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Pregătirile pentru campania de primăvară 
trebuie încheiate acum, neîntîraat!

Azi, în obiectivul „Scânteii":

REPARAREA TRACTOARELOR 
Șl MAȘINILOR AGRICOLE

Ne mai despart puține zile de începerea campaniei agricole de pri
măvară, care pretutindeni trebuie să se desfășoare în cele mai bune con
diții, sub imperativul obținerii de recolte record în acest an. In cadrul 
pregătirilor ce se fac acum pentru lucrările agricole de primăvară, care 
vor trebui executate în termene scurte și de cea mai bună calitate, în
cheierea reparării tractoarelor și mașinilor agricole constituie o acțiune 
prioritară. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii, repararea 
grapelor cu discuri, mașinilor de aplicat îngrășăminte naturale și amen
damente calcaroase, a semănătorilor pentru culturi prășitoare și mașinilor 
de plantat cartofi a fost, practic , încheiată. Semănătorile pentru păioase 
și instalațiile fitosanitare au fost reparate în proporție de 98 la sută. O 
atenție cu totul aparte trebuie acordată, în aceste zile, recuperării res
tanțelor la repararea tractoarelor, lucrare executată în' proporție de 96 la 
sută. Și aceasta deoarece există diferențe mari intre stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturii din anumite județe în ce privește stadiul repa
rării tractoarelor. Cu 10 zile înainte de termenul final prevăzut pentru 
încheierea reparării tractoarelor — adică 20 februarie — situația se pre
zenta astfel :

AU ÎNCHEIAT REPARAȚIILE stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii din județele Argeș, Brașov, Harghita, Mureș, Neamț, OIt și Vaslui.

IN PROPORȚIE DE 95—99 LA SUTA au fost executate aceste lucrări 
Sn județele : Arad, Alba, Bacău, Bihor, Bistrițn-Năsăud, Botoșani, Buzău, 
Călărași, Cluj, Covasna Dîmbovița, Galati, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, 
Ialomița, Mehedinți, Prahova, Sibiu, Suceava, Timiș, Vîlcea, Vrancea și 
sciftorul agricol Ilfov,

INTIRZIERI SE ÎNREGISTREAZĂ ÎN JUDEȚELE : Tulcea, unde 
tractoarele au fost reparate în proporție de 90 la sută, Brăila și Sălaj — 
91 la sută, Dolj și Iași — 92 la sută. Constanța și Satu Mare — 93 la sută, 
Caraș-Severin și Maramureș — 94 la sută.

Concomitent cu măsurile tehnice și organizatorice ce trebuie luate 
pentru îmbunătățirea activității in atelierele de reparații, este necesar ca 
întreprinderile industriale să grăbească livrarea pieselor de schimb con
tractate, astfel incit să se încheie neintîrziat repararea tuturor tractoare
lor și mașinilor agricole. Totodată, este necesar să fie înlăturate operativ 
defecțiunile ș! neajunsurile constatate Ia recepții șisuprarecepții, pentru 
a exista garanția că toate utilajele agricole vor funcționa neîntrerupt pe 
toată durata campaniei de primăvară și lucrările vor fi executate în ter
menele prevăzute și de cea mai bună calitate.

ASIGURAREA Șl PRELUAREA 
SEMINȚELOR

În primăvara acestui an urmează să fie însămînțate cu diferite culturi 
aproape șase milioane de hectare. Unele din ele — orzul, ovăzul, mazărea 
— se însămînțează în epoca întîi, deci în primele zile ale lunii martie, 
imediat ce terenul și timpul vor permite. Orice specialist, orice bun gos
podar pregătește din vreme toate condițiile pentru ca însămințările să 
fie executate în perioada optimă și de cea mai bună calitate. în cadrul 
acestor pregătiri, asigurarea integrală și preluarea semințelor de fiecare 
unitate agricolă, în cantitățile, sortimentele și de calitatea prevăzute, 
ocupă un loc important. în ce stadiu' se află acțiunea de transferare a 
semințelor intre județe și de preluare a acestora de către unitățile 
agricole 1 .

TRANSFERUL DE SEMINȚE ÎNTRE JUDEȚE. La data de 14 fe
bruarie, la culturile din prima epocă, județul Argeș mai avea de expediat 
133 tone ovăz, iar județele Neamț și Iași — 32 tone. în ce privește cul
turile din epoca a doua, restanțe la livrări însumînd 8 000 tone porumb 
au îndeosebi județele Arad, Ialomița, Olt, Iași, Călărași și Timiș, iar la 
sola — 950 tone — județele Arad, Giurgiu, Ialomița și altele. Se impun 
măsuri ferme pentru respectarea repartițiilor date de ministerul de resort, 
astfel incit toate semințele să ajungă in cei mai scurt timp la destinație, 
spre a putea fi preluate neintîrziat de unitățile agricole.

PRELUAREA SEMINȚELOR DE LA CENTRELE SPECIALIZATE. 
Din datele furnizate de întreprinderea pentru controlul și condiționarea 
semințelor, la 14 februarie situația în ce privește preluarea acestora de 
către unitățile agricole era următoarea :

ORZOAICA. Din cele 7 200 tone de semințe au fost preluate doar 800 
tone, întirzieri mari inregistrîndu-se in județele Covasna, Cluj și Harghita.

OVĂZUL. Din 3 412 tone de semințe au fost preluate 487 tone, uni
tățile agricole din județele Caraș-Severin, Bistrița-Năsăud, Covasna, Gorj, 
Sibiu, Sălaj, Timiș neridicind nici o tonă din această sămință.

FLOAREA-SOARELUI. Unitățile cultivatoare au preluat doar 561 
tone de semințe din cele 2 373 tone repartizate ; restanțe mari se înregis
trează în județele Galați, Călărași, Giurgiu, iar unitățile agricole din ju
dețele Brăila, Dolj și Tulcea nu au transportat nici o cantitate de sămință 
din cele repartizate.

PORUMBUL. Din cele 55 300 tone de semințe au fost. preluate ■ 12 500 
tone. în timp ce unitățile agricole din județele Dolj și Tulcea nu au intrat 
încă în posesia semințelor, cele din județele Brăila, Bacău și Mehedinți 
n-au ridicat de la centrele specializate decit cantități foarte mici.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, joi, de
legația Frontului Democratic pentru 
Eliberarea Palestinei, condusă de 
Nayef Hawatmeh, secretar general al 
Comitetului Central al F.D.E.P., care, 
la invitația C.C. al P.C.R., face o vi
zită in țara noastră.

La primire au luat parte tovarășii 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Miu Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a exprimat întreaga gra
titudine pentru întrevederea acorda
tă, pentru posibilitatea oferită de a 
ne vizita țara, de a cunoaște reali
zările obținute de poporul român în 
diferite domenii de activitate.

în același timp, secretarul general 
al C.C. al F.D.E.P. a adresat vii mul
țumiri pentru poziția principială șl 
consecventă a României, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu de 
sprijinire activă și permanentă a 
luptei drepte a poporului palestinian

pentru cucerirea drepturilor sale 
inalienabile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ex
primat, la rîndul său, satisfacția de 
a se reîntilni și a avea convorbiri cu 
secretarul general al C.C. al F.D.E.P.

în cadrul întrevederii au fost subli
niate bunele raporturi de prietenie și 
solidaritate militantă dintre Partidul 
Comunist Român și Frontul Demo
cratic penitru Eliberarea Palestinei și 
s-a manifestat dorința comună de a 
extinde aceste relații in interesul re
ciproc,. al cauzei păcii, înțelegerii în
tre națiuni, al cooperării și progresu
lui în lume.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român și secretarul gene
ral al C.C. al F.D.E.P. au examinat 
unele aspecte ale vieții internaționale 
actuale și îndeosebi ultimele evoluții 
ale situației din Orientul Mijlociu și 
problema palestiniană.

în acest cadru, o atenție deosebită 
a fost acordată modalităților și căilor 
de realizare a unei păci drepte și du
rabile în Orientul Mijlociu. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu a reafirmat șl

cu acest prilej considerentele Româ
niei potrivit cărora realizarea unei 
păci trainice, juste șl globale în a- 
ceastă zonă a lumii nu se poate În
făptui decit prin retragerea Israelu
lui din teritoriile arabe ocupate in 
urma războiului din 1967, prin solu
ționarea problemelor poporului pa
lestinian, prin exercitarea dreptului 
său la autodeterminare și la crearea 
unui stat propriu independent.

De ambele părți s-a relevat impor
tanța intensificării acțiunilor politice 
și diplomatice care să ducă Ia solu
ționarea problemei poporului palesti
nian in conformitate cu interesele si 
aspirațiile sale, la realizarea unei păci 
globale în regiune, subliniiindu-se im
portanța convocării, sub egida O.N.U., 
a unei conferințe internaționale în 
problema palestiniană, la care să 
participe părțile interesate, inclusiv 
O.E.P., ca reprezentant unic și legitim 
al poporului palestinian, toți cei care 
pot să-și aducă contribuția la pro
cesul de pace în Orientul Mijlociu.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială, tovărășească.

La întrebarea: Sînteți gata pentru a începe la timp lucrările în timp?
Răspunsuri ale unor cadre din agricultură (în pagina a lll-a)

Ambasadorul Finlandei,
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi după-amia-

ză, pe Jussi Montonen, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în ca
litate de ambasador extraordinar și

plenipotențiar al Finlandei în Repu
blica Socialistă România. (Continuare 
în pagina a V-a).
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LA RECENTA CONSFĂTUIRE DE LUCRU DE LA C.C. AL P.C.R.

Puternică angajare muncitorească 
pentru sporirea producției 

de resurse energetice și materii prime
în toate sectoarele de activitate, 

dar îndeosebi in industria extractivă, 
care asigură baza proprie de materii 
prime și resurse energetice, realiza
rea exemplară a planului la produc
ția fizică reprezintă una din condiții
le esențiale pentru îndeplinirea o- 
biectivelor economico-sociale stabili
te pentru acest an și pentru întregul 
cincinal. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta Con
sfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. 
consacrată analizării activității în 
industrie și investiții, anul 1984 a în
ceput cu o situație mai bună in ce 
privește asigurarea bazei energetice, 
a .bazei de materii prime și de ma
teriale. Prin plan sînt asigurate con
dițiile necesare desfășurării in mod 
corespunzător a activității în toate 
sectoarele. Esențial este acum să se 
acționeze ferm, cu hotărîre pentru 
îndeplinirea ritmică a planului la 
producția de cărbune, țiței, mine
reuri, resurse energetice.

în această privință, am putea spu
ne că oamenii muncii din industria 
extractivă beneficiază chiar de o si
tuație privilegiată, planul puțind fi 
depășit nelimitat la sursele primare 
de energie, materii prime și mate
riale. Sporind producția proprie de 
materii prime și resurse energetice 
va fi posibil, totodată, să se importe 
mai puțin țiței, mai puțină huilă 
cocsificabilă, mai puțin cupru și alte 
materii prime, al căror preț este 
destul de ridicat pe piață externă. 
De aici necesitatea evidențiată de 
secretarul general al partidului ca, 
în conformitate cu prevederile pla
nului, ministerele care au sar
cini în aceste domenii să acțio
neze cu toată hotărîrea pentru rea
lizarea și depășirea prevederilor, 
luîndu-se în paralel măsuri pentru 
gospodărirea mai bună a resurselor 
și reducerea in continuare a consu
murilor. Ținind seama de aceste ce
rințe, ne vom referi la cîteva din 
principalele direcții de acțiune și 
măsuri ce trebuie luate pentru spo
rirea producției de materii prime și 
resurse energetice.

Folosirea cu indici superi
ori a utilajelor și instalațiilor 
din dotare sosite la redac
ție consemnează noi și importante suc

cese în muncă ale minerilor și pe
troliștilor, ale oamenilor muncii din 
industria extractivă. In Valea Jiului 
s-a organizat o „Săptămină a pro
ducțiilor record", minerii de la Ani- 
noasa, Paroșeni, Petrila, Uricani, 
Vulcan, Bărbăteni, Dilja, Livezeni 
reușind, și ca urmare a acestei ac
țiuni, să realizeze peste plan 20 000 
tone cărbune cocsificabil și energetic 
în perioada care a trecut de la în
ceputul anului. Un prim bilanț arată 
că. în luna ianuarie, pe ansamblul 
tării s-au extras cu 330 000 tone căr
bune mai mult față de aceeași peri
oadă a anului trecut. Șl tot in prima 
lună a anului, planul la producția de 
țiței a fost realizat integral la sche
lele petroliere Țicleni, Șandra, Pe- 
cica, Găești, Moșoaia, Ciurești. Dră- 
gășani, Moreni, Berea, Zemeș. Pro
ducțiile obținute de multe unități din 
industria extractivă demonstrează că 
acolo unde muncă este bine organi
zată, unde sc iau măsuri temeinice 
pentru folosirea utilajelor la întreaga 
capacitate, cu indici superiori, pre
vederile de plan pot fi îndeplinite 
șl chiar depășite.

Aceasta este, de fapt, una din sar
cinile majore care revin tuturor 
muncitorilor, cadrelor de conducere, 
specialiștilor din unitățile miniere și 
6Chele petroliere. în prezent, valoarea 
fondurilor fixe din industria extrac
tivă se ridică la zeci de miliarde de 
lei, fiecare unitate dispunînd de 
utilaje dintre cele mat moderne, de 
mare randament. Faptul că în acest 
an circa 90 Ia sută din producția de 
țiței și 76 Ia sută din aceea de lignit 
urmează să se realizeze cu capaci
tățile existente acum în funcțiune 
ilustrează că unitățile din industria 
extractivă dispun de o bază tehnico- 
materială puternică, modernă. Pot fi 
date numeroase exemple de unități 
miniere care în ultimii ani au reușit 
să-și sporească substanțial produc
țiile, uneori să le dubleze sau chiar 
să le tripleze, numai prin folosirea 
mai bună, mai intensivă a utilajelor 
din dotare.

Totuși, analizînd rezultatele obți
nute se desprinde concluzia că, in 
această privință, există încă mari re
zerve nevalorificate. La principalele 
utilaje din carierele de extracție a 
lignitului, gradul de. folosire . a 
timpului de lucru a fost anul trecut 
de numai 55 la sută. Din această 
cauză s-a realizat in medie pe exca

vator și an o producție de numai 
1,2—1,5 milioane tone lignit, față de 
2—2,5 milioane tone, cit era prevă
zut. Situația nu s-a schimbat prea 
mult nici in perioada care a trecut 
din acest an, iar in rapoartele ope
rative ale unităților care nu și-au 
îndeplinit planul de producție se 
consemnează aceleași și aceleași 
cauze ale nefolosirii utilajelor la în
treaga capacitate : defecțiuni elec
tromecanice, ruperi și vulcanizări ale 
covoarelor de cauciuc, împotmoliri 
ale circuitelor de transport al cărbu
nelui. De asemenea, gradul de folo
sire a combinelor de abataj diferă 
de la o unitate la alta și este cu 
mult sub nivelul planificat,

O atenție deosebită trebuie acor
dată și folosirii mai intensive a în
tregului fond de sonde petroliere. 
Este limpede că o schelă petrolieră 
își poate realiza planul de producție 
numai atunci cînd are și menține 
toate sondele în funcțiune, cînd in
tervențiile și reparațiile se efectuează 
operativ, în perioade cit mai scurte 
de timp. Iată însă că, la începutul 
lunii februarie, in majoritatea trus
turilor petroliere se înregistrau un 
mare număr de sonde care așteptau 
intervenții sau trebuiau reparate, si
tuațiile cele mai necorespunzătoare 
fiind Ja schelele din cadrul trusturi
lor Bolintin, Arad, Pitești.

Aceste exemple evidențiază nece
sitatea ca muncitorii, cadrele de 
conducere, specialiștii, toți oamenii 
muncii din industria extractivă, in 
frunte cu comuniștii, să acționeze 
mai perseverent pentru întărirea or
dinii și disciplinei, pentru completa
rea necesarului de forță de muncă in 
fiecare mină și schelă petrolieră, 
pentru îmbunătățirea asistenței teh
nice, astfel incit pretutindeni să se 
atingă randamente superioare in fo
losirea bazei tehnico-materiale din 
dotare.

Noile capacitâți de pro
ducție — în funcțiune la ter
menele stabilite. PIanul de Pr°- 
ducție pe acest an al unităților din 
industria extractivă s-a fundamentat 
avîndu-se în vedere și noile investi-

Ion TEODOR
(Continuare în pag. a IlI-a)

SCENA MIȘCĂRII ARTISTICE POPULARE
- 0 TRIBUNĂ A SPIRITULUI CIVIC

Despre conținutul și eficiența programelor prezentate de brigăzile 
artistice de amatori in Festivalul național „Cîntarea României"

...Cu cîțiva ani în urmă, direc
torul unei școli dintr-un oraș al ță
rii, excelent pedagog și pasionat 
animator cultural, mi-a povestit 
cum și-a datorat „necazul" propriei 
sale pasiuni. Desfășurau o fru
moasă activitate artistică în frun
tea unui grup de amatori și, în 
elanul lor activist, dezvăluiau pe 
scenă, deschis, nereguli și lipsuri 
de pe străzile orașului lor. îndată 
ce concretețea și incisivitatea criti
cii lor au luat anumite proporții, 
directorul s-a văzut pus in situația 
de a măsura, cam descumpănit, efi
ciența activității artistice pe pro
pria lui "piele : „Știi, tovarășe, i-ar 
fi' spus primarul acelui orășel, am 
avea nevoie de oameni activi și 
combativi ca dumneata undeva la 
țară, pentru ca să întărim acolo 
munca educativă". Și directorul 
nostru a fost trimis cîteva luni să 
„întărească" munca educativă la mai 
multe zeci de kilometri depărtare 
de casă. O formă de a trimite cri
tica la plimbare, peste cîteva dea
luri și văi, de unde să nu mai ră
sune supărător- la urechile unui 
primar prea sensibil — veți zice. 

Se poate să fie și așa, însă nu am 
dat acest exemplu — strict auten
tic, dar netipic, firește — spre a su
gera ponderea unor asemenea con
secințe ale atitudinii civice a bri
găzilor artistice — ele sînt azi pes
te 20 000 in toată țara — ci din cu 
totul alt motiv : spre a-i opune un 
alt exemplu, de astă-dată, un ade
vărat model de înțelegere a misiu
nii sociale și educative pe care o 
au aceste formațiț, promotoare ale 
spiritului critic muncitoresc, seis
mografe sensibile și prompte în 
semnalarea neajunsurilor din ac
tivitatea unor colective. La Bucu
rești, în sala Savoy — ne spu
nea Bogdan Căuș, pasionat ac
tivist cultural, care și-a pus 
talentul de mai bine de treizeci 
de ani in slujba îndrumării aces
tor formații artistice de amatori 
din întreaga țară — periodic au 
loc. sub conducerea comitetului mu
nicipal de partid, selecții repre
zentative din programele brigăzilor 
artistice care activează pe marile 
platforme muncitorești, în între
prinderile și instituțiile Capitalei. 

Spectatorii acestor manifestări nu 
sint unii chiar obișnuiți : ei sînt și 
directori de centrale și întreprin
deri. secretari de partid, președinți 
de sindicate, reprezentanți ai orga
nizațiilor de tineret. Lăsind' la o 
parte faptul, cu turnură senzaționa
lă. că dintr-o asemenea sursă a 
aflat odată un director că o maga
zie a dispărut (!) din curtea între
prinderii lui, să reținem ceea ce este 
esențial, și anume confruntarea 
factorilor da decizie cei mai auto
rizați cu ochiul proaspăt al brigă
zii, cu simțul nealterat al realității, 
așa cum se înfățișează ea unora din
tre exponenții cei mai avansați ai 
spiritului muncitoresc. Beneficiarii 
acestei manifestări : înșiși neobiș- 
nuiții ei spectatori, adesea incomo
dați de ceea ce li se prezintă pe 
scenă, dar, fără îndoială, hotărîți să 
pună lucrurile la punct, să ia mă
surile ce se impun în folosul tutu
ror, așa cum e bine, așa cum cer 
interesele colectivității. Meriță 
deci călduroase felicitări cei care, 
procedînd așa, dovedesc că au în

BOTOȘANI ;

Livrâri suplimentare 
la export

Pentru obținerea unor rezul
tate cît -mai bune la export, mai 
multe colective de muncă din 
industria Botosăneană au luat 
inițiativa de a încheia ciclul de 
fabricație pentru produsele con
tractate cu partenerii externi in 
prima jumătate a fiecărei luni. 
Cele mai bune rezultate in 
aplicarea acestei inițiative au 
fost obținute de întreprin
derile „Melana" șl de me
canică. din Botoșani, precum si 
de întreprinderile de sticlărie si 
porțelan și, respectiv, de con
fecții din Dorohoi, care au li
vrat suplimentar la export, de 
la începutul anului pină acum, 
un volum de produse in valoare 
de peste 6 milioane lei. (Silves
tri Ailenei. corespondentul 
„Schi teii").

țeles pe deplin că Festivalul națio
nal „Cîntarea României" este un 
festival al creației și al muncii, o 
manifestare al cărei adevărat sens 
nu poate fi rupt de munca oame
nilor. de tumultul abatajelor din 
mine, al furnalelor, laminoarelor, 
utilajelor grele, de freamătul 
muncii din industria electronică, 
din toate ramurile economiei na
ționale. Iată cum și de ce definea 
secretarul general al partidului 
procesul de educație ce trebuie să 
se desfășoare în cadrul acestui 
festival, a cărui scenă este, practic, 
întreaga țară : „Noi concepem pro
cesul de educație șl cultură ca o 
parte Integrantă a activității pro
ductive, a muncii libere, șl nu ca 
ceva rupt de preocupările zilnice. 
Nu sc poate construi comunismul 
fără a rupe hotărit cu conservato
rismul, în- toate domeniile, fără a fi 
un luptător înaintat, nn susținător 
activ al noului în muncă, in pro
ducție".
______________C, STANESCU 
(Continuare în pag. a IV-a) j
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„Busola de aur"
Țebea, Abrud, Cimpeni, Baia 

de Arie?, Roșia Montană, Zlat- 
na, Certej... Sint numai citeva 
din locurile unde a poposit echi
pajul „Sunet de tulnic" clin ora
șul Brad, in cadrul expedițiilor 
anunțate, devenite tradiționale 
ale revistei „Cutezătorii". Un e- 
chipaj temerar, format din 12 
pionieri, fiecare „specialist" in
tr-un domeniu, dar alcătuind 
împreună o echipă redutabilă : 
Dan — căpitan; Horațlu și Ga
briel — istorici ; Romeo și Mire
le — folcloriști; Diana — Geo
graf ; Florin — etnograf; 
Alin — fotograf; Zenovia — 
desenatoare ; Luminița — sa
nitar; Marius — gospodar si Do
rina — cronicar. Și, ca orice cro
nicar care se respectă, ea a con
semnat in „jurnalul de bord" 
cele mai însemnate realizări ale 
acestui echipaj îndrumat de 
profesorii Marin Stan si Ștefan 
Polcu, realizări fără precedent. 
La drept vorbind, un precedent 
a fost anul trecut, tind „Sunet 
de tulnic" a cucerit „Busola de 
argint". Consemnând atunci in 
rubrica noastră isprava lor, le 
doream să pună mina si pe... 
„Busola de aur". Si iată că ura
rea noastră s-a împlinit ; supre
mul si mult rivnitul trofeu „Bu
sola de aur" l-au ciștigat cu 
brio. Felicitări !
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Cină spui Chișcău, glndul te 
poartă mai intii de toate la re
numita Peșteră a Urșilor. Nu 
putini insă dintre turiștii care 
zăbovesc pe aceste frumoase 
plaiuri bihorene rămi-n si cu plă
cuta amintire de-a fi văzut o a- 
devărată casă-muzeu. Este casa 
lui Roman Aurel Flutur. In afa
ră de pasiunea pentru profesia 
de șofer pe care o are. el este 
Si un mare colecționar de obiec
te etnografice, cu care și-a îm
podobit casa. Dar cum casa s-a 
dovedit neincăpătoare, nu mai 
puțin de 400 de obiecte de o rară 
frumusețe se află acum la Mu
zeul Țării Crlșurilor din Oradea, 
sub denumirea de : „Colecția 
Roman Aurel Flutur".

Cu televizor la 
stinâ

Anasta.se Ruse din comuna Iz
voarele. județul Țulcea, este u- 
nul din crescătorii de animale 
de frunte ai satului. In această 
iarnă, el nu a mai coborit cu 
oile in sat. Cu materiale avute 
la indemină, si-a amenajat sin
gur un adăpost pe islazul comu
nal. Pentru a se simți si in mij
locul islazului „ca acasă", și-a 
meșterit o instalație eoliană, 
care produce energie electrică. 
Și are acum, in virf de deal, cu
rent electric suficient pentru 
a-și asigura nu numai ilumina- j 
tul stîhei, ci și functionarea te
levizorului și a aparatului de 
radio. Ba, unde mai pui că mo
delul moriștei lui Anastase a 
fost preluat si de alți săteni, ea- 
re-si meșteresc in prezent 20 
de astfel de instalații.

Cinstirea 
unei tradiții
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Tinerii din satul Hodișa 
(județul Șatu Mare) du luat ini
țiativa de a duce mai departe 
una din cele mal frumoase tra
diții ale înaintașilor, avind ca 
punct de pornire un original joc 
popular denumit „Ca la sură". 
Zilele .trecute, tinerii au or
ganizat un concurs de costume 
populare confecționate aidoma 
celor purtate de bunicii, și stră
bunicii lor si pe care le-au pus 
in valoare in iureșul jocului 
„Ca la sură". Parada-concurs a 
fost dștigată de Stanică Pop 
(pentru cel mai autentic cos
tum popular de flăcău) și de 
Aurica Stan (pentru cel mai 
frumos costum popular de iar
nă). De ciștigat insă au tiștigai 
toți. Vestea despre această fru
moasă cinstire a tradițiilor s-a 
răspindit si in satele din jur. iar 
tinerR de-acolo se pregătesc să 
arate „pe viu" că nici ei nu se 
lasă mai prejos. Foarte frumos ! 

Din zece plante
„Moldarom" este denumirea 

unui nou produs alimentar rea
lizat de cadrele didactice și stu
denții de la Institutul agronomic 
din Iași. Este un produs făcut 
din plante aromate, care se cul
tivă in cadrul fermei didactice 
experimentale. Adică din flori, 
frunze, tulpini și semințe pre
parate sub formă de pudră, care 
provin de la nu mal puțin de 
zece plante : coriandru, chimion, 
muștar, cimbru, busuioc, maghi
ran, anason, mărar, pătrunjel și 
țelină. Noul produs înlocuiește 
cu foarte bune rezultate piperul, 
dafinul și alte condimente. 

Bun de plata
Costache Curcă din Ștefănești, 

județul Botoșani, a primit un 
pbic trimis de Centrul pentru 
distribuirea energiei electrice 
din Trușești. Desehizînd plicul. 
a găsit în el o fotografie a fa
miliei sale și o invitație de a 
trece de urgență pe la unitatea 
respectivă. Răspunzind solicită
rii. a aflat ceea ce, de fapt, nu 
dorea să afle nimeni. Și anume 
că el, cu mina lui, pentru a nu 
plăti tot consumul de energie 
electrică, a introdus, cu mult 
timp in urmă, in contor, un film 
pe care tot el iși „pozase" fa
milia. Schimbîndu-se contoarele, 
filmul a fost găsit de electri
cieni și developat. „Vă putem 
executa chiar uft set de fotogra
fii — î-a spus Gheorghe Ciortac. 
șeful Centrului de distribuire a 
energiei electrice. Prețul insă e 
același : ÎS 000 lei". Adică note
le de plată neachitate integral, 
plus amende de rigoare. Si ast
fel, Curcă a... incurcat-o. Mai 
spune-i acum, apropo de foto
grafie : „Zîmbițl, vă rog !“.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteli*
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- în concordanță cu sarcinile majore ale organizațiilor de partid
în discuția cu tovarășul Paul Vîl- 

can. secretarul organizației de bază 
nr. 12 de la secția SDV-uri. a venit 
vorba, la un moment dat,, despre 
viitoarea adunare generala de partid. 
Aceasta urnia să aibă ca principală 
temă ia ordinea de zi problema în
tăririi ordinii și disciplinei.

— De ce ați ales tocmai această 
temă ? — l-am întrebat.

— Pentru că pe baza consultării 
cu conducerea secției, cu maiștrii și 
șefii de echipă, cu muncitorii frun
tași — ne spune el — biroul orga
nizației de bază a ajuns la concluzia 
că în momentul de față este princi
pala problemă a secției. Fundamen
tată atît pe factori obiectivi cit si 
subiectivi. în primul rind, folosirea 
mai bună a utilajelor ca si a tim
pului de lucru, respectarea procesu
lui tehnologic, creșterea productivi
tății muncii ca și economisirea ma
teriilor prime sint strîns legate de 
Întărirea ordinii și disciplinei. în al 
doilea rind, sec
ția este formată 
dintr-un colectiv 
de muncă tînăr 
aflat in plin pro
ces de omogeni
zare.

Am discutat in 
jurul aceleiași 
întrebări privind
criteriilă de care se ține seama 
la stabilirea tematicii . adunări
lor generale ale organizațiilor de 
bază, la comitetul de partid, cu 
alți secretari și membri ai birouri
lor unor organizații de bază, cu nu
meroși comuniști.

Experiența multor organizații de 
bază din secțiile întreprinderii a 
confirmat și confirmă faptul că de 
problematica, de tema care a fost 
pusă în discuția adunării generale, 
de gradul în care aceasta a coincis 
cu preocuparea cea mai arzătoare, 
la tin moment dat, a comuniștilor, 
cu necesitățile reale ale locului de 
muncă, a depins însăși participarea 
la dezbateri, interesul pentru a for
mula propuneri și soluții, angajarea 
membrilor de partid la aplicarea mă
surilor adoptate. Iată de ce comi
tetul de partid, birourile organiza
țiilor de bază acordă o atenție deo
sebită selecționării din timp și în 
mod judicios a temelor supuse dez
baterilor adunărilor generale, in așa 
fel incit acestea să izvorască din 
sarcinile și problemele concrete ale 
locului de muncă, să determine, in 
consecință, soluționarea lor prin me
tode specifice ale muncii organizato
rice si politico-educative.

A intrat în practica organizațiilor 
de bază elaborarea la începutul fie
cărui an de tematici orientative anu
ale. care cuprind problemele majore 
ale activității de ansamblu ce vor fi 
urmărite și cele ce urmează să fie 
incluse pe ordinea de zi a adunări
lor generale. Așa cum rezultă si din 
denumirea lor, ele sint orientative, 
fiecare organizație avind posibilita
tea să le adapteze. în funcție de ne
cesități. la cerințele noi. ivite pe 
parcursul anului. La stabilirea te
maticii pe anul 1984, biroul organi
zației. de bază nr. 1 construcții me
talice. spre exemplu, a avut în ve
dere mai multe considerente. în pri

I
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mul rind au fost revăzute hotăririle 
de partid și de stat, cuvîntările și 
expunerile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ; s-a ținut seama cu prio
ritate de sarcinile ce revin secției 
Pe anul acesta din planul întreprin
derii ; s-au avut in vedere, de ase
menea. rezultatele anului trecut și 
experiența bună dobindită în reali
zarea unor acțiuni politico-educative 
reușite. în acest scop, membrii bi
roului au realizat o consultare largă 
a comuniștilor, in special a acelora 
care îndeplinesc anumite sarcini in 
producție — șefii de ateliere, de e- 
chipă, maiștrii — ca și a propagan
diștilor și agitatorilor. Astfel au fost 
prevăzute teme referitoare la repar
tizarea de sarcini concrete, individu
ale sau colective, tuturor comuniști
lor ; stabilirea de modalități politi
co-educative prin care organizațiile 
de partid să acționeze asupra creș
terii răspunderii pentru îndeplinirea 
acestor sarcini ; intensificarea preo-

Viața de partid 
la întreprinderea 

de construcții metalice 
și utilaj greu — Giurgiu

cupărllor pentru reducerea consu
mului de materiale și energie și în
tărirea simțului gospodăresc la toți 
oamenii muncii ; îmbunătățirea cali
tății lucrărilor și creșterea producti
vității muncii ș.a. în ceea ce pri
vește viața internă de partid și 
munca politico-educativă au fost 
propuse teme vizînd activitatea des
fășurată de biroul organizației de 
bază pentru primirea în partid, sti
lul și metodele de muncă folosite 
pentru mobilizarea oamenilor mun
cii la îndeplinirea hotăririlor de 
partid și a legilor țării ș.a.

O privire retrospectivă a temati
cilor orientative ale organizațiilor de 
bază din întreprindere pe anul 1983 
arată că in unele cazuri temele pre
văzute pentru anul 1984 au fost pre
luate în planurile de muncă trimes
triale din anul trecut. Iată, la orga
nizația de bază nr. 2 din secția mon
taj general, despre calitatea produ
selor s-a discutat și anul trecut in 
luna iunie și se prevede ca același 
aspect să fie analizat, din nou în 
luna martie. Dezbaterea de anul tre
cut nu a avut eficiența scontată ?

— Nu este vorha de așa ceva — 
susține maistrul Zaharia Marin, se
cretarul biroului organizației de 
bază. Am înțeles din cuvîntările to
varășului Nicolae Ceaușescu că pro
blemele legate de realizarea unei ca
lități superioare continuă să fie în 
plină actualitate. Și pentru aceasta 
trebuie acționat neslăbit, cu per

Cum acționează consiliul popular 
și cetățenii din municipiul 

Drobeta-Turnu Severin pentru 
reducerea consumurilor 

energetice cu
Consumul casnic de energie elec

trică în județul Mehedinți a înre
gistrat în prima decadă a lunii fe
bruarie o depășire de 371 MWh. 
Continuă astfel o situație necores
punzătoare ce dăinuie de mai mtiltă 
vreme : consumul casnic de electri
citate în municipiul de reședință, 
Drobeta-Turnu Severin, s-a în
cheiat și în luna ianuarie cu o de
pășire de aproximativ 1 000 MWh. 
De notat că, tot in municipiul res
pectiv, întreprinderile și instituțiile 
au făcut, in aceeași perioadă, o eco
nomie egală cu ceea ce s-a risipit în. 
gospodăriile populației. Am încercat 
să descifrăm cauzele consumului 
exagerai. In acest scop, am avtțt o 
primă discuție cu inginerul-șef al 
întreprinderii de rețele electrice. 
Marin Calafeteanu, pornind de la 
ideea că, în conjunctura energetică 
actuală, nu poate fi tolerată nici un 
fel de risipă, iar 
economiile din 
sectoarele direct 
productive nu pot 
scuza depășirile 
de consum din 
sectoarele nepro
ductive.

— Consiliul 
popular nu v-a 
tras niciodată la 
răspundere ? Ce 
măsuri ați luat 
pentru realizarea acestei sarcini care 
vă revine direct ?

— Principalii vinovați sintem; de
sigur, noi, cei din întreprinderea de 
resort. în ciuda tuturor criticilor for
mulate de consiliul popular, nu am 
reușit pînă acum să fixăm în rețea 
mai' multe dispozitive cu ajutorul 
cărora să putem deconecta diferite 
străzi sau cartiere, în momentul 
cind se constată depășiri de consum. 
Nici cele 8 echipe de control orga
nizate nu și-au făcut riguros dato
ria. Pe de altă parte, spun deschis, 
am socotit că toți cetățenii vor în
țelege singuri, din presă, de ia radio 
și televiziune, din adunările cetățe
nești că reducerea cu 50 la sută a 
consumului electric. înlăturarea ori
căror forme de risipă sint probleme 
care ii privesc direct. Majoritatea 
au înțeles — totuși, luna s-a încheiat 
destul de prost. De aceea, chiar zi
lele acestea s-a trecut la aplicarea 
unor măsuri drastice. De asemenea, 
am mărit numărul echipelor de 
control.

în continuare, inginerul-șef, nomi- 
nalizind pe cîțiva dintre abonații cu 
consumuri exagerate — care au fost 
sau vor fi deconectați de la rețea — 
ne-a relatat și despre unii gospo
dări care nu numai că s-au încadrat 
în normele de consum, dar au reali
zat chiar economii față de aceste 
norme.

îl vizităm pe unul dintre aceștia, 
Constantin Tipar, muncitor la între
prinderea de vagoane. îi vorbim des
pre constimul mare de energie în 
gospodăriile populației. Pare mirat. 
„N-am știut de o asemenea depășire. 
E inadmisibil că unii dintre oamenii 
cu care trăiesc în același oraș, adică 
în aceleași condiții de viață, și care 
cunosc la fed de bine trebuințele in

severență, atît tîmp cit este ne
cesar. Or, considerăm că la noi 
este încă necesar. De ce ? De la 
noi pleacă spre beneficiar unele din 
principalele produse ale întreprinde
rii — instalațiile de foraj de mică 
adincime. Biroul organizației de bază 
a propus să examinăm din nou pro
blema calității pentru că a fost asi
milat un nou tip de instalație și ea 
va intra în producție de serie. Or, 
atît unii comuniști, cit și alți oameni 
ai muncii nu acordă încă atenția 
cuvenită pregătirii profesionale, dis
ciplinei tehnologice.

Asemenea preocupări 'sint, firește, 
pozitive. Ele denotă o abordare con
secventă și dinamică a problemelor 
aflate în atenția colectivelor de mun
că. Dar în alte organizații de bază
— nr. 8 autoutilare. nr. 4 prelucrări, 
nr. 11 armături industriale — aveam 
să constatăm, urmărind tematica a- 
dunărilor generale care au avut loc 
anul trecut, repetarea sistematică a

analizei acelorași 
aspecte legate de 
îndeplinirea pla
nului de produc
ție, așa cum au 
fost ele stabilite 
inițial, ca și cum 
în viața unității 
n-ar fi intervenit 
sarcini noi, pro

bleme noi. Desigur, este firesc ca în 
centrul atenției problematicii supuse 
dezbaterii adunărilor generale să se 
afle permanent problemele economi
ce, realizarea în mod eficient a sarci
nilor de producție. Dar abordarea lor 
se cere făcută, in primul rind, prin 
prisma muncii de partid, a modali
tăților specifice prin care organiza
țiile de bază pot și trebuie să asigure 
participarea exemplară, conștientă, 
revoluționară, a comuniștilor, a ce
lorlalți oameni ai muncii la îndepli
nirea obiectivelor ce le stau in față
— economice, politico-educative, de 
formare a omului nou ș.a. Un ase
menea mod de abordare a activității 
de partid, a muncii comuniștilor a 
avut și continuă să aibă o pondere 
insuficientă în tematicile elaborate 
pentru adunările generale de partid. 
Și, după cite se poate constata, a- 
ceastă tendință se repetă și in acest 
an in cazul unor organizații. De aici 
și necesitatea ca, încă din această 
perioadă, comitetul de partid să re
vadă tematicile elaborate de către 
fiecare organizație și să le oriente
ze. de la început, spre un conținut 
bogat, politico-revoluționar de abor
dare a problemelor economice, spre 
a se evita analizele tehniciste care 
mai mult dublează activitățile con
siliului oamenilor muncii. Acționînd 
prin intermediul m'etodelor și forme
lor ce sint specifice muncii organi
zatorice și politico-educative, orga
nizațiile de partid își vor îndeplini 
menirea lor politică esențială, vor 
determina creșterea răspunderii co
muniștilor pentru Înfăptuirea — prin 
îndeplinirea exemplară a îndatoriri
lor de producție — a politicii parti
dului la locul lor de muncă.

Al. PINTEA 
Petre CRISTEA

dustriei noastre nu înțeleg un lucru 
elementar : că de funcționarea intre- 
pi-inderilor productive depind condi
țiile de existență ale tuturor. Nu sint 
măsuri despre care să putem spune 
că ne bucură, dar toată lumea știe 
că Dunărea, care se află la doi pași 
de oraș, scăzuse cu doi-trei metri, că 
nivelul lacului de acumulare atin
sese cote minimale. Cum mai pot 
exista unii, aici, la noi, care să mai 
folosească curentul electric abuziv, 
să facă risipă ? I Pe străzi energia 
s-a redus cu 50 la sută, iar in ma
gazine și alte unități am fost infor
mați și văd și singur că nu arde 
inutil nici un bec. Se poate face eco
nomie în gospodăriile cetățenilor ? 
Știu și garantez că se poate. Acasă, 
din două lustre cu cite 5 becuri, am 
scos 8 becuri și mă folosesc doar de 
două. Am întrerupt frigiderul, ma
șina de spălat, boilerul electric și am

Măsurile au fost bine stabilite; 
de ce nu sînt și bine aplicate ?

scos becurile din curte și din maga
zie. Nu cu 50 la sută am redus con
sumul, ci cu 75 la sută 1 Și mulți 
dintre colegii mei de la întreprin
derea de vagoane au procedat la fel“.

O scurtă vizită Ia domiciliul to
varășei Elena Buteică, președinta co
mitetului de cetățeni din circum
scripția nr. 15. E seară, dar în casă 
nu arde decît un singur bec. To
varășa Buteică ne observă privirea 
și ne spune : „în circumscripția mea 
electorală n-a fost depășit și nici 
întrerupt niciodată curentul electric. 
Sînt prietenă cu majoritatea fami
liilor din zonă, am discutat cu toți 
cetățenii măsurile necesare și pot 
spune că m-au înțeles. O dovedesc 
faptele. Iar avantajele sînt duble — 
și pentru țară, și pentru buzunarul 
fiecăruia. Eu. de exemplu. înainte de

reducerea consumului, plăteam 500 
lei pentru energie, iar acum Plătesc 
numai 100 lei. Una din soluțiile pe 
care le-aș propune consiliului popu
lar pentru ■ toate circumscripțiile 
electorale e aceea de a organiza în
truniri cetățenești și de a reaminti 
oamenilor obligativitatea măsurilor 
luate, de a cita concret exemple ne
gative și a le vorbi .despre sancțiu
nile la care se expun, dar și de a 
arăta avantajele, experiența buni
lor gospodari.

în cartierul Crihala stăm de vor
bă cu președintele asociației de loca
tari. Ion Stuparu, care ne spune : 
„Tot ce a depins de noi; reprezen
tanții asociației de locatari,, cred că 
am făcut. Mă. refer la utilizarea 
energiei în zonele de folosință co
mună. în curțile blocurilor, pe scări 
am redus numărul becurilor cu 65 la 
sută. Nu în aceste locuri se consumă 

'curent, ci în ca
sele oamenilor, 
care nu țin cont 
de măsurile luate. 
Zilele acestea am 
început să luăm 
noi măsuri. De 
pildă, o locatară 
din blocul A*  și 
un locatar din 
blocul A2 care 
consumau nu cu 
50 la sută mai pu

țin, ci de două-trei ori mai mult 
decît norma admisă au fost nomina
lizați de asociație la I.R.E., care le-a 
întrerupt curentul pe timp de 90 de 
zile. Așa vom proceda și in conti
nuare, iar consiliul popular ar trebui 
să oblige toți președinții asociațiilor 
să procedeze la fel. A trecut destul 
de mult timp de cînd a fost luată 
măsura de reducere cu 50 la sută 
a consumului, pentru ca cineva să 
se scuze că nu a știut".

în finalul anchetei noastre am 
avut o convorbire cu tovarășul Va- 
sile Nistor. prim-vicepreședinte al 
consiliului popular municipal. însu- 
șindu-și părerile și propunerile ce
tățenilor cu care am discutat, ne-a 
relatat și despre unele măsuri luate 
recent de comitetul municipal de 
partid și de consiliul popular, măsuri 
care au și început să se aplice :

• Organizarea unor acțiuni educative in întreprinderi, instituții, In 
cartiere, in care să se explice incă o dată oamenilor obligativitatea redu
cerii cu 50 la sută a consumului casnic. ® Extinderea posibilităților teh
nice de control : din 5 zone electrice, care puteau fi deconectate pină 
acum, numărul lor a ajuns la 20 și se mărește in continuare. 9 Desfiin
țarea unora dintre hidrofoare - mari consumatoare de curent. Sute de 
MWh vor fi economisite prin înlăturarea lor din cartierele cu gospodării 
individuale. In acest scop, consiliul popular a inceput construirea de 
puțuri de mare adincime, inzestrate cu pompe manuale, ® in luna fe
bruarie se desfășoară adunările generale aie asociațiilor de locatari. 
Prilejul e folosit și pentru citirea de către reprezentanții I.R.E. a tuturor 
contoarelor, pentru depistarea celor care nu se încadrează in norme. O lo 
acțiunile de control vor fi antrenați și cetățeni cunoscuți a fi și buni 
gospodari, care știu să explice practic cum se procedează pentru înca
drarea in normele actuale de consum.

Pe parcursul convorbirii noastre 
s-a desprins clar posibilitatea înca
drării în normele de consum stabi
lite. E drept, toate acestea au apărut 
cam tîrziu, după ce s-a înregistrat o

mare risipă, dar aplicate cu perseve
rentă. ele nu vor întirzia să-și arate 
efectele.

Gh. GRAURE 
Virgil TĂTARU

Inginerii agronomi nu pot culege 
griu de pe asfalt...

In repetate rânduri, conducerea 
de partid și de sfat a subliniat ne
cesitatea asigurării stabilității spe
cialiștilor din agricultură, pentru 
ca aceștia să-și valorifice pregăti
rea de care s-au bucurat, să-și. în
deplinească sarcinile importante 
încredințate de societate, să-și adu
că astfel contribuția la înfăptuirea 
noii revoluții din agricultură. Desi
gur, marea majoritate a acestora 
lucrează cu răspundere și dăruire 
și își fac conștiincios . datoria in 
locurile unde au fost repartizați. Cu 
toate acestea — așa cum ni se re
lata într-o scrisoare adresată re
dacției — se mai intilnesc și ca
zuri de dezertare — acesta este 
singtlrul termen potrivit — a unor 
specialiști din agricultură. Ne sint 
semnalate cazurile inginerilor a- 
gi-onomi Gheorghe Săvulescu și 
Eftinca Cornelia, care, cu sprijinul 
tacit al directorului Administrației 
domeniului public . (A.D.P.) a sec
torului 2 al Capitalei, s-au încadrat 
pe simple posturi de... muncitori 
necalificați la această unitate.

La vremea respectivă am trimis 
scrisoarea pentru soluționare con
ducerii unității. Verificările efec
tuate au dovedit că sesizarea se 
confirmă. Redăm din răspunsul su
mar primit la redacție :

Eftinca Cornelia a fost încadrată 
ea muncitoare necalificată la sec
torul spații verzi (al A.D.P. — n.n.) 
în baza repartiției emise de Oficiul 
forțelor de muncă, sector 2 — nr. 
829 090 din 04.11.'82. La încadrare, 
E. C. a declarat sub semnătură că 
nu a -mai lucrat nicăieri și nu are 
carnet de muncă. Din cercetările 
tădute rezultă că Eftinca Cornelia 
este absolventă a Institutului agro
nomic, cu diplomă de inginer 
agronom !

Săvulescu Gheorghe a fost anga
jat la data de 11.03.1981 ca mun
citor calificat (fără repartiție sau 
act de calificare — n.n. 17), iar la 
data de 01.07.1983 a fost trecut pe 
postul de tehnician la sectorul spa
ții verzi. Avind in vedere faptul că 
este absolvent al Institutului agro
nomic, cu diplomă de inginer, con
ducerea A.D.P. l-a dat termen ca

pînă la 31.10.1933 să prezinte dero
gare de la M.A.I.A. că poate fi în
cadrat și în alte sectoare în afara 
celui agricol. în caz contrar, după 
31.10.1983, va trebui să se prezinte 
in cadrul M.A.I.A. pentru a lucra 
in meseria pentru care s-a pregătit.

Ne-am deplasat recent Ia A.D.P. 
sector 2 să vedem ce s-a întîmplat 
cu cei in cauză. Spre surprinderea 
noastră, inginerii respectivi se aflau 
in continuare, netulburați, la pos
turile lor din București, semnau 
condica de prezență, iși primeau 
retribuția, ca și cum nimic nu s-ar 
fi întîmplat. în cel mai bun caz 
mai aflau din ziare ori de la tele
vizor despre ce se mai întîmplă in 
agricultură, despre eforturile și 
preocupările țăranilor și specialiș
tilor, inclusiv inginerii agronomi, 
de a face din anul 1984 un an al 
producțiilor record. Producții care 
depind, într-o covîrșitoare măsură, 
de investiția de competență, de 
asistența tehnică acordată la fața 
locului, în unitățile de producție 
agricolă, de către specialiști...

La Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare (M.A.I.A.) dis
cutăm despre aceste cazuri cu to
varășul Gavrii Lupșa, directorul 
direcției de personal. Aflăm că in
ginerul Gheorghe Săvulescu (pro
moția 1977) a lucrat ca inginer-șef 
cu delegație la C.A.P. Schineni, ju
dețul Vaslui, pină la data de 6.XI. 
1980, cind a plecat prin demisie, iar 
inginera Eftinca Ungureanu Corne
lia (promoția 1969) a lucrat ca 
agronom, șef de fermă la C.A.P. 
Roșiori, comuna Movilita, județul 
Ialomița pînă în decembrie 1982 (an 
in care obținuse și transferul din 
județul Brăila — n.n.), cînd și-a 
întrerupt activitatea pentru crește
rea și îngrijirea copiilor. Ni s-a 
precizat că cele două încadrări la 
A.D.P. au fost făcute ilegal și abu
ziv, iar declarațiile date cu privire 
la studii constituie un fals. în con
secință, cei doi ingineri au datoria 
să se întoarcă la posturile lor, iar 
A.D.P. sector 2 are obligația legală 
să le desfacă contractele de muncă 
in baza prevederilor Decretului 
298/1979.

Este limpede că dezertarea celor 
doi ingineri de la locurile de mun
că pentru care au fost pregătiți cu 
cheltuieli mari din partea societă
ții, procedeul de a recurge la fals 
pentru a-și asigura posturi călduțe, 
comode, frizează nu numai norme
le morale, ci și legea.

La A.D.P. sector 2, directorul u- 
nității, ing. Ion Popescu, contabilul 
șef, Vasile Dobre, și șeful biroului 
plan-retribuire-personal-învățămint. 
Tudor Teodorescu, au încercat să 
justifice faptele in fel și chip, elu- 
dînd însă că este vorba de încălca
rea legislației. întrebarea este de 
ce nici după sesizarea adresată de 
ziar, cînd adevărul începuse să iasă 
la suprafață, nu au dispus măsu
rile corespunzătoare pentru intra- 
cea in legalitate ?

Sint aspecte asupra cărora aș
teptăm să se pronunțe Comitetul 
executiv al Consiliului popular al 
sectorului 2, în subordinea căruia 
este A.D.P.

îneît cei doi „muncitori necalifi- 
cați" — și. poate, și alții ca ei, 
oploșiți prin cine știe ce locuri — 
6ă se poată recalifica, în unități 
agricole, ca ingineri agronomi...

Dumitru MANOLE

• Mindria de a fi cetățeanul 
unui municipiu ca Rimnicu Vilcea, 
„fostă urbe de pensionari, azi unul 
din cele mai frumoane orașe ale 
țării", este firească, tovarășe Petre 
Panaitescu. Dar, dincolo de inten
sitatea ritmului de construcții („n-a
pucă să se termine un cartier, că 
siluetele blocurilor noi apar in al
tui''), mindria de cetățean al mu
nicipiului dumneavoastră are și alte 
dimensiuni : ea implică - și soli
cită I - participarea nemijlocită a 
fiecăruia la edificarea municipiului, 
la viațo sociol-economlcă, sprijini
rea inițiativelor organizațiilor de 
masă, contribuția concretă, prin 
muncă, la transpunerea lor în via
ță, in strînsă' conlucrare cu depută
ții și consiliul popular. In felul a- 
cesta s-ar putea rezolva mult mai 
ușor și problema magazinului de 
legume și fructe din cartierul „Ma
tei Basarab", despre care ne scrieți, 
ca și multe alte probleme ale lo
cuitorilor municipiului. Așteptăm, 
deci, vești noi, despre realizări noi...

• „De la răstrăbunică la răstră- 
nepoți" - acesta este conținutul 
scrisorii adresate de prof. Virgil 
Tănăsescu din Drobeta-Turnu Seve
rin. Una din nepoțelele autorului 
scrisorii a împlinit șase ani, in timp 
ce bunica lui — 95 de ani. In ziua 
aniversară, mama, bunica, străbuni
ca. ți răstrăbunică - aceeași per
soană, adică Maria Mazilu, care 
locuiește impreună cu fiica ei, Ele
no Tănăsescu in comuna Cremenea 
- Mehedinți, a primit urări de să
nătate și fericire de la copiii ei, 
de la nepoți, de la strănepoți și 
răstrănepoți. Cu urarea străbună 
„La mulți ani !", la care ne alătu
răm și noi.

• „A dispărut nu se știe unde 
din anul 1981, iar fetițele noastre 
Elena, in virstăr de 13 ani, și Cris
tina de 11 ani, au nevoie de aju
torul lui" - ne scrie Angela Căli-

man, muncitoare din orașul Roman, 
județul Neamț. Om tînăr, in puterea 
virstei, cum îl arată și fotogra
fia atașată scrisorii, Ionel Căiiman, 
Umblă hai-hui prin țară, sustrăgih- 
du-se elementarei datorii cetățe
nești și umane - de o croi drum 
demn în viață propriilor copii. Ce- 
tățene Ionel Căiiman (iți transcriem 
c doua oară numele I), dacă ai ui
tat adresa familiei, țl-o reamintim : 
municipiul Roman, str. Toma Stelian 
nr. 6. Acolo așteaptă două fetițe. 
Oricum, noi așteptăm vești de ia 
organele de stat din localitatea 
unde te afli 1

• Chiar așa, ce vor fi făcut or
ganele de control timp' de patru 
ani ? - ne întrebăm și noi, tova
rășe loan Gliga, din comuna Olo- 
nu, județul Vilcea. Relatîndu-ne des
pre fraudele de la cooperativa co
munală de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor, despre con
damnările pronunțate de instanță 
împotriva celor vinovați, autorul 
scrisorii își exprimă nedumerirea : 
de ce au trebuit să treacă patru 
ani pentru ca, în sfîrșit, ulciorul 
necinstei să se spargă ? întrebare 
pe care o punem, la rindul nos
tru, celor in drept.

O „Fîn avem, dar n-avem coase 
să-l cosim. Nu se găsesc nici gre
sii pentru ascuțit coasele. Nici cule 
de făcut un gard. Or, toate astea 
ne sint de trebuință și' in gospo
dărie - ne scrie un grup de țărani 
cu gospodării particulare din Uri- 
câni-județul Hunedoara. Noi, cei 
din munți, vrem să creștem animale, 
avem condiții, dar cerem o mină de 
ajutor de la cei in drept : adică 
uneltele de care avem nevoie să 
le găsim în magazine". Considerăm 
îndreptățită doleanța crescătorilor 
de vite hunedoreni și o supunem 
atenției organelor de resort.

LaurenHu DUȚĂ

conducerea combi
natului de mobilă 
respectiv despre no
țiunea de seriozitate!

|| FABRICA DE 
| MOBILĂ
H TÎRGU 3IU

4

Vitrina promisiunilor neonorate
Multă lume se 

mută in case noi, 
foarte mulți iși cum
pără mobilă nouă. 
Mobilă bună, fru
moasă, trainică — 
deci bine apreciată. 
Din ■ cind în cind, 
totuși, ■ in producția 
și comercializarea 
mobilei ni se sem
nalează diferite de
ficiențe.

De pildă, cititorul 
Vasile Vateu din co
muna Dumbrava, ju
dețul Mehedinți, a 
trimis pe adresa ru
bricii o sesizare in 
care semnala că de 
mai bine de doi ani 
așteaptă 2 seturi de 
geamuri pentru o vi
trină, componentă a 
unei garnituri de 
mobilă fabricată la 
C.P.L. Tîrgu Jiu. 
Deși reprezentantul 
întreprinderii, care 
s-a deplasat la do
miciliul cetățeanului, 
s-a angajat printr-un 
proces-verbal să ex
pedieze de urgentă

geamurile, nici după 
aproape 3 ani nu si-a 
onorat promisiunile 
făcute. Ce părere are

- Cum pot face rost de cele două geamuri 
de lo vitrină sparte in timpul transportului ?

- Simplu I Cumpărind o nouă garnitură II!
Desen de Adrian ANDRONIC

DINTRE SUTE

DE SCRISORI...

Cine caută... găsește 
materiale recuperabile 

valoroase
Recuperarea și valorificarea ma

terialelor refolosibile sînt și in 
atenția energeticienilor de la ter
mocentrala Rovinari. Acțiunile 
desfășurate anul trecut in această 
direcție au avut drept rezultat re
cuperarea și livrarea, peste sarci
nile de plan prevăzute, a 560 tone 
fier vechi, 4 tone cupru. 1,3 tone 
plumb, 8 tone ulei uzat, insemnate 
cantități de cenușă uscată, cără
midă, maculatură etc.

Pornind de la experiența dobfn- 
dită, energeticienii din Rovinari 
și-au propus, pentru anul in curs, 
eă recupereze și -să/livreze între- ji 
prinderii județene pentru recupe
rarea și valorificarea materialelor 
refolosibile Gorj 900 tone oțel. 50 
tone fontă, 12 tone cupru. 8,5 tone 
bronz, 8 tone alamă, 1,6 tone 
plumb. 5 tone aluminiu. 70 tone că
rămidă, 150 tone uleiuri etc. In 
acest scop, pe lingă alte măsuri 
adoptate din vreme, s-au stabilit 
planuri săptăminale cu sarcini
concrete, s-au desemnat persoanele 
care vor urmări această activi
tate, analiza decadală a îndeplinirii 
contractelor, organizarea transpor
tului etc. Totodată, au fost ame
najate magazii proprii in fii -are 
secție pentru depozitarea uleiu
rilor recuperate, a hirtiei și a altor 
materiale.

Ion DANĂSEL 
tehnician

Furaje concentrate 
de pe terenuri sterpe

Una dintre preocupările impor
tante actuale in agricultura jude
țului Neamț o reprezintă utiliza
rea, mai eficientă, a suprafețelor 
slab productive, aflate pe pante de 
pină la 14 grade, care urmează să 
fie arate și semănate inițial cu 
plante anuale (porumb, mazăre, ' 
ovăz etc.). în anul următor, aceste 
suprafețe vor fi redate circuitului 
pastoral prin insămînțare cu lu- 
cernă și trifoi, în amestec cu gra- 
minee perene. Această acțiune ur
mează să fie materializată încă 
din acest an agricol, stabilindu-se 
desțelenirea a peste 4 800 hectare, 
dintr-un program anual de 5 000 ha, 
suprafețe ce aparțin cooperative
lor agricole de producție, consilii
lor populare, ocolului silvic. Ac-- 
țiunea va continua cu alte supra
fețe ce se vor depista în sectorul 
silvic și de care vor beneficia în
treprinderile agricole de stat.

Se estimează că acest program, 
tn curs de desfășurare, va duce Ia 
obținerea unui surplus de produc
ție de peste 50 000 tone masă ver
de numai de pe pajiștile coopera
tivelor agricole, surplus cu care 
pot fi...furajate peste 5 000 de vaci.

Gheorghe IRIMIA 
corespondent voluntar

Prietenie de granit
Anul acesta, noua cetate a side

rurgiei românești — Călărași — 
trebuie să înceapă Să producă cocs. 
Pentru ca “bateria uzinei cocsochi- 
mice să intre în luna martie in 
probe tehnologice, au venit să-i a- 
jute pe constructorii călărășeni 
circa o sută de zidari șamotori din- 
tr-o altă cetate a oțelului — Ga
lați. Ca să -reziste la temperaturile 
foarte înalte la care va fi expus 
cuptorul bateriei, pe lingă price
pere și dăruire muncitorească, mai 
este nevoie de o migală de artizan. 
Dacă o cărămidă de șamotă nu 
este pusă „la milimetru" acolo un- 
de-i .este locul, toată munca de luni 
și luni de zile ar fi de prisos.

Ca vrednici tovarăși, șamotorli 
gălățeni muncesc inimos alături de 
gazdele lor, fără a-și - precupeți 
timpul — avind cu toții același; 
obiectiv comun : realizarea In ter-. 
men a.investiției.

Gheorghe STĂNESCU 
electrician, 
întreprinderea de construcții 
și montaje siderurgice - Călărași. J

Anasta.se


SC1NTE1A - vineri 17 februarie ?984 PAGINA 3

REPARAREA TRACTOARELOR 
SĂ FIE TERMINATĂ 

ÎN CÎTEVA ZILE
Directori ai trusturilor S.M.A. din ju
dețe răspund la întrebarea: în ce 
stadiu se află pregătirea tractoarelor ?

. SEMINW AU FOST
REPARTIZATE... DAR NU CA 
SĂ AȘTEPTE IN DEPOZITE
Directori adjuncți ai direcțiilor agricole 
din județe răspund la întrebarea: 
de ce se întîrzie preluarea semințe

lor de la centrele specializate?

într-un șir de județe există restanțe Ia repararea tractoarelor, 
în legătură cu cauzele acestor restanțe și măsurile luate pentru 
recuperarea lor, corespondenții noștri județeni au solicitat pre
cizări din partea unor directori ai trusturilor S.M.A.

TULCEA. „La această dată 
stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii din județul Tulcea 
mai au de reparat 80 de trac
toare — ne spune inginerul 
Eugen Obreja, directorul trus
tului județean S.M.A. Majori
tatea tractoarelor nereparate 
sint de tipul U 800 și A 1 800. 
Și aceasta, în principal, din 
cauză că am întîmpinat greu
tăți în procurarea unor piese 

| de schimb. Este vorba de ar
bori cotiți și blocuri motor de 
Ia tractoarele U 800 și de seturi 

■ de motor și cuzineți pentru 
; motoarele de la tractoarele 

A 1 800. Acum se află în uni
tăți toate piesele de schimb ne
cesare și, în maximum trei 
zile, cele 80 de tractoare vor fi 
reparate. Pentru aceasta, în 
stațiunile care mai au de repa
rat tractoare am organizat ac
tivitatea în două schimburi, iar 
în sprijinul mecanicilor de la 
atelierele respective au fost 
trimiși mecanizatori din unită
țile care au încheiat reparațiile. 
Desigur, restanțele nu se dato- 

i rează exclusiv nelivrării la 
timp a pieselor de schimb. 
Unele stațiuni pentru mecani- 

j zarea agriculturii — Casimcea, 
Cerna, Ceamurlia de Jos — au 
încheiat repararea tractoarelor 
încă de la începutul acestei 
luni. în cele în care lucrările 
sint întîrziate — Bala, Dăieni 
și Topolog — principala cauză 
o constituie lipsurile în organi
zarea muncii. De asemenea, nu 
toate tractoarele reparate sînt 

,.bune să intre. în. brazdă. La 
-■această dată . există. . in județ 

’ peste 100 de tractoare reparate 

la care nu s-au efectuat pro
bele și rodajul intrucit din*  
unitățile PECO lipsește uleiul 
de motor și cel de transmisie. 
Iată probleme cu care no con
fruntăm și care trebuie să fie 
rezolvate atit de noi, cit și de 
organele centrale de speciali
tate".

SALAJ. De ce pînă la 10 fe
bruarie au fost reparate numai 
91 la sută din tractoarele exis
tente in stațiunile pentru me
canizarea agriculturii ? Ne răs
punde inginerul Tănase Hâda, 
directorul Trustului județean 
pentru mecanizarea agricultu
rii : „Dacă repararea semănă
torilor pentru culturile prăși- 
toare, grapelor cu disc, combi- 
natoarelor, semănătorilor de 
păioase și cultivatoarelor este 
pe terminate, la tractoare a- 
ceastă lucrare a întîrziat. Nu 
am putea spune că nu am 
avut condiții. Vreau să amin
tesc doar că lucrările de repa
rații se desfășoară pe două 
fronturi : în atelierele proprii 
ale S.M.A.-urilor din județ — 
reparații care nu prezintă un 
ridicat grad de dificultate — și 
în atelierele de specialitate din 
Zalău, Nușfalău, Cehu Silva- 
niei, Crasna și Sărmășag. La 
centrul specializat de reparație 
a tractoarelor — Zalău se fac 
reparații capitale la motoarele 
de 65 CP. Cînd un lot mai mare 
este gata, se încarcă în remorci 
și este dus la Nușfalău, unde 
se. asamblează pe șasiurile 
pregătite aici din , tințp.. Din. 
cele 223 motoare aduse la cen

trul de reparații din Zalău au 
mai rămas de reparat doar 
citeva. Este necesar ca baza de 
aprovizionare Sălaj să asigure 
reperele absolut necesare pro
cesului de reparații. Ne lipsesc 
in prezent pinioane la pompa 
de ulei, axe pompă ulei, corp 
pompă ulei, segmenți compre
sori, arbori cotiți. Deunăzi, o 
mașină de 10 tone trimisă la 
baza de aprovizionare la Bra
șov după arbori cotiți s-a în
tors goală pe motiv că nu avea 
prelată, La centrul de reparații 
din Nușfalău există parcate în 
aer liber, vreo 20 de tractoare. 
Ele nu au fost trimise in sta
țiuni pentru simplul motiv că 
nu există tiranți. Cu toate 
greutățile pe care le-am în
tîmpinat și le întimpinăm 
încă în aprovizionarea cu pie
se de schimb, considerăm că 
la 28 februarie vom încheia re
parațiile și la tractoarele U-650 
și la cele de 40 cai putere. Pen
tru asigurarea pieselor de 
schimb de care mai este nevoie 
au fost trimiși delegați la furni
zori. Chiar azi, joi, trebuie să 
sosească unele repe.re, printre 
care și chiulase. Scontăm pe 
sosirea la timp a celorlalte pie
se necesare, astfel îneît pină la 
data cînd vor demara lucrările 
în clmp toate tractoarele vor fi 
reparate"

CONSTANȚA. „Față de ulti
mele date transmise Ministeru
lui Agriculturii, repararea trac
toarelor și mașinilor agricole a 
avansat — ne spune inginerul 
Traian Moraru, directorul Trus
tului S.M.A. Constanța. Este ur
marea aplicării măsurilor stabi
lite de Hotărîrea Secretariatu
lui C.C. al I’.C.R. cu privire la; 
activitatea secretariatului Comi

tetului județean de partid Con
stanță in domeniul muncii de 
partid in agricultură, în care se 
prevede, intre altele, sarcina să 
se încheie in cel rhai scurt timp 
repararea și revizuirea întregu
lui,. parc de tractoare și mașini 
agricole, răspectindu-se cu stric-, 
tețe normele de calitate. în pre
zent, toate utilajele prevăzute 
să funcționeze în campania de 
primăvara, însumînd 4 815 trac
toare, 768 grape reglabile, 1 511 
grape stelate, 1 574 grape cu 
disc, 545 tăvălugi, 917 combina- 
toare, 1 020 semănători păioase, 
1 214 semănători pentru prâși- 
toare, precum și mașinile fito- 
sanitare și de erbicidat sint gata 
să intre in brazdă. Acum se 
efectuează recepția acestora și 
se dau in primire inginerilor 
șefi și fermierilor, se întocmesc 
programele-cadru care cuprind 
repartizarea utilajelor pe supra
fețe și se alcătuiesc agregaiele 
care vor lucra pe fiecare solă. 
Cu toate că in jude? s-a desfă
șurat o amplă acțiune de re
condiționate și refolosire a unor 
piese de schimb și subansamble 
— valoarea acestora se ridică la 
aproape 50 milioane pentru ac
tuala campanie — n-am rezolvat 
și nu putem rezolva repararea 
a circa 50 de tractoare mari 
A-l 800, pentru care ne. lipsesc 
incă o serie de repere de strin
gentă necesitate. Este vorba, 
între altele, de 20 cutii de vite
ză, 60 de anvelope!, circa 150 
segmenți, 60 de pistoane, că
măși de cilindri și pompe. Ne 
vom strădui ca, în timpul cel 
mai scurt, și aceste tractoare să 
fie puse în stare de funcționare. 
Pe baza analizelor și controlului 
făcut pe teren, putem afirma 
că în prezent parcul de mașini 
și tractoare este mai bine pre- 
gățiț-ca oricind pentru execu
tarea ■ lucrărilor de primăvară".

La întrebarea adresată de corespondenții noștri : de ce întîrzie 
unitățile agricole preluarea semințelor ? — răspund directori 
adjuncți ai direcțiilor agricole din județele vizate.

BRAILA. Ing. Grigorc Mo- 
canu : „întreaga cantitate de 
sămînță de porumb, floarea- 
soarelui și soia se află la cen
trul județean de semințe, fiind 
păstrată in condiții superioare 
celor existente în unitățile 
agricole. Semințele n-au fost 
preluate de unități intrucit nu 
s-au încheiat operațiunile de 
tratare, ca urmare a sosirii cu 
întîrziere a substanței și a în
treruperii lucrărilor din cauza 
gerului. Pînă acum am tratat 
50 de tone de floarea-soarelui 
din 1980 tone, urmind să înce
pem și tratarea porumbului. Pe 
măsură ce sămința va fi pregă
tită, aceasta va fi livrată uni
tăților in așa fel incit pină la 
sfîrșitul lunii februarie toate 
cooperativele agricole și între
prinderile agricole de stat să 
dispună de intreg necesarul".

TELEORMAN. Ing. Mircea 
Popescu : „Unitățile au preluat 
pînă acum 31 la sută din can
titatea de semințe de floarea- 
soarelui, 23 la sută din cea de 
soia și 10 la sută la porumb, 
rămînind ca pînă la' 20 februa
rie să distribuim, numai la 
aceste sortimente, 3 000 tone de 
sămînță. Cauza intîrzierii o 
constituie lipsa temporară a 
carburanților necesari mijloa
celor de transport. Acum se 
transportă sămînță în majori
tatea unităților. Pentru a ne 
înscrie în program, am reac
tualizat graficele, am organizat 
transportul auto și cu atelajele, 
centralizat pe consilii agroin
dustriale, și am constituit două 
schimburi la centrul de semițf^'ț 'tru

1
țe din Alexandria care aprovi
zionează intreg județul.

HARGHITA. Ing. Nicolae 
Marschall : „întreaga cantitate 
de orzoaică și ovăz, se află încă 
din păcate in depozitele județu
lui. Aceasta din cauză că repar
tizarea seminței pe unități s-a 
făcut cu întîrziere, iar o parte 
din mijloacele de transport au 
fost folosite la cartofi. Mai grav 
e faptul că sămința de sfeclă 
de zahăr și in n-a sosit încă de 
la întreprinderile din Tîrgu 
Mureș și Joseni. în ce privește 
sămința de porumb, aceasta 
este asigurată, cu excepția a 50 
de tone care n-au fost expedia
te din județele furnizoare. Avem 
condiții ca pină la sfîrșitul 
lunii februarie să transportăm 
în unități întreaga cantitate de 
sămință, folosind din plin și 
atelajele. O dovadă in acest 
sens o constituie afluența din 
aceste zile a mijloacelor de 
transport din unitățile agricole 
la depozitele din Sînsimion și 
Cristuru Secuiesc".

SATU MARE. Ing. Violeta 
Mureșan : „Ritmul de preluare 
a seminței de porumb de că
tre unități a scăzut din cauza 
lipsei temporare de motorină. 
In ultimele zile, ca urmare a 
aprovizionării cu carburanți, 
transportul s-a intensificat, ast
fel îneît pină la sfîrșitul lunii 
întreaga cantitate de sămînță 
de porumb necesară va fi in 
unități. Preluarea seminței se 
face sub coordonarea directă a 
inginerilor-șefi de consilii agro
industriale, care gospodăresc cu 
grijă motorina'repartizată pen- 

aceastăt acțitme,: organizînd.

0 întrebare de actualitate din județul Dolj:

Există sau nu repartiții?
Unitățile agricole din județul Dolj trebuie să preia de 

la unitățile centrului de semințe 938 tone semințe de soia. 
2 880 tone de porumb și 225 tone sămință de floarea-soa
relui, cantități comunicate întreprinderilor agricole de stat 
Și cooperativelor agricole. „Pină la 15 februarie nici o 
unitate nu s-a prezentat să ridice semințele — ne spune 
ing. Grigore Mazilu, directorul centrului de semințe. 
■ d'sm nevoie de spatii libere pentru a depozita sămința 
de schimb din alte județe. Au început să vină vagoane 
încărcate și, din această cauză, noi va trebui să plătim lo
cații".

De ce nu preluafi. semințele repartizate ? Am adresat 
această întrebare unor cadre de conducere din unitățile 
agricole doljene. Iată ce ne-au răspuns :

Lucian Velu, președintele C.A.P. Boureni: „Pină la 15 
februarie nu am primit repartiția. Avem nevoie de 20 tone 
de semințe de porumb și 20 tone semințe de soia. Nu știm 
practic de unde să le ridicăm. Inginentl-șef a primit un 
telefon de la direcția agricolă prin care i se aducea la 
cunoștință că va trebui să luăm porumb de sămintă de 
la Podari, deși noi avem doar un kilometru pină la cen
trul de selecționai semințe de unde am luat porumbul in 
fiecare an".

Liviu Cernea, președintele C.A.P, Apele Vii : „Am pri
mit repartiția pe 9 februarie, dar n-am luat nici un bob 
pentru că nu avem combustibil". „Nu am primit nici o 
repartiție — ne-au spus și Dumitru Staicu, inginerul-șef 
al C.A.P. Dăbuleni, și Mariin Stancu, președintele C.A.P. 
„Unirea" din Segarcea. Din relatările acestora s-a lăsat 
să se înțeleagă faptul că aceste repartiții s-ar putea să fi 
ajuns la consiliul agroindustrial, dar nu au fost trimise 
'm unități.

Iată o problemă in care direcția agricolă județeană tre
buie să facă lumină. Și aceasta cit mai repede pentru ca 
toate semințele să fie preluate de unitățile agricole. 
(Nicolae Băbălău, corespondentul „Scînteii").

coloane de mașini cu cupluri 
de. cite două remorci, care vor

Supur, Negrești-Oaș, Valea vi. 
nulul. !—

PRODUCȚIA PENTRU EXPORT
- prompt adaptată la exigențele pieței externe!
In prezent, mai mult ca oricind, a 

fi competitiv pe piețele exigente ale 
unor țări, a pătrunde pe noi piețe 
presupune eforturi deosebite. Acest 
lucru e valabil chiar atunci cînd ex
portul masiv a devenit o tradiție, 
cum e cazul Combinatului chimic din 
Craiova. De aceea, o afirmație ca 
„Am reușit să cucerim o nouă pia
ță" sau „Am ciștigat un nou client" 
capătă o valoare deosebită. Care e 
„secretul" unor asemenea rezultate ? 
Promptitudine maximă in onorarea 
comenzilor, adaptare rapidă la exi
gențele partenerilor externi sint u- 
nanimi in a răspunde specialiștii 
combinatului.

Concret, ce înseamnă pentru ei 
promptitudine ? Iată doar un singur 
exemplu din cele mai recente : o im
portantă comandă de îngrășăminte 
complexe pentru o firmă britanică. De 
menționat că e vorba de o comandă 
suplimentară, necuprinsă în progra
mul inițial de livrări și cu parame
tri de calitate diferiți, superiori față 
de cei ai contractelor aflate în curs 
de derulare in acest trimestru. Și 
este într-adevăr exemplară rapidita
tea cu care s-a adaptat tehnologia 
de fabricație și s-a trecut la livrări. 
Pe 8 ianuarie sosea telexul cu pro
punerea de comandă ; pe 11 ianua
rie, la numai trei zile distanță, re
prezentantul firmei străine putea a- 
sista la derularea contractului, iar 
pe 17 ianuarie se expedia ultimul lot 
din comanda respectivă.

— A răspunde cu încetineală unei 
astfel de comenzi înseamnă, practic, 
să te resemnezi cu pierderea unui 
potențial nou client, tine să preci
zeze ing. Vasile Lăzăresou, șeful bi
roului export al combinatului.

Cum se acționează insă pentru 
păstrarea unor vechi clienți ? De re
ținut că unitatea craioveană care 
și-a exportat anul trecut produsele 
in 44 de țări, numără printre parte
nerii săi constanți firme de pe toate 
meridianele globului.

Exemplul cel mai concludent, în a- 
cest sens, îl oferă un nou tip de în
grășăminte lichide complexe, „Sort 
32", foarte căutate în prezent pe pia

Produse competitive, realizate cu consumuri e- 
nergetice reduse Chimiștii de Pe raarea platformă a Com
binatului chimic din Tîrnăveni depun eforturi susținute pentru 
îndeplinirea exemplară a planului de export pe acest an. în 
acest scop, s-a realizat automatizarea fazei de acidulare a 
bicrornatului de sodiu din instalații, mecanizarea proceselor de 
producție și a uscării și ambalării acestui produs. Totodată, spe
cialiștii de aici au executat, cu forțe proprii, două moderne cup
toare de carbid de mare capacitate și productivitate, complet 
închise și automatizate. Aceste măsuri au permis ca. in peri
oada care a trecut din acest an. sâ fie exportate in plus fată 
de sarcinile de plan peste 500 tone bicromat de sodiu, precum 
și însemnate cantități de săruri anorganice, antidăunători și alte 
produse chimice. De remarcat că, paralel cu creșterea exportu
lui, perfecționările aduse asigură diminuarea cu 10 la sută a con
sumului energetic și creșterea cu peste 40 la sută a cantității de

oxid de carbon recuperat din procesul de fabricare a carbidului. 
(Gheorghe Giurgiu, corespondentul „Scînteii").

70 la sută din produsele destinate exportului 
sint noi sau modernizate. Succese de prestigiu in acti
vitatea de export au raportat in perioada care a trecut din acest 
an și colectivul de oameni ai muncii de la Combinatul pentru 
prelucrarea lemnului din Oradeâ. Astfel, prevederile de plan pe 
ianuarie au fost depășite cu 7 la sută, semnificativ fiind faptul 
că volumul exportului pe devize convertibile s-a dublat față de 
perioada similară din anul precedent. Sînt demne de consemnat 
citeva din măsurile care au determinat obținerea acestor notabile 
rezultate : 8 din cele 10 secții ale combinatului produc acum in 
exclusivitate pentru parteneri de peste hotare ; peste 70 la sută 
din produsele destinate exportului sint noi. ele fiind ofertate 
cu deplin succes la tîrgurile internaționale specializate din 
R.F. Germania și Statele Unite ale Americii ; profilarea unei

secții numai pentru executarea prototipurilor, fapt ce a asigurat 
mai mult decit triplarea volumului de prototipuri realizat in 
perioada anterioară. (loan Laza, corespondentul „Scinteii").

De Ia o lună la alta, depășiri tot mai mari, 
întreprinderea de rulmenți din Birlad deține ponderea cea mai 
însemnată în exportul total al județului Vaslui. Depășind cu 
1.2 milioane lei planul pe prima lună a anului, in prezent co
lectivul de oameni ai muncii din această modernă întreprindere 
acționează hotărit pentru .amplificarea acestor bune rezultate. 
Astfel, prin aplicarea inițiativei muncitorești „Exportul — înde
plinit integral, la termen și.de cea mai bună calitate!" la toate 
liniile de fabricație a rulmenților speciali din secția profil II, s-a 
reușit să fie onorate în totalitate contractele aferente perioadei 
care a trecut din acest an, estimindu-se depășirea planului la 
export pe luna februarie cu circa 3,7 milioane lei. (Petru Necula, 
corespondentul „Scînteii").

ța externă. Acestea au cucerit lite
ralmente, in ultimul an, opțiunile u- 
nor importanți parteneri din Statele 
Unite, Franța, Anglia și Belgia. Iar 
„cucerire" înseamnă incheierea unor 
contracte de lungă durată, in general 
de 5 ani. concretizate anual. Par
curgem citeva din scrisorile primite 
de la parteneri, după primele livrări. 
Numitorul comun ? Aprecierea pri
vind parametrii produselor și res
pectarea întocmai a termenelor con
tractuale.

Operativitate concretă: ÎN 9 ZILE - 
DE LA COMANDăȚi CONTRACT, LA EXPEDIȚIE

LA COMBINATUL CHIMIC CRAIOVAÎNSEMNĂRI DE

Diversificarea producției, adică a- 
daptarea continuă a structurii ei ia 
cerințele pieței externe nu e sufi
cientă insă pentru dinamizarea ex
portului. De o importanță primor
dială in menținerea renumelui ciș
tigat in 'fața partenerilor externi, in 
atragerea unora noi, este calitatea 
produselor. Ce anume întreprinde 
combinatul craiovean în acest sens ? 
Din capul locului trebuie precizat 
că, practic, de ani de zile nu se mai 
știe aici ce înseamnă o reclamație 
de calitate. Iar dacă il întrebi pe ori
care din specialiști ce anume consti
tuie garanția unei asemenea constan
te — răspunsul este același : o dis
ciplină inflexibilă a calității. Ea vi
zează in egală măsură producția pen
tru piața internă, cit și cea destinată 
exportului, țin să precizeze ei. De 
fapt, prin însuși specificul tehnolo
giilor de fabricație, aici nu s-ar pu

tea delimita în timp o anumită pro
ducție destinată exclusiv exportului. 
Controlul interfazic,. pe flux, a fost 
dintotdeauna absolut obligatoriu. Fi
rește insă că atunci cind partenerul 
extern ridică o serie de exigențe 
deosebite privind parametrii produ
sului, pentru fiecare contract contro
lul, analizele fizico-chimicc interfa- 
zice se fac adecvat pretențiilor res
pective. Și aceasta deoarece o negli
jență, fie și cea mai mică abatere de 
la tehnologie, ar însemna aici rata

rea unui întreg lot, pierderi imense 
de materii prime și de energie.

Or, pentru a evita orice incident 
păgubitor, se cere o înaltă compe
tență profesională din partea tutu
ror. Cum se acționează deci in aceas
tă direcție ? Rețin atenția îndeosebi 
cursurile de perfecționare, în care 
sint cuprinși in acest an peste 4 500 
de oameni ai muncii. Ele sint orga
nizate la nivelul formațiunilor de lu
cru pentru muncitori, la nivel de 
profile pentru maiștri și de uzine 
pentru personalul tehnico-ingineresc. 
Drept lectori au fost selecționați cei 
mai buni șefi de formațiuni de lu
cru, ingineri, intr-un cuvint, cei mai 
buni dintre cei mai buni. Evitarea 
formalismului a devenit cuvintul de 
ordine, iar promovarea într-o cate
gorie superioară de încadrare depinde 
de calificativele obținute la cursuri, 
în cadrul acestora se va efectua în 

curînd și o nouă testare privind cu
noașterea legii calității, la care anul 
trecut peste 85 ia sută din calificati
vele obținute au fost de „foarte 
bine".

— Pentru "fiecare lot se știu cu 
exactitate echipele care l-au reali
zat, controlorii de calitate care au a- 
vizat certificatele de calitate, ne 
spune Neagoe Grigore, secretar cu 
probleme organizatorice al comitetu
lui de partid. în ședințele de partid 
pe secții, în adunările generale, chiar 

în plenarele noastre problema cali
tății produselor — in special a celor 
destinate exportului — face obiectul 
unor informări periodice, cu partici
parea tuturor factorilor de conduce
re, incepind de la nivelul atelierelor 
și al secțiilor.

S-ar putea releva însă vreo nou
tate in ce privește organizarea deru
lării exportului ? Reține atenția, in 
primul rind, constituirea pe fiecare 
secție de expediere a unor comisii 
de autorecepție. Ele urmăresc ca fie
care lot de marfă ce pleacă la ex
port să fie atit cantitativ, cit și ca
litativ în perfectă concordanță cu 
prevederile contractului, cu docu
mentele de livrare întocmite. în ce 
privește serviciile tehnice funcționa
le, ele verifică prin sondaj activita
tea acestor comisii.

Dealtfel, fiecare produs și partidă 
de contract sint urmărite zilnic de 

către conducerea combinatului și 
centralei de resort, cu sediul aici.

— Analiza decadală a producției 
pentru export, la nivelul centralei 
noastre, oferă un cadru ideal de sti
mulare în promovarea noului pentru 
toate unitățile producătoare de în
grășăminte chimice din țară, ne spu
ne directorul combinatului, ing. Vic
tor Poltorațchi. Orice noutate tehno
logică a început să fie popularizată 
cu operativitate.

Desfășurarea în bune condiții 
a exportului nu depinde însă ex
clusiv de' efortul unității contrac
tante. Se impune, totodată, func
ționarea ireproșabilă a celorlalte 
verigi ce concură la aceasta. Iată 
doar citeva din observațiile și 
sugestiile formulate în acest sens 
de chimiștir craioveni, cu ocazia 
prezentei anchete :

O Calitatea nccorespunzătoarc a 
unor vagoane C.F.R. și a prelatelor 
cu care sînt prevăzute reprezintă un 
mare risc de depreciere pentru în
grășăminte, îndeosebi la livrarea lor 
în vrac, cerință largă actualmente 
pe piața mondială.

© îmbunătățirea calității catali
zatorilor expediați combinatului 
craiovean constituie o doleanță ce 
se cere grabnic onorată de către 
furnizorii săi de materie primă.

O Mai multă receptivitate din 
partea unităților subordonate Mi
nisterului Industriei Metalurgice in 
realizarea oțelurilor speciale nece
sare combinatului care iși fabrică 
singur 90 la sută din piesele de 
Schimb necesare, multe procurate 
pină nu de mult din import.

© Antrenarea in mai mare mă
sură, pe lingă lucrătorii din comer
țul exterior, a specialiștilor din uni
tățile producătoare de îngrășăminte 
chimice la popularizarea produselor 
noi, cit și la incheierea de contracte.

® Efectuarea unor studii de piață 
mai „la zi“ de către întreprinderile 
comerțului exterior de profil ar fi 
deosebit de utile centralei de îngră
șăminte chimice.

Ioana DABU

Colectivul de oameni ai muncii de la Exploatarea minieră Cimpu Iui Neag, 
din cadrul Combinatului minier Valea Jiului, a obținut in perioada care a ■ 
trecut din acest an însemnate cantități de cărbune peste prevederi, printr-o 

mai bună organizare a producției și a muncii
Foto î Virgil Onoiii

PUTERNICĂ ANGAJARE MUNCITOREASCĂ
PENTRU SPORIREA PRODUCȚIEI DE 

RESURSE ENERGETICE Șl MATERII PRIME
(Urmare din pag. I)
ții care se efectuează. în minerit 
trebuie puse in funcțiune capacități 
de producție care însumează sute de 
mii și milioane tone de cărbune, 
șisturi bituminoase, minereuri. La 
lignit, peste 80 la suiă din sporul de 
producție prevăzut a se realiza în 
acest an față de anul trecut urmează 
să. se obțină pe baza capacităților 
noi ce vor fi puse eșalonai in func
țiune, îndeosebi in bazinele carboni
fere ale Olteniei : Gorj, Mehedinți, 
Vîlcea. Un volum mare de investiții 
se va efectua și în industria petro
lieră atit pentru descoperirea de noi 
zăcăminte, cit și pentru extinderea 
suprafețelor productive la zăcămin
tele identificate anterior. Ce sarcini 
decurg din acest program vast de 
investiții pentru oamenii muncii din 
industria extractivă și din celelalte 
ramuri ale economiei naționale care 
contribuie la înfăptuirea lui?

Rezultatele obținute anul trecut, 
cînd planul de investiții nu a fost 
îndeplinit integral nici in minerit și 
nici la forajul petrolier, dovedesc că 
ritmul de lucru pe multe șantiere 
este prea lent. Desigur, cauzele di
feră de la un sector la altul, dar ele 
au ca numitor comun deficiențele in 
organizarea muncii, neajunsurile 
manifestate în livrarea unor utilaje 
de către unitățile constructoare de 
mașini. Și în prezent, pe șantierele 
de investiții din minerit există în 
stoc cantități mari de utilaje, deoa
rece fie că ritmul de montaj este 
nesatisfăcător, fie că unele suban- 
samble nu au fost livrate în ordinea 
lor de montaj. O mai bună colabo
rare între constructori și montori, 
între aceștia și furnizorii de utilaje 
reprezintă prin urmare una din con

dițiile esențiale pentru punerea în 
funcțiune la termenele prevăzute a 
noilor capacități de producție în 
minerit.

în ce privește industria petrolieră 
se impun îmbunătățirea activității 
de foraj, de care depinde nemijlocit 
creșterea rezervelor de țiței, precum 
șl punerea mai operativă în produc
ție a tuturor sondelor Ia care s-a 
terminat forajul. De menționat că, 
in general, schelele de foraj dispun 
de instalațiile necesare, dar se acțio
nează intr-un ritm prea lent pentru 
constituirea unor noi formații de 
lucru, in special in unitățile din Olte
nia și din partea de vest a țării. 
Este necesar, așadar, să se intensifi
ce acțiunile de recrutare și pregă
tire a personalului muncitor in ve
derea constituirii de noi formații de 
lucru. Totodată, constructorii de ma
șini trebuie să asigure livrarea rit
mică și in cantitățile stabilite a sape
lor de foraj. Mai intens trebuie să 
acționeze și siderurgiștli pentru rea
lizarea cantităților prevăzute de pră
jini de foraj cu racorduri sudate. 
Sporirea producției de materii prime 
și resurse energetice este o sarcină 
ce revine nu numai minerilor și pe
troliștilor, ci oamenilor muncii din 
toate sectoarele economiei naționale. 
De aceea, este necesar un efort co
mun pentru îndeplinirea exemplară 
a programelor prioritare din indus
tria extractivă.

Sporirea producției de resurse 
energetice și materii prime este un 
obiectiv prioritar al planului pe a- 
cest an, o cauză generală a întregu
lui popor, intrucit aceasta constituie 
o condiție esențială pentru dezvolta
rea, in ritm accelerat a economiei 
naționale și creșterea nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

%25c8%2599i.de
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NOTE DE LECTURĂ

SCENA MIȘCĂRII ARTISTICE POPULARE
- O TRIBUNĂ A SPIRITULUI CIVIC

Autoritatea morală a partîcipanților
la dialogul despre

In concordanță cu această strălu
cită orientare, este cit se poate de 
clar că o condiție de mare însemnă
tate a eficienței muncii de educație 
a artiștilor amatori constă în calita
tea umană și profesională a celor 
care urcă pe scenă : participant!! la 
aceste forme civice de creație popu
lară trebuie să fie, cu adevărat, ei 
inșiși, oameni noi, fruntași în acti
vitatea din întreprindere, modele de 
atitudine înaintată, revoluționară. 
„Cînd membrii brigăzii sau instruc
torii lor nu cunosc realitatea și nu 
se bucură de autoritatea propriului 
exemplu, ei ajung să „cerșească" 
faptele, aspectele criticabile, punîn- 
du-șe în penibila situație de tolerați 
ai unui colectiv sau , ai conducerii 
unei secții ori întreprinderi. în acest 
caz este sigur că oricit de tare ar 
striga apoi de pe scenă, ei nu vor fi 
auziți — spune ing. Fărăianu Cornel, 
instructorul brigăzii artistice a Fa
bricii de porțelan „Iris" din Cluj- 
Napoca. Noi trebuie să ne pregătim 
mereu și mai întîi pentru oamenii 
în fata cărora venim, și apoi, cînd 
este cazul, pentru concurs ori pentru 
juriu. Primul pas al acestei pregătiri 
este asigurarea platformei morale

muncă și hărnicie 
care să ne autorizeze de a fi adevărați 
parteneri intr-un dialog despre mun
că și hărnicie. Programele alcătuite 
după ureche, subțirele, care ocolesc 
problemele principale, nu inspiră nici 
o autoritate celor criticați. Să critice 
oameni exemplari și nu unii care se 
fac ei înșiși vinovați de lipsurile 
semnalate". Desigur că autoritatea 
criticii, eficiența ei se întemeiază în 
bună măsură pe autoritatea morală 
a omului care o rostește. In acest 
fel, „brigada inginerului Fărăianu", 
șeful producției la „Iris", a avut efi
ciență atît în interior, în uzină, cit și 
în afara ei, la direcția centralei de 
resort, ca și în ce-i privește pe unii 
vizitatori care mai obișnuiau în tre
cut ca, în loc să-i ajute cu proble
mele aprovizionării, să se aprovizio
neze ei cu... servicii de cafea ori de 
masă, adevărate bijuterii ieșite din 
mîinile harnicilor lucrători ai între
prinderii. De critică n-a fost scutit 
nici resortul de care răspunde în în
treprindere chiar instructorul brigă
zii : un întreg program s-a axat pe 
semnalarea incisivă a neritmicității 
livrărilor, iar efectul înviorător, sa
lutar, resimțit în producție, n-a 
întîrziat.

constructiv al acestor colective ar
tistice se exercită in sfera unei pro
blematici majore cu certe implicații 
economice, sociale, civice și etice. 
Brigăzile laureate sau nelaureate ale 
acestei ediții („Electroputere" Craio
va, „Vulcan" București, I.U.G. „Pro- 
,gresul“ Brăila, „Electromotor" Timi
șoara. „Romlux" Tîrgoviște, I.R.U.C. 
București, „Moldoplast" Iași, Topo- 
loveni — Argeș, „9 Mai" Turda ș.a.) 
combat în spiritul unei înalte răs
punderi comuniste defecțiuni in or
ganizarea producției și a muncii, ri
sipa, chiulul, formalismul în aplica
rea unor prevederi legale sau in 
funcționarea unor organisme colecti
ve, caruselul hîrtiilor, ședințomania 
sterilă, indisciplina — numind con
cret situații, stări negative sau, din 
contră, lăudînd cu căldură pe cei 
care merită. Cind brigada întreprin
derii „Vulcan" București imaginează 
cu o satirică „naivitate" o scenetă 
în care în concepția unora „dreptul 
la pîine" este același pentru cei care 
muncesc ca și pentru cei care nu 
muncesc ori livrează piese necores
punzătoare. criticind o asemenea 
mentalitate, ea se face purtătoarea 
echității proprii clasei muncitoare: 
„nici muncă fără pîine, nici piine 
fără muncă". Aceleiași conduite mun
citorești îi corespunde și satirizarea

de către brigăzile artistice de la „E- 
lectroputere" Craiova, utilaje grele- 
Giurgiu a mentalității înapoiate, pa
razitare de care dau dovadă cel care 
muncind' prost sau sustrăgîndu-se de 
la muncă provoacă nerespectarea 
termenelor de livrare, lovind astfel 
și în cei ce își fac datoria.

„Eficiența educativă a brigăzii de
pinde, în mare măsură, de partici
parea nemijlocită a oamenilor pro
ducției, dintre care nu exclud, dim
potrivă, factorii de răspundere, care, 
in multe locuri, se ocupă îndeaproape 
de această activitate, în care ei văd 
un ajutor, un sprijin substanțial și 
nu un adversar" — spune tova
rășul Gheorghe Bendovschi, in
structor principal în .C.C.E.S. In
tr-adevăr, factori de ' decizie din 
întreprinderi și instituții, condu
cători de uzine, secretari ai co
mitetelor de partid din multe locuri 
din țară, marea masă a oamenilor 
muncii confirmă eficiența acestei ac
tivități concretizate în : modificarea 
atitudinilor față de muncă, răspindi- 
rea unui suflu nou, de intoleranță 
față de parazitism, neglijență, indis
ciplină, instaurarea unui climat de 
exigență, de răspundere colectivă, 
dar și personală a fiecăruia în raport 
cu interesele tuturor. *

Culorile poemului

Cînd „scenarizarea o ia înaintea 
mesajului...

Firește, asemenea efecte, pe lingă 
autoritatea morală a celor care sem
nalează neajunsurile, se bizuie și pe 
caracterul concret și operativ al pro
gramului, pe numirea celor vinovați, 
precizarea adresei. Abstractizarea 
criticii ori anonimizarea ei nu pot fi 
suplinite nici măcar de efectele spec
taculoase, în plan artistic, urmărite 
de unele brigăzi. „Cînd spectacolul 
ori „scenarizarea" o ia înaintea me
sajului, îndepărtîndu-se de la sensul 
fundamental al acestei activități, pro
gramul brigăzii este lipsit de efica
citate, poate cel mult să .amuze, să 
distreze ochiul spectatorului, dar nu 
să mobilizeze conștiințele" — arăta 
Virgil Cosma, instructor din Oradea. 
Din contră, programele concrete, 
operative, scurte, ca un semnal de a- 
larmă, au făcut pe directorul I.M.M.R. 
„16 Februarie" din.. Cluj-Napoca, to
varășul Victor Fotescu, să invite de 
fiecare dată toate cadrele de condu
cere ca să „audă ce spune brigada" 
(instructor - Mihai Teognoste). Cînd 
ecoul brigăzii este slab, cînd deși se 
strigă tare nimeni nu aude, de cele 
mai multe ori cauza trebuie căutată 
în desprinderea de realitate. „Cele 
mai bune programe sint/cele care se. 
fac în secție, în înfreprindiire, de 
oameni - care cunosc ce Se întîmplă, 
cum se muncește-— spune tovarășul 
Chirteș Vasile, vicepreședinte al Co

mitetului județean pentru cultură și 
educație socialistă Cluj. Cele scri
se din exterior sînt .desprinse de rea
litate, nu spun nimic și sînt adesea 
expresia unui comerț ilicit ce trebuie 
eliminat din activitatea artiștilor a- 
matori". Colaboratorii de ocazie, tex
tierii sezonieri pot fi înlocuiți cu 
succes de forțe proaspete, locale .— 
arăta poetul Niculae Stoian. Chiar 
aici, la Cluj, oameni din întreprin
derile orașului activează în cadrul 
cenaclului „Satiricon" : de ce să nu 
contribuie aceștia mai direct la rea
lizarea programelor ?

în general, diversificarea impresio
nantă a formelor pe care le îmbracă 
programele brigăzilor artistice atestă 
pătrunderea masivă a unor forțe noi, 
proaspete, ale tineretului îndeosebi, 
puțin dispus să primească forme de-a 
gata și capabil să înnoiască perma
nent acest gen, cu o evoluție atît de 
interesantă in creația noastră popu
lară. Este șl una din ideile sub sem
nul cărora s-a desfășurat, la Cluj- 
Napoca, o utilă consfătuire cu in
structorii și responsabilii brigăzilor 
artistice organizată de I.C.E.D., 
respectiv, Consiliul Culturii și Edu
cației Socialiste, în colaborare cu Co
mitetul de cultură și educație socia
listă al județului Cluj și Consiliul 
județean al sindicatelor Cluj.

Spirit critic, mobilizator, 
constructiv

Creșterea calitativă înregistrată în 
cea de-a IV-a ediție a Festivalului 
național „Cîntarea României" este

strins legată de o semnificativă spo
rire a afirmării spiritului muncito
resc. Spiritul critic, mobilizator,

Spre izvoarele
Printre cele mai semnificative și 

chiar spectaculoase fenomene înre
gistrate în cea de-a 4-a ediție tre
buie socotită, potrivit unei opinii 
larg răspindite, puternica afirmare 
a satirei populare, urcată la cote 
deosebit de înalte pe scena festiva
lului de formațiile sătești. Aborda
rea unor aspecte majore din viața 
satului contemporan, din desfășura
rea noii revoluții agrare, calitatea 
înaltă a unor programe, prospeți
mea, autenticitatea înfățișării lor pe 
scenă, preluarea și înnoirea unor 
forme tradiționale de dezbatere eti
că, de dialog intre „vocea satului" 
și abaterile de la străvechile norme 
de omenie și moralitate ținute la 
mare cinste de poporul nostru, 
transformarea scenei într-o veritabi
lă tribună a eticii și echității, precum 
și punerea în valoare a noilor rea
lități ale satului socialist sînt o e- 
locventă mărturia a fructificării 
strălucitei orientări date activității 
în acest domeniu de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu-: „Festivalul muncii și 
creației socialiste „Cîntarea Româ
niei" trebuie să găsească in toate 
comunele și satele țării un larg 
cîmp de afirmare, ducind la mani
festarea puternică a minunatului 
geniu creator al țărănimii noastre, 
care a făurit, de-a lungul secolelor, 
atîtea comori de artă și, totodată, 
la afirmarea spiritului noii In muti
că și viață, la stimularea talentului, 
hărniciei și spiritului creator al ma
selor de țărani".

Creator și păstrător al limbii, al 
baladelor și doinelor strămoșești, al 
minunatelor comori de artă popu
lară, satul românesc de astăzi se do
vedește în continuare și creator de 
noi forme de existență artistică de 
o varietate mereu surprinzătoare, in 
concordanță cu cerințele vieții. De o 
mare eficiență educativă sint, în a-

satirei populare
cest sens, brigăzile artistice ale co
lectivităților sătești, ■ între care festi
valul a impus umorul și voioșia, 
expresia vie, colorată, ironia tăioa
să a tinerelor țărănci din Valea 
Bolvașnița — comuna Mehadia, ju
dețul Caraș-Severin, sau pe cele din 
Someș — Odor hei, județul Sălaj, 
cu un neuitat program de strigă
turi satirice intitulat „Biciulitul ne
vestelor". Despre această brigadă. 
Ștefan Goanță, metodist la centrul 
județean de îndrumare a creației 
artistice de amatori, ne-a spus : „Nu 
trebuie să căutăm umorul în altă 
parte, ci chiar in satul românesc, în 
aplecarea oamenilor de la noi de a 
rîde cu voioșie, dar și necruțător de 
ceea ce este nefiresc și apare ca o 
adăugire superficială. în comuna 
Someș-Odorhei, bunăoară, aflată în- 
tr-un accentuat proces de urbaniza
re,_ pe lingă elementul esențial po
zitiv, acest proces a atras cu sine și 
o anumită spoială așa-zis orășeneas
că, un împrumut de forme exterioa
re în vestimentație, în vorbire, în 
comportament aflate în contradicție 
cu specificul satului, cu legile lui 
nescrise. Odată cu unele înlesniri o- 
rășenești, in sat au pătruns, și for
mele modei ; de la vestimentație 
pînă la... manichiură. Soția tracto
ristului, din dorința de a epata, se 
conformează nu numai culorii și ro
chiei, care'„șel.ppartă" la oraș, în
cercând' astfel să se detașeze de su
ratele ei, ci și să intre, „declasîn- 
du-se", într-o categorie, practic, 
inexistentă : dialogul compus din 
strigături satirice dintre femeile 
muncitoare și cuconetul comod este 
ceea ce noi am numit „biciulit", o 
formă de satirizare construită pe 
tiparul unui obicei satiric foarte 
vechi în satul românesc, în general. 
Aș vrea să-mi exprim însă dezacor
dul cu încercarea unor brigăzi de a 
forța succesul prin extravaganțe și

teribilisme, prin încărcarea specta
culară a ceea ce, spre a fi alert și 
eficient, trebuie să fie simplu și de 
bun gust. Observ că 
adesea artiștii amatori 
adepții extravaganței, ci 
ei : cînd se lasă pe 
„textieri" sau instructori ________
realitățile locului ; ba, uneori, chiar 
aduși acolo anume să dea o mînă de 
ajutor afirmării talentelor din popor! 
în locul acestora trebuie insă folo
siți animatorii culturali veritabili, 
aceia care, fără „buletine" de tex
tieri ori instructori, sînt intelectuali 
legați de realitatea satului contem
poran in care trăiesc și pe care îl 
cunosc mai bine ca oricine. Trebuie 
să-i găsim, să-i sprijinim potrivit 
înclinațiilor și cunoștințelor lor. în 
orice caz. noi așa am procedat, in
clusiv cu cei din Odorhei, Stîrci sau 
din alte sate ale județului". Credem 
că s-a procedat bine, cum dealtfel 
s-a întîmplat și în sate ca Baia — 
Suceava, Suseni — Argeș, Cocorăștii 
Misii — Prahova (brigadă din care 
face parte toată conducerea comu
nei !), Valea Bolvașnița — Caraș- 
Severin. Laza — Vaslui, Dridu — 
Ialomița ș.a. Utilizînd eficient for
me ale satirei populare (pe o linie 
care urcă spre izvorul snoavelor 
populare, spre „cînticelele" lui Alec- 
sandri ori „povestea vorbei" lui An
ton Pann), buzoienii din Cislău, bu
năoară. relatează cum, în vederea 
unei inspecții de care trebuia să se 
ascundă reaua nutriție a vacilor, li 
ș-a dat acestora... gumă de mestecat, 
iar bietele animale erau atît de sla
be încît — zice brigada — „stau pre
cum cărțile în bibliotecă : scoți una, 
cad' toate grămadă". O țărancă din 
Dridu — aflăm de la altă brigadă 
— telefonează la casa de comenzi 
„Mercur" din București cerînd „să i 
se aducă in cămară... mărar, pătrun
jel și o mătură, contra tarifelor le
gale !“.

cel mai 
nu sînt 
victimele 

mîna unor 
străini de

Brigăzile artistice de amatori ale întreprinderii de porțelan IRIS din Cluj-Napoca 
Festivalu’l național „Cîntarea

și spitalului județean Cluj (foto dreapta), participante 
ei"

„Bune pentru 
concurs", dar nu 
pentru educație ?
O adevărată monografie morală 

poate fi alcătuită de cercetătorul sau 
numai ascultătorul atent al acestor 
programe satirice în plină ofensivă 
contra unor moravuri vechi și not 
ce atentează uneori, ca neghina, la 
terenul pe care trebuie să crească 
noua conștiință a oamenilor. Firește, 
în multe locuri, ceea ce ieri a stlr- 
nit ofensiva criticii este astăzi de
pășit ; tocmai acesta este și rostul 
brigăzii, de a fi în pas cu viața, la 
zi cu ceea ce se întîmplă pretutin
deni. semnalînd operativ fenomenele 
caracteristice, pozitive și negative. 
De aceea, multe programe, întîrziind 
să prospecteze realitatea, să ia pul- z 
sul vieții de zi cu zi, se văd depă
șite, „bune pentru concurs", dar nu 
și pentru educația oamenilor sau în
dreptarea lucrurilor (căci nu peste 
tot se poate repeta povestea,, strict 
autentică, a unei brigăzi care, trei 
ani în șir, nu și-a schimbat tema 
programului, un drum vicinal, pînă 
cînd drumul nu a fost făcut !). Ca 
și în alte rânduri, revenim, pe scurt, 
asupra unor fenomene de poluare a 
formelor de expresie la care ape
lează brigada artistică. N-a dispă
rut trivialitatea din unele programe, 
trivialitate exprimată, de pildă, in 
formulări de tipul „hai s-o soilim", 
„conopida mea cea bună", „să ne ba
tem cu scaunele pentru o fustă", 
„m-apucă bițul" etc., etc., se recurge 
excesiv la recuzita fabulistică (perso
naje îmbrăcate în piei de animale 
și care „vorbesc" și se comportă ca 
atare !), se mai folosesc uneori eroi 
din dramaturgia clasică în roluri 
neinspirate (Chirița — educatoare 
de tip nou ori Cațavencu — tînăr 
moralist !), se apelează la însce
nări greoaie, nefuncționale. De
asemenea abuzuri nu se fac vinovați 
artiștii amatori, ci îndrumătorii lor,' 
instructorii neinstruiți ori veleitari. 
Succesele înregistrate de entuziasta 
și impresionanta mișcare artistică de 
amatori îndreptățesc însă speranța 
că bunul gust, prospețimea, inventi
vitatea și simțul adevărului, caracte
ristice în general celor peste o sută 
de mii de componenți ai brigăzilor, 
vor învinge gramul de gust îndoiel
nic ce se mai face simțit pe alocuri.

Construit pe o me
taforă a tinereții care 
fuge, Alergînd, .noul 
volum al lui Titus 
Vîjeu face din rapi
ditate, din derularea 
Cinematografică a i- 
maginilor un procedeu 
liric de efect. Spectrul 
liric e descompus iute, 
cu o mișcare aproape 
insesizabilă de presti
digitator, în culorile 
lui esențiale, expuse 
apoi în grabă, cu o 
pudoare romantică, 
gen Radu Stanca, a 
ponfesiei. Deși apelea
ză din cînd in cînd și 
la expresia directă, 
precum în acest Re
curs de un discret 
dramatism : „Nici în 
vis nu am fost regele 
poeziei ) care poate 
alunga moartea / cu 
miinile amindouă, ca 
.și cum / ar bea os
tenit dințr-o apă", 
poetul preferă — din- 
tr-un instinct de Cy
rano — deghizările, 
rostirea sub mască. 
Poeziile au de regulă 
un miez anecdotic, 
cuvintele, spuse' tru- 
badurește, „poartă cu
loarea glumei", dar 
dincolo de această tea- 
tralitate care pare a 
fi datul lui Titus Vî
jeu, există un accent 
grav, o cădere solemnă 
a replicii. în cîteva 
clipe fericite, armura 
de ironie plesnește, 
lăsîndu-ne să întreză
rim o natură senti
mentală, un tempera
ment . delicat, ale cărui 
trăiri se reflectă in 
oglinda mișcătoare a 
versului : „Înțeleg de 
acum de unde-i / atita 
lumină in lac : / ge
nunchii tăi deasupra 
oglinzii de ape / valul 
ii sărută, / vintul ii 
sparge" (Emoție). Ce
remonioase, poemele 
erotice au nevoie de 
antiteze romantice, cu 
termeni ce rămin 
funcționali si sub a- 
parența de joacă de
zinvoltă cu imaginile.

Neașteptate la acest 
poet „livresc" (califi-

*) Titus Vîjeu: Aler
gînd, Editura „Emi- 
nescu".

cativ care-i produce, 
deduc dintr-o poemă, 
o blinda iritare) sînt 
naturismul, solidarita
tea ființei cu regnu
rile lumii. Mărul, cri
nul, răsura, fragii, 
ierburile crude sint 
„verbe", deci acțiuni 
suave de construcție 
în ordinea firii, și 
cheamă ca atare „cir
cumstanța" poemului, 
înțeles ca un act de 
partizanat pentru for
țele vieții : „Aici, , in 
împărăția ierburilor 
crude / uiți moartea 
precum uitai in școală 
cindva / funcția com
plementelor circum
stanțiale. ./ E o miș
care secretă in aceste 
senine / și fără de 
preț corole sălbatice f 
incit ți se pare că ești 
luat drept martor / 
la întemeierea lumi
nii. / Toate se trec in 
emoția marilor dispa
riții / doar firul acesta 
de iarbă imprăfoșat / 
va mărturisi mai mult 
viitoarelor stele / de- 
cit bibliotecile noastre 
savante. / E o speran
ță, Și — poate — o 
împăcare / a celui exi
lat in sociologia ner
vurilor" (Verb).

Dacă evită, precum 
se vede, zarva pe care 
cei mai tineri o intro
duc în poezia „ecolo
gică", de încriminare 
adică a dezastrelor pe 
care veacul tehnicist 
Ie provoacă în natură, 
Titus Vijeu ocolește 
în egală măsură gran
dilocvența pe care 
unii autori o cred o- 
bligatorie în lirică. La 
el. versul celebrator 
de țară, glorificarea 
permanențelor spiri
tuale românești (Trei
me, Letopiseț) păs
trează intonația fi
rească, respirația nor
mală a sentimentului 
de comuniune cu pa
tria, atribute care dă
duseră anterior bune 
rezultate lirice în De
plasarea spre roșu 
(1974). întins în grîu e 
astfel o posibilă mos
tră de „laudă" șopti
tă. cu atît mai convin
gătoare, cu cît sen
timentul e mai lipsit 
de retorism, iar vibra
ția cosmică își asumă

fiorul cosmic : „De 
trei zile stau întins in 
grîu / și griul mă aco
peră ca o medalie, / 
mă cuprind de acest ■ 
griu patetic / cres- 
cînd uluitor, ca Greu- 
ceanu / un greier și-a 
început cintecul, / am 
tresărit de parcă ar fi 
sunat telefonul / (am 
întins mina brusc, 
pînă a-mi aminti. / că 
de trei zile stau întins 
in griu / și mă bucur). / 
Iar griul crește, iși 
mișcă umerii, / o, aici 
poți ști oricind, fără 
ziare / tot ceea ce se 
poate intimpla in Pa
trie. / «E bine, totul e 
bine»- — îmi spune 
griul patetic...".

Poet al nuanțelor, al 
imponderabilului su
fletesc, Titus Vijeu se 
simte atras insă și de 
versul cu tăietura sen
tențioasă, clamind — 
împotriva îndoielilor 
și a mlădibrilor de 
tot felul — certitudi
nea de a aparține unei 
țări și unei stirpe 
irevocabile, a celor 
care impun vieții im
perativul frumosului 
și al legii morale : 
„Poetu-i 'ultimul din 
fii / pe care soarele il 
vede, / mult prea de
vreme spre a-l ști, / 
mult prea tirziu pen
tru a-l crede. / EZ 
crește-n cîmpul plane
tar / înconjurat de 
ierburi multe, / spre 
Soare glăsuiește rar / 
și doar prin exprimări 
oculte. / ... / EZ trece 
■mândru, princiar, / pe 
coridoarele candorii / 
cînd lumea il aclamă, 
dar / dispare-n ceața 
aurorii. / ... / și totuși, 
intre Rău și Bine, / pe 
serpentine de ciment / 
poeții vor rămine 
încă, / decenii, secole, 
milenii / acei copii 
tăiați in stincă / pe 
care nu-nfloresc liche
nii !“ (O precizare). 
Rămine doar ca in vi
itor această orgolioasă 
precizare (și asuma
re 1) a unui regim de 
existență și creație să 
se regăsească și mai 
decis, ca o pecete in- 
confundabilă pe ceara 
caldă a poemului.

Ioan ADAM

Balade dunărene
Atmosfera vechilor 

balade dunărene, peste 
care se suprapune 
percepția dureroasei 
înstrăinări de natură, 
formează fondul tema
tic al • poeziei lui N. 
Grigore Mărășanu. A- 
cest volum*),  al cin
cilea, are chiar un 
titlu grăitor in acest 

, sens — Distanta din
tre mine și un iepure : 
distanța. metaforic 
vorbind, dintre civili- 

■ zatie și natură, dintre 
artificiu și naturalețe, 
dintre contrafacere și 
simplitate. Cele trei 
cicluri ale cărții. Far
mecul vieții în co
mun. Dreptul la aer. 
Invocație în noapte de 
sînziene sau vocea spe
ranței. sugerează si 
„conflictul" înscenat 
de această poezie, ce 
include in structura ei 
dacă nu o epică pro- 
priu-zisă, cel puțin un 
fior narativ. Hieratis
mul existentei „în co
mun". al vieții natura
le se răsfringe final
mente intr-un plan 
social mai larg, de 
acut interes ; această 
lume, deltă solară, 
unde viata și rosturile 
ei mustesc, este ame
nințată de „rugina ci
vilizației" •— poluarea. 
Este unul dintre peri
cole. amenințarea vi- 
zind armonia naturii, 
față de care poetul are 
un adevărat cult. 
Una dintre figuri
le cele mai frecven
te. mai ales în ultima 
parte a cărții, este

*) N. Grigore Mără
șanu : Distanța dintre 
mine și un iepure, 
Editura „Eminescu".

melancolia anelor, a 
fluviului dezlănțuit, 
dar care „rușinat și 
slugarnic va reveni la 
matcă". Acest „etern 
motiv de întoarceri" 
conține și nostalgia 
spațiului primordial, 
revenirea la spiritul și 
obiectele unei existen
te arhaice, plină de 
substanță. Viața pes
carilor dunăreni este 
paradisul pierdut : i- 
maginea pescarului 
bărbos, a cherhanalei 
și a taifasului, a focu
lui stins in vatră, a 
peștelui în lumina 
subțire. a malului 
sterp („trei salcîmi ră
niți /' de rafala unei 
mitraliere / și o tufă 
de scaieți înfloriți, / 
pe care fetele îi tund 
in seara de Drăgaică / 
și-i înfig in stre
șini..."), a podului de 
gheată crăpind „în 
lungi brazde", a pă- 
mintului .asemenea 
jderului cu pușca in 
față" — toate converg 
însă și spre o semnifi
cație generală, ne care 
volumul cu titlu me- 
taforic-ludiC al lui N. 
Grigore Mărășanu o 
ipostaziază pe întreg 
parcursul său. Nostal
gia forțelor originare 
ale fluviului reliefea
ză glasul învăluit de 
umbre al strămoșilor. 
Ideea de continuitate, 
gestul scormonitor al 
celui adine împlîntat 
în scatiul himeric și 
baladesc, spațiu sfîr- 

■ șind in înalta Cîmpie 
solară. se menține 
permanent ca o ten
siune a acestei poezii.

Volumele lui N. Gri
gore Mărășanu aduc în 
creația contemporană

poezia Dunării, cu 
acel ținut spectaculos 
recreat în imaginație 
(Insula Mare a Brăi
lei) și. desigur, cu efu-, 
ziunile unui suflet e- 
vanescent. ale . cărui 
risipiri în natură sînt 
tot atitea identificări. 
Mai dramatic. Distan- 
ța.„ nu este decit apa
rent un volum inde
pendent de celelalte. 
Percepția este acum 
mai „dură", aceasta și 
datorită răsfringerii 
sociale mai accentua
te. Atmosfera balades- 
că asigură, ca și in 
poezii mai vechi, doza 
de miraculos, efectele 
fiind remarcabile. Un 
frumos poem este. în 
acest sens. Vinătoare 
de cormorani, ale
gorie a orgoliului na
turii „îmblinzite" de 
ființa umană, dar, în 
același timp, și al li
bertății ei absolute, de 
neînfrânt : „Iar noi, 
dedati unui rivnit 
măcel, / prindeam, cu 
undiți păsări mari 
din cer ? // ... / Ză
ceau giscanii rupțl de 
cap pe punte / Cit 
pregăteam uneltele mă
runte. / în care-nfipți 
îi rumeneam pe vatră. 
/ Simțeam în mine foa
mea cum mă latră // 
Și dam să satur o a- 
d'incă gură ! cu hălci 
aromitoare de friptu
ră ! /Și mă gândeam 
că pasărea flămîndă 
nu în siaj, ci-n mine 
stă la pândă...".

Volum unitar. Dis
tanța dintre mine și 
un iepure este dovada 
maturității literare a 
autorului.

Costin TUCHILA

^QCARNETâMUZICAL^l' Cluj. La cabinetul județean

Cine a răsfoit cu 
atentie presa anilor 
1856—186,4 a putut re
marca locul pre
ponderent detinut de 
fanfarele militare in 
viața cotidiană a ce
lor două principate, 
dar mai ales entuzias
mul stârnit în rindu- 
rile maselor din pe
rioada domniei lui 
Alexandru Ioan Cuza, 
cind nu a existat a- 
proape nici un mo
ment politic, social, 
cultural-artistic, fără 
participarea acestor 
formații proaspăt în-, 
ființate în cadrul ar
matei. Iată deci, in 
clipa cînd gorniștii, 
toboșarii și liriștii- 
militari au anunțat 
începerea concertului 
muzicii reprezentati
ve a armatei cu 
Marșul Unirii de Ale
xandru Flechtenma- 
cher (1823—1893), în
tregul public al Ate
neului Român a pă
truns direct in atmos
fera epocii. Timp de 
aproape două ore am 
trăit parcă aievea is
toria celor 125 de ani 
de lupte, aspirații și 
înfăptuiri patriotice

ale greu-încercatului 
neam românesc, mu
zica dovedindu-se din 
nou același' tălmăcitor 
fidel al sentimentelor 
de solidaritate și în
frățire care au sprijinit 
permanent idealul de 
unitate națională.

Organizat de Uniu-

cumente și partituri 
— că muzica ro
mânească a fost o 
prezență activă în via
ța poporului nostru, 
in marile epoci de 
luptă pentru eliberare 
națională și socială, 
contribuind efectiv la 
împlinirea idealurilor

Ionel G. Brătianu. Ti- 
motei Popovici și Ci- 
prian Porumbescu, la 
care s-au adăugat noi
le creații ale compozi
torilor contemporani 
Emilian Ursu, Florin 
Comișel și Sergiu Ere- 
mia. Dispunem as
tăzi, totodată, de for-

samblu vocal se des
fășoară complex în- 
tr-un cîntec precum- 
„Unire, de-a pururi" 
de Sergiu Eremia. Ele 
se afirmă impresio
nant în lirica piesă a 
aceluiași compozitor, 
intitulată „Omagiu", 
creație scrisă pentru

Vibrantele acorduri 
ale cîntecului patriotic

nea compozitorilor și 
muzicologilor în cola
borare cu Inspectora
tul general al Muzici
lor Militare, memora
bilul concert vocal- 
simfonic care a avut 
loc la Ateneul Ro
mân, condus de col. 
Emilian Ursu, a în
mănuncheat cîteva 
din cele mai îndrăgite 
și reprezentative lu
crări ale creatorilor 
noștri de ieri și de azi. 
Este un adevăr indu
bitabil — consem
nat de nenumărate do-

de viață materială și 
spirituală, constituin- 
du-se înitr-o vibrantă 
cronică sensibilă a is
toriei, puțind să ani
me in conștiința ge
nerațiilor înaltele as
pirații ale națiunii 
noastre.

Stau mărturie pagi
nile muzicale de tra
dițională evocare a 
momentelor de uni
tate spirituală, semna
te de Gavriil Musices- 
cu, Ion Vidu. Alexan
dru Flechtenmacher,

mâții capabile să dea 
viață emoționantă a- 
cestor cântece nemuri
toare. Așa, de pil
dă, aflat într-o exce
lentă formă vocală 
(datorită experimenta
tului maestru Gheor
ghe Popescu), corul 
bărbătesc al ansamblu
lui „Doina" dispune de 
un cumul de calități 
artistice ce transfor
mă fiecare lucrare în
tr-o adevărată bijute
rie sonoră. Valențele 
acestui excelent an-

aniversarea zilei de 
naștere a tovarășei 
Elena Ceaușescu. în 
același timp, corul 
bărbătesc al „Doinei" 
dă glas mărețelor a- 
corduri ale odei „Co
mandantului suprem" 
de Emilian Ursu. A- 
celeași înălțătoare mo
mente sînt prezente 
în finalul oratoriului 
„Glorie" (partea a 
III-a) de Emilian Ur
su vastă frescă muzi
cală inspirată din lupta 
clasei muncitoare.

La o superioară ten
siune artistică s-a 
prezentat muzica re
prezentativă a arma
tei in cîteva piese de 
reală răspundere și di
ficultate profesională : 
Uvertura Moldova de 
Eduard Caudella. Briul 
de Paul Constantines- 
cu și suita Mihai Vi
teazul de Tiberiu Olah.

Ascultînd vocile so
liștilor Operei Româ
ne, Elvira Cîrje, Pom
pei Hărășteanu, Lu
cian Marinescu, Mar
cel Angelescu și al 
sopranei Ansamblului 
armatei „Doina", Ve
ronica Ionescu, ni s-a 
impus un adevăr ce 
nu mai trebuie mo
tivat : fanfara militară 
de suplețe și aleasă 
muzicalitate poate sus
ține vocea umană cu 
același succes ca or
chestra de coarde !

Cu un asemenea 
repertoriu de cintece 
patriotice și cu ase
menea interpreți nu 
ne rămine decît să 
ne dorim mai des a- 
semenea concerte.

pentru activitate ideologică și po- 
litico-educativă a avut loc un 
schimb de experiență pe probleme 
ale educației materialist-științifice. 
Au participat membrii comisiei ju
dețene de răspîndire a cunoștințe
lor cultural-științifice și tehnice, 
responsabili ai comisiilor brigăzi
lor științifice din 'municipii, orașe 
și comune, care au dezbătut aspec
te privind formele și metodele fo
losite în activitatea de educație 
materialist-științifică peptru pro
movarea activă a concepției revo
luționare a partidului nostru des
pre lume și viață. (AI. Mureșan).

Teleorman, In 10316 comu"
nele județului se desfășoară o 
amplă manifestare politico-educa- 
tivă și cultural-artistică, intitulată 
„Căminul cultural în sprijinul pro
ducției". Sînt organizate dezbateri 
cu membrii cooperatori, mecaniza
tori și specialiști din unitățile agri
cole, expuneri, expoziții- de artă 
populară și de carte, concursuri 
gen. „Cine*  știe cîștigă", spectacole 
dedicate fruntașilor în producție. 
(Stan Ștefan).

Viorel COSMA

lași, La Ia?i s_a desfășurat o 
nouă ediție a „Zilelor revistei «Cro
nica»", importantă manifestare cul- 
tural-științifică, menită să contri
buie la lărgirea orizontului tema
tic al publicației, la adincirea dia
logului cu cititorii și colaboratorii. 
(Manole Corcaci).

Bihor. 1° 21 l°calități din ju
dețul Bihor a început Festivalul

de. teatru scurt „Scena șl viața". 
Manifestarea iși propune să impul
sioneze activitatea formațiilor tea
trale și a colectivelor de montaj 
literar-muzical, să promoveze mai 
hotărit în repertoriul acestora piesa 
contemporană intr-un act, poezia 
patriotică. Cu acest prilej, sub 
forma unui dialog pe aceeași sce
nă, duminică de duminică, pe 
parcursul lunilor februarie și mar
tie, se realizează interesante și

CARNET CULTURAL

atractive spectacole cu public. 
(Ioan Laza).

Ialomița. cinstea fruntași
lor în producție din agricultura 
județului Ialomița, la Casa de cul
tură a sindicatelor din Slobozia a 
avut loc un spectacol folcloric sub 
genericul „Omagiu muncii". La 
spectacol și-au adus contribuția 
artiștii amatori laureați ai Festiva
lului național „Cîntarea României". 
(Mihai Vișoiu).

Alba. localitățile din zona
Munților Apuseni s-a desfășurat 
cea de-a 14-a ediție a Festivalu
lui „Inimi fierbinți în țara de 
piatră", organizat de comitetul ju
dețean U.T.C. și comitetul jude
țean pentru cultură și educație so
cialistă. Manifestările au debutat 
cu un spectacol prezentat de for
mații laureate ale Festivalului na
țional „Cîntarea României" la Casa 
de cultură din orașul Abrud. In

încheierea manifestărilor a
prezentat spectacolul-concurs de 
obiceiuri și tradiții folclorice 
„Joacă moțul cu moața". (Ștefan 
Dinică).

Satu Mare. Sub genericul
„Pagini orchestrale nemuritoare 
din creația muzicală românească și 
universală", orchestra simfonică a 
Filarmonicii de stat din Satu Mare 
a inaugurat un • ciclu de concerte- 
lecții educative pentru elevii din 
orașele și comunele județului. Di
ferențiate tematic pe trei cicluri 
de învățământ — primar, gimnazial 
și liceal — concertele educative 
vor contribui la educația patrioti
că, revoluționară, umanistă și este
tică a zecilor de mii de elevi săt
măreni. (Octav Grumeza).

Brăila. „Epopeea apărării u- 
nității naționale" — este genericul 
expoziției filatelice deschise la se
diul filialei Brăila a Asociației fi- 
lateliștilor din România. Sînt expu
se mărci, plicuri, cărți poștale și 
alte piese filatelice care ilustrează 
momente semnificative din istoria 
luptei pentru independență națio
nală a poporului român. (Corneliu 
Ifrim).

Constanța. Ansamblul de
balet contemporan și clasic al Tea
trului „Fantasio" din Constanța a 
prezentat pe scena noii case de cul
tură a sindicatelor din localitate
premiera spectacolului „Spărgăto
rul de nuci" de Ceaikovski. Core
grafia spectacolului este semnată
de artistul emerit Oleg Danovschi.
(George Mihăescu).
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului Finlandei
(Urmare din pag. I)

îhmînînd scrisorile de acredita
re, ambasadorul JUSSI MONTONEN 
a transmis președintelui Nicolae' 
Ceaușescu cele mai bune urări prie
tenești de fericire personală, de 
prosperitate pentru poporul român, 
din partea președintelui Finlandei, 
Mauno Koivisto.

în cuvîntarea prezentată de am
basador se arată că guvernul finlan
dez apreciază in mod deosebit rela
țiile dintre cele două țări, bazate pe 
o îndelungată tradiție de prietenie 
și colaborare multilaterală.

Relevindu-se că România și Fin
landa au puncte de vedere apropiate 
in legătură cu principalele probleme 
ale vieții internaționale — dintre 
care se evidențiază securitatea euro
peană, lupta pentru pace și dezar
mare, crearea unor zone denucleari- 
zate, înfăptuirea unei noi ordini 
economice internaționale — în cu- 
vîntare se subliniază că acest lucru 
constituie unul dintre factorii favo
rabili dezvoltării schimburilor bila
terale. ai întăririi Conlucrării nomâ- 
no-finlandeze pe arena internațio
nală.

SOSIREA IN CAPITALA A MINISTRULUI AFACERILOR 
EXTERNE AL REPUBLICII VOLTA SUPERIOARĂ

Joi după-amiază a sosit în Capita
lă Arba Hama Diallo, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Volta 
Superioară, care face o vizită in țara 
noastră.

în aceeași zi au început convorbi
rile oficiale între ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România. Ștefan Andrei, și ministrul

Sport de origine japoneză, deose
bit de spectaculos și atractiv pentru 

neri, judoul a pătruns nu de mult 
1 țara noastră. Dar, datorită ci- 
wva pricepuți și inimoși maeștri, 
ît și ușurinței de adaptare a spor- 
vilor noștri la caracteristicile aceș
ti lupte cu procedee complicate și 
ipide, în multe zone ale țării 
idoul a și prins rădăcini, bucu- 

; îndu-se de mulți practicanți. A be
neficiat și de serviciile unei fede- 
îții de specialitate, condusă cu 
sultă competență și mult suflet, 
jstfel că au apărut curind centre 
‘e judo in toate județele și centre 
ie mare performanță la București, 
Făgăraș, Brașov, 1 Iași, Plbpeni, 
liercurea-Ciuc 'ș.a.rh.d. ' Bineînțeles, 

n-au întîrziat nici afirmările in
ternaționale : titluri de campioni 
balcanici, chiar de campioni eu- 
■openi, medalii la campionatele 
nondiale. La Olimpiada precedentă, 
lin 1980, pentru prima dată au 
concurat și judocani români. N-au 
reușit insă, atunci, să. urce pe 
podium. Vor reuși peste cîteva luni 
consacrarea olimpică, la Los Ange
les ? Pentru a cunoaște cîteva ele
mente ce ne-ar putea ajuta să pre
figurăm cit de cit un răspuns la 
această întrebare, i-am vizitat pe 
judocanii din lotul olimpic la locul 
unde efectuau o' pregătire de iarnă 
centralizată.; Poiana Brașov.

îi găsim in sala „Ruia" : 29 de 
bărbați tineri și voinici, îmbrăcați 
în tradiționalele kimonouri din pin- 
ză specială, execută — individual 
sau perechi — exerciții fizice difi
cile ori procedee tehnice pe care 
nu le Înțelegem, dar cărora le. ad
mirăm eficiența și spectaculozitatea. 
Așteptăm, evident, pauza — care 
avea să survină abia la ora prinzu- 
lui — și incepem convorbirea pentru 
care venisem. Interlocutori : Anton 
Muraru (secretarul responsabil al 
Federației de judo), Alexandru Va- 
sile (antrenor principal) și Dorin 
Gavra (antrenor secund). Din dis
cuțiile noastre prelungite, și repe
tate sub altă formă la alte antrena
mente, am sintetizat următoarele...

La acest stagiu . de pregătire la 
Poiana Brașov se află 23 de spor
tivi : 9 din grupa olimpică și 14 din 
lotul republican de perspectivă ; cei 
6 care completau numărul de 29 din 
acele zile erau invitați de la clubul 
din Făgăraș (in alte perioade vor fi 
invitați de la alte cluburi) pentru a 
servi ca parteneri selecționabililor. 
Exercițiile la care asistam erau, de 
fapt, norme fizice și tehnice de 
control la care olimpicii erau supuși 
la incheierea unui ciclu de pregă
tire. Ciclul întii a fost consacrat 
pregătirii fizice generale și învăță
rii unor noi procedee tehnico-tac- 
tice. Pregătirea viitoare va avea ca 
obiective : individualizările și auto
matizările, verificările competițio- 
nale și atingerea virfului de formă 
sportivă.

Cum a arătat programul de 
Iarnă ?

în fiecare săptămină, cite 18 an
trenamente. Plus înviorarea de di
mineață, care cuprinde o alergare 
de... 5 kilometri. 60 la sută din pro
gram a fost consacrat pregătirii fi
zice — 40 la sută celei tehnice ; în 
ciclurile tirmătoare raportul se va 
schimba treptat : 50 la sută — 50 la 
sută și apoi 60 la sută fizic — 40 
Ia sută tehnic. Pînă la ora „LOȘ 
Angeles", fiecare sportiv va acumula

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru salutul transmis 
și a adresat la rândul său președin
telui Mauno Koivisto Cele mai cor
diale urări de sănătate și fericire, 
de prosperitate și pace pentru poporul 
finlandez prieten.

în cuvîntarea de răspuns a șefu
lui statului român este exprimată 
satisfacția față de cursul ascendent 
al tradiționalelor relații de prietenie 
și colaborare dintre România,și Fin
landa, relevîndu-se că potențialul 
economic al celor două țări permite 
creșterea mai accentuată a schimbu
rilor comerciale, intensificarea și di
versificarea cooperării industriale, 
tehnico-științifice și în alte domenii 
de activitate.

în legătură cu activitatea interna
țională, în cuvîntare este pusă în 
evidență atenția deosebită pe care 
România o acordă problemei funda
mentale a timpurilor noastre — 
oprirea cursei înarmărilor, îndeosebi 
a celor nucleare, înlăturarea perico
lului de război, asigurarea dreptu
lui la viață, la dezvoltare liberă a 
tuturor popoarelor. în continuare se 
menționează că România militează 
consecvent pentru promovarea coo
perării și securității în Europa, par

afacerilor externe al Republicii Vol- 
« ta Superioară.

în cadrul convorbirilor sânt abor
date probleme privind stadiul actual 
și perspectivele dezvoltării relațiilor 
bilaterale în domenii de interes co
mun. precum și aspecte ale vieții po
litice internaționale.

(Agerpres)

o pregătire de aproape 1 500 de ore. 
Toți olimpicii de la judo sînt per
fect sănătoși și se supun rigorilor 
pregătirii cu dăruire și dorință de 
afirmare. Chiar aci, la Poiariă, au 
fost supuși recent controlului com
plex al unei brigăzi venite de la 
Centrul de medicină sportivă din 
București ; „am ieșit cu toții foarte 
bine" — se mîndreau sportivii.
. întrebind dacă in pregătirile olim
pice se ține seama și de învățămin
tele anului competițional 1983, ni 
s-a răspuns :

SPORTIVII DE LA JUDO :

1500 de ore pe drumul consacrării

în anul precedent, după jgum se 
știe, primul examen a fost ratat : 
nici o medalie la Europenele de la 
Paris (în mai). De ce ? Conducerea 
federației apreciază că, îndeosebi, 
din vina fostului antrenor principal 
al lotului — care lucra „după 
ureche" și nu accepta nici o suges
tie de modernizare a antrena
mentelor. Pentru Mondialele de la 
Moscovă (octombrie) a fost adus 
noul antrenor, s-a schimbat meto
dologia de pregătire și : două me
dalii de bronz, prin Mircea Frătica 
și Mihai Cioc. în același sistem și 
în același spirit ca in cazul Mon
dialelor se lucrează și pentru Olim
piadă.

Lotul olimpic dc judo se bucură 
de sprijnul factorilor cu îndatoriri 
în acest sens ?

Acum, da. însă sprijinul așteptat 
a venit destul de tîrziu. După 
Olimpiada de la Moscova (la care 
judoul nu a reușit să ia- nici o 
medalie), nimeni nu s-a mai uitat 
la acest sport cu elemente tinere și 
talentate, de perspectivă. „Ne-am

BELGRAD 16 (Agerpres). — Cea 
de-a XlV-a ediție a Jocurilor olim
pice de iarnă de la Sarajevo se 
apropie de sfirșit. Joi s-au disputat 
și cele două probe de coborire care 
din cauza timpului nefavorabil, vis
col în primele zile, apoi vizibilitate 
redusă din cauza ceții, fuseseră ami
nate în citcva rînduri. La feminin, 
pe o pirtie în lungime de 1 965 m, 
trasată pe muntele Jahorina, victo
ria a revenit schioare! elvețiene 
Michaela Figini, cronometrată cu 
timpul de ri3”36/100. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Maria Walliser 
(Elveția), Olga Harvatova (Ceho
slovacia), Ariane Ehrat (Elveția), 
Jana Gantnerova (Cehoslovacia).

Cu o mare surpriză s-a încheiat 
proba masculină de coborire cîști- 
gată de americanul Bill Johnson — 
l’45”59/100, urmat de Peter Mîîller 
(Elveția), Anton Steiner (Austria), 
Pirmin Zurbriggen (Elveția), Hel
mut Hoeflehner (Austria) și Urs 
Raeber (Elveția). întrecerea s-a 
desfășurat pe muntele Bielașnița, 

ticipă activ la Conferința de la 
Stockholm, considerind că aceasta 
poate avea un rol important în adop
tarea de măsuri concrete în direcția 
sporirii încrederii și întăririi secu
rității pe continent, trecerii la dezar
mare, și în primul rînd la dezar
mare nucleară.

în cuvântare se arată că Româ
nia acționează cu perseverență pen
tru transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii, colaborării și bunei 
vecinătăți, susținind, totodată, pro
punerile vizînd crearea de zone 
denuclearizate în centrul și nordul 
Europei, în alte zone ale lumii.

Șeful statului român a urat nou
lui ambasador succes deplin in mi
siunea ce i-a fost încredințată și l-a 
asigurat de întregul sprijin al Con
siliului de Stat, al guvernului român 
și al său personal.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire 
cordială cu ambasadorul Finlandei, 
Jussi Montonen.

La solemnitate și convorbire au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Dumitru 
Apostoiu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

vremea

JOCURILE OLIMPICE DE

Cronica zilei
Cu prilejul Împlinirii a 51 de ani 

de Ia eroicele lupte muncitorești din 
ianuarie-februarie 1933, la plăcile 
comemorative de la Uzinele „Grivi- 
ța Roșie" și din fața Ministerului 
Transporturilor și Telecomunicații
lor, reprezentanți ai ministerului, 
Uniunii sindicatelor de ramură, Di
recției regionale C.F.R,-București, 
Centralei de construcții căi ferate și 
ai întreprinderilor mecanice de ma
terial rulant și de utilaj chimic „Gri- 
vița Roșie" au depus, joi dimineața, 
coroane de flori.

tv
13,00 Telex 1
15,05 Politehnica TV. Matematică. Pro

bleme de geometrie în spațiu. 
Consultații pentru admiterea în 
învătămîntul superior tehnic

15,25 Viața culturală
15.50 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
16,00 Emisiune in limba germană
16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Actualitatea in economie
20.30 Cintece pe adresa dv. (color)
20,40 Cadran mondial. Concepția și con

siderentele președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind măsuri de în
credere șl securitate șl pentru de
zarmare în Europa

21,00 Telefiimoteoa de aur — Ama 
Pellea (parțial color). Medalion 
cinematografic și teatral

21.50 Telejurnal (parțial color) 

lui in creștere ușoară, spre sfîrșltal 
intervalului. Temperaturile minime vor 
oscila între minus 17 și minus 7 grade, 
mai coborîte in Transilvania, iar cele 
maxime Intre minus 7 și plus 3 grade. 
Ceață locală, cu depunere de chiciură. 
In București : Vremea va fi rece, ge
roasă în prima noapte. Cerul va fi 
schimbător. Va ninge slab, vîntul va 
sufla moderat, cu intensificări de 
scurtă durată din sectorul estic. Tem
peratura aerului în creștere ușoară spre 
sfirșitul intervalului. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 12 și minus 8 
grade, iar cele maxime între minus 4 șl 
plus 1 grad. (Otilia Diaconu, meteoro
log de serviciu).

babil, prin Mircea Frătica (27 de ani, 
de Ia Nitramonia Făgăraș — cam
pion european 1982, medaliat cu 
bronz la Mondialele 1983). De ase
menea, prin Mihai Cioc (23 de ani, 
de lâ Dinamo Brașov — și el meda
liat la Mondialele de anul trecut). 
Șanse va avea și cine ne va repre
zenta la categoria 65 kilograme : 
Constantin Nicolae (28 de ani — Di
namo București, fost vicecampion 
mondial), sau tinărul IIîc. Șcrban (21 
de ani — Dinamo București)-.-- F ade
vărat că Nicolae a avut un afumai 
slab în 1983 (din pricină că adversă'* * 
rii îi „fotografiaseră" stilul de luptă); * 
acum și-a schimbat tehnica și, dacă 
va reuși s-o perfecționeze, va fi . 
greu de contracarat. Șapsele„de..mer.~: 
dalii continuă cu Gheorghe Dani (23 
de ani — I.E.F.S. București), Costel 
Năftică (26 de ani — Politehnica 
Iași), Silviu Lazăr (20 de ani — Di
namo București — medaliat la Euro
penele de juniori) și cel ce va fi 
ales pentru categoria 71 kg : vetera
nul Simion Toplicean (27 de ani — 
Dinamo Brașov) ori Nagy Ștefan 
(19 ani — Steaua București — me
daliat la Europenele de juniori). Pe 
lingă acești olimpici, se pregătesc și 
alți doi juniori de viitor : Adrian 
Mudura (19 ani — Steaua) și Adrian 
Clinei (18 ani — Metalul Plopeni — 
cel mai tinăr component al lotului 
olimpic).

Timpul probabil pentru intervalul cu
prins între 17 februarie, ora 20 — 20 
februarie, ora 20. In țară : vremea va 
fl rece, geroasă noaptea și dimineața, 
îndeosebi în centrul țării. Cerul, va
riabil, va prezenta înnorărl mai pro
nunțate în sudul și estul țării, unde 
pe alocuri va ninge slab. Vîntul va 
sufla slab, pînă la moderat, cu unele 
Intensificări în Moldova, Bărăgan și 
Dobfogea din. sectorul nord-est, visco
lind izolat zăpada. Temperatura aeru

făcut singuri loc cu coatele" (ni se 
spune) și au reapărut succesele la 
Europene, la Mondiale. Abia din 
decembrie 1933, cînd a început să. 
se simtă presiunea Olimpiadei 1984,' 
s-au apropiat iarăși tovarășii de 
noi ; acum avem, intr-adevăr, ceea 
ce ne trebuie, inclusiv metodist, 
maseur, aparat video etc".

Și se speră că ajutorul, deși în
tîrziat, va da roade ?

Se speră. încă înainte de Olim
piadă, edificatoare vor fi concursu-' 
rile intermediare : întrecerile balca

nice (în martie — Grecia), interna
ționalele României (în aprilie), 
campionatele europene (in mai — 
Belgia).

Se va participa Ia Europene cu lo
tul olimpic ? E bine să se atingă 
virf de formă cu numai două luni
înainte de olimpiadă ?

Conducerea lotului si cea a federa
ției nu știu cu ce sportivi ne vom 
prezenta la Europene. Opinia sa este 
insă că n-ar trebui forțați sportivii 
consacrați, mai nimerit ar fi ca aceș
tia să-și urmeze programul lor pen
tru Los Angeles, iar la Europene să 
ne reprezinte cei tineri — pentru a 
ciștiga experiență, pentru a se cu
noaște unii posibili adversari olim
pici. Așa ni se pare și nouă înțe
lept, și ne manifestăm încrederea că 
cei ce vor decide vor ține seama de 
opinia antrenorilor și a federației.

Și, în sfirșit, este posibil să înre
gistrăm la Los Angeles prima meda
lie Olimpică pentru judoul româ
nesc ?

Sîntem asigurați (atît cit se pot 
da asigurări la această oră) că există 
șanse reale. Prin cine ? Cel mai pro- 

pe o pirtie in lungime de 3 066 m, 
cu o diferență de nivel de 803 m.

în concursul de patinaj viteză, ce 
se desfășoară pe pista de la com
plexul Zetra. sportivul canadian 
Gaetan Boucher și-a adjudecat 
proba de 1 500 m, cucerind astfel 
a 2-a medalie de aur la aceste în
treceri olimpice, după cea obținută 
marți în proba de 1 000 m. învin
gătorul a acoperit distanța în 
timpul de l’58”36/100, fiind urmat în 
clasament de Serghei Hlebnikov 
(U.R.S.S.), Oleg Bojev (U.R.S.S.), 
Hans van Helden (Franța), Andreas 
Ehrig (R.D.G.), Andreas Dietei 
(R.D.G.). Tiberiu Kopacz (România) 
s-a situat pe locul 22 cu timpul de 
2’02”38/100.

Medalia de aur în proba mascu
lină de ștafetă 4X10 km a fost 
cucerită de echipa Suediei (Thomas 
Wassberg, Benny Kholberg, Jan 
Ottosson, Gunde Svan), schiorii scan
dinavi avind Ia finiș un avans de 
numai 10 secunde față de a 2-a

Probleme ?
Am aflat că, din decembrie încoa

ce, nu mai sint probleme importan
te care ar putea fi rezolvate și nu 
s-au rezolvaț. Totuși, cei de la lotul 
olimpic (porrjind de la unele con
statări numai de ei făcute) solicită 
ca la apropiatele campionate națio
nale de judo să se instituie control 
medical înainte de concurs — obli
gatoriu Ia toate categoriile, la toți 
sportivii. Ar fi și în spiritul uzanțe
lor internaționale, și in spiritul loia
lității luptei și al grijii față de spor
tivi.

în rest, cum spuneam, n-ar fi pro
bleme.

Atunci — spor la pregătiri, dragi 
judocani olimpici !

Gheorqhe MITROI

IARNĂ
clasată, formația U.R.S.S. Pe locul 
3, la l’25”l/10, s-a clasat selecționata 
Finlandei. Echipa învingătoare a 
realizat timpul total de lh55’06”3/10.

Pe pîrtia de pe muntele Trebe- 
vici, echipajele de bob 4 persoane 
au efectuat cite două coborîri de 
control, cel mai bun timp fiind în
registrat de formațiile R.D. Ger
mane, ambele cu l’40”94/100. Au ur
mat in ordine Elveția I — 1’41”
047100, Elveția II — l’42”03/100, R.F. 
Germania I — l’42”23/100, România 
— 1’42”74/100, Franța — l’42”81/100, 
Austria — 1’ 42”90/100 etc.

S-au încheiat meciurile din gru
pele preliminare ale competiției de 
hochei pe gheață, pentru turneul 
final obținînd calificarea reprezen
tativele U.R.S.S., Cehoslovaciei, Ca
nadei și Suediei.

Astăzi se va disputa proba femi
nină de slalom special, programul 
olimpic al zilei cuprinzînd. d'e ase
menea. primele două manșe la bob 
4 persoane, meciuri de hochei si la 
biatlon. ștafeta 4X7,5 km.

ÎNTRE 13 Șl 16 FEBRUARIE A AVUT LOC ÎN CAPITALĂ

Consfătuirea cadrelor didactice care predau științele 
sociale în învățămîntul superior

între 13 si 16 februarie s-a desfă
șurat în Capitală Consfătuirea ca
drelor didactice care predau științele 
sociale în institutele de învățământ 
superior, organizată din .inițiativa 
secretarului general’ al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. La lucrări au 
participat profesori de științe socia
le din toate centrele universitare, 
alte cadre didactice de specialitate, 
activiști de partid și ai Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști, 
cadre de Conducere din învățământ.

Consfătuirea a fost consacrată a- 
nalizei aprofundate a problemelor 
Privind predarea științelor sociale, 
precum și a măsurilor ce se impun 
pentru transpunerea neabătută in 
viată. în acest important domeniu 
de activitate, a orientărilor si sar
cinilor cuprinse in documentele 
Congresului al XII-lea si Conferin
ței Naționale ale partidului. în cu- 
vin țările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. la Plenara lărgită a C.C. 
al P.C.R. din iunie 1982 și la Con
sfătuirea de lucru de la Mangalia 
din august 1983.

în cadrul' expunerilor prezentate 
în plen, precum și in dezbaterile pe 
secțiuni — istorie, filozofie, econo
mie politică si socialism științific — 
s-au evidențiat realizările deosebite 
obținute de România în anii care 
au trecut de la Congresul al IX-lea 
al partidului. A fost subliniat fap
tul că acest! ani au pus in lumină 
rolul/hotăritor al tovarășului Nicolae 
Ceausescu în elaborarea strategiei 
dezvoltării si modernizării economi- 
co-sociale a patriei, in valorificarea 
superioară a bogățiilor naturale ale 
tării. în mobilizarea capacităților 
creatoare ale poporului. S-a relevat 
că marile înfăptuiri înregistrate în 
acest răstimp poartă pecetea perso
nalității remarcabile a secretarului 
general al partidului, care promo
vează cu clarviziune si neobosită 
energie un spirit revoluționar, pro
fund creator si inovator în toate do
meniile vieții politice, economice si 
sociale.

Dezbaterile au reliefat cu preg
nantă inestimabila valoare teoretică 
si practică a operei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a gîndirii sale 
revoluționare, contribuția sa la îm
bogățirea tezaurului teoriei revolu
ționare cu privire la construirea 
socialismului, in solutionarea pro
blemelor majore ale lumii contem
porane.

Participant!! au subliniat atenția 
deosebită pe care partidul, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. o acor
dă științelor sociale, rolului lor in 
activitatea ideologică a partidului, 
în educarea patriotică, revoluționa
ră a tineretului, a tuturor oameni
lor muncii. în formarea omului nou. 
cu o conștiință înaintată..

în cadrul lucrărilor s-a evidențiat 
că în concepția partidului nostru, a 
secretarului său general, activitatea 

■\politico-ideologică si de educație 
Steialistă reprezintă o componentă 
eșdxiț’.ală a ; întregului proces de 
construi,re a- socialismului-.,si comu-, 
nismuluk în acest sens, s-a men
ționat că >in activitatea politico- 
educativă &e formare si dezvoltare 
a conștiinței Socialiste a studenților 
un rol hotăritor revine învățămân
tului, ca unul dh. factorii primor
diali de modejare a omului nou. de
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ODIHNĂ Șl CURĂ BALNEARĂ ' r 
ÎN CONDIȚII AVANTAJOASE

Stațiunile Geoagiu-Băi, Moneasa, 
Vața-Băi, Lacu Sărat (unde se tra
tează cu succes afecțiunile reuma
tismale), Vatra Dornei și Buziaș 
(recomandate pentru tratarea boli
lor de inimă), Sîngeorz-Băi și Slă- 
nic Moldova (renumite în tratarea 
maladiilor tubului și aparatului di
gestiv) oferă și în această perioadă 
condiții optime pentru efectuarea 
curei balneare și a unui concediu 
reconfortant. în toate aceste sta
țiuni se asigură condiții de cazare 
confortabile, există baze de trata
ment dotate cu aparatură medicală 
modernă, iar factorii naturali de 
cură au o inaltă valoare terapeuti
că. în unele stațiuni, între locul de 

pregătire a unui tineret cu un larg 
orizont de gîndire. cunoaștere si în
țelegere. cu o atitudine înaintată 
fată de muncă si viată, cu un pu
ternic spirit revoluționar, patriotic, 
făuritor conștient al propriului său 
destin, al' viitorului socialist si co
munist al patriei. A fost relevat 
faptul că la realizarea acestei nobile 
sarcini a activității instructiv-edu- 
cative este chemat să contribuie cu 
competență, pasiune si dăruire pa
triotică întregul corp profesoral, dar 
mai ales cadrele didactice care pre
dau științele sociale, ce au datoria 
să-si perfecționeze necontenit pre
gătirea profesională si politico-ideo- 
Iogică. pentru a putea fi în perma
nentă Ia înălțimea misiunii încre
dințate de partid.

în spiritul exigentelor cuprinse în 
programul ideologic al partidului, al 
necesității de a se realiza o nouă 
calitate în predarea științelor socia
le si in educarea comunistă, patrio
tică a studenților, consfătuirea a 
scos în evidentă atît rezultatele bune 
obținute de cadrele didactice, cîit și 
o serie de lipsuri. A fost subliniată 
necesitatea întăririi spiritului de 
combativitate și fermitate ideologi
că fată de concepțiile și mentalită
țile înapoiate.

Prin întreaga sa desfășurare, con
sfătuirea a prilejuit un larg schimb 
de păreri asupra modalității de îm

Cadrele didactice care predau științele sociale tn învătămîntul su
perior vă roagă să primiți, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușesou, expresia sentimentelor de fierbinte recunoștință și inaltă 
admirație pentru înțelepciunea, consecvența revoluționară și devotamen
tul nestrămutat cu care conduceți poporul și țara pe calea socialismului 
multilateral dezvoltat, pentru contribuția determinantă la elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru. Ia 
îmbogățirea gîndirii teoretice, la soluționarea practică a problemelor edi
ficării noii orinduirj în România și a problemelor cardinale cu care se 
confruntă omenirea contemporană, pentru grija statornică dc care se 
bucură învățămintul și știința în patria noastră.

Strălucit arhitect al învătămîntului românesc contemporan, dumnea
voastră, mult stimate și iubite tovarășe secretar general, ați conferit noi 
dimensiuni calitative procesului complex de pregătire a tinerei generații, 
contribuind nemijlocit la afirmarea invățămîntului românesc. Laolaltă cu 
toți slujitorii școlii, dorim să vă exprimăm, din adîncul inimii, cele mai 
calde mulțumiri și întreaga noastră recunoștință pentru orientarea nouă, 
revoluționară pe care ați dat-o școlii românești, dezvoltării sale in strînsă 
legătură cu viața, ou producția și cercetarea științifică, cu ritmul înalt 
ai progresului economic și social al țării, pentru grija permanentă pa 
care o purtați asigurării unor condiții optime pentru ca toți tinerii patriei 
să învețe și să se dezvolte la cota maximă a capacităților pe care le au, 
să-și însușească tot ceea ce e nou și avansat în știință și tehnică, să se 
formeze ca oameni noi, cu o inaltă conștiință socialistă, devotați patriei, 
poporului și Partidului Comunist Român.

Fiind pe deplin conștienți — se arată In continuare In telegramă — 
că trebuie să intensificăm activitatea de pregătire profesională și politico- 
ideologică a tineretului studios, de educare a studenților în spiritul înal
telor principii revoluționare, ale eticii și echității socialiste, ale atașamen
tului și dragostei față de patrie, partid și popor, față de cauza socialismu
lui și comunismului, vom milita cu toată hotărirea pentru modelarea per
sonalității studenților în spiritul concepției științifice despre lume și viață 
a clasei muncitoare, pentru dezvoltarea la aceștia a combativității și 
intransigenței față de teoriile reacționare și obscurantiste, față de men
talitățile retrograde, înapoiate.

Pentru a ne onora înalta misiune încredințată de partid, vom spori 
exigența în primul rînd fată de noi înșine, față de propria noastră pre
gătire politioo-ideologică și științifică. însușindu-ne, pe deplin, sarcinile 
de mare însemnătate puse de dumneavoastră în acest domeniu, vom de
pune toate eforturile pentru a elimina neajunsurile ce se mai mențin 
în predarea disciplinelor de științe . sociale, pentru a asigura aprofun
darea de către studenți a gîndirii originale a partidului nostru și a întări 
caracterul educativ, militant, combativ al acestor obiecte de invățămînL 
Sintcm hoțărîti. să no aducem in mai mare măsură contribuția la cerce
tarea și soluționarea problemelor pe care ie ridică dezvoltarea societății 
socialiste românești în etapa actuală, la dialogul și confruntarea de idei 
pe plan internațional. Avem drept călăuză în întreaga noastră activitate 
îndemnul dumneavoastră spre o abordare dialectică, consecvent creatoare, 
a problemelor teoretice și practice, exemplul inaltci responsabilități revo
luționare, spiritul de dăruire patriotică ce vă caracterizează in tot co 
întreprindeți pentru binele și fericirea poporului român.
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cazare și servire a mesei și baza 
de tratament există legături direc
te prin pasarele acoperite și inte
rioare special amenajate.

Este de reținut faptul că, pînă în 
luna aprilie, cei cazați în unitățile 
hoteliere din stațiunile Geoagiu- 
Băi, Moneasa. Vatra Dornei, Bu
ziaș și Slănic Moldova beneficiază 
de importante reduceri la tarifele 
pentru cazare și masă.

Biletele se pot obține chiar în 
aceste zile de la agențiile și filia
lele de turism din întreaga țară.

In fotografie : Complexul bal
near „Hebe" din stațiunea Sin- 
georz-Băi. 

bunătățire a conținutului predării 
științelor sociale. în vederea sporirii 
aportului acestora la instruirea si 
educarea studenților, la însușirea 
profundă a politicii partidului, a 
ideilor si tezelor secretarului gene
ral al partidului, a contribuțiilor de 
amplă cuprindere si pregnantă ori
ginalitate aduse de tovarășul Nicolae 
Ceausescu la îmbogățirea teoriei și 
practicii construcției socialiste, a 
gândirii si experienței revoluționare 
universale.

Cadrele didactice participante Ia 
consfătuire și-au exprimat angaja
mentul de a face totul pentru în
făptuirea politicii partidului și a 
statului în domeniul învătămîntului. 
pentru ridicarea nivelului calitativ 
al predării și cercetării social-poli- 
tice românești, pentru sporirea fi
nalității lor educative, a contribu
ției la ridicarea conștiinței socialis
te a tineretului universitar, pregă
tind buni specialiști, pătrunși de spi
rit revoluționar, devotați trup și 
suflet partidului si statului nostru, 
cauzei socialismului și comunismu
lui. păcii și progresului.

în încheierea consfătuirii, partici- 
pantii au adresat o telegramă C.C. 
al P.C.R.. tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
partidului, președintele Republicii 
Socialiste România. în care se 
spune :

A APĂRUT: 
„REVISTA ROMANA 

DE STUDII 
^INTERNAȚIONALE" 

nr. 1 (69J./1981
Din' sumar : „Constituirea 

unui stat național european : 
România" (Dan Berindei) ; 
„Reuniunea de la Madrid, mo
ment semnificativ în viața po
litică europeană și internațio
nală" (Nicolae Iordache) ; „Re
lația tineret-pace și perspectiva 
Anului Internațional al Tinere
tului" (Dan Mihai Bârliba) ; 
„Neutralitatea permanentă și 
mișcarea de nealiniere — un 
punct de vedere austriac" (An
ton Pelinka) ; „Elaborarea Co
dului de conduită pentru socie
tățile transnaționale" (Ion 
M. Anghel, Viorel I. Anghel).

Revista mai cuprinde rubrici
le Note și comentarii, Juris- 
prudența română de drept al 
comerțului internațional, re
cenzii, Activitatea A.D.I.R.I.

Revista are și o ediție în limbi 
străine — „Revue Roumaine 
d'Etudes Internationales" — 
articole în limbile franceză, en
gleză și rusă.

■~K.

Tragere excepțională LOTO
Se reamintește celor ce do

resc să participe la prima tra
gere excepțională Loto din 
acest an că sîmbătă, 18 februa
rie 1984, este ultima zi de 
procurare a biletelor cu nume
rele preferate. După cum s-a 
mai anunțat, în cadrul a șapte 
extrageri in două faze, care în
sumează 66 de numere, se pot 
obține cîștiguri în autoturisme 
„Dacia 1 300“, mari sume de 
bani variabile și fixe și 
excursii peste hotare. Biletele 
de 25 lei varianta au drept de 
cîștiguri Ia toate extragerile. 
Se poate juca pe variante sim
ple, variante combinate și com
binații „cap de pod", achitate 
sută la sută sau în cotă de 25 la 
sută.

• ÎNCĂ UN PAS CĂ
TRE SINTEZA TERMO
NUCLEARĂ a fost făcut la 
Institutul tehnologic din Mas- 
sachuSets (S.U.A.) cu ajutorul 
instalației „Alcator-S“, in inte
riorul căreia a fost obținută 
plasmă de deuteriu cu o densi
tate si o durată suficiente pen
tru desfășurarea reacției de sin
teză termonucleară. Pentru de
clanșarea acestei reacții este 

, necesară crearea unei plasme 
cu o densitate de zece trilioane 
de nuclee de deuteriu sl tritlu 
într-un centimetru cub si men
ținerea ei la o temperatură de 
220 milioane grade Celsius timp 
de o secundă. Dacă prima si a 
treia condiție au putut fi înde
plinite, cea de-a doua încă nu,

temperatura atinsă în camera 
inelară a instalației ..Alcator-S“ 
fiind de numai 18 milioane de 
grade.

® AGRICULTURĂ PE
...PIETRIȘ. Cultivarea unor
plante prin metoda așa-zis hi-
droponică. în sere, este practi
cată in prezent in numeroase 
orașe din Uniunea Sovietică.
chiar si dincolo de Cercul po
lar. La institutul pentru pro
bleme agrochimice si culturi 
hidroponice al Academiei de 
Științe a R.S.S. Armene s-a tre
cut la aplicarea acestei metode 
Si în cîmp deschis : ..Cimpul" 
este alcătuit din recipiente de 
beton sau plastic umplute cu 
pietriș, in care se toarnă o so

luție nutritivă. Administrarea 
soluției si aradul ei de concen
trare sint reglate automat. în 
aceste recipiente se cultivă 
morcovi, ceapă, telină. mărar, 
dar îndeosebi plante medicinale 
si aromatice. Rezultatele sint 
uneori neobișnuite. Plantațiile 
clasice de geranium, de pildă, 
nu dau mai mult de 25 de tone 
de vegetație la hectar. în timp 
ce prin noua metodă recolta ob
ținută este de cinci ori mai 
mare, fără ca această creștere 
spectaculoasă să aibă vreo con
secință negativă asupra calității 
uleiului aromat ce se extrage 
din acest arbust.

© RELICVE PERICU
LOASE. In pofida celor a- 
proape 40 de ani care au trecut

Ov.‘. n Pretutindeni
de la sfirșitul celui de-al doilea 
război mondial, numeroase zone 
ale globului sint încă presărate 
cu bombe, mine si obuze neex
plodate — se relevă intr-un ra
port al O.N.U. consacrat mediu
lui înconjurător. După ce arată 
că. printr-o vastă activitate 
desfășurată pentru identificarea 
acestora. în perioada postbelică 
au fost făcute inofensive 15 mi
lioane de mine si 74 milioane 
de alte dispozitive explozive — 
în Polonia, 1 milion — în Fin
landa, circa 718 000 — în Berli
nul Occidental. Raportul men

ționează că în Franța continuă 
să cerceteze teritoriul 10 echipe, 
cuprinzînd 90 de specialiști, 
care numai în anul 1978 au dis
trus peste 13 000 de dispozitive 
explozive, iar în Olanda 50 de 
specialiști lucrează in același 
sens.

© O NOUĂ METODĂ 
DE STERILIZARE A PRO
DUSELOR ALIMENTARE 
cu ajutorul microundelor a fost 
pusă la punct de către inventa
torul suedez Lennart Stens-

trem. Alimentele, fructele sl le
gumele îsi păstrează gustul, as
pectul exterior si consistenta 
luni de zile, la temperatura ca
merei. mult mai bine decit prin 
înghețare in stare proaspătă, 
asigurindu-se. totodată, si o 
substanțială reducere a consu
mului de energie electrică. Sin
gura condiție este ca alimentele 
să fie ambalate ermetic. Astfel, 
afirmă inventatorul, frigiderele 
ar putea deveni, în curînd, de 
prisos. Se va ieftini și transpor
tul produselor alimentare, ne- 
maifiind necesare camioane și 
vagoane frigorifice. Tehnologia 
propusă de el a și fost patenta
tă în numeroase țări, iar în 
Suedia a fost constituită o socie
tate pe acțiuni în vederea apli
cării noii metode.

® TREN „ZBURĂ
TOR". în Japonia se experi
mentează un tren pus în miș
care cu ajutorul așa-numitei 
suspensii electrodinamice. Mo
torul. cu ajutorul căruia trenul 
literalmente ..zboară" cu o vi
teză de 300—500 km pe oră. la o 
înălțime de zece centimetri 
deasupra șinelor, este un sole
noid — o bobină magnetică su- 
praconductoare. Specialiștii ja
ponezi apreciază că trenurile cu 
suspensie electrodinamică vor 
circula între Tokio si Osaka spre 
sfîrsitul secolului, parcurgind 
această distantă într-o oră si 
patruzeci de minute, fată de 
trei ore și zece minute necesare 
în prezent suoerexpresului aflat 
in circulație.

© DESCOPERIRE AR
HEOLOGICĂ. Oricît ar pă
rea de ciudat, chinezii nu au 
folosit totdeauna tradiționalele 
bețișoare pentru a mînca. In
tr-adevăr, după cum relevă 
presa de Ia Beijing, acum 4 000 
de ani chinezii se foloseau de 
tacîmurl similare celor între
buințate în Europa. Furculițe 
antice din os, care au o vechime 
de peste patru milenii, descope
rite, recent, în provincia Gansu 
vin în sprijinul afirmației. De
altfel, nu este prima descope
rire de acest gen. în altă regiu
ne a țării au fost găsite peste 50 
de asemenea tacîmuri, lungi de 
12 cm, ceea ce atestă că în 
China antică se foloseau la 
masă și alte „tacîmuri" decit 
bețișoarele.
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Poziția României, inițiativele
tovarășului Nicolae Ceaușescu

în problemele dezarmării
prezentate la Conferința de la Geneva

GENEVA 16 (Agerpres). — în ca
drul ședinței plenare de joi a Con
ferinței pentru dezarmare de la Ge
neva, delegația română, în confor- 

, mitate cu mandatul încredințat de 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., a expus, la acest început de 
sesiune, poziția României, concepția, 
propunerile și inițiativele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in problemele 
dezarmării.

în intervenția sa, delegația româ
nă a pornit de la analiza realistă, 
lucidă și aprofundată făcută de pre
ședintele României în legătură cu 
gravitatea. situației internaționale 
actuale, caracterizată prin intensifi
carea fără precedent a cursei înar
mărilor, in primul rind nucleare, 
prin ascuțirea contradicțiilor și ten
siunilor,. precum și prin lipsa unui 
dialog efectiv in problemele dezar
mării, ceea ce amplifică riscul unui 
război nuclear pustiitor. în concep
ția partidului și statului nostru — a 
spus șeful delegației române — o 
securitate reală a tuturor statelor, o 
atmosferă de destindere și cooperare 
nu se pot realiza decît prin inițierea 
șl promovarea constantă a unor mă
suri efective, concrete de dezarma
re.' în acești sens, s-a relevat că pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a expri
mat Jn repetate. rinduri hotărîrea 
României de a acționa în continuare 
cu fermitate, împreună cu toate na
țiunile lumii, cu forțele progresiste 
de pretutindeni,' pentru apărarea 
dreptului suprem al poporului ro
mân, al tuturor popoarelor la pace, 
la viață.

în concepția țării noastre. Confe
rința de la Geneva — ca for unic

de negocieri multilaterale în dome
niul dezarmării — este chemată să 
promoveze un dialog activ și res
ponsabil, să nu se piardă in’ dezba
teri sterile și controverse, ci, dim
potrivă, să conducă la adoptarea 
unor măsuri efective de oprire a 
cunsei înarmărilor, la dezarmare, în 
primul-rind nucleară.

Tema majoră a negocierilor din 
acest an în Conferința de la Geneva 
trebuie, să o constituie problema 
dezarmării nucleare, atit din cauza 
pericolului imens pe care-1 repre
zintă arsenalele nucleare, cît și pen
tru faptul că, în condițiile suspendă
rii celorlalte negocieri pe această 
temă. Conferință de la Geneva are 
o responsabilitate unică. în plus — 
a' subliniat șeful delegației țării 
noastre — ne aflăm la scurtă dis-. 
tânță de cea de-a treia conferință de 
examinare a modului de aplicare a 
Tratatului de neproliferare, care 
prevede în articolul VI obligația 
părților de a purta negocieri de 
dezarmare. Este, deci, o1 grea respon
sabilitate în fața umanității pentru 
statele posesoare de arme nucleare 
de a lăsa fără conținut și finalitate 
acest tratat prin lipsa de acțiune și 
de rezultate.

Delegația română a făcut propuneri 
, concrete pentru dinamizarea negocie- 
. rilor pe terna interzicerii armelor 

chimice, a armelor radiologice, a 
noilor arme de distrugere în masă și 
sisteme de asetnenea arme și s-a 
pronunțat, de asemenea, in favoarea 
punerii la punct și ’ definitivării. ur
gente a programului global de dezar
mare. solicitat de Adunarea Gene
rală a O.N.U.
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Stabilirea unui climat de prietenie și colaborare rodnică 
interbalcanică - contribuție de seamă la edificarea 

securității și cooperării in Europa 
românească Ia reuniunea țărilor balcanice la nivel 

de experți de la Atena
tivă a armelor nucleare din regiune, 
absența bazelor militare și a trupelor 
străine, abolirea politicii de forță sau 
de -amenințare cu folosirea forței, 
conlucrarea permanentă pentru solu
ționarea problemelor economice, so
ciale’și politice comune ale popoare
lor regiunii.

Transformarea Balcanilor într-o 
zonă liberă de arme nucleare se poa
te realiza în condițiile respectării 
ferme a principiilor independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui in treburile interne, egalității și 
avantajului reciproc, soluționării ex
clusiv prin mijloace politice, prin 
negocieri, a tuturor diferendelor din
tre state. înfăptuirea acestui obiectiv 
major, s-a subliniat, presupune par
ticiparea tuturor țărilor din regiune. 
De asemenea, ea implică respectarea 
unor principii și norme specifice con
ceptului denuclearizării, cum ar fi 
dreptul tuturor statelor la securitate 
egală, asumarea unor garanții ferme 
de către statele posesoare de arme 
nucleare că nu le vor folosi împo
triva tăriilor din zonă, precum și res
pectarea dreptului deplin al statelor 
balcanice la utilizarea pașnică a 
energiei nucleare.

Delegația română a relevat impor
tanta propunerii președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind organizarea unei 
reuniuni la nivel înalt a statelor bal
canice, ca acțiune de natură să con
tribuie Ia atingerea obiectivelor de 
cooperare, bună vecinătate, înțelege
re și securitate ale popoarelor din 
regiune.

Intervenție

(Agerpres) — Confe- 
balcanice la nivel de

ATENA 16 
rința țărilor 
experți, care se desfășoară la Atena, 
a continuat, joi, cu discutarea căi
lor și modalităților de promovare a 
transformării Balcanilor într-o zonă 
lipsită de arme nucleare, de baze 
militare și de trupe străine. Au 
luat cuvîntul reprezentanții Bulga
riei, Turciei, 
viei.

Prezentînd 
președintelui 
privind realizarea acestui obiectiv, 
delegația română a relevat efortu
rile constante și propunerile cu ca
racter de pionierat ale țării noas
tre vizînd dezvoltarea cooperării 
și creșterea încrederii în Balcani, 
stabilirea unui climat de prietenie și 
bună vecinătate în raporturile dintre 
statele regiunii. S-a subliniat că, în 
viziunea țării noastre, înfăptuirea a- 
cestor deziderate — prin măsuri gra
duale, care să prevadă extinderea 
și aprofundarea rezultatelor obținute 
pină acum in promovarea colaborării f 
interbalcanice — se înscrie ca o par
te integrantă a procesului de edifi
care a securității si de dezvoltare, a 
cooperării în Europa. Ea se încadrea
ză, de asemenea, în eforturile urmă
rind crearea de zone denuclearizate 
in diferite părți ale continentului, ca 
mijloc adecvat de înaintare spre rea
lizarea imperativelor acute de dezar
mare, in primul rînd de dezarmare 
nucleară. S-a menționat că, in con
cepția României, procesul vizînd de- 
nuclearizarea totală a Balcanilor im
plică eliminarea completă și defini-

României și Iugosla-
concepția României, a 

Nicolae Ceaușescu

ACCRA 16 (Agerpres). — în 
pitala Ghanei se desfășoară lucrările 
Conferinței internaționale de solida
ritate cu lupta de eliberare a po
poarelor din Africa australă, în pre
gătirea celui de-al IV-lea Congres 
al Organizației de Solidaritate a Po
poarelor Afro-Asiatice, programată 
pentru luna mai a.c. la Alger.

La dezbateri iau parte reprezen
tanți ai Comitetului special al O.N.U. 
de luptă împotriva apartheidului, 
Comitetului eliberării al Organizației 
Unității Africane, ai mișcărilor de 
eliberare națională din sudul Africii 
și ai unor organizații interparlamen
tare și obștești. Pe ordinea de zi a 
reuniunii sint înscrise cu prioritate 
situația din sudul continentului și 
aspecte privind participarea statelor 
africane independente la lupta pen
tru pace și instaurarea unui climat 
de securitate în 
Africii.

ca-

această regiune a

PRETORIA 16 
litiștii regimului 
ria au împușcat 
xercitiul funcțiunii

(Agerpres). — Po- 
rasist de la Preto- 
anu.1 trecut „in e- 

“ în medie 4 
■persoane pe săntămînă si au rănit 
alte 368. a confirmat ministrul po
litiei. Louis le Grange, citat de a- 
genția U.P.I. Vorbind în parlamen
tul de la Capetown, el a mențio
nat că printre cei omorî ti anul tre
cut se numără și nouă tineri.

Pentru soluționarea pașnica a conflictelor
din America Centrală

CIUDAD DE 
preș). — într-o 
Ciudad de 
Mexicului, 
Hurtado, a lansat un nou apel pentru 
salvgardarea păcii în America Cen
trală și în întreaga lume. El a arătat 
că este imperios necesară abordarea 
realistă a situației internaționale, în 
vederea realizării stabilității și păcii 
atît la scara întregii planete, cît și 
pe plan regional, în mod particular, 
în America Centrală.

In context, șeful statului mexican 
a evidențiat importanța dezvoltării, 
cooperării internaționale pe principii; 
noi, echitabile și juste, astfel, incit, 
prin intermediul ei, să se poată 
depăși decalajele economice existent 
te, care reprezintă o frînă în calea 
emancipării economice, în primul 
rînd a statelor în curs de dezvoltare.

MEXICO 16 (Ager- 
declarație făcută la 

Mexico, președintele 
Miguel de la Madrid

baze militare nord-americane 
zonă și de preconizarea unor 
manevre militare la frontiera 
Nicaragua.

fn 
noi 
cu

MANAGUA 16 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat Rețelei de 
radio columbiene (CARACOL), coor
donatorul Juntei Guvernului de 
Reconstrucție Națională din Nicara
gua, Daniel Ortega Saavedra, a ex
primat disponibilitatea țării sale de 
a participa la un dialog cu S-U.A. 
pe tema realizării păcii în. regiune. 
El a arătat că soluția negocierilor 
politice, a tratativelor trebuie să în
locuiască orice altă alternativă pen
tru situația conflictuală din America 
Centrală și a condamnat ferm ten
dințele de regionalizare a conflictu
lui, susținute prin instalarea de noi

WASHINGTON 16 (Agerpres). — 
într-o declarație făcută la Washing
ton, Guillermo Manuel Ungo, pre
ședintele Frontului Democratic Re
voluționar (F.D.R.) din Salvador, a 
evidențiat că „singura alternativă 
pentru conflictul intern salvadorian 
o reprezintă soluționarea probleme
lor pe căi politice, prin negocieri, și 
fără intervenție militară străină", 
transmite agenția Prensa Latina. El 
a precizat că respingerea dialogului 
propus de forțele insurgente pentru 
soluționarea conflictului din țară 
deschide calea unei intervenții mi
litare străine în Salvador, ceea ce ar 
agrava și mai mult situația.

Manuel Ungo a arătat, totodată, că 
alegerile prezidențiale preconizate de 
autoritățile militare salvadoriene 
pentru 25 martie nu pot aduce, în 
actualele condiții interne, nici o re
zolvare problemelor, ci, dimpotrivă, 
ar marca o escaladare a confruntării 
politice și militare în Salvador,

SAN SALVADOR 16 (Agerpres). — 
Puternice 'schimburi de focuri între 
forțe ale Frontului Farabundo Marti 
pentru Eliberare Națională (F.M.L.N.) < 
și armata salvadoriană au fost sem
nalate, miercuri, în regiunea centrală 
a țării — transmite agenția Prensa 
Latina, citind surse locale.

AGENȚIILE de presa 
pe scurt

fel, la bursele vest-europene do
larul a fost cotat la 2,20875 franci 
elvețieni, 2,6905 mărci vest-germa- 
ne, 3,0380 guldeni olandezi, 8,2950 
franci francezi, 1 663,25 lire italie
ne, 1,24555 dolari canadieni, ceea 
ce reprezintă niveluri inferioare 
celor înregistrate marți seara.

turneu vest- 
prilej au fost 
ale relațiilor 
privind evo

CURSUL DOLARULUI a înre
gistrat miercuri un recul în raport 
cu celelalte principale devize. Ast-

In Republica Federală Germania continuă să se desfășoare ample acțiuni 
împotriva instalării pe teritoriul țării a rachetelor nucleare, pentru pace 
și dezarmare. In fotografie : aspect de la o mare demonstrație antirăz

boinică desfășurată în orașul Essen

fomânia socialista - promotoare consecventă

Evoluția evenimentelor din Liban
• Continuă ciocnirile armate la Beirut și în împrejurimi 

® Sedinfa Consiliului
BEIRUT 16 (Agerpres). — Agen

țiile internaționale de presă infor
mează, citind surse militare libane
ze. că milițiile druze ale Partidu
lui Socialist Progresist din Liban au 
preluat controlul asupra localității 
de coastă Damour și a cazărmii de 
Ia Michrif a „Forțelor libaneze" — 
milițiile creștine unificate — situa
te la 15 kilometri sud și. respectiv, 
20 kilometri sud-est de capitala li
baneză. Armata libaneză a evacuat 
orașul Damour si s-a regrupat la 
sud de rîul cu apelași nume, unde 
a stabilit o nouă linie de apărare, 
au relevat sursele, citate.

Surse ale poliției au afirmat- că 
cel puțin 72 persoane au fost uci
se si 124 au fost rănite în timpul 
luptelor înregistrate în ultimele zile 
în zoha ■ muntoasă Chouf. Majorita
tea victimelor sînt combatanți din 
rindurile armatei libaneze sau ale 
milițiilor.

La ' Beirut, agenția U.P.I. semna- 
’ lează schimburi sporadice de focuri 
peste linia de demarcație între ves
tul si estul Beirutului. De aseme
nea, avioane militare americane au 
survolat joi în treî rinduri capitala 
libaneză și suburbiile de sud ale 
orașului.

In apărarea dreptului la viata

htemational Yxith Year
1985

de Securitate al O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
s-a întrunit pentru a discuta cererea 
formulată de Franța privind înlocui
rea Forței multinaționale din Liban 
prin trupe ale O.N.U. Luând cuvin- 
tul, reprezentantul francez a subli
niat, după cum precizează agenția 
Associated Press, că „o forță inter
națională care să înlocuiască Forța 
multinațională a devenit un element 
necesar in eforturile de dăutare a 
păcii". Vorbitorul a adăugat că tru
pele O.N.U. ar urma să fie amplasate 
numai după plecarea Forței multina
ționale, „împreună cu navele cate o 
însoțesc".

CAIRO 16 (Agerpres). — întors la 
Cairo de la Washington, președintele 
Egiptului, Hosni Mubarak, a decla
rat că'a căzut de acord cu președin
tele Ronald Reagan și cu regele 
Hussein al Iordaniei asupra reluării 
eforturilor de pace în Orientul 

. Mijlociu. El a menționat oă nu s-a 
ajuns, totuși, la o pozifie comună 
cu privire la mijloacele necesare
pentru aceasta. Mubarak a adăugat 
că administrația americană a refu
zat să-și schimbe poziția și a respins 
sugestia lui cu privire la „inițierea 
unui dialog direct" intre S.U.A. și 
O.E.P.
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OMAGIU LUI EMINESCU. La Tokio a avut loc un simpozion con
sacrat vieții și operei lui Mihai Eminescu, organizat de Asociația de‘ 
prietenie Japonia-România, cu sprijinul Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste din România. Manifestarea a fost deschisă de prof. univ. 
Takeshi Shinmura, președintele asociației. Prof. univ. Atșushi Naono a 
prezentat locul creației lui Eminescu in cadrul spiritualității românești. 
Au urmat dezbateri pe marginea creației eminesciene, la care au parti
cipat Haruya Sumiya (cu comunicarea „Eminescu și filozofia indiană"), 
K. Baisno („Limba poeziei eminesciene") și E. Suzuki („Eminescu și 
istoria românilor").

CONVORBIRI ITALIANO-AME- 
RICANE. La Roma au avut loc, 
miercuri, convorbiri între primul 
ministru al Italiei, Bettino Craxi, 
și vicepreședintele S.U.A., George 
Bush, aflat intr-un 
european. Cu acest 
examinate aspecte 
bilaterale, probleme 
luția situației din Liban, ultimele 
evenimente din Orientul Mijlociu 
și relațiile Est-Vest. Potrivit unui 
comunicat al Președinției Consiliu
lui de Miniștri al Italiei, cele două 
părți au acordat o ■ atenție deose
bită consultărilor în curs vizînd 
întărirea rolului Națiunilor Unite 
în Liban.

ÎN FAVOAREA ÎNCETĂRII 
CONFLICTULUI IRANIANO-IRA- 
KIAN. în comunicatul dat publi
cității cu prilejul vizitei la Lon
dra a secretarului geheral al Ligii 
Arabe, Chedli Klibi, se cere înce
tarea conflictului iraniano-irakian, 
apreciindu-se că recenta escaladare 
a luptelor „constituie o serioasă 
amenințare pentru întreaga re
giune".

POPULAȚIA FRANȚEI este în 
prezent de 54 334 000 persoane. 
După cum rezultă din datele pu
blicate iâ Paris de Institutul națio
nal de statistică și cercetări econo
mice (IJT.S.E.E.), în ultimul timp 
în țară s-a remarcat o continuare 
a tendințelor de încetinire a ritmu
lui de creștere a populației.

ATENTAT. Generalul american 
Leamon Hunt, director general al 
Forței multinaționale pentru men
ținerea păcii în Sinai, jși-a pierdut 
viața în urma unui atentat comis 
asupra sa miercuri seara la Roma. 
Trei teroriști au tras mai multe 
focuri de armă asupra lui Hunt, 
rănindu-1 grav, după care au dis
părut la bordul unui automobil. 
Victima a încetat din viață la spi
tal. Atentatul a fost revendicat de 
o organizație extremistă.

INFLAȚIA ÎN ISRAEL. Indicele 
prețurilor a crescut, în luna ianua
rie, în Israel, cu 14,9 la sută, re- 
prezentînd majorarea cea mai în
semnată pentru prima lună a anu
lui de la înființarea statului șl 
pină în prezent, a anunțat, la Tel 
Aviv, Ministerul de Finanțe. In 
acest context, se estimează că rata 
generală a inflației pe anul 1984 
va atinge niveluri-record.

REZERVELE DE PETROL ALE 
ARABIEI SAUDITE se cifrează la 
165 500 000 000 barili, iar cele de 
gaze naturale la 114 000 000 000 pi
cioare cubice, a declarat președin
tele Companiei petroliere saudite 
„Aramco“, Aii Nuaimi. El a men
ționat că se efectuează prospec
țiuni în vederea descoperirii de noi 
zăcăminte petrolifere și de gaze 
naturale pe întinsul teritoriului na
țional.

TN VEDEREA SCRUTINULUI 
DIN URUGUAY. Partidul Național 
ffin Uruguay și-a reafirmat hotărîrea. 
de a lupta pentru organizarea în 
tară a unor alegeri prezidențiale 
libere și corecte, in noiembrie anul 
acesta. Arătînd că, în perspectiva 
scrutinului, autoritățile militare de 
la Montevideo trebuie să ridice 
toate restricțiile impuse în calea 
activității politice din țară, Partidul 
National din Uruguay a reconfir
mat desemnarea liderului său, Wil
son Ferreira Aldunate, drept candi
dat al acestei formațiuni politice 
la funcția supremă.

aspirațiilor de pace și progres ale tinerei generații

României socialiste, proclamarea de către 
An Internațional al Tineretului, sub ge-

Rod al unei inițiative a 
O.N.U. a anului 1985 drept 
neroasa deviză „Participare, Dezvoltare, Pace", este o acțiune menită să 
ofere cadrul prielnic mobilizării statelor lumii la dezbaterea și soluțio
narea problemelor specifice tinerei generații, în vederea antrenării • in 
măsură sporită a marelui său potențial la ansamblul activității' social- 
economice pe plan național și internațional. „întreaga pregătire și des
fășurare a Anuiui Internațional al Tineretului - sublinia în acest sens 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU In Mesajul adresat participanților la, 
reunlunea regională europeană de anul trecut, de la Costinești, consa
crată A.I.T. - trebuie să ducă la intensificarea participării tinerel gene
rații din Europa și din toate țările lumii la eforturile generale pentru 
soluționarea marilor probleme ale epocii noastre, pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte, o păcii și colaborării".

Concepția României, a președintelui său privind statutul șl rolul ti
nerei generații in lumea contemporană se bucură de o largă apreciere, 
așa cum demonstrează și alegerea reprezentantului țării noastre, tova
rășul Nicu Ceaușescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ca președinte al 
Comitetului Consultativ ai O.N.U. pentru Anul Internațional al Tineretu
lui. Această apreciere iși găsește expresie șl în opiniile unor participant! 
la actuala sesiune a Adunării Generale a O.N.U.

ANCHETA „SC1NTEH“ IN R1NDUI PARTICTPANȚILOR IA DEZBATERILE

„Comitetul Consultativ al O.N.U 
pentru A.I.T - cadru rodnic 

de colaborare activă"
JANVIERE BAZIYAKA (Ruanda)

ridică cu tot mai multă hotărire îm
potriva cursei înarmărilor. Tinere
tul din R.D.G. s-a alăturat acestui 
larg front al păcii.

Totodată, finind seama de condi
țiile naționale si potrivit cu anga
jamentul statelor membre ale

O.N.U. asumate prin rezoluțiile a- 
doptate prin consens, se impune 
o serie de măsuri care să amelioreze 
condițiile de muncă și viață ale ti
neretului, participarea lui sporită la 
procesele sociale și de adoptare a 
deciziilor.

„România - exemplu de preocupare 
responsabilă față de problemele 

tineretului lumii"
Dr. MOHAMMAD SHARIF, secretar executiv pentru A.I.T., șeful Unității 
de tineret a Centrului O.N.U. pentru dezvoltare socială și probleme 

umanitare
România are meritul deosebit de 

a fi adus in atentia O.N.U. proble
matica tinerei generații cu o per
severentă pilduitoare. De circa două 
decenii țara dumneavoastră a deve
nit o adevărată campioană a pro
movării inițiativelor privind genera
ția tirtără. Am avut prilejul să vi
zitez România in mai multe rinduri 
si am putut constata grija deose
bită a statului român, a președin
telui Nicolae Ceaușescu pentru a 
asigura tineretului român condiții 
optime de valorificare a potenția
lului său impresionant. Am putut 
vedea în mod direct contribuția ti
nerilor la realizarea Canalului Du
năre — Marea Neagră, responsabi
litățile pe care si le asumă in via
ta socială și drepturile de care se 
bucură cei tineri. Aveți realizări cu 
care, pe bună dreptate, vă puteți 
mîndri.

Cine cunoaște România nu poate 
decit să aprecieze multitudinea . 
preocupărilor sale pe linie de ti
neret.. oe'plan internațional, preocu
pări care au culminat cu valoroasa

si originala propunere de a se pro
clama un An Internațional al Tine
retului.

Proclamarea Anului International 
al Tineretului de către Adunarea 
Generală a Organizației Națiunilor 
Unite, desfășurarea cu succes a ce
lor cinci reuniuni regionale de ti
neret demonstrează că evenimentul 
beneficiază larg de atehția O.N.U., 
reprezintă, fără îndoială, o expresie 
a atenției deosebite pe care state
le membre sînt chemate 6ă o acor
de tinerelor vlăstare ale planetei. 
Firește, mai sînt încă multe de fă
cut pentru ca manifestarea să se 
constituie într-o realizare de pres
tigiu. așa cum așteaptă tineretul lu
mii. în acest spirit, prin cooperare 
internațională si regională, se pot 
găsi noi căi si modalități menite a 
activiza tînăra generație la trans
punerea în practică a devizei 
„Participare. Dezvoltare. Pace", pen
tru respectarea drepturilor tinerilor 
de pretutindeni la muncă, 'educație, 
la o viată demnă. în pace 
nie.

Anul International al Tineretului, 
proclamat de Adunarea Generală a 
O.N.U. ca urmare a valoroasei ini
tiative a României — este așteptat 
cu deosebit interes pretutindeni in 
lume. Au loc. după cum se știe, pre
gătiri la nivel local, national si in
ternational. Un loc de seamă în e- 
laborarea obiectivelor A.I.T., în 
marcarea acestuia, l-a avut Comi
tetul Consultativ al O.N.U. pentru 
Anul International al Tineretului, 
al cărui președinte este reprezen
tantul României, Nicu Ceaușescu. 
Alegerea reprezentantului român în 
fruntea acestui organ denotă larga 
audientă internațională a concepției 
României, . a președintelui Nicolae 
Ceaușescu privind misiunea tinere
tului contemporan, contribuția pe 
care și-o poate aduce la progresul 
și pacea omenirii.

La Organizația Națiunilor Unite, 
Ruanda si România sînt „vecine", 
avîndu-si locurile una lingă alta. 
Am urmărit cu deosebit interes ini
țiativele si propunerile românești în 
legătură cu problematica tinerei ge
nerații. Tara dumneavoastră si-a cu
cerit un mare prestigiu internatio-

prin tenacitatea, spiritul con-nai . .... ______
structiv și dinamic cu care a pro
movat la O.N.U. interesele si aspi
rațiile tinerei generații. Meritați din 
plin cele mai sincere felicitări 1

Ruanda, care s-a aflat de fieca
re dată printre coautorii rezoluțiilor 
propuse de România, manifestă, la 
rindul său. preocupări profunde pe 
linia tineretului. Este firesc, ținînd 
seama de faptul că in cadrul popu
lației 52,9 la sută il reprezintă ti
neri sub 18 ani. de unde si efortu
rile guvernului de a-i pregăti să 
participe mai activ la dezvoltarea 
tării. Aceste eforturi vor fi orien
tate spre asigurarea participării ti
nerei generații la realizarea unor 
proiecte social-economice cum ar fi 
școlarizarea, crearea unor noi locuri 
de muncă, sporirea randamentelor 
agricole, ameliorarea condițiilor de 
locuit, aprovizionarea cu apă in 
mediul rural etc. Fără îndoială. Anul 
International al Tineretului va con
stitui și pentru Ruanda un prilej 
de a cunoaște mai îndeaproape ex
periența în acest domeniu acumula
tă în alte state, precum și de a in
tensifica colaborarea internaționala 
intre organizațiile de tineret.

„Un dialog
ANNETTE M. SCH1JVENAARS (Olanda)

util, deschis"

si priete-
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„Vocea tineretului - voce fermă 
împotriva cursei înarmărilor" 

NORBERT POERSCHRKE (R.D. Germană)
După cum se știe. România a 

avut numeroase initiative Ia Națiu
nile Unite privind tînăra generație, 
initiative care au dus la procla
marea Anului International al Tine
retului în 1985. Acest eveniment, a 
cărui pregătire este în curs, se 
bucură de o mare atenție si un deo
sebit interes in Republica Democra
tă Germană.

Reuniunile regionale desfășurate 
în Asia. Africa. America Latină și 
Europa au exprimat opinii simila
re sau apropiate potrivit cărora pro
blemele tineretului sint strîns Ie*

cate de problemele politice cardi
nale ale lumii contemporane. In ca
drai acestor întilniri s-a subliniat 
faptul că tot mai multi tineri de 
re toate meridianele înțeleg că a- 
sigurarea păcii reprezintă o proble
mă vitală, fără de care nu poate e- 
xista speranța pentru realizarea do
rințelor firești ale tinerei generații. 
Iată de ce este necesar să se in
tensifice eforturile pentru educarea 
tineretului in spiritul păcii. înțele
gerii Internationale și cooperării. în
temeiate pe egalitatea în drepturi.

Cu fiecare zi. vocea tineretului se

Păstrez amintiri din cele mai plă
cute despre România, despre reu
niunea de la Costinești. Cunosc în
deaproape mișcarea de tineret, am 
participat la numeroase manifestări 
în cadrul cărora au fost abordate 
aspecte ale vieții generației tinere, 
dar pot afirma că reuniunea de la 
Costinesti a fost cu totul deosebi
tă : un dialog deschis, util, un 
schimb de opinii reciproc avantajos 
pentru toți participanții.

In ceea ce privește modul cum 
pregătim A.I.T. în Olanda, as sub
linia in primul rînd o idee funda
mentală : necesitatea înțelegerii mai 
exacte a aspirațiilor celor tineri. 
Lumea contemporană este confrun
tată cu probleme cruciale cum sint 
amenințarea unui război nuclear, a- 
dîncirea și extinderea subdezvoltării 
pe întinse zone geografice, deterio
rarea mediului înconjurător. Pornind 
de la asemenea realități, tinerii do-

resc să-și spună cuvîntul. să fie 
consultați si să fie luate in consi
derare năzuințele lor. Din acest 
punct de vedere, guvernele ar tre
bui să adopte măsurile ce se im
pun pentru ca tînăra generație. în 
special tinerii muncitori și tinere
le — să se poată bucura din plin 
de dreptul de a participa la viata 
socială si economică ca membri e- 
gali ai societății. ._
mențin tendințele actuale de somai, 
in care tinerii au o pondere însem
nată. cît există ___  I_____ ...
distribuirea bunăstării în lume nu 
se poate vorbi de progrese reale în 
viata tineretului contemporan. Nu
tresc convingerea că țările membre 
ale O.N.U. vor face din Anul Inter
național al Tineretului un eveni
ment care să aducă intr-adevăr mu
tațiile dorite în viata tinerei gene
rații.

Atîta timn cit se

mari decalate în

AGENDĂ 
DIPLOMATICĂ

• Problemele privitoare la 
dezvoltarea cooperării iugosla- 
vo-irakiene, cu deosebire În 
domeniul economic, s-au a- 
flat in centrul convorbirilor des
fășurate la Belgrad, intre Milka 
Planinț, președintele Consiliului 
Executiv 
goslavla, 
madhan, 
Irakului. ® Președintele R. A. 
Yemen, Aii Abdullah Șaleh, a 
sosit la Aden, în fruntea unei 
delegații la nivel înalt a țării 
sale, pentru a participa la cea 
de-a ll-a sesiune a Consiliului 
Superior Yemenit, ale cărei lu
crări se vor desfășura în capi
tala R.P.D. Yemen, urmînd să 
discute aspecte ale cooperării și 
coordonării dintre cele două 
state yemenite. G La Viena au 
început convorbirile dintre can
celarul Austriei, Fred Sinowatz, 
și premierul italian, Bettino 
Craxi, sosit in capitala austria
că, pentru o vizită oficială. Tema 
centrală a convorbirilor o con
stituie reluarea dialogului' Est- 
Vest, problemele legate de Con
ferința de la Stockholm pentru 
măsuri de încredere și securitate 
și pentru dezarmare în Europa, 
inițiative vizînd dezvoltarea le
găturilor comerciale și pe alte 
planuri dintre Austria și Italia.

(Agerpres)

Federal al R. S. F. lu- 
și Taha Yassin Ra- 
prim-vicepremier al

„Adeziune largă la inițiativele românești"
RHOUSDY SOERIAATMADJA (Indonezia)

Doresc să exprim, in numele de
legației indoneziene, satisfacția noas
tră si bucuria pentru inițiativele și 
activitatea continuă pe care Româ
nia le-a întreprins și le întreprin
de pentru promovarea aspirațiilor 
tinerei generații de pretutindeni de 
a trăi într-o lume mal bună. De
altfel. în cadrul dezbaterilor din 
Comitetul pentru problemele uma
nitare. sociale si culturale, am sub
liniat rodnica activitate depusă de 
Comitetul Consultativ al O.N.U. 
pentru Anul Internațional al Tine
retului, . organism al cărui președin
te este Nicu Ceaușescu. Modul 
cum s-au desfășurat cele cinci reu
niuni regionale — de la Bagdad. 
Addis Abeba. Costinești. Bangkok și

San Jose — a pus 
larg consens asupra 
se conveni măsuri și activități con
crete. în perspectiva A.I.T.

Fără îndoială. în afara obiective
lor la nivel international, conside
răm că statele membre ale O.N.U. 
au datoria de a elabora politici a- 
decvate de tineret la nivel natio
nal. In această direcție. în Indone
zia s-a elaborat o strategie pe ter
men lung de natură să pregătească 
tînăra generație pentru a participa 
mai activ la înfăptuirea programe
lor de dezvoltare națională. încre- 
dintîndu-i sarcini concrete atît 
plan executiv, cît și decizional.

în evidentă un 
necesității de a

in

Anchetă realizată 
Ioan TIMOFTE

de

Rigorile, iernii
ATENA. — Căderile abundente de 

zăpadă care au avut loc in Grecia in 
ultimul timp au provocat serioase 
probleme comunicațiilor terestre și 
maritime, izolind mai multe localități 
din centrul și nordul țării. In zona 
centrală stratul de zăpadă are o gro
sime de 25 de centimetri, iar in 
nord — de 1,5 metri. Din cauza vi
tezei mari a vintului legăturile cu 
feribotul dintre insulele ioniene și 
partea continentală au fost suspen
date.

WASHINGTON. — Puternice fur
tuni, căderi de zăpadă și grindină se 
semnalează pe coastele de est și de 
vest ale Statelor Unite, in timp ca in 
zonele din partea centrală a subcon- 
tinentulul nord-american se înregis
trează temperaturi caracteristice pri
măverii. In partea de est a statului 
Texas, miercuri, grindina avea di
mensiunea unor mingi de golf — re
latează agenția U.P.I., adăugina că 
Serviciul național de ăieteorologi*  a 
prevăzut posibilitatea producerii ii- 
nor inundații in regiunea respectivă, 
precum și in statele situate intre 
Maryland și New York, unde solul 
este deja saturat de ploile abundente 
anterioare.
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