, în județul Gorj au 
fost date în folosință 
75 000 de locuințe noi. 
Alte 4 000 apartamente 
vor fi construite 
date în folosință 
cursul anului 1984.

Elocventă expresie a 
acestui amplu proces 
înnoitor, municipiul' 
"Tirgu Jiu, reședința 
județului Gorj, pre
zintă astăzi imaginea 
unui oraș complex si 
modern, cu o arhitec
tură care îmbină ar-

și 
în

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, s-a întîlnit, vineri, cu 
tovarășul Alvaro Cunhal, secretar 
general al Partidului Comunist Por
tughez, care, la invitația Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, face o vizită de prietenie în 
țara noastră.

La întîlnire au participat tovarășii 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic. Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Miu Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.

A luat parte, de așemenea, tova
rășul Albano Nunes, membru al C.C. 
al P.C.P., șeful secției externe a 
partidului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
salutat călduros pe tovarășul Alvaro 
Cunhal, subliniind că vizita sa 
constituie o expresie a relațiilor 
prietenești statornicite între Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist Portughez, precum și a dorinței 
de a extinde și întări aceste rapor
turi, în folosul popoarelor român și 
portughez, al intensificării și dez
voltării colaborării dintre țările 
noastre.

Tovarășul Alvaro Cunhal a mulțu
mit cu căldură pentru invitația de 
a vizita România și - a exprimat 
profunda satisfacție de a se reîntilni 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu și de 
a continua dialogul deschis, priete
nesc, în probleme bilaterale și in
ternaționale de interes reciproc.

în timpul convorbirilor, care s-au 
desfășurat intr-o atmosferă tovără
șească, s-a efectuat., o trecere în re- 

•vistă a -relațiilor diiitre-P.C.R. și 
P.C.P., â activității celor două parti
de și s-a procedat la un schimb de 
vederi în probleme ale mișcării mun
citorești internaționale, ale actuali
tății politice mondiale, îndeosebi ale 
situației din Europa. S-a subliniat 
că in aceste condiții de încordare 
deosebită a situației internaționale, 
de intensificare a cursei înarmărilor, 
de creștere a pericolului unui război

CERINȚE Șl OBIECTIVE EVIDENȚIATE DE PROGRAMUL UNIC

DE CREȘTERE A PRODUCȚIEI AGRICOLE
R R

S3Brazda din ogradă11 poate rodi

a pro-

cu ele- 
tradiție 

. în pe- 
care a trecut 
Congresul al 

al partidului, 
construit aici

monios nou! i 
mentele de 
specifice zonei, 
rioada 
de la 
IX-lea 
s-au 
peste 15 000 de apar
tamente, astfel că mai 
bine de jumătate din 
populația orașului lo
cuiește în prezent în 
case noi. Se constru
iește intens și în acest 
an, obiectivul priori
tar fiind sistematiza
rea și modernizarea 
centrului civic al mu
nicipiului.

Fotografia de jos 
prezintă o secvență de 
pe bulevardul Unirii, 
reînnoit în anii actua
lului cincinal. (Dumi
tru Prună, corespon
dentul „Scînteii").

Programul unic de creștere __
ducției agricole în gospodăriile per
sonale ale membrilor cooperativelor 
agricole de producție și în gospodă
riile producătorilor particulari pune 
în evidență pregnant marile posibi
lități ale satului românesc de a con
tribui mai intens la dezvoltarea ge
nerală a țării, la creșterea bunăstă
rii țărănimii și îmbunătățirea apro
vizionării tuturor oamenilor muncii. 
Suprafețele de pămint aflate. în fo
losința membrilor cooperativelor 
agricole sau aparținînd producăto
rilor particulari, terenurile din curți 
constituie o importantă sursă de 
sporire a cantităților de bunuri 
agroalimentare. atît pentru consu
mul local, cît. și pentru intensifica
rea schimbului de produse dintre 
sat și oraș. ,

Unul din factorii cu atribuții de 
cea mai mare răspundere în această 
privință este cooperația de produc
ție. achiziții și desfacere a mărfuri- , 
lor. Potrivit propriului obiectiv, pro
priei denumiri, aceste cooperative 
nu-și rezumă și nu trebuie să-și 
rezume activitatea la rolul de sim
plu „intermediar" al schimbului de 
produse între sat și oraș, ci să se 
concentreze și asupra organizării 
producției în gospodăriile sătești, 
creșterii randamentului acestora. 
Despre această latură a activității, 
despre experiența pozitivă dobindită 
de cooperativa din comuna Bilca,

județul Suceava, relatăm în rîndu- 
rile ce urmează.

★
Că aici, la Bilca, . pămînturile sînt 

puține se știe de mult. (Unii din- ■ 
tre săteni au intrat în cooperâtiva 
agricolă de producție fără o bucată 
de pămînt). Că pînă și puținele pă-

însemnări
din comuna Bilca

Suceava

mînturi nu prea i-a răsfățat pe să
teni cu dărnicia lor, iarăși e lucru 
știut. Mulți își aduc aminte cum au 
cărat cu sacii, ba și cu sinul, la 
capul locului pietrele ce scrișneau 
sub brăzdare. Pină și apa Sucevei, 
cînd firicel nici pină la glezne, cînd 
năbuind să radă totul în cale, aducea 
tot a sărăcie. Iar o expresie părea 
dăltuită în graiul oamenilor : 
„N-avem de nici unele".

Se poate , spune astăzi că Bilca 
e săracă ?

— Ei, cum asta ! — ne răspunde 
unui din oamenii cei mai in mă
sură să aprecieze nivelul de viață 
al locuitorilor — diriguitorul comer-

|M

iW

nuclear, se impun, mai mult ca ori- 
cînd, unirea eforturilor tuturor po
poarelor, ale partidelor politice, ale 
tuturor forțelor democratice și pro
gresiste .pentru oprirea cursului pe
riculos spre catastrofă nucleară și 
trecerea la măsuri concrete de de
zarmare, în primul rînd de dezar
mare nucleară.

Evidențiindu-se amploarea fără 
precedent a marilor mișcări și de
monstrații de masă din Europa și din 
alte părți ale lumii, ș-a subliniat 
rolul important ce revine acestora în 
determinarea unui nou curs în viața 
internațională, spre dezarmare, spre 
înlăturarea primejdiei nucleare, pen
tru depășirea situației grave actuale 
și crearea unui climat trainic de 
securitate, încredere și colaborare.

în timpul convorbirilor s-ia apre
ciat că trebuie să se facă totul pen
tru eliminarea forței și a amenință
rii cu forța în relațiile dintre state, 
pentru soluționarea pe cale politică, 
prin tratative, a tuturor problemelor 
litigioase, pornindu-se de la respec
tarea intereselor fiecărui popor de 
a se dezvolta liber și independent, 
potrivit propriei dorințe, fără nici 
un amestec din afară. Totodată, a 
fost reafirmată necesitatea de a se 
acționa pentru lichidarea subdezvol
tării — care afectează peste două 
treimi din popoarele lumii — și de
pășirea decalajelor dintre țările 

• dezvoltate și cele în curs de dez
voltare, pentru înfăptuirea unei noi 
ordini economice internaționale, 
care să asigure progresul economic 
și social al tuturor popoarelor, și 
îndeosebi al celor rămase în urmă.

Pornind de la rolul crescînd al 
partidelor comuniste Și muncitorești 
în viata internațională s-a relevat 
necesitatea ca relațiile dintre aces
tea să se bazeze pe deplină egali
tate. stimă și încredere reciprocă, pe 
respectarea dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora de sine stătător linia 
politică, strategia și tactica revolu
ționară, în conformitate cu condițiile 
concrete în care-și desfășoară activi
tatea.

în acest context, a fost subliniată 
importanta întăririi colaborării și 
unității mișcării comuniste și munci
torești internaționale, dezvoltării le
găturilor și solidarității cu toate 
partidele și forțele democratice, cu 
toate organizațiile care se pronunță 
pentru o politică de pace și colabora
re internațională, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă.

Intîlnirea și convorbirile dintre 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, si secretarul general al 
Partidului. Comunist Portughez, to
varășul Alvaro Cunhal, au prilejuit 
un rodnic schimb de păreri și expe
riență. înscriindu-se ca o .nouă con
tribuție importantă la întărirea reia-, 
tiilor de colaborare și solidaritate 
dintre cele două partide, în folosul 
dezvoltării prieteniei dintre poporul 
român si poporul portughez, servind, 
totodată, cauza generală a mișcării 
comuniste, a socialismului și păcii.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, a oferit, vineri, un dejun in 
onoarea tovarășului Alvaro Cunhal, 
secretar general al Partidului Comu
nist Portughez.

Au participat tovarășii Iosif Banc, 
Emil Bobu, Manea Mănescu, Dumitru 
Popescu, Miu Dobrescu, 
Curticeanu. membru al ... 
P.C.R., șef de secție la C.C. 
P.C.R.. Constantin Mitea. membru al 
C.C. al P.C.R., consilier al secreta
rului general al partidului.

A luat parte tovarășul Albano 
Nunes, membru al C.C. al P.C.P., 
șeful secției externe a partidului.

In timpul dejunului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Alvaro Cunhal 
au toastat pentru intărirea colaborării 
Si solidarității dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
Portughez, dintre popoarele țărilor 
noastre, 
muniste 
politică de . 
Europa și in întreaga lume.

Silviu
C.C. al 

al

dintre toate partidele co
și muncitorești, pentru o 

pace si înțelegere în

ARTISTUL MILITANT}
cronicar și participant

la evenimentele epocii

țului local. E vorba de Ion Nucea, 
președintele cooperativei de pro
ducție, achiziții si desfacere a măr
furilor. Alegeți oricare din cele pes
te o mie de curți — și să intrăm. 
Antena de televizor se vede de 
afară. Dar mobila din casă — nouă, 
dar hrana bilceanului, dar acaretu
rile din curte, dar vînzările de mi
lioane ia magazinul comunei ? ! Vă 
dau o cifră, care spune mult despre 
gradul de civilizație al bilceanului. 
Numai serviciile cooperației pentru 
cei 3 700 locuitori ai comunei au în
sumat anul trecut aproape 4 mili
oane de lei. Și-avem 12 genuri de 
servicii, începind cu coafura și tcr- 
minind cu cojocăria. Așa că,, pămin- 
tul o fi el puțin, n-o fi el prea dar
nic, dar tocmai de-aia trebuie cul
tivat și îngrijit. Altul n-avem. La 
noi e o vorbă : hărnicia nu-i lasă 
loc sărăciei. Iar dacă au, oamenii 
au din. munca lor.

Pămint puțin, pămînt. sărac, dar 
oameni harnici. Aici se lucrează fie
care palmă de pămînt. Iar pămîntul 
le este recunoscător. Cit de recu
noscător, asta se poate vedea din 
cantitățile de produse, an de an mai 
mari, pe care ei le valorifică prin 
cooperație.

încercăm un bilanț sumar al hăr
niciei gospodarilor biiceni. care con
stituie totodată o sursă a bunăstării 
lor. Anul trecut, ei au valorificat 

• prin cooperativă, pe bază de con
tract : 3 057 kg carne de pasăre,
11 800 kg carne de .porc, 4 347 hl 
lapte de vacă, 105 000 kg cartofi, 
110 700 ouă etc.

Scurt comentariu al președintelui 
cooperativei de .achiziții :

— Se putea inai mult. Există două 
moduri de a-ți 
țile : unul — 
etapă dinainte, 
am predat 5 400 
porc, .iar cînd 
propus un plan 
unii au dat din 
că se luaseră o 
'măsuri 
gospodărești, 
acest plan, < 
fel la cartofi : 
kilograme — 
lapte de vacă, la fel la ouă. La mai 
toate..'

Pentru anul acesta, ridicăm șta
cheta și ne propunem să predăm . 
statului din gospodăriile populației : 
5 000 hl lapte de vacă, 120 000 kg

cunoaște posibilită- 
comparindu-te cu o 

Adică, noi, în 1982, 
kilograme carne de 
anul trecut ne-âm 
de 10 000 kilograme, 
cap a îndoială, chit 
serie întreagă de . 

atît organizatorice, cît și 
Uite că am depășit și 

cu 1 800 kilograme. La 
1 : planul de 100 000 
— depășit ; la fel la

Laurențiu DUȚĂ
Sava BEJ1NAR1U

în peisajul dinamic 
al culturii 
pe care 
Festivalul 
..Cîntarea
— născut 
înalt si nobil al pre
ședintelui țării — in 
acest generos peisaj 
spiritual muzica scri
să de compozitorii 
noștri are valențe ce 
ii asigură intrarea in 
marele patrimoniu al 
culturii naționale. Mu-, 
zicalitatea puternic 
caracteristică poporu
lui nostru se manifes
tă în opere dintre 
care, unele, fără în
doială, vor fi an
tologice. Aplecindu-se 
asupra hirtiei de 
scris care, stivuită 
în coli, va fi miine o 
nouă partitură, com
pozitorul are conștiin
ța că de pe treapta 
valorică pe care se 
află își înscrie efor
tul creator în perime
trul culturii muzicale 
contemporane — și. 
prin aceasta. în an
samblul culturii națio
nale.

Avînd în față exem
plul unor mari înain
tași, compozitori ca 
Vidu, Porumbeseu, 
Mureșianu, Tiberiu 
Brediceanu, Drăgoi, la 
porțile inimii generoa
se și vibrante ale mu
zicienilor de astăzi bat 
puternic orele istoriei. 
Asemenea producăto
rului de bunuri mate
riale. ei. producătorii 
de bunuri spirituale, 
își au — fiecare — 
planul de perspectivă 
al producției 
La porțile 
noastre bat 
orele Istoriei 
lor înalt se materiali
zează in noi lucrări 
muzicale ce năzuiesc 
a stîrni ecouri în 
rîndul maselor cărora 
opera de artă le este 
dedicată. îndeplinin- 
du-si menirea — unică
— de. a înflăcăra cu
getele. Planurile de 
creație personale, mai 
bine zis planul global 
de creație al Uniunii 
compozitorilor. con- 
stituie temeiul între-

socialistc. 
îl definește 

național 
României" 

din gîndul

artistice, 
inimilor 
puternic 
si ecoul

(Continuare în pag. a V-a)

gii noastre activități 
creatoare, a muzicie
nilor. Aci sînt notate, 
ca angajamente ferme 
ale artiștilor, năzuin
țele înaripate de a 
surprinde clipa fier
binte, • momentul de 
istorie ce se ‘ cere 
imortalizat. Dar isto
ria este un lanț' ale 
cărui verigi, imbrăti- 
șindu-se una pe alta, 
se desfășoară de-a 
lungul timpului — al 
secolelor si mileniilor. 
Cit de firesc, cu cită 
semnificație privind 
trăinicia istorică a po
porului nostru apar 
notate evenimente de

Theodor
DRĂGULESCU

mare importantă, eve
nimente . pe care 
România le va trăi în 
1984. Zeci și zeci de 
compozitori și-au ma
terializat .inspirația, in 
Opere dintre care u- 
nele au și prins con
tur. iar altele se află 
în incandescente șan
tiere de creație. Co
ruri. lucrări simfonice,' 
vocal-simfonice dedi
cate celei de-a 125-a 
aniversări a Unirii ■> 
Principatelor Române 
au fost, in aceste zile, 
nu numai terminate, ci 
și incluse in progra
mele concertelor, con
certelor festive, aie e- 
misiunilor de radio și 
televiziune, ale filar
monicilor. ale forma
țiilor de amatori, 
platourile 
viziunii. în 
talul palat

. lui Român 
glasul avîntat a 
de formații muzicale, 
coruri, orchestre, fan
fare care au înfățișat 
publicului larg noile 
creații ale compozito
rilor noștri. Sînt fericit 
că printre 
au apărut 
concert in 
rioadă se

Pe 
Radiotele- 
mo numen
al Ateneu- 
a răsunat, 

z-ee*

lucrările ce 
pe afișe de 
această pe- 
numâră si

suita pe care am 
nat-o,— „Scene 
do-valahe“ — în 
am încercat să 
prind ceva din 
vescența patriotică din 
epoca unirii Principa
telor.

Anul acesta, la 1 
Mai. vor răsunai noi ■ 
lucrări care s-au năs
cut sau . se vor naște 
cu semnificativă 'adu
cere aminte că au tre
cut 45 de ani de la 
marea demonstrație 
antifascistă ce a avut 
loc in această zi.

Compozitorii noștri 
scriu de pe acum cu 
emoție partituri pe 
care artiștii tării le 
așteaptă pentru ' a-și 
struni vocea după: vo
cea inimii, spre a da 
glas simțirilor înalte 
cu care vom intimpi- 
na împlinirea a patru 
decenii de cind. la 
23 August, s-a împli
nit victoria revoluției 
de eliberare socială și 
națională, antifascistă 
si antiimperialistă. E- 
forturile mele perso
nale sînt dedicate a- 
cum realizării unei 
..Ode solemne" — ex
presie a sentimentelor 
de înaltă cinstire, cu 
care întimpinăm mă
rețul eveniment al în
făptuirii revoluției, a- 
cum patruzeci de ani.

Sfirșitul lunii oc
tombrie va prilejui 
mari serbări de cin
stire a .celor trei mar
tiri , transilvani — 
Horea. Cloșca si Cri- 
șan — care au avut, 
cu 200 de ani in urmă, 
înalta cutezanță de a 
se ridica împotriva 
strîmbelor așezări so- 
ciale'și pentru a scoa
te românul din opre
siune. dînd un sens 
nou si popular ideii de 
unire. Modele de mare 
valoare ne stau înain
te. modele care, prin 
valoarea lor ideatică 
și artistică, vor stimu
la cugetele .creatoare 
în elaborarea unor lu
crări dedicate patriei, 
trecutului glorios, pre- 
zentului ei clocotitor^

sem- 
mol- 
care 
sur- 

efer-
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DISCIPLINA MUNCII
o îndatorire revoluționară
Fapte și opinii care recomandă experiențe și metode educative privind

Rețineți : nu e un simplu raport etic, ci o 
condiție de eficiență economică. Deși

intervin și aici o mulțime de factori pe 
care-i putem socoti de natură etică. 
Mă gîndesc, de exemplu, că, la nive
lul relațiilor dintre unități și forurile 
tutelare, vorbim toată ziua despre disciplină 
economică, dar multe dintre telefoanele pe 
care le dăm sau le primim sînt intervenții 
pentru ieșirea din disciplina economică... 
Să mă explic : Ni se întîmplă adesea, nu 
numai nouă, aici, să cerem derogări sau 
priorități. Ce înseamnă o derogare ? Vă 
spun eu. Există, de exemplu, o balanță a 
metalului. în aceste condiții eu am fost 
planificat să folosesc țeavă de șase țoii. Dar 
cînd s-o iau, n-o găsesc. Si atunci dau 
derogare și iau țeava de opt sau de zece 
țoii — totdeauna mai mare. Asta înseamnă 

într-o 
acest 
acolo

întronarea fermă a ordinii și disciplinei în munca de fiecare zi
La Consfătuirea de lucru pe problemele muncii organiza

torice și politico-educative, secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia • „Sînt necesare măsuri 
și mai hotărîte pentru întărirea răspunderii in muncă, pentru o 
disciplină și o ordine desăvîrșite în activitatea comuniștilor, a or
ganizațiilor și organelor de partid, a organelor de stat, a con
ducerilor colective, a tuturor unităților". în fond, ideea de ordine 
și disciplină, chiar și atunci cînd nu este rostită direct, străbate 
întregul sistem de legi și reglementări menit să așeze ansamblul 
relațiilor economice și sociale din societatea socialistă pe te
meiul respectului față de legile și normele noastre morale, al 
principiului îndeplinirii de către toți a tuturor îndatoririlor din 
care se constituie mecanismul progresului nostru necontenit.

Cum se desprinde și din dialogurile ce urmează, cu oameni 
din diferite domenii de activitate din județul Giurgiu, drumul în
țelegerii imperativului disciplinei este uneori anevoios. Cu atît mai 
mult el necesită efortul muncii educative, perseverență și fermi
tate în afirmarea, și în această direcție, a înaltelor valori morale 
ale societății socialiste, ale spiritului revoluționar. Așa cum o 
argumentează experiențele prezentate în pagina de față.

Bunul gospodar se cunoaște 
de cum i-ai trecut pragul...

„Structurile de rezistență 
ale climatului de muncă

CC

întreprinderea constructoare de mașini 
și utilaje Giurgiu. Aflată în stadiul 
finalizare a investiției, intrată din 
în producție după ce a parcurs

de 
plin.

________ . . .. . și a 
învins dificultățile’ începutului (între care, 
poate, cea. mai importantă a fost crearea 
unui nucleu muncitoresc închegat), 1983 a 
fost primul an în care întreprinderea și-a 
realizat toate sarcinile, inclusiv beneficiul.

— Poate nicăieri mai mult decît într-o 
unitate industrială ca a noastră, aflată în 
formare, nu este mai evident- faptul că 
elementul hotărîtor în toate este disciplina. 
De la asta s-a și pornit aici, din 
zi a constituirii acestui colectiv 
spune directorul, inginerul Petre 
nescu.

— Să înțelegem că disciplina a 
prima regulă ?

— Exact. O regulă, un principiu _ 
presupune mari obligații pentru toți, 
toate treptele. Întîi să știi precis ce vrei, 
ce ai de făcut, ce să ceri și cum. Pentru 
a crea o disciplină a muncii trebuie să 
faci mai întîi ordine în organizare și teh
nologii. Dacă oamenii sînt bine plasați la 
Jocul lor, dacă au condiții, dacă știu precis 
ce au de făcut și cum, e ușor să constați 
și să combați abaterile de la disciplina. 
Iar asta presupune o disciplinare a actului 
conducerii. Și nu-i simplu. Important este 
să impui acesit principiu de la bun început. 
Nimic improvizat, nimic „de la sino“ 
nimic lăsat în suspensie, spațiul 
de muncă acoperit în întregime 
controlat.

— Cum ați acționat practic ?
— Asta presupune răspundere,

văzut transpus în substanța unui fapt 
concret, adevărul că disciplina nu-și poate 
demonstra valoarea și nu-și poate exercita 
efectele binefăcătoare atunci cînd e con
cepută unilateral, sporadic. Ea trebuie să 
pornească de la reguli de organizare pre
cise, sistematic controlate, pe coordonate

— Am să vă spun povestea unui primar, 
a primarului de la Valea Dragului — 
zice, la un moment dat, după ce 
expus cîteva din părerile sale, juste 
temeinice, despre disciplină, instructorul 
de partid, președinte al Consiliului unic 
agroindustrial Hotarele, Nicolae Vișa. Era 
tinăr primarul și un timp am pus nereuși
tele lui pe seama lipsei 
Apoi am văzut însă că 
pe toate și, observindu-1, 
muncea haotic, sărea de 
intervenea unde nu era 
deoparte tocmai situațiile unde se Cerea o 
intervenție. E indisciplinat, am spus. Nu 
face ce trebuie, ci numai ce-i place lui. 
Ia să-l disciplinez eu ! Și m-am ținut de 
capul lui mai insistent. Credeam că de 
asta e nevoie. Dar nu, nu asta era. Tinărul 
primar nu avea experiență. Lipsa de disci
plină din activitatea lui avea deci altă 
cauză decît simpla nerespectare a unui 
program. Inteligent era, carte știa, era și 
inimos, dar. neavînd experiența necesară, 
nu știa unde și cum să intervină. L-am 
ajutat tocmai în acest sens. Și, în scurt 
timp, a devenit unul dintre primarii buni. 
Ce vreau să vă spun cu asta ? Ordinea in 
propria muncă și a celor pe care îi conduci 
este și o chestiune de competență, de cu
noaștere și înțelegere. Să știi ce și cînd 
să faci și ce consecințe poate avea faptul 
că nu faci ceea ce trebuie. Avind o expe
riență de 30 de ani în munca de activist, 
pot să spun că disciplina, disciplina cu 
adevărat creatoare, se bizuie pe conștiință 
și cunoaștere. Nu știu un singur caz

ne 
și-a

ȘÎ

de experiență, 
prea le încurcă 

am văzut că 
la una la alta, 
nevoie și lăsa

măcar în care un om a încălcat normele 
de muncă sau nu și-a îndepi,init( atribuțiile, 
după ce i s-a explicat cu temeinicie și a 
fost făcut, prin felurite mijloace, să înțe
leagă ce urmări are lipsa de disciplină.

— Foarte interesant acest aspect ! Deci 
este necesară nu numai o conștiință, o edu
cație a disciplinei și nu numai un cadru 
organizatoric propice, ci și o deplină cu
noaștere a domeniului muncii, efortul com
petenței...

— Exact. Mergeți, de exemplu, într-o
stațiune de mecanizare a agriculturii și 
veți vedea mașinile toate așezate într-o 
anume ordine, in ateliere totul rînduit cum 
se cuvine, fiecare știe de unde să ia un 
lucru și unde să-l pună la loc... Și mergeți 
și în altă asemenea unitate unde mașinile 
sînt în ___ ‘ __ ’ ' ‘ '
așezate brambura. în prima, randamentul 
muncii 
cei de 
pentru că ar fi ei maniaci ai ordinii ori ar 
avea timp de irosit ? Nicidecum. Acolo oa
menii, prin competență, prin profesiona
lism. au descoperit ordinea si disciplina ca 
pe cea mai importantă înlesnire a muncii 
lor. Buna cunoaștere a domeniului de care 
te ocupi te duce obligatoriu la ideea de or
donare, de rigoare, de respectare a unor 
norme. Vorba că bunul gospodar se cu
noaște de cum i-ai trecut pragul nu e o 
vorbă în vînt. Dacă-1 întrebi de ce la el 
toate sînt în ordine și tot ce face se supune 
unor reguli precise, o să-ți răspundă că 
altfel nu se poate.

neorînduială, în ateliere toate sînt

e incomparabil mai bun. Credeți că 
acolo își fac ordine în munca lor

că am băgat mina, ne la spate, 
balanță economică. Și înseamnă că 
material nu mai ajunge, în final, 
unde trebuia să ajungă. Fapt pentru care 
nici eu n-am găsit țeava de șase care-mi 
trebuia... Deci, numele mai exact al dero
gării — indisciplină. Tot așa și cu ideea de 
prioritate. Ce înseamnă prioritate într-un 
ansamblu planificat ? Dacă e planificat 
înseamnă că'totul este important. La fel de

important, bine fundamentat, perfect pla- 
nificat. armonios gîndit. Orice acțiune se 
realizează cu o fișă tehnică de fundamen
tare, i se stabilește un început și un sfirșit, 
pentru că ea intră, cq verigă. într-un 
ansamblu pe care îl determină. Prioritatea, 
în cazul de față, e așa : eu am avut nevoie 
de o anumită aparatură ca să fac niște 
determinări. Nu se găsea. Am cerut, am 
insistat. Exista, dar era pentru alții. Am 
spus că e mai important să se afle la mine, 
eu am „prioritate". Și mi s-a dat. Dar au 
fost lăsate alte două fabrici fără aparatura 
respectivă. Ce a fost mai important ? Ce 
am rezolvat eu sau ce nu s-a realizat la 
cele două fabrici ? N-as putea spune.

Cred că ați înțeles că nu vorbesc nu
mai despre noi, cei din combinatul de la 
Giurgiu. Noi nu sîntem decît o verigă... 
V-ați putea întreba ce au toate astea cu... 
moralitatea ? Au. Disciplina este o categorie 
morală, valabilă pe orice treaptă și oriunde 
intervin relații care angajează interesele 
colectivității. Am auzit și idei de genul 
„orice regulă are si excepții". După păre
rea mea. regulile, reglementările sînt bine 
stabilite, bine gîndite si ca să-și atingă 
scopul nu ne rămîne detit să le tratăm cu 
seriozitate. Cu toată răspunderea.

Exemplul personal 
cel mai bun îndemn

Rămînem în perimetrul combinatului 
chimic. O discuție cu ing. Adrian Ranteș, 
care ne vorbește în calitate de inginer-șef.

— Acum citva timp aveam aici de făcut, 
între altele, și o treabă măruntă. Trebuia 
totuși făcută : desfacerea și recuperarea 
seîndurilor de la ambalajele în care ne 
veniseră niște utilaje. Am pus la treaba 
asta niște dulgheri. Dar nu se mai sfîrșea. 
Că-s multe cuie de scos, că-s multe am
balaje... Ca să isprăvim odată, îmi vine 
ideea ” ... .'. ‘ .. . ‘ ’
niște elevi. Și a venit o ceată de băieți. 
S-au ... ’ ’ ’ “ .' ‘ '
făcut cît făceau ceilalți, oamenii noștri, 
calificații noștri, în trei zile. Chestia asta 
mi-a dat de gîndit. înseamnă că oamenii 
noștri trăgeau chiulul virtos. Cînd apă
ream eu acolo se făceau că muncesc, că 
se zoresc, că transpiră. Cum plecam, se : 
așezau la taclale... Pe cînd școlarii, învățați 
cu disciplina, au făcut exact ce li s-a spus, 
au luat treaba în serios... Sigur că n-am 
lăsat lucrurile așa, i-am prelucrat pe res
pectivii dulgheri într-o ședință dej pro
ducție și apoi și într-una de partid; Dar 
pentru mine alta a fost problema. Era 
limpede că tinerii care ne vin nouă aici 
de la școală sînt buni și disciplinați și dacă 
unii dintre ei nu fac ce trebuie să facă 
înseamnă că buba e aici, la noi...

Și. astfel, inginerul-șef ne-a introdus 
într-o realitate care el o cunoaște

să cer de la grupul nostru școlar

apucat de' treabă și într-o zi au

făcut o lucrare importantă. M-am dus să 
văd cum merge, dar' el nu lucra. De ce ? 
Se certase mai înainte cu maistrul și 
acum „îl pedepsea". Zicea el că-1 „pedep
sește" pe maistru, tind de fapt pe noi toți 
ne „pedbpsea". „Pentru luna 
penalizare ! i-am spus. Și te rog 
apuci imediat de lucru !“. 
apucat de lucru. S-a dus să 
un director care nu mai e 
Directorul, „inimă de mamă", 
și mi-a zis : „Măi, totuși e un băiat bun, 
are probleme cu familia, are trei copii...". 
Ce legătură avea una cu alta ? Și iată 
suportul : toleranța. în locul unei atitu
dini ferme, se „amestecă borcanele", nor
mele muncii cu situația din familie, disci
plina cu hachițele și cu nesocotirea dis
pozițiilor date de un maistru... Sigur că 
toți sîntem „băieți buni". Dar asta tre
buie să se vadă întîi și întîi în muncă. Nu 
toți conducătorii locurilor de muncă, de 
ateliere și secții sînt dispuși să depună și 
efort educativ. Le e mai ușor să vină și să 
ceară „oameni buni". „Dați-mi oameni buni 
și să vedeți ce treabă o să fac !“. Mersi 1 
Oamenii buni, muncitorii disciplinați, for
mați se cresc, se educă. Dar decît să-ți 
bați capul, să explici de șapte ori cînd e 
nevoie, să insiști și să „deranjezi", e mai 
ușor să spui „n-am cu cine".

— Credeți că este vorba despre toleranță? 
Sau despre evitarea angajării în situații 
conflictuale? Este poate și asta o formă de 
comoditate...

— Vreau să vă spun că unii evită în- 
tr-adevăr stările conflictuale. Și poate că 
n-ar fi nimic rău în asta. Orice conflict 
poate și trebuie să fie evitat. Cei puși să 
organizeze munca într-un sector sau altul 
nu trebuie să iște conflicte, Ci. dimpotrivă. 
Dar să ne înțelegem; cînd este vorba des
pre o încălcare a normelor muncii, conflic
tul este gata iscat. Lucrurile trebuie puse 
la punct. A evita, în acest caz, conflictul 
lăsîndu-1 pe indisciplinat în pace înseamnă 
că ai pactizat cu el, că ai devenit părtaș 
la actul lui de indisciplină. Și, din 'păcate, 
unii chiar așa și fac. Dacă pot să nu-și 
facă „dușmani" profită. Ei mai comit și 
greșeala că nici nu fac apel la opinia co
lectivului. evită să supună judecății sale 
abaterile de la disciplină. Iar asta e grav.

Multe alte întîmplări și situații despre 
care ne-a vorbit inginerul-șef al com
binatului arată că. in afara sarcinilor 
profesionale directe (deloc ușoare într-un 
combinat chimic nou și în extindere), 
comuniștii de aici mai au încă serios de 
muncit pentru a întări pretutindeni un 
climat al ordinii și disciplinei la nivelul 
exigențelor actuale, spulberînd mentalități 
înapoiate, dăunătoare, angajînd întreaga 
lor putere de convingere într-o activitate 
educativă eficientă. Și. în primul rînd, 
fiind ei înșiși primii în respectarea nor
melor disciplinei muncitorești, comuniste, 
în legătură cu asta, să reținem încă una 
dintre opiniile directorului Ștefan Manea : 
„Nu poți spune că faci cu adevărat muncă1 
de educație dacă nu ești tu primul care! 
respectă normele morale ce guvernează 
munca și viața noastră. Ar fi ca atunci 
cînd un părinte îi ține copilului o filipică 
împotriva minciunii și tocmai atunci sună 
telefonul, iar respectivul părinte îi zice 
odraslei sale : «Răspunde tu la telefon și 
spune că nu sînt acasă !»“.

asta ai o 
să te 

Nu, nu s-a 
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m-a chemat

prima
— ne 
Mari-

NICOLAE VIȘA GHEORGHE CRISTESCUPETRE MARINESCU ADRIAN RANTEȘ
Fotografiile : M. Caranfil

sine“, 
și timpul

STEFAN MANEA

— Asta presupune răspundere, spirit de 
disciplină, în primul rînd la cei cu răs
punderi mai mari. Față de ei am și fost 
mai exigenți. Am avut și momente grele, 
în 1979, de exemplu, cînd ne-am trezit 
cu o mulțime de dotări încă neterminate, 
cu oameni mulți veniți dintr-odată, de 
peste tot și cu tot felul de mentalități. 
Toate condițiile ca să poți pierde ușor 
controlul. Două forțe ne-au ajutat. întîi 
organizațiile de partid care, printr-un co
mitet uzinal destoinic, au acționat prompt 
și au dus o foarte stăruitoare și aplicată 
muncă de educație. Ne-am preocupat, tot
odată, de perfecționarea organizării muncii. 
Decizii clare, cu termene și responsabilități. 
Colective constituite pentru a rezolva o 
anume problemă. Comisii care analizau și 
propuneau măsuri pentru orice abatere 
disciplinară. Toate acestea funcționează și 
acum ; au fost și sînt un bun cîștigat.

— Dumneavoastră, personal, sîriteți 
om disciplinat ?

— înainte de a 
chiar înainte de a

un

?i 
.____ ~____ ___ _ am

fost'muncitor. Și intre lucrurile de căpe
tenie pe care le-am învățat atunci a fost 
disciplina, ideea că nimic serios nu^ se 
poate realiza, nicăieri și nicicum, fără un 
efort organizat, fără a respecta un pro
gram, o linie de conduită. Disciplina este 
și o necesitate interimară a omului, cu atît 
mai mult a comunistului.

Poate că nu am aflat, din spusele direc
torului de la I.C.M.U.G., mari noutăți. 
Nu e deloc nouă ideea rolului primordial 
pe care-1 deține disciplina în îndeplinirea 
oricărei acțiuni, cu atît mai mult acolo 
unde este vorba de coordonarea unei ac
țiuni atît de complexe cum e închegarea 
unui colectiv de muncă și pornirea unei 
activități de producție într-o noua și mare , 
întreprindere industrială — un organism 
complex. Ne-am reamintit doar, și l-am

fi fost director 
fi fost inginer

riguros stabilite, antrenînd întregul sis
tem de relații din mecanismul producției, 
al muncii. Pe aceasta se și bizuie — 
altfel n-ar putea fi conceput — principiul 
autoconducerii și autogestiunii muncito
rești. Dar iată. în continuare, opiniile pe 
această temă ale inginerului Petre Mari
nescu :

— Disciplina se educă. Nu vă spun o 
noutate afirmînd că noțiunea de disciplină 
îmbracă forme.și conținuturi variabile, dife
rite de la un loc la altul, de la o situație 
Ia alta. Pentru toate categoriile de oameni 
și pentru toate locurile și situațiile esen
țiale este să creezi cadrul in care spiritul 
sănătos, de muncă ordonată să.se poată 
manifesta plenar, în așa fel îneît firile 
mai dezordonate, oamenii cu carențe de 
educație să se simtă constrînșl de mediu, 
să nu-și poată manifesta defectele. Și în 
cele din urmă să se remodeleze. De aceea, 
zic, organizarea, stricta reglementare a 
normelor de muncă, a raporturilor dintre 
individ și cerințele muncii sale se inte
grează organic, în modul cel mai concret, 
în procesul de educație. Imaginați-vă, de 
exemplu, că cineva adună muncitorii 
dintr-un atelier și le vorbește cu înflăcăra
re, din suflet, despre nevoia de a se econo
misi materialele. Dar fără să se fi’ stabilit 
norme concrete de consum și reguli stricte 
pentru eliberarea materialelor. Ce eficiență 
ar avea cuvintele ? Asta este valabil pen
tru întregul sistem de organizare a muncii. 
Cel mai adesea, modul dezordonat de lucru, 
irosirea timpului și atîtea alte fațete ale 
indisciplinei apar numai acolo unde lipsesc 
pîrghiile organizatorice concrete pe care 
se sprijină educația. Educația disciplinei 
are nevoie de un suport organizatoric con
cret, fără de care chiar și spiritele ordo
nate pot aluneca spre neorînduială.

Replică fermă „derogărilor"
de la exigență

Puțin înainte de începerea 
producție. în toamna anului 
brica de zahăr din Giurgiu 
vocați de către comitetul 
partid toți reprezentanții 
de sfeclă de zahăr din județ, pentru a se 
stabili măsuri privind livrarea ritmică a 
materiei prime către fabrică, știut fiind că, 
odată pornită, unitatea trebuia să funcțio
neze din plin, orice stagnare conducind, in
tre altele, la consumuri mari, inutile de 
combustibil. Dar tot nu se ajunsese la res
pectarea graficului. Directorul, Gheorghe 
Cristescu. ne arată acum o foaie pe care 
se scrisese cu litere mari următorul 
text : „Tov. președinte ! Sfecla 1 Graficul ? 
Penalizări ! Fabrica consumă în gol com
bustibilul."

— Disciplină ? Priviți foaia asta. Am 
făcut astă-toamnă nenumărate „turnee11 pe 
la furnizorii de sfeclă... Am dus cu mine 
multe foi din astea și, acolo unde nu i-am 
găsit pe președinții C.A.P.-urilor, le-am 
lipit pe birou acest avertisment. Pentru că, 
așa este, graficul e grafic, dar unora tre
buie să le amintești că sînt datori să res
pecte disciplina economică...

Mai departe, directorul, a cărui insistență 
pe lingă furnizorii săi e de apreciat, ne-a 
vorbit despre grafice, despre alte dificultăți, 
despre cazuri în care autocamioanele sale

campaniei de 
trecut, la Fa- 
fuseseră con- 
județean de 

producătorilor

(închiriate tocmai 
duceau în cutare 
gricolă, dar acolo 
tru că unii cooperatori nu erau la recol
tatul sfeclei, ci la culesul viilor persona
le... Și ne-a povestit cum...

— Da. iar cu un an în urmă, un I.A.S. de 
prin apropiere a intirziat atit de mult re
coltatul îneît, oină la urmă, i-a rămaș sfecla 
în cimp. pînă după încheierea campaniei și, 
deci, pînă după oprirea fabricii... Dar cine 
credeți că mi-a trimis apoi de Anul nou cea 
mai frumoasă felicitare ? Directorul acelui 
I.A.S. : „La multi ani, cu sănătate și îm
plinirea tuturor dorințelor dv. și întregului 
colectiv..." Asta mi s-a părut culmea 1 Am 
scris pe ea -„adresantul necunoscut" și 
i-am trimis-o înapoi. Ca să vezi, el mă 
felicita, așa ca între prieteni, nici usturoi 
n-a mîncat, nici gura nu-i miroase... M-a 
lăsat el fără materie primă, nu pe mine, ci 
fabrica, planul fabricii, dar ce are asta de-a 
face cu relațiile noastre personale ? Ei bine, 
are I Eu nu recunosc asemenea relații.

în continuarea aceleiași idei, un punct de 
vedere complementar :

— Pornesc de la premisa că disciplina 
este prima condiție a funcționării unui an
samblu economic conceput a fi unitar și 
planificat — ne spune directorul Combina
tului chimic din Giurgiu, ing. Ștefan Manea.

de prin județul Alba) se 
sau cutare unitate a- 

n-aveau ce încărca pen-

prea bine și care a și făcut obiectul 
unei analize, la fațh locului, din partea 
biroului județean de partid, analiză intre 
ale cărei concluzii. a fost și aceea că 
disciplina muncii în combinat era. încă, un 
capitol deficitar.

— Cunoașteți și cauzele ?
— Cunosc faptul că disciplina trebuie să 

pornească de la conducătorii locurilor de 
muncă, de la maiștri, șefi de secții și 
ateliere. Și că nu se prea întîmplă așa... 
Intr-o zi, știam că un sudor avea de

„Dacă într-un sector cît de mic, cît de îndepărtat, se pro
duce o defecțiune, aceasta se răsfrînge asupra întregului or
ganism social. Legile sociale, ca și legile naturii, ca și legile 
Universului, în general, cer să se asigure funcționarea în cele 
mai bune condiții a tuturor sectoarelor sociale, a întregii acti
vități", spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de 
lucru pe problemele muncii organizatorice și politico-educative. 
Este, in fond, o profundă definire a necesității ordinii și 
disciplinei. A disciplinei care este în firea lucrurilor să 
guverneze munca și viața comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii. Educarea permanentă a acestei valori etice fundamentale 
constituie o îndatorire patriotică, revoluționară. Nici un efort nu 
este prea mare atunci cînd, într-un loc sau altul, se cer întro
nate sau restabilite ordinea și disciplina, înțelese ca primă ce
rință a calității noastre de producători, proprietari și beneficiari, 
de făuritori conștienți ai istoriei. Omul nou, omul cu o con
știință înaintată, este, fără îndoială, omul unei riguroase disci
pline a muncii și a relațiilor sale cu societatea.

Mihai CARANFIL 
Petre CRISTEA

Nu 1-ăm văzut de mult 
ți acum numai o întîm- 
plare mi l-a scos în cale 
prin părțile de țară pe 
unde am copilărit împre
ună. Era deosebit de dis
tins, îngrijit și elegant 
îmbrăcat, sigur pe el ca 
și în anii de școală, și 
cu un pașaport în mină. 
După bucuria si salutu
rile de rigoare îmi șopti 
pe un ton discret, aproa
pe confidențial, dar cu un 
subtext mustrător, parcă, 
chiar la adresa mea :

— Vreau să văd și eu 
lumea, să mă confrunt cu 
cultura și civilizația ma
rilor popoare, să spun 
ceva omenirii, să mă 
afirm pe spații largi...

— E foarte bine. Dar 
de ce faci un secret din 
asta ? Știu c-ai mai fost 
prin multe țări, ti-a- 
mintești că ne-am in- 
tîlnit pe aeroport la 
Otopeni ? Așteptam pe 
cineva chiar în seara ple
cării tale. Și-atunci mi-ai 
spus aceleași cuvinte. Nu

te-am mal văzut... Ce 
confruntări ai avut, cum 
te-ai afirmat în marile 
spații ale culturii ger
mane, franceze, italiene, 
unde te-ai dus să rupi 
gura tîrgului, cum mi-ai 
spus plastic cînd ne-am 
întîlnit ? N-am văzut ni-, 
mic, în ce te privește, pe 
urma acelei călătorii.

— Văd că n-ai încre
dere în valorile româ
nești. Mă miră 1

— Ei, asta-i bună. Toc
mai că am o încredere 
foarte mare și sînt con
vins că orice valoare 
creatoare se afirmă întîi 
la ea acasă, în mijlocul 
poporului, exprimîndu-i 
gindurile și sentimentele, 
munca și viața lui. Eu 
n-am încredere în cei 
care pretind că-s ghinio
niști la Roman, în ceea 
ce privește afirmarea și 
recunoașterea talentului 
lor, și norocoși, chipurile, 
la Roma ; în cei ce stînd 
în țară n-au putut încropi 
o carte ca lumea și cre-

zînd, ca Stănică Rațiu 
din „Enigma Otili-ei" a 
lui Călinescu, că vor da 
lovitura la marile edituri 
pariziene, n-au putut e- 
dita mai nimic vreme de 
patruzeci de ani. Sint să
tul de veleitari obraz
nici și neputincioși care 
caută cai verzi pe pereți. 
Dar... acum discutăm 
despre tine. E bine că 
vrei să cunoști lumea... 
s-o cucerești pentru glo
ria ta. Oamenii trebuie 
să viseze, să călătorească 
în lume, în țară, în ei 
înșiși, dar cu o anume 
logică și cu un anume 
sens. Cunoștințele noi 
dobîndite cu atîta alergă
tură trebuie să aibă un 
sol spiritual național pe 
care să rodească, un fond 
aperceptiv care să le 
poată asimila, compara, 
prelucra și fructifica. Sînt 
convins că ești de acord 
cu mine, tu însuți mi-ai 
spus-o dealtfel.

— Neîndoios. Cred că 
ideea am întilnit-o un

deva. într-o carte de la 
noi, după care în lume și 
în eternitate nu se poate 
pătrunde decît pe poarta 
proprie a poporului tău, 
prin clipa istorică a epo
cii tale.

ce-i în afară. Sînt multe 
regiuni pe care nu le-am 
văzut niciodată : Mara
mureșul, cetățile dacice 
din Munții Orăștie, mi- 
năstirile din nordul Mol
dovei, Bicazul, Delta Du-

vins că dind la tipar 
discuția noastră nimeni 
nu va crede că a fost ade
vărată și cititorii mă vor 
compătimi că am făcut 
4.0(1 km pentru a scorni o 
enormitate ca asta. Par-

văzut? Știi că se vorbește 
că avem unii din cei mai 
buni actori din lume, tea
tre splendide, regizori de 
mare talent...

— Recunoști însă că 
acelea sint grozave ?

Mîndria fafă de valorile 
de-acasă

— Dar țara ți-ai vă
zut-o așa cum trebuie, cu 
valorile ei istorice și con
temporane, eu cultura și 
civilizația ei te-ai con
fruntat suficient ? îl în
treb eu detașat, priete
nește/ convins că răs
punsul va fi pozitiv.

— N-am prea văzut-o. 
Mărturisesc sincer. M-am 
preocupat mult să văd

----- însemnări de Ion
nării, Canalul Dunăre — 
Marea Neagră... Ce mai ? 
N-am văzut trei sferturi 
din țară. Dar aș vrea să 
revăd monumentala cate
drală Sfîntul Petru din 
Roma, castelele Loirei, 
Valea Rinului.

— Și n-ai văzut Curtea 
de Argeș,. și castelul hu- 
niazilor, și bijuteriile din 
Moldova?! Uite, sînt con

DODU BĂLAN -----
că-i aud pe unii bănuitori 
de profesie : .;Nici vorbă 
să fie adevărată, totul e 
scornit de gazetar ...pro
pagandă..." Uite, tocmai 
de aceea vreau să insist. 
Ce vrei să mai vezi pe 
acolo ?

— Teatru... Operă... O- 
peretă... cărți, muzee...

— Frumoase intenții... 
Dar pe-ale noastre le-ai

— Recunosc cît e de re
cunoscut. fără să pierd 
măsura. Sînt. firește că 
sînt unele foarte bune, 
altele discutabile, dar ar 
trebui să le poți compara 
cu ale noastre. Ai fost 
vreodată în clădirile noi 
ale Teatrului Național din 
București, Craiova, Tîr- 
gu Mureș ?

— N-am fost. N-am

mai fost nici la operă — 
adaugă el — de cînd eram 
student. Nici nu știu ce 
se mai joacă.

— De ce nu mergi, să 
vezi ? Posibilități ai sufi
ciente. chiar dacă locu
iești în provincie. Avem 
spectacole admirabile la 
toate teatrele tării, care 
pot concura cu cele mai 
prestigioase instituții de 
cultură, de acest gen. din 
lume. Crede-mă. merită 
să te ocupi si de ele. Dacă 
ai cîteva ceasuri, hai cu 
mine in mașină, să ur
căm pînă la cetățile da
cice din Munții Orăștiei.

Vechea mea cunoștință 
— al cărei nume n-are 
nici o importantă — ac
ceptă. După ce am vizitat 
vestigiile dacice , mi-a re
citat. fără nici o solicitare 
din parte-mi, un citat din 
M. Kogălniceanu. învățat 
de noi în clasa a Vl-a de 
liceu : „Istoria noastră 
are destule fapte eroice, 
frumoasele noastre țări 
sunt destul de mari, obi
ceiurile noastre sunt des-

tul de pitorești și poetice, 
pentru ca să putem păși 
Si la noi sujeturi de scris, 
fără să avem pentru a- 
ceasta trebuință să ne 
împrumutăm de la alte 
nații".

M-am prefăcut că uita
sem textul lui Kogălni
ceanu. nu m-am arătat 
deloc impresionat și-am 
adăugat sec și detașat :

— Toate popoarele au 
valorile lor care trebuie 
stimate. Nu cred însă că 
poate stima catedralele 
Sfîntul Petru din Roma, 
Notre Dame de Paris, Sf. 
Paul din Londra. 6au Sca
la din Milano. Opera din 
Viena, Metropolitan din 
New York ș.a.m.d. un om 
care nu s-a lăsat pătruns 
de frumusețea prispei pă
rintești. de stîlpii porților 
de la țară, intrati prin 
Brâncusi în cea mai mo
dernă sculptură a lumii, 
de farmecul doinei. de 
vraja mînăstirilor moldo
venești. de frumusețea 
fără seamăn a peisajului 
românesc, de tot ce s-a

construit în jurul lui si în 
sufletul oamenilor de la 
noi. vreme de aproape 
patru decenii. O istorie 
măreață, un om Si-o lume 
nouă, valori de cultură si , 
civilizație pe care alții 
vin de departe să le cu
noască. răminînd cu ini
ma la ele.

Ascultă-mă, frate. Locu
rile natale, tara în care 
ne-am născut. tradițiile 
noastre și viziunea româ
nească a lumii sînt sin
gurele lentile, și de mi
croscop, și de telescop, 
prin care un om poate 
vedea oamenii, țările si 
lumea cu folos pentru el 
și așa cum sînt. De aceea, 
dacă n-ar fi trecut atîția 
ani de cînd am părăsit 
băncile școlii, ți-aș aminti 
cîteva titluri de cărți, 
scumpe tinereții noastre : 
Tinere, cunoate-ți arborii. 
Tinere, cunoaște-ti tara, 
și aș adăuga pentru ca să 
te cunoști mai bine pe 
tine :

•Ți-aduci aminte de ele. 
bătrîne coleg ?
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CEA MAI MARE SURSA RE ENERGIE
ESTE ECONOMISIREA ENERGIEI

Verificați zilnic acest adevăr la locul 
dumneavoastră de muncă și acasă

AȘA CUM APELE MICI FAC RiURILE
MARI, „STROPUL" ECONOMISIT 

DE FIECARE ÎMBOGĂȚEȘTE FLUVIUL 
DE ENEROIE ĂL TĂRII

în plină desfășurareANIMALELOR DOMESTICE
t.

RECENSĂMINTE!
Din datele furnizate de către Comisia centrală pentru recensâmintul 

animalelor domestice rezultă câ, în ziua de 1 februarie 1984, recensâ- 
mîntul a început simultan în toate categoriile de unități - de stat și 
cooperatiste, precum și în toate cele 22 058 sectoare de recensămînt .pentru 
gospodăriile populației. în primele două zile de recensămînt, numărul ani
malelor recenzate reprezintă, față de rezultatele finale ale'recensâmîntului 
din anul trecut, 42,8 la sută la bovine, 50,5 la sută la porcine și 
37,5 la sută la ovine.

Toate aceste date, ce pun în evidență un ritm de recenzare superior 
celui din anul anterior, dovedesc că întreaga acțiune a fost bine 
pregătită, dar mai ales câ toți cetățenii, practic toate gospodăriile popu
lației au înțeles înalta îndatorire civică și patriotică ce le revine de a 
participa cu răspundere și de a asigura succesul deplin al acestei acțiuni 
de ntare importanță economică. D

Este firească întrebarea : de ce trebuie să se fereâ • Tecensămîntul 
animalelor domestice? —'pe care’"și-o pun mlilți crescători 'ele 'ariimalb': .■”'■ 
Răspunsul este simplu și izvorăște din însăși activitatea lor de zi cu zi. 
Nu este gospodar care să nu cunoască cu precizie cîte animale are la 
un moment dat în bătătură. Aceasta îl ajută să-și evalueze . propriile 
posibilități de sporire a efectivelor, să gîndească la asigurarea furajelor 
și a adăposturilor. La fel și

la nivelul întregii țâri prezintă o deosebită importanță 
cunoașterea cu precizie, an de an, a evoluției numerice 
și calitative a efectivelor de animale. Aceasta oferă con
ducerii partidului și statului, ca dealtfel fiecărui gospo
dar, informații și date exacte deosebit de utile in funda
mentarea măsurilor tehnice și organizatorice pentru dez
voltarea zootehniei, pentru creșterea efectivelor de ani
male și sporirea producției animaliere. Totodată, infor
mațiile oferite de recensămînt stau la baza stabilirii 
măsurilor privind sprijinirea crescătorilor de animale în 
sporirea efectivelor, prin dezvoltarea bazei furajere, asi
gurarea asistenței zooveterinare, ameliorarea raselor 
existente și altele.

La. Combinatul de utilaj greu din 
lași : piese de mare gabarit sînt 
prelucrate cu o maie precjzie 

dimensională
Foto : E. Dichiseanu
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evaluare 
noi, 

dezvoltarea în continuare și mai puternica 
unitățile agricole de stat și cooperatiste, cit 

cooperatori și ale țăranilor cu gospodării

Cu alte cuvinte, recensâmintul reprezintă un instrument de 
a rezultatelor măsurilor luate in timp și de stabilire a unor măsuri 
riguros fundamentate, pentru 
a creșterii animalelor atît în 
și în gospodăriile membrilor 
particulare.

Există o strînsă legătură 
Programul unic de creștere a 
și măsurile ce se vor stabili 
animalelor domestice. Scopul

între înfăptuirea prevederilor cuprinse în 
producției agricole în gospodăriile populbției 
pe baza 
esențial

datelor rezultate din recensâmintul 
al recensâmîntului este ca

fiecare gospodărie care deține terenuri agricole să 
crească un număr mai mare de animale, să-și acopere 
pe această bază consumul propriu și să contribuie într-o 
măsură mai mare atît la realizarea fondului de stat de 
produse animaliere, cît și la înfăptuirea programelor 
teritoriale de autoaprovizionare.

Organizare mai bună, 
producții sporite 

de cărbune
Ilotărîți să contribuie la asigu

rarea 
industriei siderurgice 
sporite d. 
muncă aparținînd 
miniere 
sporită răspundere de mai buna 
organizare a producției și a muncii 
in abataje, de mecanizarea și 
perfecționarea transportului. Pe 
această bază, în prima lună din 
acest an. colectivul minei Mehadia 
a extras pește plan 1 300 tone 
cărbune, iar minerii do la Baia 
Nouă — 500 tone. (Nicolae Cătană, 
corespondentul „Scinteii").

centralelor1* energetice și a 
cu cantități 

cărbune, colectivele de 
întreprinderii 
preocupă cuAnina se

Știrile sosite la redacție din toate colțurile țării, relatările transmise 
de corespondenții noștri ne pun în fața unei imagini cu caracter general : 
pretutindeni, in unitățile agricole și în gospodăriile populației, recensă- 
mîntul se desfășoară în bune condiții. Cetățenii privesc cu răspundere 
și sînt conștienți de importanța acestei acțiuni. Și ce-i mai important, 
ei au înțeles că recensâmintul nu-i o simplă operație tehnică de înregis
trare, ci un dialog. Un dialog fertil, în care deținătorii de animale prezintă 
comisiilor de recenzare, cu inima deschisă, rezultatele muncii lor, înfățișează 
proiectele din acest an de a crește și de a contracta cu statul mai 
multe animale, spre folosul lor și al întregii societăți.

Acesta este recensâmintul - un dialog cu țara, cu gospodarii de la 
sate, din care are de cîștigat fiecare cetățean !

Aurel PAPADIDC

CETĂȚENI DE LA SATE Șl ORAȘE!
Sprijiniți activ desfășurarea 

în cele mai bune condiții a re- 
censămintului animalelor domes-
tice! Vă îndepliniți astfel o în
datorire de înaltă răspundere ci
vică, vă aduceți contribuția la 
fundamentarea măsurilor pentru
dezvoltarea mai puternică a zoo
tehnieîI

R
ecuperarea 
econdiționarea 
efolosirea

RESURSELOR MATERIALE
w

Materialele refolosibile dețin un loc de cea mai mare însemnătate 
în asigurarea bazei de materii prime a economiei. Astfel, potrivit planului, 
gradul de participare a materialelor refolosibile la asigurarea resurselor 
de materii prime și materiale necesare în anul 1984 este de 52 Ia sută 
la producția de oțel, 48,3 la sută la fontă de turnătorie, 54,5 la sută Ia 
cupru, 56,6 Ia sută la plumb și 25,7 la sută la pastă de maculatură, 
înfăptuirea acestor prevederi impune adoptarea măsurilor tehnice și orga
nizatorice necesare pentru reintroducerea în circuitul economic a tuturor 
materialelor și pieselor de schimb.

Continuăm prezentarea acțiunilor ce se întreprind, precum și a pro
blemelor care se ridică în acest domeniu.

„FRUNTAȘA ÎN RECUPERĂRI"
0 fini tl M IHIIIt» MU U IWIA IIHMHII K HlMl RliMiT Oii CMIOVA » ’
Pe cartea de vizită a întreprinde

rii mecanice de material rulant din 
Craiova ar merita să figureze cu 
majuscule : „FRUNTAȘĂ ÎN RE- 
CONDIȚIONĂRI". Și aceasta deoa
rece in unitatea craioveană, speciali
zată în repararea locomotivelor de 
mare putere, s-a dezvoltat o adevă
rată industrie a recondiționărilor. in 
prezent, 40 la sută din necesarul, de 
piese de schimb pentru locomotivele 
diesel-eldctrice de 2100 CP și pen
tru cele electrice de 5100 kW, este 
asigurat în uzină, prin recondiționa- 
rea 
1983, această / activitate 
printr-o economie de piese noi eva
luată la 123 567 000 lei, cu aproape 
13 milioane peste prevederile de 
plan. Ce cantitate de metal nou a 
fost astfel „salvată" de la consum ? 
Peste 1 086 de tone ! De reținut că 
este vorba mai ales de metale nefe
roase și de oțeluri aliate, cu conți
nut ridicat de crom, nichel, vanadiu, 
indiu etc — materiale scumpe, fabri
cate din materii prime și elemente, 
de aliere procurate deseori 'din im-' 
port.

Cum se organizează activitatea de 
recondiționare a pieselor de schimb 
în întreprindere ? în primul rind, în 
cadrul unui atelier specializat, dotat 
corespunzător. în care lucrează mun
citori cu înaltă calificare și specia
liști cu bogată experiență. Dar, de 
fapt, recondiționări se realizează și 
în celelalte secții sau ateliere, atunci 
cînd e-vorba de piese specifice care 
nu necesită utilaje specializate. Ast
fel, strungarul Ion Asbra ne-a ară
tat cum- in secția II se recondi
ționează fără greș, printr-o simplă 
alezare și honuire( cămășile cilindri
lor de la motorul diesel, piese care 
pînă deunăzi se aruncau după o fo
losire mai îndelungată.

Dealtfel, de la lucruri simple a și 
început istoricul recondiționărilor in 
întreprindere, în urmă cu 13 ani. 
Dacă inițial ele se limitau la numai 
cîteva repere, în 1980 numărul lor a 
crescut la 140,, iar pentru 1985 se 
prevăd a fi recondiționate 260 de 
repere. Care este explicația acestui 
constant progres ?

— Nu lăsăm recondiționările Ia 
voia „inspirației de moment" ; pen
tru fiecare perioadă ne planificăm

rea cu 18—20 Ia sută a productivității • 
muncii.

— Fiecare organizație de partid 
analizează periodic, in ședințele de 
birou sau în adunările generale, ac
tivitatea „celor trei R“ — recupera
re,. recondiționare, refolosire — ne 
relatează tovarășul Cristian Teodor, 
secretar adjunct al comitetului de 
partid. Și, cel puțin o dată pe semes
tru. ele prezintă o dare de seamă in 
fața comitetului de partid pe între-

rat in uzi , .
pieselor ) uzate. Bunăoară, în 
această'activitate s-a ’ tradus Ce se poate învăța de la colectivul acestei unități 

care a economisit, prin recondiționare, 
piese noi în valoare de peste 123 milioane lei

să trecem la recondiționarea unui 
anumit număr de repere — preci
zează ing. Mihai Dena, șeful servi
ciului pregătirea, programarea și ur
mărirea producției. Avem un pro
gram riguros — actualizat an de an 
— fundamentat pe măsuri ce pornesc 
de la adaptarea unor mașini-unclte 
aflate în dotare și pină la crearea 
unor linii tehnologice specializate. 
De pildă, modificările aduse, de 
curînd, unei mașini de rectificat uni
versale permit recondiționarea arbo
rilor cotiți de Ia locomotive, opera
țiune foarte pretențioasă.

Aflăm, totodată, că programul pre
vede promovarea a tot ce este nou 
ca tehnologie de uzinare. Astfel, re
cent. s-a introdus sudarea cu arc 
electric sub strat de gaz protector, 

■în special la recondiționarea carca- . 
selor si scuturilor "uzate ale motoa- 
"relor de trac’țiune. Efectul ? Crește-

prindere și in consiliul oamenilor 
muncii. Lunar, această activitate este 
analizată și în grupele sindicale.

De reținut că fiecare grupă sindi
cală tine o evidență exactă cu eco
nomiile realizate din recondiționări, 
criteriu de bază la conferirea titlului 
de fruntaș'în producție. In plus, ce
lor ce s-au distins în această activi
tate li se acordă diplome de merit. 
Ei sînt evidențiați și la gazeta de pe
rete. prin stația de amplificare sau 
prin brigada artistică.

Cît de trainice sînt piesele recon
diționate ?

— Durabilitatea pieselor recondi
ționate este, in general, cel puțin la 
nivelul celor noi — precizează ing. 
M. Dona, șeful producției. Adică, ele 
funcționează ireproșabil între două 
cicluri de reparații. Iar cu ajutorul 
tehnologiilor noastre, putem asigura

cel puțin două cicluri de recondițio- 
nare.

Un bun prilej pentru cunoașterea 
și generalizarea soluțiilor valoroase 
din domeniul recondiționării pieselor 
de schimb il reprezintă schimburi
le de experiență organizate de uzina 
craioveană. La acestea participă mi 
numai reprezentanți din întreagă 
țară de la unitățile sectorului de 
material rulant, dar și de la între
prinderi industriale de diferite pro
filuri din județul Dolj, chiar și din 
cooperația meșteșugărească. Aseme
nea acțiuni pot și trebuie realizate 
periodic. Important este insă ca ele 
să se soldeze cu rezultate conc""" 
prin aplicarea tehnologiilor d 
condiționare la cit mai multe 
de schimb.

în expoziția permanentă, 
zată în întreprinderea era 
figurează pe lingă tehnolog 
recondiționare mai complica 
lizabile pe mașini-unelte și 
tehnologice specializate, și 
de soluții simple, ușor de ado, 
toate depourile C.F.R. Aceste 
ții, lesne de asimilat, pot fi ai 
cu ajutorul unor mașini-u. 
obișnuite și a citorva dispoz 
realizabile prin autodotare. I 
din aceste soluții au deja o „vcj. 
me“ de 10 .ani. Și, totuși, la de), 
rile C.F.R. continuă să se arunce, 
de an un mare număr de piese u 
te, cum ar fi cuzineții de la mot 
rele de tracțiune diesel-electri 
Considerăm,'de aceea, necesar ca 
următoarele schimburi de expertei; 
țâ organizate de întreprinderea cra-1 
inveană să se dezbată cu „musafirii" 

■de la celelalte unități de profil tocj 
mai soluțiile care pot și trebuie sa 
fie generalizate în cel mai scurt 
timp.

Ioana DABU
ț

O URIAȘA „MINA" DE

..... Oalcitlole-făcute—do-specialiști - sint 
cit se pocite de clare. Anual, in uni
tățile industriale din tara noastră se 
produc și se expediază spre turnă
torii circa 800 000 tone șpan de otel. 
Este o cantitate uriașă de metal, 
care, pregătită și gospodărită rațional, 
echivalează cu o mare economie de 
energie electrică; dar și de minereu 
de tier și cocs metalurgic, ma
terii prime aduse în cea mai mare 
parte din import. Elocvent în acest 

'sens este, faptul că o tonă de șpan 
brichetat este egală cu două tone de 
minereu de fier, o lonă de cocs me
talurgic și o importantă cantitate de 
energie electrică.

Tovarășul Sorin Buligescu, director 
adjunct al Centralei pentru recupe
rarea și valorificarea materialelor 
refolosibile, ne-a prezentat un bilanț 
exact ăl modului cum a fost valori
ficat anul trecut șpanul dc otel. Ast
fel, din cele 800 000 tone șpan rezul
tate pe ansamblul economiei națio
nale, circa 300.000 tone de șpan au 
fost expediate jdin unitățile indus
triale și transportate pe distante 
mari sub, formă alinată, neprelucra
tă. Ce consecințe are transportarea 
și folosirea șpanului afinat, nebri
chetat. ? Iată numai cîteva date re
feritoare la greutatea volumetrică a 
șpanului, in funcție de felul cum 
este transportat :

® afinat : 250—350 kg pe mc
© mărunții : 1 000—1 200 kg pe mc 
O balotat : 2 200—2 700 kg pe mc
O brichetat : 4 000—5 000 kg pe mc 
Prin urmare, greutatea volumetri

că a șpanului brichetat este de 
aproape 4—5 ori mai mare decit a 
celui mărunții. Altfel spus, șpanul 
mărunțit ocupă numai a 4-a parte 
din capacitatea unui vagon de cale 
ferată, iar in rest se transportă... aer. 
Neajunsurile provocate de expedie
rea nepregătită a șpanului nu se 
opresc însă aici. După cum ne-a re
latat tovarășul Ion Boran, directorul 
întreprinderii „Oțelul roșu", din

FIER
V

■cauza- greutății- volumetrice ■scăzut & .-urmă,--da-» —după- cum
— a fost tergiversată in mod 
țificat. Astfel, întreprinderile 
crătoare din Ministerul I... 
Construcțiilor de Mașini. Ministerul 
Industriei de Mașini-Uneltc, Electro
tehnică și Electronică,- precum și 
unele unități ale Centralei pentru 
recuperarea și valorificarea materia
lelor refolosibile au fost dotate in 
perioada 1970—1976 cu sfărimătoare 
de șpan. In felul acesta, greutatea

a fierului vpehi primit se prelung^.-;’- 
te in mod ii.ejusiificai timpul de ela
borare a șarjelor in cuploarele elec
trice și Siemens-Martin. Cifrele sînt 
edificatoare : anul trecut, la între
prinderea ..Oțelul. roșu", timpul de 
încărcare la cuptoarele Siemens- 
Martin a fost mai mare cu o oră din 
■cauza nepregătirii fierului vechi, 
pierzîndu-se ■ totodată și cantități 
mari de căldură prin deschiderea re

vont vedea 
nejus-- 
prelu- 

Industriei

Ce trebuie întreprins pentru traducerea în viață 
a măsurilor privind sortarea și brichetarea șpanului

petată a ușilor. Din aceeași ' cauză, 
încărcarea cuptoarelor electrice de 
50 tone s-a făcut, in medie, cu două 
bene, iar a celor de 100 tone 
bene, ceea ce a determinat 
girea șarjelor cu circa 40 de 
Pe intregul an. prelungirea 
a însumat 1 780 ore la oțelăria Sie- 
menș-Martin și 1 741 ore la oțelăria 
electrică. în consecință, consumul 
suplimentar s-a ridicat la -circa 14 000 
MWh energie electrică și'3 000 tone 
combustibil convențional, adică a- 
proximativ 10 Ia sută din consumul 

-total de energie și combustibil. în 
același timp, pierderile de producție 
au totalizat 17 5.00 tone 
electrică și 12 200 tone 
Siemens-Martin. în plus, 
sută din șpanul afinat
prin ardere în cuptoarele de elabo
rare a oțelului.

Ce alte date pot demonstra mai 
convingător necesitatea și importan
ța brichetării șpanului înainte de a 
fi transportat si folosit în otelării ? 
Dealtfel, 
se pune 
Povestea

cu 3—4 
prelun- 
minute. 
șarjelor

la oțelăria 
la oțelăria 
circa 20 la 
s-a pierdut

această problemă nici nu 
acum pentru prima dată, 
ei începe cu multi ani în

volumetrică a șpanului a crescut Ia 
circa 1 000 kg pe mc.

In vederea îmbunătățirii situației. 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini și Ministerul Industriei 
Metalurgice au elaborat in anul 1976 
un program de asimilare în fabrica
ție a instalațiilor de brichetat și ba
lotat strunjituri de oțel, iar în anul 
următor au întocmit un program de 
dotare a unităților din subordine, 
care prevedea execuția și montarea 
a circa 200 prese de balotat și bri
chetat șpan. în anul 1979. cînd au 
fost analizate aceste programe, s-a 
constatat însă că nu se executase 
decit o singură presă de brichetat 
șpan, la întreprinderea de utilaj 
greu „Progresul" din . Brăila, presă 
care funcționează si în prezent.

în aceste condiții, s-a întocmit un 
alt program, actualizat, pentru anul 
1980 și perioada 1981—1983. Din acest 
program, care prevedea să se exe
cute 135 instalații de brichetat șpan, 
s-au 
lății.

Nu 
ci de

executat. însă numai 10 insta-

de programe s-a dus deci lipsă, 
consecventă in îndeplinirea lor.

' .. ' ' I

Acesta este dealtfel și motivul pen-i 
,-țru care reamintim, apum, ultimul —i 
sperăm’— asemenea program, subli
niind importanta respectării lui, cii 
atît mai mult cu cit există practici

■ întrunite toate condițiile necesarei 
Mai exact, în anul 1981, printr-uri 
ordin al Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini s-a stabilit să 
se proiecteze și asimileze în fabri
cație două instalații unitare pentru 
prelucrarea șpanului, eu capacitatea 
de 1,5 tone și, respectiv, 3 tone pe 
oră, care să cuprindă un ansamblu 
de utilaje format în principal din 
.sortator, foarfecă de porționat, sfă-lj 
rimător de șpan cu ciocane, trari-*’ 
sportoare cu racleți și pr*eșă de bri-> 
chetat.

Pozitiv este faptul că;. în preferit, 
ambele tipuri de instalații au fost 
omologate și au intrat in fabricația 
de serie la întreprinderea mecanica 
din orașul Dr. Petru Groza. Deci, s-a 
făcut ceea ce era esențial și aștep-i 
Lat de multi ani : proiectarea și rea
lizarea instalațiilor. Acum rămîne ieri 
unitățile beneficiare să comande uti
lajele de care au nevoie, în pro
gram prevăzîndu-se 165 instalații de 
brichetat și 8 sfărimătoare de șpan. 
în această privință, lucrurile nu start 
însă tocmai’ bine. După cum 
informat tovarășul 
dreanu, inginer-șef 
rii. pînă în prezent 
menzi numai pentru 
cu termene de livrare 
Este adevărat, utilajele 

■gat de curînd și deci 
toate unitățile au aflat ____  _____
Deși ar fi fost cazul. Precizăm îrisăi 
că Centrala pentru recuperarea șj 
valorificarea materialelor 
bile a hotărît ca, incepînd 
1985, șpanul să fie preluat 
portal numai dacă a. fost 
Deci, unitățile interesate 
concluzia ce se cuvine.

___ he-a 
Octavian Co

al întreprinde-*' 
s-au primit co- 
20 de instalații 

în acest ari. 
s-au omolo- 
poate că nu 
acest lucru,

reiolosi- 
cu anul 

și trans- 
prelucrat; 
să tragă’

Ion TEODOR

Pregătirea campaniei de primăvară-sub imperativul producțiilor record!
BIHOR:

Graficul
de

in
acum,

cimp
început de februarie în Cîmpia 

Crișurilor. La C.A.P. Sîntandrei, o zi 
de muncă asemeni oricărei alta. în 
biroul inginerului Ioan Pop, președin
tele unității, rețin atenția o serie de 
grafice pregătite pentru adunarea 
generală. Transcriu citeva cifre : in 
acest an urmează să se obțină, în 
medie la hectar, peste 6 000 kg grîu, 
13 000 kg porumb boabe și circa 50 000 
kg sfeclă de zahăr. Ce se face acum 
pentru realizarea .acestor producții ?

„Principala noastră preocupare o 
constituie sporirea potențialului pro
ductiv al solului, îndeosebi prin ad
ministrarea de îngrășăminte organi
ce — ne spune președintele coopera
tivei. Sintem cu toții ferm hotărîți să 
facem păiriîntul să 
bogat".

Din cele 200 hectare 
însămîntate cu sfeclă 
mătate vor: fi fertilizate cu gunoi de 
grajd. Această lucrare s-a făcut pe’ 
65 hectare, fiind administrate între 
40—50 tone gunoi la hectar. La po- 
runib se aplică, de asemenea, 30—40 
tone îngrășăminte naturale la hectar 
pe 40 la sută din suprafața destinată

acestei culturi, pînă în prezent fiind 
fertilizate 80 hectare din cele 150 
programate. Intrucît pămîntul este 
dezghețat, la această lucrare sînt fo
losite 16 căruțe-platformă. Pînă sea
ra, fiecare atelaj a transportat, în 
medie, 8 tone de gunoi de grajd, 
evidențiindit-se cooperatorii loan 
Boitoș, Heiman Iosif din Palota, loan 
Matei și Ioan Gib din Sîntandrei.

Lingă satul,Palota, griul a răsărit 
bine. Pe o parcelă de 100 hectare, 
mecanizatorii Gabril Moldovan și 
Aurel Chipe efectuau fertilizarea su
plimentară cu îngrășăminte chimice.

Seara, la ședința operativă de la 
sediul cooperativei, s-a consemnat 
îndeplinirea întocmai a programului 
de lucru stabilit pentru ziua respec
tivă. (Ioan Laza).

TULCEA:

rodească

prevăzute 
de zahăr.

mai

a fi
ju-

La pomii bine îngrijiți 
poți merge, sigur, 

toamna cu sacul
Ne aflăm în 

fota de pe uliță 
tă. Cooperatorii se îndreptau 
locurile lor de muncă. împreună cu 
Ion Munteanu, șeful fermei vegetale 
nr. 3, plecăm in sectarul zootehnic, 
unde acesta avea întîlnire cu 15 con
ducători de atelaje, repartizați să

satul Agighiol. For- 
la ora 7 este eviden- 

spre

transporte gunoiul de grajd pe o solă 
de 50 hectare ce urmează să fie cui-’ 
tivată cu sfeclă de zahăr. La sosirea 
noastră, căruțașii incărcau de zor 
atelajele, iar primele cinci din ele 
și plecaseră în cîmp. Ne-am conti
nuat drumul la ferma vegetală nr. 1. 
Aici, pe una din sole cooperatorii 
adunau resturile vegetale de pe ară
tură pe care le făceau grămezi. Pe o 
parcelă vecină, cultivată cu grîu, 
cițiva bărbați împrăștiau îngrășămin
te chimice cu mina. în fruntea lor 
se afla Gheorghe Mocanu, președin
tele cooperativei. „Urmărim perma
nent starea de vegetație a culturilor 
de toamnă — ne spune președintele 
unității. Și specialiștii au decis că 
griul și orzul au nevoie de hrană 
pentru a vegeta bine. Cum terenul 
este desfundat din cauza ploilor și 
nu putem intra cu utilajele mecanice 
la fertilizat, aplicăm îngrășămintele 
manual".

Cea mai intensă activitate se des
fășura însă în vie. Aici, 75 de coope
ratori executau tăierile de rodire. 
„Pînă la această dată — ne spunea 
Constantin Ipate, șeful fermei viti
cole — s-au efectuat tăieri pe apro
ximativ jumătate din cele 194 hec
tare dă vie pe rod. în medie, reali
zăm cinci hectare pe zi. în acest 
ritm, pînă la sfîrșitul lunii februarie 
vom încheia lucrarea pe întreaga su
prafață".

Care a fdst 
muncă ? 
tele unității me spunea că _ .. 
făcut tăieri de rod pe 6 hectare de

vie, au fost fertilizate cu îngrășă
minte organice și chimice 30 de hec
tare și s-au reparat 300 de asper- 
soare. O zi de muncă, ca multe altele, 
care dovedește, prin rezultatele în
registrate, că pregătirile pentru cam
pania agricolă de primăvară avan
sează in ritm rapid. (Neculai Amihu- 
lcsei).

CALARAȘI:

Milioane de răsaduri 
pentru grădinile

bilanțul zilei de
La ora 17, președin- 

s-au

primavern
„Modul in care se desfășoară 

aceste zile activitatea specifică pro
ducerii legumelor ne îndreptățește să 
credem că anul'acesta va fi un an 
al producțiilor record" — aprecia to
varășul Gabriel Postole, directorul 
trustului județean • al horticulturii. 
Completăm această apreciere cu cele 
constatate intr-un raid prin cîteva 
unități agricole din județ.

în cooperativele agricole și pe te
renurile asociațiilor specializate, fer
tilizarea suprafețelor repartizate a fi 
cultivate cu legume se apropie de 
sfîrșit. Unitățile care vor cultiva le
gume timpurii în spații protejate 
și-au amenajat paturi calde, creîn- 
du-se astfel condiții pentru obține
rea unor răsaduri de bună calitate.

în

Așa stau lucrurile la I.P.L. Lehliu, 
la asociația economică Oltenița, la 
cooperativele agricole Roseți și Ceacu 
și la ferma trustului de specialitate 
Călărași. La C.A.P. Roseți, semăna
tul în răsadnițe a și început. Rădița 
Halmagiu, Mariana Dumbravă și Mir 
hai Coteanu — legumicultoare cu 
multă experiență — semănau tomate 
în spațiile protejate, care ocupă 20 
hectare. Șefa de fermă, ing. Ștefana 

.Ivan, ne-a asigurat că in acest an lu- 

. crările au. început bine, fiecare sorti
ment de legume va fi semănat in 
epoca optimă. S-a trecut, și la ame
najarea celor 5 hectare de solarii ce 
vor fi cultivate cu tomate și varză 
timpurie.

Și la C.A.P. Al. Odobescu. șefa de 
fermă, ing. Luxița Lungu, împreună 
cu membrii cooperatori pregăteau 
paturile calde pentru producerea ră
sadurilor de ardei, vinete și alte le
gume. în acest *sens există o preocu
pare atentă și în asociațiile legumi
cole Jegălia, Chiselet, Ulmeni, Cuza 
Vodă, unde se lucrează intens la asi
gurarea necesarului de biocombusti- 
bil, pămînt vegetal și nisip pentru ca 
însămînțarea în răsadnițe să se des
fășoare conform ultimelor recoman
dări tehnice, adică în perioada 10—20 
februarie. Astfel, Ia Jegălia, Ulmeni 
și Cuza Vodă s-a trecut 
rea paturilor calde, iar 
Chiselet, unde lucrările 
mai greu, au fost luate 
tru recuperarea rămînerilor în urmă. 
(Rodica Simionescu).

la amenaja- 
la asociația 
au demarat 
măsuri pen-
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Ca acasă
De cum și-a luat munca in 

primire ca educatoare la grădi
nița de copii din satul Prisaca 
Domei, județul Suceava, proas
păta absolventă a Liceului pe
dagogic Cristina Doroftei și-a 
petrecut multe seri desenind și 
confecționind tot felul de obiec
te care să împodobească încă
perile grădiniței. Și-au făcut 
apariția și florile. Intr-o zi, în 
timp ce spăla geamurile și zu
grăvea pereții, cineva („n-are 
importanță numele și funcția" 
— zice ea) a luat-o drept femeia 
de serviciu și ea nu s-a supărat. 
S-a supărat insă în clipa în care 
vizitatorul, aflind că e noua e- 
ducatoare, a intrebat-o dacă nu 
îi e rușine să facă ce face.

— Rușine, de cine ? — s-a 
oțărit ea. Și de ce ? De mică de 
tot, chiar de la grădiniță, pă
rinții mei, amândoi muncitori ti
pografi, m-au învățat că mun
ca e cinste și demnitate-, 
eu tot așa am să-i învăț pe 
pii, și fac tot ce trebuie să 
să se simtă aici ca acasă...

iar 
co- 
fac

I In fruntea obștii
’ru întîmplător, sătenii din 

hitiș, localitate de munte de 
neleagurile Bacăului, l-au 
pe Grigore Crăciun pre- 
te al asociației crescători- 
e animale. „Bădia", cum îi 
msătenii, se află, de ani de 
în fruntea celor care se in- 

tnicesc cu creșterea vitelor, 
omul în bătătură 20 de 

rine, din care 7 vaci cu lapte, 
de oi, doi porci și un mare 

umăr de păsări. De îngrijirea 
>r se ocupă împreună cu soția, 
'ara — la munte, iarna — în 
irajduri. Produsele le valorifi- 
ă prin contracte încheiate cu 

statul și veniturile anuale bat în 
jur de 100 000 de lei.

I

I
la Întreprinderea 

! fluvială 
au fost 

navei „Tudor 
' pentru o 

în 1. '
toate

I la 
Vladi- 

întilnire 
mijlocul ' cărora 

strădaniile ?iI
I
I
I
I

Moment 
sărbătoresc

32 de proaspeți pensionari, 
care au lucrat ani si ani de-a 
rîndul la întreprinderea de 
navigație fluvială NAVROM 
Galați, au fost_ invitați 
bordul 
mirescu" 
cu cei 
au trăit 
bucuriile de marinari. După ce 
au* asistat la un frumos program 
artistic special organizat pentru 
ei, foștii marinari au fost in
vitați să-și depene... poveștile 
marinărești adevărate. Primele 
povești din viața lor de foști 
marinari și. proaspăt pensionari. 
Tuturor li s-a adresat urarea de 
a trăi, in putere și sănătate, cel 
puțin cit nava pe care se aflau, 
navă trecută de mult de 100 de 
ani!

!
I
I

I Cărți rare
In fondul de aur al Bibliote

cii județene Bacău se află multe 
cărți vechi și documente de o 
importanță excepțională. Prin
tre acestea, amintim „Cazania" 
lui Varlaam, tipărită la Iași în 
1643, „îndreptarea legii" (Tirgo- 
viște — 1652), „Floarea daruri
lor" (1715). De curînd colecția 
de rarități a bibliotecii s-a îm
bogățit cu o lucrare deosebit de 
valoroasă. Este vorba de „Ilia- 
da și Odysseea" lui Hbmer, apă
rută în 1540. Cartea are o legă
tură originală făcută din piele, 
bogat și frumos ornamentată, 
constituind un foarte atractiv și 
interesant material de studiu 
pentru bibliofili.
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La înălțime!
Automodeliștii asociației spor

tive „Cimentul" din Turda s-au 
întors de la un important con
curs internațional cu o fru
moasă colecție de medalii si 
titluri de campioni internațio
nali. In dificila întrecere cu 
concurenți redutabili din mai 
multe țări, turdenii s-au situat 
pe primul loc. Gheorghe Barbu 
Si Olimpiu Sîrbu au cucerit, la 
probele individuale, fiecare cite 
două medalii de aur, iar Cris
tian Rodeanu — una de bronz.

Succesul lor de acum se adau
gă celor obținute în anul trecut, 
cind automodeliștii din Turda 
au cucerit mai multe titluri de 
campioni si vicecampioni națio
nali și internaționali, 9 medalii 
de aur, 5 de argint si 4 da bronz. 
Vn amănunt, nu lipsit de impor
tanță : juniorii aceleiași asocia
ții au ocupat locul I pe țară. De 
unde se vede că schimbul de 
miine vine puternic din urmă, 
automodeliștii turdeni dorind să 
se mențină... la înălțime !
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„Cu stima 
și considerație"

„Despre pasiunea și strădania 
profesorului Pavel Covaci din 
comuna Macea, județul Arad — 
ne scrie Gligor Moțiu Bulduș — 
se poate scrie și se poate vorbi 
numai cu stimă și considerație. 
Ani multi din viață și i-a con
sacrat înființării și în comuna 
Macea a unui parc dendrologic. 
El a reușit să aclimatizeze aici 
arbori reprezentativi din toate 
colțurile țării, dar și de pe alte 
meridiane ale globului. Nu pu
țini din arborii și arbuștii aflați 
acum in parcul de la Macea sînt 
rarități, între care se numără și 
vestitul „arbore al pagodelor", 
originar din China. Pentru ca 
parcului să-l confere un plus 
de atracție, profesorul pensionar 
Pavel Covaci s-a gindit să „acli
matizeze" aici, pentru început, 
citeVa veverițe. Celui sau celor 
care-l pot ajuta cu frumoasele 
jucăușe ghidușe le mulțumește 
anticipat".

Cine se înscrie la cuvint ?

I
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Rubrică realizată de
Petre POPA ■
cu sprijinul corespondenților
Scînteii"
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Incandescența muncii oțelarilor 
așteptată pe scena muncii culturale
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Pe platforma Combinatului side
rurgic Galați lucrează cîteva zeci de 
mii de oameni ai muncii, aici reali- 
zîndu-se însemnate cantități de cocs, 
fontă, oțel și laminate pe agregate 
foarte moderne, de proporții ciclo
pice, multe dintre ele unice în tară. 
Singură, producția acestei cetăți de 
metal, cea mai mare din România, 
o întrece de două-trei ori pe cea a 
unor județe mai puțin dezvoltate 
industrial. Am făcut aceste precizări 
pentru a se înțelege, pe de o parte, 
sarcinile economice mobilizatoare pe 
care le are de îndeplinit combinatul 
gălățean, iar pe de alta — dimensiu
nea forței umane chemate să le rea
lizeze. Pentru că, practic, siderurgiș- 
tii și familiile lor reprezintă acum 
circa două treimi din populația Ga- 
lațiului. Iar acest lucru implică în
datoriri importante, inclusiv pe linie 
cultural-artistică.

Tovarășii Pompiliu Besoiu, pre
ședintele comitetului sindicatului de 
la combinatul siderurgic, și Mihai 
Canache, vicepreședinte al aceluiași 
organ, sînt conștienți de însemnăta
tea sarcinilor ce revin, pe această 
linie, sindicatelor de pe platformă. 
Ni se oferă chiar o seamă de argu
mente ale preocupărilor curente — 
manifestări, acțiuni diverse — in
clusiv un succint bilanț al rezulta
telor în finala ultimei ediții a Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei". Reținem că formația de dans 
tematic a Combinatului siderurgic 
Galați a ocupat un loc I, iar corul 
bărbătesc și brigada artistică a 
uzinei de piese de schimb și repara
ții siderurgice — locul al III-lea. 
Alte formații s-au clasificat pe locu
rile fruntașe la faza județeană. Este 
de reținut, de asemenea, activitatea 
cenaclului literar „Slova oțelului" — 
ai cărui membri au obținut distinc
ții importante atît în Festivalul na
țional „Cîntarea României", cît și în 
alte confruntări artistice interjudețe- 
ne. O bibliotecă cu aproape 30 000 
volume și o alta, cu profil tehnic, 
creează o imagine a activității cu 
cartea. Desigur, unele colective au 
preocupări mai statornice pe linie 
cultural-artistică, amintind în rîndul 
acestora : uzina de piese de schimb 
și reparații siderurgice, uzina de la
minate plate, uzina de producere și 
distribuire a energiei in siderurgie, 
direcția mecano-energetică, serviciul 
de investiții și altele.

Nu ne-aba propus însă o evidență 
a tuturor succeselor obținute aici. 
Nu stă în firea siderurgiștilor Ga- 
lațiului să se laude prea tare. Dim
potrivă. A surprins plăcut, în dis
cuțiile avute cu interlocutorii noștri, 
tonul pronunțat autocritic. Am re
ținut, de pildă, că în urmă cu vreo 
doi-trei ani în combinatul siderur
gic existau cam 30 de brigăzi ar
tistice, iar acum sînt numai vreo 
nouă.' Tot în trecutul apropiat (anul 
1981) s-a consumat și ultima apari
ție a Festivalului anual al brigăzi
lor artistice din ramurile metalurgie- 
construcții de mașini, manifestare 
denumită . „Incandescențe", care 
ajunsese atunci la ediția a Vl-a. 
Gîndindu-ne la numărul mare de 
oameni ai muncii, la trebuințele lor 
culturale, dar și la numărul, firesc, 
la fel de mare de talente (cunoscu
te și necunoscute) pare de neînțeles 
de ce la nivelul combinatului nu ac
tivează formații reprezentative de 
teatru, montaj literar-muzical, grup 
satiric sau brigadă artistică, echipe 
de dansuri populare sau taraf etc. 
încercînd a răspunde la această ne
dumerire, discutăm cu Petrache 
Bostan, maistru principal, președin
tele comitetului sindicatului de la 
uzina de piese de schimb și repa
rații siderurgice, despre activitatea 
uneia dintre puținele brigăzi artis
tice rămase în viață, cea de la a- 
ceastă uzină, formație — cum 
spuneam — distinsă în finala Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei". „Am lucrat cu un textier de la 
întreprinderea de construcții, mon

I
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Cu un an și mai bine în urmă. 
Comitetul județean Vaslui al P.C.R. 
a trasat consiliului județean al sin
dicatelor sarcina de a efectua o ana
liză amănunțită asunra situației can
tinelor muncitorești din județ : cum 
se prezintă ele din punct de vedere 
economic, cum asigură materializa
rea principiilor alimentației după 
criterii științifice, ce fel de meniuri 
sînt oferite abonatilor. cum este în
treținută rezerva de alimente 
ș.a.m.d.

— Pentru că o analiză scrisă — ne 
relatează tovarășul Nistor Boscioacă, 
președintele consiliului județean al 
sindicatelor — nu putea exprima 
suficient de sugestiv situația reală, 
am recurs și la ajutorul imaginilor. 
Am filmat activitatea din fiecare 
cantină. A ieșit un film cu părți 
pozitive și negative. La „premieră" 
au fost convocati toți directorii de 
întreprinderi deținătoare de cantine 
din județ, președinții comitetelor de 
sindicat, directorii de întreprinderi 
comerciale. Filmul cuprindea, cum 
am spus, și lucruri bune, dar și ima- 
gihi din care se desprindeau grave 
deficiente de organizare, neglijente 
de tot felul și la tot pasul. Factorii 
de răspundere au fost invitați să re
flecteze asupra lucrurilor văzute și 
să ia neîntîrziat măsurile care se 
impuneau. De la această acțiune — 
a încheiat interlocutorul nostru — a 
trecut peste un an. așa încît cred că 
acum veți găsi la cantine numai 
aspecte bune.

Pornind de la aceste asigurări și 
după ce am văzut și noi filmul res
pectiv. am optat pentru vizitarea a 
două cantine aproape vecine, ase
mănătoare ca mărime.

...Mai întîi. la întreprinderea de 
materiale izolatoare. Cantina acestei 
întreprinderi are o capacitate de 
peste 500 de locuri. Și pentru cură
țenia care domnește în incinta ei, 
pentru mîncarea excelentă servită 
muncitorilor și-a căpătat un bun 
renume. Deși prețul unei mese este 
destul de modest — 9 lei — această 
unitate are și beneficii. Un sfert de 
milion de lei pe an. împreună cu 
președintele sindicatului. Doru Miti- 
telu. si cu șeful cantinei. Vasile Io- 
nescu, facem un „inventar" al măr
furilor depozitate, al animalelor 
crescăte în sectiile-anexă :

— Ca să putem oferi mincare bună 
muncitorilor, ne relatează șeful uni
tății. am creat o gospodărie-anexă în 
care creștem anual cite 200—300 
porci șj 2—3 mii păsări de curte. 

taje și reparații siderurgice, Dima 
Dogaru, orientind textul pe o pro
blemă de mare actualitate în uzină, 
combinat și în țară — acțiunea celor 
trei R : recuperare, recondiționare, 
refolosire. Am dorit ca textul să nu 
menajeze pe nimeni, ci să prezinte 
situația așa cum este. N-am ținut 
cont că, procedîndu-se astfel, poate 
fi criticat vreun șef de secție sau 
cineva din conducerea uzinei. In 
fond, care mai' este rostul brigăzii 
dacă nu și acela de a spune lucru
rilor pe nume ? Am prezentat cu 
această formație, în doi ani, un 
număr de 32 spectacole în secțiile

însemnări 
de la Combinatul 
siderurgic Galați 

Două cantine vecine, 
rezultate la... mare dii

însemnări
despre unități de alimentație publică 

din municipiul Vaslui

au dtit cam 45 000 cărți ; mai 
vizitate sînt filialele, 14 la număr, din 
combinat). Desigur, casa de cultură 
a sindicatelor, alături de toate cele
lalte spații culturale ale orașului pot 
fi .și ale siderurgiștilor, atît pentru 
evoluții pe scene, cit și în calitate 
de spectatori. Este mult, este puțin ?

întrebărilor, cîte le-am avut, am 
încercat să le răspundem cu ajuto
rul tovarășului Ion Postelnicu, pre
ședintele comisiei pentru activitatea 
politică și cultural-educativă de 
masă din cadrul consiliului jude
țean al sindicatelor. „Cauza ce a 
condus la starea de lucruri mențio
nată, ne spunea dumnealui, ține în 
bună măsură de oameni, de preocu
parea celor care au sarcini în aceas
tă direcție, de sprijinul, uneori in
suficient, al unor organizații de 
partid din secții sau uzine. O ana
liză recentă, realizată de noi, a evi
dențiat situația, stabilindu-se măsuri 
apte s-o îmbunătățească".

Să le amintim și noi : crearea de 
formații reprezentative la nivelul 
platformei (teatru muncitoresc, 
taraf, dansuri populare, brigadă ar
tistică, montaj literar-muzical ș.a.), 
consolidarea celor existente (cor 
bărbătesc, dans tematic, orchestră de 
muzică ușoară, cineclub, cerc foto, 
cenaclu literar ș.a.), înființarea la 
fiecare uzină a 1—4 brigăzi artistice 
alături de alte formații diverse, 
permanentizarea activității lor prin 
reprezentații, reluarea festivalului de 
brigăzi artistice „Incandescențe", 
pregătirea unui spectacol , muzical- 
coregrafic de ținută pentru „Ziua 
metalurgiștilor", organizarea de ex
poziții de fotografii, artă plastică, a 
unui concurs de texte de brigadă. 
Ca măsură imediată notăm depista
rea de noi talente pentru formațiile 
artistice prin realizarea unei ample 
selecții în rîndul. colectivelor de oa
meni ai muncii din combinat. în
cheiem aceste rînduri cu speranța că 
pe această platformă industrială a 
superlativelor, unde totul este im
presionant prin succese, măreție sau 
dimensiuni, și despre activitatea 
cultural-artistică se va putea vorbi 
în curînd tot la... superlativ.

Dan PLĂEȘU
corespondentul „Scînteii"

„România-film“ prezintă : „BOCET. VESEL"
producție a Casei de filme trei >

Scenariul : Siito Andras, Mircea Moldovan. Costumele : Gabriela Ric- 
șan. Decorurile : Gheorghe Bălășoiu. Muzica : Tiberiu Olah. Imaginea : 
Liviu Pojoni. Regia : Mircea Moldovan.

Cu : Aristide Teică, Alexandru Lungu, Florina Cercel, Dem Rădulescu, 
Tamara Buciuceanu-Botez, Tatiana Filip, Nicolae Manolache, Stelian 
Stancu, Mircea Cosma, Paul Lavric.

Film realizat in studiourile Centrului de producție cinematografică 
„București".

lucrează noaptea — mănîncă la can
tină.

...Ne oprim apoi la Fabrica de 
confecții. Ne oprim și ne surprinde 
faptul că, deși era ora prînzului. la 
cantină nu venise aproape nimeni. 
Curînd aflăm, că, din cei cîteva mii 
de muncitori ai fabricii, sînt abonați 
la cantină numai 100 ! De ce ? Mai 
toti abonatii care se găseau la masă 
au declarat că mîncarea e inconsis
tentă, fără gust. Totul pare pregătit 
în fugă și din produse de proastă ca
litate. Cerem explicații șefului can
tinei. tovarășul Eugen Burghelea. și, 

în acest scop, le invităm la fata lo
cului și pe tovarășele Teodora Dima, 
președinta comitetului de cantină, si 
Eufrosina Angheluță, președinta co
mitetului de sindicat.

Șeful cantinei încearcă să ofere 
cîteva „explicații" : nu are gospo
dărie-anexă — aceasta ar fi cauza 
inconsistentei meniurilor. Și nu are 
gospodărie, pentru că nu are pămînt. 
îi întrebăm, dacă întreprinderea, sin
dicatul ori direct administrația can
tinei au solicitat consiliului popular 
vreunul dintre fostele maidane și te
renuri nefolosite din preajma orașu
lui. Nu. n-au cerut. „Teren ar fi —• 
intervine secretara consiliului muni
cipal al sindicatelor, tovarășa Au
rica Tubol — îl deține întreprin
derea de alimentație publică". 
Dar, aflăm că între cantină și forul 
tutelar — întreprinderea de alimen
tație publică — nu s-â ajuns ia o 
înțelegere. Anume : aceste două uni
tăți se tot gîndesc cum să facă încît 
să crească pe același teren si porci, 
și păsări fără ca aceste animale să 
se amestece între ele !

Soluția unui gard despărțitor între 
cele două gospodării încă n-au gă
sit-o... Iar în aceste condiții toate ali

FORMAREA VIITORILOR SPECIALIȘTI 
in climatul educativ și stimulativ al producției

De peste 30 de ani pleacă din Iași, 
cel mai vechi centru universitar al 
tării, spre întreprinderile textile și 
de pielărie din tară, noi si noi pro
moții de ingineri, pregătiți și hotă- 
rîti să-și pună în slujba tării întrea
ga lor capacitate de muncă și crea
ție. Continuatoarea tradițiilor învă- 
tămîntului superior în acest profil — 
care-si are rădăcinile în cursul de 
pielărie, din 1912, de la Universita
tea din Iași și cel de tehnologie- 
textilă. din 1922, de la Școala poli
tehnică din București — Facultatea 
de tehnologia și chimia textilelor, 
unică în peisajul nostru universitar, 
s-a dezvoltat an de an pentru a face 
fată cu succes misiunii de a pregăti 
specialiști pentru industria ușoară, 
în trei profile diverse : filatură-te- 
sătorie. tricotaje-confectii Si tehno
logia chimică a produselor textile, 
pielii și înlocuitorilor.

Apreciind la adevărata sa valoare 
conceptul potrivit căruia un bun in
giner și specialist nu se poate for
ma numai în săli de cursuri sau în 
bibliotecă, sîntem preocupați de per
fecționarea continuă a pregătirii 
profesionale a studenților în pas cu 
dezvoltarea și modernizarea indus- 

t triei, asigurindu-le acele cunoștințe 
și deprinderi care să-i formeze ca 
factori activi de perfecționare a uti
lajelor și tehnologiilor, de ridicare a 
calității produselor, de promovare a 
progresului tehnic. Baza de instrui
re. de cercetare și producție a stu
denților a crescut. în ultimii ani — 

“prin sprijinul direct al Ministerului 
Industriei Ușoare și al centralelor 
de profil, „beneficiarii" absolvenți
lor noștri — cu șase stații pilot, nu
mai pentru pregătirea de specialita
te facultatea dispunind. în prezent, 
de peste 35 laboratoare, cu apara
tură si utilaje de înaltă tehnicitate. 
Recent, facultatea noastră a fost do
tată cu noi spatii de învățămînt, 
cercetare și producție, cu laboratoa
re înzestrate cu aparatură modernă, 
care permit pregătirea temeinică a 
studenților în domeniul analizei si 
controlului textilelor, activitate de 
mare importantă în munca lo<r vii
toare. din producție. De asemenea, 
o statie-pilot pentru specializarea în 
finisarea produselor textile permite 
cadrelor didactice și studenților des
fășurarea cercetării în domeniul pro
ceselor de vopsire și albi.re a texti
lelor, prin tehnologii noi, neconven- 
tionale. utilizînd cîmpul electric de 
înaltă frecventă, ultrasunetele, mi
croundele etc.

Experiența ne-a dovedit că pregă
tirea pentru muncă a viitorilor spe

mentele sînt cumpărate de pe piață.
— Carnea — ne spune șeful canti

nei — o cumpărăm de la întreprin
derea noastră tutelară, iar zarzava
turile si legumele de la întreprin
derile de legume și fructe. Pentru 
iarnă sîntem aprovizionați destul de 
bine.

Reținem expresia „destul de bine", 
raportînd-o la cantitățile de produse 
cumpărate astă-toamnă special pen
tru sezonul rece. Rezultatul : varză : 
zero kg ; pastă de tomate : zero kg ; 
fasole : 200 kg ; cartofi : 4 000 kg.

Puțin, foarte puțin — chiar și Ia 
un număr redus de abonați. Cum 
procedează în aceste condiții respon
sabilul cantinei, de unde se aprovi
zionează ? Zilnic pleacă după măr
furi. Meniurile sînt alcătuite în 
funcție de ceea ce se găsește. Cît 
privește condițiile de conservare a 
produselor existente... Vizităm depo
zitul de cartofi al cantinei — Și îi 
găsim amestecați cu pămînt, depozi
tați într-o încăpere umedă, igrasioa
să'. tocmai bună pentru... o crescăto
rie de ciuperci.

Am întrebat pe președinta comite
tului de sindicat și pe președinta 
comitetului de cantină cum de este 
tolerată situația generală a cantinei.

— E și vina noastră, pentru că nu 
am controlat mai insistent modul 
cum funcționează cantina, dar vina 
principală o poartă întreprinderea 
de alimentație publică. Personalul 
de servire, inclusiv responsabilul, 
aparține acestei întreprinderi, nu fa
bricii.

Opinia tovarășei director, repre
zentantul întreprinderii. Amelia Li- 
chenu : „De trei luni de zile cău
tăm un alt șef de cantină. Actualul 
șef nu are nici o chemare pentru 
această meserie".

Ni s-a părut de prisos s-o între
băm pe directoare unde „îl caută și 
nu-1 găsește" (în tot Vasluiul) pe 
noul șef de cantină.

Desigur, direcția comercială jude
țeană va reuși să facă neîntîrziat 
ordine și la cantina fabricii de con
fecții. Factorii de decizie din județ 
au datoria de a analiza problemele 
bunei funcționări a cantinelor mun
citorești. Eventual, invitînd din nou 
la un film — care ar putea fi bine 
actualizat cu imagini luate de la 
cantina fabricii de> confecții. Un fel 
de „al doilea episod". Și ultimul de 
acest gen.

Gh. GRAURE
P. NECULA 

cialiști se realizează cu deosebită 
eficientă direct in unitățile industria
le. in climatul educativ și stimulativ 
al producției. De aceea, am organi
zat activitățile practice ale studen
ților și în unitățile productive ieșe
ne: la întreprinderea „Victoria" este 
amenajat un atelier de tesătorie. iar 
la întreprinderea de tricotaje „Mol
dova" si Fabrica de confecții func
ționează direct secții de producție în 
care lucrează studenti. Pentru acti
vitatea de cercetare-proiectare a 
studenților din anii IV și V se în
cheie anual contracte de colaborare 
cu toate centralele industriale din 
tară, astfel ca prin proiectele de di
plomă să fie rezolvate problemele 
concrete ale modernizării și dezvol
tării producției.

Avem așadar, toate condițiile 
pentru a realiza, . în acest an de 
studiu, un învățămînt de calita
te, pentru adîncirea procesului de in
tegrare a studiului cu cercetarea și 
producția. La Consfătuirea de lucru 
pe problemele muncii organizato
rice și politico-educative de la Man
galia, ca și cu prilejul deschiderii 
noului an universitar, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a trasat șco
lii de toate gradele îndatoriri 
de înaltă răspundere, vizînd îm
pletirea educației generale a tinere
tului cu spiritul revoluționar, pa
triotic. Aceasta presupune îmbinarea 
mai strînsă, mai profundă a activi
tății de pregătire profesională a vii
torilor specialiști cu bogate și com
plexe acțiuni politico-educative, me
nite să-i formeze și în calitate de 
cetățeni activi, cu spirit revoluțio
nar, hotărîți să-și îndeplinească cu 
înaltă răspundere îndatoririle ce le 
vor reveni la viitoarele locuri de 
muncă, în viata politică și obștească 
a localităților respective. Depinde 
numai de noi toti, cadre didac
tice și studenti, utilizarea cu 
maximă eficiență a timpului de 
studiu și de producție, îmbogățirea 
și diversificarea acțiunilor educative, 
orientarea activității de cercetare și 
producție spre obiective prioritare, 
de maximă utilitate și eficiență 
pentru industria textilă. în acest 
context, considerăm că planul de 
cercetare și microproductie reali
zat de studenti și cadre didactice în 
anul 1982,( în valoare de 15 milioane 
lei, este o sarcină minimă pentru 
perioada care urmează. Activitatea 
de cercetare și microproductie din 
facultate este mai ferm orientată, 
în actualul an universitar, spre 
elaborarea unor soluții eficiente 
de reducere a consumului de ma-

Un poet al redeșteptării naționale

Mult înainte de Labiș, Cîrlova e 
în literatura noastră primul 
adolescent genial, secerat îna

inte de vreme de un destin potriv
nic. A trăit puțin, precipitat și, mai 
ales, „sub pecetea tainei". Nu știm 
mai nimic despre viața lui, în care 
singurul, dar esențialul gest este în
scrierea, în 1830, în proaspăt înfiin
țata miliție națională. Sublocotenent, 
„strîns in uniformă ca-ntr-un corset 
de fată", a trecut în 1831 în neființă, 
doborît, la numai 22 de ani, de 
una dintre acele epidemii pe care 
necontenita frămîntare de armii 
străine și secătuirea țării le cro- 
nicizaseră în Principate. In ab
sența unor date mai bogate de 
istorie literară — ironia soartei a fă
cut ca pînă și mormîntul să-i dis
pară! — putem spune că adevărata 
lui biografie e opera. O tulburătoare 
simetrie îl leagă și aici, postum, de 
Labiș. Ca și acesta, a cîntat „prime
le iubiri", a cunoscut „frămîntarea 
intimă", s-a „luptat cu inerția" 
timpului și a limbii, a invocat bărbă- 
tește „virsta de bronz" și bătăliile 
unei iminente „ere a entuziasmului". 
Sinceritatea lui Cîrlova e în pri
mul rînd de ordinul expresivității, 
e deci o facultate estetică, indicînd 
un artist în stare să facă din „temă" 
un motiv de im
plicare personală. 
Cele cinci poezii, 
care au rămas de 
la el corespund 
de aceea tot atî- 
tor ipostaze ale 
eului si. desigur, 
tot atîtor direcții 
esențiale ale lirismului nostru.

în ciuda puținătății operei. Cîrlova 
e un ctitor. Poemele lui marchează 
o dublă resurecție națională : o dată 
în planul celebrării avintului înnoi
tor, a conștiinței patriotice, și, si
multan, în acela al emancipării poe
ziei înseși. Prin el, marile teme lirice 
se „românesc", vorbesc adică lumii 
de la meridianul sensibilității noas
tre. Față de Văcărești, de Conachi, 
de Stamati, care i-au supraviețuit 
mult, dar au rămas, artisticește vor
bind, în trecut, Cîrlova trăiește mai 
Curînd în viitor, într-o vîrstă ulteri
oară a literaturii. Prin ușoara în
dreptare a unor muntenisme, cîteva 
din poeziile lui par a fi scrise aproa
pe de noi, cu o sintaxă lirică neaștep
tat de actuală. Faptul trădează un 
exercițiu poetic mai insistent decît 
s-ar deduce dint.r-o creație atît de 
restrînsă. Dealtfel, Eliade, cel care i-a 
publicat primele poezii în Curierul 
românesc și i-a deplîns dispariția 
prin acest vers memorabil: „O stea, 
care răsare chiar într-al său apus", 
mărturisea într-o scurtă prezentare 
că autorul Ruinurilor Tîrgoviștii 
scrisese și mai înainte poeme „mici, 
dar pline de foc". Nu s-a aflat nici
odată cum vor fi fost acestea, ori
cum și atestarea existenței lor e su
ficientă, căci explică siguranța, ma
turitatea „tehnică" a poetului. El ar 
mai fi tradus din Zaira lui Voltaire 
și ampla poemă a lui Musaios, Hero 
și Leandru (ce lasă posibile urme în 
peisajul marin din finalul înserării). 
Cu astfel de gusturi, Cîrlova rămînea 
pe moment un om al veacului ilu
minist, dominat încă de normele 
estetice clasice. Prima lui poezie, 
Păstorul întristat, e nu întîmplător 
foarte în spiritul acestora. într-un 
decor arcadic, un „păstor tînăr, fru
mos la fată" își cîntă „sub umbră 
deasă de pom stufos" jalea stîrnită 
de absența iubitei „cu chip prea 
dulce, prea drăgălaș". Idilismul a- 
cesta, deprins la școala lui Gessner 
și Florian, ar fi azi insuportabil dacă 
n-ar fi cumpănit de două dairuri na
turale neobișnuite : unul e știința de 
a umaniza convenția pastorală prin 
probabilul contact cu folclorul, cu 
lumea ciobănească atît de prezentă 
atunci în țările române, celălalt e 
ochiul „regizoral", înlesnirea de a 
situa economicos în spațiu, de a „de
cupa" cadrele cu grijă pentru deta
liul pictural semnificativ.

în înserare, această aptitudine a 
viziunii plastice atinge repede pla
nul de sus. Șinele poetului este adus 
în prim planul poemului, a cărui 

175 de ani de la nașterea 
lui Vasile Cîrlova

terii prime și valorificare, a ma
terialelor recuperabile, pe baza unor 
tehnologii și metode de proiectare 
originale, spre obținerea unor noi 
produse chimice pentru protecția 
linurilor în depozite, pentru finisa
rea pieilor și a produselor textile sau 
recuperarea energiei termice din 
tăbăcării și finisajele textile — ceea 
ce va constitui un pas înainte atît 
în ce privește creșterea calității în
vățământului în acest domeniu, cit 
și în creșterea eficienței economice 
a tehnologiilor de producție.

Cîteva realizări înregistrate re
cent ne dovedesc că ne aflăm pe 
un drum bun. Astfel, calificativele 
bune și foarte bune obținute de stu
denti la activitățile profesionale sint 
dominante la toate disciplinele teh
nice, fiind superioare celor din anii 
precedenți. A fost elaborat un nou 
și eficient procedeu de obținere 
a materialelor textile nețesute din 
mai multe sisteme de fire și 
semitort. consolidate prin inter- 
țesere ; originalul procedeu se află 
acum în stadiu de aplicare la între
prinderea „Industria Iutei" din 
București, scontîndu-se economii 
anuale în valoare de peste 2 milioa
ne lei. Au fost realizate și noi uti
laje și produse pentru industria 
textilă și de pielărie : mașina recti
linie automată de tricotat, cu selec
tare electronică și cu posibilități de 
tricotare și după contur (concepută 
în colaborare cu specialiști din cer
cetare și producție din București, 
Tg. Mureș și Iași) ; substanțe pelicu- 
logene, destinate finisării și înnobi
lării pieilor naturale, sau înlocuitori 
ai caseinei (obținuți pe baza unor 
procedee originale. în premieră mon
dială, pe care facultatea le oferă și 
la export).

Sarcinile de pregătire și perfec
ționare a forței de muncă și specia
liștilor, formulate în documentele 
Congresului al XII-lea și Conferin
ței Naționale ale partidului, ' ne 
impun și nouă, unităților de îr.- 
vățămînt superior, noi programe r’e 
activități, mai chibzuite, mai eficien
te sub raport instructiv și formativ, 
un climat de muncă și disciplină, de 
exigență, pentru a contribui la reali
zarea înaltelor deziderate ale pregă
tirii pentru muncă și viată a tinere
lor generații.

Conf. dr. inej. D. EIUȚE 
decanul Facultății de tehnologia 
și chimia textilelor 
din Institutul politehnic 
„Gh. Asachi" — lași

esență constă, dincolo de figurația 
pastorală, mitologică într-o lungă și 
dramatică meditație asupra condiției 
umane. Filmat în încremenirea lui 
geologică, peisajul — „pe care oste
nește vederea alergind" — e privit 
de sus, prin mierea unei lumini 
crepusculare. Dar priveliștea din 
afară și cea lăuntrică tind a se/uni 
sub semnul romanticei damnări a 
insului superior. De la pastel se 
ajunge, așadar, la poema filosofică 
preocupată de relația omului cu uni
versul. j

Toată această dialectică — a sen
sibilității și a genurilor lirice — răz
bate în Ruinurile Tîrgoviștii, punctul 
cel mai înalt al poeziei lui Cîrlova, 
Inspirată de Volney, poate și de Del- 
lile, ambii poeți ai ruinelor, ai pre
carității naturii umane, elegia e co
rectată în sens patriotic și însuflețită 
de un mesianism viguros. Emfaza, 
alegorismul, atît de dezagreabile* 1 
chiar la Volney, dispar cedînd pasul' 
reflecției asupra destinelor patriei.} 
Dacă în stilul preromanticilor ruine
le sînt invocate ca simbol al perisabi
lității faptei omenești, ele sint nu 
mai puțin un temei de „nădejde" și 
de „ajutor", constituind, totodată, 
„de cuvinte si de idei izvor". Muti
lată de cenzură, căreia proslăvirea 

libertății si înfie
rarea tiranilor i 
se vor fi părut, 
firește, inaccep
tabile. poezia ne
cesită un gest de 
paleontologie, de 
reconstituire din 
fragmentele exis

tente a ansamblului originar. De 
la orgolioasa invocare a ..slavei 
strămoșești" la sfidarea finală a tira
niei va fi fost o trecere organică, o 
gradație la care Cîrlova se arăta în
totdeauna priceput. Chiar și în ab
sența ei, finalul sună grav, ca un 
lamento energic în numele unui „pă
mînt robit" : „Deci priimiți, ruinuri, 
cît voi vedea pămînt / Să viu spre 
mîngăiere, să plîng p-acest mormint, 
/ Unde tiranul încă un pas n-a cu
tezat, / Căci la vederea voastră se 
simte spăimîntat". Remarcabile sînt 
aici, dincolo de fluență, de străluci
rea eminesciană a cîtorva imagini, 
emisia amplă, suflul prelung — de 
vîntoasă scăpată din peștera eoliană 
a limbajului al perioadei lirice.

uzinei și în combinat. Recunosc, am 
dorit să obținem și un premiu în 
finală, iar pentru aceasta ne-am 
zbătut, am cerut ajutorul specialiș
tilor, l-am primit, am ținut cont de 
el și rezultatul este cel cunoscut".

Am înțeles din vorbele maistrului 
Bostan că brigăzile celelalte au dis
părut, fie sufocate de „ajustările" 
cerute de feluriți factori la textele 
prezentate, fie din cauza delăsării 
îndrumătorilor. Firește, un oraș cum 
este Galațiul — cu trei teatre, tot 
atîtea muzee, o bibliotecă județeană, 
o casă de cultură a sindicatelor și 
alte instituții artistice — oferă po
sibilități importante pe linia educa? 
ției culturale celor două treimi din
tre locuitorii săi care sînt legați de 
activitatea siderurgică. Ca atare nu 
putem să limităm mijloacele de in
fluențare pe această linie doar la 
formațiile existente acum pe plat
formă. însă cum sînt folosite aceste 
posibilități ? De curînd Teatrul mu
zical „N. Leonard" a prezentat, în
tr-o hală din combinat, spectacolul 
de estradă „Revista revistelor". La 
sfîrșitul anului trecut, Teatrul dra
matic a fost în același loc cu „An
chetă asupra unui tînăr care nu â 
făcut nimic" de Adrian Dohotaru. 
Totuși, asemenea evenimente nu au 
devenit obișnuite, teatrele nu au 
stagiuni permanente pe platforma 
combinatului. Au în schimb emoții, 
în fiecare seară, numărîndu-și spec
tatorii care intră în sălile de la se
diu. Sau în contractarea de abona
mente la spectacole. Maistrul Bostan 
explica gustul încă redus pentru 
teatru al siderurgiștilor prin două 
clemente : prezența rară a spectaco
lelor prezentate chiar în combinat 
și absența actorilor, regizorilor in 
îndrumarea formațiilor de gen, 
atîtea cite există aid. Ceva adevăr 
este în spusele sale, dar oare se 
poate vorbi de formarea gustului 
pentru artă în cazul miilor de spe
cialiști care lucrează în combinat, 
oameni trecuți prin școli înalte, pre
gătiți, cu un nivel corespunzător de 
cultură generală ? Nu, hotărit lu
cru, și aici tot despre slaba preo
cupare a îndrumătorilor — cultu
rali, și nu numai ! — este vorba.

în discuțiile purtate am remarcat, 
dealtfel, că se fac puțind pași irr 
întimpinarea instituțiilor de spec
tacol, a autorilor, a scriitorilor, gă- 
lățeni care, totuși, ar putea sprijini 
mai mult desfășurarea acțiunilor 
cultural-artistice din combinat.

Cîteva cuvinte despre spațiile în 
care se desfășoară această activita
te. Exceptîndu-le pe cele din uzine 
și secții — săli de ședințe care pot 
deveni săli culturale, de repetiții — 
mai ‘există un dub, care intră în 
reparații capitale pentru nu se știe 
cît timp. Mai este și o bibliotecă, 
situată la periferia cartierului „Du
nărea", unde în ianuarie intraseră 
numai Vreo 60 de cititori, iar în 
întreg anul 1983 — doar 5 800 (care

Folosim cu bune rezultate cele 6 ha 
de pămînt date în folosință de pri
mărie în jurul întreprinderii. Cul
tivăm cu forțe proprii porumb și 
sfeclă furajeră pentru animale, iar 
acum un an am organizat și un so
lar de aproape 1 000 mp pentru le
gume. Este adevărat, nu reușim încă 
să ne autoaprovizionăm sută la sută, 
dar aproape jumătate din produsele 
pe care ar trebui să le cumpărăm de 
pe piață ni le procurăm singuri. 
Beneficiile obținute din vînzarea 
semipreparatelor la domiciliu, din 
desfacerea răcoritoarelor în chioșcuri 

de incintă le folosim la îmbunătă
țirea meniurilor servite. De exem
plu : oferim came la masă în 4 din 
cele 6 zile lucrătoare ale săptăminii; 
de asemenea. îmbunătățim, calitativ, 
deserturile.

Vizităm magaziile de provizii. Gă
sim acolo, bine păstrate, aproape 
1 000 kg fasole. 10 000 kg cartofi, 
aproape 2 000 kg de varză. 1 000 kg 
zarzavat în sere, peste 500 kg pastă 
de tomate.

Reîntorși în cantină, stăm de vorbă 
la masă cu tînărul Teodor Olaru, 
lăcătuș mecanic în întreprindere. îl 
întrebăm :

— Cînd vă gînditi la cantină, la 
mîncarea bună și ieftină pe care spu
neți că le găsiți aici în fiecare zi, 
care anume dintre factorii de con
ducere ai întreprinderii vă vin in 
minte ? Cui credeți că i se cuvin 
laude ?

— E o întrebare grea. De cantină 
se ocupă în egală măsură atît direc
torul întreprinderii, cît și sindicatul, 
comitetul de cantină, șeful cantinei. 
E o colaborare strînsă din care iese 
un lucru bun. Dovada : o treime din 
muncitori — adică toți cei care nu

Același ton protestatar, aceeași pos
tură exponențială sînt de aflat în 
Rugăciune. Lungul monolog de aici 
e o conversație în ton vindicativ cu 
divinitatea, cum numai Arghezi 
avea să poarte mai tîrziu. Mai de
grabă laic decît „creștin", poc,tul nu 
caută „ființa naltă" cu „șoapta tris
tei rugi" ; replicile Iui sînt mai cu
rînd imperative, categorice, repro
șuri violente rostite de un om pen
tru care destinul patriei e supremul 
reazem existențial : „Deci cu drep
tate, naltă Putere / Dă ascultare unui 
ce cere / Patriei sale bine, folos. / 
Cunoaște-i dreptul uitat de tine / Și 
de aceea călcat d-oricine, / Ce i se 
cade, dă-i cu prisos". Ruga culmi
nează într-o viziune luminoasă, pro
fetică, a soartei „de raze plină, / Ce 
se gătește ăstui pămînt".

Sub aparențele lui delicate, Cîrlova 
ascundea o psihologie marțială, era 
un ostaș ce nu pregeta să-și dăruie 
viața patriei nu doar la modul .me
taforic. Entuziasmul lui la reînființa
rea armatei pămîntene fu mare, do
vadă Marșul (Oștirii române), ale 
cărui versuri, iscate din alămuri tu
nătoare, conving și azi. în scurta lui 
viață, Cîrlova descoperea astfel un 
filon cercetat apoi in Deșteptarea 
Romaniej, în Răsunetul lui Mureșa- 
nu ori în acea „Marseilleză" româ
nească, pe care Iosif o intitula im
perativ La arme! Poet al condiție'i 
umane, Cîrlova se arată deci și poe-’ 
tul unei patrii eterne, al cărei viitor 
îl întrevedea cu ochii mari, într-o 
demnă și reculeasă uimire. în aceas
tă unitate sînt de aflat dealtfel azi 
adevăratul său legat spiritual, ac
tualitatea lirismului său profund și 
angajat.

Ioan ADAM
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătoririi zilei dumneavoastră de naștere și a aniversării 
activității dumneavoastră politice. îmi este plăcut să vă adresez, în numele 
poporului, al guvernului peruan și al meu personal cele mai bune urări 
pentru fericirea Excelenței Voastre și pentru continua întărire a relațiilor 
cordiale care unesc cele două țări ale noastre.

FERNANDO BELAUNDE TERRY
Președintele Republicii Peru

Sosirea în Capitală 
a tovarășului Alvaro Cunhal, 
secretar general al Partidului Comunist Portughez

Cronica
Ambasadorul Republicii Peru la 

București, Roger Eloy Loayza Saave
dra, a oferit, vineri, o recepție cu 
prilejul încheierii misiunii în țara 
noastră.

Au luat parte Maria Groza, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, re-

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 4 februarie, ora 20 — 7 fe
bruarie, ora 20. în țară : Vremea va 
fi în general închisă. Vor cădea preci
pitații slabe, izolate, sub formă de la- 
poviță și ninsoare în nordul și estul

FOTBAL :
ȘTIRI SPORTIVE

Arbitrii meciurilor Dinamo 
București — Dinamo Minsk
U.E.F.A. a făcut cunoscut brigăzile 

care vor arbitra meciurile Dinamo 
București — Dinamo Minsk din sfer- 
tiAile de finală ale „Cupei campioni
lor europeni".

Astfel, meciul tur de la Tbilisi (7 
martie), va fi arbitrat de o brigadă 
spaniolă (la centru : L. Castillo), iar 
partida de la București (21 martie) 
de o brigadă engleză (la centru : K. 
Hackett).

în primul meci al turneului pe 
care îl întreprinde in Egipt, echipa 
de fotbal S.C. Bacău a jucat la Cairo, 
in prezența unui numeros public, cu 
formația Zamalek. Partida S-a în
cheiat la egalitate 2—2 (1—1). Fotba
liștii români, transmite coresponden
tul sportiv al agenției M.E.N., au 
dovedit o bună condiție fizică și au 
prestat un joc tehnic, atacanții ratînd 
multe ocazii favorabile.

POLO. — La bazinul „Floreasca" 
din Capitală a început vineri cel 
de-al 5-lea turneu al campionatului 
national de polo pe .apă, în ziua 
inaugurală Dinamo București între- 
cind cu 16—8 (5—4. 2—1, 5—-2, 4 1) 
formația Steaua București.

Alte rezultate : Rapid București — 
Industria linii Timișoara 14—9 ; 
Voința Cluj-Napoca — C.S.U. Con
strucții București 8—7.

SCHI. Sîmbătă și duminică se vor 
desfășura, la Predeal, întrecerile pen
tru „Cupa U.G.S.R." la schi, finala 
pe municipiul București, la care vor 
participa 352 de sportivi și sportive. _

în programul competiției figurează 
probe de slalom special și fond.

TENIS. între 24 si 26 februarie se 
va disputa la Stuttgart meciul din
tre echipele R.F. Germania si Argen
tinei, con tind pentru primul tur al 
competiției internaționale de tenis 
„Cupa Davis".

BRAZDA DIN OGRADĂ"
(Urmare din pag. I)
cartofi, 150 000 ouă, 6 000 kg carne 
de pasăre, 15 000 kg carne de porc, 
1 000 kg carne de iepure și altele. 
Asta, deocamdată. Pentru că, așa 
cum am văzut și în Programul unic, 
așa cum spunea și secretarul general 
al partidului, prevederile de creștere 
a producției agricole în gospodăriile 
populației trebuie considerate mi
nime.

— Care sînt posibilitățile de la 
care porniți ?

— Baza modernă de care dispu
nem și mijloacele materiale. Adică 
incubatorul de la care am dat să
tenilor anul trecut 186 000 pui de-o 
zi. Anul acesta vom da 250 000, un 
sfert de milion ; maternitatea de 
scroafe, de la care am dat anul tre
cut oamenilor, spre creștere și în
grășate 400 purcei. Anul acesta vom 
da 800 ; suprafețele atribuite coope
rativei de consiliul popular pentru 
a acoperi o bună parte din nutrețul 
animalelor de prăsilă. Și nu în ul
timul rînd — oamenii, atît îngriji
torii și ceilalți lucrători ai coopera
tivei, care și-au perfecționat acum, 
în iarnă, calificarea, cît și toți cei
lalți săteni, contractanții adică.

Mai avem și alte posibilități : 
• Formarea fondului avicol-mațcă 
propriu, adică creșterea a 4 000 găini 
pentru ouă de incubator. Anul tre
cut, ouăle erau aduse de la diferite 
unități din județ, ba și din alte 
părți. Cu cheltuieli multe, cu riscuri 
de tot felul, cu rase care nu întot
deauna erau potrivite zonei noastre. 
Ceea ce ne-a obligat la școlarizarea 
cuvenită a două tinere din comună. 
Căci nu poți lăsa atîta păsăret pe 
mina oricui. ® Pafdosirea cu lemn 
recondiționat a boxelor de nașteri și 
alăptare de la. maternitatea de 
scroafe și crearea unor țarcuri de 
refugiu pentru purcei, ca aceștia să 
nu fie striviți. Aceasta a redus 
aproape la zero mortalitatea purcei-

cinema
• Un petic <te cer : SCALA (11 03 72)
— 0; 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 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
0 Program ele desene animate — 9; 
11; 13; 17,30; Căruța cu mere — 15,15; 
19,30: DOINA (16 35 38).
O Fructe de pădure : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Dragostea si revoluția : UNION
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20, LIRA (317171) — 15,30; 17,30;
19,30.
• Miezul fierbinte ai plinit : GIU
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18: 20, COSMOS (27 54 95) —
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.
• Nu pot să-ți spun adio : CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45.; 
18; 20.
e Îndrăgostit la propria dorință : 
SALA MICA A PALATULUI — 17,15; 
20. POPULAR (35 15 17) — 15,30; 17,30; 
19,30.

zilei
prezentanți ai altor ministere și in
stituții centrale, oameni de artă și 
cultură.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

țării și, local mai ales sub formă de 
ploaie în celelalte regiuni. Vîntul va 
sufla slab, pînă la moderat cu unele 
intensificări, predominînd din sectorul 
estic în Muntenia, Dobrogea și Moldo
va și din sectorul sud-estic în Banat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 8 și plus 2 grade, izolat mai 
coborîte, iar maximele vor oscila între 
minus 4 șl plus 6 grade. Se va pro
duce ceață cu caracter local, îndeosebi 
în centrul țării și la munte.

Căpitanul nejucător al selecționa
tei argentiniene, Gerardo Woltber- 
ger. a comunicat următoarea forma
ție : Guillermo Vilas, Jose Luis 
Clerc. Alejandro Ganzabal și Roberto 
Aguello.

Cantu 79—77 ; 
Barcelona

★
în turneul de tenis de la Rich

mond (Virginia), jucătorul american 
John McEnroe l-a eliminat cu 6—3, 
6—4 pe compatriotul său Rodney 
Harmon, Tntr-o altă partidă. Steve 
Denton (S.U.A.) l-a întrecut cu 6—3, 
6—3 pe Manuel Orantes (Spania).

BASCHET. în turneul final al 
„Cupei campionilor europeni" la 
baschet masculin s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Banco Roma — 
C.S.P. Limoges 82—76_; Maccabi Tel 
Aviv — Colombani 
Bosnia Sarajevo — B.C. 
96—90.

După disputarea a șase etape^ în 
clasament conduc echipele ~ " 
celona, Colombani Cantu și 
Sarajevo

BOX. La Marsilia, în meci pentru 
titlul de campion european de box 
la categoria semigrea, francezul Ri
chard Caramanolis 
abandon in repriza 
torul centurii, 
Koopmans.

După meci, Rudi 
clacat că se retrage din activitatea 
competițională.

B.C. Bar- 
Bosnia 

cu cite 10 puncte.

l-a învins, prin 
a 9-a, pe dețină- 
olandezul Rudi

Koopmans a de-

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRONOSPORT 
NE INFORMEAZĂ:
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NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 3 FEBRUARIE 1984
EXTRAGEREA I : 80 65 5 29 78 
55 52 84
EXTRAGEREA a Il-a : 57 60 28 59

41 13 64 37 81 ■
Fond total de cîștiguri t 1 424 500 

lei, din 
tegoria

care 407 127 lei report la ca-.
1.

cauza răcelii sau a strivirii 
Instituirea controlului medi

ale cooperativei, cit și la să-

nutrețuri de la
atît pentru șeptelul propriu,

lor din 
lor. • _________  __________
co-veterinar periodic sau ori de cîte 
ori e nevoie, 'atît la bazele de pră- 
silă ‘ ‘ *
teni. • Obligativitatea ca de fiecare 
dată cînd se iau 
bază, 
cît și pentru contractanți, un mem
bru al conducerii cooperativei , să 
participe la recepție și să se asigure 
de calitatea nutrețului. • Crearea 
unui fond-matcă pentru iepurii de 
casă spre a pune la dispoziția cetă
țenilor pui spre creștere. • Folosi
rea atelajelor cooperativei ‘ pentru 
transportarea nutrețului la domici
liul sătenilor care au încheiat con
tracte pentru animale.

Dar activitatea de organizare a 
producției în gospodăriile populației, 
prin mijloacele specifice coopera
ției, nu cuprinde numai aspecte de 
sprijin pur material.

— Nu trebuie așteptat ca produ
cătorii să vină ei la sediu să ne 
spună despre starea animalelor sau 
a păsărilor contractate — continua 
interlocutorul. Vizitîndu-i pe oa
meni, chiar dacă nu e vorba de un 
necaz, fie că îi sfătuim cum să în
grijească și mai bine animalele, fie 
aflăm de la ei lucruri utile pentru 
ca treaba să meargă și mai 
Dealtfel, numeroase activități 
cooperativei au fost sugerate de 
producătorii înșiși.

Ni se vorbește, între altele, 
inițiativa Savetei Savu, una dintre 
cele mai harnice muncitoare in 
cooperativa agricolă de producție, 
președinta comitetului comunal de 
femei. Ea a propus ca fiecare să
tean să urmeze în timpul iernii 
cursuri practice de scurtă durată de 
anatomie elementară, pentru a pu
tea trata el însuși 
păsările în caz de 
Saveta Savu este 
șele comunei și în 
dele adunate de pe

bine, 
ale

de

animalele, sau 
boală incipientă, 
una din frunta- 
ce privește roa- 
lotul în folosință

• Ultimul cartuș : TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Gară pentru doi : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 19,45, 
VOLGA (79 71 26) — 9; U,45; 14,30;
17,15; 20, GLORIA (47 46 75) — 9; 14,15; 
17; 19,45.
• Afacerea Plgot : 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 SĂRII 
(31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Fără panică, vă rog : TOMIS
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
30,
• CapturațI-i la barieră. : FLACARA 
(20 33 40) — 15; 17; 19.
0 Ulzana, căpetenia apașilor : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
• Salamandra: PATRIA (11 86 25) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, BUCU
REȘTI (15 61 54) — 8,45; 11; 13,15;
15,45; 18; 20,15, FAVORIT (45 31 70) — 
8; 12; 14; 16; 18; 20, MELODIA
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Războiul stelelor : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 8,45 11,30; 14,15; 17; 19,30. 
0 Capcană neobișnuită : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
© Strada Hanovra î FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15;

La invitația C.C. al P.C.R., vineri 
dimineața a sosit în Capitală tova
rășul Alvaro Cunhal, secretar gene
ral al Partidului Comunist Portu
ghez, care face o vizită de prietenie 
în țara noastră.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Portughez este însoțit de 
Albano Nunes, membru al C.C. al 
P.C.P., șeful secției externe a parti
dului.

La București a avut loc, vineri, 
plenara Comitetului național pentru 
apărarea păcii din Republica So
cialistă România. A fost analizată 
activitatea desfășurată de Comitetul 
național, de comitetele județene, 
municipale și orășenești pentru apă
rarea păcii în anul 1983, în colabo
rare cu celelalte organizații de masă 
și obștești, pentru a face cunoscută 
și a contribui la transpunerea în 
practică a politicii partidului și sta
tului nostru, consacrată ridicării pa

Participanții la plenara Comitetului național pentru apărarea păcii 
vă adresează cu profundă emoție și nețărmurit respect, pentru tot ce 
ați făcut și faceți în apărarea dreptului popoarelor la viață, Ia 
pace și securitate, omagiul lor fierbinte, văzind în dumneavoastră 
un erou al păcii, simbol și întruchipare a celor mai nobile năzuințe 
nutrite de poporul român, care, in acest moment de răscruce in des
tinul umanității, desfășoară, sub înțeleaptă dumneavoastră conducere, 
o luptă fără preget pentru înflorirea și dezvoltarea multilaterală a 
patriei, pentru triumful păcii și al colaborării între națiuni. Sîntem 
mîndri că politica de pace a României socialiste, al cărei promotor 
strălucit sinteți dumneavoastră, stirneșie un amplu ecou in rindul 
organizațiilor și mișcărilor pentru pace din lumea întreagă, al cercu
rilor largi ale opiniei publice mondiale. însușindu-ne pe deplin apre
cierile dumneavoastră, analizele profund științifice privind evoluția 
și tendințele vieții internaționale, noi, participanții la plenară, vă 
asigurăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, 
urmindu-vă neabătut exemplul de generoasă dăruire, de autentic 
umanism și spirit revoluționar, nu ne vom precupeți nici o clipă 
forțele în înfăptuirea neabătută a politicii României socialiste, că ne 
vom spori continuu contribuția la promovarea și înfăptuirea idealu
rilor de pace, independență și colaborare între popoare. (Agerpres)

Duminică, 5 februarie PLANUL LA EXPORT
Tragere excepțională 

Pronoexpres
Agențiile Loto-Pronosport con

tinuă vinzarea biletelor pentru 
tragerea excepțională Pronoex
pres de la sfîrșitul acestei săp- 
tămînî, care oferă participanți- 
lor multiple posibilități de a 

. obține autoturisme „Dacia 1 300", 
mari sume de bani variabile și 
fixe și excursii în U.R.S.S. sau 
R.D. Germană. Pentru atribui
rea câștigurilor se vor efectua 
șase extrageri în două faze cu 
un total" de 42 de numere. Se 
poate participa pe variante sim
ple, variante combinate și com
binații „cap de pod", achitate 
sută la sută sau în cotă de 25 
la sută. Biletele de 25 lei va
rianta au drept de cîștiguri la 

; toate extragerile. Sîmbătă. 4 
.fȘbriiă&e._estg .idtinia..zi.,clej5.ar-. 
tidpare.

vorbin-

„Brazda

(Leon

ogradă 
interlo- 
sursele

și din ogradă. Sau despre Leon Bo- 
locan, muncitor zootehnist care și-a 
chemat consătenii la întrecere pen
tru „Cea mai îngrijită și bogată 
ogradă".

Am discutat cu acești doi gospo
dari din comună despre perspecti
vele practice ale» sporirii cantităților 
de bunuri alimentare de pe loturile 
în folosință, de pe terenul din curți. 
Da, amîndoi citiseră Programul 
unic. Semnificativ lucru, 
du-ne despre el, fiecare a amintit 
de „brazda din ogradă", 
din ogradă aduce belșugul in casă 
și trebuie muncită ca lumea. Cine 
nu-și dorește casa mai îndestula
tă ?“ (Saveta Savu). „Cine nu prețu
iește brazda din curte n-o prețu
iește nici pe cea din cîmp. înainte 
de a-mi intra în casă, eu îl invit pe 
oricine să-mi vadă curtea". 
Bolocan).

...Intr-adevăr, brazda din 
de care ne vorbeau cei doi 
cutori constituie una din 
importante ale creșterii bunăstării 
oamenilor. Despre modul în care în
țeleg țăranii din Bilca prevederile 
Programului unic, menite să dea un 
nou impuls marii producții de pe 
micile brazde, care să le asigure ve
nituri sporite celor ce le lucrează, 
aveam să ne dăm seama înainte de 
plecare. Doi săteni, un bărbat și o 
femeie, veniseră să semneze con
tractele pentru produsele ce le vor 
preda anul acesta. Dar ambii, nu 
veniseră cu mina goală. Bărbatul, 
Constantin Cîrdei, venise și să pre
dea pe loc o parte din acestea : 
șase păsări mari. Femeia, Reveca 
Aconstantinului — 150 de ouă. Res
tul — cîte o mie de litri de lapte îl 
vor preda pe parcursul anului. Se 
interesau, deocamdată, de puii de o 
zi, de purceii pe care-i vor primi 
spre creștere. își făceau încă de pe 
acum socotelile privind cîștigurile 
pe care le vor obține. Cu certitudi
nea pe care o poate da numai 
brazda muncită.

13,30; 15,45; 18; 20,15, FLAMURA
(85 77 12) — 8,15; 12; 14; 16; 18; 20.
© Despărțire temporară : GRIVITA 
(17 08 58) — 12,30; 16; 19,30.
© O afacere murdară : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30, CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15; 17,15; 19,30. 
0 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; 13,30; 15,45; 
18; 20.
© Lanțul amintirilor : ARTA (21 31 86) 
— 9; 12; 15,30; 19.

teatre

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Miu Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., Olim
pia Solomonescu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

triei pe noi culmi de progres și ci
vilizație, instaurării unui climat de 
pace, securitate și largă colaborare 
între națiuni. Plenara a adoptat pla
nul de activitate pe anul 1984.

în încheiere, participanții au 
adresat tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, o telegramă în care, printre 
altele, se spune :

(Urmare din pag. I)

i

mat de ordine și disciplină, o ri
guroasă organizare a producției și a 
muncii, urmărindu-se zilnic, pe în
tregul flux de fabricație, stadiul în
deplinirii planului la export.

în același timp, în spiritul înalte
lor exigențe formulate de conduce
rea partidului, de secretarul său 
general, este necesar ca in fiecare 
unitate economică să se acorde o 
atenție eu totul deosebită, stăruitoa
re, ridicării nivelului tehnic și ca
litativ al produselor destinate expor
tului. în actualele condiții interna
ționale, problemele' privind calitatea 

■' produselor, fiabilitatea: și parametrii 
lor tehnico-economici au devenit 
elemente esențiale ale competitivi- 

. tații și creșterii eficienței exportului. 
De aceea, tot ceea ce se produce 
pentru export trebuie să țină perma
nent păsul cu exigențele pieței ex
terne, ale progresului tehnico-știin- 
țific contemporan, să fib permanent

“ ^'ă^veiuT‘Tiroaase4OT“Wntlmre-'Tealî-' ■ 
zate pe. plan mondial și chiar să le 
depășească. în acest sens, prevede
rile Programului privind îmbună-

■ tățirea nivelului tehnic și calitativ 
| al produselor sînt clare : încă din 

anul 1984, toate produsele prevăzute 
la export se vor situa din punct de 
vedere calitativ la nivel mondial, 
asigurîndu-se o eficiență sporită.

în acest perimetru de muncă rod
nică pentru realizarea ritmică și in
tegrală a planului la export, exerci- 
tîndu-și cu răspundere rolul lor de 
conducător politic, funcțiile de în
drumare și control, cuvîntul hotărîtor 
trebuie să-l aibă organele și organi
zațiile’ de partid, întreg activul de 
partid din întreprinderi. în primul 
rînd, apare necesar ca, printr-o sus
ținută activitate politico-educativă 
desfășurată în rîndurile fiecărui co
lectiv de întreprindere, să se - înțe
leagă că obligațiile asumate prin 
contractele încheiate cu partenerii ex
terni privesc mj numai unitatea eco
nomică respectivă în ansamblul ei, 
ci pe fiecare om al muncii în parte. 
Totodată, organizațiile de partid sînt 
chemate să determine în fiecare 
întreprindere noi progrese în organi
zarea producției și a muncii, în ridi
carea pregătirii profesionale a între
gului personal muncitor^ să inițieze 
acțiuni hotărîte pentru respectarea 
strictă a tehnologiilor de fabricație, 
întărirea ordinii și disciplinei în 
muncă. Pretutindeni, în toate uni
tățile economice, organizațiile de 
partid au datoria, să valorifice opera
tiv tezaurul de idei, de propuneri 
valoroase ale muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor făcute în cadrul 
actualelor adunări generale ale oa
menilor muncii, să supună perma
nent dezbaterii comuniștilor pro
blemele realizării planului la export.

Muncind cu dăruire și abnegație, 
sub semnul acestor \ imperative eco
nomice, fiecare colectiv de întreprin
dere să-și facă un titlu de cinste și 
răspundere din obținerea unor reJ 
zultate cit mai bune în îndeplinirea 
planului 
patrulea : 
cum cer : 
nale, ale i 
lui popor.

la export pe acest al 
an al cincinalului — așa 
interesele economiei natio- 
ridicării bunăstării întregu-

0 Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Măseaua de minte — 16; 19.
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Karamazovii — 18.30;
(sala Studio) : Calandria — 15; Zig
zag — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, flu
turi (amînat din 14 ianuarie) — 15; 
Ca frunza dudului — 19,30.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Șoa
reci de apă — 19,30.
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) ; Nu ne naștem toți la a- 
ceeași vîrstă — 19; (sala Giulești, 
18 04 85) : Opinia publică — 18.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“ 
(sala Savoy, 15 56 78) : Revista revis
telor — 20; (sala Victoria, 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
0 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Ne cunoaștem din vedere
— 19.
0 Teatrul „Ion Vâsilescu" (12 27 45) : 
Operație de întinerire — 16; 19,30.
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Intre caftan și smoking — 18,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 18. *
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Făt-Frumos din lacrimă — 17.
0 Circul București (110120) : Carna
valul stelelor — 16; 19,30.
0 Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) ; Bună seara, domnule Wilde
— 19.

36 de ani de la semnarea primului Tratat de prietenie, colaborare și 

asistență mutuală dintre România și Uniunea Sovietică 

Adunarea festivă din Capitală
Cu prilejul celei de-a 36-a aniver

sări a semnării primului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre România și U.R.S.S., vi
neri după-amiază a avut loc, in 
Capitală, o adunare festivă organi
zată de Asociația de prietenie româ- 
no-sovietică. Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea 
și Comitetul municipal București al 
P.C.R.

La adunare au participat activiști 
de partid și de stat, reprezentanți ai 
unor ministere, instituții centrale și 
organizații obștești, oameni ai mun
cii din întreprinderi bucureștene, 
stiidenți și elevi.

Au luat parte delegația Asociației 
de prietenie sovieto-română. condusă 
de Boris S. Popov, prorector al Aca
demiei de științe sociale de pe lingă 
C.C. al P.C.U.S., care se află în vi
zită în țara noastră, precum și 
membri ai Ambasadei Uniunii Sovie
tice la București.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit Ion Stoian, adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
care a relevat importanța semnării 
primului .Tratat de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală dintre 
România și U.R.S.S., document poli
tic de mare însemnătate, ce a creat 
un cadru propice pentru dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și solidaritate 
de tip nou dintre poporul român și 
popoarele sovietice.

Noul Tratat de prietenie, colabora
re și asistență mutuală dintre Româ
nia și Uniunea Sovietică, semnat la 
București, la 7 iulie 1970, — a, spus 
vorbitorul — a ridicat pe o treaptă 
superioară conținutul relațiilor și 
conlucrarea strînsă dintre P.C.R. și 
P.C.U.S., dintre România și Uniunea 
Sovietică, dintre popoarele român și 
sovietice în toate domeniile construc
ției socialiste și comuniste. Un nou 
moment, cu o importanță deosebită 
pentru lărgirea și perfecționarea ca
drului juridic al relațiilor româno- 
sovietice. l-a constituit semnarea la 
București, in noiembrie 1976, a De
clarației privind dezvoltarea continuă 
a colaborării și prieteniei frățești 
dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre 
România și U.R.S.S. Adaptind cadrul 
politico-juridic al raporturilor româ
no-sovietice la noile condiții istorice, 
înfăptuirea consecventă a prevederi
lor Declarației a asigurat dezvoltarea 
mereu ascendehtă a relațiilor dintre 
România și Uniunea Sovietică pe 
multiple planuri, pe baza principiilor 
egalității depline în drepturi și avan
tajului reciproc, respectării indepen

Relațiile româno-sovietice, sub semnul colaborării 
multilaterale, prietenești, în interesul reciproc, 

al cauzei socialismului și păcii
Astăzi se împlinesc 36 de ani de 

la încheierea primului Tratat de 
prietenie, . colaborare și asistență 
mutuală dintre România și Uniunea 
Sovietică, document care, ducînd 
mai departe tradiția unor îndelun
gate legături dintre cele două po
poare, dintre forțele lor democra
tice, revoluționare, a creat un cadru 
politico-juridic nou, calitativ supe
rior, pentru dezvoltarea unei conlu
crări rodnice, reciproc avantajoase.

Această aniversare coincide cu un 
moment marcant în relațiile dintre 
cele două țări, partide și popoare — 
întîlnirile și convorbirile dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și delegația de 
partid și guvernamentală a Uniunii 
Sovietice, condusă de tovarășul 
A. A. Gromîko, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., prim- 
vicepreședinte ăl Consiliului de Mi
niștri și ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., care a efectuat în aceste 
zile o vizită în țara noastră, la in
vitația C.C. al P.C.R. și a Guvernu
lui Republicii Socialiste România.

După cum s-a arătat și în Comu
nicatul româno-sovietic dat publici
tății la încheierea vizitei, întrevede
rile și convorbirile, purtate intr-un 
spirit deschis, prietenesc, și-au do
vedit caracterul util, înscriindu-se, 
în ansamblul relațiilor dintre parti
dele și țările noastre, ca o contribu
ție importantă la adîncirea priete
niei și colaborării dintre P.C.R. și 
P.C.U.S., dintre România și U.R.S.S.

Așa cum este cunoscut, parti
dul și statul nostru, punind con
stant în centrul activității pe 
plan extern colaborarea cu toate ță
rile socialiste, în primul rînd cu ță
rile socialiste vecine, au acordat 
și acordă o însemnătate deosebită 
dezvoltării largi, pe toate planurile, 
a prieteniei și conlucrării cu Uniunea 
Sovietică, această orientare statorni
că și fermă fiind consacrată în Pro
gramul P.C.R. și reafirmată de Con
gresul al XII-lea. Cu satisfacție se 
poate constata că, în spiritul preve
derilor primului Tratat de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală din
tre România și U.R.S.S.. ca și ale ce
lui de-al doilea tratat încheiat în 
1970. precum și ale „Declarației pri
vind dezvoltarea continuă a colabo
rării și prieteniei frățești între Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice. între 
România și Uniunea Sovietică", sem
nată în 1976. relațiile de prietenie și 
conlucrare dintre cele două partide, 
țări și popoare, avînd ca temelie 
principiile solidarității, deplinei ega
lități în drepturi, respectării inde
pendentei și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc și întrajutorării 
tovărășești, au înregistrat o evoluție 
mereu ascendentă în cele mai di
verse domenii de activitate.

Evidențiind evoluția ascendentă 
a conlucrării dintre țările, parti
dele si nopoarele noastre, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU arăta : „Sîn
tem convinși că, în spiritul convor
birilor și înțelegerilor la nivel înalt, 
al prevederilor Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență mutuală
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denței și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile interne, 
solidarității internaționale.

Un rol determinant în evoluția as
cendentă a raporturilor dintre Româ
nia și Uniunea. Sovietică. în întărirea 
prieteniei româno-sovietice revine 
legăturilor prietenești care s-au sta
tornicit între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al Uniu
nii Sovietice, întilnirilor dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul Iuri 
Vladimirovici Andropov, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., dialog ce contribuie în mod 
decisiv ia aprofundarea relațiilor de 
cooperare, solidaritate și prietenie 

.dintre cele două partide și țări, co
respunzător intereselor popoarelor 
lor, cauzei construcției socialiste și 
comuniste, unității țărilor socialiste, 
luptei pentru pace, destindere 'și 
colaborare internațională.

A luat apoi cuvîntul ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, E. M. 
Tiajelnikov, care, evidențiind im
portanța documentului semnat acum 
36 de ani, a arătat că Tratatul de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Uniunea Sovietică și 
România a marcat o etapă nouă în 
relațiile dintre popoarele sovietice și 
român, a pus baze trainice colabo
rării multilaterale politice, econo
mice și culturale dintre țările 
noastre.

Subliniind rolul noului Tratat de 
alianță din anul 1970 și al Declara
ției comune din 24 noiembrie 1976 
în dezvoltarea continuă, pe multiple

ÎNTÎLNIRE PRIETENEASCĂ
Cu prilejul aniversării a 36 de ani 

de la semnarea primului Tratat de 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre România și U.R.S.S., 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, E. M. Tiajelnikov, a or
ganizat, vineri, o intilnire priete
nească la sediul ambasadei.

Au participat tovarășii Ion Petre 
și Gheorghe Caranfil, miniștri, Mihai 
M. Nicolae, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Ion Stoian, adjunct al minis
trului comerțului exterior și coope
rării economice internaționale, gene- 
ral-locotenent Victor Stănculescu, 
adjunct al ministrului apărării na

și al altor documente bilaterale, 
există toate condițiile ca prietenia’ 
frățească și colaborarea dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, dintre 
Republica Socialistă România și 
Uniunea Sovietică, conlucrarea lor 
activă pe arena internațională să se 
dezvolte și mai puternic în viitor, in 
interesul popoarelor noastre, al cau
zei generale a socialismului și 
păcii".

Experiența dezvoltării raporturilor 
româno-sovietice a evidențiat și evi
dențiază rolul primordial al legătu
rilor de prietenie și conlucrare din
tre P.C.R. și P.C.U.S. în evoluția 
ascendentă a ansamblului colabo
rării. în acest cadru, întîlnirile 
și convorbirile la . cel mai înalt 
nivel au impulsionat colaborarea 
pe diverse planuri dintre cele 
două țări și popoare, stabilind 
obiective mereu mai importante, 
deschizindu-i noi perspective. Așa 
cum este știut, întîlnirea din decem
brie 1982 dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Iuri Andropov 
a prilejuit reafirmarea preocupării 
și interesului reciproc pentru dez
voltarea în continuare a colabo
rării dintre România și Uniunea So
vietică în toate domeniile de activi
tate. în același spirit se înscrie 
și schimbul de mesaje priete
nești dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Iuri Andropov, 
dintre conducerile celor două parti
de. eu prilejul recentelor convorbiri 
de la București dintre secretarul 
general al partidului nostru și dele
gația de partid, și guvernamentală 
sovietică.

în cadrul acestor convorbiri, exami
narea evoluției raporturilor bilatera
le a dus la constatarea că ele cunosc 
un curs ascendent. Această evoluție 
își găsește o semnificativă materia
lizare în raporturile pe plan eco
nomic, Știut fiind că Uniunea Sovie
tică este primul partener comercial 
al României. Volumul schimburilor 
de bunuri materiale a crescut an de 
an, s-au extins formele superioare 
de conlucrare, inclusiv construirea 
prin eforturi comune a unor impor
tante obiective economice — atît in 
România, cît și în Uniunea Sovie
tică.

Un important rezultat al convor
birilor îl constituie reafirmarea ho- 
tărîrii' României și U.R.S.S. de a 
intensifica relațiile economice, de a 
extinde în continuare schimburile 
tehnico-științifice, culturale, de a 
stabili noi măsuri concrete pentru 
înfăptuirea acestor obiective. Fără 
îndoială că dezvoltarea forțelor de 
producție ale celor două țări, reali
zările de seamă dobîndite în edifi
carea cu Succes a noii orînduiri, 
oferă, în acest sens, posibilități largi, 
atit pentru creșterea volumului și di
versificarea schimbului de produse, 
cît și pentru extinderea și aprofun
darea cooperării și specializării în 
producție în ramuri de cea mai mare 
însemnătate.

în același timp, convorbirile de la 
București au evidențiat însemnă
tatea intensificării relațiilor eco
nomice multilaterale dintre țărilp 
membre ale C.A.E.R., adîncirii
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planuri, a colaborării dintre U.R.S.S. 
și România, ambasadorul sovietic a 
spus : Temelia colaborării strînse 
sovieto-române o constituie conlu
crarea dintre P.C.U.S. și P.C.R. O 
importanță deosebită o au întîlni- 
rile dintre conducătorii noștri — to
varășii Iuri Vladimirovici Andropov 
și Nicolae Ceaușescu, consensurile 
realizate la aceste întîlniri contri
buind la o mai bună înțelegere între 
partidele și țările noastre.

In încheiere, ambasadorul U.R.S.S. 
a spus : Permiteți-mi, în această zi 
solemnă, să transmit comuniștilor, 
oamenilor muncii, tineretului din 
România frățească sincere urări de 
noi și mari succese în construirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate. Sîntem încredințați că prie
tenia sovieto-română se va dezvolta 
și în viitor, spre binele popoarelor 
noastre, în interesul cauzei păcii și 
socialismului.

★
Cu același prilej, la Trustul de 

construcții locale din Constanța a 
avut loc o adunare, la care au 
participat reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat, ai 
Asociației de prietenie româno-so- 
vietică, oameni ai muncii din mu
nicipiu.

Au fost prezenți membri ai Con
sulatului general al U.R.S.S. la 
Constanța.

Au luat cuvîntul Gheorghe Iones- 
cu, vicepreședinte al Comitetului 
Executiv al Consiliului popular ju
dețean, și V. P. Bagaev, consulul 
general al Uniunii Sovietice la 
Constanța.

ționale, George Ciucu, adjunct al 
ministrului educației și învățămîntu- 
lui, Mircea Georgescu, adjunct al mi
nistrului industrializării lemnului și 
materialelor, de construcții, reprezen
tanți ai conducerii altor ministere, 
ai Asociației de prietenie romăno- 
sovietică, ai unor instituții ' centrale 
si organizații de masă' și obștești, 
activiști de partid si de stat, gene
rali si ofițeri, oameni de știință și 
cultură, ziariști.

Au luat parte membrii delegației 
Asociației de prietenie sovieto-româ
nă. condusă de Boris Popov, prorec
tor al Academiei de științe sociale de 
pe lingă C.C. al P.C.U.S.

(Agerpres)

cooperării și sp.ecțali?ării în pro
ducție, iri vederea' soluționării in 
tomun a principalelor probleme 
pconomice.', și ' tehnipe’ ale statelor? 
respective — însăși viața eviden
țiind necesitatea găsirii unor soluții 
practice pentru rezolvarea unor 
asemenea probleme ca aprovizio
narea cu energie, combustibil și 
materii prime, folosirea mai deplină 
a capacităților de producție, inten
sificarea eforturilor pentru a se 
ține pasul cu realizările de vîrf als 
științei și tehnicii mondiale, în ve
derea asigurării progresului mai ra
pid al tuturor țărilor membre, spo
ririi rolului și ponderii lor în 
diviziunea internațională a muncii.

Convorbirile româno-sovietice au 
prilejuit, de asemenea, un larg 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme internaționale, subliniindu-se 
imperativul intensificării eforturi
lor in vederea opririi actualului 
curs al evenimentelor spre confrun
tare și război — care în împrejură
rile actuale s-ar transforma inevi
tabil într-un război nuclear nimici
tor — pentru a se pune capăt cursei 
înarmărilor și a se trece la dezar
mare, în primul rînd la dezarmare 
nucleară.

în concepția României socialiste, 
promovată consecvent de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, este deosebit de 
important și trebuie făcut toțul 
în vederea reluării negocierilor 
sovieto-americane, pentru realizarea 
unui acord corespunzător care 
să ducă la eliberarea completă a 
continentului european de rachetele 
nucleare cu rază medie de acțiune, 
pentru făurirea unei Europe unite, 
a colaborării și păcii, fără nici un 
fel de arme nucleare, ceea ce ar 
constitui o contribuție de însemnă
tate istorică la asigurarea unei păci 
trainice în întreaga lume.

_ Necesitatea ca la actuala conferin
ță de la Stockholm să se ajungă la 
înțelegeri concrete pe linia întăririi 
încrederii și securității pe continent, 
cerința soluționării diferendelor in
ternaționale pe cale pașnică, impor
tanta solidarității cu lupta tuturor 
popoarelor pentru dreptul de ' a-și 
făuri propriile destine, a întăririi 
unității și colaborării partidelor co
muniste și muncitorești, a tuturor 
forțelor democratice antiimperialiste 
— iată tot atîtea probleme a căror 
stringentă actualitate a fost subli
niată în cadrul convorbirilor.
_Cu prilejul celei de-a 36-a aniver

sări a primului Tratat de prietenie, 
colaborare și asistentă mutuală din
tre România și Uniunea Sovietică, 
poporul român adresează calde feli
citări popoarelor sovietice, împreună 
cu urarea de a dobîndi noi și cît 
mai importante succese pe linia în
făptuirii Programului P.C.U.S. pri
vind înaintarea tării spre comunism. 
Reafirmîndu-și satisfacția pentru 
dezvoltarea ascendentă a relațiilor 
tradiționale de prietenie și colabo
rare multilaterală româno-sovietice. 
comuniștii, poporul român își expri
mă speranța că, prin eforturi comu
ne, aceste relații se vor intensifica 
în continuare. în interesul reciproc, 
al cauzei generale a socialismului, 
păcii și colaborării internaționale.

AI. CÂMPEANU
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0 Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Ploșnița — 14,30; Zbor dea- 
supra unui cuib de cuci — 19,30; (sala 
Atelier) : Act venețian — 15; Harap 
Alb — 20; (sala Batiștei) : Idolul și 
Ion Anapoda — 19.
0 Opera Română (13 18 57) : Lucia di 
Lammermoor — 18.
0 Teatrul ,.Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 15; Mobilă și durere — 
19; (sala Grădina Icoanei, 12 44 16) : 
Cabala bigoților — 15; Liniște, ne 
privim în ochi — 19.
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Voința fermă a popoarelor
CARACAS

ScNnib de mesaje intre președintele 
irate Ceausescu

si președintele Jaime Lusinchi
ITALIA : Acțiuni împotriva amplasării rachetelor

CARACAS 3 (Agerpres). — La 
Caracas a avut loc un schimb de 
mesaje între președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Venezuela, Jaime Lusinchi, cu pri
lejul instalării în funcție.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost transmise calde 
felicitări și cele mai bune urări de 
fericire și succese cu prilejul pre
luării înaltei funcții de șef al statu
lui venezuelean.

A fost reliefată dorința României 
ca cele două țări să conlucreze strins 
pentru identificarea a noi căi și mo
dalități în vederea dezvoltării rela
țiilor româno-venezuelene în toate 
domeniile, în primul rînd a rapor
turilor economice și comerciale.

Președintele Jaime Lusinchi a 
mulțumit în mod cordial pentru me
sajul primit și a rugat să se transmi
tă președintelui Republicii Socialiste 
România un salut prietenesc, căldu
roase urări de sănătate și fericire, 
de prosperitate și progres pentru 
poporul român.

Schimbul de mesaje a avut Ioc cu 
ocazia primirii de către președintele 
Jaime Lusinchi a tovarășului Petru 
Enache, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, reprezentant personal al to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
ceremoniile de instalare a noului 
președinte venezuelean.

A fost prezent Marin Argint, am
basadorul României în Venezuela.

în sprijinul acțiunii 
„Grupului de la Contadora"

CARACAS 3 (Agerpres). — Pre
ședintele guvernului spaniol, Felipe 
Gonzalez, a arătat,' într-o declarație 
făcută la Caracas, că țara sa este 
dispusă să colaboreze la toate ac
țiunile inițiate de statele membre ale 
„Grupului de la Contadora" în ve
derea instaurării păcii în America 
Centrală, informează agenția Prensa 
Latina.

Felipe Gonzalez a subliniat, de 
asemenea, necesitatea elaborării 
unui program de dezvoltare pentru 
această regiune și de consolidare a 
instituțiilor democratice.

Situația din Liban
Lupte violente la Beirut 

și in împrejurimi

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

■ DEMOCRATICE SOCIALISTE SRI LANKA

Exc.elenței Sale
Domnului JUNIUS RICHARD JAYEWARDENE

Președintele Republicii Democratice Socialiste "Sri Lanka

COLOMBO

Cu prilejul aniversării Zilei naționale a Republicii Democratice Socia
liste Sri Lanka, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire personală, de bunăstare și pace poporului prieten al R. D. S. Sri 
Lanka.

Exprim convingerea că raporturile de prietenie și cooperare statornicite 
între Republica Socialistă România și Republica Democratică Socialistă Sri 
Lanka vor cunoaște o dezvoltare continuă, in interesul popoarelor noastre, 
al cauzei păcii, securității, dezvoltării independente a tuturor națiunilor și 
colaborării, pentru instaurarea unei noi ordini economice în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România
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In ultimele zile, în diferite orașe din Italia zeci de mii de oameni au 
participat la demonstrații de masă împotriva creșterii încordării interna
ționale și a intensificării cursei înarmărilor. Din inițiativa marilor centrale 
sindicale, la Cremona, oamenii muncii au organizat o grevă în sprijinul 
„Caravanei păcii" sosite în acest oraș. Această caravană; la care participă 
militanți pentru pace din Italia, exprimă protestul împotriva amplasării de 
noi rachete nucleare americane în Sicilia. Greva de la Cremona a fost 
urmată de mitinguri și adunări desfășurate sub deviza „NU - armelor 
nucleare I", „Nu vrem baze militare 1", „Dorim o Europă denuclearizată I". 
In fotografie : aspect de la marea demonstrație desfășurată la Bologna 

pentru pace, împotriva instalării noilor rachete

Cursa înarmărilor amenință existența omenirii
BONN 3 (Agerpres). — Peste 700 

de cercetători vest-germani in do
meniul matematicii au adresat un 
apel către opinia publică din R.F.G. 
de a milita împotriva amplasării de 
noi rachete nucleare pe pămîntui 
Europei. In cadrul conferinței de

presă care a avut loc cu acest pri
lej la Bonn, semnatari ai documen
tului au evidențiat pericolul pe 
care îl prezintă pentru existența 
omenirii, pentru pace accelerarea 
cursei înarmărilor și, îndeosebi, a 
celoi- nucleare.

Un avertisment: noile arme atomice sporesc pericolul 
unui război

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
La New York a avut loc o confe
rință de presă organizată de femei
le militante pentru pace din Europa 
occidentală, care au întreprins un 
turneu prin mai multe orașe din 
Statele Unite, exprimînd creșterea 
îngrijorării față de amplasarea de 
noi rachete nucleare pe continent.

Vorbitoarele au subliniat in cu-

vîntul lor pericolul pe care îl pre
zintă pentru țările europene- și pen
tru întreaga lume prezenta în Eu
ropa a rachetelor nucleare, ca și 
proiectele .privind amplasarea a noi 
asemenea arme de distrugere in 
masă, care sporesc considerabil pe
ricolul declanșării unui război ce ar 
putea avea consecințe catastrofale 
pentru. însăși civilizația umană.

Inițiativă a mișcării pentru pace din Danemarca
COPENHAGA 3 (Agerpres). — La 

Copenhaga a luat startul „Ștafeta 
păcii", acțiune inițiată de organi
zația de partizani ai păcii recent 
creată în Danemarca, Șoferii de 
autobuze pentru pace". Timp de 
cîteva zile, membrii organizației, 
circulînd pe șoselele Danemarcei,

vor preda unul altuia un apel _ 
dresat Conferinței de la Stockholm, 
cerînd inițierea unor acțiuni con
crete în vederea creșterii încrede
rii și dezarmării pe continentul eu
ropean. Ștafeta urmează să fie 
purtată și de partizanii păcii din 
Suedia, care o vor depune la se
diul unde se desfășoară conferința.

a-

Ceremonia instalării noului
CARACAS 3 (Agerpres). — La 2 

februarie a avut loc la Caracas 
ceremonia instalării noului pre
ședinte venezuelean, Jaime Lusinchi. 
Au participat numeroase delegații 
străine, șefi de stat și de guvern, 
reprezentanți personali ai unor șefi 
de stat, lideri ai unor partide po
litice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a fost reprezentat la ceremonia 
de instalare a președintelui vene
zuelean de tovarășul Petru Enache, 
vicepreședinte al -Consiliului de 
Stat.

După ceremonia de preluare a pu
terii, președintele. Jaime Lusinchi a

președinte al Venezuelei
adresat un mesaj națiunii venezue- 
lene, în care a prezentat direcțiile 
pe care noul guvern le va urmări 
în domeniul politicii interne și ex
terne. Pe plan intern, noul guvern 
va urmări să activizeze industria și 
agricultura țării, să creeze noi locuri 
de muncă, să redreseze situația fi
nanciară a Venezuelei. în ceea ce 
privește politica externă, Jaime 
Lusinchi a arătat că țara sa va dez
volta relații de prietenie și colabo
rare cu țările din America Latină, 
în special cu vecinii, cu toate po
poarele lumii, în spiritul colaborării 
rodnice, stimei și prieteniei, al 
întăririi păcii în lume.

Cuvîntarea președintelui R. P. Chineze
cu prilejul Festivalului de primăvarâ

BEIJING 3 (Agerpres). — In 
cursul unei reuniuni prilejuite de 
Festivalul de primăvară, președin
tele R.P. Chineze, Li Xiannian, a 
relevat că poporul chinez va întări 
în continuare prietenia cu toate po
poarele și va depune eforturi susți
nute pentru combaterea politicii de 
agresiune, a cursei înarmărilor, pen
tru salvgardarea păcii.

Președintele Li Xiannian a subli
niat că țara sa va continua, în acest 
an, să-și reajusteze, restructureze și 
consolideze economia. El a arătat că 
în 1983 au fost îndeplinite sarcinile 
de producție în industrie și agricul
tură inițial stabilite pentru anul 
1985, s-au obținut succese in dome
niul îmbunătățirii condițiilor de trai 
ale populației de la orașe și sate.

BEIRUT 3 (Agerpres). — în cursul 
nopții de joi spre vineri și în prima 
parte a zilei de vineri, la Beirut și în 
împrejurimile sale au continuat due
lurile intense de artilerie dintre 
forțe a'le armatei libaneze, pe de o 
parte, și milițiile șiite 'și cele diruze. 
pe de altă parte. După cum relatea
ză agențiile internaționale de presă, 
luptele cele mai violente s-au înre
gistrat în sud-estul capitalei. Agenția 
France Presse relatează că mai multe 
obuze au căzut în perimetrul 
Baabda-Yarze-Fayadieh, de la peri
feria Beirutului, unde se află Palatul 
prezidențial și alte instituții oficiale. 
S-au dat lupte, de asemenea, în re
giunea de munte, în special la Ain 
Sour și Souk El-Gharb, iar orașul 
Zahle din Cîmpia Bekaa a fost bom
bardat vineri pentru a doua zi con
secutiv. Postul de radio Beirut a 
anunțat, că, vineri după-amiază, a 
fost convenită o încetare a focului 
care, potrivit primelor informații, 
părea să fie respectată.

Surse ale poliției, citate de agen
țiile A.P. și U.P.I. relevă că cel pu
țin 27 persoane și-au pierdut viața și 
100 au fost rănite în urma luptelor 
din ultimele două zile. Din cauza vio
lenței ciocnirilor. Aeroportul interna
țional Beirut a fost temporar închis.

Un purtător de cuvînt al armatei 
libaneze a anunțat că două avioane 
israeliene au survolat vineri la joasă 
altitudine capitala Libanului și zona 
de munte adiacentă.

Astăzi este ziua na
țională a Republicii 
Democratice Socialiste 
Sri Lanka. Se împli
nesc 36 de ani de la 
memorabilul act al 
proclamării indepen
dentei tării, care a pus 
capăt unei lungi pe
rioada de dominație 
colonială si a deschis 
o etapă nouă, de am
ple transformări eco- 
nomico-sociale cu ca
racter înnoitor. Aceste 
prefaceri au cunoscut 
o puternică dezvoltare 
mai ales după adopta
rea constituției din 
1972 care a proclamat 
republica, redind ti- 
nărului stat, denumit 
pină atunci'. Ceylon, 
vechiul' nume — Sri 
Lankâ.

Sri Lanka este un 
stat insular din zona 
Oceanului Indian, a- 
vind o suprafață de 
65 610 kmp și o popu
lație de circa 14 mi

lioane de locuitori 
care se ocună în pro
porție de 50 Ia sută 
cu agricultura si creș
terea animalelor. Mă
surile întreprinse în 
ultimele decenii au 
dus la dezvoltarea a- 
cestei ramuri, la 
înălțarea de baraje și 
extinderea suprafețe
lor irigate, concomi
tent cu punerea ba
zelor unei industrii 
proorii în sectoare ca 
metalurgia, construc
țiile de mașini, mij
loacele de transport 
ș.a. O atenție deose
bită a fost acordată, 
de asemenea, indus
triei de prelucrare a 
latexului. știut fiind 
că Sri Lanka este un 
mare producător de 
cauciuc natural.

Eforturile poporului 
srilankez pentru dez
voltarea tării sale, 
pentru consolidarea 
independentei națio

nale sînt urmărite cu 
simpatie de poporul 
român. relațiile de 
prietenie si colabora
re dintre România si 
Sri Lanka cunoșcînd o 
evoluție ascendentă. O 
expresie grăitoare in 
acest sens o constituie 
realizarea cu asistentă 
românească a unor o- 
biective economice im
portante, cum sint 
complexul de prelu
crare a lemnului de la 
Arissawelâ, prima li
nie de asamblat trac
toare etc.

Extinderea în con
tinuare a conlucră
rii româno-srilankeze. 
găsirea unor noi for
me de cooperare co
respunde pe deolin 
intereselor celor doua 
țări și popoare, con
stituind. în același 
timp, o contribuție de 
seamă la cauza Păcii 
și înțelegerii interna
ționale.

Economia R. P.
VARȘOVIA 3 (Agerpres). — In 

comunicatul Direcției Centrale de 
Statistică a R.P. Polone privind si
tuația social-economică a Poloniei 
în 1983, se arată că, anul trecut, 
după declinul din 1979—1982, venitul 
național a crescut.

Producția industrială a sporit, în 
prețuri stabile de desfacere, cu 6,7 
la sută, în raport cu perioadă com
parabilă anterioară. în industria ex
tractivă, creșterea a fost de 2,3 la 
sută, în industria prelucrătoare — de 
7,1 la sută, iar a micii industrii de 
7 la sută. Sarcinile planului central 
de dezvoltare social-economică a 
țării pe 1983 au fost îndeplinite, în 
domeniul producției, cu 105,9 la 
sută. însemnate sporuri de produc
ție au fost obținute în ramurile 
energetică, electrotehnică,- electro
nică, chimică, de industrializare a 
lemnului, metalurgia feroasă și ne
feroasă.

Polone în 1983
în raport cu anul precedent, s-a 

înregistrat o creștere a eficienței 
activității economice, iar timpul de 
muncă a fost mai bine utilizat. La 
creșterea producției, a productivității 
muncii și la sporirea eficienței ac
tivității economice a contribuit apli
carea reformei economice, se arată 
în comunicat. v

în 1983, valoarea producției agri
cole globale a crescut cu 3,6 la sută.

Potrivit comunicatului, anul trecut 
au fost date în folosință 195 500 de 
apartamente, cu 5,1 la sută mai mult 
comparativ cu anul precedent.

în domeniul comerțului exterior, 
volumul exporturilor a crescut cu 11 
la sută, comparativ cu 1982, iar al 
importurilor — cu 10,6 la sută.

în unele cazuri — relevă comuni
catul —, nivelul volumului produc
ției destinate pieței interne a con
tinuat să fie, în comparație cu 
cererea, nesatisfăcător.

0 contribuție importantă la dezvoltarea
>

relațiilor româno-canadiene, la cauza păcii 

și securității internaționale
în activitatea prodigioasă desfășu

rată pe plan internațional de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu o trăsă
tură definitorie o constituie, cum se 
știe, contactele și convorbirile la ni
vel înalt, ca modalitate rodnică pen
tru dezvoltarea relațiilor cu statele 
de pe toate continentele, indiferent 
de sistemul social-politic, pentru 
schimburi de vederi și opinii, în 
scopul cristalizării unor soluții con
structive la marile probleme ale lu
mii contemporane. Acesta este con
textul în care se înscrie și vizita pe 
caa-e, la invitația președintelui Româ
niei, a .efectuat-o în țara noastră 
primul ministru al Canadei, Pierre 
Elliott Trudeau.

Succedînd Întâlnirii avute de cei 
doi oameni de stat în 1975. cu pri
lejul Conferinței de la Helsinki pen
tru securitate și cooperare în Euro
pa. ca și vizitei întreprinse în Româ
nia, cu mai puțin de doi ani în urmă, 
de guvernatorul general al Canadei, 
acest eveniment vine să pună în 
evidență evoluția pozitivă pe care o 
cunosc raporturile româno-canadie
ne, dorința comună a celor ■ două 
țâri și popoare de a extinde, pe o 
bază reciproc avantajoasă, conlu
crarea pe cele mai diferite tărîmuri 
— politic, economic, țehnico-știin- 
țific, cultural. O expresie elocventă 
a bunelor relații existente o consti
tuie colaborarea în domeniul folosi
rii in scopuri pașnice a energiei nu
cleare. respectiv în construcția de 
centrale atomoelectrice, realizarea în 
cele mai bune condiții a acestei co
laborări fiind de natură să stimuleze 
dezvoltarea maj amplă a legăturilor 
și în alte sfere de activitate.

Dincolo însă de aspectele relații
lor bilaterale, convorbirile de la 
București s-au concentrat, în primul 
rind, asupra unor probleme de in
teres major ale actualității interna
ționale, probleme care preocupă în 
prezent întreaga omenire, legate de 
necesitâtea vitală de a se apăra pa
cea. de a se acționa pentru înțele
gere, dezarmare, securitate. Este și 
firesc, dacă ținem seama de îm
prejurările de extremă gravitate prin 
care trece omenirea, de înrăută
țirea considerabilă a situației in
ternaționale ca urmare a trbeerii la 
amplasarea rachetelor americane cu 
rază medie de acțiune în Europa

occidentală și a contramăsurilor a- 
nunțate de Uniunea Sovietică — noua 
escaladă a înarmărilor nucleare a- 
menințînd nu numai pacea, dar însăși 
viața, existența civilizației pe pla
neta noastră. Pe bună dreptate; arăta 
în toastul său președintele Nicolae 
Ceaușescu că ne aflăm într-o situa
ție în' care omenirea nu s-a aflat 
pină acum niciodată, o situație în 
.care problema războiului se pune 
într-o formă cu țotul nouă, tocmai 
pentru că un război nuclear nu poate 
fi cîștigat, folosirea armelor- nucleare 
ducind, în mod inevitabil, la distru
gerea vieții, inclusiv pe teritoriul 
celor care recurg la aceste arme.

în aceste condiții, nu există sarci
nă mai urgentă, imperativ mai ar
zător decît acela de a nu se cruța 
nici un efort, de a se face totul pen
tru înlăturarea primejdiei nucleare, 
pentru bararea, cît mai este timp, a 
drumului spre prăpastie. Ca un pu
ternic îndemn la acțiune responsa
bilă, lucidă, în numele intereselor 
supreme ale salvgardării civilizației 
umane au răsunat cuvintele tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU : 
„Noi, oamenii politici, conducătorii 
de state, de guverne avem răspun
derea în fa(a popoarelor noastre, 
dar și în fața tuturor popoarelor, de 
a trage concluzia și de a acționa 
pentru a preveni această catastrofă. 
Trebuie să ne gindim Ia viitor, Ia 
generațiile viitoare, Ia copiii, la ne
poții, Ia strănepoții noștri, la viito
rul lumii ! Și pornind de Ia aceasta 
trebuie să acționăm pentru a le asi
gura un viitor de liniște, de pace, 
fără războaie Aceasta este proble
ma fundamentală care se pune în 
momentul de față !“

S-a putut constata că punctele de 
vedere, ca și propunerile României, 
în această direcție sint împărtășite 
de primul ministru al Canadei, care 
le acordă o deosebită însemnătate — 
tot așa cum România apreciază și 
susține o serie de propuneri formu
late de premierul canadian. Așa cum 
a reieșit pe parcursul dialogului la 
nivel înalt și cum se relevă în mod 
expres în Comunicatul comun dat 
publicității, la încheierea convorbi
rilor, între propunerile României și 
cele ale Canadei există foarte multe 
convergențe, cele două țări urmăresc 
obiective comune sau foarte apro

piate în ceea ce privește asigurarea 
păcii, necesitatea intensificării efor
turilor tuturor statelor pentru opri
rea cursei înarmărilor, în primul 
rind nucleare, pentru a împiedica 
folosirea armelor atomice și a salva 
omenirea de la distrugere.

în acest spirit, primul ministru 
PIERRE ELLIOTT TRUDEAU subli
nia : „Am venit să vă întîlnesc in 
România pentru că dumneavoastră 
aveți reputația de a fi un șef de stat 
care vorbește cu fermitate și curaj 
despre problemele păcii, cărora le 
consacră o mare parte din energia 
sa. Am ascultat cu multă atenție 
propunerile dumneavoastră pe care 
ni le-ați prezentat și susțin în în
tregime spiritul care v-a animat".

Asemenea similitudini sau apro
pieri de opinii demonstrează că este 
pe deplin posibil ca țări cu sisteme 
social-politice deosebite și chiar 
aparținând unor alianțe militare 
opuse să se situeze pe poziții con
vergente, desigur fără a se exclude 
existența unor puncte de vedere 
care nu coincid — atunci cînd por
nesc de la interesele fundamentale 
de pace ale întregii omeniri, cind 
sint animate de sentimentele res
ponsabilității față de soarta propriu
lui popor și a tuturor popoarelor 
lumii.

Tocmai în virtutea acestei înalte 
responsabilități. convorbirile de la. 
București au pus în lumină necesi
tatea de a se întreprinde tot ceea ce 
este posibil în vederea creării unui 
climat care să poată duce la relua
rea negocierilor sovieto-americane 
de la. Geneva. Așa cum se știe și 
cum președintele Nicolae, Ceaușescu 
a reafirmat și de această dată, 
România consideră ■ că principala 
cerință a momentului de fată o con
stituie oprirea instalării în Europa 
occidentală a noilor rachete nuclea
re de către S.U.A., sistarea aplicării 

.contramăsurilor anunțate de U.R.S.S., 
revenirea la masa tratativelor sovie
to-americane. în același timp, ținînd 
seama că problema eurorachetelor 
privește nu numai cele două mari 
puteri nucleare, ci întreaga comuni
tate mondială. România se pronunță 
pentru lărgirea cadrului tratativelor 
prin participarea celorlalte țări 
membre ale Tratatului de la Var
șovia și ale N.A.T.O., precum și a

altor state — și este deosebit de im
portant că și Canada are propuneri 
asemănătoare în acest sens. Este încă 
o dovadă a justeței și realismului 
inițiativelor și poziției președintelui 
României în această problemă car
dinală.

în această ordine de idei, ca țări 
semnatare ale Actului final de la 
Helsinki, România și Canada au 
subliniat însemnătatea pe care o 
acordă actualei Conferințe de la 
Stockholm, reuniune care poate juca 
un rol deosebit de important în ceea 
ce privește adoptarea unor măsuri 
concrete pe linia întăririi încrederii, 
a înfăptuirii dezarmării, ceea ce ar 
exercita o influență benefică asupra 
ansamblului climatului politic mon
dial, ar contribui la dezvoltarea co
laborării și asigurarea păcii în Euro
pa și pe întreg globul.

în cursul dialogului de la Bucu
rești au mai fost examinate, ajun- 
gîndu-se la concluzii comune sau a- 
propiate, și alte probleme majore ale 
actualității, în primul rind necesita
tea soluționării tuturor stărilor de 
conflict sau război dintre state ex
clusiv pe căi politice, prin tratative, 
ca și imperativul reducerii și lichi
dării decalajelor dintre statele dez
voltate și cele în curs de dezvolta
re, stabilirii unor raporturi economi
ce echitabile, asigurării progresului 
economic și social al tuturor țărilor.

Ansamblul problemelor care con
fruntă omenirea contemporană recla
mă, desigur, soluții îndrăznețe, în 
primul rînd impunîndu-se acțiunea 
unită și convergentă a celor mai 
largi forțe social-politice, incluzîn- 
du-i, cum a arătat președintele 
României, și pe șefii de state și de' 
guverne, pentru că nici un șef. de stat 
sau de guvern nu poate să nu țină 
seama de voința popoarelor de a 
trăi în pace și libertate. Si se poa
te afirma în acest sens, că prin în
treaga sa desfășurare, prin' aprecie
rile ; și concluziile importante pe 
care le-a scos în evidentă, dialogul 
româno-canadian de la București a 
dat expresie hotăririi celor două țări, 
a conducătorilor lor de a răspunde 
voinței și aspirațiilor de pace și co
laborare ale propriilor popoare, ca 
și ale tuturor celorlalte popoare.

în lumina acestor concluzii, opinia 
publică din țara, noastră salută re
zultatele convorbirilor dintre pre
ședintele României și primul minis
tru canadian, rezultate .care înscriu 
un moment marcant în dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări și po
poare. ca și în domeniul vieții in
ternaționale, constituind o contribu
ție pozitivă la eforturile pentru 
salvgardarea păcii, pentru afirmarea 
și promovarea unui curs al eveni
mentelor spre înțelegere, cooperare 
și încredere între toate națiunile. ■

Romulus CĂPLESCU

Progresul țărilor în curs 
de dezvoltare impune sprijin 

eficient' din partea 
statelor bogate 

Declarația președintelui 
Zambiei

LUSAKA 3 (Agerpres). — în ca
pitala Zambiei au început lucrările 
reuniunii la nivel înalt a Conferin
ței de coordonare pentru dezvolta
re' a țărilor din sudul Africii 
(S.A.D.C.C.). Participă reprezentanți 
ai țărilor membre ale acestei orga
nizații — Angola, Botswana. Le
sotho. Malawi, Mozambic. Swaziland, 
Tanzania, Zambia și Zimbabwe —, 
ai altor state africane si ai unor or
ganizații internaționale. Pe ordinea 
de zi se află înscrise probleme re
feritoare la lupta împotriva conse
cințelor secetei prelungite, cea mai 
gravă din ultimii 50 de ani. ce a- 
fectează regiunea.

Deschizind lucrările, președintele 
tării gazdă. Kenneth Kaunda. a e- 
videntiat necesitatea unui sprijin 
din partea statelor bogate pentru de
pășirea actualei situații, consecință a 
crizei economice mondiale, agravată 
de secetă. ..Cererile noastre de a- 
sistentă externă nu sint un substi
tut pentru propriile noastre efor
turi". a arătat el. ..Conferința de co
ordonare pentru dezvoltare a țărilor 
din sudul Africii poate fi un instru
ment eficient pentru un dialog e- 
fectiv între Sudul sărac si Nordul 
bogat", a arătat președintele Zam
biei. referindu-se. în context, la fap
tul că datoria externă a țărilor în 
curs de dezvoltare a atins niveluri 
fără precedent.

Pe de altă parte, el a relevat pe
ricolul efectiv pe care îl reprezintă 
pentru tarile independente din sudul 
continentului politica agresivă pro
movată de R.S.A. ..Avem nevoie de 
pace în regiune pentru asigurarea 
progresului economic, progres nece
sar. în același timp, ameliorării cli
matului în raporturile internațio
nale". a menționat vorbitorul.

R. P. ANGOLA:
Noi acțiuni agresive 

ale R.S.A.
LUANDA 3 (Agerpres). — Agen

ția angoleză de presă. ANGOP. cita
tă de agențiile internaționale de 
presă, relevă că, în ultimele zile, în 
provincia Cunene. situată la fron
tiera cu Namibia, s-au desfășurat 
noi ciocniri cu forțele regimului ra
sist de la Pretoria. Sint menționate 
în acest sens declarațiile comandan
tului celei de-a V-a regiuni milita
re din sudul tării.
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EMIGRANȚII - PRIMELE VICTIME ALE ȘOMAJULUI„Muncitorii străini au devenit persoane indezirabile în Europa occidentală11 
Relatări ale. agențiilor France Presse și Reuter

Preocupate tot mai serios de agravarea șomajului, care în ultima 
vreme a luat proporții, o serie de guverne din Europa occidentală .între
prind măsuri în direcția reducerii drastice a numărului imigranților. Aceasta 
este tema corespondențelor transmise de agențiile FRANCE PRESSE și 
REUTER din Bonn și respectiv Bruxelles.

Reamintind că încă din luna no
iembrie a anului trecut guvernul 
R. F. Germania a hotărit — pentru 
a combate creșterea șomajului — 
să acorde o „primă de înapoiere" 
tuturor imigranților pentru a pleca 
in țările de origine, agenția France 
Presse precizează : „Marea majo
ritate a imigranților turci, care 
reprezintă. 1,7 milioane persoane 
(împreună cu familiile) din totalul 
de 4,6 milioane străini af l-ați ac
tualmente în Germania occidentală, 
urmează să se întoarcă în țara lor 
în următoarele luni — se arată în
tr-o anchetă efectuată în ianuarie 
a.c.“. „Cartierul Huettenheim din 
Duisburg, bazinul Ruhr, de pildă, se 
va goli de un mare număr din cele 
4 500 persoane de origine turcă" — 
arată agenția.

Se știe că în perioada de avînt 
economic din anii ’60, spre Europa 
occidentală au fost atrași nume
roși imigranți ca forță de muncă 
ieftină, oameni dispuși să accepte 
slujbele cele mai prost plătite, re
fuzate de autohtoni. Dar au venit 
„timpuri grele", relatează France 
Presse. După cum arată agenția, 
numai „în Germania occidentală 
există 2,5 milioane șomeri, nume

roase întreprinderi anunțind noi 
concedieri". Acesta este motivul 
pentru care imigranții — din ex
ploatarea muncii cărora monopolu
rile capitaliste au realizat, mari 
profituri — au devenit indezirabili. 
In acest sens, agenția reproduce 
cuvintele imigrantului turc Abay, 
fost angajat la firma „Mannes
mann" : „Cu amărăciune in glas — 
arată agenția — el a declarat : 
„Simțim o ostilitate surdă, nu mai 
sîntem doriți de nimeni«“.

In aceeași ordine de idei agenția 
Reuter anunță că și guvernul 
belgian a decis să „contribuie la 
acoperirea cheltuielilor de repa
triere a muncitorilor imigranți 
șomeri", pentru a se. debarasa ' de 
aceștia, în condițiile în care numă
rul șomerilor a depășit 600 000. Ști
rea precizează că „in actuala con
junctură economică reintegrarea lor 
în muncă intr-un viitor mai mult 
sau mai puțin apropiat nu mai 
este posibilă".

Un purtător de cuvînt guverna
mental, citat de agenția Reuter 
a precizat că această măsură se 
înscrie intr-un program mai amplu 
al guvernului belgian de restrin- 
gere severă a imigrației.

Noua misiune
a navetei spațiale „Challenger"

Pentru prima dată doi oameni vor 
in spațiu

WASHINGTON. Vi
neri, de la baza Cap 
Canaveral, din Flori
da, naveta spațială 
„Challenger" a pornit 
intr-o nouă misiune de 
șapte zile, 23 de ore și 
19 minute in jurul Pă- 
mintului. Naveta ur
mează să lanseze pe 
orbită doi sateliți de 
telecomunicații — u- 
nul american și altul 
indonezian; de aseme
nea, la bordul navetei 
vor avea loc o serie de 
experiențe științifice. 
Premiera absolută o 
va constitui însă „lan
sarea" în spațiu a doi 
astronauți — Bruce 
McCandeless și Robert

Stewart, care nu vor 
mai fi legați, ca pină 
acum, de navetă, prin- 
tr-un „cordon ombili
cal", putindu-se depla
sa pe o distanță de 
pină la 100 de metri, 
cu ajutorul unui mo
tor cu reacție in
dividual atașat ca un 
rucsac și propulsat cu 
azot. „Această ieșire 
in spațiu — relatează 
agenția France Pres
se — nu este fără 
pericol. Ce se va în- 
tîmpla dacă unul din 
cei doi oameni nu vor 
mai putea reveni la 
navetă, pierzind con
trolul asupra «moto-

„zbura" autonom

rului» și pornind îh 
derivă ' în vidul side
ral ?“.

N.A.S.A. a prevăzut 
o serie de măsuri pen
tru eventuala recupe
rare a unui astronaut, 
în cazul în care s-ar 
pierde de navetă : se 
va putea recurge la 
brațul articulat1 al na
vetei, cu condiția ca 
astronautul respectiv 
să nu se afle lâ o de
părtare mai mare de 
15 metri, comandantul 
misiunii, VancețBrand, 
va putea efectua ma
nevre speciale cu na
veta, sau cei doi astro- 
nauți se vor putea a- 
juta unul pe altul.

DE PRESA
scurt

SOMAJUL ÎN MAREA BRITA- 
NIE. Numărul șomerilor a crescut 
în Marea Britanie. în ianuarie a.c.. 
cu 120 300, potrivit unei statistici 
oficiale publicată la Londra. Drept 
urmare, potrivit agenției Associa
ted Press, numărul total al șome
rilor din această tară a urcat la 
3 199 678 — ceea ce reprezintă 13.4 
la sută din forța de muncă națio
nală.

REFORMA AGRARA ÎN BO
LIVIA. în cadrul procesului de re
formă agrară, in Bolivia urmează 
să fie împărțite țăranilor. în zilele 
următoare, peste 65 000 noi titluri 
de proprietate — transmite agenția 
I.P.S. Reforma agrară a fost de
cretată în Bolivia în 1953. După 
o primă etapă, cînd. în baza re

formei agrare, au proliferat ..mini- 
fundiile".. in prezent s-a trecut la 
crearea cooperativelor de produc
ție, prin care se pune capăt par
celării excesive a terenului agricol.

UN NOU ATENTAT TERORIST 
a fost comis, joi seara. în Italia, 
căruia i-a căzut victimă adjunctul 
primarului din localitatea San 
Cataldo (Sicilia), relevă agenția 
France Presse. Este vorba de An
gelo Lombardo. împușcat cu focuri 
de armă trase asupra sa. în plină 
stradă, de către un grup de tero
riști. Anchetatorii au conchis că 
este vorba de un atentat comis de 
Mafia.

OPȚIUNI ÎN ANUL ELECTORAL 
DIN S.U.A. Președintele Camerei

Reprezentanților a Congresului 
S.U.A.. Thomas O’Neill, a anunțat 
că-I va sprijini ne fostul vicepre
ședinte Walter Mondale în tenta
tiva acestuia de a abține învestitu
ra Partidului Democrat în vederea 
alegerilor prezidențiale din acest 
an. O’Neill deține'calitatea de lider 
al majorității democrate din Ca- . 
mera inferioară.

PERSPECTIVELE RECOLTEI 
MONDIALE DE CEREALE ÎN 1981 |
s-au îmbunătățit ca urmare a 
timpului favorabil, înregistrat în • 
numeroase regiuni ale planetei, dar 
stocurile se vor reduce sensibil, se I 
arată în buletinul „Perspectivele 
alimentației", editat de Organizația 
Națiunilor Unite pentru Alimenta
ție și Agricultură (F.A.O.). în baza 
estimărilor F.A.O., recolta de ce
reale din 1983 s-ar ridica la 1 619 
milioane tone, sub nivelul record . 
de 1 706 milioane tone din 1982. 
Totodată, se arată în buletin, 
stocurile mondiale de cereale vor 
fi, potrivit estimărilor, Ia sfîrșitul i 
sezonului ’ 1983—1984, de 255 mili
oane tone, diminuîndu-se cu 20 la 
sută. <
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