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Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
z

EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R
Sub președinția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, a avut loc, marți, 7 februa
rie, ședința Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

în cadrul ședinței a fost examinat rapor
tul Comisiei de partid și de stat instituite in 
scopul constatării cauzelor care au determi
nat avaria, în noaptea de 6—7 decembrie 
1983, a instalației de piroliză de la Combinâ-

■ tul petrochimic Teleajen, județul Prahova, 
j Cercetările întreprinse de comisia de anche- 
i tă au scos în evidență faptul că accidentul 
i s-a datorat unor grave deficiențe manifes
tate în organizarea și conducerea activităților 
de punere în funcțiune a instalației de piro- 
liză, unor încălcări ale prevederilor legale și 
ale normelor privind exploatarea utilajelor 
și mașinilor, unor abateri grave de la ordine

: și disciplină.
i Concluziile analizei relevă că cei însărci
nați cu organizarea și îndrumarea directă a

. activității de dare în exploatare a instalației 
de piroliză nu și-au făcut datoria, dovedind

; superficialitate și o gravă lipsă de răspun- 
I dere, ceea ce a condus la producerea acci- 
I dentului.
. Avind în vedere gravitatea accidentului 
1 și implicațiile acestuia. Comitetul Politic 
Executiv a aprobat propunerile comisiei 
privind sancționarea, în conformitate cu 
prevederile legii, a directorului centralei, a 
directorului combinatului și a altor cadre de 
conducere vinovate de producerea acciden
tului.

j Comitetul Politic Executiv a apreciat că 
mari răspunderi în legătură cu accidentul 
produs revin unor cadre din conducerea Mi-

; nisterului Industriei Chimice, atît în ceea ce 
privește neluarea tuturor măsurilor menite

1 să asigure punerea în funcțiune, a instalației 
de piroliză în condiții de deplină securitate, 
cît și pentru starea de indisciplină pe fon
dul căreia a avut loc accidentul. S-a stabilit 
ca ministrul industriei chimice, Gheorghe 
Caranfil, să fie eliberat din muncă și să pri
mească o sancțiune pe linie de partid. Tot
odată, s-a hotărît ca Ion Bivolaru să fie eli
berat din funcția de adjunct al ministrului 
industriei chimice și să fie sancționat pe li
nie de partid.

în același timp, Comitetul Politic Execu
tiv a hotărît sancționarea cu vot de blam a 
tovarășilor Ion M. Nicolae, viceprim-minis- 
tru al guvernului, și Virgil Cazacu, prim- 
secretar al Comitetului județean Prahova ai 
P.C.R., pentru lipsurile grave de care se fac 
vinovați în legătură cu producerea acciden
tului. De asemenea, s-a stabilit atenționarea 
secretariatului Comitetului județean Praho
va al P.C.R. pentru că organizația județea
nă de partid nu a controlat și nu a luat mă
surile organizatorice și politico-educative 
care să asigure desfășurarea, în condiții co
respunzătoare, într-un spirit de ordine și 
disciplină, a activității Combinatului petro
chimic Teleajen, mai ales în momentul im
portant al punerii în funcțiune a instalației 
de piroliză.

A fost elaborat un program concret de 
acțiune pentru refacerea, într-un termen cît 
mai scurt, a instalației avariate și punerea 
ei în funcțiune, pentru recuperarea într-o 
cit mai mare măsură a pierderilor provo
cate. Totodată, Comitetul Politic Executiv a 
cerut guvernului să urmărească îndeaproape 
ca Ministerul Industriei Chimice și toate 
celelalte ministere economice în subordinea 
cărora există unități cu foc continuu sau 
care au instalații cu grad ridicat de pericol 
în exploatare să ia măsuri pentru întărirea 
ordinii și disciplinei în darea în funcțiune

și în exploatarea instalațiilor, pentru res
pectarea strictă a instrucțiunilor de supra
veghere a acestora, să asigure o mai bună 
precizare a atribuțiilor și răspunderilor ce 
revin personalului muncitor de la fiecare 
loc de muncă, pentru prevenirea unor acci
dente.

Comitetul Politic Executiv a hotărît ca re
zultatele și concluziile cercetărilor pentru 
stabilirea cauzelor avariei, precum și mă
surile ce se impun pentru prevenirea unor 
accidente similare să fie dezbătute în Con
siliul de conducere al Ministerului Indus
triei Chimice, în consiliile oamenilor muncii 
de la Combinatul petrochimic Teleajen, pre
cum și în toate consiliile oamenilor muncii 
din unitățile subordonate Centralei indus
triale de rafinării și petrochimie Ploiești. 
Totodată, s-a indicat să fie dezbătută, într-o 
plenară a Comitetului județean de partid 
Prahova, activitatea necorespunzătoare a 
conducerilor Centralei industriale pentru 
rafinării și petrochimie Ploiești și Combina
tului petrochimic Teleajen, cu care prilej 
să se stabilească măsuri de perfecționare a 
muncii organizațiilor de partid din aceste 
unități.

în continuare, în cadrul ședinței Comite
tului Politic Executiv au fost dezbătute con
cluziile ședinței Secretariatului C.C. al 
P.C.R. din 6 februarie a.c., care a analizat 
munca desfășurată de secretariatul Comite
tului județean de partid Timiș pentru în
făptuirea hotărîrilor pe care Comitetul Po
litic Executiv le-a stabilit în vederea îm
bunătățirii muncii în agricultura județului, 
precum și rapoartele privind controalele de 
partid efectuate în județele Constanța și 
Tulcea cu privire la lipsurile grave existen
te în agricultura acestor județe. Comitetul 
Politic Executiv își însușește pe deplin con
cluziile Secretariatului C.C; al' P.C.R., care 3* 
apreciat ca nesatisfăcătoare activitatea des
fășurată, anul trecut, în domeniul agricultu
rii, de comitetele județene de partid Con
stanța și Tulcea. Comitetul Politic Executiv 
a atenționat comitetele județene de partid 
Constanța și Tulcea, birourile și secretaria
tele acestora — ca organe colective — pen
tru lipsurile manifestate și a cerut ca, în 
cel mai scurt timp, să se întocmească pla
nuri concrete de măsuri, care să asigure 
înlăturarea hotărîtă a neajunsurilor exis
tente și îmbunătățirea radicală a muncii atît 
în sectorul producției agricole vegetale, cît 
și în zootehnia acestor județe. S-a indicat ca 
concluziile desprinse din această analiză și 
măsurile ce se impun să fie larg dezbătute 
în toate comitetele județene și în organiza
țiile de partid din toate unitățile agricole.

în cadrul ședinței Comitetului Politic 
Executiv, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fă
cut o informare cu privire la vizita în tara 
noastră, între 30 ianuarie și 1 februarie, a 
delegației 'de partid și guvernamentale a 
Uniunii Sovietice, condusă de tovarășul 
A.A. Gromîko, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S.

Comitetul Politic Executiv a aprobat în 
întregime rezultatele vizitei, ale convorbiri
lor tovarășului Nicolae Ceaușescu cu dele
gația de partid și guvernamentală a Uniunii 
Sovietice, înțelegerile la care s-a ajuns cu 
privire la dezvoltarea relațiilor bilaterale și 
a stabilit ca ministerele, organizațiile eco
nomice să acționeze în continuare pentru in
tensificarea colaborării și cooperării româ- 
no-sovietice pe plan economic, tehnico-știin- 
țific și în alte sectoare de activitate. De ase-

menea, în timpul convorbirilor s-a discutat 
și s-au stabilit măsuri pentru intensificarea 
relațiilor pe linie de partid, precum și în do
meniul colaborării culturale.

A fost subliniată însemnătatea schimbului 
larg de păreri dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și delegația de partid și guverna
mentală a Uniunii Sovietice în probleme in
ternaționale. Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere poziției exprimatele 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cadrul con
vorbirilor, cu privire la analiza situației in
ternaționale actuale, la căile și mijloacele de 
încetare a cursei înarmărilor, de oprire a 
cursului periculos al evenimentelor spre o 
catastrofă nucleară. în acest context, a fost 
subliniată necesitatea de a se face totul pen
tru reluarea negocierilor sovieto-americane. 
în vederea realizării unui acord corespunză
tor, care să ducă la reducerea și eliminarea, 
în final, a rachetelor nucleare de pe conti
nentul nostru, la edificarea unei Europe 
unite, a păcii și colaborării, fără arme nu
cleare.

Comitetul Politic Executiv a apreciat că 
vizita și convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și delegația de partid și 
guvernamentală a Uniunii Sovietice se în
scriu ca o nouă și însemnată contribuție la 
dezvoltarea în continuare a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre partidele și ță
rile noastre atît pe plan bilateral, cît și pe 
arena internațională, în interesul popoarelor 
român și sovietice, al cauzei generale a so
cialismului și păcii în lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezentat, 
de asemenea, o informare despre vizita efec
tuată în țara noastră, în perioada 1—2 fe
bruarie 1984, de primul ministru al Canadei, 
Pierre Elliott Trudeau. Comitetul Politic 
Executiv a aprobat toții! rezultatele^
noului dialog româno-canadian la riivel 
înalt, apreciind că acesta reprezintă o con
tribuție importantă la dezvoltarea raportu
rilor dintre România și Canada.

Comitetul Politic Executiv și-a manifestat 
deplinul acord față de concluziile la care au 
ajuns președintele Nicolae Ceaușescu și pri
mul ministru Pierre Elliott Trudeau asupra 
unor aspecte ale vieții internaționale actua
le, schimbul de vederi relevînd hotărîrea 
României și Canadei de a conlucra tot mai 
strîns pe arena mondială, de a contribui, 
prin eforturi comune, la soluționarea pro
blemelor complexe ce confruntă omenirea, 
la reluarea și consolidarea cursului spre des
tindere și pace. .

Comitetul Politic Executiv a evidențiat 
însemnătatea punctelor de vedere, a inițiati
velor și propunerilor exprimate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și primul mi
nistru Pierre Elliott Trudeau referitoare Ia 
problemele păcii, securității în Europa și în 
lume, îndeosebi în ce privește înfăptuirea 
dezarmării, și în primul rînd a dezarmării 
nucleare. S-a exprimat convingerea că aceste 
propuneri și inițiative reprezintă contribuții 
importante la asigurarea păcii și realizarea 
dezarmării, la dezvoltarea încrederii și 
perării internaționale.

Comitetul Politic Executiv apreciază 
tărîrea exprimată de ambele părți de
continua dialogul la nivel înalt româno-ca
nadian, ca o contribuție Ia dezvoltarea în 
continuare a relațiilor bilaterale, la efortu
rile pentru dezarmare și pace, pentru instau
rarea unui climat de înțelegere și colaborare 
între toate națiunile lumii.

coo-
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Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, probleme curente ale activi
tății de partid și de stat.

fanor noi si marin 
realizări in toate 

domeniile 
de activitate L
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care mobilizează
entuziastelor chemări la întrecere
energiile tuturor oamenilor muncii

A intrat in tradiție ca, la începutul 
ganizații județene de partid, consilii 
lective de oameni ai muncii din unități 
fruntașe să adreseze înflăcărate și mobilizatoare che
mări la întrecere pentru îndeplinirea și depășirea 
planului la toți indicatorii cantitativi și calitativi. 
Ampla angajare în întrecerea pe acest an a fost de
clanșată de entuziastele chemări la întrecere adresate 
de organizația județeană Bacău a P.C.R. tuturor or
ganizațiilor județene de partid și a municipiului 
București, tuturor oamenilor muncii din industrie, 
construcții, transporturi și circulația mărfurilor și de 
organizația județeană Timiș a P.C.R. către toate or
ganizațiile județene de partid, către toți oamenii 
muncii din agricultură pentru depășirea sarcinilor din 
acest an, pentru obținerea unor producții agricole 
record și realizarea unui adevărat salt calitativ în 
agricultură.

Este începutul unei ample si complexe competiții a 
muncii, ce se desfășoară pe întreg cuprinsul țării, cu 
participarea tuturor oamenilor muncii, o competiție 
care își propune ca, prin depășirea prevederilor pla
nului pe acest an hotărîtor al cincinalului să sporească 
contribuția fiecărui colectiv de oameni ai muncii la 
progresul economic și social al patriei noastre socia
liste. Prin întregul lor conținut, obiectivele chemărilor 
la întrecere sînt axate pe înfăptuirea neabătută a ho
tărîrilor Congresului al XII-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, a orientărilor și sarcinilor tra
sate de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu privire la ac
centuarea laturilor calitative ale întregii activități eco
nomice — obiectiv central, esențial al tuturor oameni
lor muncii, al întregului popor în acest an și în între
gul cincinal.

întrecerea socialistă din acest an are o semnificație 
economică și politică aparte, întrucît in 1984 vor avea 
loc evenimente deosebit de importante în viața poli
tică și socială a țării. Ne este încă proaspătă în me
morie chemarea adresată întregului popor de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU în Mesajul de Anul nou : „Să 
întimpinăm a 40-a aniversare a revoluției de eliberare 
națională și socială și cel de-al XIII-lca Congres al 
partidului cu succese tot mai importante în dezvol
tarea economico-socială, in toate domeniile construc
ției socialiste !“.

Ilustrînd hotărîrea comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii de a răspunde prin fapte acestei însuflețitoare 
chemări a secretarului general al partidului, marea 
competiție a muncii cuprinde toate sectoarele activi
tății economico-sociale, de la industrie, agricultură, 
construcții, cercetare-proiectare, transporturi la consi
liile populare. Tocmai de aceea și obiectivele urmărite, 
căile concrete de acțiune sînt diferite, în funcție de 
specificul activității din fiecare unitate economică sau 
sector al economiei naționale. Pretutindeni însă, între
cerea se desfășoară și trebuie să se desfășoare sub 
semnul bătăliei pentru o calitate nouă, superioară, al 
realizării unei înalte eficiența în activitatea econo
mică.

în industrie, în cadrul marii întreceri socialiste, or- 
.ga,ngkb.șî .organizațiile de..partid, comuniștii,, toți oa
menii muncii vor urmări cu prioritate realizarea inte
grală, ritmică și în structura sortimentală și calitativă 
prevăzută în pian și în contracte a producției fizice, a 
producției-marfă și a producției-marfă vîndute și înca
sate. în lumina orientărilor și indicațiilor secretaru
lui general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
o atenție deosebită trebuie să se acorde în această 
amplă competiție a muncii harnice realizării programe
lor prioritare cu privire la dezvoltarea bazei proprii de 

' resurse energetice și de materii prime, respectiv creș-
(Continuare în pag. a V-a)

fiecărui an, or- 
populare și co- 

economice

Foto : E. Dichiseanu

OAMENI Al MUNCII DE LA ORAȘE Șl SATE!

In anul celei de-a 40-a aniversări a revoluției de 
eliberare socială și națională, în anul Congresului al 
Xlll-lea al P.C.R., să acționăm cu toată priceperea 
și energia, cu elan revoluționar pentru a înfăptui 
neabătut planul și angajamentele asumate în întrecerea 
socialistă I

în pagina a lll-a : ÎNSUFLEȚITOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE

HUNEDOARA : Importante 
sporuri la producția fizică
în perioada care a trecut 

din acest an. minerii Văii Jiu
lui au extras peste prevederi 
4100 tone huilă netă, energe- 
ticienii din Mintia si Paroșeni 
au produs suplimentar 11 350 000 
kWh energie electrică, iar si- 
derurgiștii hunedoreni au de
pășit planul cu 1 000 tone cocs, 
6 500 tone fontă și 7 500 tone 
laminate finite pline. (Sabin 
Cerbu),

Literatura și perfecționarea
morală a omului

Foto : S. CristianConstrucții noi, moderne în municipiul Alexandria

Este necesar și fas
cinant să faci dintr-un 
revoluționar un erou 
literar, insă, o dată 
abordat acest subiect, 
cred că proba de 
foc a talentului unui 
scriitor este aceea 
a realizării unui erou 
literar revoluționar. 
Nu este vorba de 
un simplu .ioc de cu
vinte ori de schimba
rea accentului, ci in 
mod special de încer
carea artistică prin 
care autorul unei cărți 
se confruntă cu mode
lele și ticurile literare 
existente pînă la el. 
Dacă nu cu toate, mă
car cu acelea care 
constituie la un mo
ment dat moda litera
ră. ori. ceea ce este 
intr-adevăr greu de 
depășit. modelatorul 
sensibilității Literare a 
momentului. Această 
tentatie de a revolu
ționa literatura si prin 
ea sensibilitatea citi
torului ori măcar de a 
schimba obișnuința 
unui gen literar cum 
este romanul a dus la 
apariția unui tip a- 
parte de scriere în 
proză, denumită înde
obște roman politic. 
Nu este vorba, desi
gur. de o scriere an
gajată direct intr-o 
luptă politică, avînd 
obiective tactice con
crete. ci de acel ro
man care privește via- 

^ta politică a societății.

momen tete. aspectele 
ei hotărîtoare. Inevi
tabil. prin atitudinea 
sa. prin subiectivitatea 
inerentă a creației, 
autorul se implică in 
procesul politic, cotind 
pentru o anumită so
luție ori pentru o a- 
numită apreciere a 
contextului socio-po- 
litic prezentat. în ca
zul romanului politic.

Opinii de Eugen
URICARU

de auto- 
Acest im- 
perfectionă- 
a oamenilor

scriitorul se găsește 
in situația limită a 
relației artist-societa- 
te. Romanul politic se 
constituie în forma 
deplin adecvată de se
sizare a naturii mora
le a colectivității, mai 
mult decit atît. își a- 
sumă misiunea de a 
participa direct la 
îmbogățirea si limpe
zirea acestei morale. 
Construcția unei so
cietăți noi. cum este 
societatea în care tră
im, implică destule su
biecte de meditație (ca 
prag al acțiunii). în 
primul rînd cele pri
vind responsabilitatea 
oamenilor care acțio
nează direct în com
plexul proces de edi
ficare
sociale. Aceștia izbin- 
desc. dar. inevitabil.

a structurilor

pot si greși. O litera
tură umanistă are da
toria să reflecte obiec
tiv realitatea, oame
nii, izbinzile. dar și 
greșelile lor. împlini
rile. aspirațiile speci
fice. Greșeala. în a- 
cest caz. Poate fi în
dreptată în folosul în
tregii societăți numai 
dacă este recunoscută 
si asumată. în aceas
tă situație, ea devine 
factor pozitiv, devine 
un element de auto- 
educatie, 
definire, 
perativ al 
rii morale
societății noastre este 
subliniat pe bună 
dreptate de secretarul 
general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu : „Oamenii 
muncii au nevoie de o 
artă cu adevărat re
voluționară, care să 
redea în mod veridic 
si obiectiv realitatea, 
care să fie pătrunsă 
de un puternic suflu 
mobilizator.
cu pasiune 
perfectionarea 
tătii si a omului. Do
rim o artă care să re
dea cele mai nobile 
sentimente ale con
structorilor noii orîn- 
duiri sociale, dar care, 
totodată, să biciuiască 
mentalitățile înapoia
te, să dezvăluie lip-

mililînd 
pentru 
socie-

(Continuare 
în pag. a IV-a) y
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„Voi reveni 
cu drag"

Moment emoționant la furna
lele Hunedoarei. Despre NICO
LAE MARCULESCU, unul din 
cei mai buni si mai vestiți Jur
naliști ai țării, oamenii rostesc 
cuvinte simple, din inimă : „A 
muncit invățind și a învățat 
muncind, urcind toate treptele 
meseriei"... „Sint unul din sutele 
de jurnaliști, pe care ne-a cres
cut -nea Nae», cum ii zicem noi, 
și pentru care-i mulțumim din 
tot sufletul"... „Simpla evocare 
a drumului vieții lui — de la 
băiatul de prăvălie de odini
oară șl de la brigadierul 
da la Agnita și Bumbești pină 
la Eroul Muncii Socialiste — sa 
constituie intr-o biografie exem
plară"...

Colegli-furnaliști i-au dăruit, 
la ieșirea la pensie, o bicicletă, 
cu care poate ajunge mai ușor 
in mijlocul lor, chiar lingă 
furnale. La care sărbătoritul 
le-a răspuns:

— Și am să revin mereu cu 
drag!
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Cu iscusință 
și migală

Una din cele mai iscusite lu
crătoare ale cooperativei „Cera
mica" din Horezu se numește 
Elena Avram din Tomșani. 
După lucru, în timpul liber, o 
așteaptă acul și războiul de 
țesut. Cu acul ea „scrie" pe pln- 
ză toate florile și culorile pă
mântului, iar din războiul 
țesut ies adevărate opere 
artă, care au fost premiate la 
ultimele ediții ale Festivalului 
național „ ' ~
Cum tot premiată a fost Elena 
Avram șt cu echipa de jocuri 
populare. Nici cei doi fii ai săi 
— Ion și Nicolae — nu se lasă 
mai prejos. Primul este pasionat 
de sculptura în piatră, iar 
doilea de cea in lemn.

de 
de

„Cintarea României".

al
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I
I
I
i
I
I
I
I
I

vînătorii
In timp ce se afla în vîrful 

unui brad înalt de unde cule
gea cetină pentru . oi, s-a rupt 
o creangă și Gheorghe Axintioi 
din comuna Vama, județul Su
ceava, a căzut la pământ. Cu 
piciorul fracturat n-a mai putut 
să se miște din loc. Acolo, în 
mijlocul pădurii, a zăcut ore în 
șir in frig și ninsoare. Tirziu, 
prin întunericul nopții, a dat 
peste el, cu totul întimplător, 
vînătorul Cornel Chifu. La che
marea lui, au sosit in grabă la 
fața locului și alți vînători, care 
au meșterit un fel de targă-sa- 
nie și l-au dus, kilometri întregi, 
pină la un adăpost, unde i-au 
acordat primele îngrijiri, după 
care a ajuns la spital. Salvat 
în ultimul moment, cind era a- 
proape înghețat, el transmite și 
pe această cale cele mai căl
duroase mulțumiri pentru oa
menii de omenie.
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Lecții de istorieA
Există in comuna Cernătești, 

din județul Dolj, una din cele 
mal frumoase cule oltenești con
struite in secolul al XVI-lea. O 
clădire sub formă de 
un puternic piept de 
apărare. Prin grija si 
octogenarului Nicolae 
cu, fost învățător al 
cula din Cernătești a devenit un 
important punct muzeistic. Aici 
sint reunite mii de vechi unelte, 
piese etnografice si documente 
de o mare valoare istorică și do
cumentară. Ele constituie un 
mare punct de atracție pen
tru tot mai mulți vizitatori, ca 
și pentru lecțiile de istorie ale 
Școlarilor din comună. Nici nu 
se putea un loc mai potrivit !

turn, ca 
piatră Si 
pasiunea 
Plrvules- 

satului.

| Accidentul 
a fost evitat

Pe șoseaua Videle — Siliștea, 
cetățeanul Anton Pavel mergea 
cu căruța trasă de un catir. La 
un moment dat, văzind că stăpi- 
nul nu-l mai îndeamnă la mers, 
ca orice catir îndărătnic, acesta a 
cîrmit spre stingă și s-a așezat 
de-a curmezișul, blocînd cu că
ruța panglica șoselei. Tocmai a- 
tunci rula in viteză autocamio
nul de mare tonaj 31-PH-5438, 
condus de șoferul Petre Burcică. 
Deși se afla intr-o situație difi
cilă, coborind șoseaua în pantă, 
cu o prezență de spirit extraor
dinară și o îndemînare pe mă
sură, el a virat autocamionul 
spre șanțul din stingă, evitind 
un accident care putea avea 
consecințe tragice. Mai ales că 
în căruță se afla și un copil.

Odată pericolul trecut, catîrul 
a pornit din nou la drum, ca și 
cind nimic nu s-ar fi intîmplat...

Dar dacă s-ar fi intîmplat ? 
Oricum, mai multă atenție din 
partea căruțașilor pe drumurile 
publice nu strică. Dimpotrivă l
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Pe scurt
O Cetățeanul Kocsis Ludovic 

din Crasna — Sălaj a scos cu 
găleata din propria fîntină apă... 
fierbinte. Gazeta județeană 
„Năzuința" este de părere că un 
sondaj făcut de specialiști „la 
obiect" s-ar putea solda cu des
coperirea unui nou izvor de apă 
termală. Mai știi 7

Q La numai cîteva zile după 
ce M. Pirvu și Gh. Popa din 
Stănești au terminat de con
struit un saivan pentru oile coo
peratorilor din Măciuca — Vil- 
cea, o parte din acesta s-a 
dărimat. Noroc că în momentul 
acela oile se aflau la adăpat. 
Dar „meșterii" au intrat la apă.

9 Miliția Gării de Nord — 
București anunță găsirea unei 
importante sume de bani, care 
își așteaptă păgubașul încă de 
la 21 decembrie anul trecut. Cine 
ești, norocosule 7

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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Pentru recoltă bună-sămînța bună!
In campania însămințărilor din pri

măvara trecută s-au semnalat mai 
multe deficiente în livrarea, prelua
rea și păstrarea semințelor de către 
unele unități agricole din județul 
Botoșani. Au fost trase învățămintele 
cuvenite pentru ca asemenea defi
ciențe să nu se mai repete în campa
nia însămințărilor de primăvară ce va 
începe curînd ? „Comparativ cu anul 
trecut, situația este mult mai bună — 
ne spune ing. Dumitru Blaj, directo
rul Fabricii de zahăr Bucecea. uni
tate ce asigură întreaga cantitate 
de sămință pentru cele 16 700 hectare 
planificate a se cultiva cu sfeclă de 
zahăr în acest an. Din cele 128,6 tone 
de sămință necesară au sosit în județ 
61 tone. De asemenea, centrala de 
profil s-a angajat ca livrarea întregii 
cantități de sămîntă să nu depășeas
că data de 10 februarie, creindu-sa 
timpul necesar pentru efectuarea 
probelor de laborator11.

Mult mai bine față de anul 1983 
se prezintă situația și la complexul 
județean pentru valorificarea semin
țelor de legume și materialul sădi- 
tor, unde preluările se află în plină 
desfășurare. Din discuția purtată 
cu ing. Vasile Moisuc, directorul 
centrului, am retinut însă că în timp 
ce unitățile de același profil din ju
dețele Arad, Alba și Suceava au li
vrat botoșănenilor toate cantitățile 
de semințe contractate, cele din Ba
cău, Buzău și Neamț nu și-au onorat 
obligațiile decît parțial. Urgentarea 
livrărilor și de către centrele respec
tive e>ste cu atît mai așteptată cu cit 
este vorba de semințe ce trebuie se
mănate în răsadnițe chiar în aceste 
zile.

— Care este stadiul asigurării se
mințelor pentru celelalte culturi ? 
Ne răspunde ing. Alexandru Chișca- 
ru. directorul centrului județean 
pentru contractarea, preluarea și 
prelucrarea semințelor.

— Dispunem de repartiții certe 
pentru întregul necesar de semințe 
al județului. Asta Înseamnă 1600 
tone porumb, 230 tone ovăz, 75 tone 
mazăre, 130 tone sămință de trifolie- 
ne, 320 tone sămință de in și cinepă, 
16 tone de floarea-soarelui, la care 
se adaugă cantitățile corespunzătoare 
pentru toate celelalte culturi incluse 
în planul de producție al județului 
și 3 000 tone griu de primăvară ce se 
vor folosi în eventualitatea calamită- 
rii unor suprafețe semănate în toam
nă. Din cantitățile amintite mai avem

de primit doar 200 tone porumb, din 
județele Ialomița și Teleorman și a- 
proape 10 tone sămință de trifoliene 
pentru decuscutare, de Ia cooperati
vele agricole din Albești, Todireni. 
Răchlți, Vorona, Sulița șl Bobulești. 
La unele unități agricole există ten
dința de a semăna trifoliene fără a 
decuscuta sămînța, ceea ce poate de
termina mari pierderi.

care suflă vlntul ca afară se poate 
numi... magazie) era total nepregăti
tă, plină de resturi vegetale, de cio- 
călăi etc. „Mai este încă timp să o 
punem la punct11, a încercat o justi
ficare Ilie Belu. inginerul-șef al uni
tății. Și fiindcă „mai e timp", n-au 
fost luate nici cele mai elementare 
măsuri pentru deratizare. Aspecte 
asemănătoare au putut fi constatate

general al Direcției agricole a jude
țului Ialomița, continuă fertilizările 
cu îngrășăminte naturale, repararea 
tractoarelor și mașinilor agricole, 
procurarea întregului necesar de se
mințe etc. întreaga activitate se des
fășoară sub semnul muncii.făcute Ia 
timp și de calitate, în așa fel îneît 
din start să fio create condiții opti
me pentru efectuarea lucrărilor sta-

Cum se desfășoară 

livrarea, preluarea 

și pregătirea 

semințelor 

pentru șampania 

de primăvară sare 

va începe surind

PRIN UNITĂȚI DIN JUDEȚELE BOTOȘANI Șl IALOMIȚA

Am sondat în mai multe unități a- 
gricole din județ condițiile de depo
zitare și păstrare a semințelor. La 
cooperativa agricolă din Dorohoi. in
ginerul Gheorghe Obadă ne-a pre
zentat o magazie compartimentală 
„ca la carte". Au fost rezervate spații 
de depozitare nu doar pe culturi, 
dar și pe soiuri, pe hibrizi, fiecare 
compartiment purtind o etichetă pe 
care scrie : cantitatea ce va fi depo
zitată. soiul sau hibridul, durata de
pozitării, temperatura optimă nece
sară, perioada de semănat. Ce am 
constatat, în schimb, la cooperativa 
agricolă din comuna Răohiți ? Maga
zia (acceptînd că un spațiu prin

șl la cooperativele agricole din 
Coșula, Gorbănești. Călărași, Bros- 
căuți etc. Direcția agricolă județea
nă are datoria să acționeze energic ca 
toate unitățile agricole să preia ne- 
intîrziat semințele repartizate pe 
care să le păstreze cu cea mai mare 
răspundere, spre a se evita orice 
pierderi. (Silvestri Ailcnei, cores
pondentul „Scinteii").

în unitățile agricole de stat și coo
peratiste din județul Ialomița se fac 
intense pregătiri în vederea declan
șării în cele mai bune condiții ă 
campaniei de primăvară. Așa cum ne 
spune ing. Florea Pîrlogea, director

bilite potrivit tehnologiilor fiecărei 
culturi.

în raidul nostru am urmărit modul 
cum s-au pregătit centrele furnizoare 
de semințe in vederea livrării canti
tăților necesare însămînțării celor 
102 000 hectare cu porumb și 31200 
hectare floarea-soarelui, 18 000 hec
tare soia și 16 350 hectare sfeclă de 
zahăr, modul in care unitățile agri
cole preiau sămînța repartizată și 
condițiile asigurate pentru depozi
tarea ei. Se apreciază că s-au asigu
rat hibrizii de porumb corespunză
tori obținerii unor producții mari. 
Sămință de porumb a fost calibrată 
și tratată, fiecare sac avînd buletin

roșu în care se specifică germina
ția, puritatea și masa la 1 000 de 
boabe. în ce privește sămînța de 
floarea-soarelui, specialiștii din uni
tățile agricole cooperatiste Gîrbovi, 
Grindu. Miloșești și Gheorghe Doja 
apreciază că hibrizii repartizați le 
dau garanția obținerii unor produc
ții mari, dar pentru a reduce posi
bilele goluri și obținerea densități
lor optime din semănat vor mal ale
ge sămință de floarea-soarelui la 
masă, în așa fel îneît sub brazdă să 
fie pus bob cu bob, să se înlăture 
posibilitatea propagării bolilor.

încă de la 15 ianuarie, în centrele 
de semințe Fetești și Urziceni au 
fost pregătite toate cantitățile de 
semințe necesare unităților din zona 
respectivă. Excepție face sămință 
de sfeclă de zahăr care este furni
zată de fabricile de zahăr din Țăn- 
dărei si Urziceni. Graficele de li
vrare s-au întocmit de consiliile 
agroindustriale și unități, în așa fel 
îneît mijloacele de transport să fie 
utilizate la capacitatea maximă. Zi
lele acestea, la Centrul de semințe 
Urziceni a sosit un' cuplu de re
morci in care au fost încărcate 9 tone 
de porumb pentru cooperativele 
agricole Cocora și Colelia. Pentru a 
se preintîmpina umezirea semințelor 
cauzată de precipitații, mijloacele 
de transport sint dotate cu prelate. 
Dealtfel, pină la 26 ianuarie unitățile 
agricole au preluat cantitățile de se
mințe de porumb în conformitate cu 
graficul stabilit.

în întreprinderile agricole de stat 
din consiliile agroindustriale Fetești, 
Țăndărei, Balaciu, Gîrbovi, Grivița 
și Slobozia spațiile de depozitare au 
fost pregătite cu rigurozitate. S-au 
efectuat dezinfecțiile și dezinsecțiile. 
în magazia de la C.A.P. Grindu spa
țiile de depozitare sint stabilite cu 
precizie, fiecare soi și hibrid avlnd 
locul său, cu etichetele necesare. O 
atenție deosebită se acordă înlătură
rii oricărei surse de umiditate.

Ținînd cont că livrarea semințelor 
se află în plină desfășurare este de 
datoria unităților să respecte grafi
cele întocmite, în așa fel incit să nu 
se mai producă dereglări ca în anii 
trecuți cind într-o zi veneau nu 
numai cei planificați, dar și restan- 
țierii. Pină la 10 februarie, toate 
cantitățile de semințe necesare uni
tăților în campania de primăvară 
trebuie ridicate și depozitate în cele 
mai bune condiții I (Mihai Vișoiu, 
corespondentul „Scinteii").

La „perioade 
de vîrf“ —
conștiințe
„de vîrf66

Noua carte de
Roșiori

vizită a orașului
de Vede

Am revenit dună multi ani. cu 
prilejul Anului nou. 1984. ce me
leagurile orașului Roșiori de Vede, 
județul Teleorman, unde m-am 
născut. Trebuie să vă mărturisesc 
sincer că nu l-am recunoscut. S-a 
schimbat din temelii.

Am străbătut ce jos diferite car
tiere si zone ale localității, am dis
cutat cu multi eunoscuti. cu cadre 
de conducere de la primărie. Din 
noianul de date culese, consider că 
merită să menționez cîteva. pentru 
a ilustra mai bine sprijinul ce se 
acordă pentru modernizarea orașu
lui, preocuparea și dorința edililor 
locali si a cetățenilor de a face 
orașul lor cit mai frumos. Mi-au 
retinut atenția volumul mare de 
investiții — circa 2,8 miliarde lei — 
de care orașul a beneficiat în ultimii 
15 ani, blocurile noi de locuințe (pes
te 4 000 de apartamente) construite 
pentru oamenii muncii de aici ; 
spatiile comerciale moderne ; creșe- 
le. grădinițele si noile clădiri ale 
școlilor ; noile capacități de ali
mentare cu apă. stația modernă de 
epurare mecanică si biologică a re
ziduurilor : modernizarea si siste
matizarea mai multor 6trăzi și ar
tere de circulație ete.

De asemenea, am avut prilejul să 
văd personal cum se muncește la 
noul spital orășenesc, in prezent în 
construcție, cu 430 de paturi (cu
plat cu un dispensar si o policlini
că). si la Casa tehnicii si tineretu
lui. obiective ce vor fi date in folo
sință in acest an. precum si la 
noul hotel ce va fi terminat în 
anul 1985. Am retinut, de asemenea, 
că locuitorii orașului se mândresc 
eu multe rezultate notabile obți
nute de colectivele din cela peste 
15 noi unități industriale (între
prinderea de material rulant, tur
nătoria de fontă si otel de Ia 
I.M.A.I.A.. fabricile de bere, de ulei 
din floarea-soarelui. de brinzeturi 
și de nutrețuri combinate. întreprin
derea de tip mătase, filatura de la 
țesătoria „Teleormanul" etc).

Văzînd toate acestea nu mi-a fost 
greu să înțeleg satisfacția oameni
lor. care știu bine că toate aceste 
realizări n-ar fi fost posibile fără 
politica înțeleaptă a partidului, fără 
munca harnică a lor pentru înfăp
tuirea acesteia.

Florea DOGEANU 
inginer, București

Petrochimiștii argeșeni — prezenți 
pe frontul economisirii energiei

Economisirea energiei electrice 
reprezintă, după cum se știe, o 
îndatorire civică de prim ordin a 
fiecărui cetățean, a fiecărui colec
tiv de muncă. Practica dovedește 
că, acolo unde există o preocupare 
constantă în această privință, pot 
fi găsite noi și noi posibilități șl 
soluții pentru reducerea consumu
lui de energie electrică, folosirea 
sa judicioasă și realizarea unor im
portante economii. La Combinatul 
petrochimic Pitești, de pildă, prin 
aplicarea unor măsuri care nu afec
tează procesul tehnologic, s-a 
reușit să se realizeze un consum 
scăzut de energie cu multe mii 
de kilowați-oră. Spre exemplifi
care menționez cîteva din aceste 
măsuri : oprirea ventilatoarelor de 
la turnurile de răcire, cînd tem

peratura apei scade sub 20 grade 
Celsius, a redus consumul cu 1 650 
kWh pe zi ; funcționarea cu 3 
compresoare auxiliare (din 4 exis
tente) la secția polietilenă de 
înaltă presiune a dus la o econo
mie zilnică de 4 800 kWh ; scoa
terea din funcțiune pe anumite 
perioade de timp a trei centrifuge 
Ia secția D.M.T., cu o eficientă de 
2 880 kWh pe zi ; oprirea în orele 
de vîrf a funcționării colorării la 
secția polietilenă de joasă presiu
ne, reprezentînd 1 000 kWh. De 
asemenea, prin reducerea în orele 
de vîrf a iluminatului tehnologic 
scade consumul de energie cu 300 
kWh pe zi.

Florea TISTULEASA 
tehnician, Pitești

Cine inlătură neglijența 
din circuitul ambalajelor ?

La magazinul sătesc din satul 
Neagra, comuna Lunca Bradului, 
județul Mureș, de peste un an 
există în magazie circa 2 5 00 saci 
goi de iută a 35 lei bucata și alți 
300 a 45 lei bucata. Acești saci sint 
deteriorați de rozătoare, se de
gradează de la o zi la alta din 
cauza umezelii și mucegaiului. De 
asemenea, atît in magazia unității, 
cît și în, preajma acesteia, stive 
întregi de sute de lăzi din PVC, 
pline cu sticle achiziționate de la 
populație, așteaptă de luni și luni 
să fie expediate la I.C.R.A. — Re
ghin. Ambalaje in valoare de zeci

de mii de lei stau astfel nefolosite 
timp îndelungat și se deteriorează, 
în loc să fie reintroduse în circui
tul comercial. Este oare chiar atît 
de greu pentru conducerea coope
rativei de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor din Lunca 
Bradului sau pentru ceilalți factori 
care răspund de organizarea co
merțului sătesc să găsească soluții 
mai operative pentru înlăturarea 
acestei forme de risipă 7

Peter DION1SIE 
comuna Lunca Bradului, 
județul Mureș

- PE SCURT, DIN SCRISORI-
© Pentru elevi. In comuna Piatra Olt a fost dat nu de mult în folosință 

un nou local pentru liceul industrial cu profil mecanic. Acesta cuprinde 
18 săli de clasă, 4 ateliere și o sală de sport, cărora li se vor adăuga in 
curînd o cantină și un internat. De asemenea, a fost pusă la dispoziția 
elevilor și noua școală generală din Piatra Sat, prevăzută cu 10 săli de 
clasă, laboratoare etc. (Titus Ciortescu, activist cultural, Slatina) 
& O sugestie. în municipiul Rîmnicu Vîlcea, ca și în alte localități ale 
tării, s-a construit și se construiește foarte mult. Nu de mult s-a înălțat 
un nou cartier de locuințe, „Matei Basarab", unul dintre cele mai fru
moase din localitate, cu diverse unități comerciale moderne, bine apro
vizionate. Sugerăm organizatorilor comerțului local să înființeze in acest 
cartier și un magazin pentru desfacerea legumelor și fructelor, lipsa 
unui astfel de magazin fiind resimțită de cetățeni. (Petre Panaitescu, co
respondent voluntar, Rm. Vîlcea).

„Jurnalul cumpărătorului" -
„O întrebare ciudată : în ce cali

tate cereți «Jurnalul cumpărătoru
lui» ?“. Sub acest titlu, ziarul nos
tru a publicat („Scînteia" nr. 12 639) 
un articol în care era criticată prac
tica unor conducători șl lucrători 
din magazinele Ploieștiulul de a în
greuna sau „descuraja" accesul cum
părătorilor la „Jurnal" și, totodată, 
modul formal în care se răspundea 
unora dintre sesizările înscrise. 
„Vom lua măsuri cu toată seriozita
tea — ne-a spus, după publicarea 
articolului, tovarășul Ion Vîlsan, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular județean Prahova. Cînd 
veți veni din nou la Ploiești veți 
putea consemna altă situație".

Intr-adevăr, s-au luat măsuri. 
Neajunsurile semnalate în articol 
au fost discutate, în prezența pri
mului secretar al Comitetului mu
nicipal de partid Ploiești, în cadrul 
consiliului local al aprovizionării, 
cu conducătorii tuturor unităților 
comerciale ; sub conducerea or
ganizațiilor de partid, s-au ținut 
adunări pe această temă în toate 
unitățile ; în fiecare organizație co
mercială și fiecare magazin s-au 
stabilit măsuri concreta pentru ca 
lipsuri de felul celor menționata să 
nu se mal repete. în cadrul acestor 
dezbateri s-a insistat în mod deo
sebit asupra obligației oe revine tu
turor lucrătorilor comerciali de a 
asigura accesul cetățenilor la 
„Jurnal", de a înainta întreprinderilor 
tutelare taloanele cu sesizări ori pro
puneri în termen de 48 ore, de a nu 
lăsa nioi un înscris fără răspuns. 
Acțiuni similare au avut loc in toate 
localitățile din județ.

Consemnind aceste aspecte, am 
revenit, zilele acestea, in unitățile 
vizitate pentru a ne convinge la 
fața locului de eficiența cu care sînt 
aplicate măsurile. Intr-adevăr, s-au 
produs schimbări : „Jurnalul cum
părătorului" se găsește aproape pes
te tot la vedere, în general în locuri 
ușor accesibile (chiar dacă la oeai- 
năria „Mercur" e legat... pachet, la

librăria din complexul „Nord" a 
fost mutat înapoia tejghelelor, iar 
la merceria 35 „Perla" ața de care 
atîrnă e atît de strînsă în jurul cu
iului, îneît atunci cînd vrei să iei 
„Jurnalul" trebuie să-l smulgi cu 
cui cu tot...). în schimb, în unele 
unități — la magazinul general nr. 
88 din complexul „Nord", Ia „Omnia" 
și în alte părți. „Jurnalele" sînt înso
țite de afișe mari, vizibile, pe care 
se află înscrisă invitația „Folosiți 
«Jurnalul cumpărătorului»". Peste 
tot ne unde am solicitat „Jurnalele" 
le-am primit fără discuții, nu ne-a

mai întrebat nimeni „în ce calitate" 
o facem. Firesc, cite un responsabil 
a dorit să știe doar ce nemulțumire 
avem.

In notă discordantă cu aceste con
statări, la rotiseria din hală găsim 
„Jurnalul cumpărătorului" tot acolo 
unde-1 lăsasem anul trecut : bine 
ascuns printre registre, în același 
dulap din... bucătărie (dar, e drept, 
cu o copertă ceva mai curată). In 
acest moment apare și directorul 
I.C.S.A.P. (Întreprinderea tutelară), 
tovarășul Vasile Corniciuc. E sur
prins și iritat de cele constatate, în 
vădită contradicție cu răspunsul 
pentru „Scînteia". pe care l-a sem
nat personal șl în care scria negru 
pe alb : „Atît la unitățile vizate în 
articol — printre care era și rotise
ria 1 — cît și la celelalte unități din 
cadrul întreprinderii s-au stabilit 
măsuri care să asigure prezența 
«Jurnalului cumpărătorului» Ia în» 
demîna clienților...".

Desigur, accesibilitatea are impor-

*

I

Nu s-a mirat deloc aflînd 
că, după încheierea turei, 
este chemat la consiliul 
popular municipal „pentru 
un sfat". Nu era prima oară. 
A intrat în birou, a dat bi
nețe și a intrebat din pri
viri : „Care e problema ?“

— Perioadă de vîrf — i-a 
ghicit întrebarea omul pri
măriei. Adică, problema este 
foarte urgentă, nu suportă 
nici o aminare, trebuie acțio
nat îndată. De data asta era 
vorba de energia electrică 
împuținată pe rețea din cau
za secetei sau a altor neca
zuri. Și mai era perioada de 
vîrf cind rețeaua energetică 
gifile, cind orice strop de e- 
nergîe capătă valoarea înze
cită pentru bunul mers al 
producției.

— Ce crezi că ar fi de 
făcut 7

Cel venit după tură, mun
citorul specialist Gheorghe 
Bîrleanu, de la întreprinde
rea de rulmenți Alexandria, 
a răspuns fără să stea pe 
ginduri :

— Mai întiț ceea ce nu tre
buie admis in nici un caz : 
stagnarea producției. Iar de 
făcut — exact ceea ce am 
făcut noi în uzină. Să zicem : 
înființarea unor registre de 
consum energetic orar ; de
calarea intrării în funcțiune 
a sectoarelor energofage ; fi
xarea cotelor de consum pe 
echipe, pe schimburi. Dacă 
noi, cei din uzină, am găsit 
ce este de făcut, nu văd de 
ce noi, cei de acasă n-am 
putea găsi.

Iar gospodarul din uzină 
s-a transpus firesc în gospo
darul de acasă, propunind 
edililor municipiului măsuri 
adaptate la consumul casnic 
și public de energie : becuri 
mai mici și doar unul in în
căpere, renunțarea pentru un 
timp la aparatele electrocas- 
nice, rărirea becurilor 
străzi...

— N-o fi prea plăcut, 
n-o să 
rioadă de virf să devină o 
stavilă 
nelor
Alexandriei, a noastră, a tu
turor. E perioadă de virf, 
sîntem și noi de vîrf. Altfel, 
cum 7

...Se apropie „ora de vîrf" 
a consumului de energie, 
oamenii din echipele de con
trol energetic sint gata să 
pornească printre numeroa
sele blocuri ale Alexandriei, 
prin cartierele mărginașe, 
înainte — un scurt instruc
taj. I se dă cuvîntul lui 
Gheorghe Bîrleanu, care vor
bește laconic despre „ce am 
făcut noi" (adică cei din u- 
zină) și „ce trebuie să facem 
noi" (adică cei de acasă) pen
tru a trece cu bine peste pe
rioada de virf. Iar oamenii 
ascultă concentrați lucrurile 
firești pe care „trebuie să le 
facem noi" in această situa
ție.

— Păi cum altfel 7
Apoi pornesc cu toții spre 

sectoarele repartizate, neți- 
nînd seama de ploaia care 
începuse.

lăsăm ca această

pe

dar 
pe

in funcționarea uzi- 
ce au ridicat faima

Laurențlu DUȚA

în sprijinul bunei serviri
tanța ei șl trebuie să se afle mereu 
în atenție. Dar problema dc fond 
este și rămîne : cum se răspunde Ia 
semnalele cetățenilor, ce măsuri se 
iau, cu cită promptitudine ? In maga
zinele vizitate am întîlnit răspunsuri 
serioase, de lucru. A dispărut practica 
— criticată în articolul precedent — 
de a se polemiza cu cetățenii. La 
cofetăria „Liliacul" din complexul 
„Nord", o consumatoare a semnalat 
că citronada conține impurități. „Ne 
cerem scuze — consemna responsa
bila. Am luat legătura cu labora
torul să filtreze mai bine citronada".

REVENIRE
ÎN MAGAZINE
PLOIEȘTENE

în fapt, după cîte am aflat, pen
tru a se oferi consumatorilor un 
produs corespunzător, s-a schimbat 
chiar rețeta de fabricație. Datorită 
atitudinii exigente, intolerante a 
conducerii complexului „Omnia", vin- 
zătoarea Iuliana Ioniță, de la maga
zinul BIG, a fost sancționată cu 
avertisment pentru reclamația înscri
să în „Jurnal" de un cumpărător pri
vind lipsa de politețe și serviabilita- 
te. S-ar mai putea da și alte exemple 
care să releve că, în magazinele plo- 
ieștene, „Jurnalul cumpărătorului" 
reintră în drepturile și împuternicirile 
sale legale, firești.

Dacă „Jurnalul" e accesibil, dacă 
sesizările sînt preluate, în general, 
prompt, este de semnalat totuși că, 
în unele cazuri, care privesc abateri 
mai grave de Ia regulile de comerț, 
încă nu se acționează cu severitatea 
cuvenită. în ziua de 3 decembrie, 
la alimentara cu autoservire 
„Mercur", sticlele cu bere de 5,50 
lei s-au vîndut cu 6 lei, pînă în mo

mentul cind un consumator a notat 
acest lucru. Dar este oare de accep
tat ca o asemenea neregulă — prac
tic o infracțiune, de care și-a dat 
seama cu destulă ușurință respec
tivul cumpărător — să fi scăpat 
atenției șefei de sală, care — zice-sa 
— n-a informat-o Ia timp pe casie
ră de schimbarea sortimentului ?! 
Poziția responsabilei Claudia Fili- 
poiu, așa cum rezultă din răspunsul 
scris sub sesizarea amintită, a fost 
însă mai mult decît îngăduitoare : 
„S-a atenționat tov. Dragomir (șefa 
de sală — n.n.) să fie mai atentă". 
Firesc, conducerea întreprinderii a 
considerat problema mai serioasă și 
a solicitat șefei de sală și casierei 
note explicative. Dar abia la data 
de 10 ianuarie, adică după... cinci 
săptămîni ! Or, una din condițiile 
importante ale eficienței „Jurnalu
lui cumpărătorului" — și pentru ce
tățean, și pentru colectivul vizat — 
este promptitudinea și fermitatea mă
surilor determinate de o situație sau 
alta, cu atît mai mult cînd este vorba 
de aspecte importante ale corectitu
dinii.

— Vom pune din nou în discuție 
aplicarea măsurilor stabilite în le
gătură cu „Jurnalul cumpărătoru
lui" — ne-a spus, în încheierea in
vestigației noastre, tovarășul Nico
lae Coman, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular municipal Plo
iești. Și nu vom face nici un rabat, 
pînă nu vor fi aplicate peste tot cu 
rigoarea și strictețea impuse de 
lege, de normele etice ale societății 
noastre.

Intr-adevăr, chiar a doua zi dufră 
această convorbire, prin Inspecto
ratul comercial de stat al județului 
Prahova s-a instituit un nou control
în rețeaua 
constatărilor 
aplicîndu-se 
în neregulă, 
de apreciere

comercială pe urmele 
făcute de reporteri, 
sancțiuni celor găsiți 

O consecventă demnă 
și... de urmat.

Maria BABOIAN 
Constantin CĂP11ARU
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Pentru Wepira si depășirea planului pe aast ag pentru ridicarea calitativă a întregii activități economice

ÎNSUFLEȚITOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
i

CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Întreprinderea minieră Lupeni 
către toate unitățile de extracție a cărbunelui
Colectivul de oameni ai muncii de la în

treprinderea minieră Lupeni, răspunzînd 
chemărilor și îndemnurilor secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, minerul de onoare al Văii Jiu
lui, de a da patriei cit mai mult cărbune, 
raportează că în anul 1983 a extras și livrat 
economiei naționale 2,3 milioane tone căr
bune, realizînd cea mai mare producție din 
Istoria întreprinderii.

Aceste rezultate se datoresc creșterii pro
ductivității muncii in abataje, extinderii și 
folosirii eficiente a noi tehnologii de sus
ținere și tăiere mecanizată, care în anul 
1983 au reprezentat 57,8 la sută și, respectiv, 
73,1 la sută din totalul producției extrase.

Acționînd pentru înfăptuirea programelor 
speciale de mecanizare a minelor, în pe
rioada 1976—1983 au fost puse în funcțiune 
în întreprinderea noastră 15 complexe de 
susținere mecanizată, 46 combine de aba
taj și înaintare, precum și alte utilaje mi
niere. care au contribuit la creșterea efi
cientei întregii activități economice, la re
ducerea substanțială a efortului fizic al mi
nerilor și sporirea securității muncii în 
subteran.

Puternic mobilizați de îndemnul secreta
rului general al partidului nostru, la Ple
nara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1983, de 
a da țării cit mai mult cărbune, oamenii 
muncii din întreprinderea minieră Lupeni 
adresează tuturor colectivelor de muncă din 
industria cărbunelui o vibrantă chemare 
la întrecerea socialistă pe anul 1984, anga- 
jîndu-se să realizeze următoarele obiec
tive :

1. — Depășirea planului Ia producția de 
cărbune cocsificabil cu cel puțin 20 000 tone.

2. — Depășirea planului la lucrările de 
deschidere cu 1 500 ml. iar la lucrările de 
pregătire cu 1 500 ml.

3. — Depășirea prevederilor de plan la 
producția-marfă vîndută și încasată cu 
peste 8 milioane lei, și la producția netă — 
cu 3,2 milioane lei.

4. — Depășirea productivității muncii pla
nificate, calculată pe baza producției-marfă, 
cu 1 la sută și generalizarea acordului 
global.

5. — Reducerea cheltuielilor totale de 
producție planificate la 1 000 lei producție- 
marfă cu 3 lei și eu 5 lei a cheltuielilor 
materiale.

6. — Reducerea consumurilor specifice 
normate la materiale de bază cu 6 la sută 
și la energie electrică și combustibil cu 2 
la sută.

7. — Depășirea planului de recuperare a 
resurselor materiale refolosibile cu 25 la 
sută la aluminiu, 4 la sută la bronz, 2 Ia 
sută la fontă și cupru.

8. — Depășirea planului producției-marfă 
industriale la 1 000 lei fonduri fixe cu 1 
la sută.

9. — Depășirea beneficiilor planificate 
pentru activitatea de bază cu cel puțin 3 
milioane lei.

10. — în vederea realizării angajamentelor 
asumate, o atenție prioritară vom acorda 
extinderii mecanizării și modernizării teh
nologiilor de lucru în subteran, perfecțio
nării organizării și conducerii producției, 
folosirii integrale a capacităților de pro
ducție, utilizării raționale a forței de mun
că, creșterii gradului de securitate a mun
cii, în care scop vom acționa pentru :

— punerea în funcțiune înainte de ter
menele stabilite a șase abataje frontale, 
dotate cu complexe de susținere mecani
zată ;

— creșterea ponderii producției extrase 
cu complexe de susținere mecanizată la 
62 la sută ;

— sporirea vitezelor medii de avansare 
cu 6 la sută, la abatajele frontale, și cu 5 
la sută la lucrările de pregătire, față de 
sarcinile planificate ;

— creșterea indicelui de utilizare a fon
dului de timp al personalului muncitor cu 
1 la sută față de anul 1983 ;

— calificarea și perfecționarea profesio
nală a unui număr de 1 275 oameni ai 
muncii.

Vom acorda atenție deosebită îmbunătă
țirii condițiilor de muncă și viață ale mi
nerilor prin :

— extinderea dotării cu aparatură și ma
teriale de protecție, folosirea în cele mai 
bune condiții a rețelei de degazare și te- 
Iegrizumetrie, îmbunătățirea aerajului, în
tărirea controlului atmosferei din subteran, 
întreținerea în cele mai bune condiții a 
căilor de acces și respectarea strictă a nor
melor de protecție a muncii, măsuri care 
vor conduce la creșterea gradului de secu
ritate a muncii ;

— darea în folosință a unui număr de 
300 apartamente, din care 50 apartamente 
în devans cu cel puțin 60 zile, și asigurarea 
a 70 locuri în căminele pentru nefamiliști ;

— trimiterea unui număr de peste 900 
mineri în stațiunile balneoclimaterice și în 
stațiunile de odihnă ;

— dezvoltarea în continuare a bazei ma
teriale pentru activitatea cultural-educativă 
și sportivă.

tal, peste 1,5 milioane kWh la energie elec
trică și peste 800 tone combustibil conven
țional.

Răspunzînd vibrantelor chemări ale secre
tarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. adresate întregului po
por, de a ridica România socialistă pe noi 
trepte de progres si civilizație, colectivul 
întreprinderii de mașini grele București 
cheamă colectivele de oameni ai muncii din 
întreprinderile constructoare de mașini din 
ramurile utilaje tehnologice, mașini de 
ridicat, construcții navale și echipament 
aeronautic, Ia întrecerea socialistă pe anul 
1984, angajîndu-se să realizeze următoarele 
obiective :

1. Depășirea planului la producția-marfă 
vîndută și încasată cu 80 milioane lei ;

2. Livrarea suplimentară a unor produse 
fizice în valoare de 120 milioane lei, con- 
stînd din 4 000 tone otel aliat superior, 
2 000 tone piese forjate grele, • 2 000 tone 
blocuri forjate pentru matrițe și rulmenți 
grei, 500 tone utilaje metalurgice.

3. Depășirea producției nete cu 50 mi
lioane lei fată de prevederile planului.

4. Creșterea productivității muncii cu 
5 000 lei pe om al muncii fată de nivelul 
planificat prin introducerea și extinderea 
în fabricație a peste 100 tehnologii noi, me
canizarea operațiilor de formare a pieselor 
grele din turnătorii, extinderea tehnologii
lor de elaborare a otelurilor aliate și înalt 
aliate, creșterea cu 5 la sută a gradului de 
mecanizare și automatizare a operațiilor de 
sudare și altele.

5. Onorarea integrală și de calitate a 
tuturor contractelor pentru export pină la 
data de 1 decembrie 1984.

6. Reducerea cheltuielilor materiale la

1 000 lei producție-marfă cu 3 lei prin re- 
proiectarea si modernizarea unor produse 
din fabricație și reducerea consumurilor 
normate cu 1 200 tone metal. 3 milioane 
kWh energie electrică și peste 4 000 tone 
combustibil convențional.

7. Prin intensificarea acțiunilor de repro- 
iectare și modernizare a produselor, se va 
asigura valorificarea superioară a materii
lor prime și materialelor, îmbunătățirea ni
velului tehnic și calitativ al produselor, 
astfel îneît ponderea produselor noi și mo
dernizate să ajungă la 75 la sută din va
loarea producției-marfă fabricate.

8. Prin aplicarea în producție a invenții
lor și inovațiilor se va asigura o economie 
postcalculată mai mare cu cel puțin 5 mi
lioane lei fată de anul 1983.

9. Depășirea eu 12 milioane lei a sarci
nii de plan la recuperarea și valorifica
rea materialelor refolosibile, îndeosebi la 
oteluri aliate și inoxidabile, cupru, nisipuri 
si amestecuri de formare și cu 4 milioane 
lei a volumului pieselor de schimb și sub- 
ansamblelor recondiționate si reutilizate.

10. Creșterea cu 2 la sută față de 1983 
a indicelui de utilizare a fondului de timp 
maxim disponibil al personalului muncitor 
prin perfectionarea organizării producției și 
a muncii. întărirea ordinii si disciplinei în 
toate compartimentele de muncă.

11. îmbunătățirea continuă a condițiilor 
de muncă si de viată ale personalului mun
citor prin realizarea unui cămin muncito
resc pentru tineret cu o capacitate de 320 
locuri, a unui bloc de locuințe de serviciu 
cu 67 apartamente, precum si a unui cămin 
cu o capacitate de 312 locuri pentru elevii 
liceului industrial.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII COMITETUL DE PARTID 
COMITETUL SINDICATULUI COMITETUL U.T.C.

CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de întreprinderea electrocentrale 

Craiova către toate întreprinderile 
din industria energiei electrice

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII COMITETUL DE PARTID 
COMITETUL SINDICATULUI COMITETUL U.T.C.

CHEMAREA LA ÎNTRECERE
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adresată de Combinatul siderurgic Reșița 
către toate întreprinderile 

din industria metalurgiei feroase 
și produselor refractare

Acționînd cu devotament și abnegație, 
comuniștii, toți oamenii muncii din Com
binatul siderurgic Reșița, însuflețiți de în
demnurile mobilizatoare ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, rostite cu pri
lejul vizitei de lucru în municipiul Reșița 
și în combinat, au obținut succese impor
tante în îndeplinirea hotărârilor Congresu
lui al XII-lea și Conferinței Naționale ale 
Partidului Comunist Român. Astfel, la fi
nele anului 1983, siderurgiștii reșițeni au 
raportat cu satisfacție depășirea planului 
producției-marfă cu 34 milioane lei, a ni
velului planificat al productivității muncii 
calculat pe baza producției-marfă cu 2,2 la 
sută, realizînd peste plan : 18,3 mii tone 
cocs metalurgic, peste 8,2 mii tone profile 
grele și semifabricate forjă ; 172 tone uti
laj pentru industria metalurgică, 550 tone 
cărămizi refractare de șamotă și altele.

Ferm hotărîțl să întîmpinăm cea de-a 
40-a aniversare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și antiim- 
perialistă și Congresul al XIII-lea al Parti
dului Comunist Român, cu noi succese în 
îndeplinirea obiectivelor planului de pro
ducție pe anul 1984, colectivul de oameni ai 
muncii din Combinatul siderurgic Reșița 
— străveche vatră de foc nestins a țării — 
cheamă la întrecere socialistă toate colecti
vele de muncă din întreprinderile industriei 
metalurgiei feroase și produselor refrac
tare, angajîndu-se să realizeze următoarele 
obiective :

1. Depășirea sarcinilor de plan cu :
— 30 milioane lei la producția-marfă ;
— 6 milioane lei la producția netă ;
— 35 milioane lei la producția-marfă 

vîndută și încasată.
2. Depășirea prevederilor planului de pro

ducție fizică la sortimentele solicitate de 
economia națională după cum urmează : 
6 000 tone cocs metalurgic; 5 000 tone fon
tă; 3 000 tone oțel aliat; 10 000 tone lami
nate finite pline.

3. Livrarea la export peste prevederile 
planului a unei cantități’de produse in va
loare de 10 milioane lei.

4. Creșterea suplimentară a productivită
ții muncii calculată la producția-marfă cu 
2 800 lei/om al muncii prin : organizarea 
superioară a producției și a muncii, îmbu
nătățirea indicilor intensivi și extensivi ai 
utilajelor și agregatelor siderurgice, intro
ducerea insuflării cu oxigen prin lănci la 
cuptoare, aplicarea unui procedeu nou pen

tru carburarea flăcării în vederea reducerii 
duratei de topire și creșterea productivită
ții cuptoarelor Siemens-Martin.

5. îmbunătățirea nivelului calitativ al 
produselor prin asimilarea a noi mărci de 
oteluri și sortotipodimensiuni de laminate 
cu caracteristici superioare, necesare eco
nomiei naționale și pentru export, ceea ce 
va asigura creșterea cu 2 la sută a. pon
derii produselor noi și modernizate in pro
ducția-marfă fabricată. Pentru îmbunătă
țirea suprafeței laminatelor cu destinație 
deosebită se vor pune în funcțiune trei 
mașini de cojit bare cu diametrul de 180— 
270 mm, proiectate și realizate în cadrul 
combinatului.

6. Reducerea cheltuielilor de producție 
planificate cu 5 lei și a celor materiale cu 
4 lei la 1 000 lei producție-marfă prin : re
ducerea consumurilor la materii prime și 
materiale cu : 5 000 tone cărbuni cocsifica- 
bili; 10 000 tone minereu pentru decarbu- 
rare; 1 000 tone metal; 20 000 tone feromo- 
libden și alte aliaje; creșterea coeficientu
lui de scoatere a metalului ce va însemna 
1 009 tone metal economisit ; reducerea pier
derilor tehnologice cu 600 tone metal, res
pectiv cu 2 milioane lei ; creșterea gradului 
de recuperare a resurselor energetice se
cundare, a îmbunătățirii regimului termic 
al cuptoarelor Siemens-Martin, economisind 
1,5 milioane kWh energie electrică și 2 000 
tone combustibil convențional; recuperarea 
și recondiționarea pieselor de schimb, sub- 
ansamblelor și reperelor într-un volum ce 
va depăși sarcina planificată cu 1 milion lei.

Depășirea sarcinii de recuperare a mate
rialelor refolosibile cu : 6 000 tone metal, 
700 tone cărămizi refractare deșeuri, 100 
tone produse petroliere (uleiuri) ș.a.

7. Prin creșterea eficientei economice a 
întregii activități se va asigura realizarea 
unui beneficiu de 5 milioane lei peste plan.

8. îmbunătățirea condițiilor de muncă și 
viață ale oamenilor din combinatul nostru, 
prin introducerea mecanizării și automati
zării proceselor de manipulare și transport, 
intensificarea activității de prevenire a îm
bolnăvirilor profesionale, accidentelor de 
muncă, ș.a.

9. Pentru realizarea unui înalt nivel de 
pregătire profesională, întregul personal 
muncitor din combinatul nostru va fi în
cadrat în cursurile de perfecționare tehni- 
co-profesională, iar cursurile de calificare 
vor cuprinde peste 300 oameni ai muncii.

Energeticienii din cadrul întreprinderii 
electrocentrale Craiova, traducînd în via
tă hotărîrile Congresului al XII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului, care au 
stabilit drept principal obiectiv obținerea 
independenței energetice a României în a- 
cest deceniu, raportează obținerea. în anul 
1983. a unor importante rezultate, concre
tizate în depășirea planului la energia e- 
lectrică produsă pe bază de cărbune cu 
570 milioane kWh, creșterea puterii efec
tiv utilizabile cu 56 MW. punerea în func
țiune a primei capacități de producere a 
energiei termice pe cărbune la C.E.T. Cra
iova II.

Exprimînd voința si hotărîrea oamenilor 
muncii de a obține noi succese în pro
ducție. colectivul nostru adresează che
marea., la întrecere socialistă^ pentru-.-de-. 
pășirea sarcinilor de plan pe anul- 1984 
către toate întreprinderile producătoare de 
energie electrică, pe bază de cărbune și 
hidrocarburi.

1. Depășirea planului la producția de 
energie electrică cu 250 milioane kWh și 
realizarea producției de energie termică în
tr-un program rational. în deplină sigu
ranță și continuitate, prin :

— creșterea puterii medii efectiv utiliza
bile cu 17,4 MW față de plan ;

—• reducerea timpului 'total de imobili
zare în reparații planificate a agregate
lor de bază, in medie, cu 5 zile ;

— reducerea numărului de opriri acci
dentale cu cel puțin 10 la sută fată de 
anul 1983 ;

— punerea în funcțiune la termen a ca
pacităților de producție prevăzute în plan, 
materializate prin 2 cazane de abur la 
centrala electrică de termoficare Cdlafat. 
2 cazane apă fierbinte și 2 cazane de abur 
la Craiova II.

2. Reducerea consumului specific de com
bustibil planificat și a consumului propriu 
tehnologic de energie electrică, realizînd 
pe această cale economii de 5 000 tone

combustibil convențional și 10 milioane 
kWh, prin :

— îmbunătățirea randamentelor de func
ționare a cazanelor de abur și turbinelor 
cu 0.5 la sută față de realizările anului 
1983 ;

— creșterea cantității de energie termi
că furnizată din prizele turbinelor de ter
moficare cu 50 Gigacalorii pe oră. pro
dusă pe lignit, reducînd consumul de păcu
ră cu 3 000 tone anual la funcționarea ca
zanelor de apă fierbinte ;

— reducerea pierderilor de apă-abur din 
circuitul termic cu 0,5 la sută fată de reali
zările anului 1983 ;

— evitarea funcționării în gol a agrega
telor acționate electric.

-.-_3..Realiza rea. în .atelierele .proprii a unor 
piese de schimb peste prevederile de plan, 
asimilarea unor piese din import în va
loare de 400 mii lei. recondiționarea unor 
piese uzate în valoare de 2 milioane lei ;

4. Depășirea sarcinilor de plan la recu
perarea si valorificarea materialelor refo
losibile cu 1 tonă aluminiu, 1 tonă cupru, 
5 tone teavă alamă.

5. Creșterea nivelului de pregătire teh- 
inico-profesională a personalului muncitor, 
prin cuprinderea la cursurile organizate a 
unui număr de 1 200 muncitori și cadre 
tehnico-economice.

6. Reducerea cheltuielilor prevăzute în 
buget cu 1 000 mii lei ;

7. îmbunătățirea condițiilor de muncă și 
de viată ale personalului muncitor, prin :

— dotarea cu dispozitive și mecanisme 
pentru reducerea efortului fizic :

— reducerea noxelor (praf de cărbune, 
temperatură), prin aplicarea unor măsuri 
eficiente vizînd îmbunătățirea etanșeității 
instalațiilor de preparare a prafului de 
cărbune, ventilație ș.a. ;

— îmbunătățirea calității meniurilor la 
cantina-restaurant a întreprinderii, în spe
cial prin dezvoltarea gospodăriei-anexă.
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Trustul de construcții industriale 

Cluj-Napoca către toate unitățile 
de construcții-montaj
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de întreprinderea de mașini grele 

București către toate întreprinderile 
constructoare de utilaj energetic, chimic, 

metalurgic, petrolier, minier, utilaje pentru 
industria materialelor de construcții, 

mașini de ridicat, material rulant, construcții 
navale, echipament aeronautic

Puternic mobilizați de obiectivele stabi
lite pentru actualul cincinal, de indicațiile 
și îndrumările primite din partea secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizitei de lu
cru pe platforma industrială Cluj-Napoca, 
oamenii muncii din Trustul de construcții 
industriale au reușit în anul 1983 să rea
lizeze peste plan o producție finită de con- 
strucții-montaj în valoare de 58 milioane 
lei. o producție netă de 28 milioane lei, 
redueîndu-se cheltuielile planificate la 1 009 
lei producție cu 5 lei și cele materiale cu 
12 lei. Au fost puse în funcțiune în anul 
1983 un număr de 101 capacități industria
le. agrozootehnice și sociale, din care 12 
în devans cu 790 zile.

Ferm hotărîți să obținem rezultate su
perioare în anul 1984 oamenii muncii din 
cadrul Trustului de construcții industriale 
Cluj-Napoca. în frunte cu comuniștii, adre
sează tuturor organizațiilor de construcții 
din tară chemarea la întrecerea socialistă 
pe anul 1984, în vederea realizării urmă
toarelor obiective :

— Punerea în funcțiune în devans față 
de termenele planificate cu 30 pînă la 120 
zile a 5 capacități de producție ;

— Realizarea producției fizice planifica
te cu un devans de 10 zile și obținerea 
unui volum suplimentar de producție netă 
de 15 milioane lei ;

— Creșterea productivității muncii pla

nificate. calculată pe baza producției ter
minate (globală) cu 2 la sută prin : extin
derea gradului de mecanizare a lucrărilor 
de terasamente la 97 la sută ; executarea 
prin metode industrializate a 98 la sută 
din lucrările de betoane ; executarea me
canizată a 93 la sută din operațiile de 
încărcare și descărcare a materialelor de 
construcții, a 67 la sută din lucrările de 
vopsitorii și zugrăveli și a 55 la sută din 
lucrările de tencuieli ; perfecționarea și 
specializarea profesională a unui număr 
de 1 000 muncitori, maiștri și ingineri ; 
calificarea a 300 muncitori și policalifica
rea a 350 muncitori ;

— Realizarea unui beneficiu suplimentar 
de aproape 4 milioane lei ;

— Prin aplicarea fermă a noului meca
nism economico-financiar, prin contracta
rea în antrepriză a lucrărilor de construc
ții-montaj. întărirea autoconducerii mun
citorești și autogestiunii, precum și mai 
buna organizare a producției și a muncii 
în condițiile aplicării principiului acordului 
global, se vor diminua consumurile ma
teriale. conducînd la economii anuale de : 
350 tone ciment. 110 tone metal. 500 tone 
combustibil conventional ;

— Vom acționa pentru recuperarea peste 
plan a 200 tone oțel, 10 tone fontă, 2 tone 
hîrtie. una tonă textile, 600 kg materiale 
abrazive.
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Colectivul de oameni ai muncii din între

prinderea de mașini grele București, pu
ternic mobilizat pentru înfăptuirea progra
melor stabilite de Congresul al XII-lea și 
Conferința Națională ale partidului, a ac
ționat sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid pentru realizarea si de
pășirea sarcinilor de plan și a angajamen

telor în întrecerea socialistă pe anul 1983. 
obținînd peste olan 100 milioane lei la pro
ducția fizică. 215 milioane lei la produc
ția-marfă vîndută și încasată, peste 78 mi
lioane lei la producția netă. Cheltuielile 
totale au fost reduse față de plan cu 6,4 
milioane lei și cele materiale cu 3,7 milioa
ne lei, economisindu-se 200 tone de me

adresată de Regionala de căi ferate 
București către toate unitățile de căi ferate
Participînd cu tot elanul alături de în

tregul popor la înfăptuirea neabătută a ho- 
tărîrilor Congresului al XII-lea si Confe
rinței Naționale ale partidului, colectivul 
de oameni ai muncii din Regionala de căi

ferate București, pătruns de responsabili
tatea ce o are pentru îmbunătățirea trans
porturilor feroviare, a obtinut în anul 
1983 rezultate pozitive în realizarea sarci
nilor de plan. Astfel ;

— au fost satisfăcute cererile în transpor
tul de mărfuri, iar la traficul de călători 
planul a fost depășit cu 10,6 la sută ;

— producția netă planificată a fost depă
șită cu peste 11 la sută, cheltuielile la 1 000 
lei venituri brute au fost reduse cu 6 la 
sută, iar productivitatea muncii a fost de
pășită cu aproape 12 la sută ;

— parcursul mediu zilnic al locomotive
lor de călători a sporit cu 6.5 la sută, iar 
cel al vagoanelor de marfă cu 9 la sută, 
greutatea medie brută a trenurilor de mar
fă a crescut cu 2,5 la sută, obtinîndu-se pe 
aceste căi economii de 210 tone de combus
tibil și 8 148 MWh energie electrică fată de plan ;

— au fost terminate lucrările de dublare 
a liniei Titu — Tirgoviste. secția Ploiești — 
Urziceni. stația Giurgiu Sud si Centrul de 
pregătire a trenurilor de călători în sistem 
industrial de la Grivita și automatizarea 
triajului la Videle, realizat cu echipamen
te fabricate în tară.

Hotărîti să muncească neobosit! pentru 
a-si aduce o contribuție cît mai importantă 
la realizarea prevederilor planului pe anul 
1984 si să întîmpine marile evenimente din 
acest an. a 40-a aniversare a revoluției de 
eliberare socială si națională, antifascistă 
și antiimperialistă si Congresul al XIII-lea 
al Partidului Comunist Român, cu noi rea
lizări în muncă, colectivul de oameni ai 
muncii din cadrul Regionalei de căi ferate 
București cheamă la întrecere socialistă pe 
anul 1984 colectivele de oameni ai muncii 
din toate unitățile de cale ferată, luindu-și 
următoarele angajamente :

1. — Satisfacerea la timp a tuturor cere
rilor beneficiarilor din transportul de că
lători si mărfuri.

2. — Reducerea cu 2 la sută fată de pre
vederile planului a cheltuielilor maxime la 
1 000 lei venituri brute.

3. — Realizarea, peste prevederile de 
plan, a unei producții nete suplimentare de

20 milioane Iei prin depășirea veniturilor 
brute cu 10 milioane lei si reducerea chel
tuielilor materiale cu 10 milioane lei.

4. — Depășirea cu 12 milioane lei a pla
nului de beneficii, aplicînd cu consecventă 
principiile noului mecanism economico- 
financiar.

5. — Creșterea fată de plan a gradului de 
folosire a mijloacelor de transport prin : 
sporirea încărcăturii medii statice a vago
nului de marfă cu 1 la sută : îmbunătăți
rea cu 1,5 la sută a greutății medii brute 
a trenului de marfă : reducerea cu 0,5 la 
sută a staționării vagoanelor la încărcare- 
descărcare : sporirea vitezei comerciale a 
trenurilor de marfă cu 1 la sută,

6. — Mobilizarea tuturor oamenilor mun
cii pentru aplicarea cu strictete a măsurilor 
stabilite în vederea reducerii consumurilor 
normate de carburanți, combustibil si ener
gie cu 1,5 la sută.

7. — Reducerea cu 4.5 la sută fată de 
plan a timpului de imobilizare a locomo
tivelor diesel în reparații, reprezentînd 
3 200 ore.

8. — Depășirea planului de recuperare si 
valorificare a materialelor refolosibile cu 4 
la sută Ia otel si cu 2 Ia sută Ia fontă, 
plumb, uleiuri uzate și hîrtie : recuperarea 
și recondiționarea a 6 000 tone de șină de 
cale ferată de profil mediu.

9. — Sporirea productivității muncii cu 2 
Ia sută prin organizarea superioară a pro
ducției si a muncii. îmbunătățirea pregăti
rii personalului muncitor. întărirea ordinii 
și disciplinei si îmbunătățirea regularității 
circulației trenurilor.

Pentru mai buna satisfacere a condiții
lor de viată ale lucrătorilor noștri, vom 
da în folosință cu 30 de zile mai de
vreme 88 apartamente de serviciu. în com
plexul C.F.R, București si la Giurgiu, iar 
prin dezvoltarea gospodăriilor-anexă vom 
îmbunătăți hrana la cantine si punctele de 
aprovizionare a personalului de drum.
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de întreprinderea agricolă de stat 

„Mihail Kogălniceanu“, județul Constanța, 
către toate întreprinderile agricole de stat 

cu profil vegetal și mixt
însuflețiți de orientările și indicațiile 

mobilizatoare ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, 
pentru afirmarea noii revoluții în agricul
tură, acționînd cu voința fierbinte de a ne 
spori contribuția la dezvoltarea agriculturii 
și înfăptuirea programului de ridicare a 
României pe noi culmi de progres și civi
lizație, colectivul întreprinderii agricole de 
stat „Mihail Kogălniceanu“, județul Con
stanța, adresează tuturor colectivelor de 
oameni a.i muncii din întreprinderile agri
cole de stat cu profil vegetal și mixt che
marea la întrecere pentru îndeplinirea și 
depășirea producțiilor planificate și a in
dicatorilor economici pe anul 1984, anga- 
jîndu-se să realizeze următoarele obiec
tive :

1. în sectorul producției vegetale vom 
obține, în medie, la hectar, 5 800 kg griu 
(cu 100 kg peste plan) ; 6 200 kg orz (cu 
100 kg peste plan) ; 10 000 kg porumb (cu 
2 850 kg peste plan) ; 2 000 kg fasole (cu 
700 kg peste plan) ; 10 600 unități nutritive 
(cu 500 unități nutritive peste plan).

2. în sectorul zootehnic vom realiza ; 
4 000 1 lapte pe cap de vacă (cu 400 1 peste 
plan) ; 10,1 kg lină pe fiecare oaie.

Efectivele de animale vor fi, la sfîrșitul 
anului, de peste 2 300 taurine, cu cel puțin 
100 capete peste prevederile planului, și 
16 000 ovine, cu 700 capete peste prevederile 
planului,

3. Vom livra suplimentar la fondul de 
stat și fondul de furaje : 5 100 tone cereale,

140 tone fasole. 1 700 tone semințe. 1 500 hl 
lapte vacă, 1,8 tone lină oi.

Realizarea și depășirea sarcinilor de plan 
în sectorul vegetal și zootehnic se va ob
ține prin : aplicarea celor mai adecvate 
tehnologii, obținerea unei recolte medii de 
20 000 kg știuleți de porumb la hectar de 
pe o suprafață de 500 ha. de teren, utili
zarea celor mai productive soiuri și hibrizi, 
folosind semințe din, categoriile de elită și 
înmulțirea I. producerea si livrarea de 
peste 6 400 tone semințe de cereale, plante 
tehnice și alte plante, obținerea a 95 viței 
la 100 vaci și a 105 miei la 100 oi.

4. Prin organizarea mai bună a producției 
si a muncii, generalizarea acordului glo
bal în toate sectoarele de activitate, gos
podărirea cu înaltă . răspundere a mi jloa
celor materiale si bănești, aplicarea prin
cipiilor noului mecanism economico-finan
ciar. cheltuielile planificate la 1 000, lei 
producție-marfă vor fi reduse cu 38 lei ; 
prin creșterea gradului de valorificare a 
producției obținute, vom depăși producția 
netă planificată cu 3.3 milioane lei. pro
ducția-marfă cu 3,4 milioane lei și bene
ficiul planificat cu peste 3 milioane lei.

5. Organizațiile de partid, sindicat, U.T.C. 
și consiliul oamenilor muncii vor desfășura 
o permanentă și susținută muncă politico- 
educativă, în vederea perfecționării pregă
tirii profesionale și formării unei înalte 
conștiințe socialiste la toți oamenii mun
cii, pentru a participa cu toată răspun
derea la înfăptuirea integrală a obiective
lor pe care ni le-am asumat.
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adresată de Institutul de cercetare științifică 

și inginerie tehnologică pentru industria 
electrotehnică (I.C.P.E.) către toate unitățile 

de cercetare științifică din țară
Realizarea, în anul 1983, în cele mai bune 

condiții a obiectivelor majore vizind ridica
rea calității și eficienței economice a acti
vității de cercetare se bazează pe aportul 
deosebit de important al programelor de 
cercetare științifică, dezvoltare tehnologică 
și introducere a progresului tehnic pe ter
men lung, elaborate sub conducerea și cu 
contribuția determinantă a tovarășei aca
demician doctor inginer Elena Ceaușescu, 
președintele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, savant de renume 
mondial, a cărei activitate prodigioasă se 
reflectă în sporirea continuă a rolului ști
inței românești la dezvoltarea multilatera
lă a patriei. Astfel, în anul trecut, in cadrul 
institutului s-au elaborat și omologat 428 
tehnologii și 470 produse noi. Totodată, au 
fost acordate 47 de brevete de invenții și 
s-au asimilat în producție 70 de brevete. 
Depășiri substanțiale de plan s-au obținut 
la microproducție cu 31,6 la sută, iar la in
dicatorii din contractele de cercetare cu 
39.6 la sută.

Colectivul I.C.P.E. — București, puternic 
mobilizat de cerințele cuprinse in progra
mele de creștere mai accentuată a produc
tivității muncii și de ridicare a nivelului 
tehnic si calitativ al produselor, cheamă la 
întrecere toate unitățile de cercetare știin
țifică din țară pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan pe anul 1984, an- 
gajindu-se să îndeplinească următoarele o- 
biective :

1. Cercetarea și realizarea peste plan a 
17 produse noi care vor contribui la redu
cerea efortului valutar cu 30 milioane lei.

2. Elaborarea și perfecționarea peste plan 
a unui număr de 15 tehnologii noi, nece
sare asigurării creșterii potențialului pro
ducției de echipamente electrotehnice și a- 
plicării tehnicilor neconvenționale in sur
sele noi de energie, în prelucrarea metale
lor, in depoluare și în domeniul criogeniei.

3. Se vor acorda 30 000 ore asistență teh
nică întreprinderilor industriale și marilor
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obiective de interes național destinate va
lorificării superioare a materiilor prime.

4. Pentru valorificarea unor noi surse de 
energie și pentru raționalizarea exploatării 
sistemelor clasice, vom realiza și perfec
ționa peste plan 4 aplicații de conversie a 
energiei solare și energiei vîntului.

5. în vederea economisirii materiilor pri
me și materialelor, precum și pentru recir- 
cularea acestora, se vor implementa tehno
logii criogenice în industria cauciucului și 
cablurilor, noi rețete de contacte electrice 
cu conținut redus de argint, proiecte tipi
zate de profile pentru tole și planuri de 
tăiere a tablei electrotehnice.

Prin punerea în funcțiune a 5 piloți se 
va crea baza proprie de materii prime pen
tru microproducție, obținindu-se astfel o 
reducere a importului cu 70—80 milioane 
lei pe an.

6. Prin extinderea utilizării calculatoare
lor în proiectarea unor produse și coope
rarea cu industria la uzinarea modelelor 
și prototipurilor se va reduce durata lucră
rilor de cercetare, eliberindu-se o capaci
tate de peste 100 000 ore.

7. Intensificarea activității de micropro
ducție în institut la un volum cu peste 30 
la sută mai mare decit în anul 1983 va 
conduce la evitarea unui import direct de 
150 milioane lei.

8. Se vor extinde contribuția si partici
parea la activitatea de export prin elabora
rea unor tipuri noi de mașini și aparate 
electrice și a unor tehnologii de protecție 
climatică.

9. Ca urmare a aplicării invențiilor se va 
obține un spor de producție de peste 80 
milioane lei anual.

10. Se vor realiza peste plan 6 echipa
mente pentru automatizarea și mecanizarea 
extragerii si separării minereurilor, a func
ționării cuptoarelor cu arc electric de topit 
oțel, precum și a tehnologiilor de încercare 
a echipamentelor electrice.

COMITETUL DE PARTID 
COMITETUL U.T.C.
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CONȘTIINȚA ISTORIEI
ȘI ARTA MONUMENTALA

Convorbire cu sculptorul Ion VLASIU

— Stimate maestre Ion Vlasiu, 
ați zăbovit 
Mureșului, 
te locuri ?

— Multe 
Bistra are 
echilibrul 
vara, toate 
se petrec la munte. Unii lucrează 
lemnul chiar in sat. Femeile, copiii, 
în sezonul de vară și de toamnă 
culeg fructe — smeură, afine, Sta
tul le cumpără. După o săptămînă 
petrecută pe munte se întorc cu 
frumoase cîștiguri. Preocupările 
oamenilor se întîlnesc, toate in
tr-un sens social general, legat de 
munte. Cresc și animale, cosesc și 
adună fin. Grădinile sînt pline de 
pomi roditori, mai ales toamna, te 
îmbată miresmele. Pentru mine 
toate acestea sint pline de îndem
nuri spre activitate.

— Tradițiile de spiritualitate ale 
locului au avut vreo influență asu
pra sculpturii dumneavoastră ?

— Tradițiile, înțelese în cel mal 
larg context, fără îndoială că da. 
O tradiție încă vie este munca — 
pentru tineri și pentru bătrîni. Mai 
stăruie și tradiții festive, dar puți
ne. Sînt manifestări în care se afir
mă o mare încredere în viată, de 
unde izvorăște, cred, optimismul 
cu care au știut să Înfrunte întot
deauna greutățile. Acest sentiment 
cred că îl exprimă multe din lu
crările pe care le-ajm făcut acolo.

— A privi o lucrare de sculptură 
înseamnă a descifra odată cu echi
librul compozițional si sensul unor 
idei. Sculpturile pe care. le-ați 
creat in ultimul timp aduc o nou
tate, pe plan estetic sau Ideatic, in 
activitatea dumneavoastră ?

— M-am apropiat de temele 
toriei noastre străvechi. Cred 
am găsit o formă care exprimă 
mensiunea mitologică a istoriei. 
Decebal, Deoeneu, Zalmoxis, Ho
mer, Soorate. Moise, Pan. Este un

și in acest an la Bistra 
Ce vă atrage spre aces-

mă atrag. Aș spune că 
o liniște care vine din 
vieții satului. Iarna, 
anotimpurile blstrenilor

is
că 

di-

pas peste vremi și epoci. în expo
ziția pe care o pregătesc (sper că 
se va deschide în curind) vor fi ex
puse aceste lucrări cioplite în lemn, 
lucrări în care am încercat să gă
sesc forme pentru exprimarea tim
pului ca noțiune estetică. O nou
tate care cred eu că dă gravitate și 
adincime istorică. Am terminat și 
un ciclu de sculpturi colorate. A- 
ceastă dimensiune a artei popu
lare mă obsedează de multi ani. 
Totuși am întîrziat mereu, prins in 
cercul unor judecăți de valoare cu 
privire la delimitarea estetică a ge
nurilor, așa cum sint ele înțelese 
în arta cultă. Voi expune si un an
samblu de tablouri necunoscute pu
blicului. lucrate în ultimii ani. pre
cum și unele tablouri împrumutate 
din colecțiile particulare și din 
fondul muzeal. Ansamblul pe care 
îmi propun să-l înfățișez publicu
lui profilează întregul orizont al 
tematicii mele, cunoscută din alte 
expoziții, îmbogățit cu o seamă de 
peisaje și cu cîteva compoziții, 
care adaugă, cred eu. un plus da 
luminozitate cromatică, aspirație 
legitimă, niciodată realizată deplin.

— Ați realizat de-a lungul anilor 
lucrări de artă monumentală. Vă 
rugăm să definiți citeva din sensu
rile responsabilității sociale incluse 
în orice lucrare de artă monumen
tală.

— Temele dezvoltate de mine in 
lucrări de artă monumentală vor
besc prin sine. Toate includ mo
mente grave ale istoriei noastre. 
Mă gîndesc la monumentele mari 
Horea, Cloșca și Crișan, la 
apoi, la Blaj, monumentul 
la Băilești „1907“ 
la aeroportul din 
toate aceste teme 
bertătii înțeleasă 
al noțiunii, idee pentru care 
porul nostru, țăranii și intelectualii 
deopotrivă au dus o luptă dra
matică. Timpul nostru are nevoie

Cluj
Unirii, 

și „Aurel Vlaicu" 
Tirgu Mureș. De 
se leagă ideea li- 
în sensul politic 

po-

Ampla expoziție retrospectivă 
pictură, sculptură si desen anun
țată in calendarul expozițiilor ce 
vor fi deschise în sala Dalles este 
așteptată. Cu ce sentimente pregă
tiți acest eveniment biografic? Cu 
ce gînduri ?

— Am făcut multe expoziții, deși 
organizarea unei expoziții cere un 
mare efort. Sint și artiști care nu 
simt nevoia să deschidă o expozi
ție, artiști pe care realmente i-am 
invidiat. întrebindu-mă mereu cum 
se poate crea fără o confruntare 
publică ? O expoziție este de fapt 
un moment în care accepți o con
fruntare, în care publicul e liber 
să judece munca ta și să-și spună 
părerea. Dacă te temi de această 
confruntare, te hotărăști mai greu 
N-am deschis o expoziție persona
lă de sculptură de 15 ani. între 
timp s-au afirmat generații de 
sculptori, prezenti prin expoziții 
colective și mai ales în taberele de 
vară, sculptori pe care nu-i cunosc 
personal și nici, ei nu mă cunosc. 
Iată, dacă n-ar fi decît acest mo
tiv și încă ar fi destul pentru a 
motiva o retrospectivă, dar sînt și 
altele de ordin esențial : vrei să 
arunci o privire asupra muncii tale, 
vrei — de ce să nu spun — să-ti 
întărești speranța că n-ai pierdut 
vremea în zadar. Am făcut cea din
ții expoziție în anul 1932. De atunci 
a trecut o jumătate de secol. Pu
teai să mori de două ori și totuși 
trăiești. Problema este dacă lu
crarea ta mai are ecou sau nu ? 
între timp s-au produs mutații es
tetice. E firesc (toate stilurile sint 
libere), dar în același timp un artist 
este chinuit de întrebări în legătură 
cu starea și eu destinul propriei 
sale opere. El vrea să-și confirme 
sieși valabilitatea unor idei perso- 

Cu aceste gînduri am deschis 
expozițiile mele. Nu 
fi făcut dacă vizitatorii 
fi încurajat, unii... Nu

Un nou laborator, modern, la Facultatea de construcții a 
Institutului politehnic „Gheorghe Asachi" din lași

Cadrele didactice și studenții 
la Facultatea de construcții

de 
a 

Institutului politehnic „Gheorghe 
Asachi** din Iași pot efectua acum 
studii complexe datorită noului 
laborator pentru încercarea con
strucțiilor și echipamentelor indus
triale la solicitări dinamice șj seis
mice. „Crearea acestui laborator — 
ne relatează prof. dr. ing. Ioan 
Ciongradi — dă posibilitatea pro
fesorilor și studenților să studieze 
detaliat comportamentul clădirilor

și instalațiilor din industrie la ac
țiunea dinamică seismică, prelu- 
crindu-se apoi pe calculator datele 
experimentale obținute. Laborato
rul răspunde unor cerințe didac
tice, dar și rezolvării unor necesi
tăți ale producției : realizarea prin 
testare efectivă a unor studii pri
vind gradul de rezistentă a diver
selor instalații complexe, găsirea 
de soluții noi, constructive, de 
protecție, cît și conceperea unor

sisteme de izolare antiseismică efi
ciente, de protejare a echipamen
telor industriale în cazuri speciale. 
De menționat că acest laborator 
din cadrul catedrei de mecanică 
a construcțiilor este unicat în țară", 

în fotografie : student, din anul 
V, secția construcții civile, indus
triale și agricole execută lucrări 
de prelucrare a datelor pe calcu
lator.

Foto-text : E. Dichiscanu

O idee inspirată, estompată cinema

LA ÎNCEPUT DE DRUM

de aceste exemple. Luipta aceasta 
nu se termină niciodată. Acesta 
este unul din sensuri. Un monu
ment, am mai spus și altă dată, 
are o forță de evocare prin chiar 
prezența lui în spațiul social în 
care se desfășoară viața poporului. 
Nu e un spectacol care se consumă 
cu ceasul, are o permanentă impli
cată în viata cotidiană a cetățeni
lor, o viață ca a naturii, însă pe 
plan cultural. E drept că încă nu 
reușim să realizăm astfel de mo
numente. Mă gîndesc totuși cu op
timism la un viitor în care talentul 
se va afla în condiții maxime de 
exprimare. De ce să nu îndrăznim să 
credem că sculptorii vor putea rea
liza complexe monumentale care 
să exprime mai amplu istoria 
noastră, această lungă epopee a 
curajului revendicat în toate di
mensiunile vieții. Etosul și eposul 
acestei epopei se oferă sculptorilor 
pentru viziuni plastice care vor da 
conștiinței istorice a poporului te
meiurile adevărate la care are 
dreptul, cu care se poate mindri. 
S-au făcut multe concursuri. Talen
tul sculptorilor a fost pus la încer
care. Păcat că machetele se risi
pesc. Dacă concursurile ar fi be
neficiat de cataloage cu reprodu
ceri. ar fi fost un real cîștig pentru 
cultura noastră artistică. Nu mă 
pot obișnui cu gîndul că o machetă 
la care lucrez luni de zile se poate 
pierde.

— Vă aflati in pragul unei noi 
intilniri cu publicul bucureștean.

l

nale. 
toate 
ce-aș 
m-ar 
spune că n-au fost sau nu mai 
destui care dau din umeri nedu
meriți.

— Vă rog să insistați asupra re
lației public-artist.

— M-aș referi mai curînd la ex
periența mea, fiindcă problema are 
un foairte larg orizont teoretic. Pu
blicul cu care am dorit să mă în- 
tilnesc, cu care am pus în balanță 
valorile estetice, ca și ideile care 
m-au animat, nu l-aș putea defini 
intr-utn cuvînt. cum as zice — ță
rani, muncitori, intelectuali. M-au 
interesat oamenii sinceri, spiritele 
libere. Așa-zisul „spirit livresc*' 
m-a pus adeseori într-o condiție de 
suspiciune. Nu fiindcă mă deran
jează cultura făcută în bibliotecă, 
ci fiindcă nevoia mea de confrun
tare pornește din intima necesitate 
de a mă convinge că activitatea 
mea nu e ruptă de straturile pri
mare ale receptivității, de zonele 
adinei ale ființei umane în cai-e 
ne întîlnlm cu semenii noștri fără 
teorii. Dealtfel, eu cred că o operă' 
de artă trebuie să aibă în sine și 
abecedarul ei. alfabetul prin Care 
comunică fără alt; concurs didactic. 
Ca să închei, voi spune că publicul 
care m-a interesat, care m-a aju
tat să-mi lărgesc concepția despre 
forma 
zilelor 
vizitez 
nioa și 
tarii. Multe opinii proaspete si un 
mod de a le exprima am auzit 
stind de vorbă cu vizitatori care 
intră într-o sală de expoziție în- 
tîmplător. La un alt nivel m-au in
teresat oamenii de specialitate, cri
tici și istorici de artă sensibili și 
culti, pe care fenomenul creației îi 
atrage în destin comun cu al artiș
tilor. Fascinați de noutatea esteti
că ei încearcă să-i găsească cores
pondentă si expresie teoretică, co
mună cu cauza artiștilor.

știu 
nu 

pot 
sînt

de exprimare este publicul 
de sărbătoare. îmi place să 
expozițiile simbăta și dumi- 
să stau de vorbă cu viziita-

Marina PREUTU

de stridențe scenice

La Negrcști-Oaș, o 
frumoasă localitate din 
mirifica și legendara 
Țară a Oașului, a luat 
ființă zilele acestea, 
intr-un bogat decor 
de zăpezi, cenaclul fol
cloriștilor și etnografi
lor din județul Satu 
Mare — eveniment 
cultural, care vine să 
împlinească o mai ve
che cerință in direcția 
cercetării științifice și 
valorificării temeinice 
a bogatelor tradiții et
nofolclorice din jude
țul Satu Mare, per
petuate prin secole și 
milenii cu o uimitoare 
forță de conservatoa
re, nealterate pină in 
zilele noastre. Chiar 
din primele sale acti
vități specifice — o 
sesiune de comunicări 
prezentate de cercetă
tori din județ, ca și 
din zona etnofoiciori- 
ce învecinate, precum 
gi o suită de manifes
tări folclorice cu da
tini și obiceiuri laice 
de iarnă din satele 
Oașului, codrului si 
de pe Valea Someșu
lui. precum și de va
lorificare scenică a 
unor tradiții și înde
letniciri străvechi — 
tînărul cenaclu al fol
cloriștilor și etnogra
filor din județul Satu 
Mare, sprijinit gene
ros de Centrul jude
țean de îndrumare a 
creației populare și a 
mișcării artistice de 
masă, și-a vădit cu 
pregnantă preocupa
rea pentru valorifica
rea creației populare, 
promovarea si integra
rea valorilor autentice 

I și specifice ale folclo- 
\ rului și artei populare

in cultura contempo
rană, vizind creșterea 
eficienței educative a 
acestora, a aportului 
lor la modelarea spi
rituală a omului socie
tății noastre socialiste, 
formarea și dezvolta
rea sentimentului de 
dragoste față de pa
trie. față de popor. 
Chiar și o simplă în
șiruire a temelor uno
ra din numeroasele

însemnări 
despre cenaclul 

folcloriștilor 
și etnografilor 

sătmăreni

comunicări prezentate 
în ședința inaugurală 
a cenaclului este sem
nificativă în acest 
sens : „Permanenta,
continuitatea si unita
tea poporului nostru 
reflectate în unele to
ponimii și expresii din 
graiul Țării Oașului" 
(Ioniță Andron), 
„Practici tradiționale 
ale prelucrării cînepii" 
(Lucian Cucuiet), „Te
zaur folcloric in va
tra satelor Hrip, Ru- 
șeni. Amati. Păulești" 
(Viorica Cherecheș), 
„Valorificarea folclo
rului muzical, din ju
dețul Satu Mare de 
către vechile asociații 
corale de amatori" 
(Petre Vacarciuc), 
„Tradițiile populare 
laice —■ instrumente e- 
ficiente in formarea si 
dezvoltarea conștiinței 
socialiste, a profilului 
spiritual al omului

nou" (Vasile Berinde), 
„înțelepciunea satelor 
tezaurizată în prover
be și zicători — in 
limba maghiară — în 
unele localități din ju
dețul Satu Mare" 
(Augusta Varga). „O- 
biceiuri de primăvară 
în jurul Tășnadului" 
(Melinda Lakatos) și 
altele.

Pentru 
1984—1987. 
folcloriștilor 
grafilor sătmăreni și-a 
propus un bogat și 
variat program de ac
țiune. Astfel, vor fi 
realizate mai multe 
teme de cercetare 
complexe de folclor li
terar. folclor muzical, 
de etnografie și 
populară, 
finalizate în 
teoretice, 
avea și valoare prac
tică în activitatea cul- 
tural-educativă. De a- 
semenea, în urma 
muncii de teren, in ve
trele etnofolclorice din 
județ, se vor realiza 
o colecție etnografică 
și o arhivă de folclor 
local, va fi elaborată o 
monografie asupra 
zestrei etnofolclorice 
locale. Va fi inițiată 
totodată o acțiune de 
educație estetică a oa
menilor de la sate în 
sensul păstrării și 
înnoirii tradiției popu
lare și se va consti
tui un studiou de 
spectacole de valorifi
care a folclorului și 
etnografiei.

perloada 
cenaclul 
și etno- •

artă 
care vor fi 

sinteze 
care vor

Octav GRUMEZA 
corespondentul
„Scinteii"

Concursuri de admitere 
în instituțiile militare de învățămînt

Ministerul Apărării Naționale 
organizează concursuri de admi
tere, pentru anul școlar 1984/1985, 
în următoarele instituții mili
tare de învățămînt : Academia 
militară — facultățile tehnice; 
Facultatea de medicină milita
ră ; Institutul de marină „Mir
cea cel Bătrin" — secțiile de 
marină militară ; Școlile milita
re de ofițeri activi; Școlile mi
litare de maiștri si subofițeri; 
Școala militară de muzică — ci
clul profesional; Liceele mili
tare.

Tinerii care doresc să parti-

cipe la concursul de admitere în 
una din aceste instituții militare 
de învățămînt pot depune cereri 
de înscriere pină la 10 aprilie 
1984, la centrele militare pe raza 
cărora domiciliază.

Pentru relații referitoare la 
condițiile de selecționare, docu
mentele necesare pentru admi
tere la concurs, disciplinele și 
probele concursului de admitere 
și alte detalii, cei interesați se 
pot adresa comandanților de 
garnizoane și centrelor militare 
de care aparțin.

Iată 
„Vila 
cărui date, in general, 
converg către succe
sul sigur. Pentru că 
libretul — autoare : 
Rodica Padina — dez
văluie de la bun înce
put fantezie și origina
litate. țesătura unor si
tuații pline de vervă, 
din care se poate des
prinde o suculentă 
morală. La rîndul ei, 
partitura lui Paul Ur- 
muzescu,, deși alcătuită 
din straturi diferite 
de muzică, (de la mu
zică ușoară, jaz, dis
co. pină la arie fol
clorică). furnizează 
inspirate momente 
cane vorbesc de un 
condei cu experiență. 
Mai mult, se lansează 
în această premiera 
a Teatrului de ope
retă trei tinere so
liste talentate, ex
ceptional pregătite : 
Bianca Ionescu. Simi
na Ivan, Margareta 
Niculescu, alături de 
o echipă rodată (Geor
ge Nichlescu. Coca 
Enescuj. și mai ales 
in compania ansam
blului orchestral, care 
sună mai bine ca ori- 
cînd si este strunit de 
mina sigură a compo
zitorului și dirijorului 
Didu Marian. întrea
ga demonstrație a mu- 
sicalului, fără multe 
arabescuri, limpede, 
intr-un limbaj concis, 
trebuia de fapt să 
lanseze un acid SOS : 
„Feriti-vă de cei ce 
cumpără conștiințe" : 
adică, se putea impu
ne ca o elegantă Si 
convingătoare pledoa
rie pentru onestitate, 
pentru respectul fată 
de muncă, fată de va
loarea muncii, bineîn
țeles în limbajul de
gajat și contaminant 
de optimist al genu
lui. Dar lucrurile iau 
o turnură nefirească, 
poate toomai din cau
za excesului de sîrgu- 
intă al realizatorilor 
de a împăna 
mult fiecare 
Astfel. într-o 
grafie care te 
gîndul 
bracuri 
costume care să te în
tristeze, parcă ar fi 
fost de împrumut, de 
mult 
văzut, 
coruri 
cioase)
deviază de la linia lor 
inițială. Membrii fa- 

^miliei. care ar trebui

un musical, 
cu iluzii**, ale

la

cît mai 
scenă, 
sceno- 

duce cu 
bric-a- 

(asemenea

nu am mai 
în plus de- 
terne. bătrîni- 
— personajele

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

tului politico-ideologic
15,20 Aspecte de la Festivalul „Călușa

rul transilvan"
S5,30 Emisiune in limba maghiară (par

țial color). © Chemarea la între
cere pentru realizarea șl depă
șirea sarcinilor din Planul unic

de dezvoltare economlco-soclală a 
României pe anul 1984 
închiderea programului 
Telejurnal (parțial color) 
Actualitatea in economie
Melodii și interpret!. Intilnire cu 
Therese Steinmetz — Olanda 
Film artistic : „Copie la indigo" 
(color). Premieră TV. Cu : George 
Segal, Susan Saint James, Jack 
Warden, Denzel Washington, Dick 
Martin, Paul Winfield, Vicky Dav- 
son. Regia : Michael Schultz

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

20,50

să fie clar construită 
din „buni** si „răi**, 
sînt așa de gros de
senați prin regie, prin 
cuplete, cu un tuș 
atit de aspru. într-o 
gramatică preșcolară, 
încît gesturile si vor
bele lor, indiferent 
din ce tabără fac 
parte — devin obosi
toare. Premiul vulga
rității îl ia. fără doar 
Si poate, eroina, per
sonajul negativ, adică 
numita Veta î. pentru 

Marta 
sensul 

mai

sonajul negați-.. 
numita Veta î. i 
care actrlta 
Savciuc, în 
celor afirmate 
sus. se întrece pe ea 
însăși. I s-au croit 
dezabie-uri pe măsu
ră, i s-au oferit mo
mente „sportive" (Yo
ga sau gimnastică sue-

deză 7) de un comic 
trist-jenant, a fost in
clusă în „celebrul" 
cvartet construit pe 
vorbele „cir, mir, bir" 
și cite și mai cite. Si. 
o „faună" invadea
ză scena alături de a- 
ceastă figură: copila ei, 
care pe ultimul metru 
al piesei își revine 
din viață-i boemă, dar 
care după stridența cu 
care o prezintă con
cepția regizorală s-ar 
părea că n-are șanse, 
un anume Viloiu. care 
la o vîrstă respectabi
lă visează la o tînără 
consoartă (scena cu 
furtunul nu poate in
tra în nici o viziune 
artistică), un sot care 
se străduiește să facă 
ordine in familie și în 
educația copiilor în 
doi timpi și trei miș
cări, dar care nu con
vinge și-și poartă ri
gid o perucă nereuși
tă... într-adevăr, vrea 
să spună libretul : 
atenție Ia acei indivizi 
care au intrat în deru
tă, care nu știu să-și 
echilibreze viata, care 
cumpără-vînd orice, 
încurcă Si descurcă 
vieți cu nonșalanta cu 
care beau un pahar cu 
apă! Acesta este me
sajul — dar trebuie 
să-l bănuim! Un stu
făriș de exagerări îl 
încolăcește, vorbe, ges
turi pe care le lan
sează aproape toți 
eroii. Si chiar atunci 
cind femeia simplă

din „Vila cu iluzii" 
(vila în care de fapt 
frumoasa Brigitte, ro
bot ultradotat, lan
sează conflictul sce
nariului), își . spune 
of-ul, cîntul ei folclo
ric, apare lipit, nu se 
integrează în ce se 
întîmplă înainte 
după momentul 
pectiv. 
trebuit 
ne, de 
dențe, 
nu au 
simplu, astfel încît să 
i se dea și spectato
rului posibilitatea,. cît 
de cît, să discearnă 
singur, să afle și el 
răspunsurile ecuațiilor 
de „graâul 1“ care se 
nasc pe scenă ?

„Vila cu iluzii", 
musical-premieră de 
ultimă oră a Teatru
lui de operetă se joa
că de cîteva săptă
mâni. Sălile sînt pline 
și publicul vine cu 
multă speranță să a- 
plaude un spectacol 
de succes. Lăsînd de-o 
parte scenografia (a- 
propos: costumele dan
satorilor din actul 
vor să 
gîndul 
sau la 
cini?), 
scenele minate de ri
dicol din 
încercat să 
cîteva, dacă 
la calitățile 
lului vom 
îndoială 
muzical de debut, due
tul Bobby-Miruna, a- 
ria-șlagăr a Brigittei 
(aceasta din urmă ar 
cîștiga mai mult în 
fața unui microfon), 
orchestrația (uneori 
cam stufoasă), dar 
să spunem consis
tentă, ideea de bază a 
libretului, cortinele 
dansante ale lui Victor 
Vlase și încă o 
tă’ jocul tinerelor 
trite și soliste pe 
le-am numit mai 
Este, fără îndoială, un 
spectacol tineresc, un 
spectacol de vervă 
care, despovărat de 
zorzoane, de așa-zise 
picanterii care și la 
lumina luminării sînt 
vulgarități (și ar fi de 
ajuns doar cîteva re
tușuri, dar operate in
teligent de Tony 
Buiacici), poate de
veni p comedie muzi
cală de calitate, cu 
binemeritat succes de. 
public.

Smaranda 
OȚEANU J

și 
res- 

Oare de ce au 
atitea zorzoa- 
ce atitea stri
de ce lucrurile 

fost numite

II 
ne poarte cu 
la mexicani, 

călugării capu- 
apoi replicile.

care am 
amintim 
revenim 

spectaco- 
nota fără 
momentul

da- 
ac- 

care 
sus.

o Bocet vesel : SCALA (11 03 72) 
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20, 
GRIVIȚA (17 08 58) — 8,30; 12,30; 
14,15; 16; 18; 20, FLAMURA 
(85 77 12) — 14; 16; 18; 20.
® Un petic de cer : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 19,30, GLORIA (47 46 75) — 
8,30; 10,15; 14,15; 16,15; 18,15; 20,15, 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15;
1.3,30; 15,45; 18; 20.
© Miezul fierbinte al pîinîi : CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15; 17,15;
19.30.
© Nea Mărin miliardar: BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Dragostea și revoluția : POPU
LAR (35 15 17) — 15,30; 17,30; 19,30. 
© Despărțire temporară ; POPU
LAR — 11.
© De dragul tău, Anca : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
0 Fructe de pădure : STUDIO 
(59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17; 19.
© Povestea călătoriilor — 9; 14,15, 
Desene animate — 11,15; 12,45;
18.30, Cascadorul Hooper — 16,30; 
19,45 I DOINA (16 35 38).

S Aventuri la Marea Neagră 8 
ACIA (50 35 94) — 9; 12; 16; 19.

O Omul care ne trebuie — 17,15; 
19,15, Atenție Ia gafe — 13,30;
15,15: FLACARA (20 33 40).
© Ultimul cartuș ; TIMPURI NOI 
(15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
© Ultimul tren t VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 
18; 20.
© Hercule cucerește Atlantida : 
SALA MICA A PALATULUI — 
17,15; 20.
© Nu pot să-țî spun „adio" : 
CENTRAL (14 12 24) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20, PACEA (60 30 85) 
— 15,30; 17,30; 19,30.
© Gară pentru doi : FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11,45; 14,15; 17; 19,45, 
CAPITOL (16 29 17) — 9; 11,45;
14,30; 17,15; 19,45.
© Fără panică, vă rog : GIU
LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
O Cancan frenetic t VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Vraciul : COSMOS (27 54 95) — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19.
© Salamandra : PATRIA (11 86 25) 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11;
13,15; 15,45; 18; 20, EXCELSIOR
(65 49 45) — 8; 10; 12; 16; 18,15;
20,15, MODERN (23 71 01) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Afacerea Pigot : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Războiul stelelor : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8,45; 11,30; 14,15; 
17; 19,30, MELODIA (12 06 88) — 9; 
12; 16; 19.
© Strada Hanovra : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20, ARTA (213186) — 9; 11; 
13,15; 15,30; 17,30; 19,30, CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
© Naufragiul : UNION (13 49 04) 
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20, 
FLOREASCA (33 29 71) — 8,30;
10,15; 14; 16; 18; 20.
@ O afacere murdară : LIRA 
(317171) — 15,30; 17,30; 19,30, VOL
GA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
© Drumul spre victorie : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 15,30; 19. 
• Lanțul amintirilor : FERENr 
TARI (80 49 85) — 10,30; 15,30; 18,30. 
O Despărțire temporară : MUNCA 
(21 50 97) — 16; 19.

teatre

Literatura și perfecționarea morală a omului
(Urmare din pag. I)
șurile și greșelile, 
dînd maselor o per
spectivă însufletitoare 
de muncă si luptă, 
pentru progres si ci
vilizație".

Romanul politic prin 
subiectul și eroii săi 
este în fapt și romanul 
unui proces de auto- 
educație, de găsire de 
sine, care se desăvâr
șește prin asumarea 
împlinirilor, căutărilor 
specifice colectivității 
umane pe care o au 
In vedere. Extremis
mul. optimismul abso
lut ori negativismul 
maladiv, chiar alimen
tate de cele mai bune 
intenții atit în viată, 
cit si în literatură, 
vor duce, inevitabil la 
subminarea convinge
rii că există un ade
văr obiectiv, că există 
o realitate de care 
trebuie să tii seama, 
scotînd la lumină cel 
mai teribil inamic al 
edificatorului — ilu
zia.

A Înlocui realitatea 
si posibilitățile ei de 
dezvoltare cu o iluzie, 
oricît ar fi de conve
nabilă. înseamnă, atit

pentru 
pentru 
răsirea 
sacre • 
cerceta și de a îmbo
găți realitatea in folo
sul tuturor, în folosul 
Omului. Lupta aceasta 
cu iluzia, lupta pentru 
stăpînirea realității, 
asa cum este ea, a 
realității ne care o 
creăm si din care fa
cem parte, constituie, 
ori trebuie să consti
tuie. obsesia arhetipa
lă a oricărui roman 
politic de azi. Cu atit 
mai mult în cazul unui 
roman politic purtînd 
semnătura unul autor 
care trăiește si se află 
implicat în construc
ția unei societăți so
cialiste. îmi par. din 
punctul de vedere al 
temei noastre, semni
ficative ideile formu
late intr-un articol, 
intitulat Literatura si 
munca, de Albert Ca
mus : „Tiraniile, ca și 
democrațiile banului 
— scria el — știu că 
pentru a putea domni, 
munca si cultura tre
buie despărțite. în 
ceea ce privește mun
ca. opresiunea econo
mică este suficient

artist, cît si 
muncitor, pă- 

misiunii 6ale 
- aceea de a

cu fabrica- 
surogate de 
In ceea ce 
cultura, co

si deriziunea

A
conjugată 
rea unor 
cultură, 
privește 
ruptia .. .________
îsi împlinesc la rîndul 
lor menirea. Societa
tea negustorească îi 
scaldă în aur si privi
legii pe amuzatorli de
corați cu numele de 
artiști și-i împinge la 
toate concesiile. Si ia- 
tă-i, de îndată ce ac
ceptă aceste concesii, 
legați de privilegiile 
lor. indiferenți sau 
ostili fată de dreptate, 
si rupti de muncitori
me. în 
refuzînd 
concesii ... _______
— n.n.) — și apoi. noi. 
străduindu-ne tot mai 
mult să scriem pentru 
toti. oricît de departe 
am fi pe culmile ar
tei. iar voi (muncito
rii — n.n) care indu
rați partea cea mai 
aspră a luptei, gindin- 
du-vă la tot ce-i lip
sește literaturii de as
tăzi si la ceea ce lî 
puteti aduce de neîn
locuit. Nu-i ușor, știu, 
dar în ziua cind, prin 
această dublă acțiune, 
ne vom apropia de li
mită. nu vor mai e-

primul rînd 
să facem 
(plutocratici

xista artiști de o par
te și muncitori de cea
laltă. ci o singură cla
să de creatori în inte
resul deplin al cuvin- 
tului“. .

Cu atit mai mult, în 
. condițiile noastre so
cialiste, sensul profund 
ai democrației este a- 
cela că muncitorul și 
artistul au misiunea de 
a conlucra. De fiecare 
dată cind scriitorul se 
află singur în fata 
hirtiei albe, demnita
tea umană trece prin- 
tr-o probă necruțătoa
re. proba manifestării 
libere si conștiente, 
responsabile a spiri
tului. întrebările si 
răspunsurile acelei 
clipe pot indica lim
pede capacitatea unei 
societăți de a progre
sa. Este o victorie a 
omului că reușește să 
nună întrebări. în
seamnă desăvîrsire, a- 
tunci cind si poate 
răspunde. Iar scriito
rul are 
pună 
toria 
suri.
nu si
să pună întrebări lu
mii in care trăiește si

menirea să 
întrebări și da- 
să dea răspun- 
Este simplu, dar 
ușor. EI trebuie

să descopere 
șurile tot în 
dăjduieste să 
în același timp parte 
a trupului, cit si pri
virea scrutătoare, scor
monitoare care vrea 
să descopere adevărul, 
să-l dezvăluie si 6ă-I 
poată arăta — asa sîn- 
tem noi. astfel înțele
gem să trăim, astfel 
vrem să devenim. Si 
de fiecare dată cind 
scrie, cind se află sin
gur în fata hîrtiei. 
scriitorul îsi pune în
trebarea : ..Care este 
cel mai de preț bun 
al omului ?“ Iar răs
punsul lui va cuprin
de întotdeauna cuvîn- 
tul libertate.

Pentru a da răspun
sul, un scriitor trebuie 
să știe ce fel de liber
tate, fată de ce anu
me se definește si mai 
ales cine are nevoie 
de ea. Căci unii sînt 
termenii demonstra
ției artistice intr-un 
roman inspirat din 
realitățile unor struc
turi sociale bazate pe 
inechități sociale fla
grante. pe exploatarea 
omului, si cu totul 
alții vor fi ei în cazul 
unei societăți ce se

răspun- 
ea. Nă- 
noată fi

construiește tocmai 
spiritul echității, 
respectului demnității 
umane. într-un fel se 
înfățișează libertatea 
în socialism, ea fiind 
conținută în însăși 
structura acestei so
cietăți : altfel in ca
pitalism unde liberta
tea este ideal, tel al 
luptei. Din perspecti
va acestor elemente 
definitorii, cred că 
putem afirma că ro
manul care conține in 
alcătuirea sa de fru
mos o asemenea ches
tiune fundamentală 
va fi. desigur, un ro
man în care lumea de 
azi își va găsi o re
flectare creatoare a 
confruntărilor sale cu 
viitorul și trecutul, 
confruntări ce o de
termină să aleagă. A 
alege înseamnă un act 
esentialmente 
Un astfel de 
nu poate fi _____
decît un roman politic 
prezent in bătălia co
mună pentru dobin- 
direa realității. Poate 
fi. în același timp, po
litică și literatură fără 
a subordona nici o 
clipă lin termen al
tuia^

în 
al

politic. 
roman 

altceva

© Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Gaițele — 19; (sala Ate
lier) : între patru ochi (A) —
19,30; (la clubul I.C.T.B.) : Exa
menul — 19.
© Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Recital 
de orgă : Ursula Philippi — 19; 
(la Muzeul de artă) : Concertul 
ansamblului „Grupetto" — 18.
© Opera Română (13 18 57) : 
Hamlet — 11; Seară vieneză — 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Stelele operetei —• 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu, 
14 75 46) : Amintiri — 19; (sala
Grădina Icoanei, 12 44 16) : Cabala 
bigoților — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, 
fluturi — 19.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Stop pe autostradă — 19,30.
© Teatrul de comedie (16 64 60, la 
Palatul sporturilor și culturii) : 
Pețitoarea — 18,30.
© Teatru] „Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Jocul de-a va
canța — 19,30; (sala Studio) :
Acești îngeri triști — 19.
® Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Serenadă tîrzie — 19,30; 
(sala Giulești, 18 04 85) : Arta con
versației — 18.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy, 15 56 78) : Doc
tore, sînt al dv. — 19,30; (sala Vic
toria, 50 58 65) : Belmondo al 
II-lea — 19,30.
© Ansamblul „Rapsodia română" i 
(13 13 00) : La izvor de dor și c!n- 
tec — 18,30.
© Teatrul „Ion Vasilescu" 
(12 27 45) : Operație de întinerire
— 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55): i 
Pinocchio — 9; Trei grăsani — 18.
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, 
sala Batiștei) : Noul nostru vecin
— 10.
• Circul București (11 01 20) : 
Carnavalul stelelor — 19,30.
© Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19.
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Calitate, productivitate, eficiența
(Urmare din pag. I)
terii producției de cărbune, țiței, 
gaze, energie electrică și de sub
stanțe minerale utile metalifere și 
nemetalifere.

în strinsă concordantă cu îndepli
nirea și depășirea planului la pro
ducția fizică, un obiectiv esențial al 
întrecerii socialiste îl constituie rea
lizarea si depășirea planului la ex
port. onorarea integrală, la timp și 
de calitate, a obligațiilor contractua
le fată de partenerii externi. Iar la 
stabilirea angajamentelor asumate 
în întrecere în acest domeniu, a căi
lor si măsurilor pentru înfăptuirea 
lor. este necesar ca în fiecare uni
tate economică să se urmărească 
(stăruitor ca tot ceea ce se produce 
pentru export să tină permanent 
pasul cu exigentele pieței externe, 
ale progresului tehnico-stiintific 
contemporan, să fie permanent la 
nivelul produselor similare realiza
te pe plan mondial si chiar să le 
depășească.

După cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, țara noastră a 
acumulat puternice mijloace tehnico- 
materiale, dispune de un puternic 
potențial științific, de muncitori, teh
nicieni și ingineri cu înaltă calificare. 
Important este acum ca aceste mari 
acumulări să fie valorificate cit mai 
bine pentru a obține o calitate nouă, 
superioară în activitatea economică. 
Acționlnd în acest sens, organizațiile 
de partid, colectivele din întreprin
deri trebuie să se preocupe stăruitor 
de înfăptuirea programelor speciala 
privind îmbunătățirea nivelului teh
nic și calitativ al produselor, creș
terea mai accentuată a productivită
ții muncii, prin asimilarea de noi 
produse cu parametrii la nivel mon
dial și modernizarea celor din fabri
cația curentă, aplicarea de tehnologii 
noi și perfecționate, extinderea auto
matizării și mecanizării, folosirea in
tensivă, cu înalt randament a mași
nilor, utilajelor și instalațiilor, per
fecționarea organizării producției și a 
muncii, întărirea ordinii și discipli
nei la fiecare loc de muncă. Colec
tivele de oameni ai muncii vor fi 
mobilizate în ampla întrecere socia
listă pentru reducerea substanțială a 
cheltuielilor materiale de producție, 
valorificarea superioară a materiilor 
prime și materialelor, pentru inten
sificarea recuperării și refolosirii 
materialelor recuperabile și recon- 
diționarea pieselor de schimb, ini- 
țiindu-se acțiuni sistematice care să 
ducă în fiecare întreprindere Ia

In secția oțelărie a I.M.G.B. — noul cuptor electric, intrat in acest an în funcțiune
Foto : S. Cristian

Astăzi, ultima zi în care se desfășoară

RECENSĂMlNTlJL ANIMALELOR DOMESTICE
Astăzi este ultima zi de desfășurare a recensămîn- 

tului animalelor domestice — acțiune de mare însem
nătate pentru economia națională, de larg interes 
pentru unitățile agricole, pentru gospodăriile coope
ratorilor și producătorilor individuali. Pregătirile fă
cute de consiliile populare, comisiile teritoriale de 
recensămlnt și organele agricole județene, munca de 
popularizare desfășurată la sate au avut drept obiec
tiv ca fiecare conducător de unitate agricolă sau cres
cător cu gospodărie personală să cunoască scopul re- 
censămîntului, ca aceștia să sprijine îndeaproape co
misiile de recenzare pentru a înregistra exact, pe 
specii și categorii, animalele aflate în unitățile agri
cole sau în gospodăriile populației. Datele obținute 
vor permite cunoașterea evoluției numerice a efecti
velor. ceea ce va face cu putință ca organele de stat 
centrale și locale să stabilească noi măsuri pentru dez
voltarea zootehniei și creșterea producției animalie
re. La rindul lor, comisiile de recensămint au desfă
șurat o muncă intensă pentru a înregistra cu exacti
tate, corespunzător normelor legale, efectivul de ani
male, păsări și familii de albine existent la i fe
bruarie in unitățile agricole, alte unități deținătoare, 
precum și în gospodăriile populației. Rezultatele a- 
cestei ample și importante acțiuni sint evidente. Iată 
citeva date și precizări furnizate de Comisia centra
lă pentru recensămîntul animalelor domestice :

® în perioada 1—6 februarie au fost recenzate 91.3 
la sută din numărul gospodăriilor, mai mult cu 3.5 
la sută comparativ cu aceeași perioadă a recen- 
sămîntulvi precedent.

@ Ritmuri ridicate de recenzare a animalelor din gos
podăriile populației — comparativ cu media pe țară 
— s-au înregistrat Ia bovine în județele Cluj, Su
ceava. Argeș, Dîmbovița. Bihor. Maramureș si Ba
cău ; la porcine — în județele Mureș, Bihor, Arad, 
Cluj, Dolj și Argeș ; la ovine — în județele Cluj, 
Arad, Dolj, Vaslui. Constanta. Tulaea si Teleor
man.

© Din controalele efectuate a rezultat că. în general, 
reeensămintul se desfășoară cu respectarea norme
lor legale si o largă participare a deținătorilor de 
animale.

Astăzi este ultima zi prevăzută pentru recensămîn
tul animalelor, zi in care această importantă acțiune 
trebuie să se încheie în toate unitățile agricole si în 
toate gospodăriile populației. în continuare, oină la 12 
februarie urmează să fie efectuate, prin sondai, con
troale prin care se va verifica dacă animalele exis
tente corespund cu cele cuprinse in dovada de recen- 
sămînt. Si în această etapă cetățenii de Ia sate si orașe 
au datoria să sprijine activ comisiile de control, astfel 
ca recensămîntul animalelor domestice să se încheie 
peste tot în cele mai bune condiții.

Efectivele sînt in creștere și vor spori și mai mult
Comuna Frumușița, din județul 

Galați, nu este o localitate cu o 
pondere mare în creșterea anima
lelor in gospodăriile populației. 
Tocmai de aceea, desfășurarea în 
bune condiții a recensămîntului 
animalelor domestice constituie 
pentru cadrele de conducere din 
comună o preocupare de prim or
din. pornind tocmai de la obiecti
vele mari pe care și le-au propus 
să le realizeze în acest an gospo
darii de aici. Am reținut pentru 
început situația la zi a recensămîn
tului animalelor. Pînă la data de 
6 februarie au fost recenzate 93 la 
sută din totalul gospodăriilor co
munei. înregistrîndu-se o creștere 
simțitoare a numărului de anima
le la toate speciile. La vaci, de 
exemplu, se înregistrează de pe 
acum o creștere a efectivelor cu 
9,5 la sută, iar la juninci — cu 18 
la sută, comparativ cu numărul to
tal al acestor categorii de animale 
înregistrat la încheierea recensă
mîntului din anul trecut.

Intrăm împreună cu membrii co
misiei de recensămint în gospodă
ria familiei Grigore N. Lefterache. 
Consultăm registrele de anul trecut 
și vedem că în gospodăria acestui 
cetățean singura rubrică completa
tă era aceea cu privire la păsări. 
Acum însă comisia de recepție a 
înscris în registru două juninci, 
cinci oi. 10 iepuri și 30 de păsări. 
De la acest gospodar, care este me- 

r canic la LA.S. Frumușița, aflăm 
că își asigură furajele de pe lotul 
în folosință și din ceea ce cosește 
de pe canalele de irigații și mar
ginea șanțurilor.

Călin Roșu este revizor de ace la 
C.F.R.. iar soția sa lucrează in co
operativa agricolă. Locuiesc împreu
nă cu băiatul, șofer și nora. Co
misia de recensămint numără in gos
podăria lor și înregistrează o vacă 

creșterea rentabilității și eficienței 
economice, la realizarea de benefi
cii peste plan, la cointeresarea în- 
tr-o mai mare măsură a tuturor oa
menilor muncii pentru aplicarea cu 
rezultate cit mai bune a acordului 
global generalizat.

în agricultură, obiectivele princi
pale ale întrecerii urmăresc folosirea 
integrală și cu maximă eficiență a 
fondului funciar și a forței de mun
că, a bazei tehnlco-materiale. în 
vederea depășirii producțiilor ve
getale șl animale prevăzute în plan 
și în programele speciale, a sarcini
lor de livrare a produselor agricole 
la fondul de stat. în acest scop, 
pe prim plan trebuie să se si
tueze respectarea cu strictețe a 
tehnologiilor stabilite și, cu deose
bire, a densităților, creșterea efecti
velor la toate speciile de animale, 
înfăptuirea neabătută a Programului 
național de îmbunătățiri funciare, a 
Programului unic de creștere a pro
ducției agricole în gospodăriile 
populației. După cum a arătat to
varășul Nicolae Ceaușescu, dispunem 
și în agricultură de o bună bază ma
terială, de muncitori, specialiști și 
cooperatori capabili să realizeze în 
acest an producții record.

în activitatea de investiții șl con- 
strucții-montaj, în spiritul sarcinilor 
și exigențelor formulate de secre
tarul general al partidului, un 
obiectiv central al întrecerii socia
liste îl constituie reducerea durate
lor de execuție și punerea la termen, 
și chiar în devans, în funcțiune a ca
pacităților de producție aflate în 
construcție și, în primul rind, a ca
pacităților din sectoarele energetice 
și producătoare ds materii prime, a 
celor care reduc importurile și asi
gură realizarea sarcinilor la export. 
Totodată, o atenție deosebită se va 
acorda îndeplinirii planului la con
strucția de locuințe. Proiectanții și 
constructorii vor fi antrenați pen
tru aplicarea de soluții constructive 
și tehnologice eficiente, care să asi
gure industrializarea pe scară largă 
a construcțiilor, reducerea costului 
investițiilor, diminuarea consumuri
lor de materiale, energie și combus
tibil, utilizarea mai bună a utilaje
lor și creșterea productivității mun
cii. Cu aceeași consecvență trebuie să 
se acționeze pentru întărirea ordinii 
și disciplinei pe fiecare șantier, la 
fiecare loc de muncă.

în institutele de cercetare științi
fică și inginerie tehnologică, între
cerea socialistă pe acest an are ca 

gestantă și o junincă. șase oi, patru 
porci. 20 curci și 40 alte păsări. 
„Cooperativa agricolă ne-a ajutat cu 
lucernă la coasa intîi. din care ni 
s-a atribuit o anumită cantitate — 
ne spune Călin Roșu. Din cocenii 
adunați manual ne-au mai revenit 
30 la sută. De asemenea, am însâ- 
mînțat 10 ari cu porumb cultura a 
doua și am scos peste 500 kg fu
raje. Locuiesc în satul Ijdileni 
si am propus de curînd. eu si alți 
cetățeni, să facem o cireadă cu

Intr-o comună 
din județul Galați

vacile noastre, pe care s-o pă
zim ori cu rîndul, ori cu a- 
jutorul copiilor sau al unui pen
sionar. De pe urma muncii din 
zootehnia gospodăriei noastre am 
pus la C.E.C. anul trecut 17 000 de 
lei. Probleme mai sint, firește. 
Vrem să creștem mai multe anima
le si pentru asta trebuie să lărgim 
grajdul, să găsim noi posibilități de 
a produce furaje...11

Asupra corectitudinii cu care se 
desfășoară recensămîntul în această 
localitate ne-am convins și din 
faptul că Ia controlul efectuat prin 
sondaj, după înregistrare, nu a fost 
depistat nici un animal nedeclarat. 
Am remarcat aici. în mod deose
bit. interesul crescătorilor de ani
male de a sprijini pe membrii co
misiei de recenzare, dovedind prin 
aceasta înțelegerea clară că. pe baza 
recensămîntului, vor fi luate noi 
măsuri pentru dezvoltarea zooteh
niei. Chiar dacă sînt superioare a- 

obiectiv principal concentrarea în
tregului potențial de creație tehnică 
și științifică în vederea sporirii ba
zei proprii de materii prime și ener
getice, valorificării lor superioare, 
ridicării nivelului tehnic și calitativ 
al produselor, asigurindu-se spo
rirea ponderii produselor cu para
metri Ia nivel mondial și peste ni
velul mondial, creșterea productivi
tății muncii, reducerea consumurilor 
și ridicarea eficienței generale a ac
tivității economice. Totodată, se va 
urmări scurtarea duratei ciclului 
cercetare-proiectare-producție, spe
cialiștii care lucrează în acest dome
niu fiind chemați să acorde direct, la 
fața locului, asistența tehnică necesa
ră introducerii în producție a noilor 
tehnologii și produse, realizării pa
rametrilor proiectați la noile obiec
tive de investiții.

De bună seamă, sînt numai cîteva 
dintre obiectivele majore concrete 
ale întrecerii pe anul 1934, care tre
buie să polarizeze atenția și preocu
pările tuturor colectivelor de oa
meni ai muncii, pentru ca pretutin
deni, în toate unitățile economice, în 
toate localitățile și județele, între
cerea pe acest an să se desfășoare 
Ia nivelul maxim al posibilităților, 
al potențialului tehnic și uman de 
care dispun. Experiența a dovedit că 
acolo unde obiectivele întrecerii, so
luțiile și măsurile stabilite pentru 
înfăptuirea lor sînt bine fundamen
tate, unde organele și organizațiile 
de partid desfășoară o intensă ac
tivitate politico-educativă și organi
zatorică. pentru mobilizarea ener
giilor creatoare ale comuniștilor, ale 
tuturor oamenilor muncii, în această 
competiție a muncii la nivel națio
nal sînt identificate și valorificate 
resurse nebănuit de mari de creștere 
a producției materiale și a eficienței 
economice.

Răspunzînd înflăcăratelor îndem
nuri adresate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu întregului popor, oamenii 
muncii de la orașe și sate sînt che
mați ca, printr-o muncă exemplară, 
plină de răspundere și dăruire pa
triotică, să asigure în acest an ho- 
tărîtor al cincinalului îndeplinirea Și 
depășirea planului de dezvoltare 
economico-socîală a țării, o înaltă 
calitate și eficientă în toate sec
toarele, spre a întîmpina cea de-a 
40-a aniversare a revoluției de eli
berare socială și națională și Con
gresul ai XHI-Ica al partidului cu 
succese remarcabile în toate dome
niile construcției socialiste.

nului trecut, efectivele de animale 
ale gospodăriilor populației din a- 
ceastă localitate trebuie să crească 
foarte mult. „Ne-am propus și 
sîntem hotărîți să triplăm actualul 
efectiv de taurine — ne spune pri
marul comunei, tovarășul Ion 
Grosu. Aceasta ne-a determinat să 
luăm noi măsuri pentru asigurarea 
furajelor, pentru îmbunătățirea a- 
sistenței sanitar-veterinare11. Tova
rășul Ion Ariton, președintele coo
perativei agricole, a adăugat : ..Ți- 
nind seama de suprafețele mici de 
pășuni si finețe de care dispunem, 
am stabilit să cultivăm mai mult 
porumb în cultură dublă. Ne-am 
convins de aceasta din expe
riența anului trecut, cînd am 
semănat pentru cooperatori, con
tra cost. 30 hectare cu porumb 
în cultură dublă, pe care l-am 
prășit mecanic. în toamnă, el 
au recoltat de le-a ajuns să dea 
toată iarna la vaci din porum
bul ăsta. Acum vin la noi să se 
înscrie, unii chiar cu 50 de ari. 
pe care să-i cultive. De asemenea, 
pentru cei care cresc animale în- 
sămîntăm 40 hectare cu sfeclă fu
rajeră pe care o vor lucra în a- 
cord global. Alte 50 hectare cu 
lucernă nouă se vor recolta ma
nual de către cei care cresc tau
rine. plata făcîndu-se în natură. 
Mai adaug că gospodarii au acces 
la pășunea cooperativei, iar pen
tru crescătorii de . oi am organi
zat. prin cooperativa agricolă, o 
stînă cu ciobanii noștri. Avem și 
o crescătorie de scroafe, astfel. in
cit putem pune la dispoziția gos
podăriilor populației cel puțin 600 
purcei, care să fie crescuți și li
vrați la fondul de stat11.

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scinteli"

Ședința de bilanț a activului de bază de partid 
și de comandă din Departamentul Securității Statului

Activul de bază de partid si de co
mandă din Departamentul Securității 
Statului. întrunit în ședință de bilanț, 
a adresat o telegramă TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, comandantul su
prem al forțelor armate, in care se 
spune :

Activul de bază de partid șl de 
comandă al Departamentului Secu
rității Statului, întrunit in convocare 
de bilanț, a analizat munca de secu
ritate desfășurată in anul 1983. într-o 
atmosferă de înaltă răspundere co
munistă și profundă angajare patrio
tică, în spiritul marilor exigențe 
subliniate cu pregnanță de dumnea
voastră în forumurile partidului și ale 
democrației muncitorești revoluțio
nare din țara noastră, precum și în 
mesajul cu care ne-ați onorat la îm
plinirea a 35 de ani de la crearea 
organelor de securitate.

In lucrările bilanțului s-a eviden
țiat încă o dată, cu tărie, importanța 
inestimabilă pe care ordinele dum
neavoastră, orientările și indicațiile 
ce ni Ie dați permanent o au pentru 
ca activitatea organelor de securitate 
să se înfăptuiască ferm, neabătut, în 
spiritul politicii partidului, al lega
lității socialiste și in strinsă conlu
crare cu oamenii muncii, în vederea 
apărării cuceririlor revoluționare ale 
poporului. Dînd glas celor mai pro
funde simțăminte de dragoste și re
cunoștință ale tuturor lucrătorilor 
din aparatul de securitate, convoca
rea de bilanț a reconfirmat cu pu
tere că toate rezultatele pozitive ob
ținute în munca de securitate se da- 
ioresc atenției deosebite și grijii per
manente pe care conducerea parti
dului, dumneavoastră personal, mult 
iubite și stimate tovarășe comandant 
suprem, Ie acordați îndrumării și 
perfecționării continue a activității 
organelor statului nostru socialist, 
creării tuturor condițiilor pentru ca 
acestea să-și îndeplinească în mod 
exemplar atribuțiile de mare răspun
dere cu care au fost învestite de 
partid și de popor.

Participanții Ia convocarea de bi
lanț au exprimat din adîncul inimi
lor mindria patriotică și aleasa ad
mirație ale tuturor cadrelor de 
securitate, pentru prodigioasa dum
neavoastră activitate, pentru gîn- 
direa și acțiunea creatoare, marea 
înțelepciune și strălucita clarviziu
ne cu care conduceți destinele pa
triei și ale națiunii române pe dru
mul luminos al socialismului și co
munismului, pentru neobosita preo
cupare și înaltul spirit revoluționar 
cu care vegheați la asigurarea 
securității, independenței și suvera
nității țării, la apărarea cu fermita
te a avuției naționale, a cuceririlor 
revoluției și construcției socialiste.

însuflețiți de mărețele evenimente 
politice din viața partidului și a na
țiunii române ce vor avea Ioc în 
acest an — a 40-a aniversare a re
voluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimpe- 
rialistă și cel de-al XIII-lea Con
gres al Partidului Comunist Român 
— de înflăcăratele și mobilizatoarele 
dumneavoastră chemări și îndem
nuri, activul de bază de partid și 
de comandă, toți comuniștii din De
partamentul Securității Statului 
și-au exprimat hotărîrea fermă dea 
acționa neobosit, cu dăruire și- în
treaga lor capacitate și putere de 
muncă, pentru aplicarea întocmai a 
politicii înțelepte a partidului de 
întărire continuă a statului nostru 
socialist, de ridicare a României pe 
noi trepte de progres și civilizație.

Conștient că, în actualele împre
jurări internaționale, în contextul 
agravării deosebite a situației mon
diale, al intensificării activității os
tile a cercurilor imperialiste și for
țelor reacționare, apar noi și tot

ADUNARE FESTIVĂ
cu prilejul aniversării a 150 de ani

de la înființarea Muzeului de istorie naturală din lași
La Iași a , avut loc o adunare fes

tivă dedicată aniversării a 150 de ani 
de la înființarea Muzeului de istorie 
naturală din localitate, cea mai ve
che instituție cultural-științifică din 
tară.

Participanții la această manifestare 
au adresat o telegramă TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, în care, între al
tele, se spune : încă din anul 1834, 
anul înființării sale, muzeul a fost 
un factor activ în procesul de cul
turalizare a maselor și a invățămîn-
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JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ 
se deschid astăzi la Sarajevo

BELGRAD 7 (Agerpres). — Pe sta
dionul Koșevo din orașul iugoslav 
Sarajevo, intr-un splendid decor 
montan, va avea loc astăzi festivi
tatea de deschidere a celei de-a 14-a 
ediții a Jocurilor Olimpice de iarnă, 
competiție ce va polariza in aceste 
zile interesul amatorilor de sport de 
pretutindeni.

Actuala ediție a Olimpiadei de iar
nă va reuni peste 1 500 de sportivi și 
sportive, din 49 de țări, de pe toate 
continentele. Delegația sportivilor din

LA PREDEAL, PE VALEA RIȘNOAVEI

începe concursul internațional de biatlon-juniori 
dotat cu „Cupa Prietenia"

Astăzi, la Predeal, încep întrece
rile Concursului internațional „Cupa 
Prietenia11, la biatlon, competiție 
pentru juniori reunind tineri biatlo- 
niști valoroși din Bulgaria, Ceho
slovacia, R.D. Germană, Polonia, Un
garia. Uniunea Sovietică și România.

Pîrtia de la Valea Rișnoavei a fost 
complet reamenajată, ca și poligonul 
de tir, iar zăpada căzută în ultimele 
zile la Predeal asigură condiții exce
lente concurenților.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
© Pe patinoarul artificial din Ga

lați, în prezența unui numeros pu
blic s-a disputat aseară meciul 
internațional amical de hochei pe 
gheață dintre selecționatele Româ
niei și Franței. Partida s-a încheiat 
cu scorul de 9—3 (4—1, 4—1, 1—1) 
in favoarea sportivilor români. 
Jocul revanșă va avea loc astăzi pe 
același patinoar de la ora 13,00.
• în cadrul campionatului mon

dial masculin de handbal (grupa C). 
care se desfășoară în Italia : Luxem
burg — Finlanda 24—21. Olanda — 
Turcia 22—15. 

mai grave pericole la adresa păcii, 
independenței și suveranității po
poarelor, întreg aparatul de securita
te se angajează să-și dezvolte vigi
lența și fermitatea revoluționară și 
să acționeze cu toată hotărîrea pen
tru apărarea valorilor fundamentale 
ale națiunii, pentru prevenirea și 
zădărnicirea oricăror încercări de a 
se Iovi în realizările poporului, să 
manifeste o atitudine necruțătoare 
față de toți cei care se pun în sluj
ba dușmanilor țării, trădează inte
resele poporului român, ale patriei 
socialiste.

Vă asigurăm, tovarășe comandant 
suprem, că am înțeles și ne-am în
sușit întocmai ceiănțele, orientările 
și indicațiile dumneavoastră privind 
apărarea cu intransigență revoluțio
nară a cuceririlor socialiste ale po
porului, a avuției naționale și sîntem 
ferm hotărîți să acționăm cu toată 
energia pentru a preveni și combate 
orice încercare de prejudiciere a ba
zei economice a orînduirii noastre. 
Vom milita neobosit pentru preve
nirea și contracararea fermă a in
fracțiunilor și altor fapte antisociale, 
pentru aplicarea și respectarea cu 
strictețe a legilor, bazîndu-ne tot mai 
mult pe sprijinul maselor, adincind 
și diversificînd legăturile cu colecti
vele de oameni ai muncii, cu or
ganele de procuratură și justiție, cu 
celelalte organisme ale democrației 
noastre socialiste revoluționare.

Ințelegînd pe deplin importanța și 
complexitatea misiunilor ce ne revin 
în actuala etapă de dezvoltare a so
cietății, vom acționa necontenit pen
tru a promova consecvent spiritul 
revoluționar in întreaga noastră ac
tivitate, pentru a ne ridica per
manent nivelul pregătirii politico- 
ideologice, științifice și profesionale, 
în vederea îndeplinirii cu compe
tență și răspundere a misiunilor în
credințate. Ne însuflețesc și ne mo
bilizează pasiunea și înflăcărarea, 
nesecata energie cu care vă ocupați 
de soluționarea tuturor problemelor 
care privesc progresul multilateral al 
țării, strălucitul dumneavoastră 
exemplu de dăruire fără margini 
pentru binele patriei.

Comuniștii, întregul aparat de 
securitate, împreună cu țara și toți 
fiii ci, am întîmpinat și omagiat cu 
cele mai alese sentimente de dra
goste, prețuire și devotament mo
mentele deosebit de scumpe poporu
lui român, ale aniversării zilei dum
neavoastră de naștere și împlinirii a 
peste cinci decenii de pilduitoare ac
tivitate revoluționară. Exprimîn- 
du-ne și cu acest prilej stima 
și recunoștința deosebite ce vi 
Ie purtăm, mindria patriotică fierbin
te de a vă avea în fruntea partidu
lui și a țării pe dumneavoastră, con
ducător înțelept și încercat, revolu
ționar înflăcărat, eminent om politic 
și de stat, militant de frunte al 
mișcării comuniste și muncitorești, 
personalitate proeminentă a contem
poraneității, luptător dirz și neobosit 
pentru pacea lumii, vă rugăm res
pectuos, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să ne permiteți să vă 
adresăm, încă o dată, din adîncul ini
milor noastre urarea fierbinte de 
viată îndelungată în deplină sănăta
te și putere de muncă, pentru reali
zarea mărețelor idealuri de pace, 
prosperitate și progres ale poporului 
român.

Vă asigurăm, tovarășe comandant 
suprem, că nu vom precupeți nici un 
efort pentru apărarea cu fermitate a 
cuceririlor noastre socialiste și că 
vom face totul spre a întîmpina a 
40-a aniversare a revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă 
și antiimpcrialistă și cel de-al XIII- 
lea Congres al Partidului Comunist 
Român cu rezultate dintre cele mai 
bune, pentru a fi la înălțimea încre
derii ce ne este acordată de partid 
și popor.

tului de toate gradele, funcții pe 
care și le-a amplificat în anii noștri, 

în ultimii ani, prin grija deosebită 
pe care conducerea partidului și 
statului, în frunte cu dumneavoas
tră, mult iubite șl stimate tovarășe 
secretar general, muzeul a căpătat 
o dezvoltare fără precedent, fapt 
pentru care ținem să vă aducem, și 
pc această cale, cele mai sincere 
mulțumiri și vă urăm, din toată 
inima, sănătate, fericire, ani mulți 
și putere de muncă, să ne condu
ceți și pe mai departe pe drumul 
luminos al construirii socialismului 
și comunismului în patria noastră.

România va lua parte la întrecerile 
de bob. biatlon. patinaj viteză, să
niuțe și schi.

★
© Marți, la Sarajevo s-au disputat 

primele meciuri din cadrul celor 
două grupe preliminarii ale Turneu
lui olimpic de hochei pe gheață. Se
lecționata Canadei a întrecut cu sco
rul de 4—2 (2—1, 1—1, 1—0) forma
ția S.U.A., în timp ce echipa Finlan
dei a învins cu 4—3 (1—0, 2—1, 1—2) 
reprezentativa Austriei.

Marți a avut loc antrenamentul 
oficial, iar miercuri se desfășoară 
prima probă a concursului, cea de 
15 km. După o zi de pauză, joi, com
petiția va continua vineri cu proba 
de 10 km, iar sîmbătă, concursul se 
va încheia cu proba de ștafetă.

Fiecare echipă poate înscrie în 
concurs cite șapte sportivi și cite o 
ștafetă. România, ca țară organiza
toare, avind dreptul, în această ulti
mă probă, la două echipe.

® Turneul internațional de șah 
ICED’84. desfășurat în Capitală, s-a 
încheiat cu victoria maeștrilor 
Gheorghe Erdeuș (România) și 
K. Steczkowski (Polonia), clasați pe 
primul loc. la egalitate, cu cîte 8 
puncte din 11 posibile.

® în localitatea italiană Folgaria. 
în cadrul „Cupei Europei11 la schi al
pin, proba de slalom special s-a în
cheiat cu victoria italiencei Rosa 
Qario — 1’39” 25/100, urmată de He
lene Barbier (Franța) — 1’39” 63/100 
și Monika Sejas (Suedia) — 1’40” 
23/100. 1

CRO
Prin decret prezidențial, tovarășul 

Gheorghe Caranfil se eliberează din 
funcția de ministru al industriei chi
mice.

Tovarășul Gheorghe Dinu se nu
mește in funcția de ministru al in
dustriei chimice.

R. P, CHINEZĂ,

Temelii ale
Gesturi care parcă le~ai mai în- 

tîlnit, chipuri care par cunoscute. 
Ne aflăm in marele combinat side
rurgic din apropierea Beijingului, 
întreprinderea numără mai bine de 
șase decenii de existență. Ampla
sată aici din rațiuni strict economi
ce — alături, in localitatea Hăbei, 
există exploatarea minieră care asi
gură, anual, o cantitate de 12 mi
lioane tone minereuri de fier — în
treprinderea cu greu poate fi ală
turată imaginii din 1918, pe care 
ne-au zugrăvit-o gazdele. Ea a cu
noscut, in anii de după eliberare, 
o puternică dezvoltare, pe care o 
reflectă, dealtfel, și nivelurile pro
ducției ; astfel, producția de fontă 
este acum de peste zece ori mai 
mare — peste trei milioane tone — 
la care se adaugă o producție de 
un milion și jumătate tone de oțel 
și un milion tone de produse lami
nate. Cu alte cuvinte, un fluviu de 
oțel izvorăște din 
milnile acestor 
oameni.

Și, cu toate a- 
cestea, regăsesc 
in gesturile lor, in 
privirile lor atît de concentrate a- 
supra aparatelor pe care le contro
lează ceva ce amintește de acei 
mari artizani in preajma cărora am 
zăbovit îndelung, acolo, in Sud, la 
Canton, unde fildeșul înflorește le
gendă și frumusețe sub mâinile lor 
fermecate. Ceva asemănător se re
găsește aici, in aerul acesta de infi
nită răbdare pe care-l degajă fleca
re privire — aici, unde totul e cal
culai, cronometrat, prevăzut. Aici 
unde nimic nu ține de legendă, de 
tnsplrație, unde fiecare fază din 
metamorfoza oțelului este urmă
rită, controlată în cele mai mici 
amănunte pe ecranul televizorului. 
De cîțiva ani de zile, oțela- 
rii de aici sînt în măsură să efec
tueze controlul strict al fiecărei 
șarje. Astfel, pe lingă faptul că eco
nomisesc, pe această cale, un mi
lion de yuan! anual, se pot pro
nunța în orice moment asupra cali
tății metalului și pot interveni în 
vederea îmbunătățirii acesteia. Șu
voiul fierbinte de oțel este, iată, 
stăpinit pînă la sclnteie, așa cum, 
la Canton, fărima de fildeș e stă- 
pinită de artist, d'intr-o privire, de 
la prima petală pînă la miezul ro
tat... De aceea, probabil, și aici, și 
acolo, același aer de infinită răb
dare... „Liniște ! Se naște o operă 
de artă !“, îți vine să spui, la fel 
ca și acolo.

— E un combinat vechi, construit 
în urmă cu mai bine de șase de
cenii, spun gazdele ; veți vedea la 
Baoshan, lingă Shanghai, cum arată 
un combinat siderurgic cu adevăraț 
modern, aflat în plină construcție...

Ce poate fi mai modern ?, ești 
tentat să întrebi, urmărind invo
luntar chipurile celor doi operatori 
laminoriști instalați în fața pu- 
pitrului de comandă, indiferenți la

NOTE DE CĂLĂTORIE

^Baoshan — marele combinat siderurgic al Chinei, aflat în plină construcție^

Procurarea obligațiunilor C.E.C. cu cîsiiguri
Casa de Economii și Consemna- 

țiuni informează că pînă la data de 
10 februarie a.c. inclusiv, obligațiu
nile C.E.C. cu ciștiguri se pot 
procura la valoarea lor nominală.

Cei interesați pot solicita obliga
țiuni C.E.C. cu ciștiguri cu valori 
de 200 de lei. 100 de Iei, 50 de lei 
și de 25 de lei. în numărul dorit, 
la oricare unitate a Casei de Eco
nomii și Consemnațiuni și de la 
unitățile poștale autorizate.

Pentru sumele depuse pe obliga
țiuni C.E.C.. depunătorii beneficia
ză de importante ciștiguri cu valori 
între 50 000 și 800 de lei, care se 
atribuie prin trageri la sorți lunare.

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 8 

februarie, ora 20 — 11 februarie, ora 
20. In țară î Vremea se va răci treptat 
mal accentuat către sfîrșitul intervalu
lui Îndeosebi in jumătatea de nord a 
țării. Cerul va fi mai mult noros. Vor 
cădea precipitații la început sub for
mă de ploaie, lapovlță șl ninsoare, 
apoi vor predomina ninsorile. Vlntu! 
va sufla moderat cu intensificări tem

IOSIF KOVACS
Din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 

și a Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Comitetul Centrai al Partidului 
Comunist Român și Consiliul de Stat 
al Republicii Socialiste România a- 
nunțâ cu durere încetarea din viață, 
în ziua de 7 februarie, a tovarășului 
Iosif Kovacs, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

ROMAN

NICA
Tovarășul Adrian Stoica se numeș

te în funcția de ministru secretar de 
stat la Ministerul Industriei Chimice 
și se eliberează din funcția de ad
junct al ministrului comerțului exte
rior și cooperării economice interna
ționale.

modernizării
tot ce se petrece în jur, urmărind, 
parcă fascinați, bucata de oțel cu 
care „se jucau", dindu-i formă prin 
simpla apăsare pe buton. Sincroni
zarea privirii și a mișcării mîint- 
lor celor doi era perfectă. Păreau 
niște virtuozi cîntind la pian 
o simfonie la patru mîini. Ce 
poate fi mai modern ? Și afli 
că se poate. Că însăși între
prinderea in care ne aflăm trece 
printr-o astfel de etapă de moder
nizare structurală. Este și motivul 
pentru care cei peste 70 de mii de 
lucrători ai companiei au încetat să 
mai compare rezultatele muncii lor 
cu perioade de timp prea îndepăr
tate. De la an la an noul își face 
loc pretutindeni, producția crește, 
beneficiile, de asemenea, cresc. Nu
mai în ultimii patru ani, iniția
tiva și spiritul muncitoresc respon
sabil au „rodit", anual, 305 milioane 
de yuani beneficii, incomparabil 

mai mult decit în 
perioada anilor 
1975—1978. Cointe
resarea în pro
ducție, implicarea 
deplină a fiecă

ruia, dorința tuturor de a face din 
întreprinderea lor o unitate model, 
iată pirghiile dezvoltării întreprin
derii și ale creșterii bunăstării oa
menilor săi.

Dealtfel, potrivit programului, 
potrivit imperativului ce stă in fața 
tuturor colectivelor muncitorești din 
R. P. Chineză — ridicarea, în cel 
mai scurt timp, a țării la nivelul 
țărilor dezvoltate din punct de ve
dere industrial — pînă în 1995 pro
ducția întreprinderii urmează să 
crească de patru ori. Un obiectiv 
ambițios, pe deplin realizabil, care 
impune modernizarea întregii în
treprinderi, aplicarea pe scară lar
gă a noilor tehnologii, computeri
zarea procesului de producție și 
— nu in ultimul rind, spun ei — 
înfrumusețarea mediului încon
jurător.

...Chipurile oțelarilor de Ungă 
Beijing, gîndurile și ambițiile lor 
își găsesc, într-o formă sau 
alta, multiple reeditări la scara 
întregii țări. De pe fluviul Huang- 
pu, de pildă, se conturează în zare, 
spre Baoshan, silueta zveltă a pri
mului furnal, deja construit. De 
aici, de la Baoshan, primele canti
tăți de oțel vor porni in 1985. Cu 
gindul la zecile de mii de oțelari 
ce vor lucra aici, in cel mai mare 
și mai modern combinat al țării, 
unul dintre cele mai mari și mai 
moderne din lume, cu gindul la toți 
oțelarii acestei țări, vestită prin 
inegalabilii săi artizani, prin valo
rile sale milenar șlefuite, dar și prin 
industrie, îți vine în' minte, de fapt, 
imaginea amplului proces de mo
dernizare socialistă pe care îl tră
iește China de azi.

Anica FLORESCU

Tragerea la sorți pentru luna în 
curs va avea loc in Capitală la 
data de 29 februarie a.c., prilej cu 
care. Casa de Economii și Conșem- 
națluni va acorda 13 428 de ciști
guri in valoare totală de 13 050 000 
lei.

Cîștigurile care se acordă la fie
care tragere la sorți lunară, pre
cum și faptul că obligațiunile C.E.C. 
se pot procura și restitui fără nici 
o formalitate, constituie importante 
avantaje acordate de Casa de Eco-, 
nomii 'șl Consemnațiuni posesorilor 
acestui instrument de economisire 
deosebit de practic și eficient.

porare predominînd din sectorul nor
dic. Local, in estul țării și la munte 
zăpada va fi spulberată. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre minus 
8 șl plus 2 grade, local mal coborîte, 
cele maxime vor oscila intre minus 5 șt 
plus 5 grade. In București : Vremea 
se va răci treptat. Cerul va fi mal 
mult noros. Vor cădea precipitații la 
început sub formă de ploaie și lapo
vlță, apoi șl sub formă de ninsoare. 
Vînt moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 3 și zpro 
grade, cele maxime vor oscila intre 
2 șl 4 grade. (Margareta Struțu, me
teorolog de serviciu).

Tovarășul Iosif Kovacs a acționai 
cu energie și devotament pentru în
făptuirea politicii Partidului Comu
nist Român, a desfășurat o bogată 
activitate didactică, a militat pentru 
triumful cauzei socialismului în 
România.

CONSILIUL DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMANIA
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ITALIA : „Toate rachetele să fie eliminate 
de pe continentul nostru"

tarea primelor componente ale ra
chetelor nucleare ce urmează să fie 
instalate la baza militară de la Co- 
miso, din Sicilia. Pături tot mai largi 
ale opiniei publice — au arătat vor
bitorii - se pronunță împotriva 
transformării țării intr-un arsenal 
nuclear american, cerînd, totodată, 
eliminarea tuturor asemenea arme 
de pe continentul european.

ROMA 7 (Agerpres). — In ora
șul italian Ancona a avut loc o 
mare manifestație pentru pace, îm
potriva cursei înarmărilor și a des
fășurării de rachete nucleare 
„Cruise" pe teritoriul Italiei. La 
mitingul organizat intr-una din pie
țele centrale ale orașului, vorbito
rii și-au exprimat îngrijorarea pro
fundă in legătură cu 
tuației internaționale

agravarea si- 
și cu depozi-
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Pentru denuclearizarea Europei
STOCKHOLM 7 (Agerpres). — La 

Stockholm a avut loc ședința a- 
nuală a Comitetului național sue
dez pentru apărarea păcii, la lu
crările căruia au participat peste 
400 de delegați din întreaga țară.

SUEDIA
Au fost discutate probleme actuale 
ale luptei pentru reducerea încor
dării internaționale, pentru dezar
mare și pace. Vorbitorii s-au pro
nunțat pentru denuclearizarea con
tinentului european.

NORVEGIA : Apel pentru interzicerea armei nucleare 
fără

să, 'care a avut loc la Oslo in le
gătură cu difuzarea documentului, 
conducătorii mișcării „Nu armelor 
nucleare !" au subliniat că își pro
pun în continuare ca țel realizarea 
unei zone denuclearizate în nordul 
Europei.

in
OSLO 7 (Agerpres). - Mișcarea 

norvegiană „Nu armelor nucleare I" 
a adresat un apel Stortingului 
(parlamentului) să adopte hotărîrea 
de a se interzice arma nucleară în 
Norvegia.

In cadrul unei conferințe de pre-

CANADA : Conferința organizației „Arta în slujba păcii"
OTTAWA 7 (Agerpres). — Con

ferința națională a organizației an
tirăzboinice „Arta în slujba păcii" 
a adresat oamenilor de artă și cul
tură chemarea de a participa activ 
la lupta pentru pace și dezarmare, 
împotriva pericolului de război.

Participanții la reuniune au cerut 
guvernului canadian să declare te
ritoriul fării zonă liberă de arme 
nucleare și să renunțe la planurile 
de experimentare a rachetelor 
americane de croazieră pe teritoriul 
Canadei.
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OTTAWA

Primirea de către guvernatorul general 
al Canadei a ministrului de externe 

al României

In 1983, situația financiară 
a tarilor in curs 

de dezvoltare s-a agravat

Președintele P. C. luxemburghez l-a primit 
pe reprezentantul P.C. R.

OTTAWA 7 (Agerpres). — Guver
natorul general al Canadei, Edward 
Schreyer, l-a primit pe ministrul de 
externe al României, Ștefan Andrei, 
care se află în vizită la Ottawa, la 
invitația viceprim-ministrului și 
secretar de stat pentru afacerile ex
terne al Canadei, Allan MacEachen.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, s-au transmis gu
vernatorului general al Canadei și 
d-nei Schreyer un cald salut și cele 
mai bune urări.

Mulțumind, guvernatorul general 
al Canadei a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășei Elena Ceaușescu un 
salut de prietenie și cele mai bune 
urări de fericire și succes. El a evo
cat cu multă plăcere vizita pe care 
a făcut-o în România în luna mai 
1982 și convorbirile pe care le-a 
avut cu președintele Nicolae 
Ceaușescu.

în cursul discuțiilor au fost abor
date probleme privind dezvoltarea 
relațiilor româno-canadiene, pre
cum și unele probleme internațio
nale. subliniindu-se, cu acest prilej, 
importanța convorbirilor dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și pre
mierul Pierre Elliott Trudeau in 
timpul recentei vizite efectuate în 
România.

★
Ministrul afacerilor externe ro

mân s-a întîlnit cu Ed Lumley, 
ministrul dezvoltării economice re
gionale, J. Donnelly, președintele 
Agenției Federale Guvernamentale 
pentru Energie Atomică (A.E.C.L.), 
și cu Rod Blacker, secretar parla
mentar pentru Ministerul Comer
țului Internațional. Au fost discu
tate aspecte ale dezvoltării re
lațiilor dintre România și Canada, 
în special a relațiilor economice și 
a cooperării în domeniul energiei 
nucleare.

WASHINGTON 7 (Agerpres). — 
Potrivit unor statistici date publici
tății de Banca Mondială, 1983 a fost, 
pentru țările în curs de dezvoltare, 
un an de profundă agravare a situa
ției lor financiare. Datoria lor exter
nă — se arată în documentul băncii, 
citat de agențiile A.P. și France 
Presse — a urcat de la 766 miliarde 
dolari în 1982 la 810 miliarde dolari. 
Dar. mai ales, plățile cu titlu de da
torii ale acestor țări au fost mai 
mari, in 1983, decît noile credite ob
ținute.

Drept urmare, rata de creștere 
economică a țărilor în curs de dez
voltare a scăzut la nivelul cel mai 
coborit de după al doilea război 
mondial — 1 la sută.

Experții Băncii Mondiale apreciază 
că. în 1984, 18—20 state vor fi con- 
strînse să-și reeșaloneze datoriile si 
relevă că 65 la suta din datoria mon
dială ajunge la scadență de acurrt și 
pînă în 1987.

•LUXEMBURG 7 (Agerpres). — Un 
schimb de mesaje între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, și 
tovarășul Rene Urbany, președintele 
Partidului Comunist Luxemburghez, 
a avut loc la Luxemburg.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost transmise, cu 
acest prilej, un salut călduros si cele 
mai bune urări de succes Partidu
lui Comunist Luxemburghez, tova
rășului Rene Urbany.

La rîndul său. președintele P.C.L. 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un salut cordial

si urări, de noi succese în construc
ția socialismului în România.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii tovarășului Mihai 
Gere, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. reprezentantul partidului 
nostru la Congresul P.C.L.. de către 
președintele partidului. Rene Ur
bany.

în timpul întrevederii au fost evi
dențiate bunele raporturi existente 
între cele două partide, exprimîn- 
du-se dorința extinderii lor în con
tinuare.

ORIENTUL MIJLOCIU
© înrăutățirea situației la Beirut ® Apelul Comitetului 

Internațional al Crucii Roșii pentru încetarea generală, imediată 
și efectivă a focului

NAMIBIA

GENEVADeschiderea sesiunii Conferinței pentru dezarmare
GENEVA 7 (Agerpres). — La 

Geneva au început marți lucrările 
primei părți a sesiunii din 1984 a 
Conferinței pentru dezarmare — 
noua denumire a Comitetului pen
tru dezarmare de la Geneva. Re
luarea negocierilor în problemele 
dezarmării are o semnificație deo
sebită în actualele condiții interna
ționale. cînd restabilirea și dezvolta
rea dialogului și a încrederii reci
proce, întărirea securității fiecărei 
națiuni devin fundamentale pentru 
asigurarea păcii, destinderii și co
operării în lume. în acest sens, di
namizarea lucrărilor Conferinței 
pentru dezarmare de la Geneva în 
vederea ajungerii la înțelegeri con
crete în problemele înscrise pe 
ordinea sa de zi îmbracă o acui
tate deosebită. în proiectul ordinii 
de zi a conferinței pentru acest an 
figurează probleme esențiale in 
domeniul opririi cursei înarmărilor 
și înfăptuirii dezarmării.

Astfel, vor fi examinate, cu prio
ritate problemele dezarmării nu
cleare, interzicerii armelor chi
mice, prevenirii cursei înarmărilor 
în spațiul extraatmosferic, defini
tivării programului global de de
zarmare. în prezența unor probleme 
care pot fi considerate ca fiind vi
tale pentru omenire, în condițiile 
intensificării cursei înarmărilor, în 
special nucleare, și suspendării 
celorlalte negocieri în domeniul de
zarmării, sesiunea din 1984 a con
ferinței capătă o importanță sporită.

Potrivit mandatului încredințat de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., în întreaga sa activitate, 
delegația țării noastre va promova 
activ în cadrul sesiunii concepția și 
inițiativele României, ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, cu privire la necesita
tea trecerii la măsuri concrete, efi
ciente pentru oprirea cursei înarmă
rilor și înfăptuirea dezarmării, în

primul rind a dezarmării nucleare, 
pentru înlăturarea pericolului răz
boiului nuclear, pentru eliminarea 
cu desăvirșire a forței și a ame
nințării cu forța din relațiile inter
naționale.

în mesajul adresat de secretarul ge
neral al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, căruia i s-a dat citire în des
chiderea lucrărilor sesiunii Conferin
ței de dezarmare de la Geneva, parti
cipanții sînt chemați să depună efor
turi hotărîte pentru a se ajunge la 
soluții acceptabile în problemele 
dezarmării, relatează agenția Asso
ciated Press. „Armele convenționale 
devin, din ce în ce mai ucigătoare, 
iar pericolul de război nuclear con
stituie preocuparea profundă, tot mai 
puternică, a tuturor popoarelor Na
țiunilor Unite", se arată in mesaj, 
subliniindu-se că acest organism 
trebuie să contribuie la întărirea 
păcii și securității internaționale, 
la realizarea de progrese pe calea 
dezarmării.

Președintele S.W.A.P.O. 
despre negocierile propuse 

de R. S. A.
LUANDA 7 (Agerpres). — într-un 

interviu acordat agenției Taniug, 
Sam Nujoma. președintele Organi
zației Ponorului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.), a declarat că or
ganizația sa acceptă să negocieze 
direct cu R.S.A.. dar nu în capita
la Namibiei, așa cum a propus 
partea sud-africană.. Punînd la în
doială dorința regimului de la Pre
toria de a purta tratative directe cu 
S.W.A.P.O.. Sam Nujoma a adăugat 
că. prin aceasta, regimul de la Pre
toria’ urmărește de fapt încetarea 
acțiunilor de eliberare ale S.W.A.P.O. 
„Vom continua lupta în Namibia, 
oină, cînd se va stabili data exactă 
a armistițiului, respectiv pînă cînd 
Pretoria va începe să aplice rezo
luția 435 a Consiliului de Securitate 
asupra Namibiei1*, a spus Nam Nu- 
ioma.

Zborul navetei spațiale americane 
„Challenger"

Cei doi cosmonaut! au eiectuaf o ieșire în spațiu 
iără cordon de alimentare

BEIRUT 7 (Agerpres). — în urma 
unor violente ciocniri cu armata li
baneză, care s-au prelungit în cursul 
zilei de marți, partea de vest a Bei
rutului se află sub controlul miliții
lor șiite, sunite și druze, care se opun 
președintelui Amin Gemayel, infor
mează agențiile U.P.I., Reuter și 
France Presse. Clădirea Ministerului 
Informațiilor din Beirut, de unde 
emite și postul de radio oficial liba
nez, a fost ocupată de combatanți ai 
milițiilor înarmate. Nabih Berri, con
ducătorul mișcării „Arnal", a dat pu
blicității o declarație, in care a cerut 
membrilor mișcării să se abțină de 
la orice acțiune îndreptată împotriva 
cazărmilor armatei, instituțiilor de 
stat, ambasadelor, cetățenilor străini 
și militarilor din cadrul Forței multi
naționale în Liban.

în urma luptelor de luni și marți, 
circa 100 de persoane și-au pierdut 
viața, iar printre cei peste 300 de ră
niți se află și membri ai contingen
telor francez, italian și american.

★
Președintele libanez, Amin Ge

mayel, i-a primit pe ambasadorii ce
lor patru țări care participă cu trupe 
la Forța multinațională din Liban — 
Franța, Italia, Marea Britanie, Sta
tele Unite — pentru a analiza situa
ția contingentelor respective, in con
textul actualelor evenimente din 
Liban, transmite agenția France 
Presse.

Șeful statului libanez i-a primit, de 
asemenea, pe trimisul special al pre
ședintelui S.U.A. în Orientul Mijlo
ciu, Donald Rumsfeld, și Richard 
Murphy, asistent al secretarului de 
stat pentru problemele din regiune.

★
La Washington, Pentagonul a anun

țat că, luni, artileria navală și avia

ția americană au procedat la tirurl 
asupra pozițiilor milițiilor înarmate, 
în zona de sud a aeroportului inter
național al capitalei. In cursul zilei 
de marți, crucișătorul american 
„New Jersey", staționat în largul 
portului Beirut, a deschis focul în 
aceeași zonă a aeroportului interna
țional.

GENEVA 7 (Agerpres). — Comite
tul Internațional al Crucii Roșii 
(C.I.C.R.) a lansat marți un, apel în 
favoarea unei încetări generale, ime
diate și efective a focului în Liban, 
pentru a putea fi în măsură să acor
de ajutoare răniților și populației 
civile — s-a anunțat la Geneva, la 
sediu] organizației.

Comunicatul nienționează faptul că 
luptele din ultimele zile de la Bei
rut și de la periferiile orașului s-au 
soldat cu „sute de victime din rîndul 
civililor, cu marți și răniți".

KUWEIT 7 (Agerpres). — Emirul 
Kuweitului, Jaber Al-Ahmed Al-Ja- 
ber Al-Sabah, s-a întîlnit cu pre
ședintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat. Cu acest pri
lej, informează agenția W.A.F.A., au 
fost examinate concluziile recentei 
reuniuni islamice la nivel înalt de la 
Casablanca, precum și evoluția si
tuației din teritoriile arabe ocupate. 
Cele două părți — relevă agenția ci
tată — au lansat un apel tuturor sta
telor să acorde un sprijin susținut 
cauzei dobîndirii drepturilor legitime 
ale poporului palestinian, inclusiv 
constituirii unui stat palestinian pro
priu, Independent. Emirul Kuweitu
lui a reafirmat sprijinul ferm pe care 
țara sa îl acordă O.E.P. și conducerii 
legitime a organizației.

Agențiile de presă transmit:
WASHINGTON 7 (Agerpres). — 

Astronauții Bruce McCandless și 
Robert Stewart, membri ai echipa
jului navetei spațiale 'americane 
„Challenger", au efectuat, mărfi, o 
ieșire în spațiu fără cordon de 
alimentare, relatează agențiile in
ternaționale de presă. Timp de 
cinci ore, astfonauții au testat 
funcționarea sistemelor de propul
sie individuală, îndepărtindu-se de 
navetă pînă la distanța de aproxi
mativ 100 de metri și efectuînd nu
meroase manevre de deplasare în

spațiu, precum și posibilitățile de 
realizare a unor acțiuni cum ar fi 
repararea sateliților aflați pe or
bită, montarea de instalații etc. 
Testul. va f( repetat joi.

Anterior s-a anunțat că, din 
cauza proastei funcționări a modu
lului de propulsare, satelitul de 
telecomuncaiții „Palapa B-2“, lan
sat luni de la bordul navetei, nu 
s-a plasat pe orbita circulară, de 
,36 000 kilometri altitudine, . nece
sară pentru a fi operațional.

r.f.g.: Replica fermă a mișcării pentru pace la instalarea rachetelor nucleare
In recente cuvîntări și luări de poziție, inclusiv în Mesajul de Anul Nou 

și în cuvîntarea rostită cu prilejul primirii șefilor misiunilor diplomatice, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că trecerea la amplasarea 
rachetelor nucleare pe continent nu înseamnă încheierea activității marilor 
mișcări pentru pace din Europa. Dimpotrivă, forțele social-politice cele mai 
largi, masele populare nu se resemnează — și nu trebuie să se resemneze 
- față de situația creată. Intr-adevăr, așa cum arăta secretarul general al 
partidului, președintele republicii, acește mișcări nu și-au spus ' încă 
ultimul cuvînt, ele pot să se facă ascultate de toți cei care au o răspun
dere față de cauza păcii, față de necesitatea asigurării dreptului vital al 
oamenilor la existență, la o viață liberă și demnă.

Faptele dintr-un șir de țări occidentale confirmă cu prisosință această 
apreciere, demonstrează justețea și realismul ei. Semnificative în acest 
sens sînt și evoluțiile din ultimul timp din R.F. Germania.

Prima zi a noului an a adus popu
lației vest-germane un „cadou" ne
dorit : intrarea în stadiul operațional 
a primei baterii de rachete nucleare 
cu rază medie de acțiune „Pershing- 
2“. Vestea a provocat îngrijorarea le
gitimă și protestul la fel de îndrep
tățit al cercurilor celor mai largi ale 
opiniei publice din R.F. Germania, 
tară care urmează, dealtfel, așa cum 
este știut, să devină principala depo
zitară a rachetelor cu rază medie de 
acțiune preconizate a fi instalate, po
trivit planurilor N.A.T.O., în cinci 
țări europene membre ale alianței, 
îngrijorarea și protestul sînt firești 
dacă se ține seama că începutul ac
țiunii de traducere în viață a proiec
telor amintite creează primejdii și 
mai mari pentru populația unei țări 
unde, de pe acum, se află depozitate 
— potrivit evaluărilor fostului cance
lar Helmut Schmidt — 5 000 focoase 
nucleare ; această populație se află, 
dacă se poate spune așa, în „prima 
linie" a unui eventual conflict atomic.

Tocmai de aceea, departe de a se 
simți demobilizată ca urmare a în
ceperii procesului de concretizare a 
proiectelor N.A.T.O., mișcarea pentru 
pace și dezarmare din R.F.G. înțe
lege să-și strîngă și mai mult rindu- 
rile, să-și” intensifice și mai mult ac
țiunile. „Forțele păcii din R.F.G. 
nu se vor resemna cu stațio
narea rachetelor" — se subliniază 
într-un apel lansat de diferite gru
pări pentru pace, semnat de preotul 
Heinrich Albertz, omul politic Wil
liam Borm, scriitorul Gunther Wal
lraff. „Nu vom permite — continuă 
apelul — să devenim victimele unei 
strategii care ia in considerație dis
trugerea nucleară a Europei și a în
tregii lumi. Nu ne vom găsi liniștea 
otita timp cit moartea atomică ame
nință omenirea". „împotriva celei 
mai mari amenințări din întreaga 
istorie a omenirii — declara prof. 
Ingrid Kurz de la „Forumul pentru 
pace din . Hamburg" — trebuie să se

ridice cea mai mare mișcare a po
poarelor. Pe deasupra deosebirilor 
politice sau de altă natură, ne unește 
sentimentul că viața noastră a tu
turor este grav amenințată".

26 organizații pentru pace au 
lansat, prin comitetul lor de coordo
nare, un apel pentru intensificarea 
eforturilor consacrate apărării pă
cii. în acest cadru urmează să fie 
organizat la 17 iunie în întreaga țară 
un referendum cu tema : „I)a păcii
— Nu rachetelor nucleare !“. Peste 
200 000 militanți pentru pace și de
zarmare vor participa la această 
acțiune de consultare a populației, 
consemnînd opinia cetățenilor în 
special asupra staționării rachete
lor nucleare americane pe teritoriul 
R.F.G.

Deosebit de semnificativ sub acest 
aspect este procesul de reconside
rare a pozițiilor în problema rache
telor înregistrat în rindurile Partidu
lui Social-Democrat, partid care nu
mără un milion de membri și întru
nește adeziunea a 15—20 milioane de 
alegători. Inițial, liderii P.S.D., care 
dețineau majoritatea posturilor în 
cabinetul federal de coaliție, și-au dat 
consimțămîntul la adoptarea deciziei 
N.A.T.O. din decembrie 1979. Ulte
rior, ca urmare a cunoașterii mai 
profunde a implicațiilor acestei de
cizii și sub influența împotrivirii ma
nifestate în organizațiile locale ale 
P.S.D., conducerea social-democrației 
vest-germane și-a reexaminat po
ziția inițială. La Congresul extraor
dinar al P.S.D. de la Koln, majori
tatea delegaților s-au pronunțat îm
potriva desfășurării noilor rachete în 
R.F.G. Elocventă din punct de 
vedere politic a fost — după opinia 
comentatorilor presei vest-germane
— apariția la marele miting de la 
Bonn din toamna anului trecut a 
fostului cancelar Willy Brandt, pre
ședintele P.S.D., care a luat poziție 
împotriva desfășurării rachetelor 
, Pershing-2“ și în favoarea nego

cierilor sovieto-americane de la Ge
neva. Au reținut atenția, totodată, 
declarațiile lui Egon Bahr, expert al 
P.S.D. în problemele dezarmării, care 
în cadrul unei dezbateri televizate 
a spus, între altele : „pacea trebuie 
să fie primul obiectiv, deoarece fără 
pace nu poate exista libertate, ci 
doar distrugerea totală".

Consecvent preocupărilor exprima
te de mai mult timp, Erhard Eppler, 
membru al Comitetului director al 
P.S.D., a respins afirmațiile că noile 
arme nucleare ar consolida securita
tea R.F.G. El a avertizat că se lea
gănă în iluzii cei care cred că ac
țiunile militanților pentru pace se 
vor atenua din momentul în care vor 
fi instalate rachetele. Liderul frac
țiunii’ parlamentare a P.S.D., Hans- 
Jochen Vogel, s-a pronunțat zilele 
trecute pentru încheierea unui tra
tat de nerecurgere la forță între 
țările Alianței Atlantice și statele 
membre ale Tratatului de la Varșo
via. El a preconizat, totodată, reali
zarea unei înțelegeri între cele două 
blocuri privind crearea unei zone 
in care să fie interzisă staționarea 
de mari unități de tancuri.

încercind să desprindă implicațiile 
mai generale ale rezoluției Con
gresului P.S.D., ziarul „Niirnberger 
Nachrichten" constată că, deși la 
Koln nu a fost pusă in discuție fi
delitatea față de alianța nord-atlan- 
tică, „un lucru este acum sigur : so- 
cial-democrații nu vor să exprime un 
DA necondiționat la orice decizie a- 
doptată de un N.A.T.O. dominat de 
S.U.A. în cadrul N.A.T.O., ei vor să 
acționeze în interesul R.F.G.**.

Cel de-al doilea partid al opoziției 
în Bundestag, Partidul ecologiști- 
lor — „Verzii" — care și-a desfășu
rat încă de anul trecut campania e- 
lectorală sub semnul împotrivirii ca
tegorice față de sporirea arsenalelor 
nucleare, se numără printre sprijini
torii cei mai activi ai referendumului 
anunțat în problema eurorachetelor. 
La Congresul de la Duisburg, delega
ții Partidului ecologist au adoptat un 
document fundamental asupra „po
liticii de pace", în care se preconi
zează ieșirea din N.A.T.O.

Ce efecte practice au aceste orien
tări ? Iată cîteva deosebit de sem
nificative : Dieta landului Hessen s-a 
pronunțat recent prin voturile depu- 
taților social-democrați și ecologiști 
împotriva instalării rachetelor ame
ricane pe teritoriul R.F.G., argumen- 
tînd că această măsură sporește pe
ricolul de război. Hotărâri similare au 
adoptat parlamentele regionale din 
Hamburg și Bremen.

„Nu este de mirare, notează ziarul

„DEZARMAREA - IMPERATIVUL VITAL 
A.L MOMENTULUI ACTUAL!"

Sub această deviză, sindicatul din industria minieră și energetică, 
unul din cele 17 sindicate care fac parte din Federația sindicatelor 
vest-germane, a organizat la Neukirchen-Vluyn o mare demonstrație 

împotriva amplasării rachetelor nucleare pe teritoriul R.F.G.

„International Herald Tribune", că 
64 la sută din locuitorii orașului 
Schwăbisch-Gmiind — una din 
primele localități unde sînt desfășu
rate rachetele „Pershing 2“ — se 
pronunță în favoarea creării unei 
zone libere de arme nucleare în Eu
ropa. Și aceasta in condițiile în care 
cei 60 000 locuitori ai acestui oraș 
sînt în cea mai mare parte catolici 
și conservatori, Schwăbisch-Gmiind 
fiind un fel de fief electoral al 
U.C.D./U.C.S".

Și săptămînalul „Stern** pune în 
evidență lipsa de sprijin în rîndul 
majorității populației vest-germane 
a planurilor de instalare a noilor ra
chete. „Potrivit sondajelor de opinie 
— scrie revista — trei din patru ce
tățeni nu văd rostul înarmărilor nu
cleare. Peste jumătate din simpati- 
zanții U.C.D. și U.C.S. sînt mai cu- 
rind pentru continuarea negocierilor 
decît pentru accelerarea cursei înar
mărilor".

După opinia exprimată recent

de Klaus Mannhard, membru al 
Comitetului de coordonare a miș
cării vest-germane pentru pace, nu 
poate fi admisă ignorarea voinței a 
milioane și milioane de cetățeni. „De 
aceea — a precizat el — vom. con
tinua să mobilizăm opinia publică 
pentru salvgardarea păcii. Vrem să 
fim eliberați de armele atomice — 
la noi, în Europa și în întreaga 
lume".

De pe acum, cunoscuta inițiativă 
împotriva primejdiei războiului nu
clear „Apelul de la Krefeld" a în
trunit adeziunea a cinci milioane de 
cetățeni vest-germani. „NU-ul nostru 
față de instalarea rachetelor nuclea
re în tara noastră — se spune într-o 
recentă declarație a inițiatorilor Ape
lului — este irevocabil". Instalarea 
primelor rachete „Pershing-2“ nu a 
făcut decît să întărească și mai mult 
hotărîrea în acest sens a mișcării an
tinucleare vest-germane.

Petre STĂNCESCU

, DECLARAȚIE. Primul ministru 
al Indiei, Indira Gandhi, și-a ex- 

I primat îngrijorarea față de dete
riorarea climatului internațional, 

I de creșterea încordării în diverse 
regiuni ale lumii. Intr-o alocuțiune 
rostită la Delhi, cu prilejul lan- 

I sării lucrării „Mișcarea de neali
niere — prezent și viitor", Indira 

I Gandhi a reafirmat atașamentul 
Indiei Ia idealurile de pace și de 
reglementare a tuturor problemelor 

I litigioase pe calea tratativelor.
| ÎMPOTRIVA PROTECTIONIS- 

MULUI COMERCIAL. Ministrul 
elvețian al economiei, Kurt Fur-

. gler. a avertizat, intr-o conferință 
de presă ținută la Washington, a-

I supra pericolelor protecționismu- 
lui în comerțul internațional. După

I cum relevă agențiile Associated 
J Press și D.P.A., el a declarat că 

a cerut administrației S.U.A. să nu

folosească apărarea economiei a- 
mericane drept pretext pentru ex- i 
tinderea barierelor comerciale.

AMÎNARE. Reuniunea arabă la 
nivel înalt, care urma să se tină, I 
la 31 martie, la Riad, a fost ami- j 
nată — s-a anunțat oficial în ca- 1 
pitala Arabiei Saudite.

JORGE GUILLEN, unul dintre j 
cei mai mari poeți spanioli, a în
cetat din viață in virstă de 91 de i 
ani la Malaga, informează agenția 
France Presse. Născut la 18 ianug- I 
Tie 1893, Jorge Guillen era unul 
dintre ultirhii reprezentanți ai „ge- i 
nerațlei de la ’27“ a poeților spa
nioli. Generația respectivă grupa | 
prestigioși creatori, printre carp 
Federico Garcia Lorca, Miguel Her- | 
nandez, Rafael Alberti, Vicente I 
Aleixandre, Petro Salinas si Luis 
Cernuda.

Recunoașteri semnificative 

ale agențiilor de presă occidentale
A
început de an în condițiile 

creșterii șomajului și reducerii 
nivelului de trai al populației

Cursa frenetică a înarmărilor, cu imensa risipă de resurse materiale, 
financiare și umane, își pune tot mai mult amprenta - prin consecințe 
din cele mai nefaste — asupra întregii vieți economice și sociale. Deo
sebit de elocvent se oglindesc acestea în relatările agențiilor de presă, 
referitoare la situația din principalele țări capitaliste.

„Deși previziunile guvernului bri
tanic privind perspectivele econo
miei în 1984 sînt optimiste, nu toată 
lumea împărtășește această opinie
— își începe analiza sa agenția 
REUTER. Cei ce-și exprimă des
chis îndoieli nu sînt numai din 
rîndul adversarilor politici — con
tinuă agenția — iar prognozele în
tocmite de numeroase grupuri de 
afaceri și economice britanice arată 
că sînt puțini aceia care împărtă
șesc punctul de vedere oficial cu 
privire la starea economiei din 
1984“.

Potrivit agenției Reuter, prin
cipalele caracteristici ale evoluției 
economice, într-o perioadă în care 
„se încearcă să se iasă din cea mai 
gravă recesiune pe care a cunoscu
t-o țara in ultimii 50 de ani", ar fi 
următoarele : „o creștere lentă a 
producției industriale", „o ușoară 
diminuare a consumului intern" și 
un șomaj în creștere („in momentul 
de față 3 milioane de oameni — mai 
exact unul din opt — continuă să 
nu aibă de lucru").

„Partidul laburist, de opoziție, de 
sub conducerea lui Neil Kinnock, 
consideră că șomajul este indicato
rul cfieie al situației economiei și, 
după părerea lui, așa cum stau lu
crurile în prezent, o atare situație 
nu s-a mai cunoscut din anii ’30“
— continuă agenția. Există un ca
pital unde nu există păreri diferite. 
Acesta se referă la „profiturile în 
creștere ale companiilor".

In încheierea analizei sale, 
Reuter arată, in mod indirect, pe 
cine consideră guvernul ca fiind vi
novat de situație : „Dacă se dorește 
ca redresarea economiei britanice să 
fie durabilă, atunci trebuie să se 
acorde atenție investițiilor pentru 
realizarea de proiecte pe termen

lung, ceea ce va crea noi locuri de 
muncă. Situația existentă a determi
nat pe premierul Margaret Thatcher 
să critice Statele Unite pentru prac
ticarea ratelor înalte ale dobinzilor. 
Fonduri însemnate provenind din 
țările Europei occidentale și utili
zabile in investiții au fost atrase 
peste ocean, ca urmare a dobinzilor 
înalte practicate de către S.U.A., 
ceea ce a pus în pericol redresarea 
economică a Marii Britanii, a subli
niat ea. Ministrul de finanțe, Nigel 
Lawson, a declarat, de asemenea, că 
Marea Britanie are nevoie de re
dresare economică dacă se dorește 
ieșirea din criza majoră prin care 
trec finanțele guvernamentale".

Șomajul în rindurile tineretului 
constituie una din problemele so
ciale cele mai acute în Europa oc
cidentală — transmite aqenția 
FRANCE PRESSE. In cele 24 de 
state puternic industrializate mem
bre ale O.E.C.D. există nu mai pu
țin de 9,5 milioane tineri șomeri. 
Numai în țările membre ale Pieței 
comune numărul tinerilor in virstă 
de pînă la 25 de ani care nu au 
un loc de muncă se ridică la 5 mi
lioane. In Italia, de exemplu, sint 
înregistrați la oficiile de plasare a 
forței de muncă 1,7 milioane de ti
neri ; între aceștia nu mai puțin de 
650 000 sînt posesori ai unor diplo
me de absolvire a învățămintului 
secundar sau superior.

In S.U.A. există, de asemenea, 
1,6 milioane de tineri între 16 și 19 
ani care șomează. Chiar și în Aus
tria, țară care a fost mai puțin lo
vită de șomaj in comparație cu alte 
țări occidentale, in ianuarie s-a 
înregistrat un procentaj al celor 
fără de lucru in rîndul tinerilor cu 
10 la sută mai mare față de anul 
trecut.
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