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Imagine din noua secție de 
turnătorie a întreprinderii pen
tru construcții de mașini și uti

laje din Giurgiu
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Zile hotăritoare pentru

RECOLTELE LEGUMICULTURII
Deși cîmpul este acoperit de ză

padă. iar în unele zone ale tării 
viscolește,, există un sector al agri
culturii — legumicultura — unde 
lucrările de pregătire a viitoarei 
producții se desfășoară cu inten
sitate. Pentru a se obține in acest 
ah recolte record de legume tre
buie făcute' pregă
tiri temeinice incă 
din aceste zile. Cu 
atît mai. mult tre
buie depuse , efor
turi în acest sens 
deoarece in planul 
pe 1984 se prevede 
realizarea unei re
colte de -6,8 milioa
ne tone legume, 
care să fie obținu
tă eșalonat, pe sor
timente, astfel in
cit să se asigure o 
bună aprovizionare 
a populației și 
materiile prime 
necesare industriei 
de conserve.

în lumina indi
cațiilor formulate 
de tovarășul Nicolae Ceausescu ia 
Consfătuirea de lucru de la C.C. 
al P.C.R. din decembrie anul trecut 
si: tinînd seama. de criticile referi
toare la randamentele mici la hec
tar care, s-au menținut în Produc
ția de legume, organele de sbecia- 
litate au pus pe baze noi întreaga 
activitate desfășurată in .acest sec
tor. Pe o suprafață mai mică des
tinată a se cultiva cu legume, dar 
prin generalizarea unor tehnologii 
adecvate, prin extinderea culturi
lor duble si.. succesive urmează să 
se realizeze o cantitate mai mare 
de legume. Este o măsură de na-
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.tură să. stimuleze puternic spiritul 
de inițiativă, priceperea si hărnicia 
legumicultorilor.

De bună seamă.
tiei legumicole din
Încă de pe acum. __ .____  .
deci, ca încă din aceste zile să se 
acționeze cu fermitate si răspun-

bazele produc- 
acest an se pun 
Important este.

URGENȚE ȘI CERINȚE ALE ACESTOR ZILE

apoi pentru plantarea acestora în 
cimp.' Din datele furnizate de Di
recția generală economică a horti
culturii rezultă că pentru legumele 
ce vor fi cultivate in solarii au fost 
însămînțate toate suprafețele prevă
zute pentru producerea răsadurilor 
de varză, la tomate — in proporție 

de 93 ia sută, iar 
■---- la. vinete — de 81

la sută.' De aseme
nea, pentru cultu
rile de legume tim
purii in cimp au 

de fost însămînțate 88 
la sută din supra
fețele destinate ră- 

„. sadurilor de varză 
și 50 la sută la cele 

■ de ‘Conopidă. Se 
. ■ înregistrează ■ res-

*

hlumina sarcinilor subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu

PERFECȚIONAREA PREGĂTIRII PROFESIONALE- condiție pentru afirmarea noii calități in economie
Pretutindeni să se respecte riguros programul 
însâmînțare eșalonată în răsadnițe 
Repararea și amenajarea solariilor — efectuate 
cea mai mare răspundere 
Semințele repartizate să fie preluate neintirziat de tanțe ia însămin-
toate unitățile cultivatoare ducerea răsaduri-
Fertilizarea cu îngrășăminte naturale a terenurilor ^uâ^cimp6 f®
destinate legumiculturii județele Dolj, oit,3 Constanța și altele.

------------------  Acum este în ac
tualitate însămin- 

țarea răsadnițelor și solariilor pen
tru producerea' răsadurilor necesare 
plantărilor in cimp. Organele de 
specialitate au datoria să asigure 
respectarea strictă a programului 
de insămințare eșalonată în răsad
nițe. Totodată, nu trebuie să se 
piardă din vedere că, în 1983, una 
din cauzele care au afectat nivelul 
producției de legume a fost calitatea 
necorespunzătoare a unor răsaduri.
Tocmai de aceea este necesar să

dere in vederea efectuării tuturor 
lucrărilor de sezon menite să asi
gure realizarea .de producții record 

1 de legume in toate unitățile culti
vatoare. din toate iudetele.

Pe primul pla.n al preocupărilor 
specialiștilor, cadrelor de conducere 

i Si. organelor agricole trebuie să Se 
situeze producerea unor cantităti 

; de răsaduri . îndestulătoare si de 
■cea mai bună calitate. Potrivit cal
culelor făcute, este nevoie de anro- 

■ ximătiv 75 miliarde fire de răsa
duri. care trebuie obținute eșalo
nat. mai întîi pentru ' solarii, iar (Continuare in pag. a V-a)

Să reflectăm asupra cîtorva cifre : planul pe acest an prevede o creș
tere.a productivității muncii, față de anul 1983, cu 8 la sută, iar peste 97 
la sută din venitul național urmează să se realizeze pe, seama sporirii 
productivității muncii sociale. Sporul de producție industrială — care va 
fi mai mare cu 6,7 la sută, față de anul trecut — se va obține, in pro
porție de 60 la sută, prin valorificarea superioară a materiilor prime de 
bază, a combustibililor și energiei. Planul marchează totodată aplicarea 
fermă a sarcinilor stabilite pentru prima etapă in programele de largă 
perspectivă privind îmbunătățirea nivelului tehnic și calitativ al produ
selor, valorificarea superioară a .materiilor prime, precum și creșterea 
mai accentuată a productivității muncii și perfecționarea organizării și 
normării muncii. Sint doar cîteva direcții in care fiecare om al muncii, 
indiferent unde lucrează, in producția materială sau în compartimentele 
de concepție, Se implică direct, cu o contribuție tot mai mare, in mă
sura in care iși îmbogățește continuu orizontul de cunoștințe tehnico- 

. profesionale. Iată de ce Programul privind creșterea mai accentuată 
a productivității muncii, perfecționarea organizării și normării muncii, 
adoptat de Plenara C.C. a! P.C.R. din noiembrie 1983. atribuie un rol de 
factor esențial ridicării calificării și perfecționării pregătirii profesionale.

La recenta Consfătuire de lucru de Ia C.C. al P.C.R., secretarul gene
ra! al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, sublinia : „Sint necesare

măsuri pentru o mai bună repartizare și folosire a cadrelor, pentru ridi
carea in continuare, în conformitate cu botăririle pe care Ie avem, a 
nivelului de pregătire profesională, de reciclare, de ridicare a cunoștin
țelor tehnice, științifice ale întregului personal".

Pornind de la aceste sarcini, in ancheta de față urmărim : Ce re
zultate au fost obținute în domeniul perfecționării profesionale in anul 
1983 ? Ce experiențe s-au conturat în elaborarea și realizarea programelor 
de perfecționare, în utilizarea diferitelor forme de perfecționare ? Care 
este activitatea centrelor de perfecționare ale ministerelor și ce rol re
vine comisiilor de pregătire și perfecționare, încadrare și promovare în 
muncă de pe lingă consiliile oamenilor muncii ? Care sint cauzele care 
frîncază sau diminuează desfășurarea unei activități de perfecționare 
eficiente ?

La ancheta de față au participat : Gheorghe Damian, inspector gene
ral în Ministerul Educației și învățămîntului ; Adrian Vasilescu, director 
al D.O.C.P.I. din Ministerul Petrolului ; Ioan Mitrea, director adjunct al 
D.O.C.P.I. din Ministerul Minelor ; Nicolae Coman, șef serviciu învăță- 
mint din Ministerul Energiei Electrice ; Aristide Budeanu, director al 
Centrului de perfecționare a personalului din industria de mine, petrol 
și geologie ; Stefan Tofan, expert-instructor la Centrul de organizare și 
cibernetică in construcții.

Redacția : Ce concluzii desprindeți 
din anul încheiat și care sint princi
palele învățăminte pentru anul în 
curs in doiheniul perfecționării pre
gătirii profesionale ?

loan Mitrea : Mai 
zare : consider utiiă 
tere asupra stadiului 
bunătățire a activității de perfecțio
nare profesională datorită faptu
lui ,că, potrivit recentelor, decrete ale 
Consiliului de Stat privind eontrac- 
tul-angajament și angajamentele In
dividuale. activitatea de perfecționa
re profesională devine una din preo-

întîi, o precl- 
această dezba- 
și căilor de îm-

■Ix 4- . <

Experiențe și îmbunătățiri necesare prezentate 
de specialiști participant la ancheta „Scînteii"

cupările .cheie ale organelor de con
ducere colectivă in scopul realizării 
răspunderilor ce le revin pentru uti
lizarea rațională și . eficientă a forței 
de muncă, pentru creșterea produc
tivității muncii și care le obligă „să 
asigure perfecționarea profesională a 
personalului muncitor", începînd cu 
ministerul și terniinind cu întreprin
derea.

TIMIȘ : Producție 
fizică peste prevederi

Colectivele de oameni ai 
muncii din unitățile industriale 
ale județului Timiș, puternic 
mobilizate de organizațiile de 
partid, au obtinut. de la înce
putul anului si pină in prezent, 
importante depășiri la producția 
fizică. între altele au fost reali
zate si livrate suplimentar 120 
tnne titei. peste 10 milioane 
metri cubi gaz metan utiliza
bil. 476 tone laminate finite 
pline din otel, miiloace de au
tomatizare electrotehnică, pro
duse de mecanică fină, utilaje 
tehnologice diverse, prefabrica
te din beton' armat. însemnate 
cantităti de tricotaje, confecții 
textile, articole de: sticlărie etc. 
(Cezar Ioana, coi'espondentul 
„Scinteii").

St
i

Adrian Vasilescu : Vorbind despre 
perfecționarea profesională, trebuie 
să amintim că principalul obiectiv al 
perfecționării, in actualul context, il 
constituie adaptabilitatea la schim
bare, deschiderea la nou, mobilitatea 
de gindire, dezvoltarea unui mod de 
gindire și de acțiune adecvat sarci
nilor individului, grupului, întreprin
derii sau instituției. Și aș mai adăuga 
că în multe țări din lume activitatea 
•de perfecționare a ,-devenit-ti' pro
blemă de interes național.. în țara 
noastră, această activitate arc la 
bază concepția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind perfecționarea 
pregătirii profesionale, științifice și 
tehnice, politico-ideologice si cultu
ral-educative a tuturor oamenilor 
muncii.

Gheorghe Damian : Anul trecut 
s-au înregistrat unele progrese în ac-

tivitatea de perfecționare. Din infor
mațiile de la ministere și alte organe 
ale administrației de stat, cit și din 
controalele efectuate la centrale și 
întreprinderi, rezultă că, pe baza in
dicațiilor date de tovarășul Nicolae 
Cepușescu la Consfătuirea de lucru 
de la C.C. al P.C.R. din luna octom
brie 1982, în activitatea de perfec
ționare a fost cuprinsă marea majo
ritate a 
ganizat 
tăți, de 
lucru.

In același timp, se trag următoare
le. învățăminte : datorită, unei . slabe 
preocupări a consiliilor oamenilor 
țnuncii, a cadrelor de conducere din 
centrale și ministere, planurile și pro
gramele de perfecționare nu au re
flectat, întotdeauna, nevoile reale de

Anchetă realizată de
Virgil GHEORGHTJA.

oamenilor muncii. S-au or- 
cursuri săptămînale în uni- 
regulă după programul de

(Continuare in pag. a IlI-a)
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Buzăul pe coordonatele urbanizării
Buzăul, vechiul tirg de odinioară, a devenit, in mai puțin de două 

decenii, asemenea tuturor localităților patriei, o așezare modernă. în
floritoare. Au fost construite și date în funcțiune zeci de întreprinderi 
și unități economice grupate in puternice zone industriale. In prezent, 
la Buzău se realizează întreaga producție de aparate de cale și de cord 
metalic a țării, 95 la sută din plasele sudate. 74 la sută din electrozii de 
sudură. 45 la sută din sirma trasă, un sfert din obiectele prelucrate din 
mase plastice, a zecea parte din producția de geamuri și de zahăr. Bu- 
z'oienii fabrică acum utilaje tehnologice de mare complexitate pentru 
metalurgie, chimie, prelucrarea țițeiului, aparataj electrotehnic, tim- 
plărle metalică, textile, sticlărie pentru menaj. Produsele industriei 
buzoiene sint exportate in peste 50 de țări ale lumii. Dacă in 1968 va
loarea producției industriale a municipiului Buzău era de numai 1.2 
miliarde lei, la finele actualului cincinal va ajunge la 16,9 miliarde lei.

— Urmare firească a dezvoltării sale industriale, Buzăul a cunoscut 
mari prefaceri urbanistice — ne spune primarul municipiului, tovară
șul Constantin Dochia. De la 100 de apartamente, cite erau in 1960, am 
ajuns acum la 25 000 apartamente și de la 58 de magazine la peste 200. 
Buzoienii și-au construit și blocuri de locuințe unicat, cu o linie arhi
tectonică originală, cu nume de flori : Magnolia, Crinul Alb, Camelia... 
Pentru petrecerea timpului liber, celor peste 126 000 de locuitori ai 
municipiului le stau la dispoziție trei case de Cultură, cinematografe 
moderne, o sală a sporturilor, galeriile de artă, muzeul județean. Au 
fost construite din temelii noi cartiere de locuințe, intre care Unirii, 
Broșteni, Dorobanți și Dobrogeana Gherea, care sint tot atitea cărți de 
vizită ale hărniciei și dorinței buzoienilor de a face din orașul în care 
muncesc și trăiesc o așezare tot mai înfloritoare, după cum o atestă 
și imaginea de față. (Stelian Chiper, corespondentul „Scinteii").

in centrul atenției consiliilor populare
A

A

în satele de munte, hărnicia gospodarilor

se măsoară și prin turmele de oi
Ample și stimulatoare programe de acțiune la înălțimea țelurilor 

noii revoluții agrare, Cuvintarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
la Consfătuirea de lucru privind activitatea in agricultură și Programui 
unic de creștere a producției agricole in gospodăriile populației scot 
in evidență și posibilitățile mari care există prin încurajarea hărniciei 
țăranului in împletire- cu intensificarea sprijinului concret acordat de 
consiliile populare.

In acest sens, anii care au trecut de la aplicarea principiilor au- 
toaprovizionării s-au soldat cu numeroase experiențe pozitive. Printre 
ele se înscrie și revitalizarea oieritului in județul Vîlcea - tema repor- 
tajului-anchetă publicat mai jos.

In județul Vîlcea. șeptelul ovin 
era anul trecut de peste 350 000 ca
pete — din acest efectiv mai bine 
de 200 000 de oi apartinind gospo
dăriilor-populației. Iar numărul a- 
cestora e in creștere. Pentru a ur
mări evoluția acestei experiențe, 
ne-am deplasat in 
din județ — Ciineni si Vaideeni — 
cu condiții de 
Diate.

Pe 
două 
tinct 

.11 000 
ca o 
det. Am discutat cu primarii ce-

două comune
climă si relief apro-

de vizită" ale celor 
este însemnat dis- 

peste 
50 000. Cir-

„cărțile 
comune 
si oleritul. Ciineni 
oi. Vaideeni 
șesime din numărul pe iu-

perpetuarea profesiei de oier 
preluarea deprinderilor tradi-Prin 

ționale și îmbogățirea acestora cu 
cunoștințe noi ; • asigurarea ba
zei nutritive a animalelor, in pri
mul rind prin ameliorarea - cu for
țele intregii comune - a pajiștilor 
și pășunilor ; ® aprovizionarea cu 
alimente, truse de medicamente și 
mijloace de tratament veterinar o 
celor aflați cu turmele in munte ;

DIN EXPERIENȚA JUDEȚULUI VÎLCEA

lor două comune, tovarășa Elena 
Anton (Ciineni) si Benone Moră- 
retu (Vaideeni), despre oierit și 
am constatat că. deși nivelul dez
voltării oieritului in. localitățile 
respective este deocamdată diferit 
(primărița din Ciineni a tinut să 
subliniem acest ..deocamdată" si 
vom vedea de ce), activitatea con
siliilor populare în acest dome
niu poate fi rezumată in cîteva 
nu nete comune :

® contactul permanent, in cai de 
transhumanță sau închirieri de pă
șuni, atît cu personalul ce însoțeș
te turmele, cit și cu organele 
cale respective ; O grija față 
familiile celor aflați in munte 
in transhumanță.

Să încercăm însă o descifrare 
viu" și a cîtorva din „secret 
dezvoltării oieritului.

lo
de 

sau

— Oricum ai da-o, tot la 
ajungi — începe primărița 
Ciineni. Cum s-a intimplat că 
prin ’75 oaia începuse să devină la 
noi „animal rar" — n-avem nici 
timp și nici n-ar fi de folos să po
vestim. Un lucru e sigur :■ se 
cuibărise-n mințile oamenilor ideea 
că oaia ar însemna înapoiere. Pă
șunile și pajiștile începeau să se 
părăginească. Firul oieritului l-am 
reinnodat cu cei mai in virstă. Bă- 
trinul Mihai C. Manea a pornit-o 
„de la început" cu cîteva zeci de 
oi. Are acum 200, pe care le paște 
pe pajiștile din jur. Apoi, un alt 
bătrin oier, Ion Burlincu, și-a con
vins pe cei doi fii, Gheorghe și 
Nicolae. să-i continue meseria. în 
cîțiva 
turmă 
tajele 
ceput 
s-ar i

om 
din 

pină

ani și-au făcut împreună o 
i de vreo 400 de oi. Iar avan- 

meseriei de oier au în
să se vadă tot mai' bine, 

putea spune și din stradă,

Laurențiu DUȚA 
Ion STANC1U

(Continuare în pag. a H-a)

BIHOR : Crește 
productivitatea 

muncii
în perioada scursă de la 

începutul anului, oamenii mun
cii bihoreni au realizat o pro- 
ducție-marfă suplimentară de 
peste 31,4 milioane lei, concreti
zată în aproape 10 000 tone lig
nit net sortat, 371 tone păcură, 
1,5 milioane metri cubi gaze 
asociate utilizabile, 30 milioane. 
kWh energie electrică pe bază 
de cărbune și altele. Demn de 
remarcat este faptul că întregul 
spor de producție a fost obținut 
pe seama creșterii productivită
ții muncii. Cu cele mai bune 
rezultate' se înscriu minerii de 
Ia Voivozi, energeticienii oră- 
deni, colectivul de la Combina
tul pentru prelucrarea lemnu
lui Oradea. (loan Laza, cores
pondentul „Scinteii").

Există momente pri
vilegiate in viața ori
cărui om. cind ne pri
vim intr-o lumină cla
ră faptele și cuvinte
le, ne deslușim desti
nul. Pentru un scriitor 
un asemenea moment 
al adevărului il poate 
constitui, adesea, în- 
tilnirea cu publicul, 
cu cei pentru care s-a 
ostenit în nopțile sale 
de veghe, in zilele 
lui de trudă pe ma
nuscris. Dacă autorul 
unui roman nou. al 
unui volum de poeme 
a pus dragoste și ade
văr in propozițiile 
sale, bunăvoință și în
țelegere, i se va răs
punde in același fel, 
intr-un dialog sincer 
și firesc al sufletelor. 
Poezia, mai mult de- 
cit paginile de proză, 
prin natura lucrurilor 
redueîndu-se la un 
„fragment". deobicei 
atent ales, are această 
misterioasă capacitate 
de a mijloci, prin fru
musețea sa fulguran
tă, o stare de tensiu
ne, un climat al idei
lor generoase. Privind 
fetele ascultătorilor ai 
uneori impresia unei 
metamorfoze lăuntri
ce, ele parcă întine
resc, se luminează în- 
tr-o așteptare înfiora
tă și candidă. Cei care 

^sțau în fața ta simt

fără greș cind ai ars 
deplin intr-o strofă 
sau cind ai pus prea- 
puțin din tumultul 
prezentului intr-o pa
gină de proză. Poți 
să-ți însușești cele mai 
subtile tehnici litera
re : dacă n-al dragos
te față de oameni, ele 
nu-ți servesc la nimic.'

de Adrian 
POPESCU

Cind vibrezi deplin șl 
urmind îndemnurile 
conștiinței lași eul tău 
îngust pentru a intilni 
sufletul mare și des
chis al celorlalți, dia
logul are treptat însu
șirile unei comuniuni 
ideale. Le vezi celor 
din primele bănci mii- 
nile aspre, cu semnele 
nobile ale hărniciei, 
cum se frămintă copi
lărește, cum iși nete
zesc stingace, ușor 
încurcate, căciulile sau 
basca decolorată și 
cind le observi ochii 
rămii uimit de lumina 
curată, puternică iz- 
vorînd din ei. Trăiesc 
o adolescență mirifică.

se Întorc i'ntr-o copi
lărie ce le părea de
mult uitată grație ver
sului, ritmului său pri
ceput, miracolului li
teraturii. De aici por
nește, liberă și năval
nică, așa-numita in
spirație a unui autor, 
din mijlocul emoțiilor 
celor mulți, pe care el 
Ie transfigurează și Ie 
exprimă convingător, 
cu forța talentului său 
expresiv și interoga
tiv in același timp, 
aici se întoarce ea, 
inspirația. întărită de 
sentimentul datoriei 
împlinite, în mijlocul 
celor anonimi, 
și sensibili Ia

Ei făuresc 
materiale, ei 
teaptă cărțile, 
ceștia nu trebuie să-i 
dezamăgim in aștep
tările lor. Civilizația 
n-ar putea fi ' fără 
munca lor tenace și 
superbă, fără patosul 
constructiv care ne u- 
neșțe în același neam 
eroic, dornic de înăl
țare și reluind mereu, 
de la o generație la o 

. alta, credința în mai • 
bine, iubirea patriei, 
cultul virtuților stră
moșești : . înțelepciu
nea. echilibrul, jertfa 
de sine, modestia. Le

multi 
adevăr, 
bunuri 
ne aș- 
pe a-

(Continuare 
în pag. a V-a)

ca secretar generai al C.C. al P.C.U.S.
Tovarășului KONSTANTIN

Secretar general al Comitetului Central <
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist 

Român și al meu personal, vă adresez cordiale felicitări 
și cele mai bune urări cu ocazia alegerii dumneavoastră 
in înalta funcție de secretar general al Comitetului Cen
trai ol Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.

imi exprim convingerea că raporturile tradiționale de 
prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, dintre Republica 
Socialistă România și Uniunea Sovietică, vor continua să 
se dezvolte și in viitor, spre binele și in interesul popoa
relor noastre, al cauzei generale a socialismului, colabo
rării, păcii și progresului in întreaga lume.

Vă doresc, dragă tovarășe Cernenko, multă sănătate 
și fericire, putere de muncă și succes in îndeplinirea mi

al
USTINOVICI CERNENKO
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice
siunii de mare răspundere ce v-a fost încredințată de 
partid. Urez, de asemenea, comuniștilor, tuturor oame
nilor muncii din Uniunea Sovietică noi și tot mai mari 
realizări in înfăptuirea hotăririlor Congresului al XXVI-lea 
cl P.C.U.S., a programelor de dezvoltare economico-so- 
cială, in întreaga operă de edificare a socialismului și 
comunismului in patria dumneavoastră, in lupta pentru 
destindere, dezarmare și pace, pentru înțelegere și co
laborare intre toate popoarele lumii.

încă o dată vă adresez cele mai calde urări de succes, 
împreună cu dorința și hotârirea noastră ca, prin eforturi 
comune, să asigurăm întărirea și dezvoltarea continuă, 
pe multiple planuri, a prieteniei și colaborării dintre ță
rile, partidele și popoarele noastre.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român
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| Intervenție 
salvatoare

In zorii zilei bintuite de vis
col, la maternitatea din Bacău 
s-a primit un telefon din comu
na Berești-Bistrița. O tinără 
mamă se afla in fața unei naș
teri foarte dificile. Drumurile 
erau introienite. Au pornit din 
Bacău două autosalvări deodată, 
pentru ca, în cazul în care una 
se înzăpezește, cealaltă s-și poa
tă continua drumul. Ca să le 
deschidă calea, in fața autosal- 
vărilor rula un utilaj de desză
pezire. După o luptă aspră cu 
troienele și viscolul, cei aproape 
30 de kilometri pină în comună 
au fost parcurși în... citeva ore. 
La întoarcere, strădania a tre
buit luată de la început, întrucit 
zăpada troienise din nou dru
mul.

...Acum, viața mamei și a co
pilului se află — cum se zice 
in afara pericolului. Vieți 
oameni, salvate de oameni I
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La egalitate
„Tismana 1“ și „Tismana 

sînt două unități distincte in 
drul Combinatului minier Rovi-
nari. Amindouă — colective 
muncitorești model. Cind s-a 
tras linie și s-au adunat acum 
realizările pe 1983 s-a constatat 
că există unele mici diferente 
care ar înclina in favoarea uni
tății „Tismana I". „Da. dar cei 
de la „Tismana II" n-au aceleași 
condiții de lucru" — a replicat 
cineva. Pină la urmă, ceea ce nu 
s-a putut „diferenția" au fost 
hărnicia și ambiția cu care au 
lucrat și unii, și alții. Fapt pen
tru care „Tismana 1“ și „Tisma
na II" au fost declarate frunta
șe... la egalitate. Adică, amin
două pe primul loc !
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Om gospodar
Ilarion Ardelean, din Tăuți- 

Măgherăuș, este unul din cei mai 
harnici si mai destoinici crescă
tori de animale maramureșeni. 
Deși se apropie de respectabila 
virstă de 70 de ani si in trebu
rile gospodăriei il ajută doar 
sofia, în fiecare an, el contrac
tează cu statul intre 20 000 și 
27 000 litri lapte de la cele 6 vaci 
pe care le are, plus lină de oi, 
plus tăurași de toată mindrețea. 
In ultimii 15 ani, el a predat 
statului, pe bază de contract, 
cite 5 vifei mari, in medie, pz 
an. O întreagă cireadă ! La care 
se adaugă numeroasele vitele de 
prăsilă de la vacile ' din rasa 
„Bruna de Maramureș", pe care 
le-a dat consătenilor, pentru a-și 
,,întocmi" si ei gospodării vred
nice de laudă ca a lui.
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I Tînârul maestru I
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Se numește Cătălin Navrotes- 
cu. Are 16 ani și este elev in 
clasa, a X-a la Liceul „Mihai 
Eminescu" din Iași. Participind 
la concursul de șah de la Căli- 
mănești, in fapt un adevărat 
festival-recital, cu 8 turnee, a 
obținut cea de-a doua notă de 
maestru al sportului. Cătă
lin Navrotescu, elev silitor 
la învățătură, joacă șah „de cind 
se știe" — cum spune el. Citeva 
din performanțele lui de pină 
acum : vicecampion și campion 
național de juniori mici, locul I 
la Turneul internațional de ju
niori mari din Polonia, titlul de 
campion național obținut cu e- 
chipa divizionară A Universita
tea Iași.

Succes mai departe, tinere 
maestfu!
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O scena cit... 
satul!

Despre ansamblul artistic 
,.Stejărelul“, din comuna Pădu- 
reni, județul Vaslui, condus de 
inimosul învățător Temistocle 
Diaconu, s-a dus vestea nu nu
mai printre laureații Festivalu
lui național „Cintarea Româ
niei", ci și peste hotare, in țări
le in care a fost invitat și aplau
dat la scenă deschisă.

La numele și renumele ansam
blului „Stejărelul" se 
acum și alte formații artistice 
in care este prezentă, 
toată suflarea satului. Mai fiin
țează aici, la Pădureni, o forma
ție de cor, un grup de instru
mentiști de muzică populară, o 
formație de teatru, un grup vo- 
cal-folcloric, o formație de mu
zică ușoară „Armonia", o forma
ție de dans modern, ba chiar și 
un grup vocal cameral. Simpla 
enumerare a acestora a „um
plut" spațiul acestei note din ru
brica noastră. Nu ne rămine de- 
cît să le adresăm, la rindu-ne, 
cuvenitele aplauze și urarea de 
noi succese.

practic.
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Ornitologică
Samu Păi, profesor la Școala 

nr. 2 din Reghin are o colecție 
de păsări împăiate, unică in fe
lul său. Pasiunea dascălului 
s-a transmis și elevilor săi. Pen
tru ocrotirea faunei din această 
parte a țării, cei 50 de elevi — 
constituiți in cercul „Pionierii, 
prietenii naturii" — au confec
ționat, în aceste zile de iarnă, 
nu mai puțin de 500 de co
livii și hrănitoare pe care le-au 
instalat în parcuri, in bbs- 
cheți și in curțile unor cetățeni. 
Sub supravegherea atentă a pro
fesorului, elevii studiază „pe 
viu" comportamentul fiecărei 
specii de păsări. Păsările răni
te din diferite motive sînt îngri
jite și redate naturii, iar cele 
irecuperabile sint împăiate, 
școala din Reghin avînd astfel 
unul dintre cele mai complete 
muzee ornitologice din țară. Dar 
cel mai mare cîștig il constituie 
cultivarea în rîndul școlarilor a 
dragostei pentru natura patriei, 
pentru ocrotirea și sporirea fru
museții și bogăției sale.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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SCRISORI ALE OAMENILOR MUNCIIADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI 
analizate și soluționate în concordanță cu legile țării, cu principiile 

eticii și echității socialiste, în spiritul grijii față de om 
Măsuri concrete pentru o eficiență economică sporită
„Orice cadru de conducere al u- 

nei unități, toți membrii colecti
vului au ca îndatorire de căpete
nie să organizeze astfel activita
tea incit prin realizarea de eco
nomii și reducerea pe toate căile 
a cheltuielilor de producție să se 
obțină o eficiență sporită a muncii, 
așa cum ne cereți dumneavoastră* 1 II' 
— se arăta la începutul unei scri
sori adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Dar, continua autorul, 
la secția de prelucrare a deșeuri
lor metalice recuperabile Sime- 
ria, din cadrul. Combinatului me
talurgic Hunedoara, se fac chel
tuieli inutile, utilaiele nu sînt fo
losite corespunzător, materialele 
nu sînt bine gospodărite. în scri
soare se relatau fapte concrete și 
se solicita să se efectueze o an
chetă, de la nivel central, pentru 
clarificarea lucrurilor.

Imaginea magazine
lor care se deschid o- 
dată cu darea în folo
sință a noilor blocuri 
de locuințe ne este as
tăzi familiară tuturor. 
Fie că este vorba de 
cochetul cartier Bă
neasa, de modernele 
artere Filantropiei —
I Mai, Ștefan cel Mare, 
13 Septembrie sau 
Militari, de zone mai 
vechi ori de altele 
abia în curs de finisa
re, Capitala își înno
iește cu consecventă 
zestrea de locuințe o- 
dată cu baza tehnico- 
materială a comerțului, 
a unităților de servire. 
Firesc și necesar : îm
bunătățirea condițiilor 
de aprovizionare a 
populației se inscrie 
între preocupările ma
jore ale conducerii 
partidului și ca o sar
cină de răspundere 
cotidiană a gospodari
lor orașului.

Concomitent cu e- 
forturile depuse pen
tru asigurarea și îm
bunătățirea fondului 
de marfă și pentru 
desfășurarea activității 
de comerț în condiții 
de civilizație și efici
ență, Se urmărește 
dezvoltarea în conti
nuare a bazei tehnico- 
materiale a comerțu
lui. Ca urmare, vor fi 
înființate noi spații 
comerciale, în special 
prin crearea unor uni
tăți mai funcționale, 
cu profile mai bine 
adaptate cerințelor 
populațieUidin diferi
tele zone ale orașului, 
corespunzătoare exi
gențelor unui comerț 
dinamic și operativ.

Cifrele sînt edifica
toare: celor 149 do
noi unități comerciale, 
cu o suprafață totală 
de aproape 44 000 me
tri pătrați, date in fo
losință în ultimul an.
II se adaugă în 1984 
alte 154 noi unități în

mai ales în aplicarea unor metode 
moderne de a face agricultură, de a 
realiza prin unirea tuturor forțelor 
umane, din dotarea tehnioo-mate- 
rială. prin eforturi comune, lucrări 
locale de irigații și desecări, de com
batere a eroziunii solului și altele, 
depășind formele devenite tradițio
nale de ajutorare Cu forță de muncă 
și mașini in diverse campanii".

Am consemnat în articolele noastre 
opinii și experiențe ale unor orga
nizatori de partid — președinți ai 
unor consilii unice agroindustriale 
din județul Argeș, in calitatea lor de 
secretari ai birourilor de coordonare 
a activității politico-organizatorice 
de partid. Constituirea birourilor de 
coordonare permite, după cum s-a 
văzut. 0 mai bună cuprindere a mun

cii organizatorice șl politico-educa
tive desfășurată de organele și or
ganizațiile de partid de pe raza con
siliilor unice, în orientarea lor spre 
obiective economico-sociale majore, 
în convorbirile avute am abordat și 
alte laturi ale activității de partid, 
eonstatind și o seamă de deficiențe 
care se regăsesc in munca unor con
silii unice agroindustriale, a birouri
lor de coordonare respective. Una 
dintre atribuțiile importante ale con
siliilor unice o reprezintă generali
zarea operativă și eficientă a expe
rienței pozitive. Or, în toate consi
liile unice amintite, alături de uni
tăți fruntașe există de ani de zile 
și altele cu rezultate slabe, deși, de 
cele mai multe ori. condițiile sînt 
asemănătoare. Transferul experienței 
pozitive are un caracter sporadic. în- 
tîmplător. Și un alt aspect, deloc ne
glijabil : datele statistice despre creș
terea producțiilor medii vegetale și 
animale își au. firește, rostul lor. Ele 
ascund insă rezultatele slabe ale unor 
colective de muncă și diminuează 
meritul celor harnici. Trebuie să sub
liniem că sensul întregii munci or
ganizatorice și politico-educative este 
alinierea tuturor unităților la nivelul 
celor fruntașe, o cerință formulată 
în repetate rinduri de secretarul ge
neral al partidului. Dacă specialiștii 
din unitățile productive sînt din ce 
în ce mai bine folosiți, a crescut sta
bilitatea lor și sînt mai direct impli
cați în realizarea producțiilor, spe
cialiștii din cercetare continuă să fie 
ocoliți, antrenarea lor la un sprijin 
mai direct al unităților agricole, al 
gospodăriilor individuale fiind încă

Secretarul general al partidului 
a indicat ca scrisoarea să fie re
partizată spre examinare prim 
viceprim-ministrului de resort al

Preotupare statornică pentru șăoățațea oamenilor
La indicația secretarului general 

al partidului nostru, un colectiv 
de specialiști din partea Consiliu
lui de Miniștri, Ministerului Mun
cii, Ministerului Sănătății și Minis
terului Industriei Chimice au ve
rificat, sub îndrumarea viceprim- 
miniștrilor de resort ai guvernului, 
o scrisoare prin care se susținea 
că s-ar produce poluarea atmosfe
rei datorită gazelor deșeu în zona 
Combinatului de fibre sintetice 
Săvinești. Concluziile studiilor în
tocmite de institutele de speciali
tate ale Ministerului Sănătății și 
Ministerului Industriei Chimice 
precizează însă că noxele, în limi
tele medii determinate prin anali
ze, se situează sub valorile maxime 
admise și nu influențează starea 
de sănătate a oamenilor muncii, 
neexistînd nici un caz de îmbolnă
vire profesională atît la Combina
tul de fibre sintetice Săvinești, cit 
și la Combinatul industriei chimice 
de îngrășăminte Piatra Neamț.

Din discuțiile purtate la fața
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încălcarea legalității — sancționată cu fermitate
. „S-a întrebat cineva de la județ’ 
de ce în ultimul timp a scăzut nu
mărul de bovine din comuna noas
tră?" — se punea întrăbarSa într-o 
scrisoare sosită din localitatea. Co- 
chirleanca, județul Buzău, adresată 
tovarășului 'Nicolae Ceaușescu.

Și tot autorii dădeau răspun
sul.; „A scăzut pentru că de- pe 
la începutul iernii s-au sacrificat 
animale cu știința cadrelor de con
ducere din comună, care primeau 
săptămînal pachete de Ia cei ce 
au comis ilegalitățile respective... 
S-au tăiat ilegal animale și la 
cooperativă, pentru o nuntă...". 
După ce relatau și alte nereguli 
petrecute în comună, autorii scri
sorii afirmau, în încheiere : „Cu 
stimă și respect ne adresăm 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, avînd conștiința că
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PENTRU PRODUCȚII AGRICOLE RECORD-CU FORJE UNITE!
Consilisle agroindustriale — cadru organizatoric optim pentru sporirea capacității de mobilizare a comuniștilor, 

a tuturor oamenilor muncii de la sate în vederea ridicării potențialului productiv al pământului
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In relatările precedente consacrate stilului și metodelor de muncă ale 
birourilor de coordonare a activității politico-organizatorice de partid din 
cadrul unor consilii unice „agroindustriale de stat și cooperatiste din ju
dețul Argeș, in vederea unirii tuturor forțelor materiale și umane pentru 
realizarea obiectivelor noii revoluții agrare, ne-am referit — printre al
tele — la exercitarea unitară a atribuțiilor acestor organisme și la asi
gurarea unei strinse legături intre specialiști, mecanizatori și cooperatori. 
In incheiere redăm alte opinii privind activitatea birourilor de coordo
nare, precum și unele concluzii desprinse din punctele de vedere expri
mate și din constatările noastre.
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Consiliul unic agroindustrial PI
TEȘTI este considerat centura le
gumicolă a acestui important centru 
industrial. De aici și răspunderea 
deosebită pe care o are in aprovi
zionarea populației municipiului cu 
legume și zarzavaturi. „Avem o 
bază tehnico-materială excelentă, 
specialiști, o suprafață irigabilă de 
2 500 hectare", ne precizează organi
zatorul de partid al consiliului unic, 
tovarășul GHEORGHE UȚA, care 
continuă: „Problema cu care ne-am 
confruntat și in bună parte ani re
zolvat-o a constituit-o asigurarea 
forței de muncă, situație obiectivă 
determinată de existența unor mari 
întreprinderi industriale care au 
transformat foarte mulți țărani în 
muncitori’ industriali. în această pri
vință locul de frunte îl ocupă C.A.P. 
Colibași. Munca politică dusă in rîn
dul cooperatorilor și al muncitorilor 
din unitățile industriale s-a concre
tizat dealtfe'l în rezultatele obținute. 
Anul trecut, de pildă, de pe o su
prafață de 100 hectare, au fost recol
tate 1 728 tone de legume. în pre
zent, pregătirea producției pe acest 
an a demarat bine. Comitetul de 
partid din cooperativa agricolă a 
inițiat dezbateri pentru ca sarcinile 
de plan să fie cunoscute de fiecare 
cooperator. De asemenea, s-a pre
ocupat ca formațiile de muncă să fie 
omogene, au fost stabilite parcelele 
care vor fi lucrate în acord global, 
precum și alte măsuri politico-orga
nizatorice, organizația de partid de 
aici exercitîndu-și pe deplin rolul său 
de conducător politic. Nu același lu
cru se intîmplă la C.A.P. Micești, 
care a înregistrat rezultate slabe. în 
cadrul biroului de coordonare s-a 
pus pe drebt întrebarea asupra cau
zelor care determină recolte nesatis
făcătoare,. deși condițiile sînt asemă
nătoare cu cele ale cooperatorilor 
din Colibași. Pentru redresarea situa
ției, biroul de coordonare a hotărit 
inițierea unui control complex al ac
tivității organelor și organizațiilor 
de partid din comună. Cu acest pri
lej s-au constatat numeroase lipsuri, 
printre care o slabă muncă de con
vingere desfășurată în rîndul mun
citorilor ocupați în industrie, pentru 
a participa la muncile din coopera

guvernului. La analizarea faptelor 
au participat și activiști ai comi
tetului județean de partid și ai 
ministerului tutelar. A rezultat 
că, în cea mai mare parte, fap
tele relatate corespund realității. 
Penalizările plătite pentru lo
cații de vagoane în 1982, în valoa
re de aproape 2,5 milioane lei, au 
fost trecute la costurile de pro
ducție ale combinatului. (De re
marcat că, în urma sprijinului mâi 
energic din partea C.S.H., pe 10 
luni ale anului trecut penalizările 
au fost numai de 190 000 lei ; iată 
deci că există posibilități de re
ducere substanțială a cheltuielilor 
neeconomicoase, redîndu-se în a- 
celași timp operativ economiei na
ționale vagoanele imobilizate ne
justificat la Simeria). S-a mai 
constatat că în anii 1982—1983 u- 
nele utilaje tehnologice de bază 
au staționat nu numai din cauza 
neasigurării unor piese de schimb, 
dar și a efectuării unor repara
ții de slabă calitate, precum și a 

locului cu conducerile și cu secre
tarii comitetelor de partid din cele 
două combinate a rezultat că pro
blemele sesizate au fost cunoscute 
și, totodată, că a existat o preocu
pare permanentă pentru diminua
rea nivelului de poluare. în acest 
scop, cu prilejul reviziilor gene
rale din septembrie anul trecut, 
s-a realizat la instalația lactama 
IV un sisteni de reținere supli
mentară a noxelor din gazele re
ziduale, prin care se reduce de 3 
pină la 5 ori nivelul anterior. Pro
cedeul urmează să fie extins, în 
primul semestru al acestui an, și 
la alte instalații. De asemenea, la 
instalația de obținere a acidului 
sulfuric s-a elaborat un proiect de 
reducere prin spălare a noxelor 
din gazele reziduale.

Pe lingă măsurile tehnice între
prinse de cele două mari unități 
industriale, au fost stabilite, cu 
ocazia analizei, și alte măsuri care 
să ducă la ocrotirea în continuare 
a sănătății oamenilor. Conducerea 

totul se va rezolva în spiritul exi
genței comuniste cu care sînt re
zolvate scrisorile adresate dumnea
voastră personal sau Comitetului 
Central".

Faptele relatate In scrisoare au 
fost verificate, potrivit indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, de 
un colectiv de activiști ai Comite- . 
tului Central și comitetului jude
țean de partid, sub îndrumarea se
cretarului cu problemele organiza
torice al C.C. al P.C.R.

încă de la început, raportul de 
cercetare confirmă existența unor 
nereguli sau practici abuzive în 
ce privește modul de valorificare 
a animalelor sacrificate, repartiza
rea buteliilor de aragaz, prevede
rile legale în domeniul construc
țiilor etc. în timpul cercetărilor 
s-au luat, măsuri pentru restabili

tiva agricolă si a-și lucra Integral 
pămintul proprietate personală, defi
ciențe în folosirea pîrghiilor de co
interesare materială, formalism în 
activitatea comitetului comunal de 
partid. Biroul de coordonare a luat 
inițiativa organizării unei analize cu 
activul la nivelul comitetului de 
partid în urma căreia au fost adop

Anchetă-dezbatere în județul Argeș (III)

tate măsuri printre care o mai bună 
repartizare a forțelor, activizarea or
ganizațiilor de masă și obștești, în
tărirea răspunderii deputaților con
siliului popular comunal, moderniza
rea producției de legume".

în raza consiliului unic activează 
și patru centre de cercetări agrico
le cu peste o sută de specialiști, în 
marea lor majoritate membri de 
partid. Deși am insistat, am aflat 
prea puține și neconcludente dovezi 
de sprijinire de către cercetători a 
unităților de producție. De aseme
nea, biroul de coordonare ar putea 
solicita, prin intermediul comitetului 
municipal de partid, sprijinul 
organizațiilor de partid din unitățile 
industriale atît în ceea ce privește 
antrenarea muncitorilor la lucrările 
din cooperativele agricole de produc
ție, cît si la sporirea producției ve
getale și animaliere în gospodăriile 
acestora.

Anul trecut, consiliul unic agro
industrial MIROȘI a ocupat unul 
din locurile fruntașe pe județ în 
producția vegetală. Organizatorul de 
partid al consiliului, tovarășul IOAN 
POPA, ne-a oferit și citeva din 
argumentele care au dus la aceas
tă realizare. „Este foarte normal să 
fie așa deoarece în raza consiliului 
unic acționează o stațiune de meca
nizare a agriculturii fruntașă pe 
tară. Cu alte cuvinte, vreau să sub
liniez importanța hotărîtoare pe care 
o are mecanizatorul in obținerea 
unor recolte superioare. Trebuie să 
se știe că unui mecanizator îi revin 
mașini și utilaje în valoare de un 
milion de lei. Iată de ce, printre alte 

întreținerii necorespunzătoare. In 
jurul sonetelor de spart fontă se 
aflau mai bine de 14 000 tone ma
terial feros, format din subansam- 
ble și piese grele.

Pentru înlăturarea lipsurilor 
constatate, conducerea combina
tului a primit sarcini precise, cu 
termene de realizare, privind a- 
naliza necesității menținerii în do
tarea secției a unor utilaje ; sta
bilirea de măsuri concrete pentru 
livrarea și valorificarea în acest 
an a materialelor metalice recu
perate din debitarea și șarjarea 
pieselor și subansamblelor grele, 
depozitate în zona sonetelor de 
spart fontă ; stabilirea graficului 
pentru reparația utilajelor tehno
logice din dotarea secției în 1984, 
atît prin forțe proprii, cit și in 
alte unități. S-a stabilit ca Minis
terul Industriei Metalurgice să spri
jine și să urmărească realizarea 
tuturor măsurilor pentru obținerea 
unei eficiente sporite a activității 
întreprinderii.

C.F.S. va acorda o atenție deose
bită bunei funcționări a instala
țiilor, in scopul evitării la maxi
mum a eșapării gazelor nocive in at
mosferă. în acest scop va întări 
asistența tehnică în toate schim
burile; de două ori pe lună, precum 
și oricînd va fi nevoie se vor efec
tua analize de către ambele uni
tăți, iar rezultatele vor fi inter
pretate în comun, pentru stabilirea 
măsurilor ce se impun. CICh 
Piatra Neamț va întocmi, în se
mestrul I a.c., un studiu privind 
starea de sănătate a personalului 
din zona expusă și va lua măsuri 
în consecință; la centrala termică 
a combinatului de îngrășăminte 
se va studia posibilitatea îmbună
tățirii condițiilor de muncă (avînd 
în vedere și asemenea factori ca 
zgomotul, radiațiile calorice etc.) ; 
se vor efectua analize lunare de 
către cele două combinate, în 
prezența reprezentanților comite
tului județean de partid și ai or
ganelor de specialitate.

rea legalității și asigurarea desfă
șurării normale a activității în do
meniile respective. Totodată, avîn- 
du-se în vedere gravitatea abate
rilor constatate, vinovății au fost 
sancționați pe linie de partid. 
Astfel, secretarul comitetului co
munal de partid, Ichim Radu, a 
fost sancționat cu vot de blam cu - 
avertisment; la fel și președintele 
cooperativei agricole, iar contabi
lul șef cu vot de blam. Au mai 
fost sancționate și alte cadre de 
conducere din comună, iar con
cluziile desprinse au fost dezbătu
te atît cu aparatul comitetului ju
dețean de partid, al consiliului 
popular județean, cît și cu întregul 
activ de partid din comuna respec
tivă.

Neculai ROȘCA

preocupări, biroul de coordonare a 
acordat o atenție deosebită pregăti
rii profesionale a mecanizatorilor și 
întăririi disciplinei și răspunderii în 
efectuarea la timp și de calitate a 
lucrărilor agricole. Pentru aceasta,' 
biroul de coordonare acționează in 
două direcții : răspunderea pregăti
rii profesionale a fost încredințată 
organizației de bază din S.M.A. ; de 
încadrarea .mecanizatorilor in disci
plina de producție se preocupă orga
nizațiile de bază din fermele in care 
aceștia lucrează, integrați fiind in
formațiile de lucru care muncesc în 
acord global.- Biroul de coordonare, 
prin componența sa, prin activul pe 
care se bizuie, prin sistemul său de 
legături cu unitățile productive are 
posibilitatea și datoria de a stabili o

cooperare perfectă între specialist, 
mecanizator și cooperator cu unicul 
scop, acela de a ridica puterea pro
ductivă a pămîntului. Nu am reușit 
pe deplin acest luaru. în legumicul
tura, unde lucrările sînt mai preten
țioase, unii mecanizatori încă nu 
dispun de o calificare corespunză
toare .Un aspect de care, in viitor, 
biroul de coordonare va tine mai 
mult seama".

în legătură cu posibilitățile de 
perfecționare a muncii birourilor de 
coordonare am reținut ca interesan
tă și opinia tovarășului NICOLAE 
PETRESCU, organizator de partid 
al consiliului unic din Costești : 
„Consiliile unioe agroindustriale ofe
ră, așa cum ne-a demonstrat-o 
practica curentă, un cadru organi
zatoric favorabil inițierii rapidă și 
eficiente de acțiuni de colaborare 
și întrajutorare între unități con
stituind, totodată, expresia înțele
gerii superioare de către lucrătorii 
ogoarelor a intereselor generale ale 
agriculturii, a îndeplinirii îndatori
rilor lor patriotice. Iată de ce in 
anul trecut solicitările făcute de 
unele unități agricole, prin inter
mediul conducerii consiliului unic și 
al biroului său de coordonare, și-au 
găsit un răspuns prompt. Astfel, 
cooperatorii și mecanizatorii din 
Buzoiești, Comățel și Broșteni 
au ajutat fermele I.A.S. Cos
tești și Izvoru la întreținerea 
culturilor și îndeosebi la strîn- 
sul recoltelor. Consider însă că 
este necesar ca biroul de coordonare 
să confere acțiunilor de colaborare 
și întrajutorare o calitate superioară

Magazine moderne la parterul noilor blocuri din cartierul bucureștean Băneasa

VĂ 1HFOI&MĂM
Noutăți pe „harta” comercială 

a Capitalei
9 Aproape 44 000 metri pâtrați de noi spații comerciale ® Ma
gazine specializate, amenajate cu precădere la parterul 
blocurilor, cît mai la îndemîna cumpărătorilor © Se materiali

zează programul de extindere a piețelor agroaiimentare
suprafață de peste 
50 000 mp : magazine 
alimentare — acestea 
fiind predominante, 
magazine pentru des
facerea produselor in
dustriale de tot felul, 
precum și noi unități 
de alimentație publică. 
Astfel, capacitatea to
tală de desfacere se 
ridică astăzi Ia peste 
1 milion metri pătrați, 
rațional distribuită, 
potrivit cerințelor, în
tre diferitele sectoare 
ale comerțului. Ce în
seamnă acest milion ? 
EI echivalează cu nor
ma prevăzută pentru 
perioada în curs, de 
peste 500 mp suprafa
ță comercială la 1 000 
de locuitori.

Dezvoltarea rețelei 
comerciale se asigură, 
în principal, pe seama 
realizării de spații la 
parterul noilor blocuri 
dc locuințe, precum și 
prin recuperarea unor 
spații cu alte destina
ții sau prin extinderea 
celor realizate în anii 
anteriori în zone de 
mare afluență (peri
metrele „Valea Ialo- 
miței", „23 August", 
„1 Mai"). In ideea 
creșterii operativității 
desfacerilor se pune 
un accent deosebit pe 
organizarea unor ma
gazine specializate : 
pescării (al căror nu
măr a crescut, ajun- 
gind la 235 unități și 
raioane de acest fel), 
unități „Gospodina", 

. patiserii șt. p.Iăcintă- 
2rii„ iSoacițliza-i
rea, firește, nu se re
duce Ia sectorul a- 
limentar. Se dezvoltă 
în continuare și re
țeaua pentru desface
rea mărfurilor — exis
tente într-un sorti
ment mereu mai bogat 
— destinate amenajă
rii și întreținerii lo
cuințelor, aceea a u- 
nităților auto-moto- 
velo-sport, cu piese de

schimb electronice și 
electrotehnice, cu ar
ticole de uz agricol, 
a magazinelor de îm
brăcăminte.

Un program special 
— întocmit la indica
ția conducerii parti
dului — are în vedere 
mărirea în continuare 
a capacității de desfa
cere a legumelor și 
fructelor și, îndeosebi, 
a piețelor agroaiimen
tare. Pe lingă amena
jările importante, rea
lizate recent la un nu
măr de 7 piețe, în a- 
cest an vor continua 
în ritm intens lucră
rile de extindere și 
modernizare la pie
țele Sudului, Meta
lurgiei, 13 Septem
brie, ilie Pintilie, prin 
care capacitatea de 
vinzare a platourilor 
din piețele orașului va 
crește cu nu mai pu
țin de 6 000 metri pă
trați. în baza aceluiași 
program au fost ela
borate și documenta
țiile tehnico-economice 
pentru piețele Pante- 
limon — Delfinului, 
Norilor — Tineretu
lui, Berceni — Olte
nița, urmind ca, în
tr-o etapă viitoare, 
să se realizeze piețe 
multifuncționale și în 
alte cartiere ale Capi
talei.

Amenajarea noilor 
spații comerciale este 
însoțită de pregătirea 
unor noi cadre de lu
crători, de măsuri 

. . pentru., modernizarea 
<ij.și adaptarea echipă-r- 

mentuîui comercial' 
existent la cerințele 
actuale, ca și pen
tru o mai judicioa
să organizare și creș
terea funcționalității 
unităților — toate în 
vederea unei mai bune 
aprovizionări și a u- 
nei mai operative ser
viri a publicului cum
părător.
Maria BABOIAN

neconcludentă șl ocazională. Printre 
altele, mai este necesar ca birourile 
de coordonare să acorde o atenție 
sporită îmbunătățirii stilului și me
todelor de muncă ale organelor și 
organizațiilor de partid din întreprin
derile agricole de stat ale căror fer
me sint adesea răspindite pe teri
toriul mai multor consilii unice și 
să-și exercite cu mai multă vigoare 
atribuția de a îndruma și controla 
birourile de coordonare a activității 
consiliilor populare.

în cele mai multe din localitățile 
din cadrul consiliilor unice mențio
nate se desfășoară o activitate cul- 
tural-educativă susținută. Dar, deși 
în planurile trimestriale ale birouri
lor de coordonare sint prevăzute și 
acțiuni politico-ideologice și cultural- 
educative, îndrumarea unitară a 
acestei laturi importante a muncii de 
partid de către birourile de coordo
nare -este încă deficitară. în condi
țiile în care consiliilor unice agro
industriale le revin sarcini de mare 
răspundere, deosebit de complexe in 
vederea înfăptuirii Programului unic 
de creștere a producției vegetale și 
animale in gospodăriile populației, 
munca politică, cultural-educativă, 
desfășurată cu convingere și perse
verență. va trebui să fie mai puter
nic legată de realitățile fiecărei co
lectivități, mai cuprinzătoare și mai 
eficientă.

Agricultura județului Argeș, ca 
dealtfel agricultura întregii țări, dis
pune de o puternică bază tehnico- 
materială, de însemnate resurse de 
forță de muncă, reprezentate prin- 
tr-o țărănime cu o bogată tradiție in 
producția agricolă și printr-un pu
ternic detașament de specialiști cu 
experiență. Consiliile unice agroin
dustriale s-au dovedit un cadru or
ganizatoric adecvat pentru a pune în 
valoare acest potențial uman si ma
terial. Dar, pentru a fi la .înălțimea 
actualelor comandamente politice, așa 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. „se impun măsuri de 
creștere a răspunderii consiliilor uni
ce agroindustriale, care trebuie să 
aibă un rol activ în asigurarea bunei 
desfășurări a activității pe raza con
siliului, în realizarea producțiilor 
stabilite, în efectuarea tuturor lucră
rilor Ia timp și în bune condiții". O 
cerință la care vor răspunde promnt 
— în aceste zile, în pregătirea temei
nică a campaniei de primăvară — 
și consiliile unice agroindustriale ar- 
geșene. birourile de ooordonare a ac
tivității politico-organizatorice de 
partid ale acestora.

Constantin VARVARA 
Gheorghe CÎRSTEA

Hărnicia 
gospodarilor 

(Urmare din pag. I)
după aspectul locuințelor noi ale oie
rilor, din ce în ce mai multi la nu
măr. Faptele demonstrau ceea ce o 
mie de vorbe n-ar fi putut-o face : 
oieritul nu înseamnă înapoiere, ci 
aduce progres și bunăstare in sat. 
Apoi, printre cei care au reluat a- 
ceastă meserie au început să apară 
..diferențieri". în „buni" și „mai buni". 
Oamenii cu oi mai puține. 10 sau 15, 
le încredințau celor de profesie, 
după ce se convingeau că știu mese
rie. Devenea deci evident că oieritul 
c o meserie pentru care nu ajung 
bita. sarica și clinii, ci e nevoie de 
multe cunoștințe, de îndemînare și 
pricepere. O serie de tineri ce-și 
căutaseră rostul în alte părți au re
venit la oierit. sint azi oameni de 
frunte în comună. într-un cuvînt, 
creșterea oilor redevine una din ocu
pațiile îndrăgite la Cîineni. Ocupație 
cu nimic mai prejos decît altele, în 
ce privește necesarul de cunoștințe. 
Ba dimpotrivă. Cu nimic mai prejos 
nici în privința veniturilor pe care 
Ie aduce oierilor. Greu de enumerat 
aici la Cîineni familiile a căror 
bunăstare pornește de la oierit. 
Bătrînul Mihai C. Manea, cu care 
s-ă pornit „reînnodarea" tradiției 
oieritului aici, a încasat anul tre
cut din produsele preda te ne bază de 
contract mai bine de 30 000 lei. Ion 
Burliricu și cei doi fii — aproape 
50 000 lei. Gheorghe Șandru. cel 
proaspăt revenit la meseria de oier 
— circa 30 000 Iei...

Comuna însăși. în ansamblul el. 
Începe să-și măsoare prestigiul în 
turmele tot mai numeroase, in can
titățile tot mai mari de produse ale 
oieritului predate pe bază de con
tract. Șeptelul care anul trecut tre
buia să ajungă la 8 600 oi este de 
11291 ; în loc de 12 600 kilograme de 
lină contractate, s-au predat 13 800 
kilograme, came de oaie în loc 
de 11 000 kilograme — 11 200...

— Să revenim insă la acel „deo
camdată" pe care ne-ati rugat să-1 
subliniem la început cînd era vorba 
de diferentele față de comuna Vai
deeni,

— Asta Înseamnă că nu ne mulțu
mim cu nivelul atins, că îi vom a- 
junge pe cei din Vaideeni. Etapa ur
mătoare — generalizarea creșterii 
oilor in fiecare gospodărie, indife
rent de ocupație.

Cei care nu se pricep, nu numai 
că trebuie să învețe a crește oaia, 
dar să-i învețe șl pe alții. Căci 
meseria de oier, ca oricare alta. își 
are multe taine. Dar tocmai aici 
vreau să ajung : diferența dintre noi 
și cei de la Vaideeni stă tocmai în 
modul de a-i învăța pe oieri tainele 
acestei meserii, de a-i califica.

...Calitatea oieritului începe cu oie
rul — este de părere primarul co
munei Vaideeni, Benone Morărețu. 
Iar calitatea oierului înseamnă, în 
afară de curai, simțul datoriei. înde- 
minare, calități fizice' etc. — învăță
tură. De unde ? în primul rînd, dg 
la părinți, de la care copiii să de
prindă cum se mulge o oaie, cind se 
tunde, cind e vremea bună de păs
cut — o mie și una de lucruri.

L-am întîlnit pe unul din gospo
darii de vază ai comunei. Matei 
Davidoiu. Om de vreo 500 de oi.

— Meseria de cioban ?• Grea, dar 
frumoasă. Grea nu atît că stai în 
munte și te plouă, ba te și ninge, cît 
că trebuie să știi tare multe. De la 
cîntatul la trișcă la făcutul unei 
injecții animalului, uneori chiar și 
omului.

— Și unde poți învăța atîtea ?
— Că doar nu încă la facultăți. 

Aici jos, în comună. De Ia oameni 
cu carte. Că turmă bună la cioban 
neînvățat n-ai să vezi. învățătura 
nu strică la oierit. Sora mea e pro
fesoară de fizică și vara în vacanță 
vine sus pe Tirnovu de fierbe caș.

Aflăm că, după absolvirea școlii 
generale din comună, numeroși ti
neri, dintre cei mai buni la carte, 
își aleg meseria de oier. L-am rugat 
pe profesorul Vartolomei Todeci, 
care predă botanica și geografia, să 
ne explice acest apetit al tinerilor 
pentru oierit.

— E adevărat că e o meserie grea, 
dar plină de farmec. Nu e vorba de 
acele descrieri pastorale, farmecul 
constă tocmai în condițiile care cer 
curaj, bărbăție, lupta cu neprevăzu
tul uneori. Ei bine, școala îi poate 
incita pe copii spre această profe
sie prin absolut toate materiile pre
date. Eu, de exemplu, le descriu 
copiilor cărările ce duc spre pajiș
tile bune, care ierburi sint mai indi
cate și in ce lună. Le explic de ce 
mieii trebuie urcați vara în vîrf de 
munte, mioarele — pe colină, iar 
oile de lapte — spre poale. Este 
ușor de dedus că orice materie — 
fizica, chimia, fiziologia, matema
tica, nemaivorbind de limba română 
— poate fi predată, relevînd impor
tanța și frumusețea oieritului.

...Case bătrînești, robuste, cu glugi 
de nea prin care țîșnesc antenele de 
televizor, sau case noi cu etaj, curți 
îngrijite, pline de orătănii, însemnele 
civilizației trainic implantate sub 
culme de munte, așa arată azi lo
calitățile vîlcene Cîineni și Vaide
eni. Le-am ales cu bună știință toc
mai pe acestea, deoarece, deși aflate 
în stadii diferite ale oieritului, ex
periența lor demonstrează marile 
posibilități de creștere a șeptelului. 
în primul rînd, prin revitalizarea și 
ridicarea la nivelul cerințelor mo
derne a profesiei de oier.

i
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PRODUCȚIA DE ENERGIE ELECTRICA 
-la nivelul prevederiler planului 
al cerințelor economiei naționale!
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ș Se poate produce mai mult prin buna 
funcționare a instalațiilor

Analiza activității productive în ca
drul adunării generale a oamenilor 
muncii de la întreprinderea „Elec- 
trocentrale" din municipiul Zalău 
s-a caracterizat printr-un pronunțat 
spiiriit de lucru, muncitoresc, atît ma
terialele prezentate, cit și dezba
terile ce au avut loc subliniind nece
sitatea adoptării unor măsuri ferme 
menite să asigure eliminarea neajun
surilor și îndeplinirea riguroasă a 
sarcinilor de plan. Dezbaterile au 
pornit de la faptul că anul trecut în
treprinderea nu a realizat inte
gral planul la producția de e- 
nergie electrică, datorită, in princi
pal, punerii în funcțiune cu întârzie
re a grupului de 12 MW nr. 1 și din 
cauza defecțiunilor de proiectare, 
montaj și exploatare, care au deter-

■ minat funcționarea ou intermitențe a 
unor utilaje. Totodată, costurile de 
.producție planificate au fost depăși
te întrucit s-au efectuat o serie de 
cheltuieli în plus generate de trans
portul cărbunelui de la întreprinde
rea minieră Horezu, de reparațiile 
suplimentare datorate nepunerii în 
funcțiune a stației de repompare de 
la depbzitul de zgură și cenușă și de 
calitatea necorespunzătoare a apei 
industriale provenite din riul Someș.

' Desigur, nu au fost trecute cu vede-
■ rea neajunsurile organizatorice in- 
. terne și insuficienta pregătire profe

sională a personalului. Iată câteva 
din punctele de vedere exprimate de 
participanții la dezbatere :

• „Solicităm aprovizionarea ritmi- 
’ că cu cărbune, spunea maistrul 
Gheorghe Cosma, șeful secției corn- 

I bustibil solid. Cind sintem supraaglo- 
\ merați cu cărbune, timpul de mane-
■ vrare a vagoanelor este mare, ceea 
i ce determină perturbata în activita-
■ tea secției. Este imperios necesară 
' mărirea capacității antestației".

® „Am început să folosim apă po
tabilă din luna octombrie anul trecut, 
spunea Maria Butuza, dc la atelierul 
de tratare chimică, pentru că cea in

r

întărirea disciplinei și răspunderii — 
cale sigură pentru sporirea producției

O

' în ultimii ani, Ia Uzina electrică 
din Doicești a fost finalizat un 
amplu program de dezvoltare. Două 
noi și moderne grupuri energetice, 
a cîte 200 MW fiecare, au sporit con
siderabil capacitatea termocentralei. 
Dar aceasta a impus creșterea, în 
aceeași măsură, a răspunderii și 
competenței profesionale ale mun
citorilor și specialiștilor de aici, 
pentru a fi în stare să pună pe 
deplin în valoare actuala bază teh- 
nico-materială. în darea de seamă 
prezentată adunării generale s-a 
subliniat bine această cerință, toc
mai pentru că.ea nu a fost înfăptuită 
așa cum era de așteptat. Grăitor in 
această privință este bilanțul uzinei 
pe anul 1983 și pe perioada care a 

. trecut din acest an, care indică 
nerealizări însemnate la producția de 
energie electrică.

înainte ca adunarea generală să-și 
înceapă lucrările, l-am întrebat pe 
directorul uzinei, ing. Zoldy Miclos, 
care este, după opinia sa, problema 
ce ar trebui să fie examinată cu cea 
mai mare atenție în acest cadru. 
Răspunsul său a fost fără echivoc : 

i „In momentul de față, lista de prio
rități începe cu imperativul întăririi 
ordinii și disciplinei, a spiritului de 
responsabilitate cu care se impune 
a se îndeplini sarcinile la fiecare loc 
de muncă. Pe această cale vom putea 
obține un substantial spor de pro
ducție". Ceva mai tîrziu, pe parcursul 
dezbaterilor, acest punct de vedere 
avea să fie exprimat și argumentat 
de numeroși participanți. 

dustrială nu are parametri corespun
zători, este plină de substanțe orga
nice. celuloză, fapt care duce la in- 
fundarea sitelor. Desigur, nu este so
luția cea mai bună, dar una din mă
surile stabilite de mai multă vreme 
se referă la elaborarea unui studiu 
privind posibilitățile de captare a 
apei subterane in lunca riului Someș. 
Este o problemă de prim ordin, că
reia Institutul de studii și proiectări 
energetice trebuie să-i găsească o re
zolvare cit mai operativă".

8 „Profit de faptul că este prezent 
aici și reprezentantul centralei indus
triale de producere a energiei elec
trice și termice, preciza maistrul 
principal loan Suărășan, de la sec
ția cazane, pentru că avem ■ ne
voie de un sprijin mai substanțial in 
ce privește acordarea asistenței teh
nice. Utilajele, echipamentele fiind 
noi, personalul de care dispunem tre
buie să aibă de la cine să învețe 
modul de întreținere și exploatare a 
lor. Ne lipsesc o serie de materiale 
de propagandă tehnică, cu conținut 
de strictă specialitate, fără de care 
nu ne putem descurca. Apar dese de
fecțiuni la stația de evacuare a ce
nușii, la pompe, datorită și unor gre
șeli de fabricație a acestor utilaje. 
Ar fi binevenită prezența unor spe
cialiști din partea furnizorilor care 
să vadă la fața locului cum funcțio
nează utilajele fabricate de ei".

• „Nu trebuie insă să așteptăm to
tul de la alții — este de părere mais
trul mecanic Viorel Chercji. Este 
adevărat că agregatele de evacuare 
a zgurii ne dau multă bătaie de cap, 
ele avind o fiabilitate scăzută. Chiar 
și in aceste condiții, printr-o serie 
de reparații pe care le-am efectuat 
s-a îmbunătățit funcționarea utila
jelor".

O „Comisia inginerilor și tehnicie
nilor din întreprindere poate contri
bui la rezolvarea unor probleme teh
nice importante — a fost de părere 
ing. Eugen Mezei. Realizarea siste

Este bine cunoscut, inclusiv de 
centrala industrială de resort și Mi
nisterul Energiei Electrice, că pen
tru a-și desfășura in bune condiții 
activitatea termocentrala din Doi
cești are nevoie de un personal 
muncitor mai numeros. în aceste 
împrejurări, au arătat darea de sea
mă, precum și unii participanți la 
dezbateri, între care maiștrii Gheor
ghe Dragomir și Ion Oancea. apar 
în adevărata lor lumină negativă 
cele 2 035 zile-om absențe nemoti
vate înregistrate în anul trecut, care 
au frustrat unitatea de un important 
volum de lucrări strict necesare 
procesului de producție.

Mergind pînă la capăt Pe firul 
cauzelor care au dus la neînde- 
plinirea planului, adunarea generală 
a dezbătut cazul șefului de tură Ion 
Bucuroiu, din neglijența căruia a 
fost periclitată funcționarea unui 
agregat energetic ; al manevrantu- 
lui Dumitru Toacă și mecanicului de 
locomotivă Petre Tâlmăcel, care se 
comportă uneori ca și cum. sarci
nile lor de serviciu (transportul va
goanelor la rampa de descărcare) ar 
fi facultative. Potrivit aprecierilor 
contabilului șef, Dumitru Ioniță, 
aceste acte de indisciplină au deve
nit posibile în- mare măsură datorită 
slabei exigențe manifestate de unii 
maiștri, tendinței acestora de a trece 
cu vederea sau de a minimaliza 
gravitatea unor fapte, cum sint pă
răsirea locului de muncă, nesupra- 
vegherea atentă a utilajelor și lipsa 
nemotivată de la serviciu. 

mului de utilizare a apei de spălare 
recirculată la gospodăria de evacuare 
a zgurii și cenușii, cu ocolirea stației 
de pompe, a permis economisirea a 
3 000 MWh anual; realizarea, tot de 
către colectivul nostru, a sistemului 
de transvazare a emulsiei de zgură 
și cenușă aduce, de asemenea,,o eco
nomie de 12 000 MWh energie electri
că anual, plus un grad ridicat de dis
ponibilizare a echipamentelor de 
pompare. Aș aminti aici și crearea 
de scule șl dispozitive necesare acti
vităților de întreținere și reparare a 
utilajelor. Sintem la început, e drept, 
dar colectivul nostru a dovedit și do
vedește că este capabil să asigure 
mai buna funcționare a instalațiilor".

încredere in forțele proprii au ma
nifestat în intervențiile lor și alți oa
meni ai muncii, dar, în același timp, 
s-a solicitat o mai serioasă implicare 
a centralei de resort, a factorilor de 
răspundere din cadrul ministerului 
în rezolvarea unor probleme. Din pă
cate, reprezentantul centralei de re
sort, prezent la adunare, nu, a putut 
da răspunsuri clare la problemele ri
dicate, rezumîndu-se la a anunța că 
vor fi aduse la cunoștința celor în 
măsură să le rezolve. Practic, deci, 
a avut o participare formală la a- 
ceastă adunare.

Sintertizind dezbaterile, se poate a- 
precia că oamenii muncii de. la în
treprinderea „Eleotrocentrale" — Za
lău sint hotăriți să îndeplinească 
întocmai sarcinile mobilizatoare care 
le stau în față. Colectivul de 
aici și-a asiumat angajamentul de a 
realiza peste plan în acest an 1 000 
MWh energie electrică, de a asigura 
reducerea cu 50 la sută a opririlor 
accidentale față de anul trecut, dimi
nuarea consumului de combustibil 
planificat cu 1 000 tone și a consu
mului propriu tehnologic cu 1 800 
MWh energie electrică.

Euqen TEGLAȘ
corespondentul „Scinteii"

Iată ce a spus, la rîndul său, in
ginerul șef Gheorghe Olteanu, cel 
mai vechi inginer al Uzinei elec
trice Doicești :

— Calea sigură pentru a ne realiza 
planul la energie electrică in acest 
an, an în care producția zilnică pla
nificată este cu. 1 milion kWh mai 
mare decit anul trecut, este anga
jarea noastră plenară in solutionarea 
problemelor tehnice și organizatorice 
de care depinde creșterea puterii 
medii a grupurilor energetice. Stă in 
puterea noastră să le rezolvăm. Vă 
rog să vă amintiți că noi, cea mai 
mare parte din cei prezenți aici, am 
făcut, în urmă cu circa 15 ani de 
zile, ca vechea capacitate să producă 
de două ori mai mult decit preve
dea proiectul. Să procedăm și acum 
la fel, adică să trecem la introdu
cerea progresului tehnic, să ne orga
nizăm mai bine munca, să executăm 
numai lucrări de bună calitate și să 
sporim mai rapid productivitatea 
muncii.

Pe aceste direcții de acțiune a fost 
structurat, dealtfel. cuprinzătorul 
program de măsuri adoptat, ce fun
damentează realizarea in acest an a 
prevederilor la producția de energie 
electrică de către această unitate. 
Hotărâtoare este acum aplicarea lui 
integrală in practică,

Gheorqhe MANEA
corespondentul „Scinteii"

în acest an, potrivit planului, urmează să fie executate lucrări de 
combatere a eroziunii solului pe o suprafață de 342 000 hectare, lucrări 
care vor contribui la înfăptuirea măsurilor stabilite de conducerea 
partidului de a sc obține în 1984 producții record la toate culturile 
și vor asigura condițiile necesare pentru dezvoltarea în perspectivă a 
agriculturii noastre. Aceste lucrări fac parte integrantă din Progra
mul național de îmbunătățiri funciare elaborat din inițiativa și cu 
contribuția hotărîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu. întrucit ne 
aflăm într-o perioadă a anului cînd lucrările de combatere a eroziunii 
solului vor trebui declanșate pe un front larg, am solicitat tovarășului 
GHEORGHE STOIAN, directorul Stațiunii centrale dc cercetări pentru 
combaterea eroziunii solului Perieni-Vaslui să ne precizeze direcțiile 
și modalitățile în care trebuie să se acționeze, astfel incit efectul 
acestor lucrări să fie maxim.

— Dună cum se știe, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat ca. după 
modelul Stațiunii centrale de cerce
tări pentru combaterea eroziunii so
lului din Perieni. în toate județele 
din zona colinară să se înființeze 
centre-etalon pentru combaterea e- 
roziunii solului. Înființarea acestor 
centre-etalon se înscrie armonios in 
vastul program național de îmbună
tățiri funciare, ele constituind ade
vărate avanposturi in lupta cu acest 
fenomen păgubitor. Noi sintem pu
ternic implicați in realizarea aces
tui program, intru'cit stațiunea noas
tră a primit' sarcina să coordoneze 
si să îndrume întreaga activitate de 
pregătire .și realizare în complex a 
lucrărilor antierozionale din tara 
noastră.

împreună cu Ministerul Agricul
turii și Academia de științe agri
cole și silvice, au fost stabilite 35 
de centre etalon în 34 de județe, 
unde se manifestă puternic fenome
nul de eroziune. Aceste centre au 
fost organizate după modelul sta
țiunii din Perieni. urmărindu-se a- 
plicarea întregului sistem de lucrări 
antierozionale si tehnologii de cul
tură pe terenurile în pantă. în ve
derea constituirii acestor centre- 
etalon. in fiecare județ a fost orga
nizat cite un colectiv alcătuit din 
specialiști de la direcțiile agricole 
si din cercetători ai stațiunii Pe
rieni. Aceste colective au întocmit 
proiectele de execuție pentru cen-

NOUTĂȚI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE ROMÂNEȘTI
Recuperator

Specialiști de la Institutul de pro
iectări metalurgice — IPROMET au 
conceput o instalație de recuperare 
a căldurii gazelor arse de la cuptoa
rele electrice cu arc pentru elabo
rarea oțelului, după o soluție con
structivă ce constituie o premieră 
in domeniu. Procedeul prevede re
cuperarea căldurii în trei trepte. Mai 
întîi, gazele arse cu temperatura de 
800—1 000° C sint utilizate la preîn- 
călzirea (circa 500° C) încărcăturii 
de fier vechi. Prin aceasta se ob
ține o reducere a consumului de 
energie electrică de circa 55—60 
kWh/t, respectiv 9 la sută din con
sumul total de energie electrică a 
cuptorului. în treapta a doua de re
cuperare gazele arse, care mai păs
trează încă o temperatură de 500— 
550° C, sint folosite pentru prepara-

Instalație de
O instalație destinată automatiză

rii proceselor de acoperiri metalice 
— apreciată drept o noutate pe plan 
mondial (bazată pe soluții originale 
acoperite cu brevete de invenție) — 
a fost realizată de către specialiștii 
Institutului de cercetare științifică și 
inginerie tehnologică pentru tehno
logia construcțiilor de mașini din 
București. Ea permite măsurarea și 
controlul unei largi game de para
metri tehnologici, cum ar fi : menți- 

trele-etalon, proiecte care au fost 
verificate si avizate de către sta
țiune. Apoi, pe baza proiectelor res
pective s-a si trecut la executarea 
lucrărilor de amenajări. Aș dori sâ 
remarc faptul că această acțiune 
constituie un mare pas in lupta cu 
eroziunea. Desigur, pe cele aproape 
70 000 hectare, cit însumează supra
fața centrelor-etalon. procesele de 
eroziune vor fi stăvilite integral. 
Merită subliniate rezultatele foarte 
bune obținute pînă acum în jude
țele Bacău. Sălaj. Vrancea, Tulcea, 
Buzău și Vaslui la executarea lucră
rilor de combatere a eroziunii solu
lui. Cu toate acestea, sint de sem
nalat si unele neajunsuri care tre
buie înlăturate grabnic. Astfel, a 
întirziat deschiderea finanțării pen
tru 7 centre-etalon din județele 
Arad. Dolj. Mureș. Prahova, Su
ceava. Argeș. Gorj și, bineînțeles, 
au întirziat lucrările. în alte ju
dețe, datorită interesului manifes
tat de comandamentele județene, 
s-au executat parțial lucrări an
tierozionale în complex, folosin- 
du-se mijloacele aflate la înde- 
mînă. Este cazul județelor Alba, 
Bihor, Dîmbovița, Galați, Harghita, 
Mehedinți. Neamț. Olt și Timiș. Do
vadă că acolo unde există interes 
se poate lucra cu rezultate bune.

— Odată cu dezghețarea pământului 
urmează să se treacă pe un front 
larg la executarea lucrărilor de com
batere a eroziunii solului, cit și a

de căldură
rea apei calde menajere. Pentru un 
cuptor electric de 100 t, în această 
treaptă de recuperare se va obține 
o economie de combustibil de circa 
300 tone combustibil convențional pe 
an. în fine, treapta a treia de re
cuperare constă în transportarea, cu 
ajutorul unui ventilator, a aerului 
cald avind în jur de 60° C, rămas 
după treapta a doua de recuperare, 
în diferite spații oare necesită încăl
zirea.

în prezent, două asemenea instala
ții de recuperare a căldurii se află 
în funcțiune la combinatele siderur
gice din Călărași și Hunedoara. Pînă 
in anul 1985 se are în vedere ca a- 
ceastă soluție să se aplice la toate 
cuptoarele electrice de 50 și 100 t 
existente in țară.

automatizare
nerea și prescrierea automată a den
sităților de curent, comutația in sar
cină a redresoarelor de galvanoteh- 
nică, măsurarea, controlul și pres
crierea cantității de electricitate ve
hiculate în baie, măsurarea dinamică 
a grosimii de acoperire etc. Instala
ția, realizată cu componente și 
blocuri electronice produse în țară, 
permite centralizarea tuturor co
menzilor pe un panou și poate func
ționa și fără supravegherea opera

altor lucrări de îmbunătățiri funcia
re. Coordonind această activitate, ce 
a întreprins stațiunea pentru impul
sionarea lucrărilor și ridicarea nive
lului lor calitativ 1

— Concomitent cu măsurile de 
ordin organizatoric și tehnic privind 
aprobarea proiectelor, am urmărit ca 
lucrările de combatere a eroziunii 
solului să fie executate cu cea mai 
mare răspundere și de bună cali
tate. astfel incit sumele investite si 
munca depusă să se regăsească in 
sporurile mari de producție ce vor 
fi obținute. împreună cu Minis
terul Agriculturii și Industriei A- 
limentare am organizat la sta
țiunea noastră un schimb de 
experiență cu caracter practic, 
instructiv și aplicativ, la care au 
participat inginerii șefi din toate 
cooperativele agricole și întreprins 
derile agricole de stat din tară ce 
au de executat lucrări antieroziona
le prevăzute în cadrul Programului 
national de îmbunătățiri funciare. 
Axată pe „Tehnologia folosirii ra
tionale a terenurilor în pantă", ma
nifestarea a cuprins dezbaterea a 
peste 20 de teme ce cristalizează di
versele etape ale întregului complex 
antierozional. aplicații practice pri
vind amenajarea terenurilor în 
pantă și utilizarea sistemei de 
mașini, analize concrete ale mai 
multor perimetre-etalon din tară in 
vederea aplicării diferențiate, după 
condițiile existente, a experienței 
stațiunii Perieni.

Important este ca acum, imediat 
ce terenul permite, pe baza proiec
telor întocmite și a cunoștințelor 
căpătate la schimbul de experiență 
de care am amintit, să continue 
executarea lucrărilor de comba
tere a eroziunii solului, folosindu-se 
în acest scop atît utilajele din 
dotarea unităților specializate, cit 
Si forța de muncă a unită
ților agricole. Nu trebuie admisă re
petarea situațiilor des întîln.ite in 
ceilalți ani — și chiar anul trecut 
în unele județe — cînd execuția a- 

torului. Dintre avantajele economice 
menționăm : o creștere cu 30 la sută 
a productivității muncii în compa
rație cu instalațiile clasice existen
te cu comandă manuală ; un mi
lion lei pe an producție suplimen
tară, o reducere cu 600 000 Iei pe 
an a cheltuielilor de producție etc.

O(el inoxidabil cu carbon scăzut
Un amplu colectiv de specialiști 

de la Institutul de cercetări meta
lurgice, Institutul de proiectări me
talurgice și Combinatul siderurgic 
din Galați au elaborat o nouă și 
originală tehnologie de fabricare a 
oțelurilor inoxidabile cu carbon scă
zut (sub 0,07 la sută carbon) necesar 
fabricării tablelor groase și a ben
zilor subțiri laminate la rece. Com
parativ cu procedeul clasic de ela
borare integrală a acestor oțeluri in

Depuneri de bronz pe oțel
O serie de piese masive realizate 

din materiale deficitare, cum ar fi 
bronzul, alama, bronz-aluminiul. pot 
fi înlocuite cu succes cu piese simi
lare din oțel-carbon, oțel aliat sau 
inoxidabil și chiar fier sinterizat 
dacă acestea sint in prealabil supuse 
unui proces de depunere electroli
tică cu bronz. Este concluzia unui 
colectiv de cercetători din cadrul In
stitutului central pentru construcții 
de mașini, care a conceput o instala

cestor lucrări se amina de la un 
sezon la altul. Vreau să remarc fap
tul că cele mai mari restante la e- | 
xecutarea lucrărilor se constată toc- * 
mai în județele care dispun de su
prafețe întinse afectate de eroziune, 
cum sint Alba. Bihor. Brașov. Dîm
bovița. Mureș. Sălaj și altele. La i 
Consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. din decembrie anul trecut, 
secretarul general al partidului a 
indicat să fie întreprinse mă
suri energice și hotărîte pentru 
impulsionarea lucrărilor la fieca
re obiectiv în parte. Nu trebuie 
așteptat ca totul să se execute me
canizat. Este necesar ca la aceste 
acțiuni să participe toți locuitorii 
satelor, deoarece este în interesul 
lor ca ipămîntul să devină mai pro
ductiv. să rodească îmbelșugat.

— Dar care este situația acestor 
lucrări in județul Vaslui, de unde a 
pornit valoroasa experiență și oare 
trebuie să devină model pentru cele
lalte județe ?

— Comitetul județean de partid, 
organele agricole județene au în
treprins măsuri operative care să 
facă din Vaslui un adevărat exem- , 
piu. Am mai înființat trei centre- 
etalon la cooperativele agricole Cos- j 
testi. Zorleni și Duda-Epureni. In 
primele două unități, pe toată su- . 
orafala. cu toate categoriile de fo
losință. au fost executate lucrările 
conform graficelor întocmi,te. Potri
vit programului județean pentru a- 
sigurarea de producții agricole mari 
și stabile, pînă în 1985 întregul județ 
va fi amenajat antierozional. lucrări
le integrindu-se unitar, pe bazine hi
drografice. cu irigațiile si desecările, 
în 1983 s-au efectuat arături pe 
curbele de nivel pe 165 000 hectare, 
s-a aplicat sistemul agrotehnic anti
erozional de culturi în fîsii si benzi 
înierbate pe 62 000 hectare, s-au 
realizat modelări si nivelări pe 
8 300 hectare. înierbări pe 7 000 
hectare, iar din terenurile excesiv 
degradate au fost redate circuitului ! 
economic peste 11 000 hectare prin i 
împăduriri. în același timp, s-au j 
efectuat lucrări de combatere a 1 
eroziunii solului în sisteme si cu j 
forte locale pe 18 300 hectare, au ; 
fost amenajate pentru irigații . 
aproape 3 000 hectare si desecate I 
peste 7 850 hectare.

— Avind in vedere necesitatea in- î 
făptuirii Programului national de 
îmbunătățiri funciare, ce probleme 
deosebite credeți că trebuie urgent 
rezolvate ?

— Trebuie activizate organele de .' 
specialitate, consiliile populare pen- ' 
tru a se trece neîntârziat la orga
nizarea unitară" a teritoriului si a- 
plicarea in complex a măsurilor a- 
grotehnice de combatere a eroziilnii, 
FBoluilui. Incepind cu această primă-, i 
vară este absolut necesar să se 
generalizeze executarea lucrărilor 
pe curbele de nivel. Un lucru foar
te important : în vederfea asigu
rării folosirii raționale a terenuri
lor cu pante de peste 15 ,1a sută 
este necesar să se urgenteze reali
zarea sistemei de mașini specifice 
solurilor înclinate, asa cum a in- > 
dicat conducerea partidului, sl în 
special a tractorului S.M. 800. Și, în 
sfirsjt. direcțiile agricole, colective
le județene să se preocupe mai de
cis. mai stăruitor de îndeplinirea 
sarcinilor reieșite din Programul 
național de îmbunătățiri funciare.

Convorbire realizată de :i 
Petra NECULA 
corespondentul „Scinteii" I

Asemenea instalații de automa
tizare funcționează deja la între
prinderea mecanică de șuruburi din 
Brașov și sint in curs de punere in 
funcțiune la I.M.U.P.F. Tg. Jiu și In
stitutul de tehnică medicală din 
București.

cuptoare electrice, noua tehnologie 
e competitivă cu altele similare, a- 
plicate pe plan mondial, și prezintă 
următoarele avantaje tehnico-econo- 
mice : o productivitate de 2—3 ori 
mai mare, o calitate superioară a 
oțelurilor, poate utiliza materii pri
me cu conținut ridicat de carbon, 
crește recuperarea cromului (97 la 
sută) și a manganului (93 la sută) 
etc.

ție de acoperire cu bronz a oțeluri
lor, ce urmează să fie pusă în func
țiune la întreprinderea .,23 August" 
din București. Procedeul va permite 
realizarea unor lagăre, bucșe, cor
puri de pompe hidraulice etc. fapt 
ce va conduce la însemnate econo
mii — în valoare de circa 2,5 mi
lioane lei pe an de metale și aliaje 
neferoase.

Vlaicu RADU

(Urmare din pag. I)
perfecționare ale personalului, aces
tea avind deseori un caracter for
mal ; unele cadre de conducere — de 
la directori pină la maiștri — nu au 
fost cuprinse încă în nici o formă or
ganizată de perfecționare : conținu
tul, prea general și teoretic, uneori 
rupt de cerințele producției, al unor 
programe de perfecționare a diminuat 
contribuția efectivă a acestei activi
tăți la ridicarea calificării muncitori
lor, îndeosebi a celor din primele ca
tegorii de încadrare ; o insuficientă 
preocupare pentru urmărirea parti
cipării oamenilor la acțiunile de per- 

1 fecționare și analiza rezultatelor 
obținute. Iată de ce, ținind seama 
.de criticile și de indicațiile formula
te de secretarul general al partidu
lui, cit și din experiența acumulată 
prin aplicarea prevederilor Legii nr. 
2/1971, se impun noi măsuri de îm
bunătățire a activității de perfecțio
nare profesională a personalului 
muncitor.

Adrian Vasilescu : Pentru concre
tizarea tuturor sarcinilor care revin

Ministerului Petrolului, în perioada 
1983—1985, în domeniul perfecționă
rii profesionale a personalului, a fost 
elaborat un program-cadru și un 
program complex de măsuri referitor 
la îmbunătățirea activității în do
meniul asigurării, formării, perfec
ționării pregătirii profesionale a în
tregului personal. Prin Institutul na
țional de informare și documentare 
au fost editate programe de perfec
ționare, tematici-cadru și un număr 
de peste 380 de lecții, precum și alte 
materiale documentare pentru 21 de 
meserii și funcții specifice 
petroliere.

Nicolae Coman : Forma 
!ă de perfecționare pentru 
Iul direct 
la locul de muncă sub controlul 
fului direct. în întreprinderile 
rețele electrice din Brașov, Iași, 
biu. Deva, Suceava, București 
Tîncăbești) au fost organizate 
ternice centre de instruire, direcțio- 
nate pe tipuri de programe specifi
ce de perfecționare, cu posibilitatea 
efectuării de antrenamente, exerci-

ții 
de ....................... _
treținerea instalațiilor. La cele două 
termocentrale mari din Rovinari și 
Turceni s.-au desfășurat in anul tre
cut 15 programe speciale de recicla
re profesională, care au cuprins în
tregul personal.

industriei

principa- 
persona- 

productiv este instruirea 
șe- 
de 

Si- 
(la 

pu-

de avarii, însușirea tehnologiilor 
virf în montaje, reparații și în-

feslonale ca o importantă pîrghie în 
vederea sporirii productivității mun
cii, fie tratarea acestei activități ca 
pe ceva care „deranjează" și care 
ar trebui redus și menținut la un 
anumit minim pentru a nu fi cri
ticați de lipsă de preocupare. Lipsa 
de precizare a răspunderilor ce re-

co-profesionale să devină un factor 
efectiv de creștere a eficienței între
gii activități ?

Aristide Budeanu : Mal întîi cred 
că trebuie înlăturată o mentalitate 
dăunătoare. Despre ce este vorba ? 
Adesea se dorește ca această acti
vitate să se organizeze fără nici un

PERFECȚIONAREA PREGĂTIRII PROFESIONALE

Ioan Mitrea : Și noi avem unele 
rezultate bune. Dar dacă la minis
ter funcționează bine- analiza ca
drului creat de desfășurarea perfec
ționării profesionale, nu același 
lucru îl întîlnim la nivelul unități
lor. în ciuda existenței unor cerințe 
reale de perfecționare, formalismul 
cu care își desfășoară activitatea 
unele comisii de pe lîngă consiliul 
oamenilor muncii denotă fie lipsa 
de preocupare a unității respective 
pentru folosirea perfecționării pro-

vin comisiilor respective, ca și con
stituirea formală a acestor comisii 
în multe unități a contribuit la rea
lizarea unor acțiuni de perfecționare 
sporadice și neeficiente.

Redacția : Pornind de la aceste ex
periențe pozitive, ca și de la neim- 
plinirile pe care le-ați sesizat, ce cre
deți că trebuie să se întreprindă in 
unitățile economice pentru ca activi
tatea de perfecționare să aibă o va
loare reală, pentru ca activitatea de 
ridicare a nivelului pregătirii tehni-

fel de efort din partea întreprinde
rii, dacă s-ar putea numai cu efort 
din afara unității. Nu se înțelege că 
este obligatoriu să se accepte drept 
absolut normale cheltuielile materia
le, de timp și de altă natură pe care 
le incumbă această activitate pentru 
a se realiza în condiții optime. Dar 
un proces de instruire presupune con
diții tehnico-materiale adecvate: spa
ții de invățămint, aparatură tehnico- 

. didactică, informare și documentare.
Nu se înțelege de către multi condu-

cători de unităti că activitatea de 
pregătire a cadrelor are nevoie și ea 
de o asistență tehnică cel puțin la fel 
de competentă ca și .alte activități din 
întreprindere . producție, investiții, 
mecanoenergetic etc. Datorită acestui 
fapt, compartimentelor de învătămint 
nu li se dă importanța cuvenită, ele 
fiind, în marea lor majoritate, înca
drate cu cadre necorespunzătoare. în 
spiritul aceleiași idei eronate există o 
mare reținere in a organiza forme de 
instruire cu scoatere din producție. 
Practica demonstrează că formele de 
perfecționare fără scoatere din pro
ducție nu pot fi adoptate in toate 
cazurile. în schimb, scoaterea din 
producție, pentru pregătirea profe
sională pe o perioadă oricît de 
scurtă, arată rezultate incomparabil 
mai bune. în realitate, amploarea 
formelor de perfecționare cu scoa
tere din producție nu este atît 
mare incit să stingherească sau 
pericliteze realizarea sarcinilor 
producție. Așa, de exemplu, pe 
treaga industrie extractivă, în anul 
1983, numărul celor scoși din pro
ducție, raportat la numărul orelor

de 
să 
de 
în-

de muncă, a însemnat în medie ab
sența concomitentă a 0,033 la sută 
din efectiv, adică 1 din 3 000 de oa
meni ai. muncii, ceea ce este aproape 
neglijabil.

Ștefan Tofan : Aș dori să sprijin 
și eu afirmația referitoare la cursu
rile organizate cu scoatere din pro
ducție. Cele 56 de proiecte elaborate 
de participanții la un curs de for
mare a normatorilor au condus la o 
eficiență antecalculată de 15 lei be
neficiu pentru 1 leu investit. Dar, 
pentru că există și aici un......dar",
din lipsă de urmărire sistematică a 
aplicării proiectelor elaborate la ter
minarea cursurilor, în unitățile de 
construcții-montaj, proporția aplică
rii acestora este de numai 70—75 la 
sută. Cert este un lucru : experiența 
acumulată prin aplicarea în practică 
timp de 13 ani a Legii 2/1971 ne con
duce in mod necesar Ia modificări și 
completări ale acesteia, ca și a altor 
reglementări legale, pentru a așeza 
intr-adevăr întregul proces al per
fecționării profesionale pe făgașul 
unei activități optime, cit mai efi- . 
ciente. g
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Festivalul național

în Istoria glorioasă a luptei cla
sei muncitoare din România, a 
partidului nostru comunist centru 
libertate, dreptate si progres social, 
marile bătălii revoluționare din ia
nuarie — februarie 1933 se înscriu 
ca un eveniment de importantă ca
pitală. Prin înaltul lor grad de or
ganizare. prin amploarea si carac
terul lor deosebit de combativ, ac
țiunile proletariatului român de a- 
cum 51 de ani au afirmat puternic 
mișcarea muncitorească pe arena 
vieții politice a tării, au de
monstrat spiritul revoluționar care 
însuflețea muncitorimea noastră, 
partidul său comunist, capacitatea 
sa de a organiza și conduce lupta 
maselor muncitoare pentru revendi
cări economice si politice. împotri
va fascismului si pregătirilor de 
război. Așa după cum aprecia to
varășul Nicolae Ceausescu, secreta
rul general al Partidului Comunist 
Româna președintele Republicii So
cialiste România, evenimentele re
voluționare din ianuarie — februa
rie 1933 „au dat o puternică lovi
tură claselor expdbatatoare.. au frî- 
nat ofensiva capitalului împotriva 
drepturilor economice si politice ale 
oamenilor muncii. Desfășurate ia 
soartă vreme după instaurarea dic
taturii fasdiste hitleriste în Germa
nia. luptele proletariatului român 
din 1933 au avut si o însemnătate 
internatiotaală. înscriind.u-se printre 
primele mari acțiuni ale proletaria
tului mondial împotriva fascismu
lui".

După cum se știe. în perioada a- 
nilor 1929—1933, întreaga lume capi
talistă a fost- zguduită de marea 
criză economică. în România, con
secințele acestei crize au fost a- 
gravate si prelungite datorită pozi
țiilor importante deținute de mono
polurile străine în economie si stă
rii de înapoiere a agriculturii. î<n 
fata tendințelor claselor dominante 
de a arunca întreaga povară a cri
zei ne umerii maselor muncitoare, 
a încercărilor de știrbire a suvera
nității naționale făcute de monopo
luri si bănci occidentale, la che
marea partidului comunist, clasa 
muncitoare de pe întregul cuprins 
al tării a declanșat puternice ac
țiuni revoluționare, cerînd drepturi 
economice si politice, libertăți de
mocratice. respectarea independen
tei si suveranității naționale.

Acțiunile revoluționare din anii 
crizei economice au luat o amploa
re deosebită la începutul anului 
1933. cînd în principalele centre in
dustriale ale tării, luptele revolu
ționare au cuprins mase largi de 
oameni ai muncii — ceferiști, pe
troliști. metalurgiști. textilisti etc. 
Ele au culminat cu eroica ridicare 
la luptă a muncitorilor petroliști din 
Valea Prahovei din 31 ianuarie — 2 
februarie 1933 si apoi cu marea gre
vă a celor peste 8 000 de feroviari 
de la Atelierele C.F.R. „Grivița", din 
15—16 februarie. Guvernul a trecut 
la represiune. în dimineața zilei de 
16 februarie 1933. fiind uciși Si ră
niți la „Grivița" numeroși munci
tori; iar conducătorii lor — arestați, 
■judecați si condamnați-la .rnu-lti'rini 
de temniță grea.

Evenimentele sîngeroase din Ca
pitală au provocat cu repeziciune 
un val de indignare în rîndurile 
maselor muncitoare. în întreaga tară 
au avut loc demonstrații de stradă 
si mitinguri de protest, care au an
trenat cele mai diverse categorii so
ciale. practic întreaga opinie publi
că democrată si progresistă. Miș
carea de solidaritate s-a evidențiat 
cu deosebită tărie în timpul însce
nărilor judiciare ce au urmat. Cu 
prilejul unei asemenea acțiuni 
de solidaritate. în iunie 1934 a 
fost arestat de către organe
le represive din Craiova, unde se 
judeca procesul conducătorilor mun
citorilor feroviari și petroliști, mili
tantul comunist Nicolae Ceaușescu. 
Deși foarte tînăr, el a înțeles să-și 
facă datoria pe care i-o dicta con
știința de clasă. A preluat asupra sa 
sarcina de a duce la Craiova protes
tul muncitorilor din București, care 
cereau stingerea procesului și elibe
rarea celor arestați. Interogat, tînă- 
rul comunist nu s-a lăsat intimidat, 
a declarat fără reținere că venise la 
Craiova din proprie inițiativă, ca u- 
nul ce participase la strîngerea de 
semnături pe memoriile de protest și 
de solidaritate pe care le aducea cu 
sine, dar și că fusese în acest sens 
delegat de către organizațiile munci

torești din Capitală să meargă la 
Craiova pentru a depune aceste pro
teste și a face declarații favorabile 
ceferiștilor de la „Grivița". Se în
scria astfel în biografia exemplară a 
revoluționarului patriot Nicolae 
Ceausescu o nouă filă de eroism, de 
abnegație, de nestrămutat atașament 
față de cauza partidului • nostru co
munist.

Luptele eroice ale muncitorimii ro
mâne din ianuarie-februarie 1933 au 
constituit o remarcabilă victorie po
litică a partidului comunist. Desfă
șurate pe baza realizării Frontului 
unic muncitoresc intre muncitorii 
comuniști, socialiști și social-demo- 
crați, luptele din ianuarie-februarie 
1933 au îmbogățit experiența politică 
a clasei muncitoare, au reprezentat

51 de ani de Ia eroicele 
lupte revoluționare 

ale muncitorimii române 
din ianuarie-februarie 1933

pentru clasa muncitoare din Româ
nia o înaltă școală de educație revo
luționară șl patriotică. Proletariatul 
din România și-a dovedit marile sale 
energii revoluționare, curajul, abne
gația, spiritul de sacrificiu, capacita
tea de a se situa în avangarda luptei 
întregului popor pentru drepturi e- 
conomice și politice, pentru demo
crație, independență și suveranitate 
națională, de a uni în jurul său și 
canaliza spre țeluri înalte lupta ma
selor muncitoare.

în cursul și în urma evenimente
lor revoluționare din ianuarie-fe
bruarie 1933, Partidul Comunist Ro
mân s-a legat și mai strins de ma
sele largi muncitoare. In timpul 
luptelor și în perioada următoare au 
intrat în rîndurile sale sute și sute 
de oameni, căliți în focul luptelor de 
clasă, fapt ce s-a resimțit favorabil 
în activitatea ulterioară, în lupta 
contra pericolului fascist, pentru a- 
părarea libertăților democratice și 
cetățenești, a independenței și suve
ranității naționale. Cu rîndurile în
tărite și cu experiența îmbogățită, 
partidul comunist a putut să-și exer
cite cu mai multă vigoare și autori
tate rolul istoric de organizator și 
conducător al întregului popor pen
tru promovarea și triumful intere
selor vitale ale acestuia.

Luptele revoluționare din România 
au constituit totodată un apel al pro
letariatului român adresat clasei 
muncitoare internaționale, forțelor 
democratice și progresiste de pretu
tindeni de a se ridica la luptă împo
triva pericolului pe care îl reprezen

ta. acapararea puterii politice de Că
tre naziști in Germania, de a protes
ta vehement față de politica agresi
vă, revanșardă și revizionistă a sta
telor fasciste. Clasa muncitoare din 
cele mai diferite țări ale lumii a 
considerat luptele muncitorimii ro
mâne contra marilor monopoluri in
ternaționale și oligarhiei financiare 
ca un aport însemnat la cauza luptei 
generale pentru independență și su
veranitate națională.

Prin marea ridicare la luptă împo
triva exploatării și asupririi de acum 
51 de ani, clasa muncitoare din 
România, în frunte cu partidul co
munist. s-a afirmat încă o dată, cu 
tărie, pe arena istoriei drept cea mai 
avansată și revoluționară forță a so
cietății românești, luptătoare neîn
fricată pentru drepturi și libertăți 
democratice, independență și suve
ranitate națională. Făclia acelei lupte 
a fost purtată și ridicată tot mai sus 
peste decenii, în anii socialismului, 
cind clasa muncitoare a devenit o 
clasă cu totul nouă, producătoare, a 
bunurilor materiale, stăpînă pe mij
loacele de producție și pe roadele 
muncii sale — clasa conducătoare a 
societății noastre socialiste. In toți 
acești ani, clasa muncitoare, tirmind 
îndeaproape îndemnurile, chemările 
partidului comunist, și-a adus o con
tribuție fundamentală la realizarea 
tuturor transformărilor radicale pe 
care le-au cunoscut structurile eco
nomice, sociale și instituționale ale 
țării, la puternica dezvoltare indus
trială a țării, la sporirea necontenită 
a avuției noastre naționale. In acest 
necontenit efort, Clasa muncitoare 
s-a schimbat fundamental pe sine, 
conferind, în procesul edificării noii 
societăți, vechilor sale însușiri o 
■nouă strălucire.

Faptele de zi cu zi ale muncitori
mii noastre, marile succese pe care 
le înscrie cotidian în cronica între
cerii socialiste, angajamentul său 
plenar rostit chiar în aceste zile de 
a nu-și precupeți energiile pentru 
înfăptuirea politicii partidului, de a 
urma ’luminoasele indemnuri ale ce
lui mai iubit fiu al națiunii noas
tre socialiste, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a milita neabătut pen
tru progresuj neîntrerupt al patriei, 
pentru ridicarea ei pe înalte culmi 
de civilizație materială și spirituală, 
reprezintă expresia cea mai conclu
dentă a conștiinței revoluționare și 
patriotice care animă clasa noastră 
muncitoare, pe toți oamenii muncii 
din țara noastră, fără deosebire de 
naționalitate, și, totodată, un cald 
omagiu adus luptătorilor revoluțio
nari din trecut, celor care s-au jert
fit pentru realizarea idealurilor no
bile ale dreptății și libertății sociale 
și naționale.

Dr. Olimpiu MATICHESCU

„Grivița" — 1933. O secvență eroică din lupta clasei noastre muncitoare 
pentru dreptate și libertate, împotriva fascismului

„Cîntarea României11

Expozițiile 
de artă-„săli 

de studiu" 
pentru tineret

Că tineretul se înscrie cu o 
parte considerabilă intre vizita
torii expozițiilor de artă, ori
unde ar fi acestea deschise, este 
un adevăr ce nu mai trebuie 
demonstrat. Analiza mai apro
fundată a acestei realități. în- 
tr-una din ședințele de secreta
riat ale Comitetului județean 
Botoșani al U.T.C.. a scos la 
iveală. citeva orobleme de real 
interes pentru activitatea cultu- 
ral-educativă. Anume.: dispun 
tinerii. — si îndeosebi cei cu 
studii generale, profesionale sau 
chiar liceale — de cunoștințele 
necesare, astfel incit expozițiile 
de artă să contribuie efectiv la 
dezvoltarea nivelului lor general 
de cunoaștere ?

Citeva, sonda.ie efectuate in 
acest scop in întreprinderi de pe 
platforma industrială botosă- 
neană s-au dovedit cit se poate . 
de utile, evidențiind dorința a 
numeroși tineri de a se familia
riza cu mijloacele de expresie 
ale artelor plastice. Realizarea 
acestui deziderat presupunea 
găsirea unei formule cit mai 
adecvate. Cum s-a procedat ? 
Colaborarea cu muzeul jude
țean din localitate a dus la so- 
iutionarea celor mai multe pro
bleme. Conducerea acestei insti
tuții a stabilit ca in fiecare du
minică. între orele 9—11. secția 
de artă si. prin rotație, galeriile 
de artă ..Luchian" să fie puse 
exclusiv la dispoziția unor gru
puri de tineri. Muzeograful si 
criticul de artă Constantin Do- 
roftel. împreună cu alti membri 
ai cenaclului „Luchian". îndeo
sebi profesori de desen, au 
elaborat tematica unor expuneri 
consacrate creației marilor per
sonalități ale artei plastice 
românești, locului acesteia in 
contextul artei universale. Ti
nerii vor audia expuneri. înso
țite de prezentarea unor lucrări 
din colecția muzeului, de filme 
ori diapozitive adecvate, dedi
cate unor subiecte de largă re
zonantă în conștiința națională: 
„Cucerirea independentei de 
Stat a României oglindită in 
arta plastică". „Artiști plastici ■ 
alături de lupta poporului pen
tru formarea statului national 
unitar român". „Eliberarea na
țională si socială reflectată in 
creația plastică românească". 
„Eroi comuniști in viziunea ce
lor mai de seamă plasticieni 
contemporani". Aceste teme vor 
alterna cu altele precum : „Co
respondente ale romantismului 
ih artele plastice europene". 
„Constantin Brâncusi — artist 
universal". „Marile curente crea
toare reflectate în marile muzee 
ale lumii" etc.

--r De -fant. care a fost-crite- ,a uj 
riul de selecție a tinerilor den- ' 
tru aceste „cursuri de duminică 
dimineața", cum le denumiți?, 
am întrebat-o pe tovarășa Iulia 
Rotariu. prim-secretar al comi
tetului județean U.T.C.

— Criteriul aVut în vedere a 
fost dorința tinerilor de a des
cifra mai ușor limbajul artelor 
plastice. Cei mai multi dintre 
participant! sînt muncitori pe 
platforma industrială a munici
piului. Iau parte însă, alături de 
ei. multi alții, indiferent de pro
fesie. Pentru a nu aglomera cele 
două săli de expoziție, acțiunea 
se desfășoară ne trei grupe de 
întreprinderi. în organizarea si 
desfășurarea ei am antrenat 
direct memhrii birourilor comi
tetelor județean, municipal ale 
U.T.C. si. bineînțeles, ai comi
tetelor U.T.C. din) cadrul între
prinderilor.

Acțiunea la care ne referim 
este încă la început. Ar fi pre
matur. deci, să-i estimăm ne 
de-a-ntregul rezultatele. Serio
zitatea si rigoarea cu care a fost 
concepută si se desfășoară ates
tă însă. încă de oe acum, o in
teresantă modalitate de educare 
artistică si estetică a tineretului.

Silvestri AILENEI
corespondentul „Scînteii"

In orașul Bistrița, un lăcaș de cultură, intr-un edificiu modern : Facultatea de mecanică (secția subingineri) a 
Institutului politehnic din Cluj-Napoca Foto : S. Cristian

CRONICA TEATRALĂ

LECTURA MODERNA A UNUI MIT
Preîntimpinarea unei 

noi conflagrații mondiale, 
a catastrofei unui război 
nuclear, evitarea perspec
tivei celei mai negre ce 
amenință omenirea au stat 
și în atenția oamenilor de 
teatru români. In opere de 
elevată valoare artistică și 
de audientă universală, ei 
au semnalat din timp, cu 
luciditate, gravitatea pro
blemei și au dat glas stării 
de veghe și nevoii de pace 
a poporului nostru.

Manifeste pentru 
varea pămintului, j, 
la care ne referim au 
litatea de a propune aten
ției răscolitoare 
de a lansa interogații 
largă anvergură 
căilor asigurării celui 
scump ideal al 
Pledoaria pentru 
rea unor decizii 
pentru evitarea conflagra
ției nucleare, se edifică, 
în Cele mai bune din pie-: 
sele la care ne referim, pe 
originale tentative de a- 
dincire și transfigurare 
artistică a problematicii 
morale. Dramaturgii merg 
la rădăcina crizei etice 
care generează violența și 
agresivitatea ce pot atrage 
distrugerea planetei. Ad
mirabila piesă a lui Ho
ria Lovinescu „Jocul vieții 
și al morții în deșertul de 
cornișă",' judată remarca
bil la. Constanța, Timișoa
ra. Iași/1 ține, afișul 1' 
j.lfcWSra* dd' dițiva ani. f 
înregistrat 200 de specta
cole și a fost considerată 
ca o lucrare profundă, de 
anvergură internațională 
și la Festivalul „Teatru
lui Națiunilor".

O scriere cu o aceeași 
tematică și de factură es
tetică apropiată este 
Arca bunei speranțe de 
I.D. Sîrbu. Interesant, ar- 
gumentînd vocația vizio
nară, starea de veghe și 
capacitatea de anticipație 
a artistului, piesa, ce re
vine în atenția publicului 
prin intermediul unui 
spectacol al Teatrului e- 

v vreiesc de stat, se vădește 
de o și mai fierbinte ac
tualitate decit în momen
tul în care a fost scrisă 
(1970).

„Arca bunei speranțe" 
este o parabolă dramatică. 
Ea utilizează 
unei meditații 
ce îmbină 
existențială cu cea 
rală, socială și politică 
un binecunoscut mit biblic, 
secularizat și actualizat. 
Parabola lui I.D. Sirbu 

^propune o acoladă în timp

i sal- 
piesele 

ca-
meditații, 

de 
asupra 

mai 
omenirii, 
preveni- 

tragice,

ce include întreaga exis
tență a omenirii de la a- 
pariția ei — pină azi, dar 
particularizează ca pe un 
moment creator. și salva
tor posibil prezentul, du
rata vieții umane ; felul 
în care fiecare om, sfidînd 
angoasele. spaima de 
moarte, poate contribui la 
buna și lina înaintare a 
Arcei Vieții. Sint necesare 
pentru aceasta refuzul 
nihilismului moral, scepti
cismului, cruzimii, egois
mului generator al pati- 
mei achizitive, tiraniei, 
absolutismului. Sînt ne
cesare transmiterea ener
gică, cu deplină credință 
in viitor a ștafetei vieții 
și generațiilor, a idealului 
moral, a speranței și în-

vechi, patriarhul a 
„rugăciune" e munca,

cărui 
a 

cărui religie și ritual e 
viața — atent la rostul 
timpului și la ștafeta ge
nerațiilor. Sem și Ham 
sint „homo faber" și 
„homo technicus" — unul 
specialist in tainele pro- 
toplasmei, altul in cele ale 
mașinilor ; amindoi însă 
practici, posesivi, ' egoiști, 
dornici de putere, amin
doi (unul din mărginire, 
altul din cinism, indife
rență) lipsiți de conștiință, 
de orizont spiritual, sufle
tesc ; conștiințe

Jafet, boemul 
frumos și trist", 
mai zguduitoare 
a crizei morale. Libertatea 
lui. e mereu constrînsă și

in scopul 
generoase, 

perspectiva 
mo-

Ara. este : „Jafet nu tre
buie să moară 1 Altfel, alt
fel...".

. Spectacolul de la Tea
trul evreiesc de stat ce 
redă viață scenică acestei 
tratări moderne a unui 
mit biblic este cea mai 
bună montare a „Arcei 
bunei speranțe". Regizo
rul George Teodorescu a 
descifrat pătrunzător pa
rabola insistind deopotrivă 
pe aspectele ei existen
țiale și pe cele politice și 
pe caracterul ei universal. 
Lectura teatrală la care 

alienate, referim esțe deopotrivă 
restituire a sensurilor 
lozofice ale piesei și 
interpretare înnoitoare 
ei. Realizatorii 
fia i Victor 
vor să pledeze pentru ar
monizarea tendințelor a- 
parent divergente în pie
să : ei par a argumenta 
înțelegerea și cooperarea 
fraților, ca singura solu
ție favorizantă a mersu
lui înainte al „arcei".

„Interacțiune, reconci
liere. interferență a ceea 
ce înainte a fost gindit 
izolat.
și nu 
mult 
plauzibilă, un act al spiri
tului. Speranța trebuie or
ganizată — și Scm și 
trebuie să trăiască", 
dește regizorul.

. Ara '-l jucată cu 
plitate, forță de interiori- . 
zare Și discret patetism de 
Tricy Abramovici — nu 
mai apare ca un măr al 
discordiei, ci și ca un re
velator 
dar și al gîndirii ce 
ca scop să salveze 
solidar cu calitatea 
rală. Compozițiile 
tinete realizate cu 
de Nicolae Călugărița, Eu
gen Apostol, Eli Constan
tin Măguieanu au in co
mun evitarea clișeului ro
mantic. strădania spre 
conturarea unor personaje 
vitale, convingătoare. La 
rîndul lor. Scidy Gluck și 
Theodor Danetti, actori de 

e- 
arhe- 
Noa, 

de un 
Ei e- 
obicei. 
rafina- 
de ex-

„nebun, 
este cea 
ipostază

ne 
o 

fi- 
o 
a

(scenogra- 
Crețulescu)

„ARCA BUNEI SPERANȚE" 
de I. D. Sîrbu, la Teatrul evreiesc de stat

amenințată de voința fra
ților. El nu trăiește 
vărat, ci „i 
devorat de absolut cu 
mai mult cu cit știe 
„cerul e gol" și nu 
în nimic. Se simte singur 
și se crede impostor atunci 
cînd (însărcinat cu „trans- 

șțijfn, Este viața, dar misiile") susține că percepe 
șipămîntuî ca” simbol's'emnale de'pe Arârat, fără

crederii în fericire și pace 
— arată I.D. Sîrbu.

Actualizarea mitului 
face printr-o repetată 
„întoarcere a clepsidrei" 
(ca să folosim un motiv al 
piesei) înainte și înapoi. 
„Arca" devine o sugestivă 
metaforă cu multiple sem
nificații.,., Esite viața, 

’tete"f. ..
al acesteia (p&mintul ce

se
ade-

,ca și cum". Este 
atit 

că 
crede

a fost
Complementaritate 
concurență; mai 

deoit o realitate

Ilam 
gîn-

ÎA5" Pltttoțd>4iu pș.'.apejțț pp- 
a topului •biblic, ci în ocea

nul cosmosului și în apele 
neființei).

Piesa previne asupra 
pericolului întoarcerii bru
tale — printr-o 
trofă regresivă — în 
diul timpurilor 
riale (cind singura 
ar rămine aceea z a 
evoluției umane 
treapta primatelor 
zite — 
Protos).

De cine, de ce anume 
depinde înaintarea armo
nioasă a Planetei albastre, 
a vieții omului secolului 
XX. de ce atîrnă atinge
rea înălțimilor Araratului, 

limanului cert al li
niștii, păcii ? 
de pe corabia simbolică 
lui I. D. Sirbu 
pează pe de o parte 
generic, arhetipul 
(Bărbatul, Femeia, 
Mama), pe de altă 
pe oamenii primei . . 
zații (Noe, Sem, Ham, Ja
fet) și pe cei ai lumii con
temporane cu credințele și 
conflictele ei caracteris
tice, cu spaimele și cu as
pirațiile sale ’ definitorii.

Noe e omul de tip

catas- 
sta- 

imemo- 
șansă 

reluării 
de la 
îmblîn- 

vezi personajul

a cert al
Personajele 

a 
întru chi- 

omul 
uman 
Tatăl, 
parte 

civil'i-

a avea nici un semn cu 
jirivire la , șansele comuni
cării.

In sfîrșit, autorul intro
duce în arca sa, ca „măr 
al discordiei", element a- 
pocrif — pe Ara — femeia 
care întruchipează prin 
frumusețe fizică și mora
lă, bunătate, autenticitate, 
blîndețe : Dragostea. Iu
birea. Prin condiția ei 
biologică, de femeie tinără, 
Ara chintesențiază Viața 
ce se cere continuată. 
Prin calitatea sufletească 
a eroinei, scriitorul insistă 
(ca și Horia Lovinescu în 
„Jocul...") pe însemnătatea 
calității morale a 
tenței. Ara va da o 
vieții oprindu-se 
lui Jafet, cum s-a 
vat : simbol al artei, poe
ziei, aspirației sțpre abso
lut, dar și al 
decăzut".

Perpetuarea vieții nu va 
depinde însă doar de acest 
gest (alegere sau hazard 
după unele interpretări), 
ci și de forța Arei și a iu
birii de a-1 face pe Jafet 
mai bun. Miracolul se pro
duce. Dar Jafet va fi ră
nit de frații săi. Ultima 
replică a piesei, strigată de

exls- 
șansă 

asupra 
obser-

sim-

ai contradicțiilor, 
are 

viața, 
ei mo- 

dis- 
dăruire

prestigiu ai teatrului 
vreiesc, realizează 
tipurile lui Noe și

... fără a le frustra 
„îngerului fior al concretului, 

moționează, ca de 
prin distincția și 
mentul mijloacelor 
presie.

Realizare de 
„Arca bunei speranțe' 
I.D. Sirbu se impune 
tenției iubitorilor de tea
tru.

ținută, 
s“ de

a-

Natalia STANCE!^/
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Eminescu scria în urmă cu un se

col : „Nu credeam să-nvăț a muri 
vreodată". Prezența Omului pe Pâ- 
mînt, marele poet o considera o 
valoare nemuritoare. El nu intuia, 
atunci, că in veacul următor, în a 
doua lui jumătate, un savant va 
așterne pe hirtie următoarele cu
vinte : „Omul se va șterge așa cum 
pe malul mării șe șterge o figură 
de nisip". Nu intuia, așadar, că 
Omului, ca totalitate, ca stăpînitor 
al lumii, i se va cere să-nvețe a 
muri, a dispărea definitiv, ca specie, 
ca factor de civilizație.

Faptul că filozoful francez Michel 
Foucault, unul dintre reprezentanții 
cei mai convinși ai structuralis
mului, a așternut pe hîrtie un astfel 
de gind nu este de natură să atragă 
în mod deosebit atenția. Dar cind 
acest gînd se integrează într-o miș
care de idei care propovăduiește, 
în Occident, moartea Omului, lucru
rile se schimbă. De peste două de
cenii, un cor destul de numeros, 
constituit in cadrul unei ideologii 
fataliste, strigă cit poate de tare că 
Omul nu va mai fi salvat, că a mi
lita pentru .Om înseamnă a milita 
pentru o cauză pierdută.

Desigur, zilnic mii și mii de copii 
mor de foame în acele țări in care 
subdezvoltarea a devenit un flagel 
greu de învins. Intr-un singur an, 
numărul morților din cauza subnu
triției ajunge Ia 40 de milioane.

Zilnic, mii și mii de tineri sint 
atinși de toxicomanie, într-o socie
tate care se autodenumește, prin 
strădania apologeților capitalismu
lui, a „tuturor posibilităților". De
cepționați că nu ajung să-și împli
nească idealul fericirii reale, ei se 
retrag, ajutați de droguri, în „pa- 
radisuri artificiale". Curba consumu
lui de stupefiante este mereu as
cendentă. Și, în consecință, tot as
cendentă este și curba deceselor 
din această cauză. Sînt 'tot mai 
mulți cei care nu ajung să împli
nească vîrsta de 30 de ani.

Zilnic, mii și mii de oameni mor 
împușcați fără judecată, în acele

țări în care democrația este atît de 
„avansată" incit guvernele dispun- de 
mijloace eficiente pentru a închide 
pe veci gura oricărei opoziții, reale 
sau imaginare. Ca să dăm un sin
gur exemplu, în Africa de Sud, în 
anul 1981 și în prima jumătate a 
anului 1982, așa cum se arată intr-un 
raport al O.N.U., poliția a executat 
aproape 400 de persoane.

Zilnic, pe străzile marilor orașe 
occidentale, tcad oameni răpuși de 
gloanțele teroriștilor. Cauzele vio
lenței ? In primul rînd șomajul ; 
mulți dintre cei rămași fără un loc 
de muncă își caută „salvarea" în 
bandele de teroriști sau de rău
făcători „de rînd". Nu trebuie ne
glijat nici faptul că agresivitatea 
se... învață : unele filme, emisiuni 
de televiziune sau cărți au un rol 
important în acest sens. Mai este de 
luat în seamă și toleranța față de 
violență, dictată de interesele de 
clasă ; pentru că mulți văd în gru
purile teroriste o contrapondere la 
lupta forțelor revoluționare și demo
cratice. încă din secolul trecut. 
Engels a explicat legătura dintre 
violență și natura societății.

Dar nu la aceste decese — și nici 
la altele asemănătoare — se referă 
exponenții ideologiei burgheze cînd 
afirmă că „omul moare". Toate a- 
cestea sînt cazuri... particulare, deci 
nereprezentative, în esența lor. 
pentru filozofie. Iar toate aceste teze 
sînt susținute într-un moment cind, 
așa cum afirmă sociologul francez 
P. H. Chombart de Lauwe, „s-a ter
minat cu marile declarații despre om 
la singular ; omul a devenif plural".

Omul moare? „Omul se va șterge 
așa cum pe malul mării se șterge o 
figură de nisip"? Spre o concluzie 
afirmativă la aceste întrebări înclină' 
unii ideologi din Occident. Pentru ei, 
alegerea pe care o întrevede P. H. 
Chombart de Lauwe, intre „perspec
tiva unei expansiuni nelimitate" și 
„posibilul eșec al umanității", nu 
există. Ei întrevăd numai eșecul. Mo
tiv pentru care îl și abandonează pe 
Om, de teamă să nu se ajungă — în 
filozofie! — la un impas în gîndire. 
Acesta este adevărul la care s-a re
ferit Mikel Dufrenne cînd a scris că

„filozofia modernă este reacționară și 
trebuie să i se intenteze un proces 
politic". Fără îndoială că filozoful 
francez avea în vedere faptul că prea 
repede. în Occident, se pleacă steagul 
in fața avertismentului potrivit că
ruia „punindu-și întrebări asupra 
omului gindirea filozofică se cufun
dă intr-un somn adine".

Cine-i vinovat că Omul moare ?

nu se poate mai vizibil : să transfor
me criza de încredere existentă în 
sistemul capitalist într-o criză de în
credere în însuși viitorul Omului; să 
facă din moartea inevitabilă a socie
tății bazate pe exploatare... moartea 
Omului.

Omul nu credea să-nvețe a muri 
vreodată. Și totuși, unii par a fi ob
sedați de preocuparea de a-1 supune

pitalului, iubirea se degradează. Dar 
Omul nu renunță la iubire. Un alt 
cineast a realizat un film ce a făcut 
repede ocolul Pămintului : „Love 
story". Mesajul filmului a readus in 
actualitate o temă străveche : iubirea 
este mai puternică decît moartea.

S-a mai înregistrat și „moartea ra
țiunii", intr-un proces evolutiv în 
care Omul — așa susțin unii filozofi

s <<• I
-

ru

OMUL-o cauză supremă- 
nu poate fi o „cauză pierdută"!

Comentariu despre o imagine falsă asupra omului 
a filozofiei capitaliste, clădită pe idei și teze antiumaniste

„Natura umană neschimbabilă și rea" 
— afirmă sociologul american Nor
man Birnbaum. La mijloc nu-i alt
ceva decit o diversiune. Prin urmare, 
Omul insuși este vinovat, nu socie
tatea capitalistă ; nu șomajul, deși 
pentru cei mai mulți oameni pierde
rea locului de muncă echivalează cu 
pierderea sensului vieții ; nu corup
ția, deși ea pune sub semnul între
bării numeroase valori sociale și 
morale ; nu stagnarea economică, 
deși ea duce la dificultăți sociale 
de tot felul ; nu exploatarea, 
deși ea este practicată nemilos in
tr-o societate în care legea de bază 
este cea a profitului maxim. Omul 
este nu numai uitat, dar nici nu se 
ține seamă de el, de nevoile lui. 
Scopul ideologiei burgheze este cum

unei astfel de... școlarizări. Omul 
este învățat să moară. Nu dintr-oda- 
tă, ci treptat Mai intîi a fost decla
rată „moartea iubirii". Pe cînd orîn- 
duirea capitalistă își contempla zorii, 
Romeo și Julieta erau convinși că 
dragostea este ma>i puternică decit 
moartea. Acum insă, în pragul anu
lui 2000, oamenii, deschizind cărțile 
unor exponenți ai filozofiei capitalis
te, au aflat că... nu mai sînt capa
bili să iubească. într-un film al unui 
cunoscut cineast, „Aventura", bărbați 
și femei făceau plajă pe craterul 
unui vulcan stins. Este clar ce voia 
să spună cineastul : că sentimentul 
iubirii se stinge. Adepții „morții iu
birii" reușiseră, cel puțin in ceea ce-i 
privește, să fie convingători. Aveau 
ei și argumente : in hățișul lumii ca-

occidentali — „se lasă pradă in
stinctelor". Au și ei argumente. Cînd- 
va „fericirea chimică", provocată de 
droguri, a dat naștere „religiei hip
pie", iar acum favorizează trecerea la 
o nouă stare de decădere a rațiunii : 
„punk". Așadar, de Ia starea de som
nolență a spiritului, de la adormirea 
voinței de a acționa, trăsături ce 
caracterizau cetele de hippies ce mo
țăiau prin piețele marilor orașe occi
dentale, la zgomot și furie. Grupurile 
„punk" nu suportă sub nici o formă 
tăcerea.

S-a spus că Omul își formează de
prinderi sociale prin înrădăcinarea, 
în „torentul conștiinței", a instinctu
lui social. Și că instinctul îl îndeam
nă la autodistrugere. Pornind de la 
o astfel de viziune, s-ar putea afir-

ma că nu condițiile materiale de via
ță proprii societății capitaliste, ci de
prinderile, care exprimă instincte și 
emoții, ii determină pe muncitori să 
producă, pe capitaliști să încaseze 
profitul, pe unii tineri să-și facă 
blazon din furie, pe teroriști să 
arunce în aer clădiri, să omoare oa
meni... Dar încă Herbert Marcuse, în 
anii ’60, demonstrase eșecul filozo
fiei iraționaliste îritr-o lume alcătuită 
din sisteme raționale. în ultima vre
me sint tot mai multe curentele filo
zofice occidentale care sesizează le
găturile raționale dintre Om și so
cietate.

Dar cite „decese" n-au avut loc, 
ele avînd, de asemenea, rolul de a 
semnifica moartea lentă a Omu
lui ? !... A murit arta. Așa s-a crezut 
o vreme. Pentru ca apoi să răbuf
nească nevoia de artă... A murit 
chiar și ideologia. Și mulți s-au gră
bit să descrie o societate dezideologi- 
zată. Pentru ca apoi să se înregis
treze nevoia de ideologie, urmată 
de o adevărată „explozie" de studii 
în acest domeniu.

Aceste teorii despre „morți succe
sive" sint, desigur, rezultatul unor 
meditații născute într-un anume cli
mat social și moral, climatul socie
tății capitaliste al neîncrederii în om, 
societate care — așa cum remarcă 
în cartea sa. „Al treiKa val", cunos
cutul viitorolog american Alvin 
Toffler : „Nimeni nu știe dintr-un 
moment in altul cine de cine răspun
de, cine deține autoritatea reală și 
cit va dura această autoritate. Ca 
urmare, scrutinul electoral, acest ri
tual de reconfortare a încrederii, în
cepe să se degradeze"... Toffler însă 
nu vede în acest „vid politic" un mod 
al omului de a muri, puțin cîte pu
țin ; dimpotrivă, el desprinde, de 
aid, cerința unui salt calitativ ’ Ia 
„un tip de conducere cu totul nou".

Nu numai Toffler, ci și alti teore
ticieni occidentali se dovedesc neîn
crezători față de „încăpățînarea" 
unor confrați ai lor de a considera 
că Omul hu poate fi salvat din 
cauza... naturii lui biologice rele. Ei 
văd necesitatea unei înnoiri sociale, 
chiar dacă nu ajung la esență : 
schimbarea instituțiilor sociale capi

taliste. La esență însă ajunge via
ța. Ceea ce mulți ideologi burghezi 
nu vor să vadă se relevă cu preg
nanță in tumultul vieții din lumea 
capitalului : în luptele de clasă, in 
conflictele sociale, în transformările 
tehnice și economice, în acele „noi 
speranțe —cum spune P.H. Chom- 

■bart de Lauwe — susceptibile să pro
voace revoluțiile și să găsească ieși
rea din contradicții". Ideea pe care 
sociologul francez o susține în cartea 
sa „Cultura și puterea" este limpe
de : „Totul trebuie reluat din te
melii".

Adevărul este că atunci cînd filo
zofia rămine în urmă, viața nu stă 
s-o aștepte. Nu o dată, în decursul 
istoriei, filozofia s-a constituit în 
sisteme închise, dominate de iluzia 
naivă că s-a atins punctul terminus 
al cunoașterit De fiecare dată însă 
viața a luat-o înainte, în virtutea 
dreptului său suveran, și filozofia a 
fost obligată s-o urmeze, să-și ur
meze în fapt adevăratele rațiuni.

Ideea „morții omului" rămine nu
mai în anumite cărți, in acele cărți 
despre om care, in mod paradoxal, 
intră in conflict cu rațiunea supremă 
de a fi a omului. în viață, lucrurile 
stau altfel: o societate nedreaptă și 
brutală poate provoca mari daune 
umanității, dar nu poate distruge 
Omul. Pentru că Omul este apărat de 
oameni. Istoria arată că, în momente
le cele mai dramatice, oamenii aicceptă 
să moară pentru ca Omul să tră
iască. Nu omul ca metaforă, ci Omul 
concret, care transformă lumea. 
Omul care poartă în sine mari idea
luri : progresul material și moral, li
bertatea și demnitatea, egalitatea și 
dreptatea socială.

Omul se regăsește prezent, în toaită 
complexitatea sa, cu încrederea în 
perfectibilitatea sa, în legitățile ma
terialismului dialectic și istoric. Fi
lozofia revoluționară, smulgîndu-1 
pe om din pînza de păianjen a ilu
ziilor idealiste și mistice pe care și 
le-a făcut în ceea ce îl privește, îl 
îndeamnă la un efort conștient și 
sistematic în domeniul propriei sale 
construcții.

Adrian VASILESCU
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului CONSTANTIN DĂSCĂLESCU 
Prim.-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cronica zilei agendâ turistică ]
5 ta •'

Vă exprim profunde mulțumiri dumneavoastră, partidului, guvernului și 
poporului român pentru mesajul cordial adresat cu ocazia celei de-a 
XXV-a aniversări a victoriei revoluției.

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cuba, 
Președintele Consiliului de Stat 

și Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Cuba

însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R.P.D. Coreene la București. Mun 
Ben Sam. a organizat, miercuri 
după-amiază. la sediul ambasadei, o 
gală de filme, urmată de un cocteil.

Au participat adjuncți de șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., membri ai 
conducerii unor ministere, altor in
stituții centrale, organizații de masă 
și obștești, generali, ziariști.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCV
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelentei Voastre pentru amabilul mesaj de felicitare adre
sat guvernului și poporului Noii Zeelande cu prilejul sărbătoririi Zilei 
naționale. Vă adresez, la rîndul meu, aceleași calde urări.

împărtășesc convingerea dumneavoastră că relațiile de prietenie exis
tente între țările noastre vor continua să se amplifice în viitor.

r Guvernator general al Noii Zeelande
DAVID BEATTIE

tv

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit 
o telegramă din partea primului 
ministru al Noii Zeelande. Robert

Muldoon, in care acesta mulțumește 
pentru felicitările si urările adresa
te cu ocazia Zilei naționale a tării 
sale.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

proble

Ctntece

i jir
- 2171

(Agerpres)

15.30 Școala satului, școală pentru 
Dragostea satului pentru

15.45 Studioul tineretului
16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (partial color)
20,20 Actualitatea în economie 

vestițil ’84 • Energia — o 
mă a tuturor

20,35 Partidul, patria, poporul, 
patriotice și revoluționare

20.45 Locuri de luptă șl izblndă. Bepor- 
taj-documentar

21,00 Film serial : „Vîntul fierbinte" 
(color). Episodul 2

21,55 Discorama
22,15 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului

Cură balneară pe litoral

• SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Jocurile Olimpice de iarnă
• COMPETIȚII, REZULTATE, CLASAMENTE @ DIN JURUL PIRTIILOR Șl PATINOARELOR

BELGRAD 15 (Agerpres). — Jocu
rile Olimpice de iarnă aflate în pli
nă desfășurare în orașul iugoslav 
Sarajevo, au oferit miercuri nume
roșilor spectatori întreceri de schi, 
patinaj și săniuțe.

Proba feminină de ștafetă 4X5 km 
disputată pe muntele Igman. pe o 
vreme rece (minus 11 grade), s-a 
încheiat cu victoria selecționatei 
Norvegiei (Inger-Helene Nybraaten, 
Anne Jahren. Brit Pettersen. Berit 
Aunli) cronometrată cu timpul de 
lh06’49”7/10. Pe locurile următoare 
B-au clasat în ordine : Cehoslovacia
— la 45”. Finlanda —la 47”. U.R.S.S.
— la l’05”3/10. Suedia — la l’40”3/10, 
Elveția — la 2’50”6/10. Schioarele 
norvegiene au condus în tot timpul 
tunsei, remartcîndu-se în special pri- 
nul schimb Inger-Helene Nybraaten 
și veterana echipei, Berit Aunli, o 
specialistă a schiului de fond de 3 
ori campioană mondială.

Concursul olimpic de săniuțe a 
programat proba masculină de două ' 
persoane, primul loc revenind echi
pajului Hans Stangassinger-Franz 
Wenbacher (R. F. Germania), înre
gistrat in două manse cu timpul de 
l’23”620/l 000, urmat de Evgheni Be
lousov-Aleksandr Beliakov (U.R.S.S.) 
l’23”660/l 000. Joerg Hoffmann-Jo
chen Pietzsch (R.D.G.) — 1’23”887/ 
1 000. Echipajul român, compus din 
Ion Apostol și Laurențiu Bălănoiu, 
s-a situat pe locul 11, cu timpul de 
l’25”660/l 000.

Pe pista complexului Zetra, in ul- 
tiima probă a competiției feminine 
de patinaj viteză Andrea Schoene 
(R. D. Germană) s-a situat ne locul 
întîi la 3 000 m cu timpul de 4’24”79/ 
100. fiind urmată de compatrioatele 
sale Karin Enke — 4’26”33/100 și 
Gabi Schoenbrunn — 4'33”13/100. Pe 
locul 4 s-a clasat Olga Pleșkova 
(U.R.S.S.) — 4’34”42/100. în virstă de 
24 de ani, Andrea Schoene a debutat 
la Olimpiada de iarnă încă din 1976 
la Innsbruck, unde s-a clasat pe 
locul doi, pentru ca în 1980, la Lake 
Placid, să ocupe locul 4, iar acum să 
revină în fruntea ierarhiei în proba 
de 3 000 m.

In concursul de patinaj artistic, la 
proba de dansuri, titlul olimpic a 
fost atribuit cuplului britanic Jayne 
Torvill — Christopher Dean, urmat 
în clasament de Natalia Bestemiano- 
va și Andrei Bukin (U.R.S.S.), Mari- 

-na Klimova — Serghei Ponomarenko 
(U.R.S.S.). Patinatorii englezi, apre- 
ciati pentru execuția tehnică impe
cabilă și stilul artistic, își încunu
nează palmaresul cu această meda
lie de aur după ce în 
au Cucerit de trei ori 
titlul mondial.

La patinaj artistic în 
tiină individuală, după 
exerciții ________  ...
conduce Rosalyn Summners (S.U.A.), 
•urmata de Elena Vodorezova 
(U.R.S.S.) și Katarina Witt (R.D;G.).

'K /v» Jr* «Xi

ultimii ani 
consecutiv

proba femi- 
nrimele 3 

obligatorii. în clasament

în proba masculină individuală de 
patinaj 
scurt.
(S.U.A.). 
Simond 
(R.F.G.).

Proba 
urma să 
tia trasată pe muntele 
fost amânată din nou din cauza 
timpului nefavorabil (vizibilitate re
dusă) si a crustei de gheată ce pu
tea periclita securitatea concuren
telor. De altfel. întrecerea ă fost 
oprită după ce se dăduse startul la 
4 concurente. în momentul cînd ul
tima dintre acestea, canadiana Gerry 
Soerensen, a căzut si a pierdut unui 
din schiuri. Dintre cele care au 
efectuat tot parcursul cel mai bun 
timp ii înregistrase elvețiană Mi- 
chaela Figini.

în turneul de hochei pe gheată al 
Jocurilor Olimpice de iarnă de la 
Sarajevo, echipa Austriei ă întrecut 
cu scorul de 6—5 (4—1. 2—3. 0—1) 
reprezentativa Norvegiei. în timp ce 
selecționatele S.U.A. si Finlandei au 
terminat la egalitate 3—3 (0—1. 2—1. 
1-1).

Dacă 
proba 
disputa 
culină. __ . ____ ___ _________ L_.
-Bielaspita. în programul de joi mai 
sânt înscrise ștafeta masculină de, , 
4X10.km.la schi fond, cursa de 1500

,țțărbati ia patinaj viteză, precm» 
si întreceri de

artistic. ■ 
conduce 
urmat de 

(Franța),

după programul 
Scott Hamilton 
Jean Christophe 

, Rudi Cerne

feminină 
se dispute

de coborâre, ce 
miercuri pe pîr- 

Jahorina a 
din

starea pârtiei va permite, 
feminină de coborâre se va 
astăzi, paralel cu cea mas- 
ce va avea loc pe muntele

patinaj artistic.

Inima
(Urmare din pag. I)

întregii țări

R.S.F. IUGOSLAVIA Potențialul metalurgiei 
neferoase în circuitul economic

Datorită dezvoltării 
continue a metalur
giei neferoase, Iugo
slavia este astăzi în 
măsură să-și acopere 
în cea mai mare par
te necesitățile interne 
și să livreze, totodată, 
pentru piața externă 
cantități sporite de 
produse ale acestei 
ramuri. An de an spo
rește producția de a- 
luminiu, cupru, zinc, 
plumb, metale nobile 
și rare, fiind alocate 
fonduri însemnate 
pentru noi explorări 
geologice, pentru con
struirea de mine și 
modernizarea celor e- 
xistente.

Minele de Ia Titova 
Mitrovița produc a- 
nual 2,35 milioane 
tone de minereu din 
care se obțin, după 
prelucrare, 77 000 tone

de plumb rafinat, 
53 000 tone de zinc și 
peste 100 tone de ar
gint. Pînă în 1985 a- 
ceste mine vor cu
noaște o largă dezvol
tare, producția de mi
nereu urmind să de
pășească 3,2 milioane 
tone.

în munții Kopaonik 
a început construcția 
unei noi mine de 
plumb și zinc. în 1985, 
cînd va intra în ex
ploatare la capacita
tea deplină, va fi în 
măsură să livreze o 
cantitate de minereu 
din care se vor putea 
extrage anual 8 000 
tone de zinc, 4 SCO to
ne de plumb, 4 tone 
de argint și 10 000 to
ne de pirită.

în bazinul Bor, din 
estul Serbiei, au fost 
descoperite un zăcă-

mînt de minereu de 
cupru și importante 
rezerve de molibden, 
aur și argint, iar lin
gă orașul Vareș, din 
Bosnia și Hertegovi- 
na, s-a deschis recent 
o mină de cupru, 
plumb și baritină. O 
altă mină de cupru a 
fost construită în lo
calitatea Veliki Kri- 
veli, în apropiere de 
Bor. Ea va produce, 
in prima etapă, opt 
milioane tone de mi
nereu pe an.

Noi rezerve de bau
xită au fost identifi
cate în zona localității 
Posusie, din aceeași 
republică. Iugoslavia 
produce anual circa 
3,5 milioane tone de 
bauxită de calitate 
superioară, cu un 
conținut de aluminiu 
de peste 50 la sută.

Stațiunile balneoclimaterice Efo
rie Nord și Mangalia oferă și în 
sezonul rece largi posibilități pen
tru tratarea diferitelor afecțiuni.

Stațiunea Eforie Nord este reco
mandată in tratarea afecțiunilor 
aparatului locomotor, stări post
operatorii ale sistemului osos, 
afecțiuni ginecologice și afecțiuni 
respiratorii. Stațiunea dispune de 
instalații moderne, unde se aplică 
o gamă largă de proceduri medi
cale. La indicația medicului din 
stațiune se aplică și tratamente cu 
„Boicil forte", „Pell-Amar", „Ge- 
rovital" și acupunctură.

La rîndul său, stațiunea Manga
lia oferă posibilitatea efectuării de 
băi cu apă de mare încălzită. In
stalațiile medicale moderne, pro
cedurile aplicate recomandă sta
țiunea în tratarea unor afecțiuni, 
între care cele ale aparatului lo
comotor și ale sistemului nervos 
periferic.

Ambele stațiuni sînt dotate cu 
săli pentru cultură fizică medicală, 
bazine de înot acoperite, iar din 
unele hoteluri, accesul spre sălile 
de tratament se face prin culoare 
acoperite și încălzite.

Este important de reținut că, la 
recomandarea medicului, trata
mentul se poate efectua și în serii 
scurte de numai 12 zile.

Și o noutate de sezon : pînă la 
31 martie se pot procura bilete cu 
plecare in orice zi în cele două 
stațiuni de pe litoralul Mării Ne
gre. Biletele se obțin de la toate 
agențiile 
țene de 
cele ale 
hoteluri

In fotografie : Două din com
plexele de cazare și tratament în 
tot timpul anului in stațiunea Efo
rie Nord.

și filialele oficiilor jude- 
turism, precum și de la 
întreprinderii de turism, 

și restaurante București, 
fotografie :

R.D.,GERMANĂ:

Noi obiective 
în rețeaua sanitară
în ansamblul programului social 

elaborat de P.S.U.G. și aflat in curs 
de înfăptuire, o mare atenție se 
acordă dezvoltării rețelei sanitare. 
Celor 470 de spitale publice exis
tente, cu un total de 171 000 de pa
turi, li se adaugă, în actualul cinci
nal, noi asemenea obiective.

în fotografie : Noul bloc pen
tru operații al Centrului clinic- 
universitar de pe lingă Univer
sitatea „Humboldt" din Berlin.

R.S. CEHOSLOVACĂ: învățămîntul

Pentru concediul dumneavoastră

Bl®
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superior - 
ale 

institutele superioa
re de invăfămînt din 
R.S. Cehoslovacă în
trețin contacte per
manente cu unitățile 
industriale, contri
buind, in acest fel, la 
grăbirea introducerii 
in practică a celor mai 
noi cuceriri ale știin
ței și tehnicii. .Printre 
aceste institute se află 
și Școala superioară 
de mine din Ostrova- 
Poruba, care pregă
tește viitorii specialiști 
pentru industriile fni- 
nieră și metalurgică,

în pas cu noile cuceriri 
științei și tehnicii
borarea de studii pe 
bază de contracte , cu 
unități industriale. A- 
nual, institutul elabo
rează aproximativ 140 
de teme de cercetări 
cu aplicabilitate ime
diată in producție. Ele 
privesc, în special, ex
ploatarea și innobila- 
rea minereurilor, pre
cum și cercetările geo
logice in munții Boe- 
miei. Astfel, catedra 
de sisteme automati
zate a construit, in co
laborare cu muncitorii 
bazinului carbonifer 
din nordul Boemiei, 
un mecanism de sor-

citim versurile noastre 
pentru a-i asigura, 
pentru a le confirma 
că sintem și noi, ală- 
uri de ei, cetățeni ai 

aceleiași patrii socia
liste, iar limba româ
nă reprezintă materia 
sublimă în care ne 
imprimăm emoțiile și 
ideile, convingerile și 
opțiunile, așa cum 
alții își pun pecetea 
în metal si în lemn, 
sau săpăm spre izvoa
rele graiului, așa cum 
țăranii își curăță fin- 
tînile sau răstoarnă 
brazdele eterne ale 
pămintului românesc. 
Nu Ie spunem altceva 
decît ce știu ei înșiși: 
nimic durabil nu se 
înfăptuiește fără mun
că și nesomn 
fără curaj și 
dere matură.

Literatura
are, implicit sau ex
plicit, însușiri profund 
educative, ea laudă 
puterile omenești și 
se opune urîtului ste
ril și informului gu
reș, caută armonia, 
fără a evita contras
tele și neimplinirile de 
moment, dar poartă 
mereu sus flamura 
speranței și a bucu
riei creatoare, deschi
de privirea spre ne
mărginit și posibil, 
spre viitor. Poezia nu 
se constituie într-o 
lume ostilă, străină 
experienței comune, 
ea încearcă doar să o 
dezobișnuiască pe a- 
ceasta de inerții și 
scheme preconcepute, 
să-i descopere „fru
museți și prețuri noi", 
uneori într-o materie 
cotidiană, umilă chiar, 
banală, alteori o an
trenează în mari pro
iecții vizionare, îi tre
zește gustul miracu
losului și fabulosu
lui mitic. Niciodată 
sublimul nu exaltă 
partea nerațională a 
unui individ, ci rațiu
nea și visul, fapta 
pusă in folosul colec
tivității. energia în
dreptată spre binele 
omului, spre maturiza
rea lui interioară, tin- 
zind la desăvîrșirea 
flintei morale. Există 
în fiecare cititor sau 
ascultător o zonă de 
puritate și speranță, 
unde el se regăsește 
pe sine în ceea ce are 
fundamental. Această 
zonă, acest strat al li
ftei frumuseți nepieri
toare Ie căutăm cu to
ții in scrierile noastre, 
mai mult sau mai pu
țin izbutite, „atomijr 
de eternitate" din se
menul nostru, partea 

| lui de lumină și den
sitate a gindirii.

I Nu scrii dintr-o plă- 
l cere egoistă sau pen-

Creator, 
răspun-
noastră

tru a-ți satisface mă
runte vanități, scrii 
pentru că vrej să-i în
tâlnești pe ceilalți in-’ 
tr-o comună solidari
tate de sens, într-un 
destin colectiv. Nu 
cred că infernul sint 
ceilalți, cum se expri
ma, cu ani în urmă, 
un cunoscut filozof și 
eseist francez ; s-ar 
putea mai degrabă ca, 
de cele mai multe ori, 
„ceilalți" să fie con
trariul infernului — 
șansa noastră de a ne 
valida însușirile etice, 
iar cotidianul cu toate 
rigorile lui, terenul 
exercițiilor noastre de 
autodepășire, într-o, 
nu spun paradisiacă 
înțelegere și armonie, 
dar într-un efort una
nim, unde regăsești 
uriașa respirație uni
versală, inima unei 
țări întregi, murmurul 
laborios și cîntecul 
său fără moarte.

La temelia acestor 
rînduri, trebuie să vă 
mărturisesc, stă nu 
atit o rigoare specula
tivă. pentru care nu 
am înzestrarea nece
sară, cît o ernotie. în 
toamna trecută mă a- 
flam. într-o dimineață 
limpede și rece de oc
tombrie. alături de un 
grup de slujitori ai 
condeiului, într-un loc 
minunat din Bucovi
na, la Cîmpulung Mol
dovenesc. Un om înalt, 
îmbrăcat simplu, tuns 
scurt, primarul locali
tății, Dimitrie Hreciuc, 
ne explica cu voce 
caldă realizările ora
șului ai cărui oaspeți 
eram, mîndria locui
torilor de a avea 
licee, școli profesiona
le, grădinițe, spital ,și 
policlinică, activitatea 
unor întreprinderi mo
derne de industriali
zare și transport al 
lemnului, de indus
trializare a , laptelui, 
de prospecțiuni geolo
gice. a unei Stațiuni 
de cercetare a culturii 
molidului ș.a. Aerul 
său de om gospodar și 
priceput, modul cum 
răspundea la solicită
rile imediatului, solu
țiile simple adoptate 
(așa cum reîeșeau din- 
tr-un punctaj mai or
ganizat, provocat de 
colegii mei prezenți 
acolo) mă convingeau 
că numai dăruirea to
tală și ’simțul 
derii, pentru 
Ins in parte, 
nevoie, pot 
ceva de preț.
așâ, zeci și sute de fire 
nevăzute, de conexiuni 
miraculoase ne unesc 
unii cu alții, indes
tructibil, numai atunci 

.devenim un popor. De 
Ta ultimul etaj al ho
telului Zimbrul si de 
pe terasă se vedeau

răspun- 
fiecare 
dacă e 

înfăptui 
Numai

pină departe munții în 
aburul lor de legendă 
regăsită, obcinele Bu
covinei pe care le în
drăgesc atit.

La Muzeul lemnului, 
conduși cu pricepere 
prin sălile sonore, âm 
mîngiiat cu privirea și 
uneori cu mina doni
țe și butoiașe arhaice, 
fusuri și vîrtelni'țe, 
scări de lemn pentru 
călăreți și scuturi stră
vechi, care seculare 
cu greoaie roți în în
tregime de lemn. în
tre peisajul, dureros 
de frumos și oameni, 
între natură și civili
zație. intre cei de ieri 
și cei de acum se în
firipa un acord secret, 
o moștenire de preț 
era preluată, un testa
ment înfăptuit, trecut 
apoi mai 
simțeam 
pînă mai 
noscuți,

' cîteva ceasuri îi sim- , 
țeam familiari. Lim
bajul avea în sponta
neitatea sa neprotoco
lară, dar demnă, o 
iradiere autentică. Am 
verificat acest gînd în 
special la întîlnirea 
cu iubitorii de carte 
din Cîmpulung. in 
marea șezătoare lite
rară de la casa de 
cultură. Iar cînd la 
despărțire, după cîteva 
ore de recitări, confe
siuni literare, discuții, 
mai ales discuții, 
directe, adevărate', ne
ocolind punctele fier
binți ale actualită
ții, ne-am despărțit 
într-o atmosferă de 
mulțumire lăuntrică, 
împărtășită reciproc, 
așa cum .dădeau de 
știre fețele noastre, ale 
tuturor, îmbujorate de 
nădejde și bună înțe
legere, gestul timid- 
respectuos al unui om 
in virstă care ne-a 
cerut foile cu versuri 
ne-a umplut din nou 
sufletele de bucurie, 
însemna nu că sîntem 
noi grozavi și unici, 
extraordinari și fără 
pereche, nicidecum, 
.altceva se confirma a- 
tunci. Era o manifes
tare de real interes, 
un semn de prețuire 
pentru munca noastră; 
reușisem într-o zi de 
toamnă mirifică la 
Cîmpulung să ne în
scriem rostirea în me
moria afectivă și con
știința cititorului. El 
dorea, înainte de a ne 
cumpăra cărțile de 
versuri, unde strofele 
auzite ăcolo vor fi 
probabil incluse, chiar 
hirtia plină de frea
mătul clipei de față, 
la care el participase. 
Drumul spre oameni 
al cărților noastre în
cepuse de atunci, îna
inte de a fi fost tipă
rite, vestindu-le.

departe. Ne 
acasă, între, 
ieri, necu- 

pe care în

Organizatorii Olimpiadei albe de 
la Sarajevo au . ‘
cerile de săniuțe și bob 
ne au asistat peste 10 000 de specta
tori. cifră , ce demonstrează popu
laritatea crescândă a acestor două 
discipline.

Prima care l-a felicitat pe finlan
dezul Harri Kirvesniemi. medaliat 
cu bronz în proba de 15 km. a fost 
compatrioata sa Maria-Lisa Hama
lainen. dublă campioană olimpică in 
probele de 5 km și 10 km. Celor mi
rați in special de... durata îmbrăți
șării. Kirvesniemi le-a explicat : 
..Maria si Cu mine ne-am logodit de 
curind. urmind ca la vară să ne că
sătorim"

Cunoscuta campioană norvegiană 
Berit Aunli. cotată de specialiști ca 
principala favorită a probei de 5 km, 
a suferit în timpul cursei un acci
dent care explică, cel puțin în parte, 
clasarea sa în final pe locul doi. 
încă de la plecare, Berit, care suferă 
de ochi, și-a pierdut una dintre len
tilele de contact, efectuând întregul 
traseu în aceste condiții dramatice.

Participind pentru ultima oară la 
Jocurile Olimpice de iarnă, cunoscu
tul schior finlandez Juha Mieto (in 
virstă de 34 de ani) a stîrnit admi
rația tuturor pentru maniera în care 
a luptat să-și adjudece una 
medaliile olimpice în proba 
km. Clasat în final pe locul 
el a încheiat cursa cu miinile 
rinde datorită eforturilor depuse ce 
ultimii kilometri.

Prin victoriile obținute în penulti
ma etapă a preliminariilor turneului 
de hochei pe gheată, 'echipele 
U.R.S.S. (grupa A). Cehoslovaciei și 
Canadei (grupa B) și-au asigurat ca
lificarea în faza finală a competi
ției. Cea de-a patra participantă la 
turneul final se va alege dintre for
mațiile Suediei și R. F. Germania.

anunțat că la între-
2 persoa-

dintre 
de 15 
patru, 
sînge-

Concediul, cura. balneară 
sfirșitul de săptămînă pot fi petre, 
cute, 4n orice anotimp, într-o -am
bianță plăcută în numeroasele'ha
nuri, hoteluri și cabane ce se află 
situate în diferite zone pitorești ale 
țării. Prin Agenția de turism 
„COOP" din București (str. 13 De
cembrie nr. 26, în holul casei de 
bilete nr. 2 a Sălii Palatului, tel. 
14 52 09) se pot rezerva locuri din 
timp pentru serii complete sau nu
mai pentru citeva zile în cunoscute 
și apreciate unități turistice : Ha
nul Cheia (județul Prahova), Hanul 
Monteosu (județul Buzău), hanurile 
Sucevița și Ilișești (județul Sucea
va), Hanul Horezu (județul Vîlcea), 

^Hotelul Tulnic-Cimpeni (județul

Alba),. Hanul . Izvorul Mureșului 
(județul Harghita), hanurile Casa 
Ărcașultți și\ Agapia (județul 
Neamț) și multe altele.

Agenția de turism „COOP" din 
București, agențiile similare din o- 
rașele Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, 
Craiova, precum și Uniunile jude
țene ale cooperativelor de produc
ție, achiziții și desfacere a mărfu
rilor și de credit (UJECOOP), prin 
responsabilii de turism din cadrul 
acestora, organizează sejururi de 
2—12 zile, vacanțe combinate în 
2—3 stațiuni apropiate, excursii de 
sfîrșit de săptămînă, individuale 
sau pentru grupuri.

In fotografie : Hanul Sucevița. 
___________ ___ ______________/

pentru cercetările geo
logice și construcția de
utilaje necesare acesr__ tare a lignitului și de
tei activități.. Din cei încărcare a lui pe ban-
9 000 de studenți, ce te 
pregătesc aici, peste
2 500 participă la ela

da transportoare,^,,cu, 
ajutorul semnalelor 
acustice.

Institutele de învă
țământ superior con
tribuie și la aplicarea 
programului de intro
ducere in producție a 
roboților. Potrivit pro
gramului din cursul 
actualului cincinal, se 
vor instala in între
prinderile țării 300 de 
noi roboți și manipu
latoare, iar în anul 
1990 vor „lucra" efec
tiv in producție 13 000 
roboți. Pentru a redu
ce perioada dintre 
proiectarea și fabrica
rea acestor agregate 
complexe a fost crea
tă Uniunea de produc
ție „Vukov“. Utiliza
rea roboților este 
menită să contribuie 

lucia -creșterea substan
țială a productivității 
muncii.

t

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 16 februarie, ora 20 — 19 fe
bruarie, ora 20. în țară : Vremea va fi 
răcoroasă noaptea și dimineața îndeo
sebi în centrul țării. Cerul va fi variabil 
cu înnorări mai accentuate la începu
tul intervalului în Banat și Oltenia, 
apoi in Moldova, Bărăgan și Dobrogea, 
unde vor cădea ninsori locale. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat cu inten
sificări de scurtă durată Ia începutul

Intervalului In Banat din sectorul sud- 
estic, iar în ultimele zile în Moldova și 
Dobrogea din sectorul nord-estlc, visco
lind pe alocuri zăpada. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 17 și 
minus 7 grade, mal coborîte în Transil
vania și Moldova, iar maximele între 
minus 8 și plus 2 grade. în București : 
Vremea va fi rece, geroasă noaptea și 
dimineața. Cerul va fi schimbător, va 
ninge slab, vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 12 și minus 8 
grade, iar cele maxime între minus 4 
șl zero grade. (Otllia Diaconu, meteo
rolog de serviciu).

Administrația de stat Loto-pronosport informează
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA SPECIALĂ PRONOEXPRES 

OLIMPIC. DIN 15 FEBRUARIE 1984
FAZA I:
EXTRAGEREA I : 13 21 45 5 22 9. 
EXTRAGEREA A II-A : 23 43 2 15 3 8.
FAZA A II-A :
EXTRAGEREA A III-A : 7 2 41 40 18. 
EXTRAGEREA A IV-A : 44 16 12 8 13.
FAZA A III-A :
EXTRAGEREA A V-A : 21 8 30 32 39 2 16 25. 
EXTRAGEREA A VI-A : 14 35 15 22 19 10 12 42.
FOND TOTAL DE OÎȘTIGURI : 2 209 601 let

Recoltele legumicultorii
(Urmare din pag. I)
fie efectuate corect ‘ lucrările pre
văzute în tehnologii pentru a se 
obține răsaduri bine dezvoltate, 
viguroase și sănătoase.

în vederea obținerii de produc-
• ții timpurii, in acest an vor fi cul

tivate 4 000 hectare cu legume în 
solarii — construcții simple, aco
perite cu folii din material plas
tic. Pentru ca plantarea acestora 
să fie făcută la timp și, pe această

• cale, să se devanseze recolta, este 
necesar ca toate solariile să fie re
vizuite și reparate cu cea mai 
mare răspundere. Pînă acum, lu
crările de reparații au fost exe
cutate pe 77 la sută din suprafe
țele prevăzute, restanțe inregis- 
trindu-se în județele Bacău, Cluj, 
Dîmbovița, Hunedoara, Ialomița, 
Neamț, Olt, Satu Mare, Teleorman 
și Vilcea. Amenajarea solariilor 
necesită investiții mari, care tre
buie să fie recuperate prin recolte 
superioare obținute cît mai timpu
riu. De aceea, concomitent cu re
pararea solariilor, trebuie să se 
fertilizeze terenurile respective cu 
îngrășăminte organice. De aseme
nea, pentru a se preveni orice stri
căciuni cauzate de vînt, acoperirea 
solariilor să fie executată cu răs
pundere, șefii de fermă preluînd 
fiecare tronson în parte. Trebuie 
făcut totul ca această acțiune de

^rnare însemnătate pentru produ-

cerea de legume timpurii să se 
soldeze cu cele mai bune rezul
tate.

Atit pentru producerea răsaduri
lor, cit și pentru legumele care se 
însămințează direct in cîmp au 
fost asigurate cantitățile necesare 

' de semințe. Important este ca toa
te aceste semințe să ajungă în cel 
mai scurt timp in unitățile culti
vatoare. La direcția de specialitate 
din minister se afirmă că acțiunea 
este pe terminate. Dar la un sim
plu sondaj efectuat la complexul 
de semințe Giurgiu a rezultat că 
unitățile agricole au preluat doar 
70 la sută din semințele necesare 
pentru urgența întîi și mai puțin 
de jumătate din cele pentru ur
gența a doua. De aici se desprinde 
necesitatea ca organele agricole 
județene să controleze modul in 
care se desfășoară preluarea se
mințelor, să impulsioneze această 
importantă acțiune.

Fertilizarea terenurilor cu îngră
șăminte organice constituie o lu
crare obligatorie de care depinde 
obținerea .unor producții record de 
legume. Potrivit datelor care 
ne-au fost furnizate de direcția de 
specialitate din minister, pînă 
acum in unitățile agricole au fost 
fertilizate 56 la sută din suprafețe 
cu îngrășăminte organice, această 
lucrare fiind avansată în județele 
Satu Mare, Teleorman și Dîmbo
vița. Dar în alte județe — Dolj,

Ialomița și Tulcea — cantitățile de 
îngrășăminte ce au fost transpor
tate pe terenurile destinate culti
vării legumelor sînt mici, cu mult 
sub posibilități. La unele cadre de 
conducere și specialiști din unită
țile agricole se manifestă tendința 
de a se limita exclusiv la folosirea 
îngrășămintelor chimice. Fără a 
subaprecia aportul acestora la 
creșterea randamentelor la hectar, 
sub nici un motiv nu trebuie să se 
piardă din vedere că ingrășămin- 
tele organice, îmbunătățind struc
tura solului, permit obținerea unor 
recolte mari și de bună calitate. 
Iată de ce, pină la începerea lu
crărilor de pregătire a terenului, 
este necesar să fie transportate in 
grădini cantități cît mai 
îngrășăminte organice, 
de mraniță.

Este deci momentul ca 
micultură. precum și 
sectoare ale agriculturii, _  ..
muncească intens, cu toate forțele, 
la efectuarea lucrărilor de sezon. 
Conducerile și specialiștii din uni
tățile agricole producătoare de le
gume, organele agricole județene 
au datoria să acționeze stăruitor 
pentru executarea acestor lucrări, 
să urmărească respectarea întoc
mai a tehnologiilor stabilite pentru 
fiecare cultură în parte, spre a se 
asigura astfel condițiile necesare 
obținerii de recolte record în 
acest an.

mari de 
îndeosebi
in legu- 
în alte 

, să se

R.P.D. COREEANĂ: Amplu program 
de extindere și modernizare 

a întreprinderilor textile
Industria ușoară a R.P.D. Coree

ne înregistrează, îndeosebi în ulti
mii ani, atit sporuri substanțiale 
de producție, cît și succese re
marcabile in creșterea productivi
tății muncii, ridicarea calității pro
duselor și diversificarea sortimen
telor.

Printre sectoarele cel mai puter
nic dezvoltate ale acestei ramuri se 
înscrie industria țesăturilor. Dacă 
înainte de eliberare reveneau doar 
14 centimetri de textile ne un lo
cuitor. cu citiva ani în urmă acest 
indice ajunsese la 30 de metri, iar, 
potrivit planurilor, la sfirșitul ac

tualului deceniu va atinge 80 de 
metri. Creșterea puternică a pro
ducției este rezultatul construirii 
mai multor mari întreprinderi, pa
ralel cu darea în exploatare a unor 
unități mici și mijlocii în diferite 
localități ale tării. De la an la an 
se modernizează și utilajele cu 
care sint dotate întreprinderile 
textile. în deceniul 1971—1980, ca
pacitatea fabricilor textile și de 
confecții a sporit de peste două 
ori. La sfirșitul anilor '80 produc
ția de țesături a R.P.D. Coreene 
urmează să atingă un miliard și 
jumătate de metri.

c inema
0 Bocet vesel : VICTORIA (16 28 79)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45: 18; 20, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
© Un petic de cer : AURORA 
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, TOMIS (21 49 46) — 8; 13,30; 15,45; 
18; 20.
G Miezul fierbinte al plinii : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30, 
DOINA (16 35 38) — 15; 19,15.
0 Program de desene animate : DOI
NA — 9; 11; 13; 17,15.
© Pasărea de foc spațială — 9,30; 
11,30; 13,30, Dragostea și revoluția — 
15,30; 17,30; 19,30: COSMOS (27 54 95). 
© Așteptarea : CENTRAL (14 12 24) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Lovind o pasăre de pradă : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Balul de sîmbătă seara î VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Serbările galante : POPULAR 
(35 15 17) — 15,30; 17,30; 19,30.
O Cînd o să vină tata : TIMPURI 
NOI (156110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
Q Gară pentru doi : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 19,45; 
FLAMURA (85 77 12) — 12,15; 16; 19.
• Degețica : FLAMURA — 8,15.
® Fără panică, vă rog : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
© Fructe de pădure : VIITORUL 
(11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Cenușă și <F mant : UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,3b; 13,30; 15,45; 18; 
20.
• Nu pot să-țl spun „adio" : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30;
19.30.
@ Bobby Deerfield — 9,30; 11,45; 14; 
16,15; Căruța cu mere — 18,30; 20,15 : 
STUDIO (59 53 15).
© Ultimul tren — 16; Ultimul cartuș
— 18; 20: PROGRESUL (23 94 10).
• Salamandra : SALA MICA A PA
LATULUI — 15; 17,15; 20, PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, BUCUREȘTI Ț15 61 54) — 9; 11;
13,15; 15,45; 18; 20, GLORIA (47 46 75)
— 8,15; 10,15; 14,15; 16,15; 18,15; 20,15. 
0 Imperiul contraatacă: LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8,45; 11,30; 14,15; 17;
19.30. MELODIA (12 06 88) — 9; 12; 16; 
19.
© Zică ce vor zice : FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, SCALA (11 03 72) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 16; 18,15; 20,15.
@ Războiul stelelor : FEROVIAR 
(50 51 40) — 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,30. 
® Legenda Iui Ciun Hian : DACIA 
(50 35 94) — 9; 12; 16; 19.
® îndrăgostit Ia propria dorință : 
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17,15;
19.30.
© Naufragiul î LIRA (31 71 71) —
15,30; 17,30; 19,30, ARTA (213186) —
9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.

© Domnișoara Noorie : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13, 
20,15, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Strada Hanovra : GRIVITA
(17 08 58) — 8; 12,15; 14,45; 17,15; 19,45; 
FLOREASCA (33 29 71) — 8,30; 10,15;
14; 16; 18; 20.
© Afacerea Pigot î GIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15;
13,30; 15,45: 18; 20.
@ O afacere murdară : MUNCA 
(21 50 97) — 11; 15,30; 17,30; 19,30.
© Lanțul amintirilor : FLACARA 
(20 33 40) — 13,15; 16; 19.

teatre
O Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Ploșnița — 19; (sala Atelier): 
Cartea lui Ioviță — 18,30; (sala „Va- 
silescu“) : Comedie de modă veche
— 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Horia Andreescu. 
Solist : Valentin Gheorghiu — 19.
O Opera Română (13 18 57) : Frumoa
sa din pădurea adormită — 18.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : Singe 
vienez — 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) 
Luna dezmoșteniților — 19; (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16) : Liniște, ne 
privim în ochi — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81): Richard al 
III-Iea — 17,30.
® Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Șoa
reci de apă — 19,30.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
țitoarea — 16; 19.
@ Teatrul „Nottara" (59 31,03, sala 
Magheru) : Jocul de-a vacanța — 
19,30; (sala Studio) : Trăsura la scară
— 15; Acești îngeri triști — 19.
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Anunț la mica publicitate
— 19,30; (sala Giulești, 18 04 85) : Jean, 
fiul lui Ion — 19.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sînt 
al dv. — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
© Ansamblul „Rapsodia Română*4 
(13 13 00) : Ne cunoaștem din vedere
— 19.
O Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Intre caftan și smoking — 18,30.
@ Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Aibă ca Zăpada și cei 7 pitici — 14; 
Un tînăr printre alții — 17,30; (la Teh
nic Club) : Și dacă se învîrtește — 
13,30; 15,30.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Făt-Frumos din lacrimă — 17.
© Circul București (11 01 20) : Carna
valul stelelor — 19,30.
© Estrada Armatei (sala C.C.A., 
13 60 64) : Veselia are cuvîntul — 19,30. 
© Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Suflete tari — 19.
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Intensificarea cooperării 
interafricane.

CONAKRY 15 (Agerpres). — Cri
za economică internațională si lipsa 
miiloacelbr financiare au avut un 
efect advers asupra aplicării pro
gramului ne zece ani al Națiunilor 
Unite pentru dezvoltarea transpor
turilor si comunicațiilor în Africa. 
Dudă cum relevă o rezoluție dată 
publicității la încheierea celei de-a 
IV-a Conferințe ministeriale africa
ne asupra transporturilor, comuni
cațiilor si planificării în Africa, de 
la Conakry, prevederile primei eta
pe (1980—1983) a programului au 
fost realizate în proporție de numai 
45 la sută. Conferința a aprobat 
proiectele propuse de' expert! pen
tru cea de-a doua etapă (1984—1988) 
a programului. Cele 1 022 obiective 
prevăzute pentru această fază in
clud proiecte mergind de la șosele, 
porturi, linii feroviare, facilități 
pentru transportul aerian si naval, 
echipamente radio și. de telecomu
nicații la instruirea personalului de 
specialitate în domeniul telecomu
nicațiilor si .comunicațiilor prin sa
telit. Costul total al proiectelor 
avute în vedere este de 18,3 miliar
de dolari,

OUAGADOUGOU 15 (Agerpres). 
— Declarația comună dată publici
tății la încheierea vizitei Ia Ouaga
dougou a președintelui Ghanei, 
Jerry Rawlings, și a convorbirilor 
purtate cu președintele ■ Voltei . Su
perioare, Thomas Sankara, reafirmă 
convingerea părților că' unitatea ță
rilor africane trebuie consolidată pe 
baza principiilor respectului reciproc 
al . intereselor naționale ale fiecărui 
stat, precum si a luptei pentru îm
plinirea aspirațiilor majore .ale tu
turor popoarelor continentului. Cei 
doi șefi de stat au reafirmat spri
jinul Voltei Superioare si al Gha
nei fată de aplicarea integrală a re
zoluțiilor Organizației Unității Afri
cane. in vederea soluționării poli
tice a problemelor existente pe 
continentul african.

MOSCOVAATENA1<
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In interesul transformării Balcanilor 
intr-o zonă a păcii și colaborării multilaterale

întrevederi ale tovarășului K. Cernenh
cu personalități politice aflate în capitala Uniunii Sovietice

Fe-

Acțiuni și luări de poziție împotriva 
intensificării cursei înarmărilor, 

* pentru dezarmare și pace
Mesajul Federației Sindicale Mondiale 

adresat femeilor din întreaga lume
PRAGA 15 (Agerpres). — Cu prilejul apropiatei zile de 8 Martie,

derația Sindicală Mondială a dat publicității un mesaj adresat femeilor 
din întreaga lume, in care este evidențiat rolul lor de militante pentru 
pace și preintîmpinarea unui război nuclear, pentru dreptul popoarelor 
de a, trăi in pace și securitate. Ziua de 8 Martie, se spune în document, 
trebuie să fie o zi a luptei împotriva cursei înarmărilor, pentru interzicerea 
tuturor tipurilor de arme nucleare și altor mijloace de exterminare in masă.

CANADA: Noile rachete sporesc dramatic 
riscul unui război nuclear

ritoriul național. Potrivit agenției 
U.P.I., ’ . ' ' ' ”
chete americane 
factor, de destabilizare. in 
înarmărilor", care sporește in mod 
dramatic riscul de război nuclear. 
Efectuarea. acestor experiențe, 
care' urmează să înceapă în mar
tie, în provincia- Alberta, a fost 
autorizată de guvernul canadian în 
iulie anul trecut.

OTTAWA 15 (Agerpres). — Per- 
mițind S.U.A. să experimenteze 

, rachetele cu rază medie de acți- l une, de-tipul „Cruise", pe terito- 
l fiul Canadei, țara ar putea deveni 
* ținta unui atac nuclear, a subli- i niat avocatul Lawrence Green- 
’ spon, în cadrul pledoariei în fața 
) Curții Supreme de. la Ottawa, care 
ț ....... “
î
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î

ț
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examinează legalitatea autorizării 
experimentelor de acest fel pe te-

S.U.A.: 0 cerere 
semnificativă

WASHINGTON 15 (Agerpres),— 
Conducerea Institutului tehnologic 
din California a cerut Comanda
mentului forțelor militare terestre 
ale S.U.A. să lichideze centrul 
științific al acestuia, care funcțio
nează in cadrul prestigioasei insti
tuții de învățămînt. Potrivit agen
ției T.A.S.S., în cadrul ședinței in 
care s-a adoptat această hotărîre 
s-a subliniat că Institutul tehnolo
gic nu dorește să participe la lucrări 
care au legătură cu cursa înarmări
lor.

el a apreciat că noile ra- i 
constituie' „un I 

cursa l
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AUSTRIA : Apel al fostului 
cancelar adresat social- 

democraților austrieci
VIENA 15 (Agerpres). — Fostul 

cancelar federal al Austriei, pre
ședintele de onoare al Partidului 
Socialist din Austria, Bruno Krei- 
Sky, a adresat social-democraților 

, austrieci apelul de a acționa uniți 
pentru salvgardarea păcii, transmi
te agenția A.P.A. „Noi trebuie-, să 
fim conștienți că totul ar fi in za
dar dacă nu se reușește să se men
țină pacea" — a declarat Kreisky.

R. F. GERMANIA : Congresul P.S.D. s-a pronunțat 
pentru încetarea înarmărilor nucleare

Participanții au subliniat necesi- ț 
tatea continuării politicii de des- i 
tindere, a limitării armamentelor, ' 
în special a încetării 
nucleare. în documentul 
mocraților vest-germani 
dențiată necesitatea de 
pune eforturi în direcția 
rii intereselor de securitate atît 
ale Estului, cit și ale Vestului.

15 (Agerpres). înBONN
ctirsul congresului său de la Fell- 

i bach. Partidul Social-Democrat, de 
) opoziție, din R.F.G. a adoptat un
i program electoral în vederea ale- 
’ gerilor pentru Parlamentul (vest-) 
ț european, de la 17 iunie, ale cărui 
i obiective sînt, între altele, comba- 
1 terea șomajului și o reformă a 
k pieței agricole vest-europene, 
^transmite agenția D.P.A.

înarmărilor 
social-de- 
este evi- 
a se de- 
respectă-

I 
I
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Declarație a președintelui Mexicului privind 

situația din America Centrală
CTUDAD DE MEXICO 15 (Ager

pres). — într-un interviu acordat 
ziarului „The New York Times", pre
ședintele .Mexicului,. ..Miguel de .la 
Madrid Hurtado, a apreciat că „ra
porturile S.U.A. cu țările latâno-ame- 
ricane tind să se deterioreze tot mai 
mult" — transmite agenția Prensa 
Latina. „Nu există nici un dubiu — 
a spus, potrivit agenției, președintele 
Mexicului — că intervențiile militare 
și manevrele militare maritime ale 
S.U.A. în regiune au generat o stare 
de iritare în America -Latină".

în planul cauzelor care au generat 
tendințe evolutive negative în rapor
turile dintre S.U.A. și America La
tină, președintele Miguel de la Ma
drid Hurtado a menționat, totodată, 
și poziția S.U.A., ce au sprijinit Ma
rea Britanie în conflictul anglo-ar- 
gentinian asupra Malvinelor (Falk
land).

Referindu-se la situația din Ame
rica Centrală, Miguel de la Madrid 
Hurtado a arătat că, „dacă activita
tea și prezența militară străină in re
giune vor spori, este de la sine în
țeles că nu vor putea fi rezolvate 
problemele din zonă". „Singura so
luție pentru acestea este calea nego
cierilor politice, calea tratativelor 
sub egida Grupului de la Contadora" 
— a spus el.

Relevînd, totodată, faptul că do- 
bînzile înalte și deficitele înregistra
te in S.U.A. au efecte negative asu
pra ansamblului relațiilor internațio
nale, președintele Mexicului a amin
tit că. în prezent, este nevoie' de o 
cooperare internațională pe principii 
noi. în așa fel incit de ea să poată 
beneficia toate statele lumii, inclusiv 
țările în curs de dezvoltare, greu în
cercate de efectele crizei economice 
a lumii industrializate asupra econo
miilor lor naționaie.

ATENA 15 (Agerpres). — Miercuri 
au continuat lucrările conferinței ță
rilor balcanice la nivel de experți, 
cu examinarea problemelor privind 
utilizarea pașnică a energiei nuclea
re în Balcani și cooperarea în do
meniul energiei. Prezentând poziția 
țării noastre în legătură cu acest 
punct de pe ordinea de zi, delegația 
română a arătat că dezvoltarea cola
borării multilaterale între statele 
balcanice trebuie să includă și uti
lizarea pașnică a energiei nucleare, 
ca una dintre componentele princi
pale ale eforturilor vizînd crearea în 
regiune a unei zone de pace și bună 
vecinătate,. de încredere și coopera
re, lipsită de arme nucleare, de baze 
militare și de trupe străine. S-a re
levat, totodată, necesitatea accesului 
nestingherit al tuturor țărilor la in
formația tehnieo-științifică nucleară, 
la tehnologie și la materiile prime

energetice, ca surse importante ale 
progresului economico-social în lu
mea contemporană.

Pornind de la orientările, și ideile 
enunțate, delegația română a supus 
atenției reuniunii o serie de propu
neri și sugestii concrete privind dez
voltarea cooperării interbalcanice in 
producerea, transportul și exploata
rea economicoasă a energiei.

în intervențiile lor, reprezentanții 
celorlalte state participante s-au re
ferit, de asemenea, la importanța co
laborării regionale în domeniile în
scrise la acest piunct al ordinii de zi. 
prilej cu care au fost apreciate, în 
mod unanim, ideile . și concluziile 
desprinse' in urma reuniunii de coo
perare balcanică multilaterală ■ asu
pra energiei și materiilor prime e- 
nergetice de la București, din iunie 
1982, organizată din inițiativa ’țării 
noastre.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Trupele guvernamentale au pierdut controlul asupra unor 
importante poziții ® Milițiile reunite au preluat noi zone din 
Beirut și din împrejurimi O Contacte politice ale președintelui 
Gemayel • Intilnire între președintele Egiptului, regele 

Iordaniei și președintele S.U.A*

MOSCOVA 15 (Agerpres). — K. 
Cernenko, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., l-a primit pe George Bush, 
vicepreședintele S.U.A. La convorbi
re au participat A. Gromiko și Ho
ward Baker, liderul majorității re
publicane din Senatul S.U.A.

S-a procedat la un schimb de pă
reri privind situația internațională 
actuală și relațiile sovieto-america- 
rie. K. Cernenko, informează agen
ția T.A.S.S., a reafirmat că politica 
Uniunii Sovietice pe plan internațio
nal va continua să fie orientată in 
direcția prevenirii războiului nu
clear, întăririi păcii și dezvoltării co
laborării egale în drepturi între toa
te țările și popoarele. Relațiile so- 
vieto-americăne, a spus K. Cernen
ko, trebuie "să fie așezate pe baza 
egalității și securității egale, respec
tării reciproce a intereselor legitime, 
neamestecului reciproc in treburile 
interne. Dacă partea americană va 
manifesta dorința practică de a spri
jini aceste principii, s-ar putea trece 
la redresarea relațiilor dintre, cele 
două țări.

La o conferință de presă, vicepre
ședintele american a declarat, după 
cum relatează agenția' Associated 
Press, că îl va informa pe președin
tele Reagan că K. Cernenko este de

acord asupra „necesității ca relațiile 
dintre cele două țări să fie puse pe 
o bază constructivă". A fost recunos
cută „seriozitatea deosebirilor de ve
deri dintre țările noastre", dar tonul 
general al întâlnirii a fost „pozitiv", 
a precizat vicepreședintele american. 
El a mai precizat că i-a înminat lui 
K. Cernenko o scrisoare din partea 
președintelui. Reagan, care exprimă 
hotărîrea acestuia „de a obține pro
grese în toate domeniile relațiilor cu 
Uniunea Sovietică, precum și dorin
ța S.U.A. de a avea convorbiri con
crete, utile în toate problemele".

★
K. Cernenko a avut, de asemenea, 

întâlniri cu președintele Italiei, Ales
sandro Pertini, primul ministru bri
tanic, Margaret Thatcher, premierul 
Canadei. Pierre Elliott Trudeau, pre
mierul francez, Pierre Mauroy, și can
celarul R.F.G., Helmut Kohl, în ca
drul cărora a fost reliefată dorința 
de colaborare dintre Uniunea Sovie
tică și aceste țări. Au fost abordate 
unele probleme actuale ale vieții in
ternaționale. subliniind'u-se. in con
textul situației existente azi pe con
tinentul european și în lume. însem
nătatea contactelor și dialogului po
litic intre state.

Convorbiri sovieto-chineze
BEIRUT 15 (Agerpres). — Miercuri 

au continuat in Beirut și in împre
jurimile capitalei libaneze puternice 
ciocniri intre armata libaneză și for
țele reunite ale milițiilor druze, 
șiițe și sunite. Surse militare liba
neze, citate L. de agențiile France 
Presse și' Reuter, relevă că unitățile 
armatei libaneze au suferit un im
portant eșec in regiunea Chahr Al 
Gharbi, regrupindu-se în . zona 
Khalde. Din sursă militară libaneză 
s-â comunicat că trupele guverna
mentale au pierdut controlul asupra 
tuturor pozițiilor lor aflate • în zona 
muntoasă la sud-est de Beirut, cu 
excepția localității' Souk El Gharb.

Agențiile internaționale de presă 
menționează că milițiile druze au 
preluat, miercuri, controlul asupra 
principalei intersecții a căii de acces 
spre împrejurimile sudice ale Beiru
tului, situată de-a lungul litoralului 
libanez. Se precizează că această si
tuație a, intervenit în urma unei 
sciziuni ce a avut loc în cadrul uni
tăților din zonă ale armatei libaneze.

Milițiile reunite au preluat, de 
asemenea, controlul asupra întregii 
zone din Beirut care înconjoară ta
băra contingentului american din ca
drul Forței multinaționale din Liban, 
arată, agenția Associated Press. Tru
pele armatei libaneze loiale pre
ședintelui Amin Gemayel au fost 
obligate să se retragă din această 
zonă.

BEIRUT 15 (Agerpres). — Pre
ședintele Libanului. Amirt-'Gemayel; 
și Suleiman Frangieh. unul dintre 
conducătorii „Frontului de . Salvare 
Națională" (de opoziție), au avut o 
întîlnire. in cursul căreia au exami
nat pregătirile, pentru cea de-a doua 
sesiune a Conferinței asupra dialo
gului in Liban, pe care actualul șef 
al statului libanez a propus-o pentru 
27 februarie. transmite agenția 
France Presse. citind surse oficiale 
din Beirut. La încheierea întâlnirii, 
care s-a desfășurat într-o atmosfe
ră cordială, cei doi au convenit să-si 
continue consultările.
‘Totodată, s-a relatat că, în urma 

eșecurilor suferite de trupele gu
vernamentale in zona muntoasă de 
la sud-est de Beirut, președintele 
Gemayel a avut noi contacte'poli
tice cu ambasadorul S.U.A. in Li
ban. cu fostul președinte Camille 
Chamoun. președintele „Frontului

Libanez" (coaliția partidelor creș
tine libaneze), precum și cu Pierre 
Gemayel. șeful partidului „Kataeb" 
(falangele libaneze).

AMMAN 15 (Agerpres). — Forțele 
israeliene au continuat campania de 
arestări în rindu-l populației palesti
niene din tabăra de refugiati de la 
Jabalia (Gaza), informează agenția 
palestiniană de știri W.A.F.A.

Sursa citată precizează, totodată, 
că în tabăra de, refug.i ati de la 
Askar. în apropiere de Nablus, au
toritățile de ocupație mențin restric
țiile de circulație impuse cu mai 
multe zile în urmă.

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
La Washington a avut loc, marți, o 
întâlnire intre șeful statului egiptean, 
Hosni Mubarak, regele Hussein al 
Iordaniei — ambii aflați înitr-o vi
zită oficială în S.U.A. — și președin
tele american, Ronaid Reagan, in
formează agențiile internaționale de 
presă.

Obiectul central al convorbirilor 
l-a constituit examinarea evenimen
telor din Liban, în contextul general 
al situației, din Orientul Mijlociu.

Menționând că situația .din Liban 
este „intolerabilă", președintele egip
tean a subliniat că „esența unei so
luții viabile o constituie retragerea 
imediată și necondiționată a forțelor 
israeliene de pe teritoriul libanez". 
De asemenea, el s-a pronunțai pen
tru înlocuirea Forței multinaționale 
dan Liban cu trupe ale O.N.U.

Atît președintele Mubarak, cit și 
regele Hussein al Iordaniei au insis
tat asupra faptului că recunoașterea 
dreptului poporului palestinian la 
autodeterminare constituie cheia pă-, 
cii ■ pentru toate statele din Orientul 
Mijlociu, inclusiv pentru Israel, iar 
această recunoaștere trebuie să sur- 
viină fără aminare.

Nu există o altă soluție — a spus 
Hosni Mubarak — decit un dialog 
direct cu poporul palestinian, cu Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei, prin intermediul reprezentanților 
săi aleși, sub conducerea lui Yasser 
Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al O.E.P.

Președintele S.U.A. a reiterat pro
punerile pe care le-a formulat Ia 1 
septembrie 1982, cuprinse in așa-nu- 
mitul „Plan Reagan" pentru solu
ționarea situației din Orientul Mij
lociu.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — Ghei- 
dar Aliev, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S.. prim-vice- 
presedinte al Consiliului de Miniștri 
•a'l U.R.Ș.S„ l-a primit’pe Wah Li, 
vicenremier al Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze.

Cu acest prilej, informează agen
ția T.A.S.S.. s-a efectuat un schimb 
de păreri privind unele probleme de 
interes reciproc. G. Aliev a decla
rat că conducerea sovietică se pro
nunță neabătut pentru îmbunătă

țirea relațiilor dintre U.R.S.S. și 
R.P. Chineză — două mari state ve
cine.

Relevînd că in ultimii ani s-a 
realizat o oarecare îmbunătățire in 
relațiile dintre cele două țări. Wan 
Li. relatează agenția China Nouă, 
si-a exprimat speranța că la vii
toarele consultări dintre China si 
U.R.S.S.. care urmează să aibă loc 
în luna martie, se vor realiza pro
grese substanțiale in această direc
ție.
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PHENIAN

Pentru soluționarea 
pașnică și independentă 

a problemei coreene
PHENIAN 15 (Agerpres). ■— Eli

minarea tensiunii, menținerea si 
consolidarea păcii în Coreea si re
zolvarea pașnică a problemei core
ene constituie orientarea statornică 
a R.P.D. Coreene — se relevă în
tr-un editorial ■ al ziarului. „Nodon 
Sinmun1'. Recenta inițiativă de so
luționare pașnică si independentă a 
problemei coreene prin organizarea 
unor convorbiri tripartite, la care, 
alături de R.P.D. Coreeană si Sta
tele' Unite, să participe și autoritățile 
sud-coreene, parte direct responsa
bilă de agravarea tensiunii în Co
reea. constituie expresia eforturilor 
pentru pace, sincere si perseverente, 
desfășurate de guvernul R.P.D. Co
reene ■— arată ziarul amintit. în 
articol se subliniază că. în prezent, 
convorbirile tripartite constituie un 
mijloc de negociere, dintre cele mai 
echitabile si mai realiste pentru 
solutionarea pașnică a problemei 
coreene — relatează agenția A.C.T.C.

I
gGENTIILE DE PRESA

pe scurt
SIMPOZION MIHAI EMINESCU LA AUGSBURG. In orașul vest-ger- 

man. Augsburg, sub -auspiciile' Universității'din acest oraș, Societății sud-est 
europene și ale Lectoratului de limbă și literatură română din Augsburg 
și Munchen, d avut loc un simpozion științific' consacrat lui Mihai Eminescu. 
Lucrările au fost deschise de rectorul universității, prof. dr. Josef Becker, 
care a evocat personalitatea marelui poet român in contextul culturii
europene. Au susținut comunicări de 

I despre lirica eminesciană cunoscuți 
dr. R. Rohr (Mannheim), prof. dr. 

I' R. Werner (Erlangen).
DEMONSTRAȚIE LA VIGO 

. (SPANIA). Circa 400 000 de persoa- 
■ he au participat marți la 6 demon- 

I strație organizată in orașul spatiiol 
■ Vigo pentru a protesta impotriva 

I proiectelor de reconversiune indus
trială, ce prevăd p. reducere consi
derabilă a locurilor de muncă, ur- 

I' mind să fie afectate, in special, 
. șantierele navale. Vigo și impreju- 
; rimile’sale se confruntă cu o pU- 
\ termică criză economică, circa, o 

I treime din populația activă a zonei 
fiind fără lucru. Pe plan național, 
rata șomajului in Spania este de ÎS 

I la sută.
DESEMNARE. Partidul Demo

crat Creștin (P.D.C.) din Panama 
| l-a desemnat pe.secretarul său ge

neral, Arnulfo Arias, drept candi- 
I dat la funcția supremă in alege

rile de la 6 mai — transmite agen
ția Prensa Latina. La sfîrșitul

istorie literară și literatură comparată I 
oameni de litere, printre care prof, j 
Emanuel Turczynski (Bochum) și dr.

săptămînii trecute, alte formațiuni i 
politice electorale panameze și-au 
desemnat, candidații la președinție,

. între care figurează și fostul co- | 
mandant al Gărzii Naționale, ge
neralul Ruben Dario Paredes, în | 
calitate de reprezentant al Parti- I 
dului Naționalist Popular (P.N.P.). •

LA OTTAWA s-au încheiat lucră- I 
rile celei de-a 6-a sesiuni a Comite
tului de coordonare a Sistemului 
cosmic experimental internațional , 
de descoperire a navelor si avion- I 
nelor care au suferit avarii. La lu- | 
crări au participat delegații ale ță
rilor fondatoare ale sistemului — ! 
U.R.S.S., Franța, S.U.A. și Canada 
— precum și ale Norvegiei și An
gliei, care au.. aderat ulterior. Au | 
fost aprobate direcțiile de activita- I 
te ale comitetului pe perioada pină 
in anul 1990.

LICHIDAREA URIAȘEI POVERI A DATORIILOR 
ȚĂRILOR ÎN CURS DE DEZVOLTARE

— cerință fundamentală a unei economii mondiale sănătoase
„Apare necesar să se abordeze într-un spirit nou problema cre

ditelor acordate țărilor în curs de dezvoltare. Considerăm că trebuie 
să se aibă în vedere anularea completă a datoriei țărilor sărace, o 
reducere generală a acestora pentru țările mai puțin dezvoltate, o 
limitare a dobînzilor și acordarea în continuare de sprijin țărilor să
race în dezvoltarea lor economico-socială”.

N1COLAE CEAUȘESCU
Evoluțiile din economia mondială, 

marcate de amplificarea fenomenelor 
de criză, constituie sursa unor vii 
neliniști și preocupări, atît pe plan 
național, cit și internațional. împle
tirea tot mai 'strînsă a efectelor re
cesiunii economice cu cele ale dezor
dinii monetare și protectionismului 
comercial sporește continuu impactul 
crizei, care, într-o măsură sau alta, 
se resimte pretutindeni în lume, dar 
în mod deosebit în țările în curs de 
dezvoltare, a căror situație s-a în
răutățit considerabil, ceea ce a dus 
la creșterea decalajelor dintre statele 
bogate și cele sărace.

Asemenea evoluții — care provoa
că grave suferințe popoarelor, con
damnă numeroase țări la stagnare 
și chiar regres economic —. au, în 
același timp, serioase repercusiuni 
pe plan politic, deoarece ascut con
tradicțiile internaționale și adaugă 
astfel noi pericole Ia adresa păcii și 
colaborării în lume. De aceea, pe mă
sura amplificării fenomenelor de cri
ză din economia mondială, se ridică 
tot mai insistent întrebarea ; care 
este totuși calea de ieșire ?

O povară copleșitoare... 
Experiența ultimilor ani a de
monstrat că una din cauzele agra
vării situației țărilor în curs de dez
voltare este acumularea de către sta
tele in cauză a unei uriașe datorii 
externe : circa 850 miliarde de do
lari, dacă la împrumuturile pe ter
men mediu și lung (evaluate de' 
Banca Mondială la 766 miliarde în

1983) se adaugă șl creditele pe 
termen scurt. Aproape jumătate 
din datoria țărilor lumii a treia 
(peste 300 miliarde de dolari) re
vine statelor din America Latină. 
In- general, țările care au făcut 
cele mai notabile progrese pe ca
lea recuperării răminerii în urmă 
față de statele avansate sint și cele 
mai îndatorate. Dar nici situația ce
lor mai săraci dintre săraci nu este 
de invidiat. Intr-o serie de țări din 
Africa și Asia, datoria pe locuitor a 
ajuns la 1 100 de dolari, in timp ce 
venitul mediu anual abia depășește 
200 de dolari.

O povară uriașă pentru toate țările 
în curs de dezvoltare, datoria exter
nă a devenit pentru unele din ele 
de-a dreptul insuportabilă. Numai 
plățile în contul dobînzilor se ridică 
in cazul Braziliei, de exemplu, la 
peste 10 miliarde de dolari pe an. 
Ea nu poate efectua asemenea plăți 
decit recurgind la noi credite, care, 
la rîndul lor, vor trebui restituite cu 
ajutorul... altor credite. De la o vre
me însă, piața creditelor bancare 
s-a restrîns în mod dramatic pentru 
țările in curs de dezvoltare. In con
secință, statele respective n-au avut 
altă posibilitate de a restabili echili
brul balanței de plăți curente și a 
stopa creșterea datoriei externe decit 
adoptând o politică financiară restric
tivă, de reducere a importurilor și a 
investițiilor în producție.

Efectele unor asemenea ajustări 
sînt deja resimțite de țările debi
toare : in 1982, deficitul conturilor 
curente ale țărilor in curs de dezvol

tare neproducătoare de petrol a fost 
cu o treime mai mic decit în anul 
precedent (65 miliarde de dolari față 
de 95 miliarde), iar în 1983 s-a înre
gistrat o nouă reducere. Sînt „succe
se" obținute insă cu prețul unei gra
ve deteriorări a situației economice 
$i sociale a țărilor lumii a treia. Ast
fel, ritmul anual al creșterii econo
mice a scăzut de la 5,5 la sută, în 
deceniul trecut, la circa 1 la sută 
după 1980. Dar, întrucît sporul demo
grafic (peste 2 la sută) a fost mai 
mare decit cel ăl producției, statele 
in curs de dezvoltare in ansamblu au 
înregistrat, in fapt, o reducere abso
lută a venitului național pe locuitor 
și a nivelului de trai. Cu alte cuvin
te, creșterea vertiginoasă a datoriei 
externe a țărilor lumii a treia nu 
numai că face tot mai dificilă sarci
na depășirii stării de subdezvoltare, 
dar contribuie considerabil Ia agra
varea ei, Ia accentuarea decalajelor 
dintre țările bogate și cele sărace.

...Aruncată de bogați în 
seama săracilor. Dramatismui 
actualei situații financiare a țărilor 
rămase în urmă constă nu atît în 
proporțiile datoriei lor externe, cit 
mai ales în rapiditatea cu care ea 
crește. După calculele O.C.D.E., da
toriile statelor in curs de dezvoltare 
au cunoscut o triplare în ultimii șase 
ani șau o dublare Ia fiecare doi ani ! 
In condițiile menținerii unui aseme
nea ritm de îndatorare, este evident 
că problema care se pune nu mai

este atît de a achita datoria propriu- 
zisă, cit de a face față noilor do- 
binzi... la cele vechi, fapt care obligă 
pe debitori să lucreze tot mai- mult 
în profitul exclusiv al creditorilor.

Cum au ajuns statele lumii a treia 
într-o situație atît de critică ? Ea 
este datorată unor factori interni, 
mai exact „proastei gestiuni", cum 
afirmă țările bogate, sau unor factori 
externi, care nu pot fi controlați de 
statele asupra cărora acționează, cum 
susțin țările sărace ? Desigur, răs
punsul corect este acela pe care îl 
dau faptele de viață. Ce arată ele ?

Din studiile și analizele efectuate 
de instituțiile internaționale de spe
cialitate reiese că acumularea unei 
fabuloase datorii externe de către 
țările in curs de dezvoltare este re
zultatul acțiunii conjugate a unor 
factori atât structurali, legați de de
formările suferite de economiile lor 
în îndelungata perioadă colonială, 
cit și conjunclurali, cum sînt schim
bările intervenite in politicile finan
ciare și de credit promovate de sta
tele capitaliste dezvoltate sau inci
dențele crizei economice mondiale. 
In ce privește prima categorie de 
factori, este știut că, datorită mono- 
culturii moștenite de la trecutul co
lonial, țările lumii a treia nu dispun 
de suficiente resurse proprii pentru 
a-și susține programele de dezvolta
re, fiind nevoite să recurgă la sur
se externe de finanțare. Atâta vreme 
cit creditul internațional și-a înde
plinit adevărata funcție, aceea de 
factor stimulator al creșterii econo
mice, datoria externă a țărilor ră
mase în urmă n-a ridicat pentru ni
meni nici o problemă. Obiectivele 
economice implantate cu ajutorul îm
prumuturilor și creditelor externe 
aduceau, după un timp, venituri din 
care debitorii își onorau obligațiile 
față de creditori.

Astăzi insă, situația este alta, În
deosebi ca urmare a acțiunii celui 
de-al doilea grup de factori. Este 
vorba, mai întîi, de schimbările in
tervenite în compoziția fluxurilor 
financiare care se îndreaptă din Nor
dul bogat spre Sudul sărac : dacă în 
trecut preponderente erau împrumu

turile acordate în condiții de favoare 
(pe termen lung și cu dobinzi redu
se), in . prezent ponderea cea mai 
mare o au. creditele obținute in con
dițiile pieței (pe termen scurt și cu 
dobinzi ridicate). O altă schimbare 
în politicile de credit ale țărilor bo
gate are în vedere trecerea la prac
ticarea așa-numitelor dobinzi varia
bile, care obligă statele debitoare 
șă-și stingă datoria nu la dobînda 
din momentul contractării împrumu
tului, ci la aceea din momentul achi
tării ratelor scadente. Ce s-a urmă
rit printr-o asemenea practică a de
venit cit se poate de limpede după 
1979, cînd unele țări capitaliste dez
voltate au ridicat dobînzile la un ni
vel fără precedent în istoria contem
porană. Prin trecerea de la dobinda 
fixă la cea variabilă și, apoi, la creș
terea nivelului mediu al dobînzilor 
(de la 12 la sută în 1979 la 18 la 
sută in 1981), marele-capital a urmă
rit să penalizeze nu numai noile 
obligații, ci și pe cele vechi, mai 
exact să prindă într-o adevărată cap
cană țările sărace. Politica „banilor 
scumpi" — care a făcut ca volumul 
plăților efectuate de țările în curs 
de dezvoltare in contul dobinzilor să 
crească, intre 1970—1982, de peste 26 
de ori — a sporit nemăsurat dificul
tățile financiare ale țărilor în cauză 
și, în special, cele-legate de rambur
sarea datoriei lor. Astfel, după 1980, 
numeroase state din lumea a treia 
au cerut reeșalonarea datoriei ex
terne.

Un alt factor important care con
tribuie la supraîndatorarea țărilor în 
curs de dezvoltare este criza econo
mică mondială.' Recesiunea din eco
nomia țărilor dezvoltate a redus ce
rerea de produse provenite din sta
tele in curs de dezvoltare, ceea ce a 
contribuit la scăderea prețurilor la 
materiile prime și, implicit, la dimi
nuarea veniturilor din exporturi ale 
lumii a treia. în aceeași direcție ac
ționează și noile măsuri protecționis- 
te luate de țările capitaliste dezvol
tate, care, în marea lor majoritate, 
sînt menite să restrîngă accesul pe 
piețele lor al produselor de export 
ale țărilor subdezvoltate, îndeosebi

al mărfurilor industrializate. Pe de 
altă parte, inflația din țările occiden
tale scumpește importurile statelor 
în curs" de dezvoltare, fapt care con
tribuie la deteriorarea balanței co
merciale și de. plăți curente a acestor 
state, la , creșterea . datoriei lor ex
terne.

Cînd supraîndatorarea ță
rilor subdezvoltate devine o 
problemă globală. Ar £i ner^- 
list să se creadă că gravele proble
me economice și financiare cu care se 
confruntă țările in curs de dezvol
tare privesc numai statele respective, 
în condițiile interdependențelor cres- 
cinde ce caracterizează lumea de azi. 
nici o țară, indiferent de potențialul 
său economic, nu se poate considera 
la adăpost de cele ce se întâmplă 
în afara frontierelor ei. Țările săra
ce au devenit o importantă piață de 
desfacere pentru statele bogate : pri
mul grup de state importă din al 
doilea grup mărfuri și servicii în 
valoare de aproape 300 miliarde de 
dolari pe an (113 miliarde din țările 
membre ale C.E.E., 84 miliarde din 
S.U.A., 68 miliarde din Japonia). Ță
rile in curs de dezvoltare absorb 
aproape 40 la sută din exporturile 
Statelor Unite, adică mai mult de
cit toate țările Europei la un loc. 
In aceste condiții, reducerea impor
turilor statelor subdezvoltate nu poa
te rămine fără urmări negative asu
pra evoluției economice și din țările 
dezvoltate. în S.U.A., de exemplu, 
un lucrător din cinci depinde, intr-un 
fel sau altul, de comerțul exterior ; 
un muncitor industrial din opt pro
duce pentru export ; 20 la sută din 
producția industrială și 40 la sută 
din cea agricolă se desface pe 'piața 
externă ; o treime din p >fiturile so
cietăților americane provine din ac
tivități economice internaționale. 
S-a calculat că reducerea exporturi
lor acestei țări cu un miliard de do
lari provoacă șomajul a 60 000—70 000 
de lucrători și că, în consecință, de
teriorarea comerțului exterior ame
rican a dus numai într-un singur an 
(1981) la pierderea ă 500 000 de locuri 
de muncă. Din aceleași cauze, pe 
ansamblul țărilor capitaliste dezvol
tate s-au pierdut in mai puțin de 
doi ani aproape trei milioane de 
slujbe, fapt care a făcut ca șomajul 
să se ridice'la niveluri nemaiîntâl
nite după marea criză din anii ’30.

Cu alte cuvinte, progresul țărilor 
rămase în urmă se cere nu frînat, ci 
stimulat. Dezvoltarea economiei lor 
înseamnă noi debușee pentru statele 
avansate. Creșterea accelerată în ță
rile sărace va contribui apreciabil la 
imprimarea unei evoluții pozitive în 
statele bogate, care își vor spori ast
fel exporturile, vor crea noi locuri

de muncă și vor putea realiza schim
bările de structură indispensabile re
venirii la o dezvoltare stabilă și di
namică a economiei mondiale. In 
același timp, sporirea încasărilor din 
exporturi ale țărilor subdezvoltate, 
prin lărgirea accesului lor la piețele 
internaționale de mărfuri și capita
luri, va reface capacitatea lor de a-și 
achita datoriile externe.

Propuneri în consens cu 
cerințele progresului gene
ral. Evoluțiile din economia mon
dială reliefează, astfel, și mai preg
nant realismul poziției României, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu pri
vind căile și modalitățile de depășire 
a actualei crize economice mondiale, 
în concepția țării noastre — așa cum 
a fost ea expusă în repetate rinduri 
de secretarul general al' partidului 
nostru — in prezent, se impune mai 
mult ca oricînd adoptarea unor mă
suri ferme pentru sprijinirea țărilor 
in curs de dezvoltare și crearea con
dițiilor pentru progresul lor econo
mico-social, prin realizarea unor 
înțelegeri- corespunzătoare intre ță
rile bogate și cele sărace.

în acest sens, România evidențiază 
imperativul abordării într-un spirit 
nou a problemei creditelor pentru 
țările în curs de dezvoltare, apre
ciind că trebuie să se aibă in vedere 
anularea datoriilor țărilor celor mai 
sărace, reducerea în mod proporțio
nal cu venitul național pe locuitor Și 
reeșalonarea datoriilor celorlalte țări 
în curs de dezvoltare, fără dobindă 
sau cu dobindă mică, pe'o perioadă 
lungă. Ca măsură intermediară, țara 
noastră are în vedere aminarea da
toriilor externe ale statelor in curs 
de dezvoltare pe o perioadă de 2—3 
ani, tară dobindă sau cu o dobindă 
mică, urmind ca, in continuare, să se 
ducă tratative in cadrul unei confe
rințe a țărilor debitoare și creditoare 
pină la găsirea unor soluții adecva
te. în același timp, România consi
deră necesar ca statele dezvoltate să 
renunțe la măsurile protecționiste în 
calea cooperării economice cu țările 
in curs de dezvoltare, să se asigure 
un raport corespunzător, echitabil în
tre prețurile materiilor prime și cele 
ale produselor industrializate.

Desigur, in asemenea înțelegeri 
sint interesate toate statele, inclusiv 
cele dezvoltate, deoarece, așa cum 
au dovedit-o evoluțiile din ultima 
vreme, însăși propria lor dezvoltare 
este condiționată de o soluție realis
tă, îndrăzneață în problemele sub
dezvoltării, ale edificării noii ordini 
economice internaționale, chemată să 
asigure progresul și bunăstarea tutu
ror popoarelor.

Prof. unlv. dr. 
Alexandru PUIU
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