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Producții agricole record în acest an
-prin mobilizarea tuturor energiilor!
în cooperativele agricole de pro
ducție se desfășoară, în aceste zile,
adunările generale in care sint dezbă
tute sarcinile de plan pe 1984 și se
adoptă măsurile ce se impun pen
tru îndeplinirea obiectivului stabilit
de conducerea partidului ca acest an
să constituie un an al producțiilor
record in agricultură, pentru a asi
gura buna aprovizionare a populației,
necesitățile industriei și economiei
naționale, pentru a spori contribuția
agriculturii la dezvoltarea generală
a tării.
Dezbaterile din adunările genera
le — ca foruri supreme ale autocond'ucerii cooperatiste — trebuie să se
desfășoare in toate cooperativele agricole in spiritul exigențelor și sar
cinilor formulate de tovarășul Nicolae
Ceausescu la Consfătuirile de lucru
de la C.C. al P.C.R, din decembrie
anul trecut și din februarie anul
acesta. Ca atare, dezbaterile tre
buie să se caracterizeze printr-un
profund caracter de lucru, să se des
fășoare intr-un spirit de inaltă răs
pundere și exigență, să analizeze
concret principalele căi și direcții
ale îmbunătățirii activității producti
ve. să declanșeze o mobilizare gene
rală a energiilor cooperatorilor pen
tru ca în acest an să se obțină pro
ducții cit mai mari atit in sectorul
vegetal, cit și in cel zootehnic.
Esențial este ca dezbaterile din
adunările generale ale cooperativelor
agricole, evidențiind experiența pozi
tivă și realizările dintr-un sector sau
altul, să aprofundeze cauzele care au
generat neajunsuri cu urmări nega
tive asupra nivelului producțiilor ob
ținute, spre a se desprinde concluzii
pe baza cărora să fie fundamentate
măsuri eficiente pentru activitatea

din acest an. Nominalizind răspunde
rile ce revin cadrelor de conducere,
specialiștilor, cooperatorilor si analizind situația în spirit critic și auto
critic. adunarea generală a coopera
tivei agricole va fi un autentic for al
democrației cooperatiste, și nu o
ședință formală în care problemele
de bază rămîn nesoluționate.
De bună seamă, trăgind, maximum
de invătăminte atit din ceea ce a

țialului productiv al solului, pentru
asigurarea tuturor condițiilor nece
sare ca insămințările să se efectue
ze la termenele stabilite .și de
bună calitate, cu respectarea strictă
a tehnologiilor, a densităților pre
văzute, pentru pregătirea sistemelor
de irigații și efectuarea . lucrărilor
care să permită chiar din această
primăvară mărirea suprafeței agri
cole'irigate.

OBIECTIVUL CENTRAI AL DEZBATERILOR
ADUNĂRILOR GENERALE DIN COOPERATIVELE AGRICOLE
fost pozitiv, cit și din neajunsurile
care s-au manifestat anul trecut,
participantii la dezbaterile din adu
nările generale trebuie să-și con
centreze atenția asupra valorificării
marilor posibilități existente in coo
perativele agricole, asupra funda
mentării riguroase — pe baza pro
punerilor gospodărești pe care le fac
— a programelor de măsuri tehnicoorganizâtorice menite să garanteze
îndeplinirea si depășirea producții
lor planificate la toate culturile, spo
rirea efectivelor Si a producțiilor in
zootehnie.
în vederea realizării unor recolte
record la culturile vegetale, un ac
cent deosebit se va pune pe măsu
rile ce trebuie luate pentru folosirea
integrală și cu randame(nt maxim a
pămintului. pentru creșterea poten-

Concomitent, un loc important în
cadrul dezbaterilor trebuie să-1 ocu
pe problemele care privesc spo
rirea efectivelor de animale și creș
terea producției zootehnice. La
Consfătuirea de lucru de la C.C. al
P.C.R. din decembrie, cit și la aceea
care a avut loc recent la Sinaia,
secretarul general al partidului a
conturat un program cuprinzător de
acțiune menit să stimuleze puternic
dezvoltarea zootehniei in unitățile
agricole, precum și in gospodăriile
personale ale cooperatorilor. în con
dițiile îndeplinirii neabătute a mă
surilor stabilite, pot și trebuie să
fie realizate efectivele prevăzute in
programele aprobate. Este necesar
însă ca adunările generale, punind
îh lumină neajunsurile care s-au
manifestat in acest sector, să stabi

lească exact ce trebuie întreprins
pentru creșterea natalității și redu
cerea mortalității, pentru asigurarea
unei baze furajere îndestulătoare,
concomitent cu instaurarea unei or
dini și discipline desăvirșite in ingrijjrea și hrănirea animalelor. Toate
acestea în scopul sporirii substan
țiale a efectivelor, realizării și d'epă.șirii producțiilor planificate la car
ne. lapte și alte produse animaliere.
Ca moment hotăritor în luarea
unor decizii de mare însemnătate
pentru producția acestui an, adună
rile generale din cooperativele agri
cole sint chemate să1 analizeze cu
exigență modul in care consiliile de
conducere și-au îndeplinit' sarcinile
ce le-au revenit in organizarea și
desfășurarea activității productive, in
mobilizarea cooperatorilor la reali •
zarea prevederilor stabilite privind
gospodărirea mijloacelor materiale și
a fondurilor bănești ale unităților.
Acum, in aceste zile de iarnă, tre
buie să se treacă in toate cooperati
vele agricole la materializarea mă
surilor aprobate de adunările gene
rale privind pregătirea temeinică a
campaniei agricole; de primăvară,
pentru ridicarea activității din zoo
tehnie la nivelul cerințelor formula
te de secretarul general al partidului.
Totodată, de mare actualitate este in
această perioadă aplicarea măsurilor
meni-te să asigure realizarea preve
derilor cuprinse in Programul națio
nal de îmbunătățiri funciare, ceea ce
presupune mobilizarea puternică a
țărănimii la efectuarea lucrărilor de
amenajare a sistemelor de irigații, de
desecări și combatere a eroziunii so
lului, a altor lucrări de care depinde
creșterqp potențialului productiv al
pămintului.

CONCEPȚIA UMANISTĂ, REVOLUȚIONARĂ
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
DESPRE MISIUNEA EDUCATIVĂ A ARTEI
Șl LITERATURII
Practica edificării socialiste din România acestor ani
demonstrează cu putere că o conștiință evoluată, su
perioară a maselor largi populare acționează ea insăși
ca o adevărată’ forță materială și că, deci, este pe
deplin întemeiată atenția deosebită care se acordă
problemelor dezvoltării conștiinței revoluționare a tu
turor oamenilor muncii. In acest cadru, arta, literatura
sint chemate să joace un. rol activ, esențial in mode
larea omului nou, in formarea trăsăturilor revoluțio
nare ale noii conștiințe umane. In gîndirea și activi
tatea secretarului general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, problemele artei și literaturii, ale
locului și finalității lor sociale, ale rolului pe care ele
îl joacă in viața oamenilor se constituie îritr-o amplă
și originală concepție științifică, revoluționară, profund
umanistă. Indicațiile și orientările secretarului general
al partidului referitoare la artă și literatură vizează
laturile esențiale, teoretice și practice, ale misiunii
educative a culturii în viața poporului nostru și sem
nifică, totodată, o strălucită contribuție la elucidarea
complexelor probleme cu care se confruntă activitatea
de creație a valorilor literar-artistice, un aport de cea

mai mare însemnătate Ia definirea funcțiilor artei re
voluționare, a largilor ei posibilități de a participa, pe
căi proprii, la configurarea noului umanism, la conso
lidarea noii fizionomii umane caracteristice societății
noastre socialiste. Recenta culegere „Artă și literatură",
din colecția „Din gîndirea social-politică a președin
telui României", constituie în acest sens o elocventă
și strălucită mărturie. O mare dragoste, animată de
adînc patriotism, față de forța de creație a poporului
rpmân, față de valorile nepieritoare ale tezaurului artis
tic național se îmbină, în concepția secretarului general
al partidului, cu respectul și prețuirea pentru valorile
culturii și artei universale, precum și cu profunda în
țelegere dialectică a specificității activității de creație.
Plină de prețioase învățăminte pentru toți oamenii de
artă și cultură, pentru toți creatorii patriei noastre,
opera tovarășului Nicolae Ceaușescu este măituria
unui mare spirit revoluționar și a unui strălucit mili
tant pentru perfecționarea și împlinirea continuă a
personalității umane, pentru înflorirea vieții spirituale
a poporului român - creatorul tuturor valorilor noastre
istorice, precum și al celor de azi, socialiste.

A crea în spiritul societății,
al idealurilor celor mai înaintate
Din foarte importanta culegere :
„ARTĂ ȘI LITERATURĂ" in co
lecția : „Din gîndirea social-politică
a președintelui României", apărută
recent- la Editura politică, des
prindem citeva edificatoare pasaje
din capitolul „Diversitatea stilurilor
și manierelor artistice de expri
mare, expresie a libertății de crea
ție și a promovării valorilor auten
tice".
„Noi vrem, spune tovarășul
Nicolae Ceaușescu. ca arta si lite
ratura să fie puse în slujba poporu
lui, să se scrie și să se creeze
pentru clasa muncitoare, pentru
țărănime, pentru intelectualitate,
pentru toti oamenii muncii. Sintem
pentru diversitatea de stiluri și
forme in creația literar-artîstică.
Dar concepția, ideologia trebuie să
fie una singură — ideologia și
concepția revoluționară a clasei
muncitoare".
Și un alt citat : „Este de la sine
înțeles că, așa cum nici un domeniu
al vieții sociale nu stă pe loc, nu
se mortifică, ci urmează o linie dc
neîntreruptă dezvoltare dialectică,

tot astfel nici arta nu se poate
inchide in canoane si tipare stabilite
o dată pentru totdeauna, nu se
poate opri din evoluția ei la un
anumit stadiu".
Vom sărbători, nu peste mult
timp, 40 de ani de la eliberarea
Virgil TEODORESCU
patriei, 40 de ani de la revoluția
socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă din August 1944. act
istoric fundamental care proclamă
si consfințește hegemonia clasei
muncitoare in alianță cu țărănimea
și intelectualitatea progresistă, determinînd trecerea rapidă la etapa
grandioaselor transformări socia
liste.
Această zi măreață din istoria
României moder.ne. urmare directă
a voinței' maselor populare, dornice
de libertate si progres, si care
constituie, in același timp, afir
marea conștiinței revoluționare a

poporului nostru, confirmă, ca nici
un alt eveniment, sinteza dialectică
si interdependenta dintre interesele
poporului și ale partidului, dintre
viata poporului si cei care tind s-o
.exprime in domeniul artei si lite
raturii.
Aruncind o repede ochire în tre
cutul aproape prezent, vom consta
ta că o evidentă trăsătură de uni
re leagă organic literatura noastră
nouă, socialistă : preocuparea pen
tru problematica socială și morală
a actualității, pentru evidențierea
axului principal care determină
mișcarea de rotație și de revoluție
a societății noastre socialiste.
Altfel spus : literatura și arta,
concepute nu ca un act de izolare
in urma căruia opinia si atitudinea
civică si artistică a scriitorului se
închircește si cade pradă sterpelor
manifestări caracterizate prin cul
tivarea. detașată de social, a unor
tehnici mai mult sau mai puțin noi.
mai mult sau mai puțin originale,
ci. dimpotrivă, o literatură activă,
(Continuare în pag. a IV-a)

CARAȘ-SEVERIN :
Apartamente
pentru oamenii muncii

întreprinderea de scule și echipamente hidraulice dm Focșani : loc unde tehnica nouă este la ea acasă. Imagine
din secția in care mașini moderne prelucrează prin electroeroziune Foto : Eugen Dichiseanu
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Măsura conștiinței
muncitorești
O dimensiune con
cludentă in „competi
ția craierelor" la în
treprinderea de scule
și echipamente hidra
ulice — Focșani : in
1983, peste 60 la sută
din valoarea producției
marfă a fost producție
nouă și reproicctată.
Ofensiva materiei ce
nușii de aicj se ali
niază unei, sțrategii
mai generale in eco
nomia românească. Să
nu uităm că in răs
timp doar de un sin
gur deceniu — 1.972—
1982 — în industria
noastră s-au aplicat
nu mai puțin de 7 700
tehnologii noi și mo
dernizate. competitive
cu performanțele atin
se pe plan mondial.
întreprinderea din
Focșani a început să
producă din plin abia
in ultimul deceniu. Cu
alte cuvinte, este o
unitate industrială tinără. „în confruntări
le de pe piața internă
ori externă, nimeni nu
te întreabă de tinerețe,
ci de calitatea produ
sului. de competitivi
tatea lui". Remarca aparți.ne inginerului Laurcnțiu Vcber. direc
torul întreprinderii. Ea
are darul să focalizeze
atenția
reporterului
spre autorii înnoirilor
tehnologice consemna
te. în covirșitoarea lor
majoritate. tineri și
ei. ca și inginerul La
uren țiu Veber.
Iată, inginerul Andrei Bordecanu. care
are in răspundere pro.
' blemele de concepție,
adică mișcarea de idei
ț" novatoare din toată
fabrica, a venit aici- de
Ia Mija (..prin probă
de lucru, literă de lege
pentru fiecare anga
jat"). exact cind ș-a
început fabricarea intiielor cuțite de strung
^pentru așchieri. Brașo-

vul. Timișoara. BucuMandrinele sint niște
reștiul și alte puter
dispozitive in care se
nice centre industriale prind burghiele. Peste
aveau la activ aseme tot era și este nevoie
de ele. Tocmai pentru
nea scule. Pentru vrân
ceni era cu adevărat o . că puțini se încumetă'
noutate. O noutate să le facă. Motivul ?
care avea să ajungă la
Execuția lor cere o
circa 5 milioane bu precizie fără cusur.
căți pe an —• „orice a- Deci : bătaie de cap,
telier care scoate șpan plus profesionalitate.
are nevoie de un cuțit Greu la care s-au în
de așchiere'i“ — mili- hămat oamenii de la
oane din care o parte prototipuri. între cei
merge și la export. O aleși de inginerul Li
noutate care. iată, vescu să ducă la bun
chiar și pentru vrin- sfirșit „mandrina vrân
ceană".
tehnicianul
Ion Bach, frezorul
Bucur
Mocanu,
rectifi
Episoade ale
catorul Ion Cuptor,
bătăliei pentru sculerii-matrițeri Ga
vrila Alici și Valentin
progres tehnic, Pleșa.
— De ce acești oa
pentru o nouă meni
și nu alții ?
— Cu
ei. in pri
calitate a muncii
vința noului, mă înțe
leg din priviri.
— Adică, tac și fac ?
ceni a început... să se
— Meseriașul de cla
învechească, de vreme
să,
. care se respectă.’
ce se apelează tot mai
mult la tehnologia cu nu - execută niciodată
țitului cu plăcuță prin orbește.
Privind opțiunea pen
să mecanic și nu su
dată. Suportul de me tru o anume suprafață
plană ori conică la
tal poate fi astfel fo
losit de „n“ ori; numai mandrină, Mocanu și
Cuptor
au deschis un
plăcuța dură, uzată, se
schimbă. Deci econo adevărat tip de, conmii de metal, impera traargumente. Pină la
tiv la ordinea zilei urmă, punctul lor _ de
pretutindeni. Cererea vedere a avut cîștig
de asemenea scule este de cauză. Cu alte cu
enormă și nu-i ușor vinte n-au tăcut și... au
de săturat. Ca orice făcut,
— Citi ani ați consa
cerere de tehnică nouă.
îl întrebăm pe ingi crat „mandrinei vrînnerul Liviu Livescu, cene“?
— Zece.
șeful atelierului de
— înseamnă că și-a
prototipuri:
— Cum se naște, dezvăluit toate secre
aici, un produs nou ?
tele...
— Din necesitate, vine
Inginerul Livescu o
prompt răspunsul.
ia pe ocolite :
— Adică ?
—Te uiți în jur,
Ilie TĂNĂSACHE
veri de ce-i nevoie și
Dan
faci.
DRAGUIESCU
— Un exemplu ?
— Toată producția
fabricii. Dar să ne (Continuare
în pag. a Il-a)
oprim la mandrine.

Grija pentru asigurarea unor
condiții. tot mai bune .de. viață
pentru oamenii muncii se ma
terializează și in județul. Caras*
Severin in noi și importante
realizări; De Ia începutul cinci*,
naiului actual și pîhă in pre
zent au fost puse la dispoziția
minerilor, siderurgiștilor. con
structorilor de mașini, celorlalți
oameni ai muncii, peste 6 000 noi
apartamente, la care se vor adăuga în acest an alte 2100 apartamente. Prin organizarea su
perioară a producției și a mun
cii și extinderea acordului glo
bal in toate formațiile de lucru,
constructorii au reușit să rea
lizeze în perioada care a trecut
din acest an mai bine de 100 noi
apartamente pe care le-au pre
dat beneficiarilor și să creeze
front de lucru la alte 1 000 de
apartamente. (Nicolae Cătană,
corespondentul „Scinteii").

ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC EXECUTIV
AL COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
în ziua de 11 februarie, Comitetul Politic Executiv al
C.C. al P.C.R. s-a întrunit în ședință, sub președinția to
varășului Nicolae Ceaușescu, in legătură cu încetarea din
viață a tovarășului I. V. Andropov, secretar general' al
Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al
U.R.S.S.
Comitetul Politic Executiv a luat următoarele hotăriri :

O delegație de partid și de stat, condusă de secretarul
general al Partidului Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
să participe la funeraliile tovarășului I. V, Andropov.
In ziua de 14 februarie, ziua funeraliilor, se declară
doliu național.
In această zi, posturile de radio și televiziune, precum
și instituțiile artistice vor prezenta programe adecvate.

TEMELE CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
- strîns legate de cerințele
activității economice din întreprinderi
Ilie VĂDUVA
rectorul Academiei de studii economice

Integrarea învățămîntului cu cer
Pentru realizarea temelor este an
cetarea și producția, care se desfă
trenat. întregul potențial științific de
șoară pa baza unui program complex
care dispune academia, constituinadoptat in spiritul documentelor de
du-se brigăzi mixte.de cercetare, for
partid, al indicațiilor secretarului
mate din cadre didactice, cercetători,
general al partidului. nostru, tova
studenți și specialiști din producție.
rășul Nicolae Ceaușescu, a însemnat
In desfășurarea cercetărilor sint folo
și pentru A.S.E. revigorarea tuturor
site laboratoarele de cercetare ale
laturilor activității ei. îndeosebi ridi
catedrelor și tehnica de calcul din ca
carea eficienței cercetării cadrelor
drul centrului și oficiului de calcul
didactice și îmbunătățirea procesu
din academie. S-a dovedit eficientă
lui didactic.
și vom extinde metoda de a constitui
Factorii de conducere din acade
colective mixte de cadre didactice,
mia noastră au fost permanent pre
cercetători și specialiști din produc
ocupați de a găsi forme eficiente de
ție, incă de la începutul activității
activitate în ca
de cercetare a di
drul acestui trip
verselor probleme
tic, astfel incit
și pină la apli
INTEGRAREA
facultățile să se
carea in practică
afirme tot mai
a soluțiilor for
ÎNVÂTÂMÎNTULUI
mult ca unități
mulate.
puternice de în.ECONOMIC
O caracteristică
vățămînt, cercea activității de
CU CERCETAREA
tare și' practicercetare este acă economico-soceea că ea se re
Șl PRODUCȚIA
cială.
alizează, în prin
Efectuarea de
cipal, pe bază de
lucrări de cerce
contracte și contare științifică pe teme propuse de
venții cu întreprinderi, institute de
unitățile economice și organele de
cercetări, ministere.
sinteză economică, asistența și con
Temele realizate sint mai mult
sultările de specialitate acordate.cen
racordate la realitățile economice din
tralelor, întreprinderilor și altor uni
țara noastră, la sarcinile cuprinse in
tăți economice, orientarea practicii
planul național de dezvoltare ecohoproductive a studenților și stagiilor
mico-socială,
vizindu-șe soluționarea
in producție ale cadrelor didactice
unor probleme esențiale ale econo
in funcție de cerințele majore ale
miei românești, cum sint : aplicarea
progresului economiei naționale sînt
fermă a mecanismului economico-fimodalitățile principale prin chre a
nanciar; dezvoltarea bazei energetice
fost abordat și rezolvat obiectivul
și de materii prime ; reducerea im
arătat. Totodată, avem în vedere în
porturilor și promovarea exporturi
corporarea în procesul de învătămint
lor ; ridicarea calității produselor și
a rezultatelor dobîndite în cercetarea
creșterea competitivității lor ; per
realităților economico-sociale. rezul
fecționarea organizării producției, a
tate care sînt validate de viată, de
muncii si a sistemelor informaționalpractică.
economice ; perfecționarea continuă
în ansamblul activităților de inte
a autoconducerii, autogestiunii și au
grare, un loc central il ocupă cerce
tofinanțării ; sporirea generală a efi
tarea științifică și asistenta econocienței și creșterea mai puternică a
mico-financiară acordată unităților
productivității muncii etc.
economice.
în cercetările efectuate s-a acordat
în realizarea temelor de cercetare,
prioritate
perfecționării activității
colaborăm strîns cu institutele de
întreprinderilor în condițiile noului
profil ale Institutului central de
mecanism economico-financiar. Astcercetări economice, cu Academia
de științe sociale și politice, cu mi
(Continuare in pag. a IV-a)
nisterele și alte organe centrale.

Construcții de locuințe moderne în municipiul Pitești

■ si îheiime chem la nu
pentru îndeplinirea și depășirea planului pe acest an,

pentru ridicarea calitativă a întregii activități economice
IN PAGINA A IU-A

PUBLICĂM CHEMĂRILE LA ÎNTRECERE ADRESATE DE

întreprinderea de materiale de construcții Brașov ® întreprinderea de prospecțiuni și explo
rări geologice „BanatuT-Caransebeș, județul Caraș-Severin @ întreprinderea „Pionierul"
București © întreprinderea poligrafică Sibiu © Oficiul județean de turism Vîlcea ® Direcția
județeană de poștă și telecomunicații Galați © Baza județeană de aprovizionare tehnico-materială Cluj © întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
Brăila © Uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești Covasna
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DIVERS
Arheologică
O expoziție deschisă la Muzeul
de istorie al Transilvaniei din
Cluj-Napoca vrezintă ultimele
descoperiri arheologice în peri
metrul castrului roman de la
Gherla. Sint prezentate publicu
lui in premieră o statuetă de
bronz reprezentind pe zeul
Mercur, două statuete de lut infățișind pe zeița Venus, nume
roase monede, ceramică decora
tă, cărămizi ștampilate, o mască
de lut, sculpturi in piatră, dife
rite obiecte din fier, bronz și os.
Tot atitea mărturii despre im
portanța militară, economică și
culturală a așezării Gherla in
timpul și după stăpinirea roma
nă. Tot atitea dovezi ale conti
nuității și permanenței pe aceste
locuri.

Pasiuni
de perspectivă
Un foarte interesant și origi
nal cerc de creație ființează la
Casa de cultură a municipiului
Tirgu Jiu, sub genericul „Un
nume pentru viitor".
Cine sint componența acestui
cerc ? Sint cei mai tineri și talentați artiști amatori — pio
nieri șl șoimi ai patriei din lo. calitate. Ei prezintă creații mu
zicale și literare proprii, lucrări
de grafică și pictură, interpre
tează o partitură sau evoluează
la un instrument. Din rîndul
celor 30 de membri ai cercului,
citeva nume au dobindit de pe
acum... renume, cum este cel al
Ancuței Aprodu. La numai 5
ani, Ancuța și-a înscris numele
printre laureații concursuluifestival „Ciprian Porumbescu".
Cultivind cu perseverentă pa
siunea lor pentru artă, fiecare
dintre acești copii talentați se
anunță a fi... un nume pentru
viitor.

I Ca o familie
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După 46 de ani de muncă
neîntreruptă in aceeași unitate
— întreprinderea „1 Mai'i“ din
Ploiești — muncitorul specialist
Nicolae Costea a ieșit la pensie.
Emoționat de dragostea și căl
dura cu care a fost sărbătorit,
a spus : „Mă uit in jurul meu
și sint tare fericit cind văd atîția muncitori de înaltă califi
care, maiștri și ingineri care, în
decursul anilor, mi-ați fost uce
nici. Pe toți v-am considerat
întotdeauna ca făcind parte din
familia mea. O familie din care
fac parte și băiatul și fata mea,
plus ginerele, pe care-i las in
locul meu, în mijlocul dumnea
voastră. -Adică, pe miini bune",

Pe același loc

I
I

ENERGIA ELECTRO - «ROS GOSPOBM, OR ECONOMISITĂ!

I

In fiecare județ, 1
în fiecare localitate,

I
I

Menționam in ziarul de teri, 11 februarie, că
In urma măsurilor luate in ultima perioadă un
număr tot mai mare de județe, localități, con
sumatori industriali se încadrează în cotele de
energie electrică repartizate. Respectarea zi de
zi, în fiecare unitate a repartițiilor de energie
electrică, a normelor de consum reprezintă atit
o necesitate economică — pe această cale asigurindu-se creșterea eficienței economice — cit
și o cerință impusă de actualele greutăți intimpinate in funcționarea hidro și termocentrale
lor. Trebuie înțeles că la fiecare loc de muncă
nu se poate consuma mai multă energie elec
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Orice risipă sub control!
Ion UNGUR,

secretar al Comitetului Județean
Brașov al P.C.R.
•f In prima decadă a lunii feI, bruarie, cotele de energie elec
trică au fost depășite in spe
cial la unitățile mari consumatoare
din industria construcțiilor de ma
șini, cum sint întreprinderile de
tractoare, de autocamioane, de rul
menți și altele. Din analizele făcute
rezultă că, în general, depășirile se
localizează la sectoarele primare. Ex
plicația acestor depășiri constă în
faptul că în întreprinderile amintite
s-a căutat să se refacă stocurile de
semifabricate și să se asigure deca
lajele necesare între secțiile primare
și cele prelucrătoare, decalaje pier
dute în ultimele două luni ale anului
trecut, ca urmare a restricțiilor în li
vrarea de energie electrică. Nu-i mai
puțin adevărat că această acțiune
putea fi realizată cu mai mult discernămînt în fiecare unitate, ceea ce
ar fi condus, evident, la diminuarea
depășirii cotelor stabilite.

I

I
I
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— Cum se poate face
acest lucru, cu rezultate
din ce în ce mai bune ?
— încurajînd orice idee
nouă, răspunde prompt in
ginerul Livescu.
Pentru el — și nu
numai pentru el — ideea
nouă, este „antrenamentul
de fiecare zi". Este nece
sară această „gimnastică a
minții" care te menține în
formă competitivă.
Un
asemenea
„antrenament"
constituie pentru inginerul
Livescu și colaboratorii săi
imaginarea unor planetare
pentru autoturismul „Da
cia", cu o și mai mare re
zistență la factorii ce de-^
termină uzura. Fabrica nu'
are în nomenclatorul ei de
produse așa ceva. Reușita
ar deschide însă noi porți
— și tehnicii de vîrf, și
competitivității.
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Expoziția
I
din... casă
Casa familiei Alexandru Pop
din satul Poiana Ilvei, județul I
Bistrița-Năsăud, a devenit o ve
ritabilă expoziție... cinegetică.
Cine trece pragul casei rămine
impresionat de mulțimea și I
trofeelor, cu care
I frumusețea
orice vinător care se respectă
nu numai că s-ar mândri, dar I
s-ar și grozăvi cu povești care
de care mai vrednice de...
I mai
crezare. Colecția de trofee a fa I
miliei Pop s-a constituit fără
și in decursul multor
I zgomot
ani. Ea a fost începută de bu
nic, cu vreo șase-șapte decenii I
in urmă, apoi continuată de fiul
Alexandru, fost pădurar,
I azisău,
pensionar, și reluată acum, I
de fiul celui din urmă, Ioan,
cioplitor in piatră la o carieră
I din
apropiere. Unul din tro
feele de cerb, de o rară fru I
musețe, a fost medaliat cu ar
la o mare expoziție de ul
I gint
uitoare de la București. Casa1
- I
expoziție a familiei Pop este
totdeauna
bucuroasă
de
oaspeți.
I
I
Rubricâ realizată de

Petre POPA

cu sprijinul corespondenților
„Scînteii”

trică decît s-a stabilit pentru desfășurarea nor
mală a producției, îndeplinirea obiectivelor pe
care ni le-am propus în acest an.
Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu
la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al
P.C.R., în raport cu normele de consum și cu
programul adoptat se poate asigura o aprovizio
nare satisfăcătoare cu energie. Tocmai de aceea

nu se poate admite depășirea cotelor de energie
electrică repartizate. Ca atare, ținînd seama de
faptul că în perioada 1—10 februarie in unele
județe s-a consumat mai multă energie electrică
decît s-a prevăzut, am adresat două întrebări
unor activiști ai comitetelor județene de partid
din județele cu depășiri mari ale consumurilor
stabilite :

1. DE CE AU FOST DEPAȘITE'REPARTIJIILE DE ENERGIE ELECTRICĂ ?
2. CE MĂSURI SE IAU PENTRU REDUCEREA CONSUMURILOR Șl ÎNCA
DRAREA IN REPARTIȚII ?

telor stabilite, au fost Intensificate
acțiunile de control ale comisiei energetice județene, atit la consuma
torii mari, cit și la cei mici, acțiuni
prin care se urmărește găsirea unor
noi posibilități de gospodărire mai
eficientă a energiei electrice și eli
minarea risipei. Avem convingerea
că prin măsurile luate se va reuși ca
toți consumatorii să se încadreze in
cotele stabilite și să se recupereze
depășirile înregistrate în prima de
cadă a lunii februarie.
NOTA REDACȚIEI : Eficiența
măsurilor luate in ultimele zile
este confirmată, intr-adevăr, de
faptul că, pe data de 10 februa
rie, pe ansamblul județului s-au
consumat cu 14 MWh mai puțin
decit s-a prevăzut.

Țin să precizez că înainte chiar
dc încheierea primei decade a
lunii februarie s-au luat mă
suri suplimentare pentru reducerea
consumului de energie electrică. Ast
fel, la marii consumatori, cum sint
întreprinderea mecanică și întreprin
derea de utilaje din Alba Iulia, în
treprinderea metalurgică Aiud, uni
tăți care dispun de mari turnătorii,
programarea producției s-a făcut în
așa fel incit șarjele să'se toarne in
schimburile I și III, cînd solicitările
sistemului energetic național sint
mai reduse. Totodată, o serie de uti
laje sint puse în funcțiune pe baza
unor grafice speciale, in care se pre
vede durata de funcționare la capa
citatea maximă. în același timp, au
fost intensificate controalele la toate
unitățile, astfel incit să se asigure
întărirea disciplinei tehnologice ’ și
respectarea strictă a consumurilor
în curînd
energetice stabilite. La consiliul de
control muncitoresc funcționează un
se vor realiza
dispecerat energetic județean care
analizează în fiecare dimineață evo
economii
luția consumurilor, intervenind acolo
nnde apar tendințe de depășire.
Domnica MAIER,
vicepreședinte al Consiliului județean
NOTA REDACȚIEI : Pe an
Alba de control muncitoresc
samblul județului, in ultima zi
a
primei decade din luna fe
al activității economice și sociale
bruarie, consumul de energie
Pe ansamblul județului, în prlelectrică a fost mai mic cu
, ma decadă a lunii februarie s-a
235 MWh decit s-a stabilit, ceea
înregistrat o depășire a repar
ce dovedește că prin intărirea
tiției de energie electrică de 623
spiritului gospodăresc se poate
MWh, depășire localizată la cițiva
nu numai să se respecte repar
mari consumatori industriali. Nerestițiile date, ci sd se obțină chiar
pectarea cotelor repartizate de ener
și economii.
gie electrică se datorește însă și apa
riției unor noi consumatori indus
triali. care nu au încă pus de acord
Depășirile
necesarul de consum energetic cu co
tele repartizate. Astfel, din depășirea
trebuie
eliminate,
de 623 MWh. 462 MWh revine trans
porturilor electrificate pe calea fera
nu analizate
tă din zona Teiuș, pusă nu de mult
în funcțiune. Pentru acest consuma
și reanalizate
tor important, diferența dintre nece
sități și repartiții se ridică la 2 000
Dumitru DUMITRIU,
MWh pe lună. împreună cu Ministe
vicepreședinte al Consiliului județean
rul Transporturilor și Te’ecomunicaCălărași de control muncitoresc
țiilor vom reglementa în citeva zile
al activității economice și sociale
această situație. De aceeași natură
1 Comisia energetică a județului
sint și depășirile de la combinatele
. Călărași, care analizează zilnic
de prelucrare a lemnului din Sebeș
situația depășirilor de ener
și Blaj.
gie electrică, a localizat In primele

2.

zile ale lunii februarie patru mari
întreprinderi care nu se încadrează
în repartițiile primite : întreprinderea de materiale de construcții,
Combinatul siderurgic, întreprinderea constructoare de nave și pie
se turnate și C.F.R. — tracțiuni elec
trice. Cauzele depășirii cotelor de
energie electrică repartizate sînt di
ferite de la o unitate la alta. Ast
fel, întreprinderea de materiale de
construcții realizează prefabricate
suplimentare pentru execuția bate
riei de la cocseria din platforma si
derurgică ; Combinatul siderurgic a
obținut la oțelăria electrică o pro
ducție suplimentară de 1 036 tone
oțel brut ; întreprinderea construc
toare de nave și piese turnate a li
vrat o producție suplimentară la
export.

recentei Consfătuiri
lucru de la C.C. al P.C.R.,
2 . îndein urma
județ a fost reanalizată si

tuația consumatorilor de energie și
s-a ajuns la concluzia că se pot ob
ține economii substanțiale, că toate
unitățile se pot încadra in cotele re
partizate, fără să fie afectată pro
ducția. începînd de pe data de 10 fe
bruarie, colective special instruite
s-au deplasat in întreprinderile mari
consumatoare de energie electrică
pentru a acționa In direcția întăririi
disciplinei și a interveni în cazul
unor abateri. Rezultatele sint încu
rajatoare.
NOTA REDACȚIEI : Evident,
am fi consemnat cu bucurie
orice reviriment înregistrat in
situația consumului de energie
electrică. Numai că, pe 10 fe
bruarie, pe ansamblul județului
s-au consumat 123 MWh în plus
față de repartiția primită. Re
zultatele primei zile de activita
te a „colectivelor special in
struite" nu sint, deci, încă încu
rajatoare. Așteptăm rezultatele
zilelor următoare.

I
I
județean de control
I 2 , Consiliul
muncitoresc a acționat intens
I
în ultimele zile pentru încadra
rea tuturor consumatorilor, mari și
I mici,
în programul aprobat de comi
tetul județean de partid, care preve
de limitări precise pretutindeni unde
consumul de energie electrică a fost
I depășit.
Totodată, s-au stabilit mă
suri și pentru limitarea consumului
in sectoarele prelucrătoare sau auxi
I liare,
care pină acum s-au încadrat
în cotele stabilite. Această măsură a
fost luată în scopul sprijinirii sectoa
primare, care trebuie să depu
I relor
nă în continuare un efort suplimen
tar în vederea refacerii stocurilor tampon de semifabricate. In același
I context
se înscrie și măsura de a se
revizui orarul de funcționare a unor
mari consumatori de energie, cum
stațiile centralizate de producere
I asintaerului
comprimat, prin limitarea
funcționării grupelor de compresoare
necesitățile stricte ale secțiilor
I laproductive.
în scopul respectării co
I (Urmare din pag. I)
„Să Încurajezi orice idee
la circa 10 000, In trei va
rul Ion Smărăndescu și lă
nouă". Este o emblemă care
riante (pentru ■ tractoare,
cătușul Godin Săpunărescu
fac mandrine din
se potrivește de minune și
I 1938.— Unii
combine, excavatoare și
propun, chiar și în acest
Și încă nu au. obosit
secției de. elețnente hidrau
mașini de ridicat),- ; •„18Ș4 -,te'
stadiu, o modificare la
să caute în. direcția crește
lice. Loc unde ing. Aure
se vor produce circa 20 000
supape. Modificare bine
a perfecțio
lian Pîrvu a fost repartizat
de distribuitoare hidrauli
venită, adjudecată. Distri
I riinăriipreciziei,
ei.
în următorii termeni :
ce în mai multe variante.
buitorul în cauză trece cu
— Știm că nu ești în spe
Destui sint aceia care
Aici, acest dispozitiv se
bine proba de f6c de la
cialitate. Ai însă avantajul
doar de un deceniu.
afirmă că hidraulica are un
stand și, cind să intre în
I fabrică
tinereții. Așa că mergi
Timp în care s-a diversi
mare viitor în tehnică, în
producția de serie, iată,
acolo,
învață
și
străduficat, a urcat trepte de pre
revoluționarea ei. La Foc
Săpunărescu vine să mai
iește-te să corespunzi.
cizie, a „slăbit" cu o cinci
șani, ' oameni cutezători.
altoiască o idee novatoare,
me față de greutatea
I mandrinei
cu seria zero. Și,
ceea ce-i foarte important,
trecut cu bine examenul
Măsura conștiinței muncitorești
I aexportului.

Printre cei mai destoinici gos
podari ai comunei Oteșani, ju
dețul Vilcea, se numără și pen
sionarii Ion Miuță și Pavel
Gheorghiu. Amândoi au cite 75
de ani. Amîndoi se află in
tr-o foarte frumoasă întrecere
gospodărească. întrecere care
i-a situat amil trecut pe același
loc de frunte in fața obștii, fie- .
care predând la fondul de stat
cite un tăuraș, cite un porc, zeci 8
de păsări, sute de litri de lapte,
ouă, nuci, cartofi, fasole ?t
chiar... sămînță de dovleac. Vazîndu-i pe cei doi bătrini cu
bani buni la chimir, alți consă
teni mai tineri și-au făcut so
coteala că ar putea și ei incasa
in acest an cel puțin cit ei, dacă
nu chiar mai mult. Ceea ce PȘ
virstnicii gospodari nu-i supără
deloc. Că nici ei nu se lasă mai
prejos.

Ne scrie medicul Sandu Con
stantin din București : trAflindu-mă deunăzi in frumoasa sta
țiune Poiana Brașov, mi-am ui
tat intr-un fotoliu din holul ho
telului unde mă cazasem o borsetă cu toate actele în ea. I-am
observat lipsa tîrzlu de tot. Ti
vind în vedere locul unde o ui
tasem, in care exista un du-te,
vino neîntrerupt, mă și gindeam
Cit timp o să pierd pină să-mi
fac din nou rost de atitea acte.
Dar tocmai cînd îmi luasem ori
ce nădejde, am fost anunțat să
mă prezint la miliția din Bra
șov, unde mi s-au inmînat borseta cu actele și cu tot ce se
afla in ea. O găsise și o adusese
acolo Marian Negat, elev la Li
ceul industrial nr. 6 din locali
tate. Fie-mi permis să-i adresez
și pe această cale cele mai căl
duroase mulțumiri, ca și părin
ților și educatorilor care cresc
asemenea tineri minunați".

Acțiuni ferme pentru încadrarea
consumurilor în repartițiile stabilite

„
I

Au trecut de atunci patru
ani. îl întrebăm pe Aure
lian Pîrvu :
— Unde am putea regăsi
dispozitivele, hidraulice fa
bricate la Focșani ?
Ne răspunde cu precizie...
inginerească :
— La tractoare, combine,
mașini de ridicat, standuri
de probă...
— Cum ar arăta o dia
gramă a evoluției gîndirii
tehnice în acest comparti
ment al hidraulicii ?
— Ca o diagramă...
Și inginerul chiar ne În
fățișează o diagramă a per
formanțelor de aici : in
1981 s-au executat 5 000 de
distribuitoare
hidraulice
pentru tractoare ; 1982 —
numărul acestora a crescut
la 9 000 ; 1983 — se ajunge

pentru care angajarea pe
orbita progresului tehnic
înseamnă a gîndi și a ac
ționa în spirit revoluționar,
țin și ei să probeze acest
lucru. Și reușesc. Sfidînd
prejudecățile, tulburînd apele calme ale rutinei, în
drăznind pe căi necroite
încă. Una dintre aceste căi
privește și realizarea dis
tribuitorului cu 5 canale,
mult solicitat la diverse in
stalații. Lotul zero s-a năs
cut din îngemănarea efor
turilor de creație cu specia
liștii bucureșteni. Destule
întrebări de descifrat. Des
tule obstacole de trecut. în
sfîrșit, distribuitorul ajunge
pe standul de probă. Dar
în' cursa perfecționării nu
există niciodată un punct
terminus. Dovada : ingine

în cuvîntarea rostită la Consfătuirea de lucru privind activitatea
din agricultură, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia, din nou cu pu
tere. însemnătatea gospodăririi cu maximum de eficientă a Dămîntului
— principalul mijloc de producție în agricultură. „Indiferent de forma
de proprietate, arăta secretarul general al partidului, pămintul con
stituie un bun al intregii societăți și trebuie să fie astfel muncit incit
să asigure buna aprovizionare, hrana întregului popor !“.
Recenta chemare la întrecere adresată de Consiliul popular al ju
dețului Bistrița-Năsăud tuturor consiliilor populare județene și al
municipiului București prezintă la loc de frunte măsurile ce vor fi
Întreprinse în domeniul dezvoltării agriculturii și. in strinsă legătură
cu aceasta — al înfăptuirii programului de autoconducere și autoaprovizionare teritorială. Garanții ale înfăptuirii întocmai a acestui pro
gram le constituie, printre altele, realizările obținute in 1983. exr>eriența dobindită în domeniul autoaprovizionării de județul BistrițaNăsăud. Acestei experiențe îi consacrăm coloanele ce urmează.

In județul' Bistrița-Năsăud solul
nu este dintre cele mai roditoare.
Dar, cultivat cu pricepere, el a dat
recolte bune la cereale, legume,
fructe șl furaje, ceea ce a contribuit
la realizarea celor mai multe dintre
obiectivele din programul de auto
conducere și autoaprovizionare te
ritorială. Cu trei ani in urmă, cînd
s-a pus problema autoaprovizionării,
acest județ nu avea producții stră
lucite. Multe din alimentele de bază
se aduceau din alte părți. Principiul
„să nu consumi mai mult decît pro
duci" i-a obligat însă pe bistrițeni
să-și revizuiască posibilitățile și... obiceiurile. Iar rezultatele incep să se
vadă.
Drumul însă nu a fost simplu. Di
ferentele dintre producție și con
sum nu erau mici. Spre exemplu,
deși prin aceste părți circulă. în
glumă, expresia că< cea mai bună
pasăre este... porcul. în mod para
doxal, gustoasa slănină, cîrnații și
toate celelalte specialități se prepa
rau — în cea mai mare parte —
din porci aduși din alte județe. Așa
era obiceiul. La păsări. în afară de
ceea ce se mai afla prin unele ogrăzi de oameni mai gosnodari, pro
ducția locală era foarte modestă. De
pește nici nu se punea problema ;
se aducea. în totalitate, din alte
zone. Un alt paradox : chiar șl car
tofii. ceapa, legumele, ce puteau fi
plantate in zonele de deal si de
munte, se „Importau" din alte părți
ale tării. Da ce 7 Așa sa obișnuia S

*

de care nu se îndoiește că
va' ridica performanțele
produsului.
Așadar, o gîndire mereu
In stare de veghe. Tehnica
românească afirmă necon
tenit oameni care trăiesc
pu un pas în viitor.
— Uri pas pe care fiecare
dintre noi trebuie să și-1
asume, afirmă maistrul Fănică Voicu de la secția pre
lucrări scule.
Și. drept argument, amintește cum s-a născut
aici freza cu dinți foarte
deși. Un dispozitiv complet
și comolicat, de mare pro
ductivitate. Anumite com
ponente ale acesteia nu se
puteau realiza pe mașini
improvizate. Soluția era de
la sine înțeleasă : aducerea
de mașini adecvate. E ușor

județ, astfel incit să acoperim,
in totalitate, necesarul ți să li
vrăm fondului centralizat al sta
tului cantități mai mari ;
® crearea condițiilor de in
dustrializare, pe plan local, a
produselor alimentare ;
• gospodărirea cu chibzuință
a mărfurilor destinate consumu
lui local.

Cei trei ani de experiență, de ur
mărire consecventă a măsurilor, sta
bilite in funcție de posibilități și
de specificul local — a continuat in

Anchetă realizată de
Ion TEODOR, Nicolae
MOCANU, Șlefan D1N1CA,
Modica S1MIONESCU

să ceri. Dar dacă toți ar
cere?! S-a făcut „inventa
rul" utilajelor din între
prindere și s-a ajlțnș. ja
concluzia că s-ar putea rea
liza pe mașini cu gabarit
mai mare, existente în uni
tate. Deci, „cu forțe pro
prii". S-a încercat și totul
a mers ceas. Pasul urmă
tor : cum să se toarne mo
delele ușor fuzibile? Plă
cuțele de prindere trebuie
executate cu mare precizie.
Era nevoie de o turnătorie.
Mai exact — o miniturnătorie. S-a făcut prin autodotare. N-a fost ultima ba
rieră în calea noii freze. De
unde așii în prelucrare?
„Oamenii micronilor", cum
îi numea cineva. Oamenii
aceștia au. trebuit formați.
Cursuri de reciclare... De
monstrații practice... Prilej
cu care s-a mai doborît o
barieră : a mentalității ru
tiniere.
— După cum vedeți —
conchide maistrul Fănică
Voicu — nu numai noul
produs a avut de cîștigat.
Și cu oamenii s-a întîmplat
ceva. Au fost cîștigați pen
tru totdeauna de partea
ideilor noi.
Anticii afirmau că fiecare
zi ne Învață ceva nou. în
epoca noastră, de dinamice
împliniri socialiste, compe
tiția pentru afirmarea nou
lui este un obiectiv strate
gic permanent.

ne), cît și tradiție, realizau o pro
ducție bună pe bază de contracte,
dar insuficientă autoaprovizionării
județului. De aceea, s-a hotărit ex
tinderea capacităților pentru crește
rea și ingrășarea animalelor in sec
torul socialist : de la 2 500. numă
rul locurilor în complexele de îngrășare a bovinelor, au ajuns la pes
te 12 000. dintre care 5 800 în con
strucții noi ; la ovine — capacita
tea complexelor de inarășare s-a
dublat. In ce privește carnea de porc
— unde consumul este mare, dar
producția era mică — actiupile în
treprinse au cuprins atît sectorul so
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Binefacerile mișcării
între suferințele cu cea mai largă răspîndire. bolile reumatismale
se situează, in lume, pe locul patru, iar majoritatea populației dună
virata de 40 ani prezintă modificări la nivelul coloanei vertebrale sau
al articulațiilor, stări degenerative, oeteoarticulare cunoscute sub nu
mele de spondiloze si artroze. Pentru că în sezonul rece multe din
suferințele reumatismale devin mai accentuate, am solicitat tovarășei
dr. MALVINA NAGHIU. director al Centrului metodologic de reuma
tolog din București, recomandări cu privire la prevenirea și tratarea
corectă a spondilozelor si artrozelor.
rința este denumită lombosciatică.
— Pentru a putea preveni o sufe
Ea poate să apară la efort — ridi
rință trebuie mai întîi să îi cunoaș
carea unei valize grele sau efec
tem cauzele. Bolile reumatismale, la
tuarea unor mișcări bruște prin acare ne referim, au mai multe cau
plecarea incorectă (de exemplu, la o
ze, cum spun specialiștii, sînt mulpană de mașină sau chiar la simplul
tifactoriale. Intre aceste cauze se
numără unele anomalii ale curburi
gest de legare a șiretului la pantofi).
— Sint totuși gesturile obișnuite,
lor coloanei vertebrale (scolioze,
zilnice, și nu le putem evita sau re
lordoze, cifo-scolioze) ori diferite
nunța la ele.
defecte de statică ce pot solicita
— Nici nu este cazul să renunțăm
coloana și articulațiile (de exemplu,
la aceste gesturi uzuale cu condiția
inegalitatea membrelor inferioare,
ca persoanele predispuse, deci cu
deformări ale genunchiului, picior
semne de uzură la nivelul discurilor
plat, scobit etc.). Multe din aceste
intervertebrale, să efectueze aceste
defecte pot fi remediate cu ajutorul
mișcări în mod corect pentru a pre
medicului, prin tratamente sau mă
veni apariția sau agravarea unei
suri uneori foarte simple cum ar fi,
de exemplu, purtarea unei talonete
crize de lombosciatică sau de artroză.
O primă măsură este de a evita aîn pantof de către copiii cu astfel de
deficiențe. Supragreutatea reprezin
plecarea în față a corpului cu în
tă de- asemenea o cauză principală.
doirea spatelui ; această mișcare se
recomandă a fi efectuată prin îndo
O anumită componentă sau predis
poziție ereditară a organismului față
irea genunchilor. Sacoșele grele, și
în general greutățile, trebuie să fie
de aceste suferințe reumatismale am
constatat și în studiile efectuate de
egal distribuite pe ambele părți ale
corpului (maximum 3 kg in fiecare
noi. In ultimii ani, cercetări moder
ne de imunologie au evidențiat și
mină). încălțarea se va face ducind
, piciorul la înăl
descifrat meca
țimea dorită și
nisme foarte com
nu prin aplecare.
plexe
implicate
Gimnastica este
în
declanșarea
OMUL Șl
indicată, dar nu
bolilor reumatis
mai cu recoman
male.
— Pentru citi
medicului
VIAȚĂ RAȚIONALĂ darea
de
specialitate
tori ar fi foarte
pentru că, de
util să știe cum
pildă,
mișcarea
pot evita o criză
supărătoare de spondiloză sau ar
cea mai banală, de atingere a solu
troză. De aceea, vă rugăm să faceți
lui cu mîinile, prin aplecare șl
citeva recomandări în acest sens.
deci îndoirea maximă a coloanei
— In ceea ce privește prevenirea,
este total neindicată pentru cei su
ferinzi de lumbago. Dintre toate
ea se referă într-o primă etapă la
sporturile, mersul pe jos, iar vara
profilaxia primară, sau propriu-zisă
a bolii, iar intr-o etapă mai avansa
ciclismul ți, în special, înotul sînt
tă prevenirea este secundară, adică
cele mai indicate.
a recidivelor crizelor sau a procesu
Persoanele cu exces ponderal vpr
lui reumatismal. Printre măsurile
trebui să iși reducă din greutate
de prevenire a spondilozelor și ar
pentru că obezitatea creează o
trozelor se recomandă adoptarea usupraîncărcare permanentă a arti
culației. Cercetări făcute in acest
nei poziții corecte a coloanei; incepînd încă de pe băncile școlii pină
domeniu au arătat că fiecare kg
la activitățile de birou, conducerea
pierdut din greutatea corporala re
mașinii etc. Poziția corectă înseam
prezintă 4 kg reduse, deci ușurarea
nă spatele bine fixat de spătarul
fiecărui pas, la nivelul șoldului.
scaunului, cel mai bun scaun de
Or, tocmai coxartrozele sînt mai
lucru fiind cel mai puțin capitonat.
frecvente la obezi datorită suprasoli
Conducătorii auto care stau mult la
citării articulațiilor șoldului și chiar
volan vor căuta să atașeze la ban
a coloanei vertebrale, care susține
chetele mașinii un spătar din nuie
întregul organism.
le, deci un suport ferm care să dea
— în ce privește tratamentul proo poziție corectă coloanei vertebrale.
priu-zis, ce indicați suferinzilor cu
Persoanelor predispuse la spondiloză
spondiloze și artroze ?
li se recomandă ca patul să fie
— Tratamentul medicamentos vi
drept și tare, iar capul să se spri
zează eliminarea durerii prin com
jine pe o pernă cît mai mică, pentru
baterea
inflamației și a contractumenținerea coloanei vertebrale în
rii musculare din zona dureroasă.
tr-o poziție cît mai dreaptă, evltinDar trebuie spus că un tratament
du-se curbarea ei anormală.
de lungă durată are riscurile lui,
— Unele crize de lombosciatică sau
reacții adverse apăriite mai ales la
de coxartroză apar fulgerător și cu
nivelul aparatului digestiv. Se re
dureri de intensitate foarte mare.
comandă, dar nu permanent — paCum pot fi evitate aceste crize ful
duden, indocîd, aspirină, asociate
gerătoare ?
cu cloroxazonă și In cazul in care
— în adevăr, multe persoane nu
durerile nu cedează — infiltrații cu
Iși dau seama ani în șir de faptul
xilină. Tratamentul de prevenire a
că la nivelul coloanei vertebrale,
bolii, dar mai ales a recidivelor, ur
mai precis al discului intervertebral
mărește fortificarea organismului
sau al unei articulații se produc,
prin sport și gimnastica indicată de
treptat, modificări. Majoritatea oa
medic, ameliorarea circulației san
menilor după 35—40 de ani se plîng
guine locale prin procedee de fizio
de dureri de mijloc, iar examenul
terapie și, mai ales, cure în stațiu
radiologie arată clar in ce măsură a
nile balneare de profil (Felix, Efo
fost deteriorat discul intervertebral
rie, Mangalia, Techirghiol, Pucioa
care face legătura, ca o perniță asa, Govora, Bazna, Amara, Herculamortizoare, între vertebre. Cînd su
ne, Sovata ș.a.) care se pot face in
ferința este localizată in regiunea
tot timpul anului.
lombară a coloanei, boala poartă
numele de lumbago, iar cînd dure
Convorbire consemnată de
rea de la acest nivel coboară pe un
Elena MANTU
picior (foarte ror pe ambele), sufe

treprinse pentru realizarea, pe plan
local, a cantităților necesare de carne
de pasăre și pește. Căci, alături de
„porcul-pui". bistrițenii au prins gus
tul ..puiuluf-pui", ca și al peștelui.
S-au construit trei complexe avicole,
s-a creat pisciculturii — lipsită de
tradiție în această zonă — o bază
materială.
Si în legumicultură s-a schimbat —
structural — concepția locală. „De
pe cele 1 100 ha cultivate cu legume,
recoltele culese au crescut de la an
la an — ne spune Titus Ursa,
inginerul-șef al. întreprinderii ju
dețene de legume și fructe. în

AUTOAPROVIZIONAREA

își demonstrează eficiența și în zonele de munte
-------------------------- DIN EXPERIENȚA JUDEȚULUI BISTRIȚA-NĂSĂUD ------------------------Județul era dependent de produc
ția — și bunăvoința — altora și in
ce privește prelucrarea acelor ali
mente a căror materie primă era
asigurată pe plan local : industria
alimentară era slab dezvoltată. Erau
situații care, in condițiile trecerii la
aplicarea principiilor autoconducerii
și autoaprovizionării. nu mai puteau
dura.
— Prima acțiune pe care am lntreprlns-o a fost un „inventar" al
resurselor de care dispunem, pe pro
duse. pe sectoare, paralel cu un olan
propriu de acțiune. Evaluîndu-ne
foarte exact forțele, am ajuns la
concluzia că putem produce chiar
mai mult decit consumăm. De aceea
— ne spunea tovarășul Mihai Ma
rina, prim-secretar al comitetului
județean de partid și președinte ai
consiliului popular județean —
ne-am fixat trei obiective mari :
• sporirea cantităților de pro
duse agroalimentare realizate in

terlocutorul — ne-au demonstrat că
putem produce cît consumăm si ceva
pe deasupra, prin punerea in va
loare a întregului potențial al ju
dețului.
La direcția comercială județea
nă ni se spune că la principalele
produse agroalimentare. livrările la
fondul pieței sînt conforme cu ni
velurile planificate. „Aș preciza —
ne spunea tovarășul Gavril Cozma.
directorul acestei direcții — că. exceptind uleiul, zahărul, parțial pli
nea și făina destinate populației din
centrele urbane, muncitorești și
localitățile de deal și munte, toate
celelalte produse au fost realizate
pe olan local".
Primii pași spre autoaproviziona
re au fost dictați de acel „Inventar"
amintit la începutul anchetei. în
dezvoltarea bazei materiale a pro
ducției agroalimentare, de pildă la
carne, gospodăriile populației, unde
există atît efective (circa 90 000 de
bovine si aproximativ 350 000 de ovi

cialist. cit și gospodăriile populației :
s-a realizat o unitate a cărei ca
pacitate este de 50 000—60 000 de ca
pete. populată treptat. încă în cursul
construcției. Pentru ca sporul să atingă necesarul, s-au creat condiții
pentru ca și cooperativele agricole,
celelalte unități agricole socialiste să
crească porci. Prin amenajări sim
ple. fără investiții, s-au făcut adă
posturi. maternități pentru scroafe.
Un mare accent a continuat să se
pună oe contribuția gospodăriilor
populației, de unde se livrează, pe
bază de contract — dună cum afirmă tovarășul Adrian Rusu. pre
ședintele UIECOOP — Bistrița —
circa 15 000—16 000 de capete anual.
S-au dezvoltat mult și gosoodăriileanexă. care .totalizează în prezent
peste 5 000 de porci. Datorită aces
tor eforturi conjugate, in prezent se
produce in județ toată carnea d®
porc necesară autoaprovizionării.
Acțiuni asemănătoare au fost în

1981 — primul an al autoapro
vizionării — am cules 6 717 tone,
în 1983 — 10 414 tone. Importantă este,
însă, schimbarea structurii acestor
culturi. Pe scurt. în afară de circa
30 la 6Ută din cantitățile necesare
de roșii, ardei, vinete — totul - șe
produce in județ. Inclusiv răsadu
rile".
Sporurile Însemnate la majoritatea
produselor agroalimentare au deter
minat crearea capacităților necesare
de industrializare. Era absurd și ine
ficient să se continue practica de a
trimite in alte județe carnea, ca să
se întoarcă sub formă de salamuri și
cîrnati. Ca atare, in ultimii trei ani
s-au construit două abatoare moder
ne, o fabrică de mezeluri. Acestora
11 s-au adăugat o moară și o
fabrică de pîine în Bistrița, o fabri
că de brînzeturi la Năsăud și curînd
va fl gata, la Bistrița, o unitate de
produse lactate proaspete și În
ghețată. S-a dezvoltat capacitatea

întreprinderilor de prelucrare a le
gumelor și fructelor, a celei de
patiserie-cofetărie, prin intrarea în
funcțiune a unei mari cantine zo
nale pe platforma industrială bistrițeană, care va asigura, zilnic,
10 000 mese calde. Astfel s-a ma
terializat și cel de-al doilea punct
din planul de priorități stabilit de
organele județene, în strinsă legă
tură cu posibilitățile și nevoile popu
lației.
Producțiile mărite n-au încurajat,
nicidecum, risipa. Dimpotrivă : efor
tul obținerii celor necesare consumu
lui a mărit parcă respectul față da
munca incorporată in produse. De
fapt, aceasta a șl fost a treia direc
ție de acțiune a consiliului popular
județean : gospodărirea chibzuită și
repartizarea judicioasă a fondului de
marfă prevăzut în programul de au
toaprovizionare. Cunoscîndu-se fluc
tuațiile cererii, in funcție de anotimp,
tradiții locale, producția și desfacerea
au fost mai bine adaptate nevoilor.
De reținut este că atît comitetul ju
dețean de partid, consiliul popular
al județului, organismele de specia
litate urmăresc, cu cea mai mare atenție, repartizarea echitabilă a măr
furilor în teritoriu, menținerea rit
micității livrărilor de către producă
tori către comerț, controlează zi de
zi „pulsul" pieței, al vînzărilor în ma
gazine. Periodic, la intervale scurte,
au loc analize cu factorii de resort
ale felului in care fiecare dintre aceștia (din agricultură, din industrie,
din desfacere) se achită de sarcinile
ce le revin.
Rezultatul acestor măsuri se vă
dește în buna aprovizionare a maga
zinelor. Atît la orașe, cît și la sate,
unitățile comerciale pe care le-am
vizitat în județul Bistrița-Năsăud
sînt bine aprovizionate cu principa
lele produse. Desigur, mal sînt sorti
mente la care cererea nu este, in to
talitate. satisfăcută, dar ele sînt avute
in vedere în obiectivele programu
lui de autoconducere și autoaprovi
zionare pe acest an.

Rodlca ȘERBAN
Gheorghe CRIȘAN
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Pentru realizarea exemplară a planului pe acest an si înfântuirea programului de dezvoltare ecooomico-socialâ a tării

NOI Șl INSUFLEȚITOARE CHEMĂRI LA ÎNTRECERE
CHEMAREA LA ÎNTRECERE CHEMAREA LA ÎNTRECERE CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de întreprinderea de materiale
de construcții Brașov către toate unitățile
producătoare de materiale pentru construcții
Acționind în spiritul hotărîrilor Con
gresului al XII-lea și Conferinței Națio
nale ale Partidului Comunist Român și pen
tru a întîmpina cu noi succese în muncă
cea de-a 40-a aniversare a revoluției de
eliberare socială și națională, antifascistă și
antiimperialistă și cel de-al XIII-lea Con
gres al partidului, colectivul de oameni ai
muncii de la întreprinderea de materiale de
construcții Brașov adresează chemarea la
întrecere pe anul 1984 tuturor unităților
producătoare de materiale pentru construc
ții, în vederea îndeplinirii in mod exem
plar a sarcinilor de plan, asumîndu-și ur
mătoarele angajamente :
1. Depășirea producției-marfă industriale
planificate cu 10 milioane lei și a produc
ției nete industriale cu 3 milioane lei.
2. Depășirea planului producției-marfă
vindută Și încasată cu 10 milioane lei.
3. Depășirea sarcinii de creștere a pro
ductivității muncii cu 2,5 la sută, calculată
pe baza producției-marfă, îndeosebi . prin
organizarea mai bună a producției și a
muncii, mecanizarea operațiunilor cu efort
fizic mare, generalizarea acordului global.
4 Aplicind cu fermitate principiile nou
lui mecanism economico-financiar. autogestiunea și autoconducerea muncitorească,
vom acționa pentru reducerea cheltuielilor
totale la 1 000 lei producție-marfă cu 5 lei,
ceea ce va conduce la reducerea costurilor
totale de producție cu 1.5 milioane lei, a
cheltuielilor materiale planificate cu 1.2
milioane lei și la depășirea planului de be
neficii cu 4 milioane lei.
5. Reducerea consumurilor față de nor
me cu 800 kg ciment și 80 kg oțel-beton la
1 000 mc prefabricate din beton armat și a
consumului de combustibil cu 225 tone, prin

utilizarea gazelor arse la tratamentul ter
mic al prefabricatelor.
6. Depășirea cu 5 la sută a planului de
recondiționare și refolosire a pieselor de
schimb și subansamblelor și cu 15 la sută
a planului de recuperare și colectare a ma
terialelor refolosibile, îndeosebi la oțel,
fontă, bronz, cupru și. corpuri abrazive.
7. Creșterea cu cel puțin 10 la sută față
de plan a ponderii produselor noi și mo
dernizate in valoarea totală a producțieimarfă.
8. Creșterea cu 1 la sută a indicelui pla
nificat de utilizare a mașinilor, utilajelor
și instalațiilor tehnologice de bază, prin
realizarea la timp și de calitate a lucrări
lor de revizie, întreținere și reparații, ast
fel incit acestea să funcționeze la capaci
tatea maximă și în deplină siguranță.
9. Activitatea de creație științifică și teh
nică a cadrelor tehnice și economice din
întreprindere va fi orientată in principal
spre soluționarea problemelor privind creș
terea gradului de finisare a panourilor mari
pentru locuințe, mecanizarea operațiunilor
de manipulare și transport, utilizarea ener
giei solare la uscarea produselor ceramice,
extinderea folosirii aditivilor la prepararea
betoanelor, în scopul scurtării ciclurilor de
fabricație și reducerii consumului de com
bustibil.
10. Cuprinderea în cursurile de perfecțio
nare a pregătirii profesionale a întregului
personal muncitor.
11. Pentru îmbunătățirea condițiilor de
muncă și de viață ale personalului, vom
asigura grupuri sociale dotate corespunză
tor și vom asigura servirea mesei calde
pentru întregul personal muncitor, prin or
ganizarea a încă două microcantine.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII
COMITETUL SINDICATULUI

COMITETUL DE PARTID
COMITETUL U.T.C.

CHEMAREA LA ÎNTRECERE

adresată de întreprinderea poligrafică Sibiu
către toate întreprinderile poligrafice
Colectivul de muncă de Ia întreprinderea
poligrafică Sibiu adresează tuturor unită
ților din ramura poligrafică chemarea la în
trecerea socialistă, luindu-și angajamentul
să depășească prevederile planului la producția-marfă și la producția-marfă vindută
și încasată cu cel puțin 2 la sută.
— Prin aplicarea generalizată a acordu
lui global vom crește cu 1 la sută față de
1983 indicele de utilizare a timpului de lu
cru, sporind cu 3 la sută productivitatea
muncii față de plan.
— Aplicind cu hotărire prevederile noului
mecanism economico-financiar, autogestiunea și autoconducerea muncitorească; vom
reduce cu 2 lei cheltuielile totale la 1 000
lei producție-marfă, depășind planul la be
neficii cu 3 la sută.
Pentru realizarea acestor depășiri ale sar
cinilor de_ plan pe anul 1984. ne propunem
să aplicăm următoarele măsuri tehnico-organizatorice:
1. Asimilarea tehnologiilor de lucru și fo
losirea în producția curentă a materialelor
produse în țară (filme fototehnice, soluții
pentru prelucrarea materialelor fotosensibile, folii transparente pentru montaj, di
ferite materiale pentru legătorie).
2. Asimilarea in producție a hirtiei fo
losită Ia benzile program pentru mașinile
monotip din țară in vederea reducerii efor
tului valutar.
3. Printr-o mai bună organizare a pro
cesului de producție, printr-o judicioasă
gospodărire a locurilor de muncă, aplicind
inițiativele muncitorești „Contul de econo
mii al grupei sindicale" și „O coală de
hîrtie economisită, două colite tipărite In
plus", vom obține economii la principale
le materiale tehnologice (hirtie, cartoane,
cerneluri, materiale pentru finisare) în va
loare de 300 000 lei, vom reduce consumul
de energie electrică cu cel puțin 60C00

KWh, ceea ce reprezintă necesarul de ener
gie electrică al întreprinderii pentru 2 săptămîni.
4. Ridicarea nivelului calitativ al produ
selor va fi permanent in atenția colectivu
lui nostru, preocupîndu-ne pentru perfec
ționarea profesională a oamenilor muncii
în formele organizate în acest scop pe fie
care loc de muncă și policalificarea unui
n.umăr cît mai mare de muncitori, aplicarea
inițiativelor muncitorești „Controlul și
autocontrolul pe fiecare fază de producție"
și „Eu execut, eu controlez, eu răspund",
pregătirea și organizarea la un nivel supe
rior a fazei de masă a concursului profe
sional „Cartea de aur", la care vor partici
pa peste 200 de tineri.
5. în cadrul Festivalului național „Cîntarea României", ediția a V-a, vom or
ganiza un spectacol festiv pentru aniversa
rea a 100 de ani de la înființarea corului
tipografilor sibieni. Comitetul sindicatului,
in colaborare cu comitetul U.T.C. și Aso
ciația sportivă „Poligrafia" vor organiza in
cursul anului 1984 un număr de șapte
excursii în diferite zone ale țârii. Sub egi
da competiției naționale „Daciada", asocia
ția sportivă va organiza faza de masă a
„Crosului tipografilor".
Oamenii muncii din întreprinderea poli
grafică Sibiu, lansînd chemarea la întrece
re, se vor mobiliza și acționa pentru reali
zarea angajamentelor asumate, in spiritul
indicațiilor prețioase date de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, cinstind cu rezultate exemplare
cele două mari evenimente ale acestui an,
cea de-a 40-a aniversare a revoluției de
eliberare socială și națională, antifascistă
și antiimperialistă din. România și Con
gresul al XIII-lea al Partidului Comunist
Român.
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de întreprinderea de prospecțiuni
și explorări geologice „Banatul" - Caransebeș,
adresată de Oficiul județean de turism Vîlcea
județul Caraș-Severin, către toate unitățile
Către toate unitățile de turism
de prospecțiuni și explorări geologice
.

Colectivul de oameni ai muncii de la întrepi inderea. ,d.e ...prcjspecțjupi, și explorări
| găjtțiogice „Banatul" dlh 'Caransebeș, traducîrid în viață orientările și indicațiile date
de secretarul. general al partidului, to. «vatășul Nicolăe. Ceaușescu. privind inten
sificarea activității de’ cercetare geologică
în scopul creșterii bazei.de materii, prime
a țării, adresează chemarea la întrecere că
tre toate unitățile din activitatea de pros
pecțiuni și explorări. geologice; pentru în
deplinirea și depășirea prevederilor de plan
pe anul 1984, la următoarele obiective ;
1. Depășirea sarcinii de creștere a rezer
velor de minereuri neferoase cu 5 la sută,
prin concentrarea lucrărilor pe obiectivele
cu perspectivă, depășirea volumului- fizic
de lucrări miniere și de foraj. îmbunătă
țirea asistenței geologice la toate obiec
tivele.
2. Vom asigura punerea în evidentă, in
afara sarcinilor de plan, a unor rezerve de
substanțe nemetalifere și roci utile ca : ar
gilă refractară 50 mii tone, talc 10 mii tone,
calcar 100 mii tone și nisipuri caolinoase
50 mii tone,
3. Depășirea planului fizic cu 4 la sută la
forajul cu sondeze și cu 2 la sută la galerii,
1 îndeosebi prin scurtarea timpului cu 10 la
sută a lucrărilor de montare-demontare și
transport a instalațiilor de foraj și minie
re și imbunâtățirea regimului de foraj:
4. Realizarea față de consumul normat a
unor economii de 200 mc lemn de mină și
100 mii kWh energie electrică,
5. Recuperarea și valorificarea peste sar

cina planificată a 70 tone materiale feroa
se și neferoase, precum și r.ecpndjționarea
de piese de schimb îii valoiireî de ■ceF'pu-"
țin 400 mii l.ei,,,
ț r
....
6. Aplicind cu fermitate lirihciplile me
canismului economico-financiar, atțtdcoh'-t’
ducerii muncitorești si autogestiunii. vom
reduce cheltuielile la lucrările geologice cu
3 lei la 1 000 lei producție, iar beneficiile
planificate le vom depăși cu 1 milion lei.
7. Depășirea productivității muncii pla
nificate cu 1 la sută prin : extinderea me
canizării la lucrările miniere în propor
ție de cel puțin 70 la sută, creșterea indi
celui de utilizare a fondului de timp ma
xim disponibil al personalului muncitor cu
0,5 la sută față de anul precedent, perfec
ționarea pregătirii profesionale a întregu
lui personal muncitor si policalificarea a
50 muncitori mineri, sondori, electricieni
si lăcătuși.
8. Realizarea unor viteze medii de înain
tare în galerii cu 2 la sută, iar la foraj cu
3 la sută mai mari față de vitezele plani
ficate.
9. îmbunătățirea condițiilor de muncă și
de viată ale personalului muncitor prim :
construirea de baracamente în toate șantie
rele nou înființate pentru asigurarea ca
zării lîngă locul de muncă, îmbunătățirea
calității meniurilor la cantine, prin dezvol
tarea gospodăriilor anexe, trimiterea in
stațiuni balneoclimaterice a peste 200 oa
meni ai muncii, dezvoltarea bazei materia
le pentru activitatea cultural-educativă și
sportivă.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII
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BIROUL ORGANIZAȚIEI
DE BAZA U.T.C.

CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de întreprinderea „Pionierul"
București către toate întreprinderile
din industria pielăriei, cauciucului,
încălțămintei, sticlei, ceramicii fine
și articolelor casnice
Colectivul de oameni ai muncii din în
treprinderea de pielărie și încălțăminte
„Pionierul" din București adresează che
marea la întrecere pe anul 1984 tuturor
unităților din industria pielăriei, cauciucu
lui, incălțămintei, sticlei, ceramicii fine și
articolelor casnice, angajindu-se să reali
zeze următoarele :
1. Depășirea planului producției-marfă
industriale, precum si a producției-marfă
vîndută și încasată cu 5 la sută și a pro
ducției fizice cu 60 mii perechi încălțămin
te, în cadrul resurselor materiale alocate,
prin realizarea unor consumuri mai mici
cu 2 la sută față de cele normate.
2. Prin folosirea mai bună a capacității
creatoare a personalului muncitor se va
realiza creșterea ponderii produselor noi și
modernizate din totalul producției-marfă
la 93 la sută ; totodată, vom introduce 10
tehnologii noi.
3. Depășirea prevederilor de plan la ex
port cu 10 la sută prin realizarea unei
structuri sortimentale de ' încălțăminte la
nivelul exigențelor existente pe piața mon
dială și în condițiile unei eficiența cit mai
ridicate.
4. Depășirea cu 5 la sută a planului pro
ductivității muncii, prin îmbunătățirea in
dicelui de utilizare a fondului de timp
maxim disponibil al personalului muncitor
cu 1,5 la sută, ridicarea nivelului de cali
ficare al întregului personal muncitor și
aplicarea cu strictețe a prevederilor acordului global..

5. Recuperarea peste plan a unei canti
tăți de materiale refolosibile in valoare de
250 mii lei, prin îmbunătățirea tehnologii
lor de fabricație existente.
6. Reducerea nivelului planificat al chel
tuielilor totale și materiale cu 5 lei la 1 000
lei productie-marfă, prin reducerea consu
murilor normate de materii prime cu 3 mi
lioane lei, a consumurilor normate de ener
gie electrică cu 500 MWh și a celor de
combustibil cu 500 tone c.c.
7. Creșterea gradului de utilizare a ma
șinilor și utilajelor tehnologice cu 6,5 la
sută față de plan, prin îmbunătățirea acti
vității de întreținere și reparații și aprovi
zionarea ritmică a locurilor de muncă. Se
vor asimila peste plan un număr de 120
repere noi de piese de schimb și dispozi
tive si se vor recondiționa piese de schimb
în valoare de 600 mii lei. extinzind tot
odată activitatea de autodotare.
8. Depășirea planului de beneficii cu cel
puțin 5 milioane lei, ca urmare a reducerii
nivelului de cheltuieli.
9. Se va acorda o atenție deosebită îm
bunătățirii condițiilor de muncă și de viață
aie personalului muncitor. In acest scop se
va mări cu 50 numărul de locuri in microcantină și se va organiza o gospodărie anexă care va asigura necesarul de legume
și zarzavaturi al grădiniței și cantinei, se
vor reamenaja grupurile sociale, iar in sec
țiile de producție se va îmbunătăți sistemul
de eliminare a noxelor, asigurindu-se un
microclimat corespunzător.
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Oamenii muncii din cadrul Oficiului ju
dețean de turism Vîlcea, hotăriți să con
tribuie activ la înfăptuirea programului
partidului privind creșterea nivelului de
trai, material și spiritual, al întregului po
por. cheamă la întrecere: socialistă toate
unitățile de turism in vederea depășirii
sarcinilor de plan pe anul 1984, asumîn
du-și următoarele angajamente :
1. Depășirea volumului planificat de în
casări din turismul internațional cu 3 la
sută, asigurindu-se creșterea calității
serviciilor in unitățile de cazare, bazele de
tratament balnear, un sortiment diversifi
cat în unitățile de alimentație publică,
precum și dezvoltarea activității de agre
ment și divertisment la unitățile din sta
țiunile balneoclimaterice Călimănești, Căciulata. Govora și Olănești.
2. Depășirea planului de încasări din tu
rismul intern cu cel puțin 5 milioane lei,
prin extinderea activității de excursii in
terne.- atragerea in acțiunile de sfîrșit de
săptămină a unui număr de turiști Cu 5 la
sută mai mare decît in anul 1983, valorifi
carea integrală a locurilor de odihnă și
tratament contractate in anul 1984 în sta
țiunile din țară, organizarea de acțiuni su
plimentare pentru ocuparea capacității' sta
țiunilor vîlcene pe tot parcursul anului.
3. Depășirea volumului planificat la
prestări servicii turistice pentru .populație
cu 1,5 milioane lei prin : creșterea cu 2,5
la sută a coeficientului planificat de utili
zare a capacității de cazare, diversificarea
gamei serviciilor, executarea unui volum
sporit de lucrări de reparații și întreținere
a bazei materiale.
4. Depășirea planului de desfacere a
mărfurilor cu amănuntul prin unitățile de
alimentație publică, cu 10 milioane lei, prin
asigurarea ritmică și în cantitățile planifi
cate a fondului de mărfuri, diversificarea
gamei de preparate culinare în concordan

ță cu cerințele alimentației raționale, realizînd minimum 50 de noi rețete proprii,
organizarea uîiuf" riu'ihăr Sporit de expozi
ții de artă culinară Și dezvoltarea comer
țului stradal în municipiul Rîmnicu Vîlcea
și stațiunile vilcene. ■
5. Depășirea planului la producția pro
prie de alimentație publică cu 2 milioane
lei prin diversificarea sortimentelor, îndeo
sebi a produselor de cofetărie-patiserie, de
înghețată și băuturi răcoritoare.
6. Depășirea beneficiului planificat cu 10
la sută, prin : reducerea cu 2 Ia sută a
cheltuielilor de circulație planificate la
1 000 lei desfacere și creșterea vitezei de
rotație a mijloacelor circulante proprii cu
cel puțin 2 zile.
Creșterea productivității muncii cu cel
puțin 4 la sută peste nivelul planificat, în'deosebi prin utilizarea rațională a forței
de muncă și aplicarea generalizată a acor
dului global.
7. Depășirea planului de recuperare a
materialelor refolosibile din hîrtie și car
toane. plută, textile, cioburi de sticlă, in
medie cu 5 la sută.
8. Creșterea continuă a nivelului de con
știință politică și profesională a intregului
personal muncitor, acționind pentru impri
marea unei atitudini demne și corecte a
lucrătorilor în relațiile cu turiștii, în spiri
tul normelor eticii și echității socialiste,
întărirea ordinii și disciplinei, extinderea
metodelor și inițiativelor înaintate în
muncă, a brigăzilor de bună servire și dez
voltarea autocontrolului individual și co
lectiv în toate unitățile operative.
în vederea realizării acestor angajamente
Vom mobiliza toate colectivele de oameni
ai muncii la aplicarea fermă a cerințelor
noului mecanism economico-financiar, la
întărirea autoconducerii și autogestiunii
muncitorești.
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Direcția județeană de poștă
și telecomunicații Galați către toate unitățile
de poștă și telecomunicații
Oamenii muncii din cadrul Direcției ju
dețene de poștă și telecomunicații Galați,
acționind pentru ridicarea, necontenită a
eficienței și calității întregii activități, in
condițiile unei sporite răspunderi în muncă
din partea tuturor lucrătorilor, ale adincirii autoconducerii muncitorești și auto
gestiunii, cheamă la întrecere socialistă co
lectivele de muncă din toate direcțiile ju
dețene de poștă și telecomunicații pentru
îndeplinirea exemplară și depășirea sar
cinilor de plan pe anul 1984. asumindu-și
următoarele angajamente :
1. Depășirea planului de venituri cu 4,5
milioane lei prin sporirea utilizării capaci
tăților existente în centralele telefonice și
telegrafie cu 3 la sută și creșterea cu 6 la
sută a numărului de posturi telefonice ur
bane și interurbane.
2. Depășirea planului de prestări servicii
către populație cu 2,5 milioane lei prin
utilizarea cu eficiență sporită a capacități
lor disponibile și a timpului de lucru al
personalului din poștă și telecomunicații.
3. Prin organizarea mai bună a activi
tății în toate compartimentele. întărirea
ordinii și disciplinei, creșterea solicitudinii
se va asigura creșterea cu 2 la sută a pre
stațiilor in corespondență, mesagerii și tele
grame.
4. Reducerea cu 5 lei a cheltuielilor to
tale și cu 2 lei a celor materiale la 1 000
lei venituri, prin încadrarea in cotele de
combustibil și energie, reducerea consumu
rilor de materii prime și materiale, gospo

dărirea cu grijă a bunurilor din dotarea
unității.
5. Depășirea cu 4 milioane lei a planului
de beneficii și rentabilizarea tuturor acti
vităților și prestărilor de servicii pentru
populație.
6. Depășirea volumului de activitate pe
o persoană cu peste 2 500 lei față de plan
prin creșterea productivității muncii, utili
zarea la maximum a timpului de lucru,
creșterea operativității în soluționarea soli
citărilor. creșterea gradului de perfecțio
nare profesională a personalului muncitor.
7. îmbunătățirea calității prestațiilor de
poștă și telecomunicații la nivelul cerințe
lor mereu crescinde ale beneficiarilor prin
executarea la timp și în condiții de cali
tate a lucrărilor de întreținere și reparații,
reducerea duratei medii de restabilire a
deranjamentelor în centrale telefonice cu
10 la sută fată de anul 1983.
8. Pentru îmbunătățirea condițiilor de
muncă și de viață, prin înfrumusețarea
unităților de poștă și telecomunicații, oa
menii muncii își propun efectuarea, a peste
20 000 ore muncă patriotică.
Colectivul de oameni ai muncii din uni
tatea noastră, sub conducerea organizației
de partid și cu sprijinul organizațiilor de
masă și obștești, se angajează să îndepli
nească exemplar sarcinile încredințate, pen
tru a contribui astfel la înfăptuirea întoc
mai. in condiții ireproșabile, a prevederilor
sarcinilor de plan pe acest an.
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adresată de Baza județeană de aprovizionare
tehnico-materială Cluj către toate bazele
de aprovizionare tehnico-materiale
Exprimînd voința și hotărîrea comuniști nificată, recuperarea și valorificarea peste
lor. ale tuturor oamenilor muncii din Baza prevederi a 6 tone hirtie, 20 tone fier și 4
județeană de aprovizionare tehnico-mate- tone material lemnos.
ria.lă Cluj de a îndeplini in cele mai bune
4. Creșterea volumului de expedieri me
condiții, cu înaltă responsabilitate munci canizate a mărfurilor cu 20 la suta față de
torească, sarcinile de plan pe anul 1984, plan la paletizat și 10 la sută la pachetizat.
colectivul nostru cheamă la întrecere so
5. Organizarea superioară a producției și
cialistă toate colectivele de oameni ai mun a muncii in vederea creșterii productivității
cii din bazele de aprovizionare tehnico- muncii cu 5 la sută față de plan.
materială pentru ridicarea întregii activi
6. Creșterea cu 7 la sută peste nivelul
tăți la un nivel calitativ superior. îm
planificat a indicelui de utilizare a mași
bunătățirea aprovizionării și desfacerii în nilor.
utilajelor si instalațiilor de bază, rea-'
întreprinderi și unități, economice, anga
la timp și de calitate lucrările de
jindu-se să realizeze următoarele obiec ' lizînd
revizie. întreținere și reparații.
tive :
7. Punerea în funcțiune in devans cu 30
1. Depășirea volumului de desfacere prin
de zile a depozitului de produse chimice.
depozit cu 5 la sută.
8. Organizarea unei expoziții județene in
2. Preluarea materialelor disponibile de
la întreprinderile din zonă și reintroduce vederea generalizării celor mai bune rea
rea lor in circuitul economic, depășind sar lizări în utilizarea superioară a resurselor
cinile de plan la acest indicator cu cel materiale, recuperarea și valorificarea ma
terialelor refolosibile.
puțin 20 la sută.
9. Perfecționarea pregătirii tehnico-pro3. Sporirea eficienței economice a activi
fesionale a întregului personal, policalifi
tății unității, aplicind cu fermitate pirghiile
noului mecanism economico-financiar in carea a 30 oameni ai muncii în meseriile
vederea creșterii rentabilității, prin : redu de mașiniști și calificarea prin cursuri fă" •
cerea cheltuielilor de circulație planificate .scoatere din producție in informatică a 70
cu cel puțin 2,5 milioane lei. acționind în de lucrători comerciali, merceologi și con
deosebi asupra celor privind transportul, tabili. organizarea lunară de acțiuni poli
depozitarea, păstrarea și pregătirea expe tico-educative de cunoaștere a. hotăririlor
dierii mărfurilor, a cheltuielilor neecono- de partid și a legilor in vederea ridicării
micoase, precum și diminuarea consumului nivelului de conștiință și a simțului de răs
de energie electrică, termică și combustibil, pundere pentru apărarea și păstrarea avu
realizarea unor beneficii peste plan de 3 tului obștesc, întăririi spiritului de ordine
milioane lei, accelerarea vitezei de rotație și disciplină în întreaga activitate de ser
a mărfurilor cu 2 zile față de sarcina pla vire a beneficiarilor.
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CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de întreprinderea de execuție
și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri
funciare Brăila către toate întreprinderile
de execuție și exploatare a lucrărilor
de îmbunătățiri funciare
Incadrindu-se plenar în vasta activitate cheltuielile la 1 000 Iei construcții-montai
desfășurată de întregul nostru popor pen și vom obține pe această bază beneficii
tru realizarea prevederilor de plan pe 1984, peste plan de cel puțin 1 milion lei.
— Creșterea indicelui de utilizare a par
hotărit să realizeze toate sarcinile ce revin
județului Brăila din Programul Național cului de utilaje și de mijloace de transport,,
de îmbunătățiri funciare, colectivul între cu 10 la sută peste nivelul realizat în anul
,
prinderii de execuție și exploatare a lu treburi’
— Obținerea unor venituri-peste plan din,
crărilor de îmbunătățiri funciare Brăila
.
activitatea'de
‘
transporturi>.di
‘
/peste
1 mH
adresehză tuturor Unităților' din acostă ra
mură chemarea la întrecere socialistă, an- ' lioh lei.
— Realizarea peste plan, pînă la finele
gajîndu-se să realizeze in anul 1984 urmă
anului, a unei producții industriale in va
toarele obiective :
— Depășirea planului producției de con- loare de 2 milioane lei.
— Economisirea față de consumurile norstrucții-montaj cu 2 la sută, realizînd pină
la sfîrșitul anului o producție suplimen . mate a 100 tone ciment, 30 tone oțel-beton,
1
250
mc produse de balastieră și, 5 000 kg
tară in valoare de 10 milioane lei.
— Depășirea nivelului planificat al pro laminate. 900 MWh energie electrică și 10
ductivității muncii cu cel puțin 1 la sută, tone combustibil convențional.
— Vom acționa cu toate forțele pentru
realizîndu-se o producție anuală totală pe
punerea în funcțiune a tuturor stațiilor de
om al muncii de peste 350 mii lei.
— Predarea cu 7 luni înainte de termen pompare, a rețelelor de irigații și echipa
a unei suprafețe amenajate pentru irigații mentului mobil de udare, pină cel tirziu la
1 martie 1984. In acest scop, vom termina
de 5 000 hectare în bazinul hidrografic
reparația și revizia a 307 stații de pompare
Călmățui.
— Din suprafața de 11 mii hectare mo cu peste 1 500 agregate, executarea unui
volum de terasamente de 700 mii metri
dernizări de irigații, cu termen de dare in
funcțiune 30 noiembrie 1984, se vor da în cubi.
exploatare in devans 4 mii hectare pină
Sub conducerea comitetului județean de
la 31 martie și 2,5 mii hectare pînă la 30 part-id, comitetul de partid pe întreprin
aprilie a.c.
dere, consiliul oamenilor muncii, comite
— încheierea pînă la 15 aprilie a.c., cu tele de sindicat și U.T.C. vor desfășura o
15 zile înainte de termen, a lucrărilor de intensă activitate politică și organizatorică
amenajare a orezăriilor, asigurindu-se astfel pentru crearea unei înalte responsabilități
finalizarea programului județului de 6,9 și discipline a muncii, în vederea realiză
mii hectare.
rii ritmice și calitative a sarcinilor de plan
— Acționind pentru aplicarea mecanis și a angajamentelor asumate în întrecerea
mului economico-financiar. vom reduce socialistă.

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII
COMITETUL SINDICATULUI

COMITETUL DE PARTID
COMITETUL U.T.C.

CHEMAREA LA ÎNTRECERE
adresată de Uniunea județeană a cooperativelor
meșteșugărești Covasna către toate uniunile
județene ale cooperativelor meșteșugărești
Puternic mobilizați de istoricele hotărîri
ale Congresului al XII-lea și Conferinței
Naționale ale Partidului Comunist Român,
oamenii muncii din cooperativele meșteșu
gărești din județul Covasna raportează cu
mindrie patriotică îndeplinirea sarcinilor de
plan și a angajamentelor asumate in între
cerea socialistă pe anul 1983, obținînd im
portante depășiri la toți indicatorii de plan
economici și financiari.
Cu dorința fermă de a întîmpina cu rea
lizări deosebite a 40-a aniversare a revo
luției de eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă și ccl de-al XIIIlea Congres al partidului, adresăm tuturor
uniunilor județene ale cooperativelor meș
teșugărești chemarea la întrecerea socia
listă pe anul 1984, cu următoarele obiec
tive :
1. Pepășirea planului cu 30 milioane lei
la valoarea producției-marfă industrială și
a prestărilor de servicii neindustriale in in
dustria mică, îndeosebi prin valorificarea
superioară a resurselor locale șl a materia
lelor recuperabile, refolosibile, precum și
prin extinderea cooperării cu întreprinde
rile de. interes republican.
2. Depășirea cu cel puțin 2 Ia sută a pla
nului la prestări de servicii pentru popu
lație, prin dezvoltarea rețelei de unități de
profil mai ales in noile cartiere de locuin
țe. Pe această linie se vor dezvolta activi
tățile privind repararea și întreținerea bu
nurilor din gospodăriile personale, repara
rea articolelor de îmbrăcăminte, încălță
minte, lenjerie, prelucrarea pieilor și a li
nii. serviciile casnice și gospodărești etc.
3. Depășirea planului la livrări de măr
furi către fondul pieței cu 15 milioane lei,
concomitent cu îmbunătățirea calității pro
duselor.
4. Depășirea planului de export cu 8 la
sută, în condițiile realizării tuturor contrac
telor și comenzilor din acest an pină la 30
noiembrie 1984.

5. Depășirea cu cel puțin 3 la sută a pla
nului de desfacere a mărfurilor cu amă
nuntul prin dezvoltarea și modernizarea
rețelei proprii de desfacere și mai buna
aprovizionare a magazinelor cu articole! so
licitate de populație.
6. Depășirea producției nete industriale
cu 12 milioane lei ; reducerea cu 5 lei a
cheltuielilor totale și materiale planificate
la 1 000 lei producție-marfă și depășirea cu
7,5 la sută a beneficiului planificat.
7. Depășirea pianului producției-marfă
vîndută și încasată cu 35 milioane lei.
'8. Creșterea productivității muncii cu 5
la sută față de plan, prin introducerea mai
accentuată a progresului tehnic, organiza
rea superioară a producției și a muncii, aplicarea cu fermitate a noii forme de orga
nizare și retribuire în acord global, cit și
ridicarea nivelului de pregătire profesiona
lă a tuturor lucrătorilor.
9. Valorificarea superioară a resurselor
de materii prime, materiale, combustibil și
energie, reducînd consumurile cu 50 mc che
restea foioase, 600 mp PAL, 100 mp fur
nire, 3 tone metal, 200 MWh energie elec
trică și 10 tone combustibil convențional.
10. Intensificarea activității de creație
pentru realizarea de noi produse și modele,
prin utilizarea unor cantități sporite de
materiale recuperate.
11. îmbunătățirea condițiilor de muncă și
de viață ale cooperatorilor, prin înființa
rea de cantine în localitățile Sfintu Gheorghe, Intorsura Buzăului șl Malnaș, a unei
grădinițe de copii in Sfintu Gheorghe, creș
terea in gospodăriile anexe proprii a 500
porci, 3 000 iepuri, 600 oi, precum și 2 000
păsări.
12. Se va intensifica întreaga activitate
politico-educativă și cultural-artistică de
masă, care se va desfășura sub egida Fes
tivalului național-„Cintarea României".

CONSILIUL UNIUNII JUDEȚENE
A COOPERATIVELOR MEȘTEȘUGĂREȘTI COVASNA
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CONCEPȚIA UMANISTĂ, REVOLUȚIONARĂ

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU DESPRE

MISIUNEA EDUCATIVĂ A ARTE! Șl LITERATURII
Izvorul pururi viu al vieții
poporului
Alexandru BĂLĂCI
vicepreședinte al Uniunii scriitorilor

Ilustrlnd magistral gîndirea social-poHtică
a președintelui României, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, noul volum apărut de curînd :
Artă și literatură, constituie o operă funda
mentală pentru creatorii culturii contempo
rane românești și pentru aceia care se îm
părtășesc de la luminile ei intense. In aceas
tă carte esențială se sintetizează, urmind un
clar itinerar, concepția, orientările, ideile
cardinale, desprinse din numeroasele cuvîntări ale secretarului general al partidului, re
lative la roiul și funcțiile literaturii și arte
lor in societatea socialistă.
Ideile secretarului general al partidului se
constituie într-o călăuză sigură pentru scri
itori, critici, artiști, adică pentru toți aceia
care s-au dedicat, cu devotament, servirii
culturii și finalității ei modelatoare. Se ma
nifestă, cu claritate deplină, în fiecare pagină
a acestei magistrale sinteze consacrate pro
blemelor suprastructurii, fermitatea ideologi
că a tovarășului Nicolae Ceaușescu, creatorul
concepției profund originale despre umanis
mul revoluționar românesc.
O caracteristică principală a acestui nou
umanism este aceea de a nu face abstracție
de marile valori create în trecutul spiritual
al omenirii și, implicit, al poporului nostru.
Dimpotrivă, în concepția secretarului genera]
al partidului, umanismul românesc contem
poran își revendică o legătură organică, de
osmoză, cu tradițiile cele mai nobile ale spi
ritualității românești, generate și plăsmuite
în focul luptelor naționale și sociale ale în
cercatului nostru popor, de-a lungul eroicei
«ale istorii.
Totdeauna, secretarul general al partidului
a Îndemnat pe creatorii de valori spirituale,
pe poeți, prozatori, dramaturgi, pe criticii șl
istoricii literari să manifeste o înaltă res
ponsabilitate pentru conținutul operelor lor,
să meargă la izvorul viu, pururi întineritor
al vieții și muncii poporului nostru, al fap
telor și idealurilor omului contemporan. Vi
ziunea nouă despre lume, om, viață și so
cietate a polarizat toate generațiile de crea
tori, in complexa lor diversitate de stiluri și
accente, cu varietatea multiformă a perso
nalității lor.
Se desprinde din paginile magistralului do
cument călăuzitor Îndemnul ferm spre rele
varea adevărului ca sîmbure central, iradiant,
al artei revoluționare, patriotioe și angajate.
Totdeauna omenirea a fost însetată de cu
noaștere șl adevăr, iar creatorii de artă sînt in
primul rînd oameni care aparțin unui timp
și unul spațiu determinate istoric. Literatura
și, spunînd aceasta, mă gîndesc și la compo
nenta ei specifică, critica literară, trebuie
să caute determinări umane, sensuri dina
mice, intr-o epocă a eroismului maselor.

Forța de inriurire etică, estetică și civică a
cărților esențiale ale acestui timp socialist al
patriei își extrage sevele din conștiința unei
strălucite realități existențiale, fără prece
dent în multimilenara noastră istorie. Obser
varea realității și respectarea adevărului sînt
principii estetice fundamentale care acordă
scriitorului și criticului o înaltă demnitate
morală.
Concepția despre rolul și funcția criticii
literare apare de aceea extrem de clar din
paginile noului volum al președintelui țării
relativ la artă și literatură. Finalitatea criti
cii. chiar in aplicarea celei mai moderne
metodologii, este de a nu uita niciodată că
exercitarea ei trebuie să ajute la Înțelegerea
și popularizarea operelor literare de o înaltă
calitate estetică și etică, să contribuie, in
tr-un dialog viu și lucid, la perfecționarea
gustului public, la educarea ideologică și
estetică a maselor de cititori și spectatori.
Criteriul principal și principial al judecății
de valoare a criticii se cere a fi raportarea
operei, de artă la marile tradiții culturale ale
poporului nostru și, totodată, la problema
tica umană contemporană, la viziunea de
viitor, la sensurile fundamentale ale reali
tății, la aspirațiile și idealurile umaniste ale
poporului român. Actul critic trebuie să sem
nifice o fermă responsabilitate în fața cul
turii și a creatorilor ei.
în concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu,
platforma ideologică unică generată de vi
ziunea despre lume și viață a partidului nu
trebuie să ducă la uniformizare, ci, dimpo
trivă. să favorizeze manifestările cele mai
diversificate ale energiilor creatoare. De
aceea, trebuie să se exercite o grijă deosebită
față de apariția noilor talente, de educarea
lor etică și estetică. Tinerii creatori contem
porani trebuie să înțeleagă că literatura ests
un fenomen social, o transfigurare prin ima
gini artistice a vieții multiforme, a naturii,
a complexității spirituale a omului sfîrșitului de secol și de mileniu. Un tînăr intelec
tual. un tînăr creator, aspirant al artelor,
trebuie să devină un promotor a tot ceea ca
este nou. a tot ceea ce este valoros și în
drăzneț, năzuind spre realizarea unei per
fecte armonii intre metodologia și investiga
rea unor noi zone ale creației omului con
temporan.
■ i
Sub semnul luminos al unor asemenea
orientări, scriitorii și criticii. din România
socialistă, dincolo de limba «expresiei artistice ori de vîrsta lor, alcătuiesc o singură
generație, a spiritului înnoitor, revoluționar,
generat de concepția umanismului revolu
ționar promovată cu strălucire de secretarul
general al partidului nostru.

Viziune profund dialectică
asupra artei umaniste
Dr. Vasile TOMESCU
secretar al Uniunii compozitorilor

Volumul Artă și literatură cuprinde o vastă
șl complexă problematică specifică unor do
menii esențiale ale spiritualității românești
contemporane. în dezbaterea de înaltă prin
cipialitate și exigență a fenomenului de
cultură, in orientările date creatorilor de fru
mos. secretarul general a! partidului conferă
și artei sunetelor și slujitorilor acesteia o
importantă finalitate educativ-patriotică, o
nobilă misiune de a contribui la edificarea
moral-estetică a societății, la cultivarea va
lorilor umaniste, la promovarea păcii și cola
borării internaționale.
Am retrăit, la lectura vibrantelor pagini
ale acestui volum, momentele proeminente
ale vieții culturale și artistice din patria
noastră desfășurate fie de. sine stătător —
congrese, consfătuiri, întîlniri ale secretarului
general al partidului cu activiști din aceste
domenii — fie în contextul unor evenimente
ale vieții politice în ansamblu. Toate aceste
pagini din cronica vie a dezvoltării culturii
și artei noastre noi își află in volumul Artă
și literatură mărturia elocventă a unor în
drumări, îndemnuri, chemări însuflețite de
patriotism fierbinte, de umanism revoluțio
nar, de viziune militantă in măreața operă
de făurire a societății socialiste multilateral
dezvoltate pe vatra străbună. Muzicienii, toți
artiștii și creatorii dinamicului ev socialist
aspiră, mai presus de orice, ca, redînd „prin
mijloace proprii munca gigantică desfășu
rată de constructorii socialismului, să facă
să dăinuiască peste vremuri minunatele acte
de eroism ale minunatului nostru popor,
liber și stăpîn pe destinele sale". în con
cepția secretarului general al partidului
un loc distinct îl ocupă prețuirea marii
moșteniri a înaintașilor, exemplul lor de
dăruire, apt a crea o artă pentru popor. în
tr-o cuprinzătoare viziune științifică, profund
dialectică. ■ acest exemplu de patriotism al
celor care ne-au premers își păstrează o vie
actualitate, ducînd la sporirea tezaurului
actual de valori : „A continua această nobilă
tradiție militantă a muzicii noastre în condi
țiile epocii desăvîrșirii socialismului — ce
întrece în măreție și strălucire toate epocile
anterioare din istoria poporului român —
este o inaltă îndatorire de cinste pentru toți
compozitorii din România".
Receptivi față de transformările care au
loc în sensibilitatea și gîndirea contem
porană, participînd cu ingeniozitate și dărui
re la efortul mondial pentru elaborarea unul
mesaj muzical al epocii noastre, creatorii
României socialiste sînt profund atașați ade^
vărului vieții și luptei națiunii în mijlocul
căreia s-au născut. Lor le sînt proprii pre

ocuparea pentru continua înnoire și perfec
ționare creatoare a mijloacelor de exprimare
artistică, diversitatea de stiluri, inlăturînd
orice tendință de exclusivism sau rigiditate
manifestată în acest domeniu. Esențial este
— potrivit concepției secretarului general al
partidului — ca fiecare artist, in stilul său
propriu, păstrîndu-și individualitatea artis
tică, să manifeste o inaltă responsabilitate
pentru conținutul operei sale, să urmărească
ca ea să-și găsească drum larg spre mintea
și inima poporului.
Pe acest fascinant și temerar drum al în
noirii, deschis contactului fecund cu viața și
aspirațiile oamenilor muncii, cu marile tra
diții și cu transformările artei contemporane,
consacrarea valorilor, dezbaterea critică a
fenomenului muzical curent cu luminile și
umbrele lui, sublinierea resurselor generoase,
trăsăturilor autentice ale noului sînt îndato
riri .de seamă ale factorilor vieții muzicale :
„Este de la sine înțeles — subliniază tova
rășul Nicolae Ceaușescu — că libertatea de
creație, garantată în societatea noastră, nu
implică pasivitate din partea presei, a criti
cii de specialitate, a uniunilor, față de orien
tarea pe care o capătă unul sau altul dintre
genurile artistice, față de conținutul opere
lor de artă... Critica muzicală trebuie să
aducă o contribuție esențială la cristalizarea
cit mai originală a școlii muzicale românești
contemporane, la promovarea unui larg
schimb de opinii, care să contribuie Ia afir
marea celor mai înaintate poziții in creația
muzicală, Ia îmbogățirea continuă a conți
nutului și la ridicarea nivelului ei artistic".
O profundă semnificație programatică o
are evidențierea însușirii artei sunetelor de
a purta în întreaga lume solia înaltă cu care
a fost învestită, fiindcă muzica are intr-ade
văr minunata capacitate de a se face
înțeleasă pe toate meridianele, ea are
limba ei proprie, care Înlesnește comuni
carea directă și apropierea între oameni și
popoare. Ea trebuie să fie un nobil mesager
al voinței popoarelor de a trăi în pace și
bună înțelegere, de a pune geniul uman în
slujba construcției, a progresului și bună
stării maselor, și nu a războiului și distru
gerii. Muzica trebuie să fie un apel patetic
la rațiune. Ia luciditate, la răspundere față
de soarta omenirii. în acest spirit, compozi
torii noștri, ca și toți creatorii, sînt chemați
să dea glas sentimentelor de solidaritate ale
poporului român cu toate popoarele care
luptă pentru eliberare națională și socială.
Împotriva asupririi și războiului, dorinței
sale arzătoare de pace și colaborare interna
țională.

Un mare ideal de artă și cultură
Gheorghe VITANIDIS
regizor, profesor universitar la I.A.T.C,

în vasta problematică a dezvoltării artelor
contemporane beneficiem de viziunea și
orientările clare ale secretarului general al
^partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

O idee fundamentală in concepția sa despre
artă, idee menită să vitalizeze creația con
temporană, o constituie relația activă, dina
mică dintre artist și viața maselor largi.

contactul său permanent cu Izvorul de apă
vie, care este poporul cu aspirațiile și frămîntăirile lui, cu realizările ce au dat și dau
chip nou României socialiste.
Ca o trăsătură dominantă desprindem che
marea pentru o artă realistă și profund
umanistă, o artă cu rădăcini adinei în ființa
noastră națională, o artă care să preia crea
tor tot ceea ce a făurit mai valoros geniul
uman, cu porțile larg deschise tuturor genu
rilor, tuturor stilurilor artistice, o artă eli
berată de orice dogme și de prejudecăți.
Nimic mai înălțător pentru artist decît de a
rosti adevărul vieții, de a apăra viața, de
a-și da măsura în competiția pentru dezvol
tarea mijloacelor specifice de expresie ar
tistică — dreptul de a visa la o lume mal
bună, mal dreaptă, intr-un climat de pace
și bună înțelegere.
în acest amplu proces de înălțare și înno
bilare a omului sîntem chemați, prin opera
tovarășului Nicolae Ceaușescu, și noi, crea
torii artei spectacolului de teatru și film, să
transformăm propria noastră creație în in
strument de educație, de înălțare etică și
estetică, împotriva a tot ceea ce mai dăi
nuie retrograd și inapoiat. Sîntem chemați
să dăm publicului nostru, din țară și de pre
tutindeni, nu scheme de comportament, ci
modele vii, adică artistice, convingătoare, de
tipul celor pe care le întîlnim la fiecare
pas, cu singura condiție : de a nu le căuta
la periferia societății și istoriei, ci de a re
flecta în lumina adevărului eroii epocii
noastre, lupta întregii societăți pentru o
nouă conștiință, socialistă, a tuturor oame
nilor.
Scena și ecranul, mare sau mic, sint pri
vite ca două mari tribune din care trebuie
să emane cultură, dragoste de patrie și de
marii înaintași, dar mai ales grija față de
înălțarea contemporanilor, răspunderea pen
tru tot ceea ce noi lăsăm moștenire urma

șilor — cu sentimentul că trebuie să le lă
săm opere adevărate. Imagini autentice ale
fizionomiei morale și spirituale a poporului
nostru.
Avem un popor, un public minunat, care
așteaptă cu emoție și răsplătește generos
creațiile noastre, căutările noastre artistice.
Sîntem un popor care are cultul artei
spectacolului, are vocația creației. Există o
mare sete pentru spectacolul de teatru și
film, care a devenit hrana sufletească a mi
lioane de spectatori din țara noastră.
Mărturie stau atîtea festivaluri de teatru
care au cuprins întreaga țară, pe genuri și
tematici distincte, spectacole pentru toate
vîrstele.
Ideile cuprinse in opera ' tovarășului
Nicolae Ceaușescu — sinteză a gîndirii sale
cuprinzătoare și vizionare — au luminat
toate aceste Împliniri, le-au conturat căile
de urmat ; ele reprezintă, totodată, un per
manent îndemn de a ne constitui intr-un
detașament militant, prin mijloacele de ex
presie ale artei noastre, în amplul front
ideologic și de educație umanistă și socia
listă.
Fiecare operă a noastră trebuie să devină
— cum ne îndeamnă președintele țării — un
bun de preț, o comoară pe care poporul să
o apere, să o proteguiască aidoma unei va
lori la care n-ar renunța pentru nimic în
lume, in care se regăsește plenar.
Există, oare, o bucurie mai mare pentru
un artist decît aceea de a fi îndrăgit și asi
milat de popor în propria sa conștiință și
spiritualitate ? Iată întrebări, aspirații, con
vingeri cărora le dăm glas, exprimindu-ne
adeziunea deplină la mărețul ideal de artă
și cultură pe care îl promovează secretarul
general al partidului în spiritul dragostei
pentru popor, al respectului față de istoria
și prezentul lui.

O bogată și multicoloră frescă
i
a patriei socialiste ,
’

Paul ERDDS
vicepreședinte aJ Uniunii artiștilor plastici

în orientările generoase De care secretarul
general al partidului le-a destinat probleme
lor artei si literaturii este subliniată perma
nent o nouă concepție asupra muncii, asu
pra faptului că făuririi si utilizării unor
structuri moderne, bazate pe înalta tehnici
tate a. noilor,..produși .Industriale, le corpspunde o artă, a îndrăzneli'^.si încrederii, o
artă animată de 'rivhă perfecțiunii, menită
să. «jpnțribyie <șfectiv,Ja,. ridicarea constijnte-,
lor. la opera de 'edificare'rtîbrală si mate
rială a societății noastre. Selecția pasajelor
care se referă la creația noastră, a artiștilor
plastici, la activitatea Uniunii artiștilor
plastici, pune în evidență pe deplin gîndirea
vizionară a președintelui țării, analiza străluci
tă pe care, periodic, a destinat-o activității
noastre, analiză menită să sublinieze atît
realizările, cit și neîmplinirile. să Dună in
valoare deplin faptul că arta plastică româ
nească trebuie să vină in întîmoinarea gus
turilor și preferințelor artistice ale iubitori
lor de frumos prin lucrări in cate valorile
trecutului, ca si solicitările multiple ale ci
vilizației noastre contemporane să se dove
dească a fi intelese si . asimilate nuanțat.
Constituie un motiv de firească satisfacție,
de mindrie. dar si de sporire a sentimen
tului nostru de răspundere fată de înalta ca
litate umanistă, artistică si patriotică a ope
relor pe care le făurim, cuvintele adresate,
la Conferința națională a Uniunii artiștilor
plastici din 1978. de tovarășul Nicolae
Ceaușescu : „S-au creat lucrări artistice de
seamă, opere despre care se poate spune că
vor rămine in patrimoniul culturii noastre
naționale. In acest fel, artiștii plastici au
adus o contribuție însemnată la activitatea
de formare a omului nou, la dezvoltarea cul
turii și artei noastre naționale și, fără în
doială, prin aceasta și la dezvoltarea artei
și culturii universale".
Am putea afirma că necesitatea de a Îm
bogăți patrimoniul de valori al culturii ro
mânești cu mărturii dintre cele mai semni
ficative ale epocii pe care o trăim a fost o
preocupare constantă, o preocupare comu
nă artiștilor a căror activitate concretă s-a
Îndreptat asupra unor variate domenii de
creație. A răspunde orientării. Îndemnurilor
constante pe care conducerea partidului,
personal tovarășul Nicolae Ceaușescu le-au
făcut si le fac pentru crearea unor opere de
calitate presupune de fapt tocmai afirmarea
plenară a unor complexe individualități ar
tistice. a unor personalități creatoare ce nu se
pot mulțumi cu fructificarea spontană a ta

lentului. ci năzuiesc să cuprindă In raza În
țelegerii fenomenele si mutațiile, care defi
nesc mersul nostru înainte. Subliniind noile
realizări obținute în arta noastră — expresia
profundului umanism al politicii partidului
de dezvoltare multilaterală a personalității
umane., a calității: vieții — secretarul jigenet-ror
ral al partidului a pus. un accent deosebit,
ori-.de cite ori s-a referit la activitatea noas*
tr^., ,asupra .rolului , dpoșebit al artei în deg-<
Voltareă conștiinței socialiste. în formarea
omului nou.
Bogata si multicolora frescă a patriei so
cialiste — pe care secretarul general al parti
dului ne îndeamnă să o dăruim poporului,
oamenilor muncii — constituie un obiectiv
permanent, demn de măreția epocii noastre,
caracterizată de un grandios avînt construc
tiv. de dorința si puterea de a edifica monu
mental. trainic, pentru cei de azi si pentru
generațiile viitoare. Sentimentul că tot ceea
ce creăm este, trebuie să fie făcut spre a
dura îsl pune puternic pecetea ne climatul
artistic al acestei epoci de renaștere cultu
rală si spirituală. Iar acest spirit al epocii
este indisolubil legat de gîndirea cutezătoare
si activitatea neobosită ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu. luminos exemplu de slu
jire a poporului, a patriei noastre.
Pledînd pentru o artă, pentru o creație
pentru popor, secretarul general al partidu
lui a ridicat la cote înalte, prin propriul său
exemplu. încrederea în forța creatoare a po
porului. a tuturor fiilor patriei. în puterea
si capacitatea de a ne făuri o economie, o
industrie modernă, o înaltă știință, o artă
în care să se exprime. în stilul lor propriu,
toate talentele acestei țări. Roadele acestor
luminoase orientări si ale acestui strălucit
exemplu se văd pretutindeni, pe întreg te
ritoriul țării.
în consens cu cerințele formulate de secre
tarul general al partidului, tovarășul Nicolae
Ceausescu. în toate întîlnirile cu artiștii plas
tici — cerințe pe care le regăsim în actualul
volum într-o sinteză strălucită, punînd în
evidentă spiritul 'clarvăzător, respectul pen
tru cultura si tra.ditiile noastre, umanismul
viziunii cu privire la rolul artei în societa
tea noastră socialistă, luminoase orientări în
orizonturile cărora creatorul îsi poate afla
cu demnitate justificarea demersurilor sale
artistice — putem afirma că arta noastră
contemporană se poate defini din perspectiva
foarte largă a solidarității el cu epoca, că ea
pune pe deplin în valoare amploarea poten
țialului artistic românesc.

A crea în spiritul societății,
al idealurilor celor mai înaintate
(Urmare din pag. I)
de atitudine, care își impune prezența in
actualitate, un act de răspundere și de par
ticipare, capabil să sondeze și să răscolească,
în adincime, conștiința contemporanilor.
în momentul de față, coeziunea dintre forța
conducătoare a țării și popor, dintre forța
conducătoare și spiritualitatea țării este mai
fermă decît orieînd. Noi înălțăm un edifi
ciu pentru a fi locuit de oameni avansați pe
toate planurile vieții, adepții unei morale
descătușate de orice compromis, obiectivi și
lucizi, oameni dezbărați de contabilitatea
calculului mărunt. în numele acestor „fău
ritori ai tuturor bunurilor" e alungată iner
ția și purificată morala, mișcarea devine
mai alertă și mai cuprinzătoare, în numele
lor e descoperită și înfierată placiditatea și
eroarea cuibărită în gîndire și în lucruri.
în acest moment, deci, de coeziune strînsă
șl luminoasă efortul literar, poetic trebuie
să-și afirme splendoarea care îi aparține.
Pentru a-și putea păstra întreaga semnifi
cație, el trebuie să lupte împotriva înlocui
rii realității cu clișee gata făcute și care se
multiplică de la sine. Iar atît timp cit poe
tul e capabil să evolueze, ei trebuie să se

păstreze intr-un climat revoluționar al des
cătușării formei, al progresului ei colectiv și
al avîntului ei separat.
Acum, cînd modul de a trăi, care în
seamnă, pentru artist, arta lui, se confundă
cu viața și aspirațiile colectivității, acest
efort al depășirii permanente este mai ne
cesar ca oricind. Se poate vorbi de posibili
tatea artistului de a devansa epoca, Interpretind, în strict acord cu evoluția societă
ții, datele realității prezente și prezentindu-le in viitor. între artist șl epocă există
un strîns raport.
Este și firesc să fie așa pentru că in so
cietatea noastră socialistă, un artist iubitor
al progresului nu intră în conflict cu lu
mea în care trăiește, întrucît între cursul
necesității exterioare și cel al necesității in
terioare se stabilește un acord greu de
zdruncinat.
Toate aceste idei, și multe altele care he
însoțesc in demersurile noastre creatoare, iși
află un suport trainic în concepția revolu
ționară a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu
privire la rolul literaturii și artei, concepție
ce se prezintă intr-o sinteză edificatoare,
impresionantă în volumul „Artă și litera
tură", strălucită culegere „Din gîndirea social-politică a președintelui României".

Temele cercetării științifice
tivitate desfășurindu-se pe baza in
(Urmare din pag. I)
dicațiilor comitetului municipal de
fel, un puternic colectiv lnterdiscipartid și cu participarea largă a ac
plinar, format din 85 cadre didactice
tiviștilor de partid și cadrelor din
și cercetători, 150 studențl și 40 spe
unități. Printre numeroasele acțiuni
cialiști din întreprindere, a fost și
organizate, pe lingă cele menționate
este încă antrenat într-o acțiune
mai sus avem în vedere, in primul
complexă vizînd perfecționarea apli
rînd, acțiunea de sprijinire a 16 în
cării noului mecanism economicotreprinderi, industriale și 9 întreprin
financiar la fabrica de motoare a
deri de comerț exterior in vederea
întreprinderii „23 August". Cele 19
aplicării decretelor referitoare la ma
studii, sinteza și planul de măsuri
jorarea retribuțiilor, generalizarea
elaborate pină în prezent cuprind
acordului global, calcularea și eli
propuneri de măsuri concrete pe di
berarea fondului de retribuire, sti
mularea producției de export. Aceas
ferite compartimente ale acestei
fabrici. Cercetările economice efec
tă acțiune, la care au participat 85
tuate privesc probleme importante
cadre didactice, s-a finalizat prin
ce se pun în fața fabricației de
analize și propuneri ce au fost puse
motoare în general, cum sînt :
la dispoziția unităților și sectoarelor
utilizarea eficientă a fondurilor fixe;
de partid. Totodată, am încorporat
principalele concluzii reieșite din
asigurarea fabricii cu forță calificată
analizele efectuate în întreprinderi
de muncă ; îmbunătățirea calității
producției ; dimensionarea progra
în conținutul materialelor didactice
melor de investiții ; perfecționarea
necesare procesului de învătămînt.
organizării producției ; planificarea
Menționăm, în al doilea rînd. parti
aprovizionării tehnico-materiale; lan
ciparea efectivă a A.S.E. la perfec
sarea pe loturi economice a produc
ționarea pregătirii cadrelor de spe
ției ; organizarea depozitelor de ma
cialitate din economia Capitalei. în
terii prime și materiale ; organizarea
acest an, circa 200 specialiști din uni
ergonomică a muncii ; implementarea
tăți economice și institute de specia
metodei normative pentru calculul
litate din Capitală participă la
costului producției și introducerea • cursurile postuniversitare în care se
bugetului de venituri și cheltuieli la
perfecționează pe probleme majore
nivel de fabrică. Prin aplicarea mă
ale activității economice.
surilor propuse se vor obține efecte
Pentru găsirea unor noi răspun
economice însemnate. Unele dintre
suri la o serie de probleme ale ac
ele sînt comensurabile și au fost deja
tivității economice s-au organizat
apreciate, altele însă se vor concre
dezbateri științifice, în colaborare cu
tiza în rezultate pozitive certe în
organele de partid, cu instituțiile
cursul acestui an economic. .
științifice puternic ancorate în acti
în vederea creșterii productivității
vitatea economică și de producție,,—
muncii și a eficienței economice prin
Institutul central de cercetări eco
organizarea științifică a producției și
nomice, ICECHIM, Academia de
a muncii s-au efectuat cercetări în
științe sociale și politice, cu organe
diferite unități, ca întreprinderea da
centrale — Comitetul de Stat al
mașini electrice București. Combi
Planificării — și cu mari întreprin
natul de oțeluri speciale Tîrgoviște,
deri din Capitală (întreprinderea
Policolor, întreprinderea de masa
„23 August", întreprinderea de ma
plastice, Postăvăria română ș.a. Din
șini electrice București), Sectorul
efectele economice obținute cităm :
agricol Ilfov și altele.
reducerea cheltuielilor materiale cu
Se impune în continuare să acțio
4 milioane lei, creșterea productivi
năm cu mai multă insistentă pentru
tății muncii prin reducerea costuri
traducerea
cu toată fermitatea în
lor unitare și prin realizarea de eco
practică a indicațiilor și orientărilor
nomii de timp între 40—50 la sută la
formulate de secretarul general al
nivelul unor locuri de muncă (între
partidului, tovarășul Nicolae
prinderea de mașini electrice Bucu
Ceaușescu. îa plenara Consiliului
rești), creșterea capacității de depo
Național pentru Știință și Tehnolo
zitare a produselor finite cu 35—40
gie
cu privire la valorificarea solu
la sută, ridicarea gradului de meca
țiilor și concluziilor cercetărilor efec
nizare a lucrărilor de transporttuate cu mai mare promptitudine în
manipulare cu pină la 80 la sută
producție. în scopul sporirii eficien
(Policolor) ; reducerea costurilor cu
tei si îmbunătățirii calității.
1,5 la sută, creșterea productivității
Avînd în vedere potențialul de cer
muncii, a beneficiului și rentabilită
cetare de care dispunem, ținînd sea
ții cu circa 2,5 la sută (Postăvăria
ma de problemele economice cu care
română).
se confruntă unitățile și pe baza ex
O atenție deosebită s-a acordat fo
perienței dobîndite pe linia conlucră
losirii metodelor și tehnicilor mo
rii cu întreprinderile — baze de inte
derne in programarea producției și
grare, apreciem că în facultățile eco
elaborării unor modele cibernetice
nomice există încă rezerve pe linia
și sisteme informatice pentru per
angajării prompte și eficiente în so
fecționarea planificării și organiză
luționarea problemelor reieșite din
rii producției și a muncii (întrePlanul național unic de dezvoltare
?irinderea de mașini grele București,
economico-socială pe anul 1984 și
ntreprinderea „23 August". Elec
din
Programele speciale adoptate
tromagnetica,
întreprinderea
de
recent.
confecții și tricotaje București,
Cuvîntarea tovarășului Nicolae
ICEPRONAV Galați, întreprinderea
Ceaușescu la recenta Consfătuire de
de sîrmă și produse din sîrmă Bu
lucru de la C.C. al P.C.R. formulează
zău), precum și a utilizării tehnicilor
o serie de sarcini majore și pentru
moderne în lucrările de calcul și evi
activitatea de cercetare si didactică,
dență (întreprinderea de mașini elec
în sensul participării noastre la so
trice București, întreprinderea de
luționarea optimă și eficientă a pro
vagoane Arad, Televiziunea română
blemelor ridicate de îndeplinirea
ș.a.). Astfel, la întreprinderea de
planului pe acest an și pe întregul
mașini grele București, prin imple
cincinal. Așa cum sublinia secretarul
mentarea sistemului de conducere a
general al partidului, este necesar ca
fabricației în realizarea de produse
toți factorii să acționeze în următoa
unicat se obțin efecte economice ca :
rele direcții prioritare : punerea in
reducerea ciclului de fabricație cu
valoare a importantelor rezerve de
5 la sută ; creșterea productivității
care dispune economia noastră na
muncii cu 0,5—0,8 la sută, creșterea
țională ; îmbunătățirea căilor și mij
gradului de utilizare a capacității de
loacelor de creștere a productivității
producție cu 1—1,5 la sută ș.a.
muncii, a eficienței în toate dome
Studii importante au vizat dezvol
niile ; organizarea optimă a produc
tarea bazei energetice și de materii
ției și a muncii ; valorificarea supe
prime, valorificarea materialelor rerioară a materiilor prime și mate
utilizabile și a produselor secundare
rialelor, cu deosebire a celor defi
(Combinatul de fibre artificiale Brăi
citare ; reducerea importurilor și ala, întreprinderea textilă Aurora
similarea în țară a unor piese și subBucurești, întreprinderea de anve
ansamble ; reducerea costurilor și elope Danubiana. întreprinderea Siconomisirea energiei și combustibi
derma București ș.a.). Astfel, la în
lului ; aplicarea fermă a cerințelor
treprinderea de anvelope Danubiana
noului mecanism economico-finans-au continuat cercetările începute în
ciar, ale autoconducerii și autoges
anii anteriori privind valorificarea
tiunii ; perfecționarea și moderniza
superioară a materialelor secundare
rea sistemului informațional ș.a.
rezultate din procesul de producție,
Aceste obiective fundamentale ale
punîndu-se accent pe reproiectarea și
politicii economice a partidului și
producerea utilajelor în țară, precum
statului nostru în etapa actuală a
și pe mecanizarea și semiautomatidezvoltării României socialiste sînt,
zarea proceselor tehnologice. Prin atotodată, imperative majore ale ac
ceste măsuri, eficiența economică
tivității noastre de cercetare, de im
crește cu 8—10 milioane lei anual.
plicare puternică a tuturor cadrelor
Pentru creșterea eficienței econo
didactice în practica productivă, ce
mice a producției în unitățile agri
rință principală a modernizării și ecole s-au efectuat cercetări in Sec
voluției rapide a tuturor domeniilor
torul agricol Ilfov și in alte unități
vieții noastre economico-sociale.
agricole din țară pe probleme pri
Reorganlzindu-ne munca noastră în
vind perfecționarea formelor și
spiritul acestor sarcini, folosind for
structurilor de organizare a produc
me complete de integrare și extinției și a muncii, profilarea și specia
zind cercetările interdisciplinare prin
lizarea unităților agricole în condi
colaborarea cu specialiști din alte
țiile autogestiunii și autoaprovizioinstitute și întreprinderi, va trebui
nării teritoriale, optimizarea unor
să ne angajăm, într-o manieră spo
procese tehnologice la o serie de cul
rită, cu toate forțele de care dispu
turi și produse animaliere.
nem, in direcția traducerii în viață
A crescut, în ultimii ani. partici
a problemelor reieșite din progra
parea noastră la soluționarea proble
mele naționale privind dezvoltarea
melor cu care sînt confruntate între
mai puternică a economiei în anii
prinderile din Capitală, întreaga ac
viitori.
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PE URMELE UNOR FAPTE EROICE

între 9 și 11 februarie s-a desfășurat în Capitală

Consfătuirea pe problemele educației
comuniste, patriotice și revoluționare
a tinerei generații
neral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu. in cadrul consfătuirii au
fost stabilite măsurile ce se impun
pentru întărirea activității politicoideologice. de educare patriotică si
umanist-revolutionară. în spiritul res
pectului fată de muncă și de făuri
torii bunurilor materiale, pentru dez
voltarea conștiinței socialiste a tine
rei generații, pentru aplicarea consec
ventă in viața și munca fiecăruia a
principiilor și normelor muncii și
vieții comuniștilor, ale eticii si echi
tății socialiste.
Din lucrările consfătuirii s-a des
prins cu claritate faptul că obiecti
vul fundamental al întregii activități
a organelor și organizațiilor de copii
și tineret îl va constitui și în viitor
cunoașterea, temeinică și aplicarea
neabătută de către tînăra generație
a concepției materialist-dialectice și
istorice despre lume și viață, a prin
cipiilor socialismului științific, a
Programului P.C.R. de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre co
munism, a operei secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
în cadrul consfătuirii au fost sta
bilite măsuri concrete și direcții de
acțiune pentru creșterea participării
active, responsabile a tineretului pa
triei la realizarea obiectivelor stabili
te de Congresul aj XII-lea și Confe
rința Națională ale partidului, pentru
formarea și dezvoltarea conștiinței
socialiste a tinerei generații, întă
rirea spiritului revoluționar în În
treaga activitate politică și organi
zatorică desfășurată de organizațiile
de copii și tineret. De asemenea, a
fost evidențiată necesitatea ca in
viitor să se asigure o îmbunătățire
substanțială a conlucrării, la toate
nivelurile, cu toți factorii cu atri
buții în acest domeniu. în vederea
deplinei convergente a influențelor
educative. pornind de la ideea că
flecare organizație și instituție tre
buie să-și îndeplinească cu toată
răspunderea sarcinile ce ii revin din
hotărîrile de partid și de stat, din
orientările și indicațiile secretarului
general al partidului.
într-o deplină unitate, participanții
la consfătuire au dat expresie hotărîrii lor ferme și nestrămutate de a
urma neabătut înaltul exemplu de
revoluționar consecvent și patriot
înflăcărat al tovarășului Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al
Partidului Comunist Român. de_ a nu
precupeți nici un efort pentru înfăp
tuirea hotăririlor Congresului a] XIIlea și Conferinței Naționale ale parti
dului. pentru prosperitatea neconte
nită a României socialiste și înain
tarea ei neabătută spre comunism.

între 9 și 11 februarie s-a des
fășurat, in Capitală, Consfătuirea
pe problemele educației comuniste,
patriotice și revoluționare a tinerei
generații, organizată de Comitetul
Central al Uniunii Tineretului Comu
nist, Consiliul Uniunii Asociațiilor
Studenților Comuniști din România
și Consiliul Național al Organizației
Pionierilor.
La lucrările consfătuirii au partici
pat cadre cu munci de răspundere
din sistemul U.T.C.. U.A.S.C.R. șl al
Organizației Pionierilor, precum și
invitați din partea factorilor colabo
ratori. a ministerelor și instituțiilor
centrale.
Participanții la consfătuire au ex
primat satisfacția de a trăi, munci și
învăța în cea mai strălucită epocă
din istoria multimilenară a poporu
lui nostru, inaugurată de Congresul
al IX-lea al Partidului Comunist
Român, și au reafirmat, și cu acest
prilej, în numele tuturor tinerilor și
copiilor patriei — români, maghiari,
germani și de alte naționalități — în
treaga dragoste și profunda recunoș
tință pentru grija statornică și pre
ocuparea generoasă pe care secreta
rul general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. le acordă zi de
zi formării comuniste, revoluționare
a tinerei generații.
în cadrul dezbaterilor, atît In plen
cît si în secțiuni, a fost reliefat fap
tul că rezultatele obținute de tînăra generație în muncă, la învă
țătură, în întreaga activitate economico-socială a patriei noastre, în
lupta întregului popor pentru dez
voltarea multilaterală a României sint
legate nemijlocit de calitatea și efi
ciența activității politice, organizato
rice și educative desfășurate, sub con
ducerea partidului, de organizațiile
de tineret si copii pentru formarea
Si dezvoltarea conștiinței socialiste,
educarea comunistă, revoluționară,
lărgirea orizontului de cunoaștere și
cultură al tuturor fiilor țării.
în spiritul exigentelor Programu
lui ideologic al partidului, al necesi
tății de a se realiza o nouă calitate în
domeniul muncii politico-educative,
consfătuirea a scos în evidentă o sea
mă de neajunsuri privind insuficien
ta legare a activității de formare
a conștiinței socialiste a tinerei ge
nerații de problemele muncii, inefi
cienta și formalismul unor acțiuni în
treprinse pentru ridicarea nivelului
ideologic și formarea profilului mo
ral, comunist al tineretului si copiilor,
lipsa de combativitate împotriva unor
manifestări negative din comporta
mentul acestora.
Din perspectiva răspunderilor noi,
superioare puse în fața organizațiilor
de copii si tineret de secretarul ge

9,30 Clubul tineretului
10,00 Din țările socialiste
10.30 Din viața de concert a Capitalei,
Selecțiuni din concertele orches
trelor simfonice ale Radiotelevi.... ziunil și Filarmonicii „George
Enescu”.
1'1,35 Film serial : Jean Christophe
12.30 Scena și ecranul
13.15 Muzica... nimic mal simplu î
14.15 Satul văzut dlntr-o înaltă per
spectivă
14.30 Mic dicționar de operă și balet.
Litera „T“ (V)
15.20 Teatru TV : „Scapino” de Mollâre.
Producție a studiourilor de tele
viziune engleze B.B.C.
16.35 Desene animate — Slndbad mari
narul
17,00 Serata muzicală TV
18.30 Orizont cultural
19,00 Telejurnal
19.15 Telerama
19.45 Seară de operă. „Madame Butter
fly” de G. Puccini. Prima parte.
20.45 România pitorească
21,05 Jaz in nocturnă '
21,50 Telejurnal 0 Sport
22,00 închiderea programului.

DUMINICA, 12 FEBRUARIE
Programul 1
8.30 Teleșcoală. Consultații pentru învățămîntul seral. Bacalaureatul
’84. Fizică : Mișcarea oscilatoria
armonică
9,00 Almanahul familiei
9.30 De strajă patriei
10,00 Muzica pentru toți
10,30 Viața satului (parțial color}
TI,45 Lumea copiilor
43,00 Album duminical. Din sumar : te
legrame de presă, reportaje, mu
zică și umor, desene animate, ru
brica „Telesport".
50,00 Film serial : „Viața lui Leonardo
da vinci” (color). Episodul 8
18.35 Micul ecran pentru cel mici. O
lume minunată
13.50 1 001 de seri
19,00 Telejurnal (parțial color)
19,15 Cîntarea României. Spectacol 'or
ganizat de Televiziunea română
în colaborare cu Comitetul de
cultură și educație socialistă al
Județului Brăila.
19,55 Telecinemateca (color). Ciclu! :
Mari actori, mari regizori. „Tatăl
lui Eddie”. Premieră pe țară. In
distribuție : Glenn Ford, Shirley
Jones, Stella Stevens, Dinah Mer
rill. Regia : Vincente Minnelli.
21.35 Varietăți muzicale
21.50 Telejurnal (parțial' color). Sport
22,00 închiderea programului.

LUNI, 13 FEBRUARIE
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Orizont tehnico-ștlințlfic
20,40 Film românesc in serial. Ecrani
zări după opere literare. „Dinco
lo de pod”. Producție a Casei de
filme Unu. Adaptare după roma
nul „Mara” de loan Slavici. Regia :
Mircea yerolu. Ultimul episod.
21,05 Stop-cadru pe mapamond
21.20 Amintiri muzicale
21.35 Civica
21,50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

Programul 2
8.30 Melodii populare
9,00 Din marea carte a patriei

Buzău. Sub senericul ..TrePte
de lumină", pe 8 trasee, cuprinzînd
toate localitățile județului Buzău,
s-a dat startul „Albumului-ștafetă",
în cinstea aniversării a 40 de ani
de la revoluția de eliberare socială
și națională, antifascistă și antiimperialistă și a celui de-al XIII-lea
Congres al partidului. în paginile
albumului, detașamentele și unită
țile de pionieri vor înscrie cele mai
semnificative acțiuni realizate în
cinstea marilor evenimente politi
ce ale anului. De asemenea. în toate
unitățile de pionieri din județ se
desfășoară etapa pe detașamente a
concursului județean de creație li
terară „Portret de tară nouă". (Stelian Chiper).
0o|j în organizarea secției d®
propagandă a Comitetului județean
Dolj al P.C.R., a avut loc consfă
tuirea anuală a cineamatorilor doljeni. Dezbaterile, desfășurate pe
baza prezentării unor materiale de
sinteză și după vizionarea unor fil
me documentare, premiate în ca
drul Festivalului național „Cîntarea
României", au relevat necesitatea

• CONDUCEREA
NAVEI DE LA DISTANTă, Firma constructoare de
nave „Konokawa Maru" a anun
țat că a pus Ia punct un sistem
de aparate prin care un coman
dant de navă poate asigura
conducerea vasului. indiferent
unde s-ar afla. Aparatura este
alcătuită dintr-un sistem de
microfoane aflate tn legătu
ră cu un calculator electronic.
Ha rindui său conectat cu in
stalațiile din camera motoarelor
și a timonei. Calculatorul însă
nu acționează decit la comenzile
date in engleză — cu... accent
japonez ! Totodată, constructorii
susțin că cel care dă comenzile
nu trebuie să-și schimbe glasul
nici, chiar în situațiile critice,
deoarece instalațiile — foarte

intensificării activității politicoeducative desfășurate de organele
și organizațiile de partid, de sindi
cat și U.T.C., a racordării tematicii
filmelor la problematica majoră
a vieții economico-sociale din
toate localitățile doljene. (Nicolae
Bâbălău).
Mureș TimP <*e doua zii®.
Ia Tirgu Mureș a avut loc o con
sfătuire interjudețeană cu tema :
„Coregrafia — in mișcarea artisti
că de amatori". Au participat in
structori coregrafi, specialiști și
metodiști de la centrele de îndru
mare a creației populate din jude
țele Bistrița-Năsăud, Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Hunedoara,
Alba și Mureș. Cu acest prilej, la
sediul Muzeului județean Mureș a
fost vernisată o expoziție de cos
tume populare și a avut ioc un
spectacol susținut de formații ar
tistice mureșene, laureate ale Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei". (Gh. Giurgiu),
Ialomița. £n cadrul ..Decadei
culturii", organizată de Consiliul
municipal de educație politică și

sensibile — ar putea să funcțio
neze haotic și nava să-și schim
be cursul.

® PIELE ARTIFICIALĂ.
Cercetători din numeroase labo
ratoare ale lumii caută să obți
nă o niele artificială cît mai aprooiatâ de cea naturală si care
să o Doată înlocui pe aceasta din
urmă, salvind astfel viața celor
ce au suferit arsuri grave. Oa
meni de știință din S.U.A. au
realizat o Piele artificială com
pusă din două straturi : cel de
dedesubt, alcătuit din colagen
și din ,substanțe extrase din
cartilaje de rechin, și cel de
deasupra — dintr-o peliculă de
masă plastică siliconică. După
refacerea pielii naturale, stratul
de colagen este absorbit, iar cel

■ Prin aplicarea «stăruitoare a
unui program de măsuri tehnico-organizatorice și îmbunătățirea teh
nologiilor de fabricație, colectivele
de oameni ai muncii, din întreprin
derile industriale ale județului Vas
lui au economisit, in perioada care
o trecut din acest an, peste
2 150 000 kWh energie electrică.
■ După mai puțin de o lună de
la intrarea în funcțiune, turnătoria
de fontă cu o capacitate de 7 000
tone anual de la întreprinderea de
utilaj petrolier și minier „1 Mai”
Ploiești produce la parametrii pro
iectați.
■ Urmare a extinderii In perime
trul său a activității petroliere, co
muna Stoina, județul Gorj, va cu
noaște ample prefaceri economicosociale. Aici a început construirea
primelor 80 de apartamente prevă
zute in planul pe 1984, destinate
familiilor de petroliști care se sta
bilesc in această zonă.
■ In perioada care o trecut din
acest an, colectivul întreprinderii electrocentrale Porțile de Fier a
produs, peste prevederile de plan,
35 milioane kWh energie electrică.
La consumul propriu s-a înregistrat
o economie de peste 1,2 milioane
kWh.

■ Constructorii din Clmpulung,
județul Argeș, lucrează de zor la
cele 500 de apartamente prevăzute
în planul pe acest on, precum și
la darea cît mai repede în folosin
ță a unui nou spital cu 360 da
paturi.
U Colectivele de muncă din In
dustria județului Bacău au asimilat
și introdus in fabricație numeroase
produse și repere noi, a căror va
loare se ridică la peste 195 mi
lioane lei. In același timp, au fost
recondiționate și reintroduse in pro
cesul de producție piese de schimb
și subansamble în valoare de
aproape 280 milioane lei.
■ Orașul Sulina a fost conec
tat la rețeaua telefonică interur
bană. Prefixul localității : 915.
S Lucrătorii Combinatului de ce
luloză și hirtie din Suceava acțio
nează cu pricepere pentru valorifi
carea tuturor resurselor energetice
secundare. Astfel, aerul cald, rezul
tat de Io procesul de fabricare o
hîrtiei gumat?, este acum captat șl
folosit Io încălzirea spațiilor pro
ductive, fapt care duce Io econo
misirea unor importante cantități de
combustibil convențional.
■ Prin contribuția crescătorilor
de animale din comuna Izvoarele,

Județul Teleorman, pe o suprafață
de 17 hectare au fost efectuate lu
crări de combatere a excesului de
umiditate. Pe terenul readus astfel
In circuitul agricol se amenajează
in prezent o pășune.
® Un colectiv de muncitori, In
gineri și tehnicieni de la întreprin
derea de utilaj greu Brăila a rea
lizat o mașină pentru prelucrarea
corpurilor de distribuitoare. Cu ajutorul ei s-a obținut o creștere o
productivității muncii la operațiile
respective de zece ori.
■ Captind un izvor geotermal In
vecinătatea satului, localnicii din
Livada-Nojorid, județul Bihor, și-au
amenajat un ștrand. Folosind aceeași resursă, ei aU finalizat zile
le acestea și construcția unei sere
pentru legume și flori.
■ La Satu Mare a luat ființă un
cabinet stomatologic destinat in ex
clusivitate tinerilor intre 16 și 21 de
ani. Aici se desfășoară, in condiții
optime, atît tratamentele propriuzise, cit și o susținută activitate pro
filactică.
■ Jumătate din cele 62 de mo
dele de ceasuri contractate în aeest an de întreprinderea „Victoria”
din Arad sini noi, intre care cea
suri deșteptătoare și pendule de pe
rete de diferite forme și mărimi, dar
care merg ca... ceasul.
■ In ansamblul de locuințe
„Griviței” din municipiul Botoșani
s-a dat In folosință un mare complex comercial. Anul 1984 este socotit o etapă de virf pentru comerțul botoșănean, urmind să fie puse
la dispoziția populației 11 500 mp
spoții de desfacere, îndeosebi in
noile ansambluri de locuințe.
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Jocurile Olimpice de iarnă
BELGRAD II (Agerpres). — Nin
soarea persistentă și vîntul puternic
continuă să perturbeze programul
Jocurilor Olimpice de iarnă de Ia
Sarajevo, mai ales in probele alpine
ce urmau să se dispute pe pîrtiile
de la Bielașnița și Jahorina. Pentru
a treia zi consecutiv, întrecerile
masculine și feminine de coborîre au
fost amînate. Organizatorii au decla
rat că vizibilitatea foarte redusă a
împiedicat chiar și desfășurarea an
trenamentelor prevăzute pentru simbătă la prînz. Cele două probe au
fost reprogramate pentru luni 13 fe
bruarie.
Proba de biatlon 20 km s-a dispu
tat în condiții acceptabile, deși a nins
în tot timpul cursei. Pe primul ioc
s-a clasat Peter Angerer (R.F. Ger
mania) cu timpul de t h U’52”7/10
(2’ penalizare), urmat de Frank-Peter Roetsch (R D.G.) — Ia 1’28”7/19
(3), Eirik Kvalfoss (Norvegia) la
2’09”7/10 (5).
Proba de bob două persoane s-a
Încheiat cu victoria echipajului seIpund Sa'l -R.D. Germane, care, In cele
bj4 manșe, a realizat 3’25”56/100, urmat
de R.D. Germană I 3’26”04/100 și
fU.R.S.S. II 3’26”16/100. Pilotul echipajiffui învingător, Wolfgang Hoppe,
inginer mecanic de profesie, a fost
un polisportiv, remarcîndu-se in ti

nerețe ca atlet (decatlonist) și înotă
tor. Echipajul român (Duminicel —
Petrariu) s-a situat pe locul 18. cu
timpul de 3’32”36/100.
în competiția feminină de săniuțe,
după trei manșe, conduce Ștefi Mar
tin (R.D.G.) cu timpul de 2’01”998/
1000, urmată de Bettina Schmidt
(R.D G.) 2’05”227/t 000. Gabrieia Haja
(România) ocupă locul 13 cu timpul
de 2’08”931/l 000.
La masculin, in concursul de să
niuțe, tot după trei manșe, conduce
Paul Hildgartner (Italia) cu 2’18”324/
1 000. Ion Apostol (România) este
clasat pe locul 14, cu 2’21”336fi 000.
Simbătă s-a desfășurat și concursul
de sărituri de Ia trambulina de 70 m
contînd pentru combinata nordică.
Pe primul loc s-a clasat Thom Sand
berg (Norvegia) cu 214,7 puncte (să
rituri de 86 și 88 m).
Rezultate din turneul de hochei pe
gheață : ’ U.R.S.S. — Iugoslavia 9—1
(4—0, 1—1. 4—0) ; Cehoslovacia —
Austria 13—0 (0—0, 6—0, 7—0).
Astăzi se reia concursul de patinaj
viteză cu proba masculină de 5 000 iii:
Pe muntele Igroan se va desfășura,
proba feminină' de schi-fond — 5 km
și proba masculină de 15 km pentru
combinata nordică. Vor avea loc, de
asemenea, ultimele manșe în compe
tiția de săniuțe.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
FOTBAL. Astăzi se va juca la Moinești primul mec oficial din noul se
zon fotbalistic. De la ora 11. se vor
întrece echipa locală Petrolul cu
Dinamo București, in „16“-cimile
„Cupei României".
Echipa campioană va folosi urmă
toarea formație : Moraru — Rednic,
I. Mann, Nicolae. Stănescu — Movilă
(Muițescu), Dragnea, Custov — Țălnar
(Turcu), Ăugustin, Orac.
BOX. Luni vor avea loc Ia Brăila
ți Galați primele gale ale „Turneu
lui primăverii". S-au înscris la com
petiție peste 300 de pugiliști.
La Brăila vor avea loc meciurile
la categoriile de greutate semimuscă,
cocoș, semiușoară. semimijlocie. mij
locie și grea, iar la Galați partidele
din celelalte categorii.
Printre noutăți, semnalăm reintra
rea valorosului boxer Viorel Ioana,
de la Muscelul, precum și evoluția
sub culorile Stelei a vicecampionilor
mondiali de tineret din anul 1983 —
Marian Fănățan și Paizs Miklos.
TIR. La poligonul Dinamo din
j

CARNET CULTURAL
cultură socialistă Slobozia, s-au
desfășurat manifestări și activități
cu un bogat conținut politic, edu
cativ și artistic : expuneri și sim
pozioane, dialoguri cu brigăzile ști
ințifice, intîlniri cu scriitori și edi
tori. expoziții de artă plastică și de
carte, premiere cinematografice,
spectacole teatrale, montaje muzical-coregrafice și momente poetice.
Manifestările s-au desfășurat la
casele de cultură și cinematogra
fele din localitate, precum și la
punctele de documentare, cluburi
și școli. (Mihai Vișoiu).
Caraș-Severin. Din
tîva cabinetului județean pentru
activitatea Ideologică și politicoeducativă și a comitetului de
partid din Combinatul siderurgic
din Reșița, la această mare unitate
a avut loc o nouă manifestare a
brigăzii științifice pe tema : „Ști
ința — mijloc de cunoaștere și

de silicon se desprinde singur
sau este îndepărtat de către me
dic. In acest mod a fost salvată
viata unui adolescent care su
ferise arsuri totalizînd circa
două treimi din suprafața pielii.

® 160 KM NUMAI
CU 4 LITRI DE BENZI

□

București continuă Balcaniada de tir
redus (10 m — arme cu aer compri
mat).
în programul de azi : de la ora 9
— probele de pușcă și cele de pistol
40 „d“.
BASCHET. în sala Dinamo, de la
ora 9,45. Rapid — Dinamo, meci din
campionatul masculin ; în sala Floreasca. de la ora 9. meciuri mascu
line și feminine, terminind cu „capul
de afiș". Politehnica — Olimpia.
BIATLON. Pe pîrtia de la Valea
Rîșnoavei de lingă Predeal s-a în
cheiat competiția de biatlon pentru
juniori „Concursul Prietenia", la care
au participat sportivi din Bulgaria.
Cehoslovacia R.D. Germană, Polonia.
Ungaria. U.RS.S. și România.
Proba de ștafetă 3X7,5 km a fost
cîștigată de echipa R.D. Germane, cu
timpul total de 1 h 28'34“4/10. Pe
locurile următoare s-au situat
U.R.S.S., Cehoslovacia, Polonia, Româ
nia (Sorin Popa, Basarab Abriham,
Șandor Csedo) — 1 h 39’20”5/10, Bul
garia. România (II) si Ungaria.

transformare a naturii". Acțiunea a
cuprins și vizionarea unui ciclu
de filme documentare pe această
temă. Aceeași brigadă științifică va
desfășura acțiuni asemănătoare în
rîndul oamenilor muncii de la în
treprinderea de construcții de ma
șini și întreprinderea de construc
ții și montaje metalurgice din lo
calitate. (Nicolae Cătană).
Suceava. ..Cunoașterea ștHfflțifică" și „Tribuna muncii politicoeducative" — sint titlurile a două
broșuri tipărite la Suceava sub
egida consiliului județean de edu
cație politică și cultură socialistă.
Ele prezintă experiența factorilor
educaționali in formarea și dezvol
tarea concepției materialist-științitice a maselor, precum și in folosi
rea mijloacelor muncii politice
pentru antrenarea tuturor forțelor
la transpunerea In viață a obiecti
velor de dezvoltare economico-socială a patriei. (Sava Bej'inariu).
Botoșani, Sub egida comitetului județean pentru cultură șl
educație socialistă și a direcției

Tovarășa Tamara Dobrin. pre
ședinte executiv al Consiliului Na
tional al Frontului Democrației și
Unității Socialiste, a trimis o tele
gramă de condoleanțe Consiliului
General al Frontului Democratic din
Republica Populară Socialistă Alba
nia. în legătură cu încetarea din
viată a tovarășului Myslim Peza. vi
cepreședinte al Consiliului General
al Frontului Democratic din Repu
blica Populară Socialistă Albania.

soră medicală iretr-un spital, mărturi
sește : „Ostașii români ne-au ajutat
mult, ne-au dat medicamente și ban
daje. alte materiale pentru rănitii ci
vili. pentru copii și marne".
Drept semn al cinstirii memoriei
bravilor ostași români care și-au
vărsat singele în bătăliile pentru eli
berarea Budapestei, pe soclul de gra
nit al monumentului ridicat de mun
citorii din industria siderurgică și a
construcțiilor de mașini din oraș,
aflat in cimitirul Răkosliget, stă
scris : „Glorie eroilor români care
și-au jertfit viata in lupta împo
triva fascismului, pentru eliberarea
poporului frate ungar".
Pe pietrele funerare din cimitir ci
tim citeva nume : soldat Balosiu Ni
colae, soldat Florea I. Nicolae. capo
ral Drăgulescu I. Dănilă, sergent
major Pruruariu N. Mihăilă. subloco
tenent Belerci-u Nicolae...
în piața din centrul orașului De
brețin, un frumos monument, înfățișind o femeie cu mina dreaptă spri
jinită pe casca unui soldat român
mort, stă scris : Ridicat cu pioasă
recunoștință in memoria ostașilor
români căzufi pentru eliberarea De
breținului. Iar în comuna Megyasză,
unde s-au desfășurat lupte înverșu
nate pentru .cîștigarea, unor poziții
strategice, în munți, spre Cehoslo
vacia, cimitirul eternizează memoria
celor 1 600 de os
tași și ofițeri ro
mâni căzuți aici
în luptă.
Expresie a re
cunoștinței
față
de faptele de vi
tejie și sacrifi
ciile de singe ale
ostașilor români
stau toate cele 19 monumente
și pietre funerare ridicate în
memoria ostașilor români, ca și
mormintele lor situate în 311 lo
calități acoperite de fiori în aceste
zile. Analizînd participarea armatei
române la eliberarea Ungariei, isto
ricul Csatari Daniel scria : „Poporul
ungar nu va uita jertfele de singe
pe care le-a dat poporul român pen
tru eliberarea tării și cîștigarea inde
pendentei naționale, in lupta pentru
construirea unei Ungarii socialiste".
Amintirea faptelor eroice de acum
39 de ani este un prilej de a evoca,
totodată, dezvoltarea largă pe care
au cunoscut-o în ultimele decenii, de
când in România și Ungaria a fost
instaurată puterea populară, relațiile
dintre ceie două țări pe cele mai di
verse planuri — politic, economic,
tehnico-științific și cultural. Un ca
dru fertil in acest sens a oferit Tra

39 de ani de la eliberarea
Budapestei

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul 18
februarie ora 20 — 15 februarie, ora 20.
In țarăî Vremea va fl rece, geroasă
noaptea. îndeosebi în Jumătatea de
no”d a tării. Cerul va fl schimbător.
F*e alocuri, tn estul si sud-estul tării
vor cădea ninsori slabe. In rest, nin
sori Izolate. Vlntul va sufla slab, ptnă
la moderat, exceptînd litoralul, unde
va prezenta Intensificări de scurtă du
rată. Temperaturile minime vor fl cu
prinse între minus 15 sl minus S gra
de. izolat mal coborîte. maximele vor
oscila intre minus 8 si plus 4 grade. Pa
alocuri, ceată cu depunere de chiciură,
în București s Vremea va fl rece. În
deosebi noaptea șl dtmineata. Cer
schimbător, favorabil ninsorii
Slabe.
Vîntul va sufla slab, pînă la moderat.
Temperaturile minime vor ti cuprinsa
Intre minus 8 81 minus 4 grade, cele
maxime vor oscila între minus 3 grade
și plus un grad. (Margareta Struțu,
meteorolog de serviciu).

De la Inspectoratul
General al Miliției
— Direcția Circulație —
Avtnd In vedere condițiile meteorutiere nefavorabile, existente în
majoritatea județelor tării, se Im
pune ca toți conducătorii auto amatori să nu mai circule cu auto
turismele proprietate personală pe
arterele rutiere, pentru a nu îngreu
na activitatea utilajelor care acțio
nează la deszăpezire, precum si pen
tru a evita producerea de acci
dente.
Organele de miliție vor continua
să acționeze permanent penitru in
terzicerea unor astfel de deplasări
in toate județele.

agricole județene. In cursul lunii
februarie se desfășoară un amplu
ciclu de acțiuni politico-educative
și artistice sub genericul „Luna
convorbirilor agricole". Spectacolele
artistice prezentate la căminele
culturale sătești sint precedate de
dialoguri între săteni și specialiști
ai unor stațiuni de cercetări agri
cole din întreaga țară. (Silvestri
Ailenei).
îași. I® 5ntîmPinarea Zilei e®«
Teriștilor. la Pașcani se desfășoară
cea de-a IX-a ediție a „Zilelor
educației și culturii pășcănene",
manifestare înscrisă in Festivalul
național
„Cîntarea
României".
Timp de 10 zile, vor avea loc ac
țiuni politico-ideologice și cultural-artistice menite să scoată tn
evidență realizările obținute de po
porul nostru in anii construcției
socialiste, cu deosebire după Con
gresul la IX-lea al partidului. De
asemenea, se vor organiza ma- .
nifestărl de educație juridică, materiaiist-ștlințifică și estetică a ma
selor, de popularizare a cărții și fil
mului etc. (Manele Corcaci).

RETUTINDEN!

NA — aceasta este performan
ța neobișnuitului vehicul din
fotografie, combinație de moto
cicletă și automobil cu o carose
rie aerodinamică. El are un mo

...13 februarie. Zi memorabilă pen
tru populația Budapestei, pentru po
porul ungar, zi in care, cu 39 de
ani in urmă, pe cea mai înaltă clă
dire a orașului a fost arborat steagul
victoriei, vestind eliberarea principa
lului bastion al fascismului de pe te
ritoriul țării. Așa cum consemnează
istoria și îșl amintesc mulți localnici,
la dobîndirea acestei mari victorii,
alături de eroica armată sovietică, o
contribuție de seamă a adus armata
română, care a dat grele jertfe de
singe pentru libertatea poporului
ungar.
„Operațiunea Budapesta" a fost,
după ’ cum se știe, una din marile
acțiuni militare ale celui de-al doilea
război mondial, începută in prima zi
a anului 1945 și încheiată după aproape o lună și jumătate de aprige
bătălii. Simțindu-și sfîrșitul aproape,
hitleriștii și aliații lor szalașiști au
opus o rezistență crincenă. Unitățile
fasciste ridicaseră un puternic sistem
defensiv — cîmpuri de mine, tranșee,
obstacole din beton armat. Luiptînd
cu vitejie, infringind rezistenta ina
micului. trupele române și cele so
vietice se apropiau pas cu pas de
capitală. în retragerea lor. fasciștii
distrugeau totul : poduri, căi ferate,
instalații electrice, uzine și fabrici,
în orașul propriu-zls. transformat
intr-o adevărată fortăreață, fiecare
clădire devenise
cazemată. Au tre
buit cucerite prin
grele lupte stra
dă cu stradă, casă
cu casă. Acoperindu-se de glo
rie, ostașii ro
mâni au eliberat
astfel, rînd pe
rînd, gara Keleti, cazarma „Franz
Jozsef", clădirea Poștei centrale, Fa
brica de cauciuc, Fabrica de măști
de gaze, Facultatea de medicină ve
terinară și multe, multe alte puncte
fortificate.
Odată cu eliberarea Budapestei se
Încheia un șir de acțiuni ofensive
victorioase declanșate de forțele
noastre armate pe teritoriul țării ve
cine, acțiuni declanșate încă de la
sfîrșitul anului 1944. La aceste
acțiuni au participat 17 divizii
de infanterie și cavalerie, înca
drate în armata 1 și 4 română, un
corp aerian, două brigăzi de artilerie
antiaeriană, militari și specialiști în
căi ferate, alte efective militare —
in total 210 000 de soldați și ofițeri,
în cadrul operațiunilor militare, osta
șii români au eliberat 1 237 de locali
tăți, între care 14 orașe. Ei au asaltat
3 masive muntoase — Matra, Biikk

tor de motocicletă și două roți
— una în față, cealaltă în spate.
Are însă și alte două roți am
plasate in „aripile" prevăzute
cu arcuri. Aceste roți suplimen
tare ating pămintul numai la
viraje si in timpul frînărilor.
Originalul automobil, construit
in Japonia, cintărește numai
520 kg.

• PENTRU PROTEJA
REA TAJ-MAHAL-ULUL
Construit acum 340 de ani. ves
titul monument din marmură
albă Taj-Mahal din orașul in
dian Agra se află într-o avansa

In fotografii : Placă

comemorativă șl monumente ale eroilor
cimitirul Răkosliget din Budapesta

81 Hegyalia, au forțat 4 cursuri de
apă — Tisa, Bodrog, Ipody și Hemad,
au dezamorsat nenumărate cimpuri
de mine. Fiecare izbindă a costat
scump. 42 700 de soldați și ofițeri ro
mâni pierind în încleștările cu ina
micul pe cimpurile de luptă din Un
garia.
Martori oculari își amintesc și azi
cu emoție de eroismul militarilor ro
mâni. Tari Jozsef. pensionar de la
■căile ferate, ne spune : „în pădurea
Szentkyrăli din hotarul comunei
Suisap, la circa 30 de km de Buda
pesta, fasciștii aveau amenajat un
puternic zid de apărare pentru stră
pungerea căruia ostașii români au
luptat cu vitejie. Au căzut multi. La
noi, in cimitirul comunei sint ingropati circa 250 de ostași români, pe
care ii socotim eroii noștri, copiii
noștri".
Cruțînd monumentele de artă, in
stituțiile culturale, tot ce putea fi fe
rit de distrugere, ostașii români au
ocrotit, in același timp, cu grijă popu
lația civilă, au venit in sprijinul ce
lor bolnavi, al bătrânilor, femeilor și
copiilor. Numai armata 1 română a
distribuit populației 275 000 de porții
de mincare caldă. 40 000 kg de piine.
alte produse alimentare. în nume
roase tabere ale armatei române,
unde erau medici. aceștia au dat
consultații civililor, au făcut inter
venții chirurgicale, au luat parte la
alte activități umanitare. Comoortarea ostașilor și ofițerilor români a
lăsat urme de neșters in memoria
populației. Bătrina Urmas Ignatnă,
în vîrstă de 70 de ani. din comuna
TopiasecsS, își aduce aminte de acele
timpuri : „Aveam 7 copii, toți mici.
Comandamentul armatei române s-a
instalat intr-o casă vecină. Nu uit
piinea pe care ostașii români o dă
deau copiilor mei. Au stat aici două
săptămini. Păstrăm memoria celor
morți in cimitirul nostru din comu
nă", La rindui ei. Kiss Etelka, fostă

tă stare de degradare datorită
poluării mediului eu bioxid de
sulf de la întreprinderile indus
triale din apropiere. Pentru a
salva monumentul, autoritățile
indiene au luat unele măsuri,
printre care si prelucrarea, la
rafinăria petrolieră de la Matu
ra. situată In apropierea Agrei,
a țițeiului cu un conținut mai
scăzut de sulf. Acum, specia
liștii susțin că In atmosferă s-a
redus cantitatea de sulf Ia un
nivel care nu mai prezintă pe
ricol pentru monument

• DUPĂ ȘAPTE SE
COLE. Cea mai 'mică mone
dă britanică — de o jumătate
de pence — a fost abandonată

după șapte secole de existență.
Acest fapt se datorește. în spe
cial. devalorizării, inflației și
creșterii prețurilor, intervenite
In ultimii ani. Practic, monedele
respective — realizate dintr-un
aliaj de aramă, zinc șl cositor,
au o valoare mai mare decit cea
pe care o reprezintă. Ca urma
re. din cele 2,5 miliarde exem
plare puse în circulație, cam un
miliard au dispărut in ultimul
deceniu.

• VESTIGIILE UNUI
ORAȘ MULTIMILENAR
fost scoase la lumina zilei de
către arheologi chinezi în ju
dețul Dengfeng din provin
cia Henan. După părerea lui

români

in

tatul de prietenie, colaborare și asis
tentă mutuală din 1948, căruia i-a
succedat tratatul din 1972. în evolu
ția ascendentă a raporturilor românoungaire un rol determinant il au legă
turile de prietenie dintre P.C.R. și
P.M.S.U. și. in acest cadru, intilnirile și convorbirile dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Jânos
Kădâr, care au deschis noi perspec
tive colaborării.
Cu bune rezultate se dezvoltă co
laborarea economică. Astfel, în baza
acordului comercial pe anii 1981—
1985. inclusiv a înțelegerilor de lăr
gire și dezvoltare a schimburilor co
merciale bilaterale, in actualul cin
cinal volumul schimburilor de bu
nuri materiale va fi de aproape pa
tru ori mai mare decit in cincinalul
1971—1975. Pentru schimbările calita
tive ce s-au produs de-a lungul ani
lor în relațiile economice dintre celsS
două țări este semnificativ faptul că
ponderea produselor din sfera indus
triei de mașini reprezintă 50 la sută
dim volumul total al schimburilor re
ciproce. în actuala etapă se depun
eforturi pentru imbunătățirea în con
tinuare a structurii schimburilor, po
trivit posibilităților și cerințelor unei mai bune aprovizionări a econo
miilor celor două țări cu o serie de
produse. S-au dezvoltat, de aseme
nea, relațiile pe plan științific și cul
tural, în alte domenii de interes re
ciproc.
Evocind acest drum ascendent al
colaborării, acum, la cea de-a 39-a
aniversare a eliberării Budapestei,
popoarele celor două țări vecine îm
părtășesc convingerea că dezvoltarea
în continuare a raporturilor priete
nești româno-ungare este, fără în
doială. în folosul reciproc, al cauzei
generale a socialismului, păcii și în
țelegerii internaționale.
N. CHILIE
!
Budapesta
A.» URZICA

An Jinhual, directorul Institu
tului de arheologie din He
nan. este vorba despre ruinele
orașului Yangcheng, capitala
primei dinastii chineze Xia,
care a domnit aproximativ intre
secolele XXII sau XXI nînă în
secolul XVII — l.e.n. Au fost
descoperite zidurile de apărare,
mii de vase de ceramică si gre
sie. obiecte din os si lin piele
de vacă, fragmente ale unui re
cipient din bronz. Testele cu
carbon atestă că virsta lor este
de aproximativ 4 00C de ani.
Fragmentele recipientului de
bronz reprezintă cel mai vechi
obiect din acest metal descope
rit pină acum in China centra
lă și atestă dezvoltarea remar
cabilă a forțelor de producție in
timpul acestei dinastii.

Schimb te mesale intre președintele
României si președintele Paklstanukii

„Președintele Nicolae Ceaușescu - militant
consecvent pentru înfăptuirea idealurilor
de pace și progres ale umanității

ISLAMABAD .11 (Agerpres), —
Din partea
tovarășului Nicolae
Ceaușescu, președintele Republicii
Socialiste România, și a tovarășei
Elena Ceaușescu au fost transmise
calde salutări președintelui Repu
blicii Islamice Pakistan, generalul
Mohammad Zia-Ul Haq și doamnei
Zia-Ul Haq, însoțite de cele mâi
bune urări de sănătate șl fericire
personală, de pace și bunăstare
poporului pakistanez prieten.
Exprimînd vii mulțumiri pentru
mesajul primit, președintele Mo
hammad Zia-Ul Haq a rugat să fie
transmise tovarășului Nicolae
Ceaușescu
și
tovarășei
Elena
Ceaușescu cele mai calde salutări și
cordiale urări de sănătate și fericire,
de progres și prosperitate poporu
lui român prieten. Președintele ZiaUl Haq a subliniat înalta apreciere
de care se bucură în Pakistan
șeful statului român, pentru activi
tatea sa pe plan internațional, pusă
în slujba păcii și colaborării interna

cierea și sprijinul mai multor state
se află președintele Nicolae
Ceaușescu, o continuă creștere și
participante la conferință".
prezintă aspecte ale relațiilor eco
România a prezentat la Confe
nomice ale patriei noastre, politica
rința de la Stockholm măsuri visa de largă deschidere, preocu
zînd eliminarea suspiciunii și a
parea constantă pentru extinderea
sentimentului de insecuritate pro
raporturilor de prietenie și de co
vocate de unele activități militare,
laborare cu țările lumii.
scrie la rîndul său cotidianul fran
cez „LE MATIN". Măsurile —
Săptămînalul portughez „EXscrie ziarul francez — includ În
PRESSO" scoate in evidență ini
cheierea
unui tratat general euro
țiativele și propunerile tovarășului
pean de nerecurgere la forță, crea
Nicolae Ceaușescu menite să con
rea de zone denuclearizate, inter-,
tribuie la îmbunătățirea climatului
zicerea staționării de noi trupe
de pace in Europa și in lume.
în alte țări, notificarea maSubliniind poziția consecventă a ■ străine
nevrelor
militare pornind de la un
României cu privire la necesitatea
nivel
minim,
toate acestea vizind
eliminării pericolului reprezentat prevenirea riscului
unui atac nu
de instalarea noilor rachete nuclear prin surprindere.
cleare in Europa, săptămînalul
Ziarul elvețian „NEUE ZURpreședintelui CHER
evocă ‘ inițiativele
, ZEITUNG" subliniază in
României, apelul- său la reluarea tr-un
comentariu privind Confe
dialogului de la Geneva, propune
rința
de
la Stockholm principalele
rile vizind un program efectiv de
idei
cuprinse
româ
dezarmare și înghețare a bugetelor nesc prezentatinindocumentul
capitala suedeză.
militare.
diția de bază a păcii", relevă re
O altă publicație elvețiană, „DER
Sub titlul „România prezintă Ia BUND", evidențiază .faptul- că
vista indiană „DETENTE", în ar
Conferința pentru dezarmare în propunerile românești vizează re
ticolul „CEAUȘESCU — ROMÂ
Europa un plan pentru eliminarea ducerea riscului izbucnirii unui
NIA — PACE". „O confirmare eloc
amenințării unui război nuclear", conflict militar în Europă ; „BAS
ventă a adevărului, adesea subliniat
ziarul spaniol „EL PAIS" relevă
de președintele Nicolae Ceaușescu,
LER ZEITUNG" prezintă, Ia rîndul
că numai calea negocierilor, oricit ansamblul de măsuri avansat la
său, pe larg propunerile țării noas
tre.
Agenția vest-germană DPA, relevînd preocuparea deosebită a ță
Relatări și comentarii ale presei
rii noastre pentru reducerea neîn
crederii și a sentimentului de in
internaționale consacrate demersurilor
securitate provocate de activitățile
militare, reia principalele puncte
și inițiativelor președintelui României
ale propunerilor românești.
în vederea soluționării problemelor
Cotidianele braziliene „ESTADO
DE SA6 PAULO
___ >1“ Și JORNAL DE
arzătoare ale contemporaneității
BRASILIA" au
.... publicat
.
și ele relatări
consacrate
propunerilor
României la Conferința de la
de lungă și anevoioasă ar fi, este Stockholm, al cărui obiectiv este Stockholm.
in interesul popoarelor, o constituie eliminarea sentimentelor de insecu
Co-tid.ia.nul „THE
,,....... EGYPTIAN
........... .......
încheierea cu rezultate pozitive a
ritate provocate de activitățile mi GAZETTE"' a relatat de asemenea
reuniunii de la Madrid. Activitatea
litare, elaborarea unui- tratat ge- pe larg despre' poziția României,
personală a președintelui Nicolae
neral-european care să angajeze concepția și considerentele pre
Ceaușescu, contribuția sa directă la
statele semnatare să nu recurgă la ședintelui Nicolae Ceaușescu, pro
stimularea negocierilor și realizarea
forță, interzicerea. desfășurării de punerile privind măsuri de încre
obiectivului reuniunii s-au bucurat
noi trupe și a creării de baze mili
dere și securitate și. pentru dezar
de aprecieri în întreaga lume" —
tare pe teritoriul altor state, mare, prezentate la Conferința de
relevă articolul.
crearea unui organ consultativ per
la Stockholm.
Articolul evidențiază, de aseme
manent însărcinat cu rezolvarea
TELEVIZIUNEA IRAKIANĂ a
nea, activitatea susținută a șefului
crizelor posibile, neefectuarea de
difuzat
filmul
„România
—
statului român pentru soluționarea
manevre multinaționale simultan Ceaușescu — Pace", ilustrînd rea
problemelor internaționale majore,
pe teritoriul mai multor țări. Tot- lizările obținute de poporul nostru
cum ar fi instaurarea unei noi or
odată, este scoasă în evidență în diferite domenii ale dezvoltării
dini economice și politice în lume,
propunerea
României
privind
economico-sociale, în edificarea
creșterea rolului O.N.U. in rezolva
crearea de-a lungul frontierelor a
României moderne, suverane și
rea problemelor internaționale.
unor zone de securitate în care să independente.
Sub titlul „România — promo
nu se efectueze manevre și nici
Cotidianul de limbă arabă ,',ALtoare a înțelegerii și cooperării in
concentrări de trupe și armament IRAQ
a făcut, la rindul său, o
ternaționale", cotidianul „JORNAL
pentru a se ajunge treptat la largă “trecere
în revistă a princi
DE.ANGOLA" evidențiază succese
Crearea de zone demilitarizate.
momente istorice care aii
le obținute de țara noastră in dez
Sub titlul „Propuneri ale Româ palelor
marcat lupta poporului român
niei", „WIENER ZEITUNG" infor
voltarea sa economică, în activita
continuitatea
existenței
tea sa de largă cooperare inter
mează că, la Conferința de la pentru
sale
naționale și asigurarea unită
națională. „Pornind de la necesita
Stockholm, au
fost
prezentate
ții. incununată de făurirea stalu
tea stabilirii de relații între toate
concepțiile României cu privire la lui
național unitar român in 1918.
statele pe baza egalității în
reducerea pericolului unei, confrun
■Ziarul iordanian de limbă arabă
drepturi, a respectării independen
tări nucleare, cotidianul subliniind
„AL-DUSTOUR" a publicat, de
ței și suveranității naționale,
— între punctele esențiale ale pro
neamestecului în afacerile interne,
punerii românești — renunțarea, la asemenea, un articol care înfăți
avantajului reciproc, renunțării la
manevre militare multilaterale de șează momente ale istoriei poporu
lui român, ale luptelor pe care
forță și la amenințarea cu forța
ambele părți ale frontierelor, limi
— scrie ziarul — România a acțio
tarea efectivelor trupelor partici le-a purtat pentru libertate, neatîrnare și unitate, succesele obți
nat și continuă să acționeze pentru
pante la manevre militare la
nute, în ultimii ani, in cele mai di
dezvoltarea colaborării cu toate 40 000—50 000 de oameni, crearea
ferite domenii de activitate.
statele lumii, fără deosebire de re
unei zone de securitate de-a lun
O amplă trecere în revistă a
gim social". Se subliniază că țara
gul frontierelor intre state. în care
luptei duse de poporul nostru in
noastră acordă o atenție deosebită să nu se efectueze manevre, miș
dezvoltării relațiilor de strinsă
cări sau concentrări de forțe mili vederea împlinirii idealurilor sale
de unitate inserează săptămînalul
prietenie și solidaritate, de colabo
tare și unde să mi fie permisă de
rare pe, multiple planuri cu toate clararea unei stări excepționale, „ETUMBA" din Congo, subliniind :
„Procesul de constituire a unui
țările socialiste, precum și cu ță
renunțarea la staționarea de noi
stat național unitar a oferit un ca
rile în curs de dezvoltare. De ase
trupe și la crearea de noi baze mi
dru social-economic favorabil dez
menea, ziarul arată că România
litare pe teritoriile altor state.
voltării României moderne. Cuce
dezvoltă, totodată, relații de priete
„O propunere cuprinzătoare de
rirea independenței totale, prin
nie și colaborare cu toate statele
pace a României" este titlul cores
pe baza avantajului reciproc, pen
pondenței din Stockholm publica victoria revoluției de eliberare na
țională
și socială, antifascistă și
tru un comerț liber, fără discrimi tă de ziarul finlandez de mare
antiimperialistă din 1944, a creat
nări. în încheiere se subliniază că
tiraj „HELSINGIN SAN-OMAT",
„preocuparea constantă a României care apreciază caracterul realist și condiții propice îndeplinirii idea
lurilor de justiție socială și a
de a lărgi relațiile de prietenie și concret al propunerilor țării noas
inaugurat o etapă jnotiă în istoria
colaborare cu toate țările lumii, in
tre. Sînt redate, pe larg, obiectivele
României, Edificarea socialismudiferent de sistemul lor social-poli
și măsurile propuse de România
lui a asigurat exercitarea unor
tic, reprezintă unul din motivele Conferinței de la Stockholm.
drenturi
și libertăți civice largi",
pentru care România și președin
Concepția României este ca
tele său se bucură de un larg
Cotidianul sudanez „AL SAHAactuala conferință să avanseze
prestigiu internațional".
FA" relevă, de asemenea, însemnătreptat în elaborarea și adoptarea
în aceeași ordine de idei, ziarul
de măsuri, pînă la rezolvarea ma tatea unirii tuturor românilor initalian „IL DOMANI" publică un
rilor probleme ale încrederii, tr-un singur stat național unitar
independent, -rezultat al luptelor
articol in care subliniază că activi
dezarmării și securității pe conti
tatea de cooperare internațională a
nentul european — scrie ziarul, duse de masele largi populare, de
clasa muncitoare, țărănime și in
' României a cunoscut, mai ales de
subliniind că ideile și propunerile
telectualitate.
(Agerpres)
țării noastre „au întrunit apre
cînd la conducerea destinelor țării

Poziția României socialiste, activitatea neobosită a tovarășului Nicolae
Ceaușescu în slujba idealurilor păcii, prieteniei și înțelegerii internațio
nale, vibrantele sale îndemnuri, demersuri și inițiative pentru apărarea
dreptului suprem al popoarelor la pace, la viață, la existență liberă și
demnă, pentru oprirea amplasării de noi rachete pe continentul euro
pean, pentru retragerea și distrugerea celor existente, pentru o Europă
unită, liberă de arme nucleare, sînt oglindite în numeroase articole și
comentarii ale ziarelor, publicațiilor și posturilor de radio și televiziune
din diferite țări. Presa de peste hotare reliefează poziția României so
cialiste, concepția și considerentele președintelui Nicolae Ceaușescu, pro
punerile privind măsuri de încredere și securitate, pentru dezarmare in
Europa, prezentate la Conferința de la Stockholm, aprecierile șefului sta
tului român referitoare la marile probleme ale contemporaneității, contri
buțiile de cea mai mare importanță la soluționarea acestora.
Aniversarea marilor momente din istoria României a prilejuit, tot
odată, mijloacelor de informare in masă din diferite țări multiple evo
cări ale luptei eroice a poporului nostru pentru eliberare socială și uni
tate națională, pentru împlinirea aspirațiilor sale de progres și libertate,
Consemnîndu-se, de asemenea, pe larg realizările țării noastre, cu deosebire
în ultimele două decenii, de cînd in fruntea partidului și statului se aflâ
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Aprecierile tovarășului Nicolae
Ceaușescu privind realizarea obiec
tivelor Congresului al XII-lea și
ale Conferinței Naționale ale parti
dului, rezultatele obținute în pri
mii trei ani ai cincinalului și pre
vederile pentru anii 1984—1985 sint
prezentate de AGENȚIA COREEA
NA DE PRESA A.C.T.C., care a di
fuzat extrase ample din interviul
acordat de secretarul_ general al
Partidului Cpmunist
~
Român, președințele
Republicii
Socialiste
România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, ziarului „Nodon Sinmun".
Spații largi sînt consacrate direc
țiilor principale, în etapa actuală,
ale activității partidului și statu
lui nostru pe plan mondial, evidențiindu-se aprecierile tovarășului
Nicolae Ceaușescu privind încor
darea deosebit de gravă din viața
internațională, rezultat direct al in
tensificării cursei înarmărilor, in
primul rînd al înarmărilor nucleare,
faptul că in momentul de față pro
blema fundamentală este aceea a
'opririi cursei înarmărilor, a trece
rii la dezarmare și în primul rînd
Ia dezarmare nucleară, asigurarea
unei păci trainice in întreaga lume.
Agenția coreeană subliniază că pre’ ședințele Nicolae Ceaușescu, Româ
nia se pronunță ferm pentru solu
ționarea tuturor problemelor liti
gioase dintre state numai pe calea
negocierilor.
O atenție deosebită este acordată
aprecierilor tovarășului Nicolae
Ceaușescu în legătură cu dezvolta
rea largă a relațiilor României cu
toate țările socialiste, sint scoase
in evidență sprijinul activ acordat
de țara, noastră luptei poporului
coreean pentru Veunificarea pașnică
a patriei sale, bunele relații de so
lidaritate, prietenie și colaborare
dintre cele două partide, țări și
popoare.
„Intr-un moment de răscruce
pentru omenire — evidențiază cotidianul indian „NACIONAL HERALD" — România socialistă, prin
glasul președintelui ei, insistă pen.
tru măsuri concrete împotriva pe
ricolului de război, pentru oprirea
cursei înarmărilor nucleare și re
ducerea treptată a mijloacelor de
distrugere in masă, aceasta fiind
direcția principală în care trebuie
să acționeze toate statele, în primul
rînd cele care dețin mai multe ar
mamente.
îndepărtarea
pericolului ' de
război, realizarea destinderii sint
idealuri pentru care,-așa cuni pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a de
clarat-o cu fermitate, România, po
porul român vor acționa și în vii
tor cu toată energia in numele in
tereselor supreme ale omenirii.
Acum, cînd nu este prea tîrziu, tre
buie luate măsuri eficiente pentru
eliminarea războiului ce amenință
civilizația umană" — arată ziarul
citat.
’
,„Activitatea teoretică, cuvintările
președintelui Nicolae Ceaușescu,
intervențiile diplomatice ale Româ
niei evidențiază ideea remarcabilă
că rezolvarea problemelor litigioase
dintre state exclusiv prin mijloace
pașnice, prin negocieri, ește con-

Interesele vitale ale popoarelor cer:

să SE PUNĂ CAPĂT ÎNARMĂRILOR, SĂ SE TREACĂ LA DEZARMARE!
Președintele Indiei evidențiază consecințele
Lidera! partidului laburist ■
unei conflagrații atomice
britanic cere desființarea
bazelor militare
DELHI 11 (“Agerpres). — Luînd
pericolului de război. Escaladarea
cuvintul in cadrul unei conferințe
cursei înarmărilor, creșterea arse
americane
desfășurate la Delhi, președintele nalelor nucleare, a arătat el. duc
WASHINGTON 11. (Agerpres). —
Liderul Partidului Laburist, de
opoziție, din Marea Britanie, Neil
Kinnock, a reafirmat, la New
"York, unde se află in vizită, pozi
țiile laburiste privind necesitatea
desființării bazelor militare ameri
cane de pe teritoriul britanic și a
abolirii armamentului nuclear al
țării sale, relatează agenția Associa
ted Press. El a subliniat că dezar
marea nucleară unilaterală consti
tuie cel mai bun răspuns al Euro
pei occidentale la actuala situație
internațională, intrucit ea ar oferi
o formă de securitate care nu im
plică riscurile pustiirii eontinentului european.

Indiei. Swaran Singh, a subliniat
necesitatea imperioasă de a se ac
tiviza lupta pentru pace, împotriva

la creșterea pericolului unui război
cu urmări catastrofale pentru ome
nire.

Premierul Greciei
despre necesitatea
preîntâmpinării războiului
ATENA 11 (Agerpres). — Primul
ministru al Greciei, Andreas Papandreu, a declarat, în cadrul șe
dinței Comitetului de pregătire a
congresului partidului Mișcarea
Socialistă Panelenă (PASOK), de
guvernămînt, că mișcarea partiza
nilor păcii constituie o forță care
poate preîntîmpina declanșarea unui nou război. El a adresat tutu
ror țărilor apelul de a-și intensi
fica eforturile îndreptate spre în
cetarea cursei înarmărilor, realiza
rea dezarmării si apărarea păcii.

In Italia continuă să se desfășoare ample acțiuni împotriva amplasări:
pe teritoriul național a rachetelor nucleare cu rază medie de acțiune.
Dintr-un recent sondaj de opinie rezultă că majoritatea covirșitoare a
populației - 91 la sută - se pronunță pentru înlăturarea pericolului nu
clear. In fotografie : aspect de la o mare demonstrație antirăzboinică, des
fășurată la Roma

întilnire a ministrului de externe al României
cu secretarul de stat al S.U.A.
WASHINGTON 11 (Agerpres). —
Ministrul afacerilor externe al Româ
niei. Ștefan Andrei, a avut o intilnire
la Washington cu secretarul de stat
al S.U.A., George Shultz, în timpul
căreia au fost discutate probleme le
gate de dezvoltarea relațiilor româno-americane și a avut loc un
schimb de păreri asupra unor pro
bleme internaționale.
în acest cadru, ministrul român al
afacerilor externe a prezentat pozi
ția și propunerile președintelui Re
publicii Socialiste România, Nicolae

Ceaușescu, cu privire la oprirea
cursei înarmărilor nucleare și trece
rea la dezarmare nucleară in Europa
și la adoptarea unor măsuri de creș
tere a încrederii, la promovarea po
liticii de pace și colaborare pe plan
internațional. •
La intilnire au participat. Lawrence
Eagleburger, subsecretarul de stat
pentru probleme politice, și, Ri
chard Burt, asistentul secretarului de
stat pentru problemele europene. A
fost prezent ambasadorul României
la Washington, Mircea Malița.

EVOLUȚIA EVENIMENTELOR DIN LIBAN
• Continuă ciocnirile armate in diferite zone ale Beirutului
• Reacții de dezaprobare față de bombardamentele efectuate
de navele militare americane asupra capitalei libaneze

BEIRUT 11 (Agerpres). — După o
noapte marcată de ciocniri armate,
simbătă au continuat schimburile de
focuri cu mitraliere și rachete, între
unități ale armatei libaneze și com
batanți ai milițiilor druze. șiite și sur
nite, in zona liniei de demarcație
care separă sectoarele estice de cele
vestice ale capitalei libaneze — trans
mit agențiile internaționale de presă.
.Un bilanț provizoriu citat de agen
ția France Presse arată că în urma
bombardamentelor efectuate vineri
asupra zonelor rezidențiale din sec
torul de vest al Bei,rutului.. 12 per
soane civile au fost ucise, iar 60
rănite.
Mediatorul saudit. Rafie Hariri, a
sosit la Beirut, unde a avut o în
trevedere cu Elie Salem, ministrul li
banez al afacerilor extei’he —. au
anunțat surse oficiale din capitala li
baneză, citate de agenția France.
Presse. Se apreciază că Rafie Hariri
ar putea pregăti o nouă reuniune
ministerială tripartită consacrată so
luționării situației din Liban la care
să participe ministrul de externe
libanez, omologul său saudit, Saud
AI-Faysal, și vicepremierul și mi
nistrul de externe sirian. Abdel
Halim Khaddam.
TUNIS 11 (Agerpres). — într-o de
clarație dată publicității la Tunis,.
Liga Arabă a condamnat bombarda
mentele efectuate de navele militare
americane situate în largul coastelor
Libanului împotriva unor zone din
regiunea Beirutului, cerind încetarea
imediată a acestor acte — transmit
agențiile M.E.N. și U.P.I. Potrivit de
clarației, bombardamentele au pro
vocat numeroase victime în rindul
populației civile libaneze. Se apre

ciază, totodată, că. acțiunea ameri
cană „va complica’ situația și va
crea obstacole în calea eforturilor
vizind rezolvarea crizei din Liban".
Liga Arabă core, de asemenea, S.U.A.
s.ă exercite presiuni asupra Israelu
lui de a se retrage de pe teritoriul
libanez ca o măsură decisivă care
ar permite restabilirea păcii și secu
rității în Liban și redobindirea li
bertății și suveranității de către
această țară.
PARIS 11 (Agerpres) — Un pur
tător de cuvint al Ministerului Re
lațiilor Externe al Franței a expri
mat dezaprobarea față de bombarda
mentele navale americane asupra
împrejurimilor Beirutului, transmite
agenția Associated Press.
„Bombardamentele americane sail
orice schimb de focuri de artilerie...
nu facilitează căutarea păcii și a sta
bilității în regiune", a declarat el.

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres).
— Marea Britanie a sugerat, la
O.N.U., adoptarea . imediată a mai
multor măsuri care să ducă la o di
minuare a tensiunii în Beirut și să
faciliteze soluționarea crizei libane
ze. După cum a precizat însărcinatul
britanic cu afaceri la Națiunile Uni
te, John Margetson, potrivit agenției
France Presse, este vorba de pune
rea sub controlul observatorilor
O.N.U. a punctelor de trecere intre
sectoarele de est și de vest ale Bei
rutului, precum și de trimiterea in
Liban a unui reprezentant personal
de rang superior al secretarului ge
neral al O.N.U., in cadrul unei mi
siuni de bune oficii pe lingă părțile
aflate in conflict, transmite agenția
France Presse.

^AGENȚIILE DE PRESA
pe scurt
sa
CONVORBIRI CHINO—AUSTRA
LIENE. Agenția China Nouă infor
mează că Hu Yaobang. secretar ge
neral al C.C. al P. C, Chinez, s-a
întilnit, la Shanghai, cu primul
ministru al Australiei, Robert
Hawke. Cu acest prilej, precizează
China. Nouă, a avut loc un schimb
de opinii în probleme de interes
comun, in principal în legătură cu
situația din Indochina.

AGENDĂ
DIPLOMATICA
® La PARIS au avut Ioc con
vorbiri intre președintele Fran
ței, Franțois Mitterrand, și pre
ședintele Egiptului, Hosni Muba
rak, care a efectuat o vizită de
24 de ore în Franța. Președin
tele. Egiptului a declarat că au
fost examinate evoluțiile din
Liban, problema palestiniană și
căile de promovare a unei re
glementări globale, precum și
conflictul din Ciadr De aseme
nea, in cursul convorbirilor au
fost
abordate aspecte
pri
vind dezvoltarea relațiilor bi
laterale.
0
Aflat la
MA
NAGUA într-o vizită oficială,
premierul, suedez Olof Palme a
conferit cu oficialități nlcaraguane, cu acest prilej el subli
niind că se opune intervențiilor
străine în America Centrală. In
context, premierul suedez și-a
manifestat sprijinul față de efor
turile grupului de ia Contadora
privind rezolvarea prin mijloace
pașnice a situației din această
regiune. ® Sam Nujoma, pre
ședintele Organizației Poporu
lui din Afri.ca de Sud-Vest
(SiV/.A.P.O.), aflat intr-un tur
neu prin mai multe capitale eu
ropene, va conferi la PARIS cu
ministrul relațiilor externe al
Franței, Claude Cheysson, in le
gătură cu ultimele evoluții inter
venite in problema namibiană și
cu situația creată prin acțiunile
agresive ale Africii de Sud îm
potriva statelor vecine.

ționale, dezvoltării independente a
tuturor popoarelor.
Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea de către șeful sta
tului pakistanez a tovarășului Ion
M. . Nicolae, viceprim-ministru al
guvernului român, care a întreprins
o vizită la Islamabad.
în cursul convorbirii care a avut
loc cu această iocazie au fost evi
dențiate
dezvoltarea raporturilor
dintre România și Pakistan, în toa
te domeniile de interes comun, pornindu-se de la înțelegerile conve
nite la cel mai inalt nivel, și hotărirea ambelor părți de a amplifica
și adinei conlucrarea reciproc avan
tajoasă pe plan economic, îndeosebi
în domeniul explorării și prelucră
rii petrolului, al extinderii bazei
energetice,, al agriculturii și indus
triei materialelor de construcții.
La primire a participat ambasado
rul României la Islamabad, Con
stantin Burada.

DEMONSTRAȚIE. La chemarea
marilor centrale sindicale italiene,
la Napoli s-a desfășurat o mare de
monstrație a oamenilor muncii din
construcții sosiți din diferite zone
ale regiunii Campangra. In cadrul
mitingului care a urmat demonstra
ției vorbitorii au subliniat situația
gravă din domeniul construcțiilor,
sector care trece printr-o serioasă
criză, materializată îndeosebi prin
creșterea numărului șomerilor.
NEGOCIERI PRIVIND REÎN
NOIREA CONVENȚIEI DE LA
LOME. Cele 64 de țări în curs de
dezvoltare din Africa, zona Carai
bilor și Pacificului (A.C.P.) și cele
zece țări membre ale C.E.E. și-au
încheiat negocierile ministeriale de
Ia Bruxelles consacrate reînnoirii
Convenției de la Lome. Actuala
convenție urmează să expire în fe
bruarie anul viitor. Intrucit în cele
două zile de dezbateri nu s-a ajuns
la nici o înțelegere, participanții au
convenit ’să-și continue lucrările
pentru a șe ajunge la un acord asupra principalelor probleme ră
mase in suspensie, cu prilejul con
ferinței ministeriale ce urmează să
aibă Ioc in zilele de 3 și 4 mai în
Insulele Fidji.

patru ori mai mare decît cea a băr
baților. Acest lucru este valabil în
deosebi în ce privește muncile
care mu oferă posibilități de
avansare.
PERSPECTIVE POLITICE IN
BOLIVIA. într-un interviu ’acordat
ziarului madrilen „EI Pais", președințele Boliviei, Hernan Siles
Zuazo, a arătat că există un con
sens intre toate forțele politice.boliviene pentru apărarea și conti
nuarea programului guvernamental
de transformări structurale demo
cratice aflat în curs de realizare in
țară.

RATA INFLAȚIEI IN MAREA
BRITANIE a fost în luna ianuarie
de 5,1 la sută, in raport cu aceeași
perioadă a anului trecut, s-a anun
țat la Londra.

REUNIUNE
LATINO-AMERICANĂ, Chile. Columbia. Ecuador
și Peru îsi exprimă hotărîrea de
a extinde raporturile de coopera
re in cadrul Comisiei Permanen
te a Pacificului de Sud (C.P.P.S.)
— se arată in documentul final adoptat de miniștrii relațiilor ex
terne ai acestor țări la încheierea
reuniunii C.P.P.S. desfășurată in
localitatea chiliana Vina del Mar.
Comunicatiil evidențiază voința
statelor membre de a colabora in
explorarea și exploatarea resurse
lor marine din apele oceanului

— declară ministrul de externe
Isidoro Morales

CARACAS 11 (Agerpres). — într-o
declarație făcută la Caracas, minis
trul venezuelean al relațiilor exter
ne, Isidoro Morales Paul, a relevat
hotărîre'a guvernului său de a pro
mova o politică externă deschisă
spre toate țările lumii, indiferent de
sistemul lor social-politic și economic
— transmite agenția cubaneză Prensa Latina. Menționind că politica ex
ternă venezueleană se sprijină pe
principiile independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în
treburile interne, autodeterminării
popoarelor, el a subliniat necesitatea
de a se multiplica'eforturile comune
ale tuturor statelor pentru asigurarea
unui climat autentic de pace, secu
ritate și cooperare în lume, pentru
prosperitatea și progresul general al
umanității.
Ministrul venezuelean de externe
a reafirmat hotărîrea guvernului de
a continua eforturile consacrate rea
lizării păcii in America Centrală, ca
și cele care urmăresc depășirea ac
tualelor dificultăți din economiile
naționale latino-americane și caraibiene.

Realizări ale economiei
R.P. Chineze în 1983
BEIJING II (Agerpres). — în 1983,
Valoarea producției agricole totale a
R.P. Chineze a depășit 270 miliarde
yuani (reprezentând o creștere de
peste 5 la sută față de anul prece
dent), iar valoarea producției in
dustriale totale a atins 614.7 miliar
de yuani (cu 10,2 la sută mai mult),
a anunțat. în cadrul unei conferin
țe de presă. Xu Gang, purtător de
cuvint și director adjunct al Birou
lui de stat pentru statistică —
transmite agenția China Nouă. Be
neficiile si impozitele vărsate la bu
get de întreprinderile proprietate de
stat au crescut cu 6,3 la sută fată
de 1982, iar cheltuielile de produc
ție în aceleași întreprinderi au scă
zut cu 0.2 la sută. Pierderile în in
dustrie au fost cu 34,6 la sută mai
mici deoit în 1982. iar productivita
tea muncii a crescut cu 7,7 la sută.
Xu Gang a menționat că industria
ușoară n-a putut tine pasul cu ce
rerile pieței. în special la produse
de bună calitate.
în ce privește comerțul exterior.
R.P. Chineză a înregistrat in 1983
un excedent de 1.97 miliarde yuani.

In favoarea soluționării
pașnice a situației
din America Centrală
CTUDAD DE PANAMA 11 (Ager
pres). — La o intilnire .cu presa, mi
nistrul panamez de externe, Oyden
Ortega, și-a exprimat încrederea că
eforturile de pace pe care le între
prinde in America Centrală Grupul
de la Contadora (Columbia, Mexic,
Panama și Venezuela), se vor solda
cu rezultate și perspective pozitive
— transmite agenția Prerisa Latina,
El a arătat că nu este posibil, un alt
curs, căci „orice situație
delicată
care s-ar crea în regiune ar putea
periclita pacea in întreaga lume". Ih
context, ministrul panamez de exter
ne a reafirmat că „singura cale de
rezolvare a situației conflictuale din
America Centrală este calea negocierilor politice, și, de aceea, ea trebuie
să fie susținută cu ardoare de toate
țările^.

precum si a bogățiilor solului
subsolului platformei continentale.
ȘOSEA. în prezența președintelui
Republicii Botswana, Quett Mă
rire. a avut loc ceremonia dării în
funcțiune a șoselei Nata-Kazungulâ, care are 300 kilometri, ultimul
tronson al Botzam-ului — calea ru
tieră ce leagă Botswana și Z^mbiă.
Construcția ei a durat patru ani.
Se apreciază că acest obiectiv are
o mare importanță pentru dezvol
tarea economică a ndrd-estului
Botșwanei, ca și pentru extinderea
legăturilor cu . țara' vecină Zambia.
CURSUL DOLARULUI s-a re
dresat vineri pe piețele de schimb
monetare in raport cu a.l celorlal
te principale devize occidentale,
dună scăderea cursurilor monedei
amerieahe înregistrată in zilele
precedente. Dolarul a fost cotat la
bursele vest-europene la 1.2465 do
lari canadieni. 2,2345 franci elve
țieni, 2,7420 mărci vest-germane,
3,0885 guldeni olandezi. 8,4565
franci francezi. 1 692,00 lire italie
ne. ceea ce reprezintă niveluri su
perioare celor înregistrate joi sea
ra. la încheierea tranzacțiilor. In
schimb, cursul aurului s-a dimi
nuat. La bursa din Londra, de pil
dă. uncia de metal galben a fost
cotată la 378,25 dolari, in scădere
cu 4,75 dolari.
NOI ZĂCĂMINTE DE PETROL.
Geologii indieni au descoperit trei
noi zone petrolifere a căror ex
ploatare poate să înceapă intr-un
viitor apropiat. Planurile de dez
voltare economică a Indiei prevăd
sporirea eforturilor în vederea asi
gurării întregului necesar de petrol
al țării din surse naționale. In ve
derea realizării acestui deziderat,
pînă in anul 1990 extracția de țiței
trebuie să ajungă la 40 milioane de
tone pe an.

Naveta spațială americană „Challenger"
și-a încheiat misiunea

CAPE’CANAVERAL
UN RAPORT AL ORGANIZA- 11 (Agerpres). — Mi
ȚIEI INTERNAȚIONALE A MUN- siunea navetei spația
CII (O.I.M.), dat publicității la Ge le americane „Chalneva, relevă discriminările existen- lenger" s-a incheiat,
I- te in țările occidentale industriali simbătă, la ora 12,16
zate între bărbați și femei, în di GMT, cind astronava
ferite domenii, arătînd că „lumea a. aterizat pe
... ___
pista
Imunei! continuă să rămînă o lume Centrului spațial Ken
a bărbaților". Documentul mențio
nedy, din
Florida.
nează că în țările occidentale cu ■ Echipajul — format
prinse în raport ponderea femeilor din comandantul Van
j în profesiunile prost plătite este de ce Brand, pilotul RoI
|

„Venezuela va promova
o politică externă deschisă
spre toate țările1

bert Gibson, specialiș
tii Ronald McNair,
Bruce McCandless și
Robert Stewart — a
executat — incepind
de la 3 februarie, cînd
a avut loc lansarea —
o serie de experiențe
și experimentări știin
țifice și tehnice, in
clusiv ieșiri in spațiu
fără cordon de legă-

tură cu naveta. Mi
siunea nu a reușit să
atingă toate obiective
le fixate din cauza
funcționării
defec
tuoase a rachetelor de
propulsie, doi sateliți,
de telecomunicații neputînd, intre altele, fi
plasați pe orbitele
precogeostaționare
nizate.
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