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LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU» ?
Ministrul comerțului al Republicii India

Permanenta 
spiritului 

revoluționar
Trebuie să avem permanent în vedere că pro

cesul revoluționar, lupta revoluționară nu s-au 
încheiat, ci ele continuă in noile condiții isto
rice. A fi revoluționar înseamnă să pui mai 

presus de toate interesele partidului, ale poporului și 
să lași la o parte orice interese de ordin personal. 
Asemenea revoluționari a crescut partidul nostru, de 
asemenea revoluționari avem nevoie și astăzi.

în aceste cuvinte rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de la tribuna. Consfătuirii de lucru pe pro
blemele .muncii organizatorice și politico-educative, de 
la Mangalia se regăsesc două dintre valorile de fron
tispiciu ale gindirii și acțiunii revoluționare ale secre
tarului general al partidului : adînca cunoaștere și 
prețuire a istoriei partidului, parte integrantă a isto
riei unice și unitare a poporului, veghea sa neconte
nită. sub semnul unei Înalte responsabilități, pentru 
prezentul, pentru viitorul patriei socialiste.

într-adevăr, regăsim in paginile marii cărți a isto
riei noastre nenumărate asemenea exemplare destine 
revoluționare. încă in veacul trecut,. însuflețiți. de fier
binte dragoste de popor, năzuind cu toate puterile 
sufletului lor generos la ridicarea poporului asuprit și 
necontenit lovit in demnitatea lui, intîii socialiști ro
mâni au desfășurat larg aripile visului lor, în ciuda 
opreliștilor, prigonirilor, arestărilor, a încercărilor de 
a-i descuraja sub motiv că acțiunea lor nu are . la 
noi în țară teren prielnic de manifestare. Dar ei n-au 
ezitat; nu s-au oprit, n-au părăsit drumul luptei și 
din efortul lor eroic -s-a născut și a pășit demn-in 
viața politică a țării, în urmă cu 91 de ani, 4parti
dul muncitorilor, partidul viitorului. Sub flamura lui 
larg desfășurată, lupta revoluționară a continuat pen
tru că. așa cum s-a scris în epocă, ei nu puteau 
concepe că patria este acolo unde e bine, ci că aici 
unde este patria trebuie făcut totul ca să fie bine.

Stindardul pe care erau înscrise mărețele, lor idea
luri, flacăra iubirii lor fierbinte pentru popor , și țâră 
le-au preluat in.primăvara lui 1921 partidul comunis1 
eroicii ^săi militanți. Și nu este intimplător că la seu 
timp după făurirea partidului s-a făcut auzită o ,a ' 
vărată profesiune de credință a acestuia : dru 
luptei va fi aspru, lung și greu, pîndit de multe )■ i- 
mejdii, de mari riscuri, declarau comuniștii, dar ni
mic nu-i va întoarce de pe calea aleasă,' nimic riu-i 
va opri din lupta lor, greutățile le vor oțeti inimile, 
le vor întări cugetele spre a purta mai departe spre 
biruință steagul comunist.

A fost un legămint solemn, respectat in anii grei ai 
luptei ilegale. Căci, atunci, mai tari decit arestările, 
schingiuirile, bătăile, intemnițăr.i.l.e .S-ațl .dovedit con
vingerile revoluționare întemeiate pe încrederea 
nețărmurită în justețea drumului, ales,. pe setea de a 
ridica poporul lâ statutul de unic stăpin al destinu
lui său. Căci mai tare decit repetatele ilegalizări ale 
partidului, prin ele însele semn al neputințeii cercu
rilor guvernante de a zdrobi partidul, de a-1 izola 
și izgoni din conștiința poporului, a fost unitatea sa, 
legătura sa strînsă cu oamenii muncii, din rindul 
cărora a sorbit mereu puteri spre a rezista lovirilor, 
crescînd și întărindu-se necontenit.

Un legămint urmat cu neabătută consecvență și in 
anii de după 23 August 1944 cînd membrii partidului, 
infruntind marile greutăți economice ale unei țări 
ruinate de războiul și jaful hitlerist; împotrivirea acer
bă a cercurilor reacționare, au stat la postul cel mai 
greu in marea bătălie a refacerii economice, pentru 
cucerirea puterii politice și economice, iar apoi în pri
mele rinduri in opera de edificare socialistă a țării sub 
semnul unui unic și înalt ideal : clădirea unei Româ
nii socialiste, libere, prospere, de~mne.

Trăim un timp hotăritor al țării, prin măreția 
obiectivelor ce ni le-am propus, prin complexitatea 
Droblemelor ce trebuie soluționate. Un asemenea timp 
ne obligă să cutezăm și mai mult, să sporim neconte
nit cu noi și noi valori realizările de pină acum, să 
dăm pe deplin dimensiunea puterii de creație a ge
nerației acestor ani. Ne obligă să nu ne oprim la ni
velurile atinse chiar epoca aceasta in care trăim, atit 
de efervescentă și de dinamică, orice încetinire a 
ritmurilor dezvoltării însemnind rămînere în urmă, 
mărirea decalajelor ce ne despart față de propriile 
noastre visuri.

Iată de ce îndemnurile secretarului general al parti
dului Ia formarea și întărirea spiritului revoluționar 
au un sens profund patriotic, izvorăsc din adînca sa 
responsabilitate pentru destinele patriei socialiste. 
Pentru că. descătușind energii, mobilizînd plenar, poten
țialul creator al constructorilor noii societăți, spiritul 
revoluționar se dovedește a fi astăzi o mare forță de 
progre^,' o pirghie prin care .însuși mersul nostru îna
inte se accelerează, dobîndește un suflu mai puternic, 
mai viu. Căci astăzi spiritul revoluționar, păstrind, 
perpetuînd caracteristici din epocile precedente — 
neînfricarea în lupta cu greutățile, abnegația și dărui
rea, , eroismul dus pină la sacrificiu — își adaugă di
mensiuni noi ce decurg armonios din înseși obiectivele 
epocii noastre, din marile idealuri ce însuflețesc ge
nerațiile de azi. Firește, astăzi, in condițiile anilor
(Continuare in pag. a IV-a)

VÎLCEA

Crește productivitatea 
muncii

Colectivele de oameni ai muncii 
din unitățile economice ale județu
lui Vîlcea acționează energic pentru 
îndeplinirea sarcinilor la producția 
fizică și producția-marfă. în perioa
da care a trecut din acest an, au fost 
realizate peste prevederi 400 tone 
țiței, 2,3 milioane metri cubi gaze 
asociate, 7,2 milioane. kWh energie 
electrică, 127 tone piese forjate, 
echipamente hidraulice și alte pro
duse. Valoarea producției-rnarfă rea
lizată in plus in județul Vîlcea in 
această perioadă a ajuns la peste 
100 milioane lei. Sporurile de pro
ducție au fost obținu,te pe seama 
creșterii productivității muncii. (Ion 
Stanciu, corespondentul „Scinteli").

CRAIOVA

O nouă capacitate 
de producție

Odată cu încheierea probelor teh
nologice la prima linie de formire- 
ttțrnare a modernei turnător'! cu o 
capacitate de 50 001 tone pîese tur
nate pe an a întreprinderii de trac
toare și mașini agricole, din Creiova, 
a fost elaborată prima șarjă de. fontă 
la cel c’intil cuptor electric ca in-.lu-- 
ție de 12.5 tone pus in funcțiune. în 
noua turnătorie se vor realiza tonte 
reperele necesare producției de trac
toare și mașini agricole ce se fabrică 
la întreprinderea craioveană, precum 
și piese necesare altor întreprinderi 
din țară. (Nicolae B.lbălău, corespon
dentul „Scinteii").

( PRETUTINDENI LA SATE

PREGĂTIREA MEMM
A »1IEI AGRICOLE OE PRIMAVflRA 
pira reolim ie protaiîi renrt

Adunările generale care 
continuă să se desfășoare in 
aceste zile in cooperativele 
agricole, pe lingă dezbaterea 
și aprobarea planurilor de 
producție pe 1984, stabilesc 
măsuri concrete menite să 
asigure îndeplinirea obiecti
vului stabilit de conducerea 
partidului ca în 1984 să se 
obțină producții record, ca 
acest an să marcheze o îm
bunătățire simțitoare a ac
tivității in fiecare.unitate a- 
gricolă. Datoria organelor și 
organizațiilor de partid, a 
organelor agricole județene 
și a consiliilor agroindus
triale este să asigure ca adu
nările generale să stabileas
că concret, pe ramuri de ac
tivitate, culturi agricole și 
formații de lucru, măsurile 
ce ' trebuie întreprinse in 
continuare pentru pregătirea 
temeinică a campaniei agri
cole de primăvară, astfel 
încit odată cu declanșarea 
acesteia să se lucreze din 
plin, cu toate forțele, să exis
te garanția că prevederile 
din programele de' creștere a 
producției vegetale și anima
le vor fi îndeplinite și de
pășite.

In lumina exigențelor și 
sarcinilor formulate de. to
varășul Nicolae Ceaușescujă 
Consfătuirea de lucru de la 
CC. al P.C.R. din luna de
cembrie și la Consfătuirea dă 
lucru de la Sinaia din luna 
ianuarie, de, cea mai mare 
importanță; este acum apli
carea in practică a măsuri-1 
lor cuprinse in programele! 
aprobate de adunările gene
rale și cu deosebire a celor 
care se referă la pregătirea- 
campaniei șl executarea la 
timpul stabilit și la un înalt

nivel calitativ a tuturor lu
crărilor agricole de primă
vară. Care sînt acțiunile 
prioritare în aceste zile in 
agricultură, la executarea 
cărora trebuie să participe 
nemijlocit membrii coopera
tivelor agricole, ceilalți oa
meni ai muncii de la sate ?

O lucrare de maximă în
semnătate pentru. obținerea 
de recolte record o consti
tuie fertilizarea terenurilor 
cu îngrășăminte organice 'și 
chimice. Potrivit datelor fur
nizate de Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimen
tare, au fost transportate 
la cimp 3 651 000 tono în
grășăminte organice, re- 
prezentînd 40 la sută din 
prevederile stabilite pe pri
mul trimestru. Din analiza 
comparativă, pe județe, re
zultă diferențe foarte mari 
în ce privește stadiul execu
tării acestei lucrări :

© în județul Suceava au 
fost transportata pe cirhp 
pesta 200 000 tone îngră
șăminte organice, reprezen
tând 99 la sută, din prevederi.

© In proporție de peste .70 
la sută a fost executată ,a- 
ceastă lucrare in .unitățile a- 
gricole din județele Sălaj, 
Cluj, Harghita, Mehedinți și 
Galați.

© între 50 și 69 la sută'se 
situează județele Tulcea, 
Vîlcea, Botoșani, Iași, Vaslui, 
Neamț, Bistrița-Năsăud și 
Bihor.

© între 25 și 49 la sută — 
județele Constanța, Olt, Te
leorman, Timiș, Sațu Mare, 
Prahova, Dîmbovița,, Oraș-, 
Severin, Vrancea, Bacău, 
Alba, Hunedoara, Mureș,

Brașov, Covasnâ, Maramureș 
și sectorul agricol. Ilfov.

O Sub 25 la. sută — ju
dețele Dolj, Giurgiu, Ialomi
ța, Călărași, Brăila, Buzău, 
Arad, Argeș; Gorj și Sibiu.

Asemenea decalaje se. 
constată și la fertilizarea cu' 
îngrășăminte Chimice a se
mănăturilor de toamnă. Ast
fel, îh județele Alba, Bihor, 
Hunedoara și Maramureș 
această lucrare a fost exe
cutată pe mai mult de jumă
tate din suprafețele prevăzu
te? in județele Olt, Me
hedinți, Argeș, Bacău, Neamț, 
Cluj, Brașov — in propor
ție de 30—50 Ia sută, iar in 
celelalte județe’ suprafețele 
fertilizate reprezintă, mai 
puțin de 30 la sută.

în aceste zile trebuie exe
cutate și alte lucrări tot atit 
de importante pentru reali
zarea unor producții record 
in acest an : producerea ră
sadurilor de legume și ame
najarea solariilor, ingrliirea 
livezilor și viilor. Totodată, 
se detașează ca Importanță 
repararea sistemelor șl in
stalațiilor de irigat.

Din analizele- efectuate de 
organele județene reiese că 
există diferențe mari intre 
unitățile agricole din cadrul 
aceluiași județ in ce privește 
executarea lucrărilor pregă
titoare pentru cămpariia a- 
gricolă. de primăvară. Tocmai, 
de aceea, organele șl orga
nizațiile de partid au datoria 
să urmărească în toate coo
perativele agricole ca hotă- 
ririle adunărilor generale să 
fie aplicate imediat, incă-din 
aceste zile, șstfel ca pretu
tindeni . pregătirito l -pentru-, 
campania de primăvară să 
fie grabnic încheiate.

COOPERATORI ȘI MECANIZATORI!
Incheiați din timp toate pregătirile, astfel incit 
însămînțările și celelalte lucrări să fie executate 
la termenele stabilite și în cele mai bune 

condiții de calitate!

Noul laminor de țevi de la Roman produce. In fotografie : instantaneu in camera de co
mandă a noilor instalații Foto : S. Cristian

După cum -se știe, nu de 
mult a intrat in funcțiune 
noul laminor de țevi de la 
Roman, a cărui piatră de 
fundație a fost pusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
și de,tovarășa Elena 
Ceaușescu. Proiectat in 
țară și echipat cu utilaje 
și instalații . construite in 
cea mai mare parte de in
dustria noastră, laminorul 
acesta de 20 de țoii a re
prezentat un serios examen 
al gindirii tehnice și al ca
pacității constructive ro
mânești.

Pe unul din marile, agre
gate ale noului laminor, 
cineva prinsese cu o.sirmă 
un buchet din crenguțe de 
brad și flori. ..Era in schim
bul doi, iar cei ce se aflau, 
cu diverse treburi prin 
preajma acestor agregate, 
n-au știut să ne spună 
cine anume . a legat acolo 
buchetul, dar n-aveau nici 
o îndoială asupra motivu
lui : „î-o fi dragă ma
șina asta 1“. Ar putea să 
pară un lucru neinsemna’, 
un simplu gest omenesc. 
Dar, după discuțiile ne care 
ta-am purtat cu mulți din
tre Cei ce au contribuit la 
edificarea importantului o- 
biectiv, gestul împodobirii 
laminorului cu acel fragil 
mănunchi din crenguțe de 
brad și flori ne-a apărut

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri, pe Vish- 
wanath Pratap Singh, ministrul co
merțului al Republicii India, pre
ședintele părții țării sale in Comisia 
mixtă guvernamentală româno-in- 
diană de cooperare economică, teh
nică și științifică, ale cărei . lucrări 
s-au desfășurat la București.
•La- primire a luat parte Neculai 

Agachi, ministrul, industriei meta
lurgice, președintele părții române, 
in comisia mixtă.

Au fost prezenți Nicolae Finanțu, 
ambasadorul României la Delhi, și 
Kănwar Gajendra Sihgh, ambasado
rul Indiei la București.

Ministrul indian a exprimat grati
tudinea pentru întrevederea acorda
tă și a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut din partea 
primului ministru Indira Gândhi, 
împreună cu urări de bunăstare și 
prosperitate pentru poporul român.

Mulțumind, șeful statului român a 
adresat premierului indian un salut 
prietenesc, iar poporului indian 
urări de progres șl prosperitate.

în timpul întrevederii a fost ex
primată satisfacția față de cursul 
ascendent al relațiilor româno-in- 
diene pe plan politic, economic, teh- 
r.ico-științific și in alte sfere de ac
tivitate și a fost exprimată dorința 
comună de a amplifica raporturile 
bilaterale in folosul celor două țări 
și popoare, al cauzei păcii, colabo
rării și înțelegerii internaționale, în 
acest cadru au fost apreciate rezul
tatele actualei sesiuni a comisiei 
mixte, care a pus in evidență noi 
căi și mijloace de Întărire a conlu
crării româno-indiene pe multiple' 
planuri. Au fost evidențiate largile 
posibilități de colaborare și coope
rare pe care le oferă economiile 
României și Indiei, aflate in plin 
proces de dezvoltare.

în timpul întrevederii au fost 
abordate, de asemenea, unele pro
bleme actuale ale situației interna
ționale. In mod deosebit au fost 
subliniate, pericolele grave pe care 
le reprezintă la adresa păcii cursa 
inarmărilor, îndeosebi a înarmărilor 
nucleare, evidențiindu-se necesitatea 
întăririi conlucrării între țările in 
curs de dezvoltare și nealiniate, în
tre toate statele în luptă pentru 
oprirea cursei inarmărilor, pentru 
adoptarea de măsuri ferme de 
dezarmare, în primul rînd de dezar
mare nucleară, pentru rezolvarea pe 
cale pașnică a tuturor conflictelor 
din diferite zone ale lumii, lichi
darea subdezvoltării și edificarea 
unei noi ordini economice bazate pe 
deplină egalitate și echitate în rela
țiile dintre state,.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială.

Ministrul afacerilor externe al Republicii Volta Superioară

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, l-a primit, vineri- 17 februarie, 
pe ministrul afacerilor externe al 
Republicii Volta Superioară, Arba 
Hama Diallo, care efectuează o vi
zită în țara noastră.

La întrevedere a participat tova
rășul Ștefan Andrei, ministrul afa
cerilor externe.

Cu acest prilej, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-a fost transmis un cald 
mesaj de prietenie, știmă șl conside- / 
rație din partea președintelui Consi
liului Național al Revoluției, șef 
al statului Volta Superioară, Tho
mas Sankara, iar poporului ro
mân urări de succese tot mai mari 
pe calea propășirii economice și so
ciale. Ministrul de externe a trans
mis sentimentele de admirație pe 
care șeful statului Volta Superioară 
le nutrește, față de președintele 
Nicolae Ceaușescu pentru activitatea 
sa, a României socialiste consacrată 
diminuării tensiunii pe continentul 
european și in lume, pentru afir
marea politicii de independentă, ega
litate, colaborare și pace între na
țiuni.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat un cald salut 
șefului statului voltez, urări de să
nătate și fericire personală, iar po

porului din Volta Superioară succese 
pe calea dezvoltării economice și so-, 
ciale independente.

în timpul întrevederii au fost re
liefate bunele relații existente intre 
cele două țări și afirmată voința co
mună de a dezvolta ateste raporturi, 
de a se iniția și concretiza acțiuni 
de cooperare în domeniile minier, 
transportului, agriculturii și altele, 
pe baze reciproc avantajoase, în in
teresul ambelor țări și popoare, al 
cauzei păcii și înțelegerii intre na
țiuni.

în cadrul schimbului de vederi în 
probleme ale vieții internaționale, a 
fost reliefată necesitatea de a se ac
ționa pentru însănătoșirea climatului 
politic mondial, oprirea cursei inar
mărilor, îndeosebi a celei nucleare, 
pentru salvgardarea păcii pe planeta 
noastră. De ambele părți a fost ex
primată solidaritatea militantă cu 
lupta dreaptă a poporului namibian, 
pentru dobi'ndirea fără intîrziere a 
independenței Namibiei și edificarea 
unei țări unite sub conducerea 
S.W.A.P.O., pentru abolirea politicii 
de apartheid și discriminare rasială 
din Africa de Sud.

în legătură cu existența în diferite 
zone ale globului de conflicte mili
tare, a fost pusă în evidență necesi
tatea rezolvării tuturor problemelor

litigioase dintre state numai pe cale 
pașnică, prin tratative.

întrucît marea majoritate a state
lor africane sînt țări în curs de dez
voltare, s-a reliefat necesitatea întă
ririi unității dintre țările acestui 
continent, rolul care revine Organi
zației Unității Africane in asigurarea 
și consolidarea solidarității și inde
pendenței lor.

Sublinilndu-se consecințele grave 
ale crizei economice mondiale, ale 
practicilor discriminatorii, ale accen
tuării disproporțiilor intre prețurile 
materiilor prime și produselor in
dustrializate, ale creșterii ' poverii 
datoriilor externe și politicii dobin- 
zilor înalte, a fost afirmată necesi
tatea întăririi unității și conlucrării 
între țările în curs de dezvoltare, 
pentru stabilirea unei strategii co
mune in negocierile cu țările dezvol
tate în vederea găsirii căilor și mij
loacelor de sprijinire financiară a 
acestor țări, a realizării planurilor 
lor do dezvoltare economică, a dimi
nuării datoriilor externe, pentru 
statornicirea unor raporturi econo
mice internaționale bazate pe depli
nă egalitate și echitate, pentru in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale. '

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Bucuria de a clădi pentru țară
în toată adincimea semni
ficației sale: oamenii aceș
tia i-au dăruit acestei crea
ții ceva din viața, din 
sufletul, din inteligența, 
din frumusețea lor. Dar 
cel mai bun lucru ar fi să-i 
ascultăm chiar pe ei...

Ing. Dan Porfireanu, pro-- 
iectanul șef (Institutul pen-
tru proiectări tehnologice 
de laminoare București — 
IPROLAM) : „Pentru pro
iectul acesta, care s-a năs
cut foarte repede, s-a ce
rut un mare efort de docu
mentare, de gindire, de 
creație. Cunoscătorii vor 
găsi aici multe soluții ori
ginale, unele de-a dreptul 
îndrăznețe, ceea ce ne 
vorbește despre competen
tă, despre pasiune și, desi
gur, despre răspunderea 
întregului colectiv de’ a 
realiza o instalație de nivel 
tehnic mondial".

Ing. Ionel Sandu, șeful 
șantierului Roman al 
Trustului de construcții in
dustriale din municipiul 
Gh. Gheorghlu-Dei : „De 
ce am fost declarați șan
tier model ?... Vedeți, la 
noi, răspunderea este ceva 
extrem de concret, pro
gramată pină la ultimul 
post și oră de lucru. Cu 
proiectul in mină am elabo-

rat programe pe calculator. 
Apoi am căutat soluții care 
să comprime timpul, ope
rațiile, să ușureze munca. 
Iar. in privința asta, cine 
caută găsește..."

Vasile Fecioru, maistru 
construcții metalice : „Știți, 
atunci cind a venit aici to

pe carte. Nu vă spun ce 
bucurie am avut cind, chiar 
de la prima probă, agrega
tul de care m-am ocupat a 
mers !“.

Grigore Lupeș, Erou al 
Muncii Socialiste, munci
tor specialist (la benefi
ciar) : „Sînt aici de la 
începuturile uzinei, iată, se

Constructori ai noului laminor de țevi 
de la Roman ne vorbesc 

despre această remarcabilă realizare 
tehnică românească

varășul Nicolae Ceaușescu 
și a turnat primul cancioc 
de beton la fundații, in 
sectorul nostru era. Faptul 
ne-a mobilizat extraordi
nar. Oamenii și-au decupat 
din ziare cite o fotogra
fie de ia acel eveniment și 
le-au păstrat. Și-au muncit 
cu toată dăruirea."

Nicolae Cozma, maistru 
(la beneficiar) : „Am mai 
participat pină acum la 
montarea a trei laminoare. 
Dar acesta e cu totul deo
sebit. Am lucrat la partea 
electrică, de automatizări. 
Și noi. electricienii, a tre
buit să punem serios mina

împlinesc trei dedenii. Am 
participat la toate punerile 
in funcțiune. Acum a sosit 
și momentul acestui lami
nor, cel mai mare și mai 
pretențios dintre toate. Am 
început să aștept acest 
moment incă de cind a fost 
aici, la punerea fundației, 
tovarășul Nicolas
Ceaușescu. Știam de 
atunci că aici va fi vorba 
despre o operă tehnică 
deosebită. Și sint mindru 
că muncesc pentru ea“.

Gheorghe Mărtinaș, fie- 
rar-betonist : „Am mai lu
crat eu și pe alte șantie
re, dar aici ni s-a cerut o

muncă specială. Eu știu 
așa : după ce o să fie . gata 
etapa a doua, iar laminorul 
o să lucreze la toată ca
pacitatea lui, am să mă 
gindesc. mereu cu mindrie 
că la el am lucrat și eu cu 
echipa mea. în fond, noi 
constructorii, și comuniști 
fiind, impletim în construc
țiile astea și cite ceva din 
sufletul nostru, din bucuria 
de a clădi pentru țară".

Vasile Florcscu, șef de 
echipă la electricleni-mon- 
taj : „Știți ce a însemnat 
laminorul ăsta pentru 
mine ? Un mare pas înain
te în profesie și in viată. 
Am devenit electrician 
dintr-o mare pasiune pen
tru acest domeniu și cre
deam, la un moment dat, 
că știu tot. Acum insă' a 
trebuit să mai „fur" din 
timpul liber ca să mai in- 
văt. Altfel n-ar fi fost po
sibil. A fost un salt spre o 
tehnică nouă, superioară".

Ing. Dumitru Caraiman, 
șeful șantierului montaj: 
„Un obiectiv de nivel mon
dial, care ne-a pus la în
cercare toate forțele. Ne-am 
putut da seama ce oameni 
capabili, perseverenți, ini
moși au crescut in jurul 
nostru".

Toader Hanceruc, maistru

principal : „Lucrez aici de 
31 de ani. Probleme teh
nice grele am avut mereu. 
Am avut și acum dificul
tăți. De exemplu, la cre- 
mallera cuptorului rotativ. 
Dar de ce sintem aici, de 
ce ni.s-a încredințat aceas
tă lucrare 7 Ca să îndrăz
nim și să învingem".

Dumitru Gălățeanu, dul
gher : „De la început am 
avut ambiția să facem un 
lucru . foarte bun. Mai ales 
că am lucrat cu metode 
mai noi. Ge am Învățat 
aici e că e foarte important 
ca fiecare om să știe in 
fiecare clipă ce are de fă
cut și să răspundă direct 
de buna executare a lucră
rii lui".

Ing. Stelian Ciurlea, elec
tronist, proiectant . la 
IPROLAM : „Pentru mine 
a fost o experiență de ne
uitat. Am lucrat pentru 
prima oară cu automate 
Droaramabilo si. totodată, 
am intiln.it aici oameni ex
traordinari, meseriași ex
celent!, care au știut să 
revolze probleme tehnice 
noi și dificile, dind dovadă 
de multă ambiție și voință 
de a Învinge. Adică de spi
rit revoluționar".

Mihai CARANFIL

7“ N
Pentru fiecare 
în parte și toti 

laolaltă
ÎNSEMNĂRI de Mihai STOlAN

In muzeul imaginar 
al proverbelor popu
lare românești — 
somptuoasă clădire a 
mintii autohtone, a- 
vind drept piloni inte
ligența și cumpătarea, 
dragostea de adevăr 
și dreptate, respectul 
muncii și al vredniciei 
— figurează nenumă
rate zicale cu privire 
la simțul gospodăresc 
și spiritul de econo
mie, in fond două bra
țe ale unu-ia și acelu
iași trup vinjos : 
eficacitatea, lată 
citeva dintre ..expona
tele" îndelung șlefuite 
de înțelepciunea șl 
milenara exper.ență de 
viață : „Cum iți aș
terni, așa dormi"; „Cu 
mănuși pre mină nu 
torci mătase";. „Treaba 
fă-o cum se cade / $1 
șezi atunci cind se

șade"; „Cine nu sea
mănă nu culege" ; 
„Cind a cintat ciocir- 
lia, să fie plugul in 
brazdă"; „Lucrul face 
sănătate, / Trindăvla 
tot păcate"; „Munca 
ne scapă de trei mari 
rele : de urit, de fap
te rele șl de nevoi"; 
„Celui cu economie / 
Suta ii este o mie"; 
„Din bucățele cojoca
rul blană mare face"; 
„Printr-o crăpătură 
mică străbate apa in 
corabia cea mare"; 
„Cine cheltuie peste 
ce ciștlgă / N-are-n 
casă mămăligă"; „Hăr
nicia e mina dreaptă 
a noroculuf șl cumpă
tarea m'na sa stingă"; 
„Ordinea e ciștlg de 
timp"...

(Continuare 
în pag. a V-a)

intiln.it
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Felicitări 1
în gospodăria unui sătean din 

comuna Bunești-Averești, jude
țul Vaslui, a izbucnit un incen
diu. Patru pionieri, care se în
torceau de la școală, păzind fo
cul, au sărit gardul să anunțe 
gazda. Dar acasă nu era nimeni. 
Au început să Strige după aju
tor. Pină la venirea oamenilor, 
ei și-au lăsat ghiozdanele, au 
început să scoată apă din fîn- 
tină, s-o care cu gălețile. Apoi 
s-au cățărat pe acoperiș. aju- 
tlnd la scoaterea lucrurilor din 
calea flăcărilor mistuitoare. 
Fapta si curajul lor au făcut în
conjurul satului. Se numesc : 
Irimia Liviu, Taragan Cristina, 
Radu Maria și Stan Mirela. Gos
podarul și cei din jur le-au a- 
dresat cele mai călduroase feli
citări. Si nu numai lor, ci și pă
rinților si educatorilor.

Merită !

Puterea exemplului în exemplele deputaților
I
I
I
I concrete pe

iată întrebarea căreia î-am
I

— Ce
loc mult preferat de amatorii de drumeție

respectivele
Iată răs-

Măsurile luate în ultimii ani pe linia extinderii și întăririi autocon- 
ducerii, autogospodăririi și autoaprovizionării teritoriale au fost fericit 
completate prin apariția Programului unic de creștere a producției agri
cole în gospodăriile personale ale membrilor cooperativelor agricole de 
producție și în gospodăriile producătorilor particulari. Acum este de 
mare importanță ca organele locale ale puterii și administrației de stat — 
împreună cu organele agricole, sub conducerea organizațiilor de partid 
— să ia toate măsurile necesare în vederea însușirii și aplicării de către 
toți locuitorii satelor a prevederilor sale. Totodată. în fiecare comună 
trebuie să se stabilească programe cuprinzătoare, sarcini 
fiecare locuitor.

Cum sint îndeplinite aceste Sarcini ? — ___ ....
căutat răspuns în comuna Găujani. județul Giurgiu.
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Cu exactitate
Zilnic, mii de oameni trec prin 

Piața Victoriei din Oradea. Nu 
numai oaspeții orașului, dar si 
localnicii admiră pasajul „Vul
turul Negru", care a fost de au
rind restaurat. Dar si oaspeții si 
localnicii sint tentați să-sl po
trivească ceasurile după „orolo
giul" din turnul acestui impună
tor complex arhitectonic. Numai 
că, privindu-l mai atent, orolo
giul nu este un... ceas ca toate 
ceasurile, deși are aceeași for
mă. în fapt, este un uriaș ter
mometru. Nu indică el ora exac
tă, dar de la începutul veacu
lui si pină azi arată cu cea 
mai mare exactitate temperatu
ra aerului.

I
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Pasiunea 
n-are vîrstă

Roman Biet are 72 de ani și 
este unul, dintre cei mai entu
ziaști artiști amatori din comu
na Nanov, județul Teleorman, 
în fiecare săptămînă, in cadrul 
spectacolelor. susținute de for
mațiile căminului cultural, cu
lege aplauzele „la scenă deschi
să" ale sătenilor pentru frumoa
sele sale cintece populare pe 
care le interpretează cu măies
trie. Cintece de demult, culese 
de el, de-a lungul anilor, de la 
bătrînii satului de odinioară. 
Cum și astăzi mai caută cintece 
pe la „prieteni de generație", 
vestitul rapsod popular este si 
un virtuos . instrumentist. Cîntă 
la fluier și caval. Adeseori. aija- 
re pe scenă cu un alt consătean, 
mai tlnăr că el cu șase ani, dar 
tot un statornic liUbltanmtbiruh 
moșului.

I
I
I
I
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Cit douăsprezece comune 
la UH loc I Tinârul medic veteri
nar Paul Trandafir este unul dintre 
cei 19 depUtați ai consiliului popu
lar al comunei Găujani, județul 
Giurgiu. Iar convingerea sa — întă
rită de experiență — este că atunci 
cind vrei să-i mobilizezi într-0 ac
tivitate pe oamenii din circumscrip
ția electorală pe care o repre
zinți este obligatoriu să fii primul 
care să dovedești că vorba ți-e 
solidară cu fapta. Motiv pentru 
care, împreună cu soția sa. Elena — 
profevoară de limba franceză — și-a 
ridicat o adevărată gospodărie mo
del : nu lasă necultdvată nici o palmă 
de teren, crește vacă, porci, păsări, 
iar in activitatea de contractare se 
situează totdeauna printre primii. A- 
nul trecut a livrat statului doi porci: 
în acest an a mai contractat doi. De 
toate acestea se ocupă înainte și 
după orele in caire-și exercită —• 
exemplar, susțin sătenii — meseria 
sa de medic veterinar.

Nu-i singurul care-și onorează ast
fel mandatul de deputat încredințat 
de obștea alegătorilor. La fel proce
dează și deputății Florea Circoi, eris
tica Gh. Vasile, Draghia Ștefan, Cos- 
tache Tudor... Iar oamenii s-au con
vins că, urmindu-le exemplul, n-au 
decit de ciștigat. Familia mecanizato
rului Draghia Radu a primit numai 
de pe urma contractelor 8 000 de lei; 
soții Maria și Florea Nedea au înca
sat peste 30 000 lei pentru tăurașii, 
porcii, mieii și lina livrate... Toate 
acestea sint venituri suplimentare, 
pentru că fiecare dintre cei amintiți 
— dar sint și multi alții — primesc 
bani și produse pentru prestația zil
nică de la locurile lor de muncă. Așa 
a fost posibil ca, în 1983, cele 1318 
gospodării ale populației din Găujani 
să contribuie Ia fondul de stat cu o 
cantitate de produse egală cu aceea 
a douăsprezece comune din județ, 
luate la un loc...

„Trebuie, sînt rezerve, deci 
se poate mai mult". Aceasta 
este concluzia pe care am desnrins-o, 
discutihd cu cetățenii comunei pre
vederile Programului unic, bine cu
noscute de ei. Este și aceasta un 
merit al comuniștilor din Găujani, al 
deputaților, al delegațiilor sătești. 
Programul a fost temeinic dezbătut 
in plenara comitetului comunal de 
partid, in adunările cetățenilor și nu
mai apoi, pe baza propunerilor făcu- 

■ te, a fost aprobat in sesiunea con- 
siliului popular din 28 ianuarie.

* -ni- lijoiilaa-; A,’:. i;

_ _ ați propus în 
adunări ?, am întrebat, 
pun șurile.

Trandafir Elena, mulgătoare la 
C.A.P. : „Am propus să-și întoarcă 
fața către muncă și acele femei, con-

Ștefan Draghia, deputat : „Am 
propus și urmărim ca planurile de 
cultură să fie întocmite nu în vreun 
birou, ci în curtea fiecăruia. De ce? 
Pentru că majoritatea gospodăriilor 
depășesc suprafețele prevăzute de 
lege și e bine ca cei care întocmesc 
planurile să fie în cunoștință de cau
ză. La unii, suprafețele acoperite de 
construcții sînt prea mari, este timpul 
să introducem ordine și in acest do
meniu. Am mai propus ca să nu exis
te nici un om din aparatul consiliu
lui popular care să nu crească ani
male. Rezultatul ? Pină acum și-au 
și cumpărat juninci și vițele Steli*  
că Pepenaru, Marin Tătaru, Maria 
Fiirimiță..."

Ion Dragomir, președintele coope
rativei de producție, achiziții și des-

In aceste zile, printre locuitorii 
Găujani, județul Giurgiu 

® Planurile de cultura și de creștere 
și păsărilor întocmite concret, în curtea 
gospodăriile comunei ® în 1982 oficiul
și organizarea teritoriului a venit, a măsurat, dar, 
să trimită hărțile ® De la evidența „la zi" a forței de 
muncă la folosirea integrală a pămîntului, cu maximum 

de randament

comunei

a animalelor 
fiecăreia din 
de cadastru 

a uitat

sătence ale noastre, care, fiind soții 
de mecanizatori ori de navetiști, dacă 
beneficiază de retribuțiile bărbaților, 
au cam uitat că locuiesc în sat, că 
pot crește o vacă in chiar curtea lor 
și-și permit sâ dea 10 lei pe litrul de 
lapte. Unele o tot fac pe „bdlnăvloa- 
rele". Le-am zis-o chiar în adunare : 
-Nu credeți că ați putea supraveghea 
o vacă legată de un par, pe pășune ? 
Nici măcar n-ați fi obligate să aler
gați după animale chiar dacă sinteți 
suferinde». Dar «suferința» unora se 
cam știe : s-au învățat să cumpere 
de l.a oraș Ceea ce pot să obțină chiar 
din curtea lor. Nu degeaba se spune 
că «lenea e cucoană mare, care cere 
de mincare». Eu muncesc și la 
C.A.P., cresc animale și cite doi vițel 
pe care-i contractez..."

Inginer Măroiu Cosma, pre
ședintele C.A.P. : „Am propus să 
dăm loturi în folosință la toți 
Cetățenii comunei, indiferent unde 
lucrează. Pentru asta, bineînțeles 
că trebuie îndeplinit numărul de 
norme fixat de adunarea genera
lă a cooperatorilor. Unii — na
vetiștii, tocmai pentru că sînt înca
drați în diferite alte locuri — nu pot 
efectua numărul de zile stabilit. Di
ferența între ceea ce au realizat e- 
fectiv și norma fixată am propus să 
fie acoperită prin repartizarea spre 
creștere in gospodăriile personale 
ale acestora a unor animale din coo
perativa agricolă. Anul trecut am ex- ___ _ ______ __ ,______ „___ _

■ perimenitat acest procedeu. dînd To- perioadele in care sint de găsit acasă 
turi pentru culturile duble, iar re- cei 11 studenți ori cei 89 elevi de 
zultatele au fost bune". . liceu... $i fie mai știe că, in Cele 1318

j , ” ....... ‘ .......  .. ' .rii. ir ; i’pi . ■; -tris . s?

facere a mărfurilor : „Deși efectivele 
de animale au crescut in ultimii ani. 
situația existentă nu ne mulțumește. 
Anume ? Există o taurină la 10 gos
podării, patru ovine și un porc la fie
care gospodărie... E puțin, credem că' 
se poate mai mult. Este și motivul 
pentru care noi am propus și am 
creat la cooperativă o gospodărie cu 
30 de scroafe, de la care, pină la in» 
ceputul lui martie, vom da popu
lației, spre a fi crescuți, 160 de pur
cei, iar de la incubator 20 000 de pui 
de o zi. Oamenii au căpătat încrede
re in noi, în 1983 n-a existat în co
mună nici un contractant care să 
nu-și fi ridicat drepturile cuvenite 
in bani și furaje..."

Sint, acestea, doar citeva dintre 
opiniile celor cu caro am discutat. 
Convingerea că pot mai mult le a- 
parține. Și-au fundamentat-o temei
nic, pe baza unor analize riguroase 
a condițiilor, ambițiilor și posibilită
ților existente in comună, iar la evi
dențierea acestora contribuția cea 
mai importantă a fost tot a deputa- 
ților.

Evidențe clare, premise 
certe. Pină nu dernult, la Găujani 
nu exista o evidentă clară a forței 
de muncă active. Acum — tocmai da
torită deputaților. a membrilor comi
siilor de sprijin șl a delegaților să
tești — se cunosc cu precizie pină și

gospodării, membrii cooperatori 
in folosință suprafețe insumind 353 
ha teren agricol, 299 ha teren arabil 
și 80 ha pășune comunală.

-- Aplicarea în viață a (prevederilor 
Programului unic nu este o treabă 
ușoară, ne spunea Florea Petreșenea- 
nu, primarul comunei. Ca să acțio
nezi trebuie să știi pină in cele mai 
mici amănunte pe ce te bazezi. Cu a- 
cești oameni și cu aceste suprafețe 
trebuie să producem pentru a preda 
statului 12 tone carhe de vită, 52,3 
tone carne de porc, 7,7 tone carne de 
ovine, 485 hl lapte de Vacă, 9 320 
kg lină, 255 000 ouă, 1 435 kg gogoși 
de mătase, la care se adaugă 50 tone 
porumb, 18,8 tone floarea-soarelui, 
500 tone sfeclă de zahăr, 137 tone le
gume, alte produse — toate de la 
gospodăriile populației. Ce s-a făcut 
pină acum ?

In primul rind, s-au luat măsuri 
ipentru folosirea integrală a supra
fețelor de teren. (Aici fie zis : Ofi
ciul de cadastru și organizarea teri
toriului ăl județului Giurgiu trebuia 
să trimită la Găujani, încă de anul 
trecut, rezultatul măsurătorilor efec
tuate în satul reședință de comu
nă; nu le-a trimis nici azi!). Pe lo
turile in folosință, in curțile oameni» 
lor, în ale instituțiilor, pină și în lun
gul drumurilor — se știe ce trebuie 
să cultive și cit să obțină fiecare.

Ne-a fost dat să constatăm un fapt 
deosebit : pînă și spațiul — mare, in
tr-adevăr ! — din jurul fînitinilor este 
prevăzut să fie cultivat cu legume. 
Inițiativa aparține deputatei Ioana 
Erbașu, care, in acest scop, i-a și 
mobilizat la săpat pe cetățenii Nicu 
Buzatu, Marin Guțu, Ion Enescu, Ma
rin Carangea, pe elevii și profesorii 
școiii generale...

Responsabil cu materialul săditor 
este deputatul Mina Floirea („întâm
pin greutăți la aprovizionarea cu să- 
mință de usturoi și cartofi"). De ară
turi răspunde Florea Ghiripuci, care 
este și șeful secției de mecanizare. 
(„Avem tractoare care pot lucra pe 
suprafețe mici, dar nu avem îhcă 
pluguri pentru ele. Ni s-au lăsat
doar plugurile mari"). Fertilizarea te
renurilor i-a fost încredințată lui Ion 
Pena, șeful fermei zootehnice de la 
I.A.S. („Avem Cantități 
grășămirite animale, le 
integral....").

Cum se vede, pentru _________
prevederilor Programului unic, orga
nizarea este bună, iar in fruntea ac
tivităților au fost puși oameni des
toinici, vrednici, cu spirit de inițiati
vă și capacitate de mobilizare — in 
primul rind deputății în consiliul 
popular Comunal. Tocmai datorită 
muncii lor Si a oamenilor din circum
scripțiile electorale pe care le repre
zintă se așteaptă ca, încă din acest 
an, sporurile de produse aigroăilmen- 
tare Să. fie cele scontate. Că se poate 
au dovedit-o și pină acum. Deloc în- 
tirnplător, anul trecut comuna Gău
jani a livrat fondului de stat tot atit 
cit alte douăsprezece localități rurale 
ale județului Giurgiu luate la un loc.

Mircea BUNEA 
Petre CRISTEA

mări de in- 
vom folosi

îndeplinirea

iit-b
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Nici o scrisoare, nici o
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Performanțe
Devenită tradițională, expozi

ția de păsări de curte si anima
le mici organizată de crescătorii 
din Satu Mare s-a soldat, in a- 
ceastă iarnă, cu citeva perfor
manțe deosebite. Unul din iepu
rii prezentați de crescătorul Ioan 
Părău, muncitor la întreprinde
rea „23 August", a bătut recor
dul de •greutate, c întărind 9 ki
lograme, iar găinile dolofane ale 
crescătorului Vasile Tarta au 
înclinat balanța spre 6—7 kilo
grame de fiecare moțată. Un ca
lificativ „Excepțional" a primit 
șl. un iepure cu o blană „roșca
tă", apreciat ca inedit prin par
tea locului, aparținind lui Ale
xandru Farkas. Dar punctul de 
cea mai mare atracție al expozi
ției l-au constituit urecheata 
care imită la perfecție blana 
vulpii argintii și care aparțin tot 
pasionatului crescător 
Părău.
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Ca /a, carte
Călin este cel mai bun prieten 

al copiilor din comuna Perișoru. 
Se trage din neam de vază, din 
rindul campionilor de sport și 
frumusețe de la herghelia cailor 
de rasă de la Jegălia. județul 
Călărași. De cițiva ani buni, in 
fiecare zi, fără să fie minat de 
nimeni și nici tras sau minuit de , 
hățuri. Călin îi duce și ii aduce 
de la școală, cu docarul, pe co
piii oamenilor care lucrează la 
herghelie. Știind drumul cu 
ochii închiși, Călin este atit de 
punctual, că poți să-ți potrivești 
și ceasul la trecerea lui.

Pe ploaie, pe frig, prin nămeți 
sau noroaie, Călin iși poartă 
prețioasa „povară" cind la trap, 
cînd la galop.

Copiii — ce să mal vorbim ? 
— îl îngrijesc ca la carte.
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Motiv 
de meditație

Există și în comuna Lungești, 
județul Vilcea, un modern cămin 
cultural.

Modernul cămin cultural are o 
mare și frumoasă sală de festi
vități.

Mărea și frumoasa sală de fes
tivități are — cum e și firesc — 
scaune. Le numărăm. Ni se pare 
că am greșit și le mai numărăm 
o dată. în total. 13 scaune. Nu
măr cu ghinion ? Nici vorbă !

încercăm să aflăm de la direc
toarea căminului cultural cam 
pe unde s-or fi „rătăcit", „im- 
prăștiat" sau „împrumutat" res
tul de scaune. Nu-și amintește. 
După cum nu-și amintește nici 
de cînd la modernul cămin cul
tural nu s-a mai dat un specta
col in marea și frumoasa sală 
rămasă cu... 13 scaune.

Dar de ce zicem noi 13 ? în 
realitate, citeva n-au cite un pi
cior, iar altora le lipsesc spăta
rele. Așa că din 13 rămîn în... 
picioare numai patru care pot 
fi folosite. Dar și patru ar jl su
ficiente pentru patru din edilii 
și gospodarii comunei, care să 
stea nițeluș pe ele, să chibzuias- 
că intre ei și cu alții ce e 
făcut.

Chiar așa : ce-i de făcut ?
Rubrică realizată de 
Petre POPA 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii
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Odihnă și cură balneară 
în stațiunea Sovata

cele mai 
cură bal- 
și odihnă

Renumita stațiune bal
neoclimaterică Sovata se 
află așezată la o altitudi
ne de 530 de metri, în
conjurată de munți îm
păduriți, într-o zonă de o 
rară frumusețe, oferind 
condiții dintre 
bune pentru o 
neară eficientă 
reconfortantă.

Stațiunea Sovata dis
pune de o modernă și 
complexă bază de trata
ment, de hoteluri elegan
te („Sovata", „Aluniș", 
„Căprioara"), precum șl 
de numeroase vile co
chete, confortabile. De 
curînd s-a dat in folo
sință aici un nou și mo
dern hotel — „Brădet",

care dispune și de pisci
nă și sală de gimnastică. 
De asemenea, el are le
gătură directă cu baza de 
tratament. Stațiunea este 
indicată pentru tratarea 
afecțiunilor ginecologice, 
reumatisme degenerati
ve. neurologice periferice.

Cei care iși efectuează 
cura balneară in această 
perioadă și locuiesc in 
hoteluri beneficiază, față 
de sezonul de vară, de o 
reducere la tarifele pen
tru cazare și masă de 
circa 800 lei de persoană 
pentru o serie de 18 zile.

Bilete pentru stațiunea 
Sovata se pot procura de 
la agențiile și filialele de 
turism din iutreaga țară.

IBfes?5*’

Vara sau iarna, pe ploaie sau ghețuș, pe ceață sau soare, ziua sau 
noaptea, ne-am obișnuit Să vedem pe străzile orașului impresionantele 
autotrenuri cu inscripția „TRANSCOM". Sint mașinile care aduc maga
zinelor mărfurile de care noi toți avem nevoie. Ei, oamenii care transportă 
zilnic mii și mii de tone de marfă - în perioadele de vîrf sint vehiculate 
zilnic, pentru bucureșteni, 5 milioane de kilograme 1 - ca și aceia ce-i 
însoțesc din partea comerțului au un cuvînt greu de spus în ceea ce 
privește aducerea la timp a produselor la îndemîna cumpărătorilor.

Nu este vorba deci de vehicule oarecare, ci de mijloacele de pro
ducție ale unei mari întreprinderi, care, ca orice unitate economică, se 
confruntă cu probleme de eficiență, de productivitate, de costuri - 
nemijlocit legate de buna aprovizionare a magazinelor. Iată ce ne-a în
demnat să însoțim incognito Citeva din aceste transporturi. Pentru echipa
jele alături de care am călătorit, am fost... economistă la „TRANSCOM".
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al „Alimenta- 
Predăm actele 
se face verifi-

depozitul de chimicale 
rei“ 6 din str. Liniei, 
preluate de la unități. __ ___ ____
carea ia Centimă si primim formele 
cu care vom duce mai departe am
balajele Ia depozitul I.C.R.M. Chi- 
tila. nu fără a consemna o nouă ne
dumerire : sarcini clare, trasate de 
conducerea de partid, prevăd sim
plificarea verigilor intermediare pe 
drumul produselor, desființarea in 
cit mai marc măsură a tranzitelor 
prin depozite. Or, iată, asistăm aici 
la un tranzit exagerat de hîrtii.

S-a făcut 8 și 20. De la plecarea 
din autobază au trecut o oră și 10 
minute și am parcurs 8 km, fără să

i
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Deci, ca să știm ce avem de făcut 
mai departe, e obligatoriu să trecem 
pe la depozit.

...Iată pentru ce parcurge kilome
tri in plus, pierzînd și timp prețios, 
un autotren de 15 tone capacitate ! 
Judecind logic, fii s-ar fi putut da 
comenzile zilei direct prin dispece
ratul ..Alimentarei". Doar nu se 
Poate afirma — mai ales la catego
ria de mărfuri în discuție — că este 
Vorba de comenzi arzătoare, 
ultimă oră, de care cei în 
nu ar avea cunoștință.

Timpul hu stă pe loc. Pină 
adresele magazinelor — patru 
tal — s-a făcut ora 14,15 I Abia

de 
drept

aflăm 
in to

la

Azi, TRASEELE
Autobaza 2 Giulești. Este ora 6 șl 

■50 de minute dimineața. Nc urcăm 
in autovehiculul nr. 31-B-5737 ; ca
pacitatea camionului — 8 tone, a re
morcii sale — 7 tone. Este una din 
cele 9 mașini (plus 8 remorci) închi
riate de I.C.L. „Alimentara" din sec
torul 6. Pină facem cunoștință cu 
șoferul Alexandru Puia, alte mașini 
au Și plecat. Șoferii vin devreme la 
lucru ; știu să prețuiască timpul.

Ce vom face astăzi ? „Lucrăm 
tot pentru depozitul de chimicale, Ca 
de obicei" — răspunde șoferul. Aflu 
astfel că transporturile sint specia
lizate, se cunosc traseele, se cunosc 
oamenii. O șansă în plus ca trebu
rile să meargă șnur. Mai mult, auto
trenul nostru este gata încărcat cu 
ambalaje de carton de la produse 
chimice, cu lădițe de săpun și ca
pace de lemn de la șervețele, colec
tate în ziua precedentă. Așa a Stat 
peste noapte in autobază. Valoarea 
ambalajelor : 62 000 lei.

Ni se dă și nouă startul. Odată cu 
prima schimbare de viteză pornește 
și cronometrul, nevăzut tovarăș de 
drum în călătoria pe care urmează 
să o întreprindem.

7 și 25 de minute. După cîțiva kilo
metri parcurși, prima oprire : bu
levardul Uverturii, colț cu strada 
Veteranilor. Mai multe camioane, 
sosite înaintea noastră, s-au și înși
rat pe marginea străzilor dimprejur. 
Aici este dispeceratul întreprinderii 
comerciale „Alimentara". Popas zilnic 
„obligatoriu" pentru toate mașinile 
închiriate. într-o cămăruță, vreo 30 
de oameni fumează și... așteaptă. 
Alături de șoferi, așteaptă delegații 
I.C.L. și muncitorii care-i vor însoți

audiență-fără răspuns!
Ca toate localitățile patriei, odată 

cu puternica dezvoltare economică, 
orașul Reghin a cunoscut un ritm 
dc urbanizare și modernizare fără 
precedent.

Intr-o astfel de localitate, aflată 
in plină transformare, viața pune 
in fața primăriei necesitatea solu
ționării a numeroase probleme de 
ordin edilitar-gospodăresc și per
sonal al celor care trăiesc și mun
cesc in acest vechi oraș. Iată de 
ce, cunoașterea acestor probleme 
și rezolvarea lor în 
legal și util constituie 
preocupările permanente ale con
siliului popular orășenesc. între- 
bindu-1 pe tovarășul Alexandru 
Bugnariu, primarul orașului Re
ghin, cite Cereri, propuneri și 
sesizări au formulat cetățenii ora
șului in anul 1983 
prin scrisori și 
audiențe, ne-a 
răspuns :

— în total, ne 
apropiem de 1 200, 
dar cele mai mul
te dintre ele n-au 
fost adresate prin 
căror număr a scăzut cu- 50 față de 
aceeași perioadă a anului 1982 —
Ci au fost făcute în cadrul Orelor 
de audiențe, pe care le ținem cu 
regularitate la primărie și in co
lectivele de muncă. în orele de 
audiență ni s-au adresat 1 132 de 
cetățeni. în spiritul hotărîrilur de 
partid, al legilor țării, am luat 
toate măsurile pentru ca propune
rile, sugestiile, cererile și recla- 
mațiile oamenilor să fie receptate 
și rezolvate cu maximă solicitu
dine. A fost stabilit un program de 
audiențe (in fiecare zi din săptă
mină), care asigură accesul direct 
al tuturor cetățenilor la toate ca
drele din conducerea primăriei, in- 

Arcepînd - cu președintele. vicepre
ședinții și .secretarul Comitetului 
executiv. . Acest program ește. afișat 

;i.;nu-inwnfti la.;pi’imărie, ci și in. în
treprinderi și instituții, a fost co
municat deputaților, președinților 
asociațiilor de locatari și ai co
mitetelor de cetățeni. Urmărim 
ca problemele ridicate de cetă
țeni Ia audiențe să fie solu
ționate, pe cit posibil, in pre
zența cetățenilor. Peste 85 la sută 
din cererile și sesizările făcute în 
anul 1983 la audiențe au fost re
zolvate pe loc (din care mai bine 
de 50 la sută au fost soluționate 
favorabil) in mod direct, fără in
termediari. Dacă cererea formulată 
la audiență nu poate fi soluțio
nată pe loc, se întocmește o așa- 
ntlmită fișă de audiență, care se 
înaintează a doua zi întreprinderii, 
instituției sau compartimentului 
competent să o rezolve.

Există la primăria din Reghin 
o evidență la zi a tuturor propu
nerilor, cererilor, sesizărilor și re- 
clamațiilor făcute de cetățeni la 
consiliul popular, precum și o evi
dență pe circumscripții electorale, 
iar în cadrul acestora, pe diferite 
sectoare de activitate : gospodărie 
comunală și locativă, sistematizare, 
comerț și altele. Programul de 
audiențe, ca și programul de lucru 

^cu publicul sint respectate întocmai.

termenul 
una din

L-am însoțit pe primarul orașu
lui Reghin la una din audiențe. 
Pe listă erau înscriși vreo 25 de 
cetățeni. Veniseră să discute cu 
primul gospodar al obștii tot felul 
de probleme : de la cele de interes 
generai și edilitar-gospodăresc 
pină la chestiuni strict personale. 
Gyărfi Petru, de exemplu, soli
cită, in numele cetățenilor din 
strada Castelului, curățirea albiei 
Canalului Morii și construirea tro
tuarului pe strada Cimitirului. „Ne 

. angajăm — spunea el — ca îm
preună cu cetățenii să executăm 
toate lucrările necalificate, inclusiv 
curățirea albiei pe o lungime de 
3,5 kilometri". Propunerea a fost 
reținută, stabilindu-se un termen 
de soluționare. Deputatul 
Herța solicita,

Din experiența 
Consiliului popular 
al orașului Reghin

scrisori — ai

Vasile
, de asemenea, in 

numele cetățeni
lor, aprobarea 

• spațiului necesar 
în vederea 
najărli 
aceștia 
locuri
pentru 

cu nisip), a

ame- 
către 
unor 
joacă

de 
a 

de 
copii (ba- 

unuilansoare, gropi 
spațiu de parcare pentru mașini, 
precum și a unui minipatinoar. 
Tehnicianul Mild Ernest a propus, 
la rindul său, reamenajarea bazei 
sportive din Parcul popular și con
struirea unui pod peste pîrîul 
Trandafirilor. Cetățenii loan Dan, 
Kovacs Adalbert, Gheorghe Nașca 
au venit cu o serie de cerințe de 
ordin personal. Cererile fiind în
dreptățite, primarul și le-a notat în 
carnet, a fixat, de comun acord, 
termenul și soluții de rezolvare.

Cea mai mare parte din propune
rile și cererile formulate de ce
tățeni în audiența la primărie și 
în cadrul întîlnirilor deputaților cu 

■ cetățenii dțn circumscripții’1 au 
făcut obiectul unei analize, iar o 
bună parte din propuneri au con
stituit punctul de plecare al unor 
hotăriri și decizii ale consiliului 
popular și comitetului său execu
tiv.

Drept urmare, la Reghin, cetă
țenii au efectuat, numai în anul 
1983, lucrări în valoare de peste 
10 milioane lei — Construirea unui 
dispensar medical uman în cartie
rul „Iernuțeni", amenajarea bazei 
sportive „Metalul", precum și a 
zonei de agrement „Pădurea Ro
tundă". Totodată, au prestat mii 
dc orc de muncă voluntară Ia înăl
țarea noilor blocuri de locuințe și 
altele.

Un asemenea mod de organizare 
a audiențelor face ca oamenii să 
Ciștige încrederea primăriei, să nu 
mai cheltuie bani și timp pină „la 
județ", să nu se mai adreseze cu 
probleme locale organelor cen
trale. Practic, n-a existat în 
cursul anului 1983 cerere, scrisoa
re, sesizare sau reclamație la care 
să nu se fi răspuns în termen 
legal. Aceasta face ca legăturile 
primăriei cu oamenii muncii să fie 
tot mai strînse, iar participarea lor 
la întreaga activitate obștească să 
fie tot mai activă.

Gheorghe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

magazinul are program pină la 
oră 16, iar ceasul arată 16,15. O șan
să : responsabila mai este în unitate. 
Așa că livrăm. Și iar fugim — in 
șoseaua Ciurel 56. Aici însă — ne
șansă : magazinul se închisese la 
ora 15... Nici măcar programul uni
tăților de care răspunde nu pare 
prea bine cunoscut șefului depozitu
lui de chimicale. Altfel, poate că 
ne-ar fi sugerat să începem distri
buirea cu acest magazin. Sau, lu- 
crind de timp îndelungat în sectorul 
produselor chimice, însăși delegata 
ar fi trebuit să fie în cunoștință de 
cauză.

Unde ne mai ducem acum ? „Ne

CRONOMETRÎND TIMPUL PIERDUT DE AUTOVEHICULE
„TRANSCOM“ ÎNTRE DEPOZITE SI MAGAZINE

Zig-zagwile... printre hîrtii ale unui autotren de 15 tone
pe traseu. Pe ce traseu încă nu se 
știe. Va afla șeful transporturilor la 
telefon, iar timpul trece și mașinile 
stau. Uneori o oră-două sau mai 
mult, cum ne spun șoferii. Noi sin- 
tem 'mai 
pleca. Dar, 
cată dc cu 
de dirijare 
minute de 
cate.

In cabină 
delegata Lucreția Manda si o mun
citoare care va ajută la încărcat și 
descărcat. Va fi oare, cel puțin de 
acum încolo, o cursă Contracronome- 
tru ? Vom merge, în sfirșit. să des
cărcăm ambalajele? Nu. mergem în... 
Piața Gorjului. De ce ? Aici se află 
unul din magazinele de la care se 
ridicaseră, cu o zi înainte, ambala
jele, fără să se întocmească formele 
(drum, timp pierdut, 
sipit). Nefiresc, dar 
Zăbovim un sfert de 
delegata se întoarce.
ajun, nu se întocmiseră acte Ia toate 
magazinele a intirziat practic întoc
mirea actelor cumulative rpentru în
tregul transport. Așa că... hai la

norocoși : la 7,45 putem 
pentru o mașină încăr- 

seară, deci fără probleme 
pe traseu, nici 20 de 

așteptare nu sint justifi

ni s-au mai alăturat

carburant ri
se intimplă. 
oră pină ce 

Faptul că, în

strîngem sau să distribuim altceva 
decit... recipise.

Odată ajunși Ia depozitul I.C.R.M.» 
Chitila, cale de 22 km, se descarcă 
ambalajele : lucrează nu numai dele
gata și muncitoarea, ci și șoferul, 
Ca să se ciștige timp. Tre
cem apoi la rampa de încărcare. 
Avem de ridicat baloturi cu marfă 
(asupra modului cum ne-am petrecut 
timpul în depozit — vom reveni). Cu 
cota stabilită nu se umple însă decit 
camionul. Așadar, plecăm spre oraș 
cu remorca goală. Parcurgem alți 
22 km. Amiaza a trecut de mult. Ne 
îndreptăm din nou spre cartierul Mi
litari. De ce 7

— Trebuie să revenim la depozitul 
de chimicale — explică delegata. Să 
luăm adresele magazinelor unde dis
tribuim marfa. •

— De ce .nu le-am luat dimineața, 
la primul drum 1

— Depozitul (iar depozitul !) nu 
are telefon. Ca să intre in posesia co
menzilor făcute de magazine, res
ponsabilul închide la un moment dat, 
se duce la o altă unitate cu telefon, 
află ce sire, de aflat și se întoarce.

această oră pornim să distribuim 
marfa ! La „Alimentara1* din Drumul 
Taberei 82. bloc C 16, ne împiedicam 
de un alt autotren, venit să aprovi
zioneze cu bere restaurantul comple
xului și să preia ambalajele. Operațiu
nile durează. Stăm pe loc 35 de mi
nute și, pină la sfirșit, la descărcarea 
celor 75 de pachete cu marfă, în 
total 50 de minute. Responsabila Se 
roagă de delegată să-i preia, la ple
care, și ambalaje de carton. Loc 
avem, remorca e complet liberă, 
dar... ambalajele nu sint sortate, iar 
depozitul nu le primește decit pe ca
tegorii. Așa că, grăbindu-ne. nu pot 
fi preluate și rămîn să blocheze spa
țiile unității, iar remorca să circule 
mai departe goală — ceea ce se in- 
timplă destul de des. Și la următorul 
magazin — din bd. Cotroceni nr. 19 
— tocmai se primise altă marfă, așa 
că iar... așteptăm. La 15,40 izbutim 
totuși să plecăm, rămînind si aici 
ambalaje neridicate...

încercăm apoi să recuperăm timpul 
irosit și fugim, cit poate Să fugă de 
repede un autotren pe străzile Ca
pitalei, în șoseaua Cringași 227. Dar

întoarcem la dispeceratul din bule
vardul Uverturii — explică șoferul. 
Acolo semnează condica delegații 
«Alimentarei» șl depunem noi foile 
de parcurs pentru confirmare".

Ne vine în minte o întrebare : 
oare acest dispecerat — care func
ționează zilnic pină la ora 19,30 -*•  
n-ar putea prelua, în cursul după- 
amiezii, comenzile pentru a doua zi, 
eliminindu-se astfel ceasurile de aș
teptare inutilă ale atîtor mașini și 
atîtor oameni ? Cu alte cuvinte, acest 
„dispecerat al timpului irosit" nu 
poate deveni un instrument util și 
eficient? Cu atit mai mult Cu cit 
asemenea puncte-dispecerat au multe 
întreprinderi comerciale din sistemul 
bucureștean.

Oprim cronometrul și facem bilan
țul zilei : munca pe mașină a durat 
între orele 7 și 17, deci 600 de mi
nute ; am rulat efectiv 
am staționat la depozit 
iar pentru descărcarea 
magazine 95 minute 
așteptări pe trăseu au 
minute, din care 55 pentru diferite 
hirtii, în afara formalităților de li-

125 minute ; 
185 minute, 
mărfurilor la 
; diferitele 
însumat 195

vrare la unități. In fapt, am predat 
un stoc de ambalaje, am aprovizio
nat 3 magazine, am lăsat ambalaje 
neridicate pe rețea, iar o parte din 
marfă a rămas... să înnopteze în ca
mion.

Testul a continuat mai multe zile, 
cu mașini de la alte autobaze. In
diferent de natură mărfurilor trans
portate. problemele care s-au des
prins sînt aceleași, ceea ce ne de-, 
termină să le sintetizăm :

• Prima și principala consta
tare este aceea că pe drumul 
mărfurilor spre magazin se pier
de mult, foarte mult timp • din 
diferite motive - neintocmirea la 
timp a unor acte, nesincroniza- 
rea livrărilor cu programul ma
gazinelor - se parcurg kilometri 
întregi inutil, revenindu-se de 
mai multe ori pe aceleași trasee 
• datorită sistemului de co
menzi „la zi" se pierde, de a- 
semenea, mult timp, lipsind tot
odată posibilitatea dirijării ma
șinilor pe trasee mai bine stu
diate și cuprinzind un număr 
mai mare de magazine O des
cărcarea mărfurilor din autoca
mioane nu se face întotdeauna 
cu operativitatea cuvenită (la 
unitatea I.L.F. nr. 177 din hala 
Obor, descărcarea unui autoca
mion — 23—B-6 589 — cu 1 500 
săculețe de cartofi s-a făcut cu 
un singur cărucior și a durat mai 
mult de trei ore, timp în care 
mașina noastră - 24-B-717 - 
venită eu alte produse, a însu
mat circa 100 minute de aștep
tare} 0 organizațiile comerciale 
nu asigură întotdeauna ca, oda
tă cu preluarea mărfurilor ce ie 
Sint destinate, magazinele să 
aibă pregătite și sortate amba
laje goale, astfel ca mașinile 
să fie folosite întotdeauna după 
principiul - obligatoriu - 
plin/plin.

Pierderile cele mai substanțiale de 
timp ale mijloacelor de transport se 
acumulează insă în depozite. Motiv 
pentru care am consacrat acestor 
unități partea a doua a anchetei 
noastre.

Maria BABOIAN
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obiective și sarcini econom ice prioritare în i984
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HHM SI COMBUSTIBILII!-BMBS fiBSPOnMMTf. SEVER ECONOMISITE!
„Nu am avut, anul trecut sau în 

acest an, nici o întrerupere în ali
mentarea cu energie electrică. Pro
cesul de producție s-a desfășurat, 
zi de zi, in ritm normal".

Aceste precizări ale inginerului 
Florian Pop, din sectorul mecano- 
encrgetic al întreprinderii „IMA
TEX" Tirgu Mureș, puteau să trea
că neobservate, dacă nu ne-am 
raporta la situația altor colective din 
industrie, desigur nu multe la nu
măr, ce au... „beneficiat", uneori, de 
Întreruperi care, de regulă, inter
vin, atunci și acolo, unde contorul 
consumurilor indică depășiri ale re
partițiilor de energie electrică aloca
te pentru anume perioade. Iar aces
te repartiții nu sint stabilite întîm- 
plător, ci întotdeauna în strinsă le
gătură cu normele de consum fun
damentate pe criterii științifice, cu 
măsurile severe de economisire a re
surselor energetice ce trebuie luate 
do fiecare colectiv de oameni ai 
muncii.

Dar ceea ce trebuie cu adevărat 
subliniat, pornind de la spusele Ingi
nerului Pop, este că întreprinderea 
mureșeană nu numai că s-a în
scris in aceste repartiții, ci a și asi
gurat, de la an la an, creșterea con
tinuă a producției, în condițiile re
ducerii, tot continue, a consumuri
lor de energie electrică și combus
tibil. Reduceri care nu s-au oprit la 
nivelul normelor de consum, ci, dim
potrivă. au coborît mult sub ele. 
Bunăoară, anul trecut în întreprin
dere s-au economisit, față de nor
mele de consum, peste 430 MWh 
energie electrică și 558 tone combus
tibil convențional, in condițiile in 
care. între altele, planul a fost de
pășit cu 230 tone la mașini și utilaje 
pentru industria ușoară, cu 26 mi
lioane lei la mașini și utilaje pentru 
mase plastice ș.a. Iată insă citeva 
cifre care dau dimensiunile reale 
ale acestui efort gospodăresc al co
lectivului in ultima vreme. Concret, 
in anij actualului cincinal, produc- 
ția-marfă a crescut de Ia an la an, in 
1984 fiind cu 8 la sută mai marc 
decit in 1981, in timp ce consumu
rile de energie electrică și combus
tibil la un milion lei producție-mar- 
fă sint mai mici cu 18 la sută și, 
respectiv, cu 14,5 la sută.

Realizările întreprinderii mureșe
ne pun in evidență un adevăr incon
testabil : acolo unde conducerile și 
colectivele de întreprinderi, organele 
și organizațiile de partid dau dovadă 
de inițiativă și pricepere gospodă
rească, acționează cu operativitate 
și fermitate pentru valorificarea 
tuturor rezervelor de creștere a pro
ducției și de reducere a consumuri
lor energetice, prevederile de plan 
pot fi îndeplinite ritmic și integral, 
chiar dacă pe parcurs apar situații 
speciale. Să pătrundem însă în 
„laboratorul" spiritului gospodăresc 
al acestui colectiv. De la început 
precizăm că ne-a fost greu șă depis
tăm o măsură care Să stîrri.eașcă sen
zație sau o acțiune care să surprin
dă prin inedit. Măsurile gîndite și 
aplicate de acest colectiv pentru re
ducerea consumurilor de energie 
electrică și combustibil sint socotite 
chiar de oamenii de aici, nici mai 
mult, nici mai puțin decit măsuri 
simple, care, așa cum se exprima di
rectorul tehnic și de producție al în
treprinderii, Hayek Horst, țin de 
„bunul simț tehnic și gospodăresc al 
fiecăruia".

— Am căutat, ne relata directorul 
tehnic, să explicăm oamenilor că, 
pentru a fi competitivi pe piețele 
externe, nu este suficient să reali

zăm produse cu parametri tehnici șl 
funcționali ridicați, ci, în același 
timp, este deosebit de important ca 
aceste produse să fie fabricate in 
condiții de economicitate maximă. 
Aceasta înseamnă consumuri mate
riale și, deopotrivă, de energie elec
trică și combustibil cit mai reduse. 
Așa că, dacă astăzi ne putem mîn- 
dri că 54 la sută din producția în
treprinderii a fost innoită și moder-

Un exemplu foarte bun!
La întreprinderea „Imatex" din Tirgu Mureș, 
producția în continuă creștere, consumurile 

mereu mai reduse

Evoluția producției-marfă ți a consumurilor de energie electrică și combustibil la un milion Iei 
producție-marfă la întreprinderea „IMATEX" din Tirgu Mureș

nizată în primii trei ani ai cincina
lului, putem spune că fiecare pro
cent cîștigat pe planul înnoirii și 
modernizării a adus cu el nu numai 
un grad sporit de valorificare a re
surselor materiale și energetice, ci și 
■însemnate economii de energie.'i-Am 
învins in acest fel și mentalitatea 
potrivit căreia introducerea in fabri
cație ă produselor- noi nr'fi-îhsoțițâ, 
la început, în mod obligatoriu, de 
creșterea consumurilor, a costurilor 
de producție, în general.

Desigur, șirul măsurilor care au 
fost luate în această unitate pentru 
economisirea energiei electrice și a 
combustibililor, a resurselor mate
riale și energetice este mare. Con
semnăm deci numai citeva dintre 
ele : asimilarea în fabricație, pe 
baza unor soluții mai eficiente din 
punct de vedere al consumurilor, a 
mașinilor de injecție, a mașinilor de 
țesut covoare plușate și a unei game 
largi de piese de schimb ; optimiza
rea proceselor de tratare termică in 
cuptoarele electrice ; modernizarea 

unor tehnologii de fabricație, reali
zarea cu forțe proprii a instalațiilor 
necesare pentru recuperarea căldurii 
din gazele fierbinți de la cuptoarele 
Industriale ; încărcarea, in urma 
unei temeinice analize, la capacita
tea nominală a tuturor mașinilor- 
unelte și dotarea acestora cu limi- 
tatoare de mers in gol ; programarea 
execuției pieselor mici pe mașini de 
frezat universale, ceea ce a dus la 

realizarea acestor piese cu un con
sum de energie de trei ori mai mic ; 
extinderea fabricației de piese din 
mase plastice în loc de aluminiu și 
a celei care se obțin prin ștanțare 
în loc de turnare ș.a.

Pe scurt, secția uzinaj, sector „cheie" 
ai întreprinderii, a lucrat anul trecut, 
în medie,"fr zile pe lună cu energic 
electrică economisită, iar annl aces
ta, colectivul întreprinderii este ferm 
hotărit să adauge la capitolul econo
mii alti 202 MWh energie electrică 
și peste 250 tone combustibil con
vențional.

Ne reamintim de spusele ingine
rului Pop Florian în timpul discuției 
cu ing. Gheorghe Kiss, șeful secției 
uzinaj.

— Fiecare om — ne spunea șeful 
secției uzinaj — este conștient că 
încadrarea in consumurile tehnolo
gice și economisirea severă a ener
giei electrice sint obiective ce nu pot 
fi realizate doar cu participarea 
unora dintre lucrătorii secției sau ai 

întreprinderii. Fiecare trebuie să 
pună umărul și să contribuie, pe mă
sura puterilor sale, la această am
plă acțiune de economisire. Nu este 
plăcut, desigur, să se întrerupă ali
mentarea cu energie electrică. Dar 
atunci cînd consumurile sint depă
șite. măsura o consider mai mult 
decit justificată. Dealtfel, la locu
rile de muncă, cînd înregistrăm cea 
mai elementară încălcare a reguli

lor stabilite pentru economisirea re
surselor energetice luăm măsuri de 
întrerupere a alimentării cu energie 
electrică. Realimentarea cu energie 
electrică a locului de muncă respec
tiv se face numai după ce cazul de 
încălcare „a disciplinei stabilite. rîp 
acest, domeniu, a fost discutat în cp-, 
lectiv șl.gițișță .certitudinea’că. risipa- 
va fi înlăturată.

Numai așa, prin angajarea directă 
a fiecărui muncitor și specialist in 
acțiunea de economisire severă a 
energiei electrice, numai prin asigu
rarea unui climat de înaltă răspun
dere au putut căpăta valoare reală 
și amplele măsuri gospodărești ce au 
permis reducerea cu 60 la sută a 
consumului netehnologic de ener
gie. Iar intre aceste măsuri, un rol 
deosebit au avut cele privind redi- 
mensionarea iluminatului in toate 
sectoarele productive și comparti
mentele tehnico-ădministrative, ex
tinderea iluminatului local, sectori- 
zarea iluminatului, contorizarea con

sumului de energie electrică pe ate
liere și secții și pe utilaje mari con
sumatoare de energie, stabilirea 
unor răspunderi personale precise 
privind modul cum sint gospodărite 
energia electrică și combustibilul in 
fiecare formație de lucru și sector 
de producție.

Aici, la „IMATEX", nu lipsesc, de
sigur, din strategia eforturilor îndrep
tate spre economisirea energiei elec
trice nici măsurile privind organiza
rea superioară a producției, a fluxu
rilor tehnologice. Iată, de pildă, de
venise o obișnuință de ani de zile 
ca in unele sectoare să se lucreze 
permanent in trei schimburi. Cu to
tul intimplător și lipsite de finali
tate au fost însă preocupările în
dreptate spre măsurarea eficienței și 
randamentului muncii in fiecare 
schimb, mai ales,prin prisma con
sumului de energie electrică. Adese
ori, în schimbul trei halele și căile 
de acces din Întreprindere erau lu
minate ca in miezul zilei, fără ca 
acest consum de energie să fie jus
tificat printr-o activitate productivă 
pe măsură. Și iată că fără să se re
ducă ritmul producției, fără să fie 
afectată productivitatea muncii, in 
prezent, prin organizarea mai bună a 
producției, activitatea întreprinderii 
a fost concentrată, cu deosebire,' in 
schimburile I și III, limitindu-se Ia 
strictul necesar consumul de energie 
in orele de vîrf de sarcină ale sis
temului ■ energetic național. Tot in 
cadrul măsurilor organizatorice efi
ciente se înscriu și lotizarea re
perelor ce urmează a fi supuse 
tratamentului termic, in funcție de 
natura pieselor și a procesului de 
tratament, optimizarea livrării aeru
lui comprimat, decalarea programu
lui personalului ' din unele secții și 
din compartimentele tehnico-admi- 
ni'strative, curățirea periodică a gea
murilor pentru a se asigura folosi
rea deplină a iluminatului natural in 
secțiile de producție, precum și ac
țiunile privind întărirea ordinii și 
disciplinei la fiecare loc de muncă.

In Ioc de concluzii, prezentăm 
punctul de vedere al secretarului co
mitetului de partid al întreprinderii, 
Victor Radu : „Rezultatele de pină 
acum sint, desigur, bune, dar nu ne 
putem declara pe deplin mulțumiți 
de ele. în întreprindere mal sint 
tehnologii ce pot fi perfecționate, 
fluxuri tehnologice ce pot fi mai 
bine organizate, produse ale căror 
parametri, mai ales sub aspectul con
sumului de energie electrică, pot și 
trebuie să fie îmbunătățiți in conti
nuare. întîlnim,- de asemenea, încă 
mașini ce funcționează in gol. becuri 
care ard, uneori, in secțiile de pro
ducție, în depozite sau în comparti
mentele tehpico-adrpinistrative fără a 
fi ,nevoie< Mai . există încă resurse 
energetice secundare' care nu sint re
cuperate integral'^.

Fie și numai această simplă enu
merare a unor neîmpliniri exprimă 
o atitudine hotărită față de cerința 
economisirii energiei electrice. Este 
bine, este stimulativ faptul că la 
„IMATEX" producția-marfă a crescut 
continuu, în timp ce, tot continuu, au 
scăzut consumurile energetice. Cu 
siguranță, aici, Ia întreprinderea 
mureșeană, aceasta se va confirma 
ca o regulă fundamentală a unei ac
tivități economice dinamice, efi
ciente.

Iile ȘTEFAN 
Gheorghe GIURGIU

DE LA DISPECERATUL NATIONAL DE GAZE NATURALE
SITUAȚIA „LA ZI" A CONSUMURILOR 

Șl 0 PROBLEMĂ CARE TREBUIE 
SOLUȚIONATĂ URGENT:

încadrarea strictă a fiecărei unități 
in repartițiile stabilitei

Odată cu răcirea generală a vre
mii, în întreaga țară s-a înregistrat 
o creștere accentuată a consumului 
de gaze naturale, atît in unitățile 
economice, cit și în sectorul casnic. 
Acest vîrf de consum a creat o 
serie de dificultăți în funcționarea 
sistemului național de extracție, 
transport și distribuție a gazelor. 
După cum este cunoscut, pentru 
dezvoltarea și îmbunătățirea acti
vității în sistemul național de ex
tracție, transport și distribuție a 
gazelor s-au realizat în ultimii ani 
importante lucrări. Un accent deo
in perioada de iarnă, la nivelul întregii țări, se înregistrează un consum 
mediu zilnic mai mare cu circa 40 la sulă decit în perioada da vară. 
De asemenea, iarna se înregistrează mari variații de consum și pa 
parcursul zilei, intre orele 6-10 și 18-22 cererile de gaze sporind cu 
40-50 la sută față de consumul mediu.

Aceste variații de consum sint cu
noscute și cu producția de gaze de 
care dispune dispeceratul național 
de gaze naturale, la care se adaugă 
inmagazinările de gaze, pot să aco
pere vîrfurile raționale de consum. 
Problema asigurării in bune condi
ții a consumatorilor s-a complicat 
in aceste zile, deoarece, in nume
roase unități industriale și pe an
samblul unor județe s-au înregistrat 
substanțiale depășiri ale repartiți
ilor de gaze naturale. Ce implica
ții are pentru funcționarea siste
mului național depășirea cotelor

In prima jumătate a lunii februarie s-au înregistrat substanțiale 
depășiri ale consumurilor de gaze intr-un șir de unități ale Ministerului 
Industriei Metalurgice (12,3 milioane mc), Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini (5,2 milioane mc) și Ministerului Industrializării 
Lemnului și Materialelor de Construcții (609 mii mc). O radiografie a 
consumurilor în profil teritorial arată că în perioada 1-15 februarie un 
număr de 16 județe au depășit repartițiile la gaze naturale, mari 
neîncadrări în cotele de consum fiind înregistrate în județele Galați 
(—j-12,5 milioane mc), Brașov (+10 milioane mc). Prahova (+3,8 mi
lioane mc), Argeș (+3,5 milioane mc), Hunedoara (+3 milioane mc).

Tocmai de aceea se impune 
de: urgență ca în ramurile in
dustriale și județele amintite 
să ■ se întreprindă măsuri hotă- 
ri.te pentru încadrarea in cotele 
zilnice de consum. Depășirea in 
cmitinuare a. cotelor va pune Dig-, 
peceratul național de gaze in si
tuația să pună restricții în alimen
tarea cu gaze a unităților care nu 
buna funcționare a sistemului național de gaze depinde in egală 
măsură atit de eforturile lucrătorilor din unitățile de producere, transport 
și distribuție a gazelor, cit și de încadrarea in cotele atribuite fiecărui 
consumator industrial sau' casnic.

Iată de ce, în încheiere, adresăm dețele care au depășit consumuri- 
factorilor de răspundere din ju- le planificate întrebările :

1. Care sint cauzele depășirii consumului de gaze naturale in perioada 
1—15 februarie ?

2. Ce măsuri se întreprind pentru reducerea consumurilor de gaze naturale și încadrarea strictă in repartițiile s.abilite ?
Vom reveni in numerele viitoare ale ziarului.

Dan CONSTANTIN

sebit s-a pus pe forarea și darea 
in exploatare a noi sonde și struc
turi gazeifere, construirea a noi 
conducte colectoare și de transport, 
stații de compresoare de mare pu
tere.

Sistemul național de transport și 
distribuție al gazelor este dimen
sionat Ia parametrii prescrlși pen
tru a putea acoperi nevoile de con
sum raționale ale sectoarelor in
dustrial, public și individual. Da- 
nu trebuie să neglijăm faptul că 
în ultimii ani numărul consuma
torilor a sporit, iar 

alocate de către un mare consuma
tor ? Dacă in sistemul de alimen
tare din sudul și estul țării, care 
cuprinde și Capitala, o mare între
prindere — în caz concret. Combi
natul siderurgic Galați — depășește 
in perioada de vîrf consumul ou 
citeva sute de mii mc, sint preju
diciat! ceilalți beneficiari. Aceste 
perturbații duc la scăderea presiu
nii de alimentare, la scăderea ran
damentului de ardere, ceea ce am
plifică în lanț risipa și la ceilalți 
consumatori din sistem.

se încadrează in consumurile pla
nificate.

Utilizarea rațională a gazelor na
turale și. economisirea severă a 
acestora constituie o cerință de 
excepțională însemnătate pusă mai 
acut în evidență în aceste zile de 
vîrf de-i’cotjsuiiiiiJlrebuie. ‘bine În
țeles că

ÎN AGRICULTURĂ •J, CAMPANIA DE PRIMĂVARĂ - TEMEINIC PREGĂTITĂ!
VRANCEA: Roadele organizării judicioase a muncii

Agricultura județului Vrancea este 
foarte complexă. Pe lingă cereale și 
plante tehnice, mari suprafețe se 
cultivă cu legume, viță de vie și 
■pomi fructiferi. De aceea, complexă 
este si activitatea care o desfășoa
ră acum oamenii muncii din agri
cultura județului pentru a obține re
colte record în acest an. De la di
recția agricolă am reținut citeva 
date referitoare la stadiul la zi al 
unor lucrări. Astfel, pină la 16 fe
bruarie au fost aplicate îngrășămin
te organice reprezentind 30 la sută 
din programul pe primul trimestru. 
Totodată, continuă intens lucrările 
de pregătire în grădinile de legume. 
Au fost revizuite solariile pe 63 hec
tare din cele 65 hectare existente. 
Tot în acest sector au fost ame
najate paturi calde pe 19 300 
mp, față de 18 600 mp cît s-a 
prevăzut și au fost semănate 
11 640 mp, care vor asigura răsadu
rile pentru solarii. în livezi, tăierile 
de fructificare s-au executat in 
proporție de 81 Ia sută, iar tăierile 
la viile pe rod — pe aproape 
11 000 hectare. Am urmărit la fața 
locului cum este organizată munca, 
cum este folosit timpul de lucru 
pentru pregătirea temeinică a cam
paniei agricole de primăvară.

dolj. Răsaduri de bună calitate pentru producția de legume
în unitățile agricole si în gospo

dăriile populației din județul Doli 
urmează să se cultive în această 
primăvară 143 hectare cu tomate în 
solarii și tuneluri din folii, de polie
tilenă. 4 210 hectare cu tom’ate in 
cimp, 350 hectare cu varză timpu
rie si conopidă, precum și 30 hec
tare cu ardei gras și vinete. Pe a- 
ceste suprafețe, potrivit prevederi
lor din plan, trebuie să se obțină 
237 810 tone tomate, din care 120 000 
tone tomate timpurii.

Ținindu-se seama de neajunsurile 
din anul trecut, cind producția de 
legume timpurii a fost cu totul ne
corespunzătoare, au fost luate mă
guri temeinice ca întreaga activita
te din legumi cultură să fie temei
nic organizată. La indicația comite
tului județean de partid, soecia'îstii 
trustului județean al horticulturii, 
împreună cu cadrele de conduc'ere 
si -specialiștii din unitățile agrico
le au,făcut o repartizare mai ju
dicioasă a culturilor de legume tim
purii. în această privință s-a tinut 
seama de condițiile de climă și sol 
din fiecare unitate agricolă, de baza

Comuna Gologanu este o loca
litate cunoscută in județul .Vrancea 
pentru legumicultura practicată aici. 
Din primele ore ale dimineții, ac
tivitatea era in plină desfășurare. 
„Transportăm gunoi la răsadnițe — 
ne spune Traian Milea. cooperator 
si. în acel' moment, conducător de 
atelaj. Stocul de ingrășămint din 
zootehnie s-a cam terminat, a fost 
transportat și împrăștiat în ci mo. 
Acum mergem prin gospodăriile oa
menilor si gunoiul care prisosește il 
ducem în sectorul legumicol. Am 
urmat drumul căruței pină la unul 
dintre punctele de lucru ale. legu
micultorilor. Aici. în prezenta șefu
lui de fermă, inginerul Chirită Tur- 
citu. erau amenajate răsadnițele. 
Unii cooperatori acopereau cu folii 
solariile destinate producerii răsa
dului. în alte două 6olarii se fă
ceau lucrări curente de îngrijire a 
răsadului răsărit si crescut destul 
de bine. „Sint prezenti la muncă 84 
de legumicultori — ne spune șeful 
fermei. După cum vedeți, ne stră
duim să creăm condiții dintre 
cele mai bune pentru o recol
tă de legume cit mai mare in a- 
cest an. Tot răsadul — peste 8.2 mi
lioane de fire — il producem moi. 
Vom obține unele cantităti de ră
saduri in plus, pe care le vom pune 

materială existentă, de tradiția și 
experiența oamenilor. Cele mai mari 
suprafețe cu legume se vor cultiva 
în comunele Poiana Mare. Motătei. 
Băilesti. Segarcea, Bechet. Dăbu- 
leni. Rast si Catane. cunoscute pen
tru rezultatele bune pe care le ob
țin în acest sector.

Producerea răsadurilor constituie 
cea mai importantă lucrare la or
dinea zilei. In acest an. răsadurile 
sint produse de către fiecare uni
tate cultivatoare foiosindu-se răsad
nițele clasice încălzite cu ajutorul 
biocombustibilului. După cum am 
fost informați la trustul horticul
turii. s-au asigurat cele 1 263 kg de 
semințe de inaltă productivitate și 
folia necesară pentru cele 8 unităti 
socialiste ce au plan să cultive to
mate timpurii în solarii și tuneluri. 
Timoul fiind înaintat, este necesar 
să fie grăbite îndeosebi lucrările de 
amenajare a răsadnițelor si insă- 
mintarea acestora eșalonată. Or. la 
cooperativa agricolă din Rast pre
gătirile pentru viitoarea producție 
de tomate timpurii nu se desfășoa
ră corespunzător., „Pină la 15 fe
bruarie trebuia să amenajăm 16 000 

la dispoziția gospodarilor care vor 
să cultive legume".

Iată-ne la alt punct de lucru, cu
noscut de localnici cu numele Dum- 
brăvita. Sint terenurile fermei ve
getale nr. 3. Pe un canal de iriga
ții lucrau numeroși cooperatori. 
„Decolmatăm canalele — ne spunea 
inginerul Dorina Voicu. șef de fer
mă. Avem un sistem local de iri
gații pe 70 hectare. Vrem ca oină 
la sfirsitul’ lunii februarie să înche
iem toate lucrările pregătitoare". 
Esie avansată si repararea utilaje
lor de irigat. îndeosebi a motooom- 
pelor. Iată și rezultatele la zi ale lu
crărilor premergătoare campaniei 
agricole de primăvară. Dună cum 
ne spune tovarășul Gheorghe Ne- 
goită. inginerul-sef al cooperativei 
agricole, s-au transportat pe cîmp 
peste 1 500 tone îngrășăminte natu
rale. iar pe cele 301 hectare cuprin
se in sistemul local de irigații s-au 
decolmatat mai bine de 2 km de ca
nale.

Exemplul cooperatorilor din Go
loganu ar trebui urmat și de alte 
cooperative agricole din județ pentru 
a se obține, peste tot. recolte recced 
in acest an.

Dan DRAGULESCU 
corespondentul „Scînteii"

mp de răsadnițe — ne mune Flo- 
rea Lăzărică inginerul-sef al coo
perativei. Lucrarea a întîrziat de
oarece nu ne-au venit cele 540 de 
tocuri si 450 de rame. De asemenea, 
așteptam folia pentru două hectare 
de solarii cu oare trebuia să ne a- 
provizioneze trustul județean al 
horticulturii". Desigur, sînt neajun
suri ne care organele agricole ju
dețene vor trebui să le înlăture. Dar 
această unitate nu si-a asigurat în
treaga cantitate do bi+ombustibil 
necesar încălzirii răsadnițelor. Or, 
aceasta nu depinde de organele ju
dețene. ci de conducerea cooperati
vei.

O altă problemă care-și așteap
tă grabnic soluționarea este cea re
feritoare la asigurarea foliei de po
lietilenă pentru gosnodăni'e ponu- 
Iatiei. Or. din cele 143 hectare so
larii. 130 hectare aparțin gospodării
lor populației. Ele cor’s,,ituie o sur
să importantă de o-oducere a legu
melor timpurii si. de aceea. t-ebu.ie 
să se bucure de tot sprijinul.

Nicola® BABAEAU 
corespondentul „Scînteii"

„Să punem toți umărul la muncă1'
au subliniat cooperatorii din Vădăstrița-Olt, iar adunarea generală a hotărît măsuri 

pentru organizarea imediată a formațiilor de lucru și aplicarea acordului global
Pe chipurile cooperatorilor pre- 

zenți la adunarea generală se citea 
un sentiment de mulțumire. O mul
țumire care, să spunem drept, era 
întemeiată. Cooperativa agricolă Vă- 
dăstrița este una dintre unitățile 
agricole cu rezultate bune din ju
dețul Olt. Anul trecut, in condiții 
climatice grele, a obținut, în medie 
la hectar 4 615 kg grîu, 4 841 kg orz, 
7 770 kg porumb in cultură principa
lă și peste un vagon de știuleți în 
cultura a doua. De asemenea, in 
zootehnie, toți indicatorii au fost 
depășiți. Sînt, intr-adevăr, temeiuri 
că la Vădăstrița sint oameni harnici, 
buni gospodari.

Pe măsură ce se prezenta darea 
de seamă, cei prezenți în sală de
veneau din ce in ce mai atenți. De 
ce ? Un anumit paragraf a pus, cum 
s-ar zice, sare pe rană : „Folosirea 
corespunzătoare a întregii forțe de 
muncă de care dispunem — se pre
ciza in darea de seamă prezentată de 
ing. Ion Ciocoiu, președintele coope
rativei agricole — va trebui să 
constituie problema nr. 1 a preocu
părilor consiliului de conducere. In 
cooperativa noastră agricolă mun
cesc efectiv 1 972 de cooperatori. 
Dacă vom reuși să mobilizăm și să 
organizăm cit mal judicios această 
forță activă, vom putea să rea
lizăm toate lucrările agricole la 
timp, ceea ce va însemna foarte 
mult in bătălia pe care trebuie s-o 
dăm în acest an pentru a obține re
colte cu adevărat record, așa cum 
ne-a sfătuit și ne-a trasat ca sarcină 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, cu pri
lejul vizitei de lucru in unitatea 
noastră in toamna anului trecut". 
S-a creat astfel convingerea gene
rală că rezultatele cooperativei agri
cole ar putea fi mult mai bune.

De fapt, dezbaterile din adunare 
s-au -concentrat tocmai asupra mo
dului în care trebuie organizată ac
tivitatea oamenilor, întregul proces 
de producție, pentru ca in acest an 
să se realizeze, peste producțiile pla
nificate la hectar, 209 kg grîu, 1 090 
kg porumb boabe, 1 500 kg sfeclă de 
zahăr, iar in zootehnie să se depă
șească efectivele de taurine cu 110 
capete și să se realizeze suplimentar 
cite 500 litri lapte de la fiecare vacă 
furajată și 200 tone carne. Ca atare, 
adunarea generală a dobindit un 
profund caracter de lucru, analizind 
în primul rind stadiul pregătirii 

campaniei de primăvară, lucrările 
din această perioadă fiind decisive 
in realizarea producțiilor stabilite. 
Prima problemă a constituit-o orga
nizarea forței de muncă. Ing. Ioana 
Sirmon, șef de fermă, spunea : 
„Avem intr-adevăr mulți coopera
tori, dar, să recunoaștem, nu toii 
și-au făcut datoria. Mulți nu și-au 
realizat nici minimul de norme sta
bilit de adunarea generală prece
dentă. De aceea, am avut și culturi 
imburuienate și am pierdut și la 
producție. Propun ca toată activita
tea să fie organizată temeinic și toți 
oamenii să lucreze in acord global". 
O propunere care, de fapt, s-a re
zolvat pe loc : adunarea generală a 
hotărit cuprinderea tuturor coopera
torilor in acord global pe bază de 
angajament-contract, iar rezulta
tele activității urmează să fie 
afișate lunar pentru a se cunoaște 
de fiecare numărul de norme 
efectuate. „Așa este drept, așa 
este cinstit, spunea cooperatorul 
Ștefan Roșioru. Toți să-și aducă 
contribuția, toți să pună umărul la 
realizarea producțiilor planificate și 
toți să cunoască rezultatele muncii 
lor". Și ca el au gindit și vorbit 
mulți al'ii : Ștefan Tănase, Nicu Po
pescu, Sarmisa Popescu, Elena Geică, 
Ștefan Ruță, Marin Popescu, Tănase 
Ruță. De exemplu, ing. Nicu Popes
cu, șeful fermei pomicole, a propus, 

iar adunarea a hotărit ca in perioada 
de vîrf a lucrărilor din fermă — 
tăierile de rodire și de formare a co
roanei pomilor și recoltarea fructe
lor — consiliul de conducere să re
partizeze numărul necesar de oameni 
din alte ferme pentru a nu se mai 
repeta situația din anul trecut, cind 
aceste lucrări s-au efectuat cu in- 
tirziere.

„Este foarte bine ca încă de la 
început de drum să știm pe cine 
contăm, cu cine o să muncim 
— spunea cooperatorul Constantin 
Udma, Timpul este însă înaintat și 
cred că ar fi bine să știm dacă sin- 
tem pregătiți să pornim la drum. 
Consider că darea de seamă trebuia 
să ne informeze mai pe larg asupra 
pregătirii campaniei de primăvară. 
Cum n-a făcut-o, întreb acum : dacă 
peste 4—5 zile timpul ar permite, 
am putea să ieșim cu toate forțele 
in cimp ? Că doar avem de semănat 
o suprafață mare cu mazăre, sfeclă 
de zahăr, floarea-soarelui, porumb, 
soia, - legume și furaje". întrebarea 
n-a prins pe picior greșit consiliul 
de conducere. în adunare, președin
tele cooperativei și Marin Encianu, 
șeful secției de mecanizare, au pre
zentat concret stadiul pregătirilor : 
sămința pentru culturile din prima 
urgență se află în magazie, iar cea 
de porumb in cel mult două-trei zile 
va fi preluată integral ; tractoarele 

*+ ' ' :î

și mașinile agricole au fost reparate 
și recepționate, ele fiind gata să 
intre in brazdă in orice mo
ment. „Va trebui însă — arăta 
ing. Ion Florea, directorul S.M.A. 
Vișina — ca in cel mai scurt timp 
să se definitiveze, așa cum s-a sta
bilit la consfătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.R. din decembrie anul 
trecut, constituirea formațiilor mixte 
de mecanizatori și cooperatori cărora 
să li se repartizeze. sarcini de plan 
pentru o anumită suprafață pe care 
s-o muncească în acord global și care 
să poarte întreaga răspundere pentru 
realizarea producțiilor stabilite".

Adunarea generală a stabilit ca 
această acțiune să se finalizeze pină 
la 25 februarie. S-au făcut numeroa
se propuneri care au îmbogățit pro
gramul de măsuri dezbătut și adop
tat de adunarea generală. Se poate 
spune că scopul propus a fost atins : 
dezbaterile nu s-au limitat numai la 
analiza rezultatelor din anul trecut ; 
accentul a fost pus pe ceea ce tre
buie făcut în acest an, astfel incit 
să se realizeze producții mari, la 
nivelul posibilităților reale ale uni
tății, care să constituie, in final, un 
motiv de deplină mulțumire pentru 
toți cooperatorii.

Aurel PAPADIUC 
Iancu VOICU
Foto : E. Dichiseanu
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OAMENII SCOLII
mai profund implicați

NOTE DE LECTURĂ

O carte a adevărului istoric

în pregătirea și educarea tinerei generații
\

CE RELEVĂ REZULTATELE PRIMULUI TRIMESTRU ȘCOLAR
încheierea primului trimestru de 

cursuri a prilejuit, in toate școlile 
din tară, ample analize in cadrul că
rora cadrele didactice, comuniștii de 
la catedră, reprezentanți ai forurilor 
locale de invătămint au dezbătut — 
pornind de la exigențele mereu cres- 
cînde puse in fața școlii de societa
tea noastră socialistă — modul cum 
.s-a desfășurat procesul instructiv- 
educativ și rezultatele concrete înre
gistrate în pregătirea pentru muncă 
și viață a elevilor. S-a evidențiat, si 
cu acest prilej, faptul că oamenii 
școlii s-au implicat cu întreaga lor 
capacitate profesională, cu înalt 
spirit de răspundere politică și etică, 
în Îndeplinirea nobilei misiuni edu
cative conferite de conducerea parti
dului și statului nostru, personal de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a 
face în așa fel incit „prin întreaga 
sa activitate, învățămîntul să consti
tuie factorul fundamental pentru 
educarea și formarea omului nou, 
pentru creșterea unui cetățean cu o 
înaltă conștiință revoluționară și pa
triotică, înarmat cu ce este mai nou 
in toate domeniile". Aceasta a făcut 
ca. în multe unități de invătămint, 
rezultatele la învățătură și în activi
tatea productivă a elevilor din pri
mul trimestru al acestui an școlar să 
fie superioare celor din primul tri
mestru al anului școlar precedent. 
S-au înregistrat însă șl o serie de de
ficiente în organizarea și desfășura
rea procesului de invățămînt și edu
cație, reflectate în numărul relativ 
mare de elevi corigenți, de note limi
tă etc. Despre rezultatele concrete, 
ca și despre rezervele de ridicare a 
calității muncii instructiv-educative 
din școală ne vorbesc cadre didac
tice. inspectori școlari, activiști de 
partid din județele Bacău, Iași, Bo
toșani și municipiul București.,

In județul Bacău, la toate ciclu
rile de învățămînt, nivelul de pro
movabilitate a elevilor este superior 
cu 2 la sută celui din perioada co
respunzătoare a anului școlar trecut. 
O creștere mai substanțială s-a înre
gistrat la treapta I de liceu din șco
lile cu clasele I—X și la clasele 
IX—XII din licee. Din cele 25 de 
licee. 13 au realizat procente de’pro
movabilitate peste media județului 
(83,91 la sută). între acestea: Liceul 
sanitar (96 la sută), liceul de mate
matică-fizică „G. Bacovia" si Liceul 
agroindustrial din Sascut (95 la sută). 
Liceul industrial din , Comănești (94 
la sută). Liceul, agroindustrial din 
Hemeiuși (91 la suta).

r— In toate unității^, noastre de 
Invătămint —înși.sjâițrfeJ^rof. .Lucian 
Agachi, inspector școlar general — 
s-a acționat prin conceperea și di
recționarea întregii activități didac
tice în scopul realizării obiectivelor 
majore puse de parfid în fața școlii. 
Obiectivele și sarcinile activității de 

1 formare și educare comunistă, re
voluționară a elevilor au fost stabi
lite în funcție - de specificul fiecărei 
școli, asigurindu-se concomitent și 
modalități diverse pentru îndepli
nirea acestora. Preocupările perma
nente pentru tot mai buna organi
zare și desfășurare a procesului de 
învățămînt. îmbogățirea activității 
educative. îmbunătățirea si moder
nizarea bazei materiale. încadrarea 
cu personal didactic de înaltă com
petență au determinat creșterea cali
tății și eficientei invățămintului. con
cretizate într-o mai temeinică pre
gătire științifică si profesională a 
elevilor, în educația lor comunistă, 
revoluționară, in formarea persona
lității lor în concordantă 
tele 
tății

.Si tură 
ai invățămintului preuniversitar din 
județul' Iași — după cum ne infor
mează prof. Domnica Murgoci, in
spector general la Inspectoratul șco
lar al județului Iași — demonstrează 
atingerea unui nivel superior fată de 
perioada corespunzătoare precedentă

la unele cicluri de invătămint (cel 
preșcolar, de exemplu), dar si „ba
terea pasului pe loc1' lă altele (pri-r 
mar. gimnazial). Un plus se înregis
trează in acest an Ia nivelul primei 
trepte de liceu (81,1 la sută față de 
75 la sută).

...La Liceul de matematică-fizică 
„N. Bălcescu" din București, ca de
altfel în cele mai multe unități de 
invătămint din zonele cuprinse in 
sfera investigației noastre, se înre
gistrează — deși condițiile au fost

de informații, dozarea cunoștințelor 
la lecții în funcție de nivelul clasei, 
însușirea și exersarea unor operații 
eficiente de muncă intelectuală de 
către elevi1* (prof, Mihai Semenov, 
directorul Școlii nr. 19 Bacău) ; 
„creșterea gradului de aplicabilitate 
a invățămintului prin cunoașterea 
obiectivelor de dezvoltare economic- 
socială ale localităților si implicarea 
mai profundă a scolii în îndeplinirea 
acestora" (prof. Gheorghe Prăjiștea- 
nu, directorul Scolii din comuna

Imagine din cabinetul fonic al Liceului industrial „Electroputere 
Craiova Foto : Agerpres

liceu cu 3 la sută". „Nici noi nu sîn- 
tem mulțumiți de frecventa și rezul
tatele la învățătură ale elevilor noș
tri — menționa, la rîndul său. prof. 
Elena Bostan, director adjunct la 
Liceul industrial nr. 1 din Bacău. în 
consecință am înființat in liceu o*  
„comisie de disciplină" din care fac 
parte reprezentanți ai organizației 
U.T.C.. cadre didactice, părinți, care 
„judecă" fiecare caz in parte, fac 
cunoscute părinților elevilor în cau
ză concluziile comisiei. Modalitatea 
s-a dovedit eficientă pentru că. în 
primele săptămîni ale acestui al 
II-lea trimestru școlar s-au îmbună
tățit frecvența și disciplina in gene
ral. prezenta activă a elevilor la 
lecții".

Cu aceeași seriozitate și spirit de 
răspundere, interlocutorii noștri s-au 
referit și la minusurile din activita
tea unor cadre didactice, care au con
tribuit la rezultatele nesatisfăcătoa
re înregistrate in numeroase școli. 
Datorită rutinei. inerției, a unui 
(nejustificat) sentiment de automul- 
țumire. in diferite școli continuă să 
se desfășoare lecții terne, neancorate 
în sfera modernizării ; se folosesc 
aceleași și aceleași metode și pro
cedee formale, simpliste, care nu sti
mulează interesul elevilor de a parti
cipa activ și conștient la lecții ; se 
pune incă un accent abuziv pe meto
dele expozitive, învățarea si memo
rarea mecanică, pe efectuarea unui 
volum redus de activități indepen
dente — toate acestea ducind la di
minuarea interesului elevilor pentru 
învățătură si la un randament școlar 
dominant mediocru. Profesorii Ște
fan Apetrei, directorul Liceului in
dustrial textil din Botoșani, și Ion 
Giurgiu, directorul Liceului de mate
matică-fizică „N. Bălcescu" din 
București, menționau, in această or
dine de idei : atît în adunările gene
rale ale organizației de partid, cit și 
în consiliile profesorale am combă
tut, nu o dată, atitudinea unor profe
sori care și-au făcut un obicei 
a-i „mobiliza" pe elevi

Conceput și realizat pe 
coordonatele adevărului is
toric, definit cu limpe
zime în documentele Parti
dului Comunist Român, 
volumul „Transilvania — 
străvechi pămint româ
nesc" *)  de general-locote- 
nent dr. 
prezintă 
realizări editoriale de re
ferință, 
informație vastă și mul
tilaterală. interpretată deo
potrivă in spirit de pro
bitate științifică și cu pa
tos patriotic, lucrarea 
reconstituie devenirea — 
pe cit de dramatică, fră- 
mintată, pe atît de eroi
că și viguroasă — a socie
tății românești de-a lungul 
veacurilor, aspirația și 
lupta poporului nostru spre 
unitate, libertate și inde
pendență. în acest cadru 
este relevată evoluția Tran
silvaniei, parte integrantă 
a străvechii Dacii — vatra 
formării poporului român 
— rezistența permanentă 
a populației din acest te
ritoriu românesc împo
triva tendințelor expansio
niste ale diferitelor puteri 
străine.

O analiză pătrunzătoare, 
permanent și solid inteme-

Ilie Ceaușescu 
atributele unei

Bazindu-se pe o

*) „Transilvania — stră
vechi pămint românesc" 
de geperal-locotenent dr. 
Iile Ceaușescu, apărută in 
Editura militară in limba 
română și versiunile fran
ceză și engleză.

cu cerin- 
ale socie-și idealurile umane 

noastre socialiste.
analiza rezultatelor
ale celor peste 170 000 de elevi

la învăță-

asemănătoare — rezultate diferite : 
alături de clase de elevi cu promo
vabilitate de sută la sută (IX A. E ; 
X A. D. E. G ; XI A. B, C. D. J ; 
XII D. clase cu rezultate mai slabe 
(XI II — 48,65 la sută ; XI K — 

. 33,33 la sută ; XI L — 39,4 la sută). 
jVo.’.n'Toț astfel și la"idhiceiîl industrial 

textil din Botoșani, unde, deși pe an
samblu procentul de promovabilitate 
este de 91 la sută, unele clase se 
situează sub acest procent (clasele a 
IX-a A și B), multi elevi avind me
dii de 5 și 6.

Am adresat interlocutorilor noștri 
întrebarea : „Cum se explică aceste 
rezultate ?“ Ce măsuri se preconi
zează pentru remedierea neajunsu
rilor semnalate, pentru ridicarea ca
lității procesului instructiv-educativ? 

împreună cu mai multe cadre di
dactice si directori de școli din ju
dețul Bacău am încercat, in cadrul 
unei mese rotunde, să evidențiem 
modalitățile practice concrete folo
site (pînă în prezent si mai accen
tuat in perspectivă) de colectivele 
profesorale pentru realizarea obiec
tivelor politico-educative care stau 
în fata Școlilor. Se remarcă, în pri
mul rînd. marea diversitate de for
me și metode de lucru cu elevii. în 
funcție de caracteristicile scolii și 
claselor respective, de particularită
țile colectivelor de elevi : „partici
parea activă a elevilor la lecții 
a contribuit la valorificarea si Sti
mularea potențialului intelectual al 
acestora" (prof. Cezar Cășeriu, Li
ceul sanitar ; prof. Ion Agrigoroaie, 
secretarul organizației de partid de la 
.Școala nr. 28 Bacău) ; „atenta struc
turare și sistematizare a volumului

Sâucești ; prof. Gica Coșeraru, di
rectoarea Școlii nr. 4 din Buhuși) ; 
„o mai largă și activă participare a 
.familiei la opera educativă a scolii,.. 
creșterea răspunderii familiei, pen
tru buna comportare a elevilor în 

!' școală, acasă. în' ■sdcietât'ă" ’ (f>r&f.‘ 
Cristina Ciurea, directoarea Liceului 
de matematică-fizică „G. Bacovia", 
prof. Melania Grama, secretarul or
ganizației de partid de la Liceul de 
științe ale naturii „V. Alecsandri").

Experiența multor cadre didacti
ce. rezultatele obținute au demon
strat că esențiale 
întregii activități 
tive sint frecvența 
vilor. respectarea 
de Regulamentul școlar atit de elevi, 
cit și de cadrele didactice. în aceas
tă ordine de idei, retine atenția nu
mărul mare de absente (mai ales 
nemotivate) de la lecții ale elevilor 
înregistrate in primul trimestru de 
școală. Cîteva exemple : 26 094 ab
sențe la Liceul industrial nr. 5 din 
Bacău. 22 066 la Liceul industrial 
nr. 1 din Moineștl ; 15 921 absențe 
motivate si 10 577 absențe nemoti
vate la Liceul de matematică-fizică 
„N. Bălcescu" din București. „La noi 
— ne spunea prof. Ioan Lazăr, se
cretarul organizației de partid de la 
Liceul „L. Pătrășcanu" din Bacău — 
am înregistrat, in medie, ne primul 
trimestru 9 absente pe elev. E drept, 
in majoritate, motivate. Dar ce ne 
îngrijorează este faptul că se lipsește 
pe etape, la anumite obiecte (intre 
care, in principal, la orele de pre
gătire tehnico-productivă). iar moti
vările se dau cu foarte multă ușu
rință. Cred că aceasta a contribuit 
la scăderea procentului de promova
bilitate la unele clase și chiar pe

în desfășurarea 
instructiv-educa- 
și disciplina ele- 
normelor impuse

din 
prin note 

nejustificat de mici, ca și printr-o 
notare neritmică și neanalizarca cau
zelor rezultatelor slabe obținute la 
unele lucrări de control — atitudini 
Care determină, in ultimă instanță, 
scăderea ' ' 
tru lecțiile 
pective.

Situațiile 
gistrate — 
scăzute de . .. ____ _____
mare de absențe, procent ridicat de 
medii sub 7 la diferite discipline de 
iînvățămint — sint remediabile prin- 
Itr-tT' mUHVăf mai activă'-a~țaaret<jr~ 
didactice și elevilor, printr-o mai 
exigentă organizare a tuturor acțiu
nilor instructiv-educative. Temei
nica pregătire pentru muncă și viată 
a elevilor, educarea patriotică, revo
luționară a tineretului școlar se pot 
realiza — trebuie să se realizeze — ■ 
printr-o mai profundă activitate de 
ridicare a nivelului calitativ al lec
țiilor. al pregătirii practice produc
tive. al acțiunilor politico-educative. 
Aceste obiective majore au fost în
scrise. prin forme diverse. în func
ție de condițiile locale. în planurile 
de lucru pentru al II-lea si al III-lea 
trimestru din acest an școlar.

interesului elevilor 
de Ia disciplinele

pen- 
res-

inre-nemulțumitoare 
concretizate in procente 
promovabilitate. număr

Fîorica DINULESCU 
Gheorqhe BALTĂ 
Silvestri A1LENE1

puternice, grăitoa- 
,istorice, pro-

iată pe 
re mărturii 
venite din cele mai diver
se surse, dezvăluie 
ordonatele ■ de 
neîntreruptă a Transilva
niei în strînsă 
tructibilă legătură cu cele
lalte principate românești. 
La fel ca și ctlclalte com
ponente ale spațiului car- 
pato-danubiano-pontic care 
alcătuiesc aria de viețui
re statornică a poporului 
româh, Țransilvania a fost 
implicata, geografic, poli
tic, etnic, cultural, econo
mic și militar in dezvol
tarea statalității dacice in 
secolul I î.e.n. și în veacu
rile următoare, in forma
rea, în urmă cu aproape 
două milenii, a poporului 
român. Formațiunile stata
le românești, atestate do
cumentar în secolul IX in 
Transilvania, dar de exis
tență mult mai veche, au 
imprimat personalitate ro
mânească incontestabilă și 
inconfundabilă acestui te
ritoriu în perioada urmă
toare. în cursul Evului 
Mediu existența ei fiind 
strîns legată de celelalte 
țări surori, Transilvania 
ca entitate românească n-a 
putut fi ștearsă de .nume
roase încercări anexioniste.

Infățișînd documentat o 
mare realitate istorică, au
torul, general-locotenent dr. 
Ilie Ceaușescu, aduce argu
mente edificatoare, sub ra
portul principialității și al 
adevărului istoric, în de
monstrarea dăinuirii statale

co-
dezvoltare
și indes-

a Transilvaniei ca voievodat 
în timpul expansiunii oto
mane spre centrul Europei, 
(formă statală intilnită și 
la celelalte țări românești) 
sau ca principat in cadrul 
Imperiului habsburgic, de 
la sfîrșitul secolului al 
XVII-lea, ceea ce nu i-a 
afectat individualitatea și 
personalitatea statală. E- 
xistența ca expresie stata
lă a acestei țări românești 
a fost întreruptă, desigur, 
vremelnic, în urma înțele
gerii încheiate in 1867, prin 
care Imperiul habsburgic, 
ros de contradicții, a con
simțit la anexarea Transil
vaniei la Ungaria, care, de 
asemenea, se afla sub do
minația sa. Prin lupta’ma
selor populare, a căror ma
joritate zdrobitoare o con
stituiau românii, s-a pus 
capăt acestei situații la 1 
decembrie 1918, cind Tran
silvania s-a unit într-o 
indestructibilă frăție cu 
România, realizindu-se ast
fel statul național unitar 
român, visul de Veacuri 
al tuturor românilor.

Evidențierea luptei înde
lungate 
român, 
litățile 
zate în 
lor pe 
al țării 
prinsul 
lucrări, 
derindu-se că poporul nos
tru este un popor unic, lo
cuind un teritoriu unitar, 
constructor astăzi, sub con
ducerea

a întregului popor 
laolaltă cu naționa- 
conlocuitoare, așe- 
decursul vremuri- 

pămintul ospitalier 
noastre, are, în cu- 

acestei valoroase 
un loc firesc, inve-

Partidului Co

munist Român, al socialis
mului și comunismului. 
Autorul evidențiază cu pu
tere adevărul că nimeni și 
nimic nu va putea știrbi, 
in pofida oricăror încer
cări, unitatea de granit a 
poporului nostru.

Ideile forță ale fiecărui 
capitol sint, așa cum ară
tam mai sus, sprijinite pe 
reproducerea unui abun
dent material documentar 
și pe o elocventă ilustrație 
cartografică românească 
sau străină, mai veche sau 
mai nouă, care evidenția
ză pregnant caracterul ro
mânesc dintotdeauna al 
Transilvaniei, unitatea ei 
neîntreruptă cu celelalte 
țări românești. Hărțile care 
însoțesc textul îi susțin și 
amplifică argumentația, 
devin incontestabile probe 
ale tezelor expuse, ale a- 
devărului istoric.

Scris într-un stil atrăgă
tor, cu teze și concluzii re
velatoare, care fac cinste 
istoriografiei românești, 
volumul „Transilvania — 
străvechi pămint româ
nesc" reprezintă pentru 
răspîndirea peste hotare a 
adevărului asupra istoriei 
noastre naționale, pentru 
toți cei preocupați de cu
noașterea luptei poporului 
român pentru unitate și in
dependență, un instrument 
indispensabil, de stringen
tă actualitate, impune prin 
paginile sale cu profunde 
și multiple semnificații.

Constantin 
ZAMFIR

4.

Dreptul la viață

r Permanența spiritului revoluționar A
(Urmare diți pag. I)
ce-i traversăm, spiritul revoluțio
nar în expresia sa cotidiană în
seamnă atitudine înaintată, superi
oară fată de muncă, exemplară 
împlinire a datoriilor civice.

Spiritul revoluționar so afirmă 
nemijlocit în participarea activă la 
efortul colectivului din care faci 
parte, la înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor ce-i revin. în ultimele 
luni, viața politică și social-econo- 
mică a țării a fost jalonată de im
portante consfătuiri de lucru în do
meniul industriei, investițiilor, a- 
griculturii etc. — organizate din 
inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — consfătuiri care au 
pus în evidență obiective funda
mentale și direcții prioritare de ac
țiune pentru etapa ce o străbatem, 
din perspectiva cărora întreaga 
noastră muncă trebuie perfecționa
tă astfel incit rezultatele să se 
ridice la înălțimea posibilităților de 
care dispunem. Prin înfăptuirea 
acestor obiective activitatea din in
dustrie va face noi și însemnați 
pași spre eficiență, calitate și înaltă 
productivitate ; în agricultură tre
buie să se realizeze producții 
record. în asemenea condiții, spirit 
revoluționar înseamnă a te angaja 
cu toată energia, cu toată puterea 
de muncă, cu toată capacitatea 
creatoare în îndeplinirea acestor 
obiective, a acestor programe, 
înseamnă să faci tot ce depinde de 
tine, așezind la temelia fiecărei zile 
efortul tenace și pasionat pentru în
deplinirea și depășirea sarcinilor de 
producție, bătălia pentru gospodă
rirea și valorificarea cu maximum 
de răspundere a avuției aflate in 
dotare, a mașinilor și materiilor 
prime, strădania de a da lucrului 
ieșit din miinile tale atributul unei 
superioare calități, ciștigarea luptei 
cu timpul prin cheltuirea cu folos 
a fiecărei clipe. înseamnă stator
nic efort spre creșterea competen
ței profesionale, ambiția creatoare

de a îmbogăți și înnoi continuu cu
noștințele proprii, de a stăpini me
reu mai bine domeniul de activi
tate în vederea sporirii necontenite 
a rodniciei muncii depuse. înseam
nă largă deschidere spre noul 
din sfera activității proprii, spre 

• inițiativă, spre ideea cutezătoare, 
mai generoasă în resurse de spo
rire a producției, de valorificare 
superioară a avuției naționale. în
seamnă investiție de gîndire, 
neodihna creatoare pentru ca astăzi • 
lucrul să fie făcut mai bine, mai 
.repede, mai economic decît ieri, pa
siunea căutării noului, a tot ceea 
ce poate înrîuri favorabil eficiența, 
calitatea, productivitatea muncii.

Desigur, spiritul revoluționar in
clude la ioc de seamă in prețiosul 
său aliaj o necontenită aspirație 
spre înaltă competență și profesio- 
nalitate, ințelegîndu-Ie însă nu ca 
pe valori în sine, ci ca o condiție- 
cheie pentru rezultate superioare în 
domeniul respectiv și, deopotrivă, 
ca un avanpost în bătălia pentru 
depășirea unor greutăți, pentru în
lăturarea neajunsurilor. Cu alte 
cuvinte, o înaltă competentă și pro- 
fesionalitate angajate statornic și 
cu pasiune în efortul nostru spre 
mai bine, adine pătrunse de dato
ria lor de a sta în primele rînduri, 
de a acționa fără preget pentru so
luționarea oricăror probleme ce 
privesc bunul mers ai unității eco
nomice, al domeniului respectiv. 
Adică o înaltă competență și profe- 
sionalitate implicate activ și deplin 
in viața și munca fiecărui colectiv, 
acționînd ca o veritabilă pirghie de 
Impulsionare, de perfecționare a 
activității acestuia. O înaltă com
petență și profesionalitate care-și 
măsoară munca nh cu centimetrul 
— „pentru atita sint plătit, atita 
fac" — și nici pe felii înguste — 
„aici nu e sectorul meu, nu mă 
bag" — care nu servesc drept pa
ravan și scut comodității, obișnu
ințelor, ci sint gata să răspundă 
prompt sarcinilor încredințate de

partid în orice domeniu și în oricare 
parte a țării.

Au, de asemenea, o mare valoare 
principială și practică, orientînd in 
rodnice direcții întreaga muncă 
politico-educativă, sublinierile to
varășului Nicolae Ceaușescu pri
vind cerința întăririi spiritului cri
tic și autocritic, ca emblemă defi
nitorie a spiritului revoluționar. A 
nu trece indiferent pe lingă 
neajunsuri, a sesiza și lua atitudine 
față de cei ce nu-și îndeplinesc da
toria, a nu te împăca nici un mo
ment cu lipsurile, oricît de frumos 
ar fi poleite justificările ce le înso
țesc, a nu socoti că în acest dome
niu există lucruri mărunte, fără 
însemnătate, a nu aștepta, cu alte 
cuvinte, să se petreacă gesturi și 
fapte de o gravitate deosebită pen
tru a interveni, a considera ca pe o 
datorie firească să pui umărul 
unde e greu — iată alte aspecte 
ce pot fi integrate afirmării spiri
tului revoluționar. Despre însemnă
tatea ei deosebită vorbește climatul 
de înaltă exigență comunistă care 
guvernează viața atîtor colective 
muncitorești, pe temelia căruia se 
înalță rezultatele de prestigiu, im
portantele succese în muncă pe 
care acestea le raportează cu con
stanță de ani de zile.

Un partid revoluționar, mereu 
tînăr prin spiritul revoluționar ce 
însuflețește gîndul și fapta mem
brilor săi — iată sensul inalt al în
demnurilor, al chemărilor Ia acțiune 
adresate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, toate acestea prefigu- 
rind in persoana secretarului gene
ral al partidului pe revoluționarul 
patriot, pe neobositul militant pen
tru propășirea și demnitatea tării, 
ale cărui muncă și viață constituie 
un strălucit exemolu pentru între
gul nostru partid și popor. Sînt 
îndemnuri care, rodind în munca 
și viața noastră, a tuturor, vor da 
neîndoielnic un nou și puternic 
impuls înaintării spre noi culmi de 
prosperitate, de civilizație socialis
tă și comunistă.

Dintotdeauna gîndul în
țelept, gîndul creator, gin- 
dul purtind în el sîmbu- 
rele chibzuințe! s-a ridicat 
împotriva războiului și a 
preamărit pacea. Cu secole 
in urmă, Hugo Grotius, 
mare jurist și istoric olan
dez, unul dintre întemeie
torii dreptului internațio
nal, scria că „e o dovadă 
de înțelepciune să nu por
nești un război chiar pen
tru cauze grave".

Acest gînd străbate, de 
la un capăt la altul, car
tea lui Dumitru Mazilu : 
„Dreptul păcii". Dacă in 
urmă cu secole, cînd con
flictele , militare erau cu 
adevărat limitate, iar pagu
bele provocate se recupe
rau în cîțiva ani, se con
sidera a fi „o dovadă de 
înțelepciune să nu por
nești război chiar pentru 

_ cauze grave", cu atît mai 
mult acest adevăr este de *a 

-...luat..în. .scamă azi, în con-, 
dițiile în care arsenalele 
existente sînt suficiente 
pentru ca planeta să poată 
fi distrusă de mai rnulte 
ori. Autorul argumentează 
pe larg, în cartea sa, 
această idee. Demonstrația 
lui pornește de la faptul 
că niciodată, în istoria uni
versală, războaiele n-au 
soluționat marile probleme 
ale omenirii. Dimpotrivă,

•) „Dreptul păcii", de 
Dumitru Mazilu, apărută in 
Editura Academiei Repu- 

^blicii Socialiste România.

o carte în care 
idei, in care 
semnificații, 
concluzia că 
înțeles de 
un adevăr 
acela că

au creat noi probleme 
litigioase, și mai grave, 
și mai greu de rezolvat.

Cartea prilejuiește o am
plă incursiune în istoria 
dreptului international, do
minată de lupta pentru tri
umful păcii. Autorul nu face 
insă o simplă prezentare a 
unor texte juridice sau a 
unor doctrine ce s-au în
scris, de-a lunguî timpuri
lor, în dialectica păcii. 
Meritul lui este acela de 
a fi scris
sînt subliniate 
se desprind 
conturindu-se 
omenirea a 
multă vreme 
fundamental : ____
„problemele litigioase tre
buie să se rezolve pașnic".

O mare parte a cărții 
este dedicată problematicii 
contemporane a dreptului 
păcii. 'AutoHiU pornește 

” i Ideea că în pre
zent, mai mult decît ori- 

"cîna înȚȚstoHă™"3e“mP" 
lenii a umanității, „po
poarele au dobindit con
știința limpede și clară că 
războiul este o opțiune in
acceptabilă în rezolvarea 
problemelor litigioase" : că 
„pașii făcuți spre 
zație in ultimele 
au conturat cu 
multă limpezime, 
în documentele internațio
nale, necesitatea impera
tivă a abandonării forței 
din raporturile intersta
tale".

Azi, spre deosebire

civili- 
decenil 

și mai 
inclusiv

trecut, 
mondială 
un act deosebit de grav al 
istoriei universale, ci un 
ultim act al istoriei ome
nirii. Pentru că un război 
nuclear ar distruge întrea
ga civilizație umană. De 
aceea, lupta pentru pace 
are, azi, o importanță vi
tală. Autorul cărții la care 
ne referim face precizarea 
că, în prezent, ciștigă tot 
mai mult teren ideea că 
o construcție eficientă 
păcii are nevoie de struc
turi durabile, de acțiuni 
ferme în vederea orienr 
tării relațiilor dintre state 
pe făgașul conlucrării paș
nice. La temelia unei 
astfel de construcții nu se 
poate afla decit statuarea 
unor raporturi interstatale 
care să asigure respecta
rea principiilor egalității 
•și demnității <■ ■ Hâționale, a 
dreptului fiecărui popor la 
dezvoltare liberă inde
pendentă, , ..renunțarea la 
forță și la amenințarea cu 
folosirea forței in viața 
internațională. Este sub
liniată, in acest context, 
necesitatea adoptării unui 
Cod de conduită cu ca
racter universal. „in care 
să se consacre drepturile 
și îndatoririle fundamen
tale ale tuturor statelor 
lumii".

Teza tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, potrivit căreia 
în analiza fenomenelor 
lumii contemporane „tre
buie să pornim de la drep
tul fundamental al omului

o conflagrație 
nu ar fi numai

— acela de a trăi liber, de 
a trăi in pace", este preg
nant subliniată in cuprin
sul acestei lucrări. Auto
rul, fundamentindu-și afir
mațiile pe documente, re- 
levind interesul profund și 
aprecierea deosebită de 
care se bucură, în întreaga 
lume, inițiativele de pace 
ale României, ale pre
ședintelui ei, evidențiază 
faptul că această teză se 
află la baza conceptului 

a românesc al păcii. Un 
concept ce pornește de la 
faptul că pacea reprezintă 
un drept fundamental al 
omului, al națiunilor, al 
tuturor popoarelor. Un 
concept ce ține seama de 
învățămintele trecutului, ca 
șt de complexitatea gra
velor pericole ale pre
zentului. Un concept ce 
dă expresie încrederii în 
capacitatea maselor popu
lare,' care, acționînd unite, 
pot să impună pacea, să 
înlăture 
viitoare 
diale.

Cartea _______ _____
saltul calitativ realizat în 
istoria reglementărilor ju
ridice internaționale : acela 
de la un drept al războiului 
și al păcii la dreptul păcii. 
Un drept întemeiat 
acordul de voință 
lor suverane de 
pentru totdeauna 
iele, de a;apăra 
planeta noastră.

pericolul 
conflagrații

analizată

unei 
mon-

relevă

pe 
al state- 
a aboli 
războa- 

viața pe

Miezul fierbinte al punți//
Filmul cu acest titlu rea

lizat de Casa 5 aduce în 
atenție o ardentă proble
matică a actualității : aceea 
a „omului potrivit la locul 
potrivit", nu în general, nu 
oricînd, ci acum, șl nu 
oriunde, ci intr-unui din 
punctele cele mai „calde" 
și vitale ale economiei : in 
agricultură, acolo unde 
vorbim azi nu doar de 
transformări, ci de o ade
vărată revoluție agrară.

Pină la un punct un 
film-portret, „Miezul fier
binte al pîinii" are în cen
tru un protagonist al aces
tei revoluții. . Biografia e- 
roului este și 
strict personală 
cu soția), dar 
numeroase (și 
toare) relații 
jur. Definirea lui se face 
printr-o continuă raportare 
la lumea în care există, 
lumea pe care se reazemă, 
dar și pe care o transfor
mă prin forța exemplului 
său, prin acțiunile lui 
energice. Și trebuie remar
cat că, nu o dată, ca
litatea observației amin
tește că Vasile Mihai, 
debutant cu acest scenariu 
(realizat în colaborare cu 
Marcel Păruș) in cinema
tografie, și-a exersat ani de 
zile condeiul în reportaj ; 
a cunoscut bine, „Ia fața 
locului", ț-ealitățile,’ atitudi
nile, mentalitățile invoca
te. Firește, camera reali
zatorilor (regia : AI. G. 
Croitoru, imaginea : Ale
xandru Groza) nu „funcțio
nează" ca un stilou. Ne 
aflăm în fața unei opere 
de ficțiune, a unei tenta
tive de surprindere a unor 
aspecte caracteristice, de
finitorii, în care perspec
tiva realistă face loc din 
gînd în cind unei tratări 
comice și uneia poematice 
(aceasta — mai puțin rea
lizată).

Ni se propune (într-un 
flash-back cuprinzător cit 
filmul) povestea unei a- 
firmări — afirmare umană 
solidară celei a unor im
portante principii etice și 
politice, 
muncii, de înalta responsa
bilitate ce revine fiecărui 
om în societatea noastră 
etc.

una mai 
(relația 
include 

schimbă
rii cei din

tinind de etica

Povestea vieții ingineru
lui Cimpan și victoriei lui 
morale și profesionale pre
supune depănarea momen
telor unei lupte tensionate, 
cind mai 
ascunsă, 
declarați 
Nu există 
flict, fără 
sele sînt 
mai lente — arată filmul, 
în cele mai bune secvențe 
ale sale. Argumentele din 

sint 
dra- 

chiar 
care 

. lui 
Irigi-

Adrian VASILESCU

teia. Interpretarea

Ahi

fățișă, cind mai 
„adversarii1* 

sau disimulați, 
izbîndă fără con- 
zbatere. Progre- 

sinuoase, uneori

cu

„Miezul fierbinte..." 
deopotrivă epice și 
matice, iar uneori i 
lirice — lirism, la 
contribuie și muzica 
Temistocle Popa.

CRONICA ■ 
FILMULUI

nerul agronom Cimpan a 
ajuns la I.A.S. „Valea 
Cailor" cu prilejul unei in
specții, pe cînd lucra la 
trust. Era o zi de luni, dar 
satul 
la 
ria 
Recomandările 
lui agricol erau răs
turnate. Scriptele — măs
luite. Tînărul inginer (in
terpretat cu sinceritate, în 
felul său impetuos, de Vis- 
trian Roman) refuză să 
mistifice realitatea. Rapor- 
tind „ce a văzut", subordo
natul scrupulos, „cui in 
pantoful" unui șef (Octa
vian Cotescu) căruia „nu îi 
place să șchioapete". va fi 
debarcat printr-o ' „rocadă 
deșteaptă" (sau cum ar ti 
zis Caragiale : 
tă“). Inginerul 
(căruia .George Motoi 
împrumută cind o notă de 
suficiență, cind una de ne
siguranță), va fi adus la 
oraș. în locul lui, fiind 
nevoie de un om capabil, 
-cine altul era indicat, dacă 
nu tinărul și exigentul In
giner Cimpan ? 
surprinde concis, 
oarecare distanță 
inflexiune amară 
paradoxuri trecătoare ale 
vieții (nedreptățile vor tl 
reparate, așa cum vom

mai chefuia încă 
o nuntă. Gospodă- 
satului arăta jalnic, 

calendaru- 
erau

„dășteap- 
criticat 

îi

Și filmul , 
dar cu o 
ironică și 
— aceste

vedea în finalul filmului). 
Cimpan nu corisjderă nu
mirea la tară un exil. 
Absolventul facultății de 
agronomie are în singe 
vocația pămintului. (Și 
„Miezul fierbinte..." încear
că să surprindă această le
gătură cu pămintul, triste
țea abandonării, trădării lui, 
iar apoi, satisfacțiile rod
niciei. După cum incearcă 
6ă surprindă legătura cu 
morala tradițională, a ome
niei și înțelegerii in acea 
scenă a „întoarcerii acasă" 
și a convorbirii cu tatăl). 
El, cel care nu are știința 
flatării, trebuie să o de
prindă însă pe cea a ciștl- 
gării oamenilor. Proba 
competenței profesionale se 
cere dublată de cea de 
conducător. „Miezul fier
binte al pîinii" surprinde 
pe o largă porțiune a sa 
lupta eroului pentru eli
minarea indolenței, răstur
narea indiferenței, îngră
direa mentalităților indivi
dualiste. Dar și lupta sa 
cu minciuna, calomnia, 
delațiunea. Cimpan nu e 
singur în aceste eforturi. 
EI are alături conștiința 
nepătată a modestului Fil- 
duroiu (jucat sobru, su
gestiv de Romeo Mușețea- 
nu), maturitatea judecății 
și inflexibila bunăcredință 
a secretarului de partid 
(Iulian Necșulescu), căldu
ra și generozitatea zooteh
niste! Calomfir (Cezara Da- 
finescu), simțul de drep
tate al femeilor din sat 
(Draga Olteanu Matei, Ro- 
dica Popescu Bitănescu). 
Așa după cum, în rezolva
rea fericită a dezacorduri
lor, a neînțelegerilor cu 
soția (Olga Delia Matees- 
cu), el are alături prietenia 
adevărată a directorului 
spitalului și a soției aces
tuia (Nicolae Pomoje și 
Mariana Cercel).

Imaginea satului contem
poran este in „Miezul fier
binte ..“ vie, colorată (pină 
la un punct) și mai ales 
dinamică. Incontestabil insă, 
încă din scenariu, nu sînt 
evitate stîngăcii de con- 
strucțio ■ — ceea ce se re
percutează asupra -bunelor 
intenții ale autorului, gre- 
vind premise bune, judi
cioase. Devenirea relații
lor umane este, în mare,

verosimilă. Diagrama 
cestei <’ 
însă întotdeauna nuanțele 
necesare — 
ză uneori 
simplism și 
consecință : 
esențială la 
tualitate,

_ . .... ___  pozitivă
deveniri nu conține a „misterului", rezolvarea 

fericită a acestuia par for
țate. incompatibile cu 
structura eroului. E greu 
de crezut ca un om lucid, 
cu picioarele pe pămint. 
cum apare personajul lui 
Cimpan, să fie atita vreme 
pradă unei „neînțelegeri").

Omagiu adus „celor care 
fac mai mănos ogorul șl 
pun pe masa noastră de 
fiecare zi piinea fierbinte", 
„Miezul fierbinte al pîinii" 
e un film tonic prin în
crederea în om pe care 
o cultivă eroul său e- 
xemplar, prin imaginea 
progresului moral rea
lizat în (și condiționînd la 
rindu-i pe 
procesele 
cialiste 
țării.

Optica 
politică ................ ,
dorința lor de a se apropia 
de satul de azi dintr-o 
perspectivă obiectivă și 
mobilizatoare și de a a- 
dinci aspecte semnificati
ve, reprezentative, (gest, 
implicit polemic față de 
pelicule ce vădeau excese 
minimalizatoare și scepti
ce) se cuvin apreciate. E- 
vitarea mai atentă a săr
bătorescului confecționat, 
valorificarea mai inspira
tă a adevărului confruntă
rilor dramatice propuse ar 
fi dus la plus de profunzi
me și autenticitate.

ceea ce Creea- 
senzația de 
tezism. Ca o 

nota de firesc, 
un film de ac- 

suferă. Mobili
zarea atenției asupra per
sonalului central are ca 
pandant o insuficientă 
justificare a mentalității 
și comportamentelor altor 
personaje — 
răși, nu este 
puterii de 
filmului.

Sigur — toate acestea 
puteau fi evitate, dacă nu 
s-ar fi „citit" scenariul 
dintr-o perspectivă accen
tuat ilustrativă și demon
strativă. Se putea face 
mai mult în sensul adînci- 
rii psihologiilor și mai ales 
în sensul autenticității, a- 
ceasta — mai ales printr-o 
valorificare mai bună, mai 
Inteligentă a prezențelor 
actoricești și printr-o mai 
mare atenție la detalii. 
Filmul are un mesaj răs
picat. Setea de limpezime 
a realizatorilor este însă 
atit de mare incit uneori se 
repetă verbal, se marchea
ză declarativ ceea ce se co
municase odată (mai înain
te) prin imagine, prin re
lațiile evidente dintre per
sonaje. (Există insă și în 
„Miezul fierbinte..." o zonă 
de ambiguitate ; a relației 
inginerului cu soția sa, 
medic, a atitudinii aces-

ceea ce, la
in favoarea 
convingere a

mai departe) 
transformării so- 
din agricultura
morală și social- 
a realizatorilor,

Natalia STANCU
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A apărut broșura

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvmtare la Consfătuirea de lucru de la C.C. 
al P.C.R. consacrată analizării activității în industrie 
și investiții, asigurării măsurilor pentru înfăptuirea 
în cele mai bune condiții a sarcinilor pe acest an 
7—8 FEBRUARIE 1984 EDITURA POLITICA

Conferința de presă prilejuită de vizita in țara noastră 
a secretarului general al C.C. al Frontului Democratic 

pentru Eliberarea Palestinei (F.D.E.P.)
Secretarul general al Comitetului 

Central al Frontului Democratic pen
tru Eliberarea Palestinei (F.D.E.P.), 
Nayef Hawatmeh, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., face o vizită în tara 
noastră, s-a întilnit vineri dimineață 
cu reprezentanți ai ziarelor centrale, 
radioiteleviziunii și Agerpres, cu co
respondenți ai presei străine acredi
tați la București,

In deschiderea conferinței de pre
să. secretarul general al C.C. al 
F.D.E.P. a făcut o declarație in care 
6-a referit pe larg la convorbirile a- 
vute cu secretarul generai al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, convorbiri 
pe care le-a calificat dreot „apro
fundate" și desfășurate „intr-o at
mosferă prietenească, frățească și 
foarte deschisă".

Considerăm că discuțiile avute cu 
președintele Nicolae Ceaușescu — a 
spus oaspetele — au confirmat o dată 
mai mult, pe deplin și foarte dar, 
poziția consecventă a României de 
susținere a cauzei, poporului palesti
nian. Tovarășul Nicolae Ceaușescu’a 
reafirmat că România și Partidul Co
munist Român vor continua și pe vii
tor să susțină și să acorde sprijin 
drepturilor poporului palestinian și 
în special dreptului său la autodeter
minare și la înființarea unui stat in
dependent. în acest cadru, dorim să 
exprimăm aprecierea poporului nos
tru și a Organizației pentru Elibera
rea Palestinei pentru politica Româ
niei prietene față de cauza poporului 
nostru palestinian, pentru recunoaș

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins intre 18 februarie, ora 20 — 21 fe
bruarie, ora 20. In (ară : Deși tempe
ratura aerului va înregistra o creștere 
ușoară, vremea va fi rece, geroasă 
noaptea și dimineața în centrul și nor
dul țării. Cerul va fi variabil, mal mult 
noros in regiunile din estul șl sudul 
țării, unde, local, va ninge. In rest, 
ninsorile vor fi izolate. Pe alocuri,. în 
sud-estul țării, precipitațiile potfi și sub 
formă de lapoviță șl ploaie, cu forme 
de polei, Vintul va sufla slab pinâ la; 
moderat, cu intensificări predominlnd

• SPORT @ SPORT • SPORT ® SPORT e SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Start în sezonul fotbalistic 
de primăvară

Februarie geruiește, dar sezonul 
fotbalistic de primăvară ă sosit. 
Prologul s-a și consumat, zilele tre
cute, cu o restantă din ediția nr. 46 
a Cupei României (Petrolul Moi- 
nești — Dinamo București 1—4). 
Returul ediției campionatului cu nr. 
66 începe azi și, după toate proba
bilitățile, se. va incheia in 12—13 
mai, urmind ca in această situație 
finala cupei să se joace in 16 mai.

Va fi. după cum se vede, un se
zon fotbalistic mai comprimat ca 
niciodată, în numai 13 săptămlni 
trebuind să se consume 17 etape de 
campionat și 4 de cupă, plus me
ciurile internaționale (care, știut 
este, întrerup activitatea competitio- 
nală internă): olimpicii cu Italia și 
Iugoslavia, Dinamo București cu 
Dinamo Minsk (și sperăm in ca
lificarea campionilor noștri pe mai 
departe), citeva partide de pregăti
re și verificare ale echipei națio
nale. De ce acest maraton cu me
ciuri sîmbătă, .miercuri, sinlbătă 
(și mai des) ? Pentru ca echipei na
ționale să-i rămină la dispoziție 
circa o lună de zile de pregătiri 
pînă la 14 iunie — cind va susține 
prima sa confruntare (în fața Spa
niei) din turneul final al campio
natului european găzduit de Franța.

Sigur, sezonul care începe vă ri
dica in fața jucătorilor, antrenori
lor și arbitrilor, în fața echipelor o 

ETAPA DE AZI (PRIMA DIN RETUR, A 18-A DIN CAMPIONATUL 
1933-1984) PROGRAMEAZĂ URMĂTOARELE JOCURI : 

București :
• Steaua - C.S. Tirgoviște (în tur: 1-1)
© Sportul - Corvinul (0-0)
Craiova : Universitatea — S.C. Bacău (0-1) 
lași : Politehnica - Dunărea C.S.U. (0-0) 
Oradea : F.C. Bihor - F.C. Baia Mare (0-0) 
Petroșani : Jiul - A.S.A. Tg. Mureș (0-3) 
Ploiești : Petrolul - F.C. Argeș (1-3) 
Rm. Vîlcea : Chimia - Dinamo (0-2)
Slatina : F.C. Olt - Rapid (1-1)

Meciurile incep la ora 14,30 ; toate vor fi transmise la posturile de 
radio.

terea dreptului poporului palestinian 
la autodeterminare și independență.

Vorbitorul a relevat că pentru solu
ționarea situației din Orientul Mijlo
ciu cadrul efectiv il constituie o con
ferință internațională lărgită, sub 
auspiciile O.N.U., cu participarea 
Uniunii Sovietice, a Statelor Unite și 
a țărilor nealiniate, precum și a țâri
lor europene și. desigur, a Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, sin
gurul reprezentant legitim al poporu
lui palestinian și singura în drept să 
contribuie la rezolvarea cauzei pales
tiniene. ■

Vorbitorul â abordat problemele le
gate de situația actuală din Orientul 
Mijlociu, relevind gravitatea acesteia 
ca urmare a politicii de menținere a 
ocupației israeliene, de nerecunoaște- 
re a drepturilor legitime ale poporu
lui palestinian, situație agravată de 
politica S.U.A. in această zonă. Se
cretarul general al C.C. al F.D.E.P. 
a subliniat necesitatea lichidării sci
ziunii din cadrul O.E.P., întăririi uni
tății organizației în lupta pentru re
cunoașterea drepturilor poporului pa
lestinian la autodeterminare și la o 
patrie independentă. Arătind că 
Frontul Democratic pentru Eliberarea 
Palestinei este preocupat si acționea
ză pentru refacerea unității O.E.P., 
pentru înțelegerea între toate forțele 
rezistenței palestiniene, Nayef Ha
watmeh a exprimat convingerea că 
greutățile legate de sciziune vor fi 
depășite in cursul următoarelor luni, 
ceea ce va duce la întărirea presti
giului și autorității hotărârilor poli
tice adoptate de O.E.P.

(Agerpres)

din nord-estul țării, in Moldova. Dobro- 
gea și Cimpia Dunării viscolind, pe 
alocuri, zăpada. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 15 șl minus 
5 grade, mai coborîte in Transilvania 
și mai ridicate in Banat și Dobrogea, 
iar cele maxime vor oscila intre minus 
7 și plus 3 grade, izolat mai ridicate. 
Ceață locală cu depunere de chiciură 
în vestul șl centrul țării. In București : 
Vr.eme in general Închisă. Temporar va 
ninge, in primele zile, clnd și vintul va 
prezenta intensificări trecătoare din 
sectorul estic, viscolind zăpada. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse intre 
minus 8 șl minus 4 grade, iar cele ma
xime între minus 2 și plus 2 grade. 
(Otilia Diacoiiu, meteorolog-de servi* * .

• Bocet vesel : VICTORIA (16 28 79)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Un petic de cer : AURORA
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, TOMIS (21 49 46) — 8; 13,30; 15,45;
18; 20.
• Miezul fierbinte al plinii : FEREN
TARI (80 49 85) — 19,30, DOINA
(16 35 38) — 15; 19,15.
© Nea Mărin miliardar : FERENTARI
— 15,30; 17,30.
G Program de desene animate : 
DOINA — 9; 11; 13; 17,15.
0 Pasărea de foc spațială — 9,30; 
11,30; 13,30, Dragostea și revoluția — 
15,30; 17,30; 19,30: COSMOS (27 54 95). 
0 Așteptarea : CENTRAL (14 12 24)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Lovind o pasăre de pradă ; PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Balul de sîmbătă seara : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
© Serbările galante î POPULAR 
(35 15 17) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Cînd o să vină tata : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17.45; 20.
O Gară pentru doi : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 19.45; 
FLAMURA (85 77 12) — 12,15; 16; 19.
© Degețica : FLAMURA — 8,15.
O Fără panică, vă rog î BUZEȘTI 
(56 43 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
G Cenușă și diamant : UNION 
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20.
© Bobby Deerfield — 9,30; 11,45; 14;
16.15, Căruța cu mere — 18,30; 20,15: 
STUDIO (59 53 15).
© Nu pot să-ți spun „adiou : DRU
MUL SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30;
19,30.
© Fructe de pădure — 19,30; Camio

. ;C1U).. .i .. .. ... .
3 -ho îioefe ifcfiTi

serie de probleme grele privind : 
dozarea efortului și adaptarea la 
noul ritm, viața sportivă și refa
cerea după efort, menținerea con
tinuă a unui tonus ridicat și a unei 
corespunzătoare stări de concurs, 
folosirea intensivă, a pauzelor com- 
petiționale dictate de activitățile in
ternaționale etc., etc. Va fi, prin 
urmare, un examen inedit la care 
este supus și chemat să facă față 
nu numai eșalonul jucătorilor noș
tri fruntași, ci întregul nostru fot
bal. Tocmai de aceea, este de aș
teptat ca toate conducerile clubu
rilor cu echipe in prima divizie, 
federația însăși, să organizeze si să 
dirijeze acest deosebit de încărcat 
sezon fotbalistic astfel incit să nu 
se facă rabat la nici un obiectiv de 
performanță: desfășurarea nofinălă. 
chiar la un nivel mai ridicat, a cam
pionatului intern; jucarea în bune 
condiții a fazelor finale din Cupa 
României; reprezentarea cu demni
tate in arenele internaționale,

II URAM- FOTBALULUI NOS
TRU SA AIBA forța, moralul 
ȘI ÎNȚELEPCIUNEA NECESARE 
pentru a depăși cu succes cel mai 
dificil sezon competifional din is
toria sa. continuind în felul acesta 
drumul ascendent pe care-l urmea
ză de vreo doi ani de zile.

Gheorghe M1TROI

Lucrările sesiunii Comisiei mixte guvernamentale 
româno-indiene de cooperare economică, 

tehnică și științifică
La București s-au încheiat, vineri 

după-amiază, lucrările celei de-a 
VII-a sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-indiene de 
cooperare economică, tehnică și ști
ințifică.

Cele două delegații, conduse de 
Neculai Agachi, ministrul industriei 
metalurgice, și V. P. Singh, minis
trul comerțului ăl Indiei, președinții 
celor două părți în comisie, pornind 
de la stadiul actual al relațiilor eco
nomice româno-indiene, au analizat 
și convenit noi domenii și acțiuni 
menite să conducă la dezvoltarea, în 
continuare, a cooperării economice 
Și tehnice, precum și la extinderea 
și diversificarea schimburilor comer
ciale in interesul ambelor țări și 
popoare.

La încheierea lucrărilor, președinții 
celor două părți in comisie au sem
nat protocolul sesiunii.

—

COTIDIAN.
relatări ale reporterilor și corespondenților „Scîhteii”

■ A fost dat in exploatare, Ia în
treprinderea Electrocentrale din 
Galați, cazanul nr. 6 de aburi, care 
a fost cuplat la turboagregatul in
trat în funcțiune anul trecut. Noua 
capacitate asigură condiții mai bune 
de aprovizionare a beneficiarilor cu 
energie electrică șl termică.

M De pe benzile de montaj ale 
întreprinderii „Tehnometal" din 
Timișoara a ieșit tractorul cu nu
mărul 14 000, destinat lucrărilor in 
legumicultură și viticultură. El se 
realizează în mai multe variante 
solicitate atit de beneficiarii interni, 
cit și la export.

■ Cu contribuția cetățenilor din 
comuna Godeni, județul Argeș, s-ău 
dat în folosință un dispensar uman, 
o grădiniță de copii și un atelier 
școlar.

■ La Exploatarea de preparare 
Săsar, județul Maramureș, s-a in
trodus urmărirea automată a con
sumurilor specifice de energie elec
trică. Rezultatul : obținerea unor 
însemnate economii și creșterea ca
pacității de prelucrare a minereului.

■ Au început lucrările de inves
tiții la o nouă amenajare piscicolă 
in Delta Dunării. Este vorba de 
amenajarea Sarica - Ceamurlia, 
care va însuma o suprafață de 600 
hectare.

■ Venind în sprijinul candidați-
lor pentru concursul de admitere 
„■r'te ;....

Jocurile olimp
SARAJEVO 17 (Agerpres). — Cea 

de-a 16-a zi a Jocurilor olimpice de 
iarnă de la Sarajevo a programat in 
concursul de schi alpin proba femi
nină de slalom special, desfășurată 
pe muntele Jahorina, pe o pîrtie cu 
59 de porți (diferență de nivel 170 m) 
și încheiată cu victoria mal puțin 
scontată a sportivei italience Paoletta 
Magoni. cronometrată în cele două 
manșe cu timpul de l’36”47/100 (48”85/ 
100 plus 47”62/100). Pe locurile urmă
toare s-au clasat Perrine Pelen 
(Franța) — l’37”38/100, Ursula Kon- 
zett (Liechtenstein) — l’37”50/100, 
Roswita Steiner (Austria) — 1’37”84Z 
100, Erika Hess (Elveția) — U37”91/ 
100.

Medalia de aur in proba de ștafetă 
4 X 7,5 km din cadrul concursului 
olimpic de biatlon a fost cucerită de 
echipa U.R.S.S. (Dimitri Vasiliev, 
Iuri Kașarov, Alguemantas Schalna, 
Serghei Bulîghin) înregistrată cu 
timpul de I h 38’51”7/10, urmată in 
ordine de Norvegia la 12”2/10, R.F. 
Germania — la 13”4/10, RD. Ger
mană — lâ 1’13”, Italia — la 3’41”V 
10, Cehoslovacia — la 3’48”8/10. 
Echipa României (Vladimir Todașcă, 
Mihai Rădulescu, Imre Lestyan, 
Gheorghe Berdar) s-a situat pe locul 
13 la 8’53”l/10.

Echipa U.R.S.S., care s-a comportat 
bine atit în alergatul pe schiuri, cit 
și in poligon, ișl păstrează titlul 
olimpic cucerit cu 4 ani in urmă la 
Lake Placid. i

In concursul de patinaj artistic,

ÎN CÎTEVA
• Rezultate înregistrate in opti

mile de finală ale turneului de tenis 
de la La Quinta : Jimmy Connors — 
Bob Lutz (ambii S.U.A.) 6—1, 6—2 ; 
Yannick Noah (Franța) — Brian 
Teacher (S.U.A.) 6—3, 6—3 ; Jimmy 
Arias — David Pate (ambii S.U.A.) 
3—6, 7—5, 7—6 ; Jose Higueras (Spa
nia) — John Lloyd (Anglia) 6—4, 
6—3.
• In cadrul unei gale ce va avea 

loc in ziua de 6 aprilie Ia Reno (Ne
vada), pugilistul american Larry 
Holmes, fostul campion mondial la 
categoria grea, il va intilni pe com
patriotul său John Tate, pentru titlul 
de campion al Federației internațio
nale de box, organism nou creat. 
După cum s-a mai anunțat, Holmes, 
neînvins în cariera profesionistă, a 
renunțat la titlul suprem al ambelor 
versiuni (W.B.C. și W.B.A.).

în timpul vizitei în țara noastră, 
ministrul comerțului al Indiei a 
avut întrevederi cu tovarășii. Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
Vasile Pungan, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, și loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de 
mașini.

în cadrul întrevederilor S-a expri
mat satisfacția pentru evoluția con
tinuu ascendentă a relațiilor econo
mice româno-indiene, subliniindu-se 
rolul hotărîtor pe care l-au avut în- 
tîlnirile și convorbirile la nivel înalt 
în adincireă și diversificarea acestor 
relații.

Au fost relevate, totodată, posibi
litățile pe care le oferă economiile 
celor două țări in vederea dezvol
tării colaborării și cooperării în do
menii de interes comun.

(Agerpres)

in învățămintul superior - curs Se
ral - in fiecare duminică diminea
ța, Institutul de mine din Petroșani 
organizează cursuri speciale de 
pregătire.

B In cartierul „loșia Nord" din 
Oradea au început lucrările de 
amenajare a unei frumoase zone 
de agrement. Prin munca patrioti
că a orădenilor, aici vof fi execu
tate opt bazine cu apă termală, un 
club nautic, spații de joacă pentru 
copii, terenuri de sport.

■ in ultimul timp, pentru oamenii 
muncii din întreprinderile industria
le ale municipiului Tirgu Mureș au 
fost date în folosință 12 cantine- 
restaurant și 41 bufete de incintă. 
Majoritatea produselor agroalimen- 
tare necesare acestor unități sînt 
realizate in gospodăriile-anexă.

■ In comuna Bolintin-Deal, ju
dețul Giurgiu, există tradiția ca fru
moasa meserie de constructor să se 
transmită din tată-n fiu. Sute de 
constructori din această comună lu
crează pe diverse șantiere din țară. 
Mulți dintre ei au rămas însă aca
să și activează in cadrul unui grup 
de șantiere pentru prestări de ser
vicii al consiliului popular comunal.

H Pe un teren nefolosit din in
cinta întreprinderii județene de 
transport local Ialomița s-a con
struit, prin muncă patriotică, o seră 
de flori. Primele 10 000 de frezii au 
luat calea florăriilor.

•"> - / .

ice de iarnă
proba masculină individuală a fost 
ciștigată de sportivul american Scott 
Hamilton, urmat de Brian Orser 
(Canada), Jozef Sabovcik (Cehoslo
vacia), Rudi Cerne (R.F. Germania), 
Brian Boitano (S.U.A.), Jean-Chris- 
tophe Simond (Franța).

Pe muntele Trebevici, pe o pîrtie 
în lungime de 1 245 m. cu 14 viraje, a 
început cohcursUl olimpie de bob 
pentru echipajele de 4 persoane. 
După primele două manșe, in clasa
ment conduce echipajul R.D. Germa
ne I (pilot) Wolfgang Hoppe) — 
r39”83/100. urmat de R.D. Germană 
II (Bernhard Lehmann) — l’40”02/ 
100; Elveția I (Silvio Giobellina) — 
l'40”40/100; Elveția II (Ekkehard 
Fasser) — r41”06/100; U.R.S.S. (Ya
nis Kipurs) r41”15/100; România (pi
lot Dorin Degan) l’41”46/100; Italia 
II (Guerrino Ghedlna) — l’41”59/100; 
Austria I (Walter Delle-Karth) — 
U41”74/100; S.U.A. I (Jeffrey Jost)— 
l’41”80/10d ; R.F. Germania I (Klaus 
Kopp) l’41”80/100 etc. Participă 24 de 
echimăje.

în prima manșă, primul echipaj al 
R.D. Germane a stabilit recordul pir
itei : 49”65/100.

Astăzi, in penultima zi a olimpiadei 
albe, sint Înscrise în program ulti
mele două manșe la bob — 4 persoa
ne, sărituri de la trambulina de 90 
m, proba de schi fond 20 km femei, 
la patinaj viteză, proba masculină de 
10 000 m, iar la patinaj artistic exer
cițiile liber alese în concursul femi
nin individual.

RÎNDURI
• În sala complexului sportiv „23 

August" din Caoltală se vor desfășu
ra astăzi si miine Întrecerile celei 
de-a 14-a ediții a tradiționalei com
petiții internaționale de atletism 
„Cupă de cristal".

Capul de afiș al primei zile de con
curs îl constituie proba feminină de 
săritură în lungime, in care vor evo
lua valoroasele noastre sportive Ani- 
șo-ara Cușmir-Stanciu, deținătoarea 
recordului mondial, și Vali Ionescu. 
Dintre celelalte probe programate 
astăzi se detașează cele de înălțime 
bărbați și greutate femei, printre 
participant! numărindu-se Constantin 
Militaru, Sorin Matei și, respectiv. 
Mihaela Loghin.

Simbătă intrecerile încep la ora 
9,30 $i continuă după-amiază de la 
ora 15,00.

Cronica zilei
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, a pri
mit, vineri după-amiază, pe Ahmed 
Fuad, președintele Băncii mixte 
româno-egiptene, care face o vizită 
în țara noastră.

în timpul întrevederii au fost 
abordate probleme privind dezvolta
rea relațiilor financiar-bancare și de 
comerț exterior dintre cele două țări.

La întrevedere a participat Nicolae 
Eremia, președintele Băncii române 
de comerț exterior.

★
La 17 februarie a.c., tovarășul 

Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe, a primit pe Jaime Castro 
Mendivil, noul ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Peru în Republica Socialistă Româ
nia, in legătură cu apropiata pre
zentare a scrisorilor de acreditare.

★
In cadrul manifestărilor consacra

te celei de-a 66-a aniversări a Zilei 
Armatei și Flotei Maritime Militare 
Sovietice, vineri a avut loc la Mu
zeul militar central vernisajul unei 
expoziții de fotografii care înfăți
șează aspecte din viața și activitatea 
militarilor sovietici. La manifestare 
au luat parte generali și ofițeri su
periori din garnizoana București.

Au fost prezenți L. I. Boiko, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al Uniu
nii Sovietice Ia București, alți mem
bri ai Ambasadei 'U.R.S.S. Au parti
cipat, de asemenea, atașați militari 
ai unor țări socialiste acreditați ia 
București.

(Agerpres)

PROGRAMUL 1
13 00 Telex
13^05 La sfîrșit de săptămină (parțial 

color) © Desene animate. Secven
țe îndrăgite, eroi îndrăgiți : „Albă 
ca Zăpada și cei 7 pitici" (partea 
a II)-a 0 Din cintecele cimpiei. 
Interpretează Marla Ciobanu © 
Tainele naturii : Din lumea păsă
rilor și a, animalelor © Moment 
muzical cu Eniko Szilagy-Duml- 
trescu O Meșterii Severlnului dau 
un preț nou lemnului — reportaj 
de Tudor Vornicu • Magnetoscop 
muzical : Engelbert Humperdinck 
© ora 14,30 — Telesport. Fotbal : 
Sportul studențesc — Corvinul 
Hunedoara. Transmisiune directă

18.20 împliniri și perspective. Azi, ju
dețul Dolj

16,45 Săptămina politică
17,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal (parțial color) • Sport
19.20 O melodie, un dans
19.30 Teleenciclopedia
20,00 Film serial ; Jean Christophe" 

(color). Episodul 3
20,55 Iarna... pe ulița varietăților (II) 
21,50 Telejurnal (parțial color) O Sport 
22,00 Meridianele cîntecului (color)
22.30 Invitații televiziunii
23,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal 0 Sport
19,20 Buletinul rutier al Capitalei
19,35 Moștenire pentru viitor. Otilia Ca- 

zimlr
20,15 Armonii in registru grav
20,40 De pretutindeni
20,55 Elini', seria! : '„Vintul fierbinte".' 

Episodul 2
21,50 Telejurnal .© Sport
22,00 Bună seara, fete, bună seara, 

băieți !
23,00 închiderea programului

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport informează

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 17 FEBRUARIE 1984

EXTRAGEREA I : 78 27 82 15 84 
68 18 72 80.

EXTRAGEREA A II-A : 51 58 63 
64 55 11 62 87 35.

Fond total de cîștiguri : 1 508 951 
lei, din care 500 000 lei report la 
categoria 1.

cinema

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

R. P. BULGARIA:

Rodnicia cîmpiilor 
Plovdivului

De o parte și de alta a șoselei ce 
duce spre complexul agroindustrial 
„Trachia", situat în apropierea Plov
divului, in una din cele mai mănoase 
cimpii ale Bulgariei, se întind pri
măvara și vara, cit vezi cu ochii, cul
turi de grîu, orz și plante furajere 
alternind cu grădini de legume, 
plantații de vii și livezi...

Atit aici, în zona agricolă a Plov
divului, cit și la Mihailovgrad sau 
la Sofia. în cadrul convorbirilor pur
tate ni s-a relevat importanța ce se 
atribuie mecanizării complexe și 
chimizării agriculturii, ca principali 
factori ai progresului acestei ramuri. 
Pretutindeni, în unitățile aparținind 
complexelor agroindustriale pot fi 
surprinse „pe viu" mărturiile acestei 
orientări spre in
dustrializarea pro
ceselor de pro
ducție din agri
cultură, incepind 
cu plantele de 
cîmp, întreținerea 
și recoltarea me
canizată a legumelor, a fructelor și 
strugurilor și sfîrșind cu prelucrarea 
lor in unitățile industriale situate in 
marile bazine agricole. în multe din 
livezile supraintensive, profilate pe 
fructe pentru industrializare, la re
coltare se lucrează cu combine anu
me construite în acest scop. Dar de 
adevăratul potențial al forțelor me
canice de care dispune astăzi agricul
tura bulgară aveam să ne dăm seama 
la Plovdiv, vizitînd pavilionul din 
cadrul Tirgului internațional, unde 
constructorii de mașini agricole din 
țara gazdă prezentau ultimele tipuri 
de combine pentru recoltat porumb, 
tractoare de mare putere, numeroase 
mașini și utilaje noi, al căror ran
dament depășește cu 30—40 la sută 
pe cel care îl realizează actualele 
mașini din dotare.

Desigur că mecanizarea lucrărilor 
nu a luat peste tot locul oamenilor, 
care pot fi întilniți cu miile, lucrînd 
mai ales la pregătirea răsadurilor de 
legume, la aplicarea tratamentelor in 
livezi, la executarea lucrărilor de în
treținere a plantațiilor de vii. Dar 
din discuțiile purtate cu mulți dintre 
ei a rezultat că munca de azi a ță
ranului, bulgar se deosebește radical 
de aceea pe care o prestau pe vre
mea cînd se îndeletniceau cu agri
cultura tradițională. Misiunea țăra
nului constă acum, înainte de toate, 
in folosirea cu randament maxim a 
tractoarelor și mașinilor agricole, în 
respectarea cu strictețe a tehnologii
lor intensive de cultivare a cereale
lor și plantelor tehnice, în aplicarea

ÎNSEMNĂRI 
DE CĂLĂTORIE

Pentru fiecare in parte și toți laolaltă
(Urmare din pag. I)

Exemplele' se pot în
suti; înmii. Și’faptele 
realității probează, în 
imensa majoritate a 
cazurilor, gradul de 
conștiință responsabilă 
care ii animă pe cei 
cuprinși in. complexul 
proces productiv, mo
dul rational și eficient 
in care iși chibzuiesc 
timpul, materiile pri
me, combustibilii, in- 
grtjindu-și, totodată, 
utilajele, folosindu-le 
la maximum capacita
tea și tot la maximum 
de exigență intretinîn- 
du-le. Așadar, că in
tr-un subtil sistem de 
Oglinzi paralele, ade
vărul de viată se răs-

fringe, profund, in 
incontestabilele sen
tințe pe care buna ju
decată pdpulară ie-a 
extras, pe parcursul 
secolelor, pentru uzul 
nostru, al urmașilor, la 
fel cum și noi. in ceea 
ce întreprindem, avem 
in vedere destinul co
piilor noștri, al copii
lor copiilor noștri. Ac
tualele insuflefitoare 
chemări la întrecere, 
pentru realizarea e- 
xemplară a planului 
pe anul 1934 și înfăp
tuirea programului de 
dezvoltare economico- 
socială a României, 
străbat — de la un 
capăt la altul — tara, 
mobilizind resursele

nul de cursă lungă — 15,30; 17,30 :
VIITORUL (11 48 03).
© Ultimul tren — 16; Ultimul cartuș
— 18; 20: PROGRESUL (23 94 10).
© îndrăgostit Ia propria dorință: CO- 
TROCENI (49 48 48) — 15; 17,15; 19,30. 
© Salamandra : SALA MICA. A PA
LATULUI — 15; 17,15; 20, £ ATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11; 
13,15; 15,45; 18; 20, GLORIA (47 46 75)
— 8.15; 10,15; 14,15; 16,15; 18,15; 20,15.
© Zică ce vor zice : FAVORIT 
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, SCALA (11 03 72) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 16; 18,15; 20,15.
• Războiul stelelor : FEROVIAR 
(50 51 40) — 8,45; 11,30; 14,15; 17; 19,30. 
© Imperiul contraatacă : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8,45: 11,30; 14,15; 17;
19,30, MELODIA (12 06 88) — 9; 12;
16; 19.
© Legenda Iui Ciun Hian : DACIA 
(50 35 94) — 9; 12; 16; 19.
® Domnișoara Noorie : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15: 13,30; 15,45; 18;
20,15, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
Q Strada Hanovra : GRIVIȚA
(17 08 58) — 8; 12,15: 14,45; 17,15; 19,45, 
FLOREASCA (33 29 71) — 8,30; 10,15;
14; 16; 18; 20.
© Afacerea Pigot : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 19,30; 
15,45; 18: 20.
© O afacere murdară ; MUNCA 
(21 50 97) — 11 ; 15.30; 17,30; 19,30.
© Naufragiul : LIRA (31 71 71) —
— 15,30; 17,30; 19,30, ARTA (213186)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
© Lanțul amintirilor : FLACĂRA 
(20 33 40) — 13,15; 16; 19.

teatre
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Ploșnița — 14,30; Salonul — 

metodelor de fertilizare și udare. Iar 
toate acestea se realizează printr-o 
permanentă și nemijlocită colaborare 
cu numeroase institute de cercetări.

Unicul de acest gen în Bulgaria, 
Institutul de pedologie șl programa
rea recoltelor, amplasat în preajma 
Sofiei, și-a ciștigat. prin activitatea 
desfășurată și rezultatele dobîndite 
de-a lungul anilor, supranumele de 
„institut al fertilității". Acest insti
tut, al cărui principal obiectiv îl 
constituie găsirea celor mai eficiente 
căi de sporire a recoltelor la hectar, 
printr-o mai rațională folosire a pă- 
mintului, dispune de un sistem au
tomatizat de prelucrare a datelor, ca
pabil să asigure fiecărei unități. In 
numai citeva minute de la lansarea 

comenzii, reco
mandările nece
sare cu privire la 
condițiile de care 
dispune terenul 
respectiv pentru 
o cultură sau alta, 
la tehnologiile de 

cultivare,, dacă este necesară sau nu 
irigarea acestuia, cu privire la dozele 
de îngrășăminte, la structura culturi
lor și la soiurile care asigură cea mai 
înaltă rentabilitate, și chiar unele 
recomandări cu caracter de progno
ză. Printre ultimele realizări ale 
acestui institut se înscriu modelele 
matematice care stabilesc regimul 
optim de distribuire a apei in siste
mele de irigații, precum și regimul 
de udare a culturilor in funcție de 
soiurile cultivate și de cantitatea de 
precipitații naturale. Această orien
tare a cercetării spre soluționarea 
problemelor complexe pe care le im
pun sistemele de cultivare în regim 
de irigare este legată nemijlocit de 
Investițiile mari care se fac astăzi 
în țara vecină pentru materializarea 
unui program amplu de lucrări hidro- 
ameliorative.

Stabilind obiectivele principale ale 
dezvoltării agriculturii in cel de-al 
optulea cincinal, Congresul al XII-lea 
al P.C.B. a pus în prim-planul prio
rităților sporirea producțiilor cerea
liere și animale. Sarcinile de plan 
pe acest an prevăd o creștere a pro
ducției agricole șj a industriei ali
mentare cu 17,4 la sută față de 1980, 
ritm de natură să asigure îndeplini
rea directivelor Congresului , al 
XII-lea al P.C.B. privind sporirea 
producției agricole în acest cincinal 
cu 20—22 la sută. Hărnicia și iscu
sința poporului bulgar constituie 
chezășia înfăptuirii acestor obiective.

Iosif POP

umane și materiale, 
dirijindu-le spre im
petuosul fluviu comun, 
dătător de bucurii și 
îndestulare pentru fie
care în parte, pentru 
toți laolaltă, in orice, 
gest de muncă și crea
ție se află inclus un 
triplu semn tem,parai : 
ne făurim prin stră
danie și spirit gospo
dăresc prezentul, in 
perspectiva viitorului 
din ce în ce mai lumi
nos, și pe temeiul zes
trei de cumințenie și 
sirguintă a înaintași
lor. Răspundere afec
tivă, morală, adine pa
triotică. căreia se cu
vine să-i dăm intr-una 
răspunsul cuvenit l

19,30; (sala Atelier) : Intre patru ochi 
(A) — 19; (sala „Vasilescu") : Inocen
tul — 19; (sala Batiștei) : Gimnastica 
sentimentală — 19.
0 opera Română (13 18 57) : Spărgă
torul <le nuci — 10; Rigolctto — 18.
© Tearul de operetă (14 80 11) : Vila 
cu iluzii — 19.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 45) : 
Gustul parvenirii — 15; Amintiri — 
19; (sala Grădina Icoanei, 12 44 16): 
O zi de odihnă — 15; Anecdote pro
vinciale — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Nu pot să 
dorm — 15; Ca frunza dudului — 19. 
G Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 15; Șoareci de apă 
— 19,30.
O Teatrul de comedie <16 64 60) : Mă
seaua de minte — 16; 19.
® Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Jocul de-a vacanța — 15; 
19,30; (sala Studio) : Zig-zag — 15; 
Acești ingeri triști — 19.
© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Pălăria florentină — 15;
19,30; (sala Giulești, 18 04 85) : Cum 
s-a făcut de-a rămas Catlnca fată bă- 
trină — 19. .
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Revista revis
telor — 16; Belmondo al II-lea — 
19,30; (sala Victoria, 50 58 65) : Frumo
sul din pădurea zăpăcită — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : După datina străbună — 
19.
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70): 
Spectacol de folclor evreiesc — 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 14; Albă ca Zăpada și 
cei 7 pitici — 18.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Jocuri de poeți, Jocuri de copii — 18.
• Circul București (110120) : Carna
valul stelelor — 16; 15,30.
0 Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19.

® UN SECOL DE... 
AUTOMOBILISM. 1984 a 
fost proclamat în Frânta ..an al 
automobilului". Acțiunea nu s-a 
făcut in scon bublicitar sau nem- 
tru a coriia nroasta coniunctură 
a Dietei, ci pentru a marca apa
riția în Franța, in urmă cu 
exact 100 de ani. a primei... tră
suri cu motor care avea să de- 

jrclanseze ..era automobilului,"..
Jubileul va fi marcat prin 
deschiderea uhei mari expozi
ții. unde vor putea fi văzute 
peste 200 de modele de autotu
risme produse in Franța din 
acele timpuri si oină in pre
zent. Tot in cursul acestui an va 
avea loc si ..raliul veteranilor", 
la care vor trebui să fie 
parcurși aproximativ 3 000 de 
kilometri.

® TELEVIZOR FĂRĂ 
CINEȘCOP. Un grup de oa
meni de stiintă si ingineri de la 
Institutul de radiotehnică. elec
tronică si automatică din Mos
cova a realizat un televizor in 
care cinesconul a fost inlocuit 
cu două plăci de' sticlă intre care 
se află o masă gelatinoasă 
transparentă, ne care se for
mează imaginea. Noul tio de te
levizor este mai mic ca volum, 
mai simplu de construit si mai 
ieftin. Și încă un aspect nu lip
sit de importantă : ecranul poa
te avea, practic, orice forme sl 
dimensiuni.

® CE ESTE „VELO- 
TYPE"? O firmă olandeză a 
pus la punct o nouă claviatură 
pentru mașinile de scris, la care 

se poate bate cu o viteză de trei 
ori mai mare decit la tipurile 
obișnuite. Claviatura conține 
clape cu silabe amplasate in 
arc. o formă mult mai comodă 
pentru poziția celor două miini. 
Supranumită , „velotype", noua 
mașină este dotată si cu casete 
cu memorie si cu un display de 
scriere rapidă. Dacă se conec
tează la un calculator se pot 
obține automat si copii.

® UNDE GRAVITA
ȚIONALE. Patru savanți eu
ropeni — doi francezi, un en
glez sl un italian — au făcut, 
recent, o importantă descoperire 
in astrofizică : ei au pus in evi
dentă. pentru prima oară, un
dele gravitaționale prevăzute 
de teoria relativității elaborată 

de Albert Einstein, dar neiden
tificate pină acum. Astfel de 
unde, emise de Heminga — corp 
ceresc (gaură neagră sau stea 
neutronică) aflat relativ aproape 
de sistemul solar, la o distantă 
de „numai" 300 de ani-lumină 
— explită vibrația Soarelui. 
Heminga a fost observată de 
curînd cu ajutorul satelitului 
european COS-B.

® CABLU SUBMARIN 
INTERCONTINENTAL. u« 
cablu submarin lung de 13 000 
kilometri, unul dintre cele mai 
lungi din lume, urinează să fie 
construit pentru a lega Asia. 

Africa si Europa. Acest cablu, 
primul care va lega cele trei 
continente, va avea sânte seg
mente ce vor lega Singapore cu 
Frânta, via Indonezia. Sri Lan
ka. Djibouti. Arabia Saudită. 
Egiptul si Italia. Se prevede 
darea in funcțiune a cablului la 
începutul anului 1986. Un acord 
pentru realizarea acestui proiect 
a fost semnat la Singapore..

® BISTURIU... DIN STI
CLĂ VULCANICĂ. sPe- 
cialiști de la Universitatea din 
Washington au pus la punct un 
material pentru fabricarea unui 
bisturiu chirurgical mult mai 

rezistent decit otelul. Este vor
ba despre sticlă vulcanică, cu
noscută sub denumirea de ob
sidian. Procedeul obținerii nou
lui material constă in realizarea 
unui aliaj din cupru cu praf de 
obsidian la presiune foarte 
înaltă.

© REZERVELE DE 
KRILL. Cercetind posibilita
tea folosirii krillului (o spe
cie de crevete) din zona An
tarcticii in industria alimen
tară, profesorul suedez Earl 
Uwe Stroemberg a arătat că, 
în prezent, rezervele mon
diale sint de zeci de milioane 
de tone. El a propus ca pescui
tul masiv de krill să înceapă 
din 1990, iar pînă atunci să se 
întocmească studii biologice a- 
mănunțite asupra acestui mic 

crevete. reprezentînd una din 
speranțele oamenilor de știință 
pentru descoperirea a noi re
surse alimentare. El propune ca 
pescuitul krillului să aibă loc 
Ia sfirșitul verii șl toamna, cind 
crevetele se află in apele de 
suprafață.

© NOUTÂTI IN OF
TALMOLOGIE. Un 
mijloc de redare a vederii a 
test elaborat și introdus în 
practica clinică în cadrul Insti
tutului de medicină experimen
tală al Academiei de științe 
medicale a U.R.S.S. Este vorba 
despre stimularea electrică a 
nervului optic cu ajutorul unor 
electrozi extrem de fini. Aceas
tă metodă se utilizează în cazu
rile de atrofiere a nervului op
tic, atunci cînd tratamentul me

dicamentos și intervențiile chi
rurgicale nu dau rezultate.

® MAȘINI CU MO
TOARE DIN... „CERAMI
CĂ" ? Asistăm in zilele noas
tre la o pătrundere masivă in 
industrie a unui nou material 
— ceramica — relevă revista 
franceză ..Le Point". Nu este 
vorba despre milenara ceramică 
din care îsi confecționau vase 
Strămoșii noștri, ci de un ames
tec de nisip si azot cu adaosuri 
speciale, prelucrat la o tempe
ratură înaltă. Noul material se 
evidențiază printr-o neobișnuită 
rezistentă mecanică si termică. 
Calitățile Iul sint atit de avan
tajoase incit, susțin specialiștii, 
spre anul 1990 ne-am putea aș
tepta la apariția primelor ma
șini cu motoare din „ceramică".
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Să înceteze cursa înarmărilor, 
să se treacă la dezarmare!

Dialogul Esî-Vest, condiție esențială a păcii 
și securității mondiale

BRUXELLES — Cu prilejul vizi
tei sale oficiale la Bruxelles, can
celarul R.F.G., Helmut Kohl, a sub
liniat, într-o conferință de presă, 
că „nu trebuie să se înregistreze o 
pauză in convorbirile Est-Vest“ și 
s-a pronunțat pentru organizarea 
unei întilniri sovieto-americane la 
nivel inalt, informează agențiile 
Reuter și France Presse, El a sub
liniat necesitatea desfășurării de 
convorbiri in problemele dezarmă
rii nucleare — indiferent dacă la 
Geneva sau in altă parte.

VIENA — Intr-o conferință 
presă organizată la Viena, Ia 
cheierea vizitei efectuate in Aus
tria, primul ministru al Italiei, 
Bettino Craxi, a subliniat „necesi
tatea absolută" a reluării dialogu
lui Est-Vest, aceasta fiind cea mai 
importantă problemă politică a ac
tualității, relevă agențiile Reuter și 
U.P.I. „Guvernul italian va sprijini 
orice inițiativă de natură să con
tribuie la realizarea păcii și secu
rității", a spus premierul Craxi.
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S.U.A în pregătirea
antinucleare

unor noi demonstrații

WASHINGTON — 
tatea Berkeley din 
avut loc cea de-a Vil-a conferin
ță a- coaliției „Mobilizarea pen
tru protecția omenirii", la care 
au participat peste 200 de delegați 
din toate colțurile țării; precum și 
reprezentanți ai mișcărilor pentru 
pace din Japonia. Coaliția, 
reunește organizațiile locale 
tru pace din Statele Unite, 
tează. In principal, pentru 
tarea cursei înarmărilor și 
darea totală a înarmărilor nucleare 
de pe planeta noastră.

în încheierea lucrărilor a fost 
adoptat un program care prevede 
organizarea de demonstrații pentru 
pace in timpul lucrărilor Congresu
lui Partidului Republican, înce-

La Uni verși - 
California a

care 
pen- 
mili- 
înce- 
lichi-

perea unei ample campanii pentru 
crearea de zone denuclearizate în 
Statele Unite și a unor manifesta
ții de protest împotriva amplasării 
de rachete nucleare in Europa.

Cu prilejul unui interviu pe 
care l-a acordat ziarului „People’s 
World", șeful delegației nipone la 
conferință, Fumi Yamasita, mem
bru al Congresului japonez împo
triva bombelor atomice și cu hi
drogen, a relevat că in Japonia vor 
avea loc manifestații pentru pace 
concomitent cu manifestațiile or
ganizate de coaliția „Mobilizarea 
pentru protecția omenirii". Spe
răm, a spus el, ca lupta noastră 
împotriva rachetelor Cruise să 
fie susținută de toate popoarele 
din țările situate în bazinul Ocea
nului Pacific.

FRANȚA : „Escalada armamentelor 
împinge omenirea spre o catastrofă atomica"

— avertizează oamenii de știință
PARIS. — Aproximativ 200 de 

marcanți oameni de știință, artă 
și cultură din Franța au dat 
publicității, la Paris, o decla
rație in care se subliniază că esca
lada înarmărilor nucleare împinge 
omenirea în pragul unei catastrofe. 
De aceea, este și de datoria inte-

lectualilor să-și sporească rolul in 
lupta pentru preintimpinarea peri
colului care planează asupra ome
nirii și a întregii noastre civilizații, 
se arată în declarație. Dezvoltarea 
științei, artelor, tehnicii - sublinia
ză documentul — este posibilă nu
mai in condițiile unei păci trainice.

Ce ar reprezenta reducerea cu 10 la sută 
a cheltuielilor militare

. Corespondentul din Washington 
al ziarului „GUARDIAN" a trans
mis extrase dlntr-o cuvintare ros
tită la „National Press Club" din 
capitala S.U.A. .de James Wright, 
liderul grupului democrat din Ca
mera Reprezentanților, in care a- 
cesta s-a referit la impactul chel
tuielilor militare asupra agravării 
deficitului bugetar al S.U.A. „Nu 
putem continua cu ipotecarea vii
torului copiilor noștri, admitind un 
deficit anual care se ridică la 200 
miliarde dolari — a spus deputatul 
democrat. Deficitele din ultimii trei 
ani au 
măsură 
plat in 
1980 —..
făcut promisiunea că vom avea un 
buget echilibrat in 1983. Dar 
dezechilibrul bugetar in 1983 a fost 
cel mal grav din intreaga istorie a 
Americil". Cauza acestei situații — 
după părerea deputatului american 
— sint uriașele cheltuieli militare, 
„tn ultimii trei ani — a spus el — 
am privat pe copiii copiilor noștri 
de aproape 500 miliarde dolari pen-

cite un spital modern, un 
invățămint modern și alte 

indispensabile fiecărui 
lume cu o populație de 

La ora ac- 
■ omenirea

sporit datoria națională in 
mai mare decît s-a intim- 
precedenții 35 de ani. In 

a continuat Wright — s-a
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tru a finanța cheltuielile militare 
curente".

In continuare, Wright a arătat, ce 
ar însemna reducerea de către ma
rile . puteri a cheltuielilor militare 
cu 10 la sulă. După părerea sa, „o 
asemenea reducere pe o perioadă 
de zece ani ar fi suficientă pentru 
a asigura 
sistem de 
facilități 
oraș din
peste 10 000 locuitori, 
tuală — a spus el 
cheltuiește de două ori mai mult 
pentru arme decit pentru alimente 
șl de cinci ort mai mult decit pen
tru construcții de locuințe.

Datorită cheltuielilor militare, in 
Statele Unite, tara considerată cea 
mai bogată din lume, o persoană 
din șapte trăiește sub limita sără
ciei". Wright a adăugat că acest 
fapt se datorește schimbării „prio
rităților" bugetare din ultimii ani, 
cind „cheltuielile pentru educație 
și pentru cei nevoiași au fost serios 
amputate, in timp ce cheltuielile. i 
militare aproape s-au dublat". ’

chimii lie mesaje la nivel înalt
Mo-somalez

cu prilejul prezentării scrisorilor de acred'tare 
a ambasadorului României la Mogadiscio

MOGADISCIO 17 (Agerpres). — 
La Mogadiscio a avut loc un schimb 
de mesaje intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și Mohamed Siad 
Barre, președintele Republicii Demo
cratice Somalia.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost transmise pre
ședintelui R. D. Somalia un mesaj 
de prietenie împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, de pace, progres și pros
peritate poporului somalez prieten.

Mulțumind in mod deosebit pen
tru mesaj, președintele Mohamed 
Siad Barre a rugat să s.e transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
călduros salut prietehesc, împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate

și fericire personală, de pace, bună
stare și progres poporului român.

Schimbul de mesaje a avut loc cv 
ocazia prezentării scrisorilor de a- 
creditare de către tovarășul Gheorghe 
Manciu in calitate de ambasador al 
Republicii Socialiste România în So
malia.

tn timpul întrevederii a fost evi
dențiat cu sațisfacție cursul ascen
dent al relațiilor româno-somaleze 
in dezvoltarea cărora rolul hotăritor 
l-au avut întîlnirile și înțelegerile 
realizate cu prilejul vizitei președin
telui R. D. Somalia în Republica 
Socialistă România în 1981 și al vi
zitei tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in R. D. Somalia, în iulie 
1983.

In sprijinul organizării unei conferințe internaționale 
în probleme financiare și monetare

DELHI 17 (Agerpres). — Organi
zarea unei conferințe internaționale 
în probleme financiare șt monetare, 
cit mai curind posibil, ar avea o im
portanță excepțională — au subli
niat participanții la o reuniune a 
experților financiari din Algeria, In
dia, Iugoslavia, Mexic și Tanzania; 
care a avut loc la Delhi. După cum 
informează agenția Taniug, repre
zentanții acestor state nealiniate au 
apreciat că o asemenea conferință 
ar putea avea o mare contribuție la 
ieșirea • din actuala criză a econo
miei îpondiale. Participanții, relevă 
agenția, au arătat că actuala criză 
afectează in mod deosebit țările 
nealiniate, toate țările in curs de 
dezvoltare. Un indiciu elocvent in 
acest sens este faptul că statele 
„lumii a treia" aveau in urmă cu 
opt ani un ritm mediu anual al 
creșterii economice de 5 la sută, iar

anul trecut acesta s-a cifrat la nu
mai 0,2 la sută.

★
WASHINGTON 17. (Agerpres). — 

Viitoarea reuniune semestrială a Co
mitetului interimar al Fondului Mo
netar Internațional va avea loc la 
Washington, la 12 aprilie, s-a anun
țat intr-un comunicat al F.M.I. De 
asemenea, la 13 aprilie se va intruni, 
tot in capitala S.U.A., Comitetul co
mun pentru dezvoltare — for mixt al 
F.M.I. și Băncii Internationale pen
tru Reconstrucție și Dezvoltare. A- 
genția France Presse precizează că 
pe agenda reuniunilor celor două or
ganisme se vor afla probleme refe
ritoare la situația economică și fi
nanciară mondială, la datoriile exter
ne ale statelor in curs de dezvoltare 
și la eforturile F.M.I. și B.I.R.D. in 
vederea soluționării acestor chestiuni.

Solidaritate cu lupta 
de eliberare a popoarelor 

din Africa australă
ACCRA 17 (Agerpres) — în capi

tala Republicii Ghana se desfășoa
ră lucrările Conferinței internaționa
le de, solidaritate cu lupta de elibe
rare a popoarelor din Africa aus
trală. Luind cuvîntul, Riunja Kaa- 
kunga, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al Organizației Po
porului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.), a condamnat continua
rea de către regimul rasist din 
R.S.A. a politicii de apartheid și de 
ocupare ilegală a Namibiei, încăl
carea rezoluțiilor O.N.U. in această 
problemă. El a respins încercările 
R.S.A. de a condiționa accesul la 
independență al Namibiei, subli
niind că singura bază acceptabilă 
pentru soluționarea problemei na- 
mibiene rămine rezoluția 435 a Con
siliului de Securitate al O.N.U.

Nuri Abdei Razzak, secretar 
general al Organizației de Soli
daritate a Popoarelor Afro-Asia- 
tice (O.S.P.A.A.), a relevat că agra
varea .situației din Africa australă 
este o. consecință a politicii agresive 
a R.S.A.. Sfidînd rezoluțiile O.N.U. 
și opinia publică internațională, a 
arătat vorbitorul, regimul de la 
Pretoria nu numai că nu renunță 
la politica rasistă, ci intensifică a- 
partheidul și discriminarea rasială, 
izgonind din locurile natale peste 
trei milioane de africani, pe care i-a 
instalat forțat iri bantustane.

Africa nu se poate considera in
dependentă atit timp cit sudul con
tinentului se află sub opresiunea 
R. S. A., a menționat, la rindul său, 
reprezentantul ghanez, Viktor Ko- 
fee Agaji. El a adresat țărilor afri
cane aoelul de a-și intensifica spri
jinul față de popoarele din Nami
bia și R.S.A. in lupta lor pentru li
bertate, și independență.

atena, Lucrările Conferinței țărilor 
balcanice la nivel de experți

ATENA 17 (Agerpres) — Lucrări
le Conferinței țărilor balcanice la 
nivel de experți, care se desfășoară 
la Atena, au fost consacrate, vineri, 
discutării modalităților de continua
re a dialogului multilateral intre 
statele participante. în acest sens, a 
fost evidențiată dorința convocării 
de noi reuniuni, la nivel de experți, 
pentru examinarea căilor și mijloa
celor de concretizare a propuneri
lor privind dezvoltarea, aprofunda
rea și diversificarea cooperării in- 
terbalcanice, in diferite domenii,

întărirea încrederii, a relațiilor de 
bună vecinătate, a înțelegerii și 
prieteniei dintre statele regiunii, a 
securității lor.

Delegația română a relevat că. in 
concepția țării noastre, obiectivul 
final al acestor reuniuni il consti
tuie organizarea unei conferințe la 
nivel inalt a statelor balcanice, pen
tru transformarea regiunii intr-o 
zonă de pace' și bună vecinătate, de 
înțelegere și cooperare, lipsită de 
arme nucleare, de baze militare și 
de trupe străine.

ORIENTUL MIJLOCIU
® Noi ciocniri între unități ale armatei libaneze și milițiile 
druze ® Luări de poziție în legătură cu ultimele evoluții ale 

situației din Liban O Convorbiri iordaniano-britanice

Consecințele crizei economice 
în țările occidentale

O ROMA — în cursul anului 1983, 
țările Pieței comune au continuat 
să își reducă producția de oțel, 
aceasta fiind cu 1,7 la sută mai 
mică decit in 1982. Producția japo
neză de oțel a fost, la rindul ei, cu 
2,3 la sută mai mică în perioada 
menționată, față de anul precedent, 
potrivit statisticilor publicate de 
„International Iron and Steel Insti
tute", menționează agenția A.N.S.A.

© BONN — Cu prilejul unei 
reuniuni sindicale care a avut loc 
la Frankfurt pe Main,' Ernst Breit, 
președintele Uniunii sindicatelor 
vest-germane, a cerut .guvernului să 
adopte un amplu program de com
bateți a șomajului,, Griți?țpd .actuala 
politică in. domeniul forței de 
fnuncă, el a subliniat că, la oră 
actuală, potrivit datelor oficiale, in 
țară există 2,5 milioane de șomeri 
și autoritățile vest-germane trebuie 
să ia măsuri urgente de redresare a 
situației.

® ROMA — în cursul anului 1983, 
producția industrială a Italiei a în
registrat o scădere de 5,3 la sută 
față de anul precedent, potrivit da
telor publicate de Institutul central 
de statistică din Roma (I.S.T.A.T.). 
Agenția A.N.S.A. menționează că, 
deși se conta pe o reluare a activi
tăților productive către sfirșitul 
anului trecut, rezultatele negative 
din decembrie aii infirmat așteptă
rile. în multe sectoare, între care 
industria mecanică și cea producă
toare de mijloace de transport, au 
avut loc restringeri ale activităților, 
reducerea producției pe întreg anul 
trecut fiind de 6,3 la sută. în ce 
privește industria ușoară,- relevă 
aceeași sursă, in unele ramuri pro
ducția a scăzut între 8,1' și 12' la 
sută față de 1982.

• BERNA — în luna ianuarie, 
șomajul in Elveția a atins cel mai 
ridicat nivel din perioada postbe
lică, transmite agenția D.P.A., ci
tind datele publicate de Oficiul pen
tru industrie, meserii și muncă de 
Ia Berna. Oficiul precizează că, la 
Sfirșitul lui ianuarie, in țară șomau 
36 805 persoane, ceea ce reprezintă 
1,2 la sută din forța de muncă a 
țării.
• HELSINKI — La începutul 

lunii februarie, în Finlanda existau 
158 000 șomeri înregistrați oficial, 
reprezentind 6,4 la sută din totalul 
forței' de muncă. Din datele publi
cate . de Ministerul Muncii rezultă 
că;- aproximativ 33 la sută din șo
meri sint tineri în vîrstă de pină la 
25 de ani.

Situația cea mai dificilă în dome
niul utilizării forței de muncă se 
înregistrează in regiunile din nordul 
Finlandei.
• LISABONA — în ințervălul 

ianuarie 1983—ianuarie 1984, rata 
inflației a fost in Portugalia de 
30,7 la sută — a anunțat Institutul 
național de statistică din Lisabona. 
Majorarea prețurilor la țiței, la 
produsele petroliere și la energie 
electrică, anunțate la începutul lunii 
februarie a.c., va duce la o nouă 
creștere a prețurilor la produsele de 
larg consum și in acest an.

« VIENA — tn Austria continuă 
să crească șomajul in rindul tinere
tului intr-un ritm calificat de agen
ția A.P.A. drept, „alarmant". Numai 
in luna ianuarie ă acestui an numă
rul tinerilor sub 25 de ani aflați in 
căutarea unui loc de muncă a cres
cut cu 6,7 la sută față de aceeași 
lună a anului precedent, ridicin- 
du-se la 51 000.

Pentru soluționarea pe 

cale pașnică a conflictelor 

din America Centrală
SAN JOSE 17 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută la San Jose, unde a 
sosit intr-o vizită oficială de patru 
zile, primul ministru jamaican, Ed 
ward Seaga, a reafirmat că „efortu
rile de pace pe care le întreprinde 
in regiune Grupul de la Contadora 
reprezintă calea cea mai adecvată de 
urmat, pentru rezolvarea crizei din 
America Centrală" — transmite agen
ția I.P.S. în acest context, el s-<» 
pronunțat pentru impulsionarea ac
tivității Grupului de la Contadora, 
pentru concretizarea mai rapidă a 
inițiativelor lansate sub egida acestui 
tor regional.

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Richard Stone a demisionat din 
funcția de ambasador special pentru 
America Centrală și va fi înlocuit 
de Harry Schlaudeman, -relevă un 
comunicat , al-- Casei Albe, citat de 
agenția U.P.I. Se precizează că de
misia Iui Richard Stone va deveni 
efectivă la 1 martie.

BEIRUT 17 (Agerpres). — în cursul 
zilei de vineri s-au produs noi cioc
niri intre unități ale armatei liba
neze și milițiile druze ale Partidului 
Socialist Progresist din Liban in 
zona muntoasă din apropierea Beiru
tului. Schimburi de focuri s-au înre
gistrat și de-a lungul liniei de 
demarcație care separă sectoarele de 
vest și est ale capitalei libaneze.

Agenția Reuter precizează că mili
țiile druze au preluat controlul asu
pra unei părți a șoselei de coastă 
care duce din Beirut spre partea su
dică a Libanului.

LONDRA 17 (Agerores). — Lidem) 
Partidului Socialist Progresist din Li
ban, Walid Joumblatt, a declarat — 
intr-un interviu acordat televiziunii 
britanice — că este in favoarea înlo
cuirii forței multinaționale din Bei
rut cu trupe ale O.N.U. El a expri
mat părerea că nici unul dintre sta
tele membre permanente ale Consi
liului de Securitate nu ar trebui să 
participe cu efective la aceste trupe 
ale Națiunilor Unite.

WASHINGTON 17 (Agerpres). — 
Președintele S.U-A., Ronald Reagan, 
a semnat, vineri, un ordin prin care 
dispune retragerea la bordul navelor 
americane din apropierea coastelor li
baneze, începind de la 17 februarie, 
a majorității pușcașilor marini pla
sați, in cadrul Forței multinaționale 
din Liban, in zona aeroportului in
ternațional al Beirutului, a anunțat

purtătorul de cuvint al Casei Albe. 
Se precizează că acțiunea urmează 
să dureze 30 de zile și aproximativ 
500 de pușcași marini americani vor 
rămine după această dată pe terito
riul libanez.

LONDRA 17 (Agerpres). — Aflat 
la Londra intr-o vizită de citeva 
zile, regele Hussein al Iordaniei a 
conferit cu primul ministru al Marii 
Britanii, Margaret Thatcher. în acest 
cadru, au fost analizate situația din 
Orientul Mijlociu, in general, și cri
za libaneză, in special. De asemenea, 
interlocutorii au evocat recentele 
convorbiri tripartite de la Washing
ton, la care au participat suveranul 
hașemit, președintele egiptean, Hosni 
Mubarak, și președintele S.U.A., Ro
nald Reagan.

Alte subiecte de pe agenda convor
birilor din capitala britanică au fost 
reprezentate de războiul dintre Iran 
și Irak și perspectivele relațiilor bi
laterale.

LONDRA 17 (Agerpres). — Minis
trul de externe al Marii Britanii, 
Geoffrey Howe, a propus extinderea 
rolului Forței interimare a O.N.U. 
din Liban (U.N.I.F.I.L.) la alte zone 
ale țării. El a adăugat că Marea Bri
tanic încearcă in prezent să promo
veze această idee, apreciind că reali
zarea ei ar constitui un mijloc prin 
care comunitatea internațională și-ar 
demonstra preocuparea față de pacea 
și stabilitatea din Liban, pe tormen 
lung.

TRIPOLI

încheierea lucrărilor Congresului General Popular
TRIPOLI 17 (Agerpres). — La Tri

poli s-au incheiat lucrările celei de-a 
IX-a sesiuni ordinare a Congresului 
General Popular (C.G.P.) — instanța 
politică supremă din Jamahiria Ara
bă Libiană Populară Socialistă. Se
cretar general al Congresului Gene
ral 'Popular, funcție deținută pină.in 
prezent de Muhammad Zarouk Ra
jab, a fost de.semnat Muftah El Usta 
Omar — informează agenția libiană 
JAN A, reluată de agenția France 
Presse.

(DIN ACTUALITATEA POLITICĂ^ —

Evoluții înnoitoare în viața continentului latino-american

„Punctele fierbinți" 
ale negocierilor privind 
reforma Pieței comvne
BRUXELLES 17 (Agerpres). — Tn 

cadrul turneului pe care il întreprinde 
in țările Pieței comune in calitatea 
sa de președinte pe semestrul in curs 
ăl activităților C.E.E., președintele 
Franței, Francois Mitterrand, a avut 
convorbiri, la Bruxelles, cu primul 
ministru belgian, Wilfried Martens, 
în intenția „de a evita reeditarea, la 
19—20 martie, la Bruxelles, a eșecu
lui reuniunii la nivel inalt a -celor 
zece» de la Atena, din decembrie fi
nul trecut", președintele Mitterrand 
analizează cu șefii guvernelor țărilor 
membre dificultățile prin care trece 
in prezent Piața comună.

„Punctele fierbinți" ale negocieri
lor pentru realizarea reformei Pieței 
comune — a declarat ziariștilor, la 
Bruxelles, președintele Franței — 
rămîn bugetul comunitar, controlul 
cheltuielilor „celor zece", reducerea 
dezechilibrelor și frinarca cheltuieli
lor agricole.

în funcția de secretar general al 
Comitetului Popular General a fost 
numit Muhammad Zarouk Rajab, 
între membrii Comitetului Popular 
General (C.P.G.) figurează, de aseme
nea, Aii Abdul Salam Treki, secre
tar al C.P.G. pentru relații externe, 
în cadrul Comitetului Popular Ge
neral a fost hotărîtă, de asemenea, 
crearea Secretariatului pentru secu
ritatea externă.

Necesitatea opririi „ofensivei deșertărilor"
Declarațiile reprezentantului Programului O.N.U. pentru Mediul 

înconjurător
NAIROBI 17 (Agerpres). — Proble

ma deserturilor. și a secetei devine o 
chestiune globală, a declarat, in ca
drul unei conferințe de presă orga
nizată in,capitala Kenyei — Nairobi 
— Gaafar Karrar, reprezentant al 
Programului O.N.U. pentru Mediul 
Înconjurător (U.N.E.P.) El a relevat, 
potrivit agenției Reuter, că din 1977 
5i pină in prezent extinderea deser
turilor s-a intensificat și că, in fie
care an. șase milioane de hectare de 
teren sint scoase, din această ' cauză, 
din circuitul agricol. Dacă nu vor fi 
luate măsuri de protecție și fenome
nul înaintării deșertului va continua, 
pină la sfirșitul acestui secol aproxi
mativ o treime din suprafețele agri

cole existente vor fi pierdute — a 
apreciat reprezentantul U.N.E.P. A- 
cest fenomen amenință peste 850 mi
lioane de locuitori ăi planetei, iar 
Africa, unde seceta a devenit croni
că in multe regiuni, este cea mal a- 
fectată.

Gaafar Karrar a apreciat că pentru 
combaterea fenomenului deșertifică- 
rii ar fi necesari, pină la sfirșitul se
colului, 90 miliarde dolari. Această 
sumă este infimă fată de cheltuielile 
ce se fac pe plan mondial pentru 
înarmări, a spus el, menționind că, in 
absența unor măsuri eficiente, in a- 
ceeași perioadă, se vor irosi, in sco
puri militare, peste 15 000 miliarde 
dolari.

Deși alcătuiesc un ansamblu etero
gen in ce privește gradul de dezvol
tare economico-socială și caracterul 
regimurilor politice, țările Americli 
Latine sint confruntate cu o serie de 
probleme comune, iar încercările de 
a le soluționa prin eforturi conju
gate, in consens cu interesele de pro
pășire națională, constituie,-in ultima 
vreme, nota dominantă a evoluțiilor 
și tendințelor ce se manifestă in 
acest spațiu geografic.

Desigur, în cadrul problematicii 
latino-americane se detașează — ca 
sferă de cuprindere și prin influen
ța pe care o au asupra evoluției ge
nerale — serioasele dificultăți din 
domeniul economic, în fața acestei 
situații țările continentului menți- 
nindu-și hotărirea de „a înfrunta si
tuația prin solidaritate", cupa afirmă 
„Declarația de la Quito", semnată 
recent de participanții la prima con
ferință economică regională la nivel 
înalt.

Potrivit documentelor reuniunii, 
pentru al treilea an consecutiv, re
cesiunea a fost resimțită in intrea
ga regiuneț iar produsul intern brut 
a scăzut, in 1983, in medie cu 3,3 la 
sută, inflația ajungind, totodată, la 
130 la sută. Deosebit de apăsătoare 
este povara datoriei externe, care, 
amplificată în ritm frenetic de do- 
bînzile înalte, depășește in prezent 
uriașa sumă de 350 miliarde de do
lari ; practic, ea reprezintă aproa
pe ' jumătate din datoria externă 
a tuturor țărilor in curs de dezvol
tare. Referindu-se la această situație, 
președintele Argentinei. Râul Alfon- 
sin. declara recent că datoria externă 
a țărilor Americii Latine constituie o 
„bombă, cu neutroni cu efect Invers, 
deoarece noi continuăm să trăim, in 
timp ce întregul aparat productiv al 
țărilor noastre este distrus". Porri’n- 
du-se de Ia gravitatea situației, s-a 
convenit asupra însemnătății ne care 
o prezintă concentrarea eforturilor 
individuale ale fiecărei țări, conco
mitent cu sublinierea necesității im
perioase a reducerii ratei excesive a 
dobinzilor, așa cum este practicată 
de S..U.A. și care a avut efecte din 
cele mai nefaste asupra țărilor in

curs de dezvoltare in general și a 
celor latino-americane in special.

Este limpede că impactul crizei 
economice se resimte cu atit mai 
dureros de către popoarele latino- 
americane, cu cit, intr-un șir de ca
zuri, el se suprapune unor structuri 
social-economice și politice anacro
nice, care au determinat in țările 
respective ascuțirea contradicțiilor 
de clasă, intensificarea mișcărilor 
populare, o accentuată polarizare so
cială. Tocmai menținerea unor ase
menea structuri a constituit, in mul
te țări latino-americane, obiectivul 
acțiunilor militare care au urmărit 
instituirea unor regimuri dictatoriale 
de dreapta. Acestea s-au dovedit 
însă tot mai ineficiente, incapabile 
să' asigure o gestiune sănătoasă a 
economiei, fiind silite, in pofida 
recurgerii frecvente la represiuni 
singeroase, să cedeze in fața acțiunii 
forțelor populare, democratice. 
Exemple elocvente in acest sens au 
oferit Bolivia si. mai recent. Argen
tina.

în ambele cazuri, după îndelungate 
perioade de guvernare militară, s-a 
ajuns la guverne civile rezultate din 
alegeri libere și avind drept obiectiv 
dezvoltarea democratică a țărilor 
respective. în Bolivia, unde din 
guvern fac parte și doi miniștri co
muniști, procesul de reforme de
mocratice — cu toate obstacolele din 
partea cercurilor reacțiunii — a dat 
o serie de roade, de la restabilirea 
drepturilor politice și cetățenești și 
inițierea de măsuri în sfera invăță- 
mîntului și asistenței sociale, la apli
carea unui program de reformă 
agrară, in virtutea căruia urmează să 
fie împroprietărite 65 009 de familii 
țărănești.

Cit privește Argentina, guvernul 
președintelui Alfonsin, care a succe
dat regimului militar, și-a stabilit ca 
principale opțiuni redresarea econo
mică și consolidarea democrației, pa
ralel cu aducerea in fața justiției a 
celor ce au purtat răspunderea zeci
lor de mii de crime politice săvir- 
șite in timpul dictaturii.

Evoluții semnificative se înregis
trează și în alte țări. Astfel. în Bra
zilia parlamentul a aprobat, nu de

mult, o nouă lege a securității na
ționale, pe care observatorii o consi
dera un pas important in procesul 
de deschidere politică promovat de 
guvernul președintelui Joao Baptis
ta Figueiredo. Efectul imediat al 
acestei legi va fi punerea in liber
tate a tuturor deținuților politici, 
inclusiv comuniști. Un aspect grăi
tor pentru actualele .tendințe latino- 
americane il constituie și rezultatele 
recentelor consultări electorale din 
Ecuador și Venezuela, in care ma
joritatea sufragiilor au fost întrunite 
de acele forțe ale căror programe re
flectă mai pregnant aspirațiile spre 
schimbări democratice (in primul 
caz), sau spre consolidarea acestora 
(in al doilea caz). în Chile, un larg 
evantai de organizații politice sint 
angajate in luptă sub lozinca demo
cratizării țării și revenirii la un 're
gim civil ; totodată, continuă ma
nifestările de protest cu participarea 
a sute de mii de oameni.

Un loc deosebit in ansamblul sce
nei politice latino-americane il ocupă 
starea de încordare din America Cen
trală, sursă de ingrijorare crescindă 
datorită pericolelor pe care le impli
că pentru stabilitatea întregii zone. 
Dintre factorii care alimentează în
cordarea in zonă se detașează înmul
țirea atacurilor îndreptate contra 
Republicii Nicaragua de către gru
puri contrarevoluționare alcătuite, 
in cea mai mare parte, din membri ai 
fostei Gărzi Naționale somoziste, cu 
sprijin din afară. Pe de altă parte, 
situația din Salvador continuă să se 
caracterizeze prtntr-o Intensificare a 
ciocnirilor dintre mișcarea insurgen
ților din Frontul Farabundo Marti 
pentru Eliberare Națională și trupele 
guvernamentale. Sporirea încordării 
și riscul ca evoluția lucrurilor să 
ducă la un conflict armat de anver
gură. cu posibila implicare a statelor 
vecine — și chiar a unora mai înde
părtate — a determinat o intensă 
activitate diplomatică in zonă.

în aceste condiții se cuvine remar
ca’ faotul că tot mai mult’ cîștigă te
ren ideea unor soluții negociate, 
ceea ce dovedește incă o dată univer
salitatea ideii că orice problemă li
tigioasă. orice conflict interstatal

poate și trebuie să-și găsească solu
ționare pe cale pașnică, politică, prin tratative.

Din suita inițiativelor de pace se 
distinge cea a „Grupului de la Con
tadora-' (Mexic, Columbia, Panama 
și Venezuela), care de aproape un 
an depune strădanii — 'apreciate po
zitiv de părțile aflate in conflict — 
spre-a determina progrese in reali
zarea unei înțelegeri și a evita astfel 
riscul unui război in America Cen
trală. Miniștrii de externe ai țărilor 
„Grupului de la Contadora" s-au 
reunit in mai multe rinduri cu omo
logii lor din. Salvador, Nicaragua; 
Honduras, Guatemala și Costa Rica 
și au dezbătut problemele regiunii, 
în vederea definitivării unui Tratat 
de pace in America Centrală, care 
urmează să fie supus aprobării șefilor 
de stat din regiune — iar poziția și 
eforturile „Grupului de la Contado
ra" sint apreciate pozitiv și se 
bucură de sprijin din partea a nu
meroase țări ale lumii.

Asemenea evoluții și tendințe vin 
să confirme dorința țărilor latino- 
americane, ca țări in curs de dezvol
tare, de a-și concentra eforturile 
spre soluționarea multiplelor pro
bleme cu care se confruntă, spre con
strucția pașnică, în conformitate cu 
interesele lor de progres economic 
și social, cu cerințele păcii și cola
borării internaționale.

Conștiința acestei necesități și-a 
găsit reflectare și cu prilejul recen
tei intilniri de la Caracas a președin
ților Argentinei, Boliviei, Columbiei, 
Republicii Costa Rica, Republicii 
Panama, Republicii Dominicane și 
coordonatorului Juntei Guvernului 
de Reconstrucție Națională din Ni
caragua,-care, intr-un document co
mun. au dat expresie voinței țărilor 
Americli Latine de „a apăra pacea, 
securitatea și democrația" pe conti
nent „fără tutelă, amestec sau ame
nințări din afară", lansind, totodată, 
un apel la întărirea solidarității și 
la extinderea cooperării intre țări’e 
latino-americane, in vederea dezvo'- 
tării lor economico-sociale multila
terale.

V. OROS

CONVORBIRI BULGARO-FIN- 
LANDEZE. Președintele Finlandei, 
Mauno Koivisto, l-a primit pe mi
nistrul bulgar al afacerilor externe, 
Petăr Mladenov, care se află in vi
zită oficială in Finlanda, relatează 
agenția B.T.A. în cursul convorbi
rii, părțile au examinat probleme 
privind evoluția relațiilor bilatera
le și acțiunile celor două țări in 
direcția întăririi păcii și înțelegerii 
in Europa și in lume. Președintele 
Finlandei a evidențiat necesitatea 
creării unei zone denuclearizate in 
nordul Europei in contextul efor
turilor pentru asigurarea păcii pe 
continent.

ÎNCHEIEREA ÎNTREVEDERI
LOR IUGOSLAVO-AUSTRALIENE. 
La Canberra s-au încheiat convor
birile dintre ministrul australian 
de externe, William Hayden, și 
Lazar Moisov, secretar federal pen
tru afacerile externe al R.S.F. Iu
goslavia, care a făcut o vizită ofi
cială in Australia. Părțile au apre
ciat pozitiv, relatează agenția Ta
niug, dezvoltarea relațiilor bilate
rale, exprimind dorința reciprocă a 
extinderii in continuare a acestora. 
Cei doi miniștri au examinat, de 
asemenea, situația încordată exis
tentă pe plan internațional. în
deosebi evoluțiile din Europa după 
trecerea la instalarea de noi ra
chete nucleare cu rază medie de 
acțiune.

NOUL GUVERN PANAMEZ. 
Noul președinte al Republicii Pa
nama, Jorge Illueca, a anunțat 
componența guvernului său, con- 
firmind in funcție cinci din cei

13 miniștri ai cabinetului prece
dent, între care ministrul de ex
terne, Oyden Ortega. In funcția de 
vicepreședinte al republicii a fost 
desemnat Carlos Ozores,. care de
ține, in același timp, portofoliile 
ministerelor de interne și al jus
tiției.

EVOLUȚIA STAȚIEI COSMICE 
„SALIUT 7". în cele zece zile de 
zbor orbital, cosmonauții sovietici 
Leonid Kizim,' Vladimir Soloviev 
și Oleg Atikov au repus in func
țiune sistemele de bord ale stafiei 
cosmice „Saliut 7". Operațiunile au 
constat, intre altele, in reactivarea 
sistemului de regenerare a apei din 
umiditatea atmosferică, verificarea 
sistemului de orientare șl dirijare 
a stației in spațiu. Starea sănătății 
celor trei cosmonauți este bună, iar 
zborul se desfășoară normal, rela
tează agenția T.A.S.S.

ALIANȚA FORȚELOR 
CRATICE reprezentate in 
nul bolivian — „Unitatea 
cratică și Populară" (U.D.P.) 
reunit într-o ședință extraordinară 
de consultări in legătură cu actua
la situație dificilă din 
națională — transmite 
I.P.S. Se precizează 
mulate recomandări

bolivian pentru adoptarea de mă
suri vizînd depășirea crizei econo
mice din Bolivia.

GUVERNUL NICARAGUAN a 
hotărit trecerea in proprietatea și 
administrarea statului a rețelei 
naționale de televiziune — trans
mite agenția I.P.S., citind presa de 
la Managua.

CERERE PENTRU EXTRĂDA
REA UNUI CRIMINAL NAZIST. 
Parlamentul vest-european a cerut 
statului chilian extrădarea crimi
nalului nazist de război Walter 
Rauff pentru a fi judecat în Euro
pa. Rauff, acuzat de uciderea, in 
cursul celui de-al doilea război 
mondial, a 97 000 de prizonieri in 
camerele de gazare, trăiește în 
Chile din anul 1958, menționează 
agenția United Press International.

DEMO-
guver-
Demo- 

s-a

economia 
agenția 

că vor fi for- 
către guvernul

UN CUTREMUR DE PAM1NT a- 
vind. o intensitate de 6,5 grade pc. 
scara Richter a fost înregistrat 
noaptea trecută în munții Hindukuș, 
din nordul Pakistanului. Seismul, 
al treilea de aproximativ aceeași 
forță care lovește regiunea respec
tivă de la inceputul anului, a durat 
citeva secunde și a fost resimțit 
pină in orașul Lahore, la 600 kilo
metri distanță.

RIGORILE IERNII
17WASHINGTON 

(Agerpres)'. — Ultimul 
din seria de viscole ce 
s-au abătut asupra 
S.U.A. in săptămina 
in curs a provocat 
mari căderi de zăpadă

in zonele muntoase din 
vestul Statelor Unite, 
in timp ce încălzirea 
vremii și topirea ză
pezilor in est se sol
dează cu inundații, 
transmite agenția As-

sociat.ed Press, tn re
giunile muntoase din 
statul american Utah 
grosimea stratului de 
zăpadă căzută in ulti
mele 48 de ore atinge 
60 de centimetri. J
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