
I1’'*.
PROLETARI DIN TOATE JĂRILE, UNIJI-VĂ! PRIMIRI LA PREȘEDINTELE

11 s
NICOLAE CEAUȘESCU

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Anul LIII Nr. 12 906 Marți 21 februarie 1984

INVESTIȚIILE
4 PAGINI 50 BANI Reprezentantul permanent al Organizației pentru Eliberarea Palestinei

Președintele Republicii Socialiste 
România,, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni, pe Ezzat

Abou El Rob, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în calitate 
de reprezentant permanent al Orga-

nizațiel 
în țara 
gina a

pentru Eliberarea Palestinei 
noastră. (Continuare în pa- 
3-a).

realizate ritmic și date în funcțiune
la termenele prevăzute!

*Realizarea ritmică și integrală a planului de inves
tiții și de puneri in funcțiune pe 1934, an hotărîtor al 
actualului cincinal, .constituie..— așa. cum a arătat cu 
claritate tovarășul Nicolae Ceaușescu la recenta Con
sfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R. — una dintre 
problemele centrale ale activității economice din acest 
an. Fapt firesc, deci, ca în aceste zile pe șantierele de 
investiții să se muncească, energic, cu stăruință, pen
tru accelerarea ritmului de lucru, pentru finalizarea, 
in cel mai scurt timp, a tuturor lucrărilor de con- 
strucții-montaj și grăbirea punerii în funcțiune a noi
lor obiective productive.

Hotărîtoare în activitatea de pe șantiere se dovedesc 
a fi, în ultimă instanță, munca oamenilor, capacitatea 
lor de. a acționa >cu. înaltă responsabilitate și hotărîre 
pentru realizarea ritmică și de o calitate ireproșabilă 
a lucrărilor încredințate. în acest. context, de o maxi
mă importanță sint programarea, organizarea și des
fășurarea rațională a lucrărilor, întărirea rolului aulo- 
conducerii muncitorești și autogestiunii. Introducerea

sistemului de retribuire în acord global a personalului 
din activitatea de construcții-montaj, prin preluarea 
lucrărilor in antrepriză, constituie, din acest punct .de 
vedere, una din măsurile deosebit de importante me
nite să contribuie la perfecționarea activității desfă
șurate pe șantiere, la creșterea răspunderii colectivelor 
de constructori și montori pentru îndeplinirea ritmică, 
riguroasă, în condiții de eficiență superioară, a sarci
nilor ce le revin.

Relatările corespondenților noștri de pe șantiere din 
județele Ialomița și Prahova se axează tocmai pe 
aceste probleme. Mai exact, ele își propun să caute 
răspuns la o serie de întrebări : Cum este organizată 
activitatea muncitorilor constructori ? în ce măsură 
aceștia cunosc in permanență sarcinile ce le au de 
realizat ? Prin 
consecvent și 
a programelor 
confruntați și 
narea lor ?

trebuie acționai pentru soluțio-

A

Pe șantierul Centralei termice

din Țăndărei

Productivitatea muncii 
trebuie să crească mult 

la
din

IN ZIARUL DE AZI : ® Spi
ritul revoluționar - spiritul 
muncii eficiente © De la 
muncitor la director - 
răspundere și inițiativă 
pentru reducerea cheltuie
lilor materiale © Convor
biri despre pregătirile pen
tru Olimpiadă (handbal)

Ambasadorul Republicii Peru

\

Jaime Castro Mendivil, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în ca
litate de ambasador extraordinar și

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste- Româ
nia, l-a primit, luni, 20 februarie,

tențiar al Republicii Socialiste Ceho
slovace în țara noastră. (Continuare . 
in pagina a 3-a).

plenipotențiar al Republicii Peru în 
țara noastră. (Continuare in pagina 
a 3-a).

La 20 februarie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, l-a primit pe

ce mijloace sint mobilizați să acționeze 
stăruitor pentru îndeplinirea integrală 
zilnice de lucru ? Cu ce probleme sînt 
cum

pe Jan Papp, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare în calitațg.. _de 
ambasador extraordinar și plenipo-

Ambasadorul Republicii Socialiste Cehoslovace

O lucrare urgentă: FERTILIZAREA TERENURILOR
sută din prevederi, Argeș — 19 la sută, Ialomi
ța — 20 la sută, Călărași și Gorj — 21 la sută.

Ținind seama că există cantități mari de în
grășăminte organice atit în unitățile agricole, 
cit și in gospodăriile populației, este necesar 
ca în toate comunele să fie utilizate atelajele 
și alte mijloace pentru transportul în cîmp al 
acestora, spre a fi fertilizate toate suprafețele 
prevăzute. Totodată, trebuie să continue apli
carea îngrășămintelor chimice. în unele 
datorită ninsorilor abundente, .ritmul 
lucrări a fost încetinit. Specialiștii au 
să stabilească cele mai indicate măsuri
derea fertilizării chimice a semănăturilor de 
toamnă, lucrare efectuată pînă în prezent pe 
29 la sută din suprafețe, precum și a terenuri
lor destinate culturilor intensive de porumb, 
sfeclă de zahăr și cartofi. Există diferențe ne-. 
justificat de mari între județe și chiar între 
unitățile agricole din cadrul aceluiași județ în

ce privește proporția în care au fost executate 
aceste lucrări. Ele se datorează atît neajunsu
rilor care există în livrarea cantităților de.în
grășăminte chimice prevăzute, dar și deficiențe
lor în organizarea muncii din unele unități 
agricole.

Executarea Ia timp și în condiții optime a In- 
sămînțărilor agricole de primăvară impune ca 
toate pregătirile să fie făcute din timp. Iar 
între acestea, desfășurarea acțiunii, de fertili
zare, acum, cînd timpul permite, trebuie să 
preocupe în cel mai înalt grad cadrele de con
ducere' și specialiștii din unitățile agricole, 
consiliile agroindustriale și direcțiile agricole 
județene. In toate unitățile agricole trebuie să 
se dea dovadă de spirit gospodăresc și răs
pundere în utilizarea îngrășămintelor organice 

. și chimice, spre a se crea și pe această cale 
condițiile necesare obținerii de recolte record 
în acest an.

Am intrat în ultima decadă a lunii februarie 
și un strat de zăpadă acoperă cea mai mare 
parte a țării. Grosimea lui diferă de la o zonă 
la alta. După cum ne-a informat Institutul de 
meteorologie și hidrologie, ninsorile din ultimele 
zile au urmat după ce în prima parte a lunii 
februarie au căzut precipitații abundente — în- 
surrtind 70—100 litri pe metru pătrat — în cea 
mai mare parte, a Munteniei, Olteniei, 
vestul Moldovei, adică tocmai în zonele în 
se semnala deficit de apă în sol. Acum, 
topirea zăpezii, întreaga cantitate de apă 
acumulată în sol, ceea ce este 
pentru agricultură.

Perioada scurtă rămasă pînă 
însămînțărilor trebuie folosită 
pentru executarea acelor lucrări agricole de 
sezon menite să asigure obținerea de recolte 
record în acest an. Intre acestea, un loc im
portant ocupă fertilizarea terenurilor. Care 
este stadiul la zi al acestei lucrări ? Din datele 
furnizate de Ministerul Agriculturii rezultă că, 
pînă în seara zilei de 19 februarie, au fost 
aplicate 2 530 000 tone îngrășăminte organice, 
reprezentind 42 la sută din cantitatea pre
văzută a se transporta în cimp în ^primul tri
mestru al acestui an. Cele mai bune rezultate 
au unitățile agricole din județele Sălaj, Cluj, 
Suceava, (Harghita, Galați, Iași, Vilcea și altele. 
Fertilizarea este însă intirziată mai ales in 
unitățile agricole din județele: Brăila — 18 la

producerii grinzilor, ar fi fost mult 
mai bune. Mai ducem lipsă de oxigen 
și carbid, iar electrozi, la dimensiuni
le necesare îmbinărilor prin sudură, 
n-am mai văzut de mult. O spun 
deschis : dacă din partea trustului 
de care aparținem am primi tot ce 
ne este necesar pentru executarea lu
crărilor încredințate, am putea reali
za planul de producție fizică în pro
porție de 120—125 Ia sută, iar pro
ductivitatea muncitorilor ar spori cu 
o treime.

In documentarea noastră am 
reținut și alți factori care frînează acti
vitatea acestui șantier. în afara lipsu
rilor semnalate-mai sus, asistența teh
nică este o mare și nedorită absență. 
Căutind măcar pe unul din inginerii 
care coordonează această lucrare, nu 
l-am putut găsi. Din cite am aflat, si
tuația se repetă, mai ales, la inceput 
și sfîrșit de săptămină. In asemenea 
condiții, cele 15 absențe la nivel de 
șantier păreau unora normale. Lipsa 
de agregate pentru turnarea betoane- 
lor constituie de asemenea o cauză a 
nerealizărilor, pietrișul necesar fiind

sud- 
care 
prin 
este 

de mare folos

locuri, 
acesteț 
datoria 
în ve-

Ia declanșarea 
însă din plinfiecare punct de lucru

de montaj ; acesta a sosit însă cu o 
intîrziere de 10 zile. Macaraua de 30 
de tone necesară ridicării grinzilor 
și armăturilor nu a sosit nici ea la 
timp. Adăugați la acestea faptul că, 
de mai multe luni, solicităm trus
tului 5 aparate de. sudură fără să 
Ie fi primit. în formația noastră 
sint 17 muncitori calificați și ma- ■ 
jdritatea cunosc nu numai mese
riile de lăcătuși și montori, dar și 
pe cele de sudori electrici și auto- 
geni. Dacă am avea cu ce lucra, re
zultatele. din punct de vedere al con
fecțiilor metalice de necesare

Publicăm în pagina a ll-a :

Relatări din județele Galați și Brăila despre stadiul fertilizării 
terenurilor agricole.
O întrebare pe adresa unor combinate chimice : de ce nu 
se respectă repartițiile pentru livrarea îngrășămintelor ?

primite de Ia
Dumitru Bclcin,

(Continuare in pag, a II-a)

vie a tradiției

La întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" din Capitală, lin nou lot de utilaje este Foto : S. Cristian
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Centrala termică pe cărbune 
zona industrială a orașului Țăndărei 
trebuia să producă la capacitate încă 
din cursul anului trecut, dar, datorită 
modului defectuos in care și-a orga
nizat constructorul activitatea,. ami- 
nările s-au ținut lanț și, ca atare, 
perspectivele de finalizare ăle aces
tei lucrări in viitorul apropiat rămin 
destul de incerte.

Din informațiile 
maistrul principal
centrala în discuție a avut, ca ultim 
termen pentru punerea in funcțiune, 

: data de 30 septembrie 198Ș. Un amă- 
. nunt deloc neglijabil :. din acei mo- 
i ment, fabricile de ulei, și amidon', și 
! aproape 1 000 de apartamente .din 

orașul Țăndărei trebuiau să primeas
că, pe oră, cite 40 tone abur și 10 
tone apă supraîncălzită. De atunci 
au trecut aproape' cinci luni. Investi
ția ar putea fi finalizată pină în 
luna august a acestui an, dar nutaai 
cu condiția ca din momentul de 
față lucrările să fie bine organizate.

Subscriind pe de-a întregul aces
tui punct de vedere, ne-am propus 
să analizăm activitatea desfășurată 
de o singură formație. de construc
tori, și anume cea de lăcătuși-mOn- 
tori condusă de Ștefan Datcu.

Concret, în decursul ultimelor săp- 
rămini .programul de lucrări al aces
tei formații a fost realizat in pro
porție de 80—90 la sută. Mai exact; 
au fost executate integral confecțiile 
metalice, dar în schimb lucrările de 
montaj au fost făcute doar pe jumă
tate. Solicităm pe conducătorul for
mației, să ne dea explicații asupra 
cauzelor acestor nerealizări :

— In primul rind, am intîmpinat 
mari greutăți datorită faptului că 
șantierul nostru din Țăndărei se 
află la 100 km depărtare de condu
cere^ Trustului de construcții chimi
ce din Midia— Năvodari, ne-a spus 
acesta. Din acest motiv, est.e greu să 
realizezi ce-ți propui și de la o zi la 
alta, darămite pentru o săptămină 
întreagă. în luna ianuarie am cerut 
trustului nostru un. suian, pentru 
transportul grinzilor lungi la locul
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Pedagogia practicii
Cred că mai importantă decit toate materiile ce se 

predau in liceul industrial-agricol e patima direc
torului' pentru știința agrâfă. pe care el o transmite nu 
numai colaboratorilor săi și elevilor, ci și celor ce vi
zitează școala. Interioarele, sălile de curs, laboratoarele, 
camerele internatului vădesc spirit gospodăresc totul 
strălucește de curățenie și . arată bună rinduiala. Dar, 
locvace și spiritual, foarte informat și cu o pasiune in
candescentă, directorul, el însuși dascăl aici de aproa
pe un sfert de veac, vorbește despre animale ca des
pre niște zeități fabuloase.

Și-apoi. firește, aici fiecare necuvintătoare e și „ma
terial didactic", zootehnia nu se învață pe oi de ghips

MUREȘ : Locuințe pentru specialiștii de la sate

■

Spațiul locativ din satele jude
țului Mureș a sporit in cursul ac
tualului cincinal cu 1 121 aparta
mente confortabile. Numai în 
cursul anului precedent, la dispo
ziția specialiștilor din agricultură 
și a altor.. categorii de intelectuali 
din Sîngeorgiu de Mureș, Ungheni, 
Iernut, Cristești, Ernei, Miercurea 
Nirajului au fost puse 171 de a-

partamente. Ele sînt înălțate în 
blocuri care pun în valoare tradi
țiile arhitectonice locale. In acest 
an, lucrătorii Trustului de con- 
strucții-montaj Mureș urmează să 
construiască in satele județului 
alte 200 de apartamente, multe din
tre ele aflîndu-se încă de pe acum 
în lucru. (Gheorghe Giurgiu, co
respondentul „Scînteii").
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Printre zăpezi, dar primăvara
nu e prea departe

iarna 
inima 

drumul

Trăim astăzi .epoca 
cea mai fertilă din 
milenara noastră isto
rie, _in care poporul 
român, stăpin pe des
tinele sale, iși. făureș
te viața liberă vișată 
de . înaintași. Făurim 
un om nou, cu o nouă 
condiție umană, cu un 
profil revoluționar ma
nifestat in muncă, in 
viață, un om care este 
conștient că împlini
rea sa este parte dis
tinctă din împlinirea 
țării spre înfrumuseța
rea căreia se dezvoltă 
toate talentele, toate 
marile aptitudini crea
toare ale fiilor ei. Cti
tor de țară nouă, fău
ritor al unei economii 
modem și . al unei 
spiritualități înflori
toare, conducător în
cercat și înțelept, gin- 
ditor și creator al unei 
opere de inestimabi
lă valoare teoretică 
și practică, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu are 
contribuția hotărîtoare 
la ridicarea României 
pe noi culmi de pro
gres și civilizație, a- 
ducindu-i prin strălu
cita și prodigioasa sa 
activitate un meritat 
prestigiu internațional.

în ultimii 18 ani, 
arta și invățămintul au 
cunoscut o inflorire 
fără precedent, au fost 
create numeroase va
lori materiale și cultu
rale prin care s-a auzit 
glasul celor mai nobile 
aspirații spre frumos 
ale poporului. Muzi
cienii, impreună cu 
toți oamenii de creație 
im patria noastră, tra
duc in viață îndemnu
rile 
neral 
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „de a mer- 

izvoare, la apa 
marii 
de a 

măsura

partidului, Festivalul 
național „Cintarea 
României". Purtător al 
unui înalt mesaj uma
nist, izvorit din idea
lurile orinduirii noas
tre socialiste, Festiva
lul național „Cintarea 
României"' reprezintă o 
amplă și măreață epo
pee spirituală a geniu
lui ■ creator românesc. 
Se creează astfel șco
lii noastre muzicale 
românești un cimp larg 
ie manifestare și afir
mare. în acest generos 
cadru de formare și 
afirmare a tuturor va-

ÎNSEMNĂRI

oamenii muncii. De
altfel, școala muzicală 
românească, apreciată 
astăzi ca una dintre 
cele mai valoroase din 
lume, fapt confirmat 
și de numeroasele pre
mii' șl distincții obți
nute la diferitele fes
tivaluri și concursuri 
internaționale, atestă 
condițiile optime crea
te de partidul, nostru, 
de secretarul general 
al partidului. Activita
tea noastră cultural- 
artistică,. ca activitate 
de integrare a învăță
mântului cu cercetarea 
și, producția, cu viața 
oamenilor ' și' in mij
locul acestora, poartă 
mesajul constituit in 
chemarea înflăcărată a 
secretarului general al 
partidului, de a sluji 
idealurile nobile ale 
păcii și prieteniei: 
„Este necesar să păs
trăm și să dezvoltăm 
continuu spiritul revo
luționar, novator, uma
nist al invățămintului 
românesc. Să facem in 
așa fel incit prin în
treaga sa activitate în
vățământul să 
tuie factorul 
mental pentru 
rea și formarea 
nou, pentru 
unui cetățean_ „
înaltă conștiință revo
luționară și patriotică, 
înarmat cu tot ce este 
mai nou in toate do
meniile, constructorul 
societății comuniste, al 
unei Românii libere și 
independente".

Angajindu-ne să tra
ducem in viață pre
țioasele indicații și o- 
rientări date cu diferi
te prilejuri de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, 
insușindu-ne sarcinile 
ce rezultă din docu
mentele de partid șl 
de stat pentru dome
niul nostru de activi
tate, vom milita neo- 
bosițl și ne vom face 
purtătorii celor mai 
nobile idealuri ale u- 
manismului. Arta mu
zicală românească, cu 
adinei rădăcini in tra
dițiile creatoare ale 
poporului, valorifică 
azi noile talente, for- 
mindu-le 
unei trainice 
cu' masele de 
ai muncii, cu 
rii civilizației 
socialiste.

de Nicolae 
CĂLINOIU 

rectorul 
Conservatorului 

„Ciprian Porumbescu”, 
președintele 

Uniunii compozitorilor 
și muzicologilor

ne aflăm totuși in prag de 
primăvară și știu că nimeni 
nu adulmecă mai cu aplomb 
și nu simte mai profund a- 
propierea anotimpului ger
minației și al renașterii de- 
cit cei a căror viață se con
fundă cu-. respirația • cimpu- 
lui. a pămintului roditor al 
țării, cu arhitectura care se 
vede și care nu se.vede a 
viilor și livezilor.

nă că n-ai fost atit de iscu
sit, n-ai avut știința nece
sară pentru a intui cu pre
cizie momentul cind via tre
buia să‘fie stropită pentru 
ca strugurele să rămină^ să
nătos, nealterat. E ca o ‘ că
dere la un examen suprem. 
Unei stațiuni de cercetare 
și producție îi este, trebuie 
șă-i fie, propriu mai . ales 
spiritul înnoitor. Vocația

mai înainte de toate, dealtfel 
ca de atitea ori. despre mo
dul cum muncesc ei vorbesc 
faptele și numai faptele.

In ultimii ani. cercetătorii 
amintiți, impreună cu colegii 
lor, au creat mai multe soiuri 
de struguri. Trei au fost 
omologate și și-au ilustrat 
calitățile deosebite, eficien
ța. Acestea sint Aromat de 
Iași, Ozana și Alidor. Fru
moase nume, nu ? Oamenii 
stațiunii, ing. Gorun Sandu- 
Vilie. director, și inginerul- 
șef Mihai Popescu, ceilalți 
specialiști mi-au vorbit des
pre soiurile acestea ca des
pre niște copii ai lor. Cerce
tarea, oricit de fascinantă ar 
fi obiectul ei. nu se justifi
că pe deplin dacă nu se ma
terializează, mai 
sau mai tîrziu (e de dorit 
întotdeauna — cit mal de
vreme). in realitate. în ceva 
concret. Ea rămîne un sim
plu exercițiu, acesta 
și el. desigur. 1_____
lui, dar numai atît. în 
constau noutatea, 
celor trei 
Stațiunea 
producție 
al cărei colectiv se mîndreș- 
te. și pe bună drentate, eu 
numeroase distincții, intre 
care „Ordinul Muncii" clasa 
I și Ordinul „Meritul Agri
col" clasa I ? Acesta din urmă 
i-a fost acordat in 1983 pen
tru 1982, cind stațiunea s-a 
situat pe primul loc pe țară,

Urc pe Copou — pentru a 
cita oară? — spre pădurea 
Breazu și străbat 
ieșeană chiar prin 
ei, retrăind parcă
unei inițieri. De astă-data 
nu mă opresc la Casa Sa- 
doveanu, dar am in minte 
cuvintele marelui scriitor : 
„Se inșală cine crede că o 
priveliște e aceeași văzută 
in aceleași condițiuni, că 
răsăriturile, amiezile și 

că cli- 
Cine e 
pururi 
lungul 
de a-

I
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vultur. Toți
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Valentin SILVESTRU

PICĂTURA DE CERNEALĂ

dar directo- 
ei și se ăis- 
incit nu pot

I
și pe tauri de majolică. iar rezultatele obținute tre
buie să impună chiar și invățăceilor, ele exprimând, la 
urma urmei, roadele învățăturii. Unul din principiile 
pedagogiei specializate pare a fi familiarizarea cu toa
te varietățile unei specii, cu tot-ce s-a obținut, mai 
spectaculos in dezvoltarea fiecărei rase pe plan națio
nal și mondial. O mândrie a școlii e genoteca. Ce în
seamnă genotecă ? O crescătorie specială de cocoși, 
amenajată intr-o încăpere scundă — cum le place gali- 
naceelor, cărora înălțimile le dau amețeală — cu spa
țiile meșteșugit împărțite și despărțite. Presupun că 
sint vreo cincisprezece-douăzeci de rase, 
rul e atit de incintat de întrevederea cu 
tribute intr-atita intre dinșii și oaspeți, 
nota totul și pe îndelete. .

Unii par curcani, alții doar pui de 
sint mindri, se infoale, ne. privesc oarecum de sus, 
dar, stupoare .', cind directorul le strigă, stentoral, 
„Bună ziua, copii !“, răspund toți, in același timp, pe 
toate glasurile, probabil fiecare in legea lui, dar cu 
unanimitate voioasă. Aparțin unor familii ce evocă 
geografii diverse ; poartă nume glorioase, porecle nos
time, subtitluri definitorii. „Iată-l pe Plymouth ; ăstă- 
lalt e Wyandotte ; Faverol ; ia uitați-vă la Git-golaș 
de Transilvania, ce arătos ie l: și Cornish-ul; Cochin- 
china ; New Hampshire (cred că e cel mic, cu penaj 
ca zăpada]".,. . ■

Ii privesc cu luâre-aminte, dar mă uit totuși mai 
mult la acest doljean viguros, energic și optimist, A- 
melian Ionete. directorul Liceului industrial-agricol 
din Malu Mare, județul Dolj, admirind plăcerea cu 
care ne vorbește despre ideea lui cu genoteca, dra
gostea lui reală pentru impintenați. Și înțeleg încă 
o dată de ce ni s-a spys, incă de la județ, că ne vom 
afla aici la „o școală foarte bună".

aceleași condițiuni. 
__amiezile 
amurgurile se repetă, 
pele curg monotone, 
atent vede și aude 
altceva". Da, de-a 
anilor m-am convins 
devărul observației lui Sado- 
veanu. contemplind in dife
rite momente ale zilei și in 
diferite anotimpuri priveliș
tea ce se înfățișează ochilor 
nu mai departe decit de la 
inălțimea foișorului casei 
de la Copou : Dealul Șoroga- 
rilor. colinele domoalo cul
tivate cu vii. modernele’edi
ficii de invățămint și cerce
tare ale Institutului agrono
mic „Ion lonescu de la 
Brad". In aceasta zi de iarna, 
lumina e sporită de albul 
zăpezilor, cerul este neobiș
nuit de limpede. albastrul
lui îmi evocă albastrul ochi
lor creatorului „Fraților
Jderi1*: Dar, îmi zic, de. aștă- 
dată nu mă voi opri la ves
tita casă cu foișor.' ci ceva 
mai departe, la stațiunea de 
cercetare și producție viti
vinicolă. O fac pentru că, 
deși e încă iarnă, deși sînt 
fascinat de transparența și 
frumusețea unei imaculate 
zile de februarie, nu uit că

Insemnări de la Stațiunea de cercetare 
și producție vitivinicolă lași

Mai ales că acum Iașiul 
este înconjurat de podgorii, 
peste 3 000 hectare, in afară 
de viile stațiunii experimen
tale... Ii cunosc pe mulți din
tre oamenii. ,acestei stațiuni. 
Despre noblețea muncii lor 
n-a trebuit să mă convingă 
nimeni, niciodată, căci m-am 
născut și am crescut pe me
leagurile Vrancei, acolo unde 
se. găsește cel mai mare ba
zin viticol al țării. Pentru 
mine, munca la vie am 
trăit-o direct, este una din
tre ce,le mai autentice crea
ții. care, ca orice creație, 
presupune nu doar hărnicie, 
știință, tenacitate, disciplină, 
ordine, o mare experiență, ci 
și talent, intuiție. A scăpa 
via din stropit, cum se zice 
cu o formulă tradițională in 
viticultură, nu e numai o 
p igubă in plan economic, ci 
și una in plan moral. Inseam-

noului. pasiunea căutării ne
întrerupte — iată ce carac
terizează. intre altele, colec
tivul stațiunii de la Copou, 
format din oameni bine pre
gătiți, competenți, harnici. 
Intre ei : cercetătorii Dumi
tru Dănulescu, Gabriela 
Sandu-Ville. Petru Pițuc sau 
Mihai Popescu, inginerul-șef 
al unității, om cu o bogată 
experiență profesională, pre
cum și în activitatea de or
ganizare și conducere. la 
numai 40 de ani. Ar trebui, 
firește, să dau multe nume, 
dar nu listele au importanță, 
deși n-aș putea să-i uit pe 
tehnicianul Constantin Hris- 
cu. pe muncitorii Constantin 
Tudose, Ion Pintilie sau Ion 
Chirica. Oricîte mărturii ar 
depune insă cel ce scrie a- 
ceste rinduri despre aseme
nea oameni inimoși, despre 
strădania și devoțiunea lor,

devreme

avind 
însemnătatea 

ce 
valoarea 

soiuri create la 
de cercetare 
vitivinicolă

Constantin COROIU
(Continuare in pag. a Iii-a)

secretarului ge- 
al partidu-

ge la 
vie a tradiției 
noastre arte", 
crea opere pe 
acestui timp.

Vasta operă de cul
turalizare, ce 
în țara noastră, mobi
lizează oamenii muncii 
nu numai la însușirea 
culturii, ci șt la parti
ciparea la actul de 
cultură, in calitate de 
creatori. Astfel, a fost 
inițiat din 
gindire a 
'.ui< Nicolae 

^secretarul

are loc

ințeleapta 
tovarășu- 

Ceaușescu, 
general al

lorilor, invățămintul 
românesc cunoaște in 
prezent o impetuoa
să dezvoltare, potri
vit concepției tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, 
care a conferit 
românești rolul 
principal factor 
cultură șt civilizație al 
societății. Prin grija 
secretarului general al 
partidului, invățămin
tul dispune astăzi de o 
bază materială pu
ternică, necesară unei 
pregătiri științifice, fi
lozofice, estetice de 
înaltă calitate. Concep
ția secretarului gene
ral al partidului pri
vind integrarea invă
țămintului cu cerceta
rea și producția a 
conferit școlii româ
nești și modului de a 
gindi al oamenilor o 
poziție înaintată. Prin
cipiile moderne ale in
tegrării au impus tu
turor cadrelor didacti
ce o atitudine nova
toare, creatoare, au 
dat un impuls nou 
întregului invățămint. 
Invățămintul artistic 
muzical, prin natura 
sa integrat, se reali
zează astăzi in directă 
legătură cu viața, cu

școlii 
de 
de

consti- 
funda- 
educa- 
omului 
crearea 

cu o

in spiritul 
legături 
oameni 

făurlto- 
noastre

/
______ 1
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In două județe vecine, rezultate diferite la O întrebare pe adresa unor combinate chimice

FERTILIZAREA TERENURILOR
GALAȚI: 72 la sută din prevederi, 

pentru că se folosesc intens atelajele
Pînă acum, oamenii muncii din 

unitățile agricole din județul Galați 
au transportat in cimp 200 000 tone 
de îngrășăminte organice, adică 72 
la șută din cantitățile prevăzute pen
tru a ajunge in primul trimestru pe 
terenuri. S-a transportat mult și din 
timp pentru că oamenii ogoarelor 
și-au propus să obțină în acest an 
producții agricole record. De fapt, 
încă din toamnă, comandamentul ju
dețean pentru agricultură a stabilit, 
pentru fiecare consiliu agroindustrial 
și unitate agricolă, suprafețele care 
să fie fertilizate, cum anume să fie 
folosite mijloacele de transport. 
După cum ne spune inginerul Aurel 
Dinu, director la direcția agricolă ju
dețeană, Ia transportul gunoiului s-au 
folosit mult atelajele, urmărindu-se 
ca fiecare să fie încărcat cu 1,5—2 
tone. Consiliile populare comunale, 
conducerile consiliilor agroindustria
le și ale cooperativelor agricole au 
urmărit zi de zi modul în care se în
deplinesc graficele de transport.

Afirmațiile directorului direcției 
agricole județene se confirmă pe te-

ferren. In dimineața zilei de 18 
b.ruarie, la C.A.P. Tulucești, pre
ședintele Dumitrache Drăgan și șefii 
fermelor se aflau în mijlocul coope
ratorilor care transportau gunoiul de 
grajd : „Am început cu grădina de 
legume și cu cele 125 hectare desti
nate culturii 
președintele.
1 000 tone 
cantitate pe 
totul se datorează faptului că mai 
bine de 80 la sută din gunoi l-am 
cărat cu atelajele".

Este adevărat, în județ sînt unități 
agricole care n-au cărat decit can
tități mici de gunoi. Comandamen
tul județean pentru agricultură, care 
analizează periodic și această pro
blemă, a cerut conducerilor consilii
lor agroindustriale, cooperativelor a- 
gricole, întreprinderilor agricole de 
stat și consiliilor populare comunale 
să acționeze în continuare cu răs
pundere pentru fertilizarea unor su
prafețe cit mai mari cu îngrășăminte 
organice. (Dan Plăeșu).

cartofilor, ne spune 
Avem în cîmp peste 
îngrășăminte organice, 
care o vom dubla. Și

Spiritul revoluționar
spiritul muncii

eficiente
De ce nu se respectă repartițiile pentru 

livrarea îngrășămintelor ?
O condiție esențială pentru reali

zarea în acest an de producții record 
la toate culturile este asigurarea la 
timp, în cantitățile și sortimentele 
stabilite, a îngrășămintelor chimice. 
Potrivit datelor furnizate de Minis
terul Agriculturii, pînă la 15 februa
rie combinatele chimice au expediat 
unităților agricole 37 la sută din 
cantitățile de îngrășăminte cu azot 
și 33 la sută din cele cu fosfor pre
văzute în planul de livrări pe prime
le trei luni ale anului, urmînd ca 
pînă la finele trimestrului să fie asi
gurate în întregime. Era deci de aș
teptat ca distribuirea pe județe să se

facă în mod echitabil, pe baza repar
tițiilor întocmite de Ministerul Agri
culturii, în funcție de planurile de 
producție, în așa fel incit toate uni
tățile să dispună de bune condiții 
sub aspectul fertilizării. Or, din da
tele provenite din aceeași sursă re
zultă că, la 15 februarie, în timp ce 
în unele județe prevederile grafice
lor „la zi" erau depășite cje aproape 
două ori, în altele nu s-a livrat nici 
jumătate din cit s-a stabilit. Vom 
exemplifica, prezentînd situația din 
județe cu o mare pondere în pro
ducția agricolă.

re

BRĂILA: 18 la sută din prevederi, pentru că 
nici măcar directorul direcției agricole 

nu poate explica această situație
Pînă la 19 februarie, în unitățile 

agricole din județul Brăila au fost 
transportate la cîmp 56 960 tone de 
îngrășăminte naturale — 18 la sută 
din cantitatea prevăzută. Este foar
te puțin, dacă ținem seama că 
timpul este înaintat, că și în jude
țul Brăila trebuie să se obțină în 
acest an recolte record ! La direcția 
agricolă ni se spune că s-ar mai afla 
în platforme, pe cimp, alte 138 840 
tone. Diferența mare intro cantitățile 
de gunoi transportate în cimp și cele 
împrăștiate pe sole s-ar datora, după 
opinia specialiștilor de la direcția 
agricolă județeană, faptului că. de 
Ia începutul. anului, doar nouă zile 
terenul a fost înghețat, ceea ce a în
greunat pătrunderea mijloacelor de 
transport pe cîmp. Am încer
cat să deslușim cauzele acestei si
tuații criticabile. De aceea. ne-am 
adresat celei mai autorizate persoa
ne, tovarășul Grigore Mocanu, direc
torul cu producția vegetală al direc
ției agricole. Reproducem răspunsul 
primit :

„Am analizat stadiul aplicării 
îngrășămintelor organice și am luat 
unele măsuri menite să asigure creș
terea ritmului transportului, recupe
rarea rămînerilor în urmă și înche
ierea acțiunii pînă la sfîrșitul tri- 
riîestrului. Vom folosi mai intens cele 
1 400 atelaje, precum și alte mijloace 
de transport disponibilizate. Totoda-

tă, s-au stabilit programe zilnice de 
lucru la transportul și împrăștierea 
gunoiului în cîmp, iar cadre cu 
munci de răspundere ale direcției ju
dețene agricole urmăresc modul de 
înfăptuire a acestora. Putem aprecia 
că in următoarele zile ritmul de lu
cru va crește substanțial".

Iată un răspuns care nu explică 
nicidecum cauzele reale care au de
terminat intîrzierea fertilizării și, în 
afara unor măsuri luate din birou, 
nu șe au în vedere acțiuni hotărîte 
în unitățile agricole pentru impulsio
narea transportului îngrășămintelor 
organice. Or. la Consfătuirea de lu
cru de la C.C. al P.C.R. consacrată 
problemelor agriculturii, din luna 
decembrie a anului trecut, s-a sta
bilit clar : nu este suficient ca or
ganele agricole să constate că nu s-a 
realizat o lucrare sau alta, ele tre
buie să asigure și să conducă execu
tarea lucrărilor în fiecare etapă și să 
răspundă de înfăptuirea lor in bune 
condiții 1 Liniștea cu care privește 
conducerea direcției agricole jude
țene Brăila rezultatele nesatisfăcă
toare obținute pină acum arată că 
nu a înțeles încă sensul acestei in
dicații . din moment ce o acțiune atit 
de importantă pentru viitoarea re
coltă — fertilizarea terenurilor cu 
îngrășăminte organice — este lăsată" 
să se desfășoare 
(Corneliu Ifrim).

la voia întîmplării.

Investițiile - realizate ritmic
(Urmare din pag. I) mației să aibă
adus cînd din Olt, ci nd din Călărași, 
cind din Buzău, cu cheltuieli deose
bit de mari. Dacă adăugăm la aces- 

' tea imobilizarea unor utilaje ce ne
cesită o funcționare ritmică, avem un 
tablou nedorit pe un șantier ce tre
buie să pună în funcțiune un obiec
tiv așteptat de multă vreme. Amin
tim constructorilor că, prin folosirea 
altor combustibili la producerea a- 
burului și apei supraîncălzite, chel
tuielile la 1 000 de lei producție-mar- 
fă în cadrul fabricilor de amidon și 
ulei sînt mai mari cu 100 de lei de- 
cît în condițiile în care centrala’ter
mică s-ar fi aflat în funcțiune.

Considerăm că distanța ce desparte 
Trustul de construcții chimice din 
Midia-Năvodari de șantierul său nu 
justifică in nici un fel lipsa de in
teres cu care este urmărită construc
ția centralei termice pe cărbune din 
orașul Țăndărei.

Pe șantierul întreprinderii

„1 Mai" din Ploiești

Esențială este acum 
organizarea mai 

judicioasă a activității 
constructorilor

La întreprinderea „1 Mai" din Plo
iești, Trustul de instalații-montaj din 
Brașov execută amole lucrări de mo
dernizare și dezvoltare ale capacități
lor actuale.de producție. Ritmul și 
evoluția lucrărilor pot fi considerate 
satisfăcătoare. Comparînd prevederi
le din graficele de execuție cu sta
diul fizio al lucrărilor, reiese clar în 
evidență atenția acordată finalizării 
cit mai rapide a noilor investiții. Și, 
totuși, urmărind modul in care se 
muncește pe șantier ne-am pus în 
mod firesc întrebarea : nu s-ar putea 
lucra mai bine, adică mai organizat 
și cu o productivitate mai înaltă? Iată 
motivul pentru care, fără să igno
răm celelalte probleme legate de ma
terializarea noilor capacități, ne-am 
îndreptat atenția, cu precădere, asu
pra activității desfășurate de formația 
de dulgheri a lui Ovidiu Istrate. Ni 
s-a spus de la Început : „Această for
mație muncește cel mai bine !“. Cu 
alte cuvinte, este vorba de o forma
ție fruntașă, care poate oferi celor
lalte formații o experiență valoroasă. 
Deci, iată ce am constatat :

în primul rînd, lipsa unui program 
clar de lucru, care să fie cunoscut 
bine de toți muncitorii. De ce este 
necesar acest program ? Evident, pen
tru ca să-și poată organiza activitatea 
in deplină cunoștință de cauză, cit 
mai rațional cu putință.

După cum se știe, in fișa de con
tractare a producției fizice și de re
tribuire în acord global este stabilit, 
pe lingă alte elemente, programul da 
lucru al formației. Or, acesta este 
păstrat, ca să nu se mototolească, ni 
6-a explicat, la compartimentul de 
normare al grupului de șantiere. In 
acest caz ar fi trebuit ca șeful for-

mației să aibă trecute, în carnetul 
său de lucru, lucrările și alte date 
privitoare la realizarea lor, pentru a 
putea urmări pe zile și decadal în
cadrarea strictă a acestora în durate
le stabilite. Nu există un asemenea 
carnet și nu se face așa ceva. 
Calculele se încheie doar la sfîrșitul 
lunii, iar tovarășul Ovidiu Istrate ne 
asigură că el știe pe de rost ce are 
în permanență de făcut.

Atunci, cum este planificată zilnic 
activitatea constructorilor ? La întîm- 
plare. Dimineața sînt analizate cu 
microformațiile. alcătuite din cite 3—4 
oameni, cam ce s-a făcut cu o zi 
înainte. Apoi se hotărăște ce trebuie 
făcut pe ziua in cuns. Am discutat cu 
mai mulți dulgheri. Nici vorbă’ să 
cunoască sarcinile zilnice sau normele 
de muncă. Marin Rusen ne spune : 
„Eu aflu de la șef unde trebuie să 
muncesc în ziua respectivă. Dacă la 
sfirșitul programului n-am terminat, 
mai rămînem pe șantier și peste pro
gram. Lucrarea ‘care nu poate fi ter
minată este continuată a doua zi". 
Ne-am interesat la membrii forma
ției dacă cunosc valoarea lucrărilor 
fizice pe care trebuie să le execute 
într-o lună, conform contractului în
cheiat și retribuirii in acord global. 
Nimeni nu cunoștea așa ceva !

Cit timp efectiv se lucrează ? A- 
proape in unanimitate interlocutorii 
au arătat că nu mai mult de 6 ore. 
Poate chiar mai puțin. De ce se 
irosește timpul ? Muncitorii Istrate 
Radu și Ion Măticeanu ne-au vorbit 
despre lipsa de sincronizare a progra
mului de lucru al formației cu cel al 
stației de utilaje și al secției C.I.A.T. 
Brașov care asigură șantierului mij
loacele mecanizate și de transport : 
excavatoare, buldozere, autobetonie- 
re, autobasculante ș.a. „Cei de aici — 
ni s-a spus — se prezintă la locul lor 
de muncă de pe șantier cu întirziere. 
Noi începem activitatea la ora 7,30. 
Ei sosesc cu betoanele sau cu auto
basculantele . ”
mîntului la ora 9 și -chiar mai tîrziu".

S-ar putea acționa pe șantier 
cu randament sporit ? Pînă acum, 
este limpede că da. Un argument in 
plus : prezența zilnică confirmă că 
nu sint întîrzieri sau absențe nemo
tivate. „Dacă neajunsurile menționa
te ar fi înlăturate, aprecia tovarășul 
Ovidiu Istrate, am putea avea o pro- 

, duetivitate a muncii mai mare cu 15— 
' 20 la 6Ută“. Șeful acestei harnice for

mații își dă bine seama că, in esență, 
o mai bună organizare a muncii, o 
cunoaștere mai concretă a sarcinilor 
de către fiecare om in parte, un con
trol și o disciplină mai ferme pot 
determina randamente sporite, reali
zarea și depășirea sarcinilor din con
tractul încheiat in timpul normat. 
Șeful șantierului, subinginerul Ion 
Băncllă, căruia i-am expus constată
rile noastre, ne-a asigurat că lucru
rile pot și vor fi puse la punct încît 
oamenii formației respective — ca 
și ai celorlalte — să poată lucra cu 
productivitate înaltă. Nu ne rămine 
decit să-l asigurăm că vom reveni pe 
șantier să consemnăm schimbările in 
bine.

pentru încărcarea pă-

Cristian ANTONESCU
Mihai V1ȘO1U 
Constantin CĂPRARU

ÎNGRĂȘĂMINTE ÎNGRĂȘĂMINTE
CU AZOT CU FOSFOR

Cît s-a livrat intr-o Cît s-a livrat într-o
Județul lună și jumătate din Județul lună și jumătate din

planul trimestrial planul trimestrial
(în procente) (in procente)

Arad 83 Arad 65
Olt 80 lași 49
Timiș 45 Olt 44
Botoșani 45 Buzău 40
Buzău 39 Constanța 36
Brăila 26 Ialomița 25
Ialomița 25 Giurgiu 25
Constanța 22 Călărași, Botoșani 23
Tulcea 17 Teleorman 19
Călărași 14 I Timiș 18

Ministerul Agriculturii nu s-a 
zumat doar la repartizarea unităților 
agricole din județe pe furnizori, ci 
a trimis delegați ai săi la toate com
binatele chimice pentru a controla 
modul în care se realizează livrările. 
Totuși, livrările nu decurg potrivit 
repartițiilor. Iată, de exemplu, can
titățile .livrate județului Călărași de 
diferite combinate chimice. La îngră
șăminte complexe : Turnu Măgurele
— 1145 tone din 5 394 tone ; Craiova
— 233 tone din 9 004, iar de la Ba
cău nu s-a expediat nimic din cele 
894 tone programate. La azotat de 
amoniu : Turnu Măgurele — 23 de 
tone din 1 971, Craiova — 225 tone 
față de 39 tone și Slobozia — 122 
tone, fără a exista repartiție. „Timpul 
este foarte bun pentru fertilizări — 
ne-a spus ieri tovarășul Nicolae 
Zainea, secretar al Comitetului jude
țean de partid Călărași. Totuși, din 
cauza lipsei de îngrășăminte, 
125 600 hectare culturi de 
s-au fertilizat numai 11 500 
iar la ogoare — din 113 000 
doar 1 220 hectare. Organele 
județene au făcut nenumărate inter
venții, au trimis delegați în toate 
combinatele, dar fără un rezultat 
concret".

Stîrnește nedumerire faptul că deși 
organele agricole din diferite județe 
au solicitat respectarea repartițiilor, 
totuși nu s-au luat măsurile cuveni
te. De aceea, apare firească întreba
rea : de ce combinatele de îngrășă
minte chimice care au restanțe față 
de unitățile agricole din unele jude
țe nu respectă întocmai repartițiile 
emise ?

Lucian CIUBOTARU

Epiritul revoluționar reprezintă, 
cum sublinia cu atîta claritate tova
rășul Nicolae Ceaușescu la Con
sfătuirea pe 
organizatorice și politico-educative 
de la Mangalia, motorul care 
poate și trebuie să pună în mișcare 
toate energiile organizațiilor de 
partid, ale comuniștilor, pentru a 
îndeplini cit mai bine sarcinile com
plexe ce revin țării în etapa actuală, 
pentru a fi port-drapelul luptei in 
vederea realizării unei calități noi, 
superioare, în toate domeniile de ac
tivitate.

Spre a vedea în ce măsură în sti
lul de muncă al acestora spiritul re
voluționar se manifestă ca o trăsă
tură permanentă a activității de zi 
cu zi, în cadrul unei mese rotunde 
— organizată împreună cu Comitetul 
municipal de partid Constanța — am 
adresat mai multor secretari de co
mitete de partid și de birouri ale or
ganizațiilor de bază întrebarea : 
PRIN CE FAPTE ȘI ACȚIUNI CA
RACTERIZAȚI STILUL DUMNEA
VOASTRĂ DE MUNCA DREPT STIL 
DE MUNCA REVOLUȚIONAR ?

Tată cîteva idei și argumente din 
„stenograma" acestei dezbateri.

problemele muncii

din 
toamnă 
hectare, 
hectare 
agricole

La C.A.P. Sintandrei, 
transportul în

județul Bihor, atelajele sînt folosite Ic 
cimp al îngrășămintelor organice

Foto : V. Buzlea

Terenurile C.A.P. Balotești, sectorul agricol Ilfov, 
sint fertilizate cu îngrășăminte chimice

Foto : Agerpres
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De la muncitor la director - răspundere și inițiativă pentru

RCDUCBIU
în fiecare dimineață, inginerul 

loan Ioniță, șeful secției prelucrări 
de la întreprinderea de unelte și 
scule din Brașov, consultă cu precă
dere situația îndeplinirii planului din 
ziua precedentă sub două aspecte : 
realizarea producției fizice și înca
drarea în nivelul stabilit a cheltuie
lilor materiale. Pentru el și pentru 
colectivul pe care-1 conduce, acești 
doi indicatori sînt de nedespărțit, 
pentru că, în esență, ei reflectă mo
dul în care a muncit colectivul sec
ției.

— A existat o vreme, ne spune in
ginerul Ioniță, cînd activitatea noas
tră era apreciată numai după pro
ducția fabricată. Cheltuielile cu care 
realizam producția se situau pe un 
plan secundar. Astăzi lucrurile stau 
altfel. Problema încadrării in chel
tuielile stabilite prin bugetele pe 
secții a devenit pentru fiecare dintre 
membrii colectivului nostru tot atit 
de importantă ca și aceea a reali
zării producției fizice. Existînd a- 
ceastă preocupare pentru economii, 
ideile, inițiativele gospodărești, so
luțiile valoroase nu întirzie să apară.

Reținem în acest sens cîteva exem
ple recente. Pentru realizarea unei 
comenzi de chei fixe cu deschidere 
de la 7 mm la 41 mm, in loc să fie 
scoase din magazie broșe noi, s-au 
folosit broșe recondiționate. La ace
eași soluție s-a recurs și în cadrul 
cuțitelor de strung, folosindu-se su
porți! cuțitelor vechi. Cit privește 
cuțitele din oțel dur, mult mai pre
tențioase, colectivul secției și le-a 
realizat singur, din bare de oțel ; cu
țitele astfel confecționate au costat 
de două-trei ori mai ieftin. Intr-un 
mod similar s-a acționat și în cazul 
reparațiilor efectuate la unele ma
șini și utilaje, la care s-au folosit 
piese de schimb recondiționate ori 
executate cu forțe proprii. Efectul : 
deși în luna ianuarie a acestui an 
producția secției a fost cu aproape 
12 la sută mai mare decit în luna 
precedentă, totuși, plafonul cheltuie
lilor a rămas la nivelul lunii decem
brie 1933.

Am insistat mai mult asupra mo
dului în care se acționează în secția 
prelucrări pentru reducerea cheltuie
lilor materiale, dar, de fapt, aseme
nea acțiuni gospodărești pot fi con
semnate în toate secțiile întreprin
derii. Tovarășa Doina Țăranu, conta
bilul secției forjă, a ținut să preci
zeze că trecerea, începind cu luna 
octombrie 1983, la generalizarea sis
temului de organizare și retribuire a 
muncii în acord global a întărit iri- 
tr-o măsură și mai mare răspunde
rea întregului colectiv al secției și al 
fiecărui om al muncii în parte pen
tru gospodărirea și mai judicioasă a 
fondurilor materiale și bănești încre
dințate. De atunci, în cazul secției 
forjă s-a asigurat încadrarea strictă 
in plafonul de cheltuieli stabilit.

O contribuție importantă la redu
cerea cheltuielilor materiale o au 
sectoarele de concepție. Ing. Viorica 
Blebea, șeful atelierului de proiec
tare I, ne spune că fiecare produs 
nou este în prealabil gîndit nu nu-

tsimaim mthuâu
mai din punctul de 'vedere al parame
trilor tehnici și al gradului de valo
rificare a materiilor prime, ci și sub 
aspectul costurilor de fabricație. 
Așa s-a ajuns, bunăoară, ca ni
velul mediu al cheltuielilor mate
riale la 1 000 lei producție-marfă pe 
întreprindere, la produsul „truse 
pentru electroniști" aceste cheltuieli 
să fie cu peste 69 de lei mai mici, 
față de nivelul atins anul trecut.

Preocupări pentru reducerea chel
tuielilor de producție se manifestă

Din experiența întreprinderii 
de unelte și scule din Brașov

și în domeniul tehnologiilor de fa
bricație. Ing. Costea Velescu, șeful 
atelierului II de proiectare tehnolo
gică, ne-a prezentat o serie de rezul
tate obținute prin îmbunătățirea teh
nologiei de extrudare a capetelor de 
chei tubulare, executarea matrițelor 
de forjat chei fixe prin electroero- 
ziune, înlocuirea tehnologiei de de
bitare prin ferestrău cu debitarea pe 
prese șau prin refolosirea capetelor 
de bare și a blocurilor de matrițat. 
Prin toate măsurile aplicate se asi
gură realizarea unei economii de a- 
proape 120 tone metal anual.

— Important este faptul că prin u- 
tilizarea bugetelor de venituri și 
cheltuieli a intervenit o schimbare 
în mentalitatea oamenilor, în atitu
dinea lor în ce privește cerința re
ducerii cheltuielilor de producție — 
ne spune ing. Valentin Călin, direc
torul întreprinderii. Atît eu, ca di
rector, cit și inginerul-șef, șefii de

servicii, șefii de secții nu considerăm 
cheltuielile materiale ca o problemă 
exclusiv în sarcina contabilului-șef, 
ci mai ales ca o importantă sarcină 
a noastră. Ne-am convins din pro
pria experiență că numai printr-o 
urmărire permanentă și amănunțită 
a evoluției consumurilor și o evi
dență clară, precisă, ne putem în
cadra în cheltuielile stabilite.

De fapt, așa cum accentuau în dis
cuția purtată economiștii Ioan Marâ 
și Nicolae Făgărășanu, încadrarea în 
volumul cheltuielilor materiale stabi
lite fiecărei secții este literă de lege 
pentru formațiile de lucru. Există o 
mare exigență în acest sens. Apoi, 
este o regulă de fier, ca orice depă
șire a cheltuielilor să fie recuperată.

Urmărirea riguroasă a cheltuielilor 
prevăzute in bugetele secțiilor este 

■ facilitată și de trecerea gestiunii ma
terialelor pe calculator, care ține o 
evidență precisă a consumurilor ma
teriale și energetice. Aceasta permi
te conducerii întreprinderii și con
ducerilor secțiilor să intervină ope
rativ atunci cînd este cazul.

La nivelul întreprinderii, chel
tuielile materiale planificate la 
1 000 lei producțte-marfă sint în 
acest an cu 35,7 lei mai mici decit 
in anul trecut. Pînă în prezent s-au 
fundamentat măsuri de economisire 
cu o eficiență estimată de 6 milioane 
lei. Măsuri izvorîte din consultarea 
întregului colectiv și repartizate spre 
a fi aplicate în fiecare secție, în fie
care compartiment — potrivit sarci
nilor ce decurg din bugetele de ve
nituri și 
tinuă.

cheltuieli. Și acțiunea con-

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii”

Cu obiectivitate...
Intr-o unitate de 

proporțiile întreprin
derii de tractoare din 
Brașov, simpla enu
merare a problemelor 
de pe 
cru a 
partid 
pagini

Una 
tile 
social este si 
varea solicitărilor de 
case. Interesantă este 
metoda prin care s-au 
alcătuit tabelele pen
tru repartizarea locu
ințelor. ..Orice am fi 
făcut pentru a stabili 
corect si echitabil or
dinea de acordare a 
apartamentelor. tot 
s-ar fi putut strecura 
un dram de subiecti
vism — ne spunea to-

agenda de lu- 
comitetului de 

ar ocupa cîteva 
de text.
dintre activită- 

curente ne plan 
rezol-

matematică
Matei,varăsul Marin 

secretarul comitetului 
de partid. Asa că am 
încredințat această 
delicată sarcină... cal
culatorului".

Cum ? Simplu. Au 
fost întocmite formu
lare pe care le com
pletează înșiși solici- 
tanții. Fiecare scrie 
cu mîna lui care este 
numărul » membrilor 
de familie. în ce con
diții locuiește, dar si 
ce vechime si ce ca
lificare are. cu ce re
zultate în muncă se 
poate lăuda, dacă a 
avut 
ninsă 
calitate, dacă a avut 
absențe nemotivate. 
Datele din aceste for
mulare constituie ele-

producție res- 
pe motive de

„Cine știe să valorifice capacitatea 
de gîndire și dăruire a comuniștilor 
poate rezolva și cele mai grele sar
cini". Așa ar putea fi rezumată, pe 
scurt, intervenția tovarășei Margare
ta Stanciu, secretara comitetului de 
partid din întreprinderea „Energia", 
Și pe bună dreptate. Pentru că ea 
snunea : - „Tuturor componentelor 
stilului nostru de muncă, de la con
ținutul temelor și al dezbaterilor din 
adunările generale, al hotărîrilor 
adoptate, al sar
cinilor repartiza
te comuniștilor și 
pină la controlul 
efectuat asupra 
îndeplinirii lor, 
ne-am străduit — 
după Consfătui
rea de la Man
galia — să le im
primăm un carac
ter concret, anga- 
jant, revoluționar.
Iar efectul s-a materializat în valo
rificarea superioară a capacității de 
gîndire a comuniștilor, in creșterea 
contribuției și eficientei lor la rezol
varea problemelor cu care ne-am 
confruntat și ne confruntăm".

Ce înseamnă acest lucru apelind la 
argumentele faptelor am aflat tot 
de la tovarășa secretară. La una din 
cele mai importante instalații ale 
întreprinderii — cea de granulare — 
lipseau unele materii prime ce se 
aduceau din import. în locul unei frâ- 
mintări restrinse, in birourile cadre
lor de conducere, secretara comitetu
lui de partid a propus o dezbatere 
cu activul de partid. Dezbatere re
luată apoi în adunările de partid ale 
organizațiilor de - bază din secția de 
mase plastice. Și pentru o problemă 
aparent fără soluție — de unde să se 
aducă atît de urgent materia prțmă 
deficitară? — s-au găsit totuși soluții.
Nu peste noapte, nu ușoare, nu co- 1 
mode, dar certe. In cele din urmă, 
după perseverente căutări, analizîn- 
du-se mai multe variante, s-a optat 
pentru cea mai grea ca efort: proiec
tarea și execuția cu forțe proprii 
a unei instalații de preparare și re
cuperare a materialelor refolosibile 
din granule. Autorii acestui efort, 
care a însemnat și ore de muncă mai . 
multe, și ore de documentare mai 
multe, și nopți albe, aceiași — co
muniștii. Ei n-au acceptat apari
ția unei greutăți ca pe o fatalitate, 
ci, dimpotrivă, s-au socotit capabili 
— în calitate de revoluționari să 
o învingă. Anul trecut, întreprinderea 
a reintrodus 
prin tocarea 
mase plastice, 
granule. Alte 
revoluționar ? 
pe care l-au
Chirică și Mihai Strungaru pentru a 
realiza, cu forțe proprii, prin auto- 
dotare, mecanizarea liniei tehnologi
ce de confecționat furtunuri de aspi
ratoare. Sau eforturile depuse de la 
director pînă la toți comuniștii din 
laborator de a înlocui, la majoritatea 
produselor, utilizarea cauciucului 
natural, adus din import, cu cauciuc 
sintetic. In condițiile în. car.e produc
tivitatea și calitatea au crescut ; de 
asemenea și economia de materii 
prime și materiale. în condițiile în 
care întreprinderea și-a îndeplinit și 
depășit planul la toți indicatorii.

Si cu toate acestea, spre secția noas
tră se arăta mereu cu degetul : «cu 
productivitatea voastră nu putem 
face față sarcinilor». Ce a făcut bi
roul organizației de bază într-o ase
menea împrejurare ? Exact ce tre
buia I în locul unei ședințe între . 
patru pereți, a mers la locul de 
muncă al fiecărui sudor și l-a în
trebat, ca de la comunist la comu
nist, ce l-ar trebui să muncească 
mai eficient, să realizeze o producti
vitate mai mare ? Suma acestor opi
nii a condus la cîteva măsuri politice 
si organizatorice eficiente. Mai întîi 
s-a născut un «dialog comunist săp- 
tăminal- cu sudorii, pe care-1 poartă 
inginerul-șef al șantierului și secre
tarul comitetului de partid. Apoi, 
cursurile săptămînale de calificare și 
policalificare — despre a căror des
fășurare fiecare maistru raportează 
tot săptăminal biroului organizației 
de bază. Apoi, instituirea «comisiei 
de disciplină-, unde, în cadrul grupei 
sindicale, se dezbat frecvent abate
rile de la disciplină, chiar și cele 
aparent mărunte. Rezultatul acțiunii 
simultane a măsurilor educative și 
a celor tehnico-organizatorice ? Ope
rațiile de sudură sînt pe puncțul de a 
atinge un grad de mecanizare de 70 
la sută. Ceea ce determină aproape 
o dublare a productivității muncii 
față de anul trecut".
. Autodepășirea — fundament al spi

ritului revoluționar, „tn fiecare din 
cele peste 100 000 de apartamente și 
alte edificii sociale elaborate de pro- 
iectanții noștri - 
Lascăr, secretara 
ției de bază de la 
de proiectare —

Opinii și argumente 
ale unor activiști 

de partid 
din municipiul Constanța

în circuitul economic, 
a peste 300 tone de 
însemnate cantități de 
„probe" ale spiritului 
Abnegația și efortul 
depus comuniștii Gh.

„Bătălia pentru productivitate e o 
bătălie decisivă pe care trebuie s-o 
conducă comuniștii". Cînd Nicolae 
Belu, secretarul biroului organizației 
de bază din secția hală-sudură a 
S. N. Constanța, și-a început în acest 
fel cuvintul, ne-am așteptat la o 
abordare teoretică a ceea ce înseam
nă stilul de muncă revoluționar. Dar 
nu s-a întîmplat așa. Pentru că ime
diat au urmat faptele'. „Secția noas
tră — spunea el — este «motorul» 
productivității muncii pentru între
gul șantier. Ar fi greu să vă explic 
aici ce volum uriaș de muncă depu
nem noi, sudorii, și majoritatea sîn- 
tem comuniști, la execuția unor nave 
de înălțimea unui bloc cu 10 etaje 
și lungi de zeci și zeci de metri.

- spune Gcorgeta 
biroului organiza- 
Instituțul județean 
este incorporată o 
parte din spiritul 
nostru revoluțio
nar, din spiritul 
nostru de luptă 
împotriva vechiu
lui, pentru con
strucții mai fru
moase și mai ief
tine, Pentru că 
pe fiecare proiect 
l-am dorit mai 
bun. Pentru că in 
fiecare am pus și 

ceva din romantismul nostru revo
luționar".

Secretara biroului organizației de 
bază a vorbit astfel despre autode- 
pășire ca o stare de spirit în dome
niul muncii de proiectare, dar și ca 
o stare de spirit cultivată permanent 
de organizația de partid. Iată două 
argumente de dată recentă. Biroul’ 
organizației de bază, pentru a pro
mova o calitate nouă, superioară, în 
munca de proiectare, a hotărît tes
tarea, în prima etapă, a cunoștințe
lor profesionale și politice ale tu
turor proiectanților cu pregătire me
die. în a doua etapă se va proceda 
la fel și cu proiectanții cu pregătire 
superioară. Pentru că în locurile 
unde se naște noul e nevoie perma
nentă de competență, de atitudine 
revoluționară față de propria pregă-

' A-ți face datoria și a face și ceva 
In plus. Așa gîndește, așa acționează 
un comunist, „Oprindu-mă numai 1° 
faptul că unitatea noastră, care are 
în dotare fonduri fixe de peste patru 
miliarde, a raportat îndeplinirea și 
depășirea planului pe 1983 la toți in
dicatorii, participînd și la execuția 
celui mai mare obiectiv de investiții 
al țării. Canalul Dunăre — Marea 
Neagră, și tot ar fi suficient să spun 
— afirmă tovarășul Constantin Coto- 
ban, secretarul comitetului de partid 
din cadrul întreprinderii de con
strucții hidrotehnice — că cei peste 
3 000 de comuniști din organizațiile 
noastre de bază și-au făcut datoria 
și au făcut și ceva in plus".

în ce constă acest „ceva în plus" ? 
Spațiul nu ne permite să consemnăm 
toate argumentele aduse de interlo
cutor. Ne vom opri la unul singur. In 
vara anului trecut apăruse o situație 
critică. Datorită productivității muncii 
scăzute a unor utilaje de mare capaci
tate, lucrările pe tronsonul de canal 
încredințat întreprinderii rămăseseră 
în urmă. Analize și ședințe se ținu
seră și altădată. Secretarul comitetu
lui de partid a propus atunci o so
luție inedită : „Asigurarea unei fo
losiri intensive a utilajelor e, in pri
mul rînd, o sarcină a specialiștilor. 
Ei să lucreze pe șantier pînă se re
dresează situația. Sint comuniști și 
vor înțelege că așa trebuie să pro
cedăm". Faptul că specialiștii între
prinderii — peste 80 
sînt comuniști — au 
pe zi în producție, 
muncitorii pentru a 
timp execuția tronsonului de canal 
de la km 57—64, efectuînd după 
aceea, în alte ore de muncă, lucră
rile de birou, nu este o dovadă a 
spiritului lor revoluționar, a dato
riei în plus pe care și-o asumă con
știent, întotdeauna comuniștii?

la sută din ei 
lucrat 4—6 ore 
cot la cot cu 
se termina la

...Solicitînd de la început partici- 
panților la masa noastră rotundă o 
abordare nu globală, generală, a sti
lului de muncă, ci una vizînd fapte, 
momente de confruntare reală pen
tru rezolvarea unor probleme deose
bite, am făcut-o cu convingerea că 
astfel vor fi relevate, în mod con
cret, convingător unele din virtuțile 
stilului de muncă revoluționar. Ceea 
ce, credem, s-a și întîmplat.

Constantin PRIESCU

Un standard ocolit
mentale programării 
pentru calculator, iar 
computerul stabilește, 
cu precizie, ordinea 
de priorități. în func
ție de criteriile ce re
zultă din întrebări. 
Calculatorul nu gre
șește și nici nu poate 
fi acuzat de subiec
tivism.

Oamenii muncii din 
întreprindere sînt mul
țumiți de serviciile 
calculatorului. Obiec-. 
tivi ta tea nu poate fi 
decit in favoarea celor 
harnici si seriqsi. ori 
hărnicia și seriozita
tea sint. e bine știut 
caracteristici ale pres
tigiosului colectiv de 
muncă. (Rodica Șer- 
ban).

E drept, tema nu 
strălucește prin nouta
tea ei, dar... arde: chi
britul, 
strict 
casnic 
petate 
„cu 
rece", 
punsurile forurilor de 
conducere în acest do
meniu, cînd invocînd 
cauze obiective, cînd 
enunțînd angajamente, 
cînd...

Luați însă o cutie de 
chibrituri (de lemn) si 
încercați unul din bete: 
sfirîie neputincios pe 
catran, iscînd o șuvi
ță de fum inecăcios. 
Al doilea se rupe, lă- 
sînd o zgîrietură pe 
catranul cutiei. Al trei
lea se aprinde, dar in

Despre 
necesar 
s-a scris în re- 
rînduri, cînd 

foc", cind „la
Au urmat răs-

acest 
articol

loc să păstreze flacă
ra pentru scopul des
tinat, o azvîrle ca o 
minusculă ghiulea in
cendiară pe covor sau 
pe haine. Oare cite a- 
semenea bețe „agresi
ve" se ascund în cu
tie? N-are rost să le 
numeri, îți zici, uite 
scrie chiar pe cutie: 
„Fabrica de chibrituri 
București. Stas 2627/ 
1981. 50 bețe lei 0,20". 
Totuși, iei o cutie nouă 
și încerci să numeri 
bețele. Trei insă nu au 
deloc gămălie, șapte 
sint atît de sub'irele 
încît nu rezistă la fre- 
catul pe fîșia de fos
for, iar două — îndoi
te ca niște surceluse 
netrebnice (fără 
mălie, desigur) 
înghesuite printre su-

ratele lor. Deci — 12 
bețe lipsă „dintr-un 
foc“. Ar mai rămîne, 
conform stasului, 38. 
Mergi pînă la capăt cu 
numărătoarea si vezi 
că nu sînt decit 34. Te 
încăpățînezi și mai nu
meri betele din altă 
cutie nouă. Din două, 
din trei, din patru. La 
fel, lipsă, diferă doar 
numărul betelor ab
sente sau inutilizabile.

Căutăm o expresie , 
care șă definească si- 
tuatia. Un cuvînt se 
impune cu insistentă: 
neglijență. Dar care 
cuvînt. alăturat celui
lalt. anume ..stas" sună 
foarte ciudat. Condu
cerea Fabricii de chi
brituri București ce 
părere are? (Lauren- 
tiu Dută).

actuale.de
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PRIMIRI LA PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU 

co prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Reprezentantul permanent al Organizației pentru Eliberarea Palestinei
(Urmare din pag. I)

înminind scrisorile de acreditare, 
reprezentantul permanent al O.E.P., 
EZZAT ABOU EL ROB, a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
salut călduros și cele mai bune 
urări din partea președintelui Comi
tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, Yasser 
Arafat,

în cuvîntarea prezentată de am
basador, după ce se evidențiază bu
nele raporturi statornicite intre po
porul palestinian și poporul român, 
se subliniază faptul că participarea 
activă a României socialiste, sub 
conducerea înțeleaptă a președinte
lui său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la găsirea unei soluții globale, du
rabile și juste a situației din Orien
tul Mijlociu influențează în mod po
zitiv mersul evenimentelor în zonă,' 
contribuie la reducerea încordării, 
la întărirea securității și păcii în 
lumea întreagă.

în cuvîntare se exprimă, totodată, 
înalta apreciere de care se bucură 
sprijinul constant acordat de Româ
nia cauzei drepte a poporului pales

(Urmare din pag. I)
înminind scrisorile de acreditare, 

ambasadorul peruan JAIME CASTRO 
MENDIVIL a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut și 
cele mai bune urări din partea pre
ședintelui Republicii Peru, Fernando 
Belaunde Terry, iar poporului român 
urări de progres și bunăstare.

în cuvîntarea prezentată de amba
sador se subliniază că guvernul și 
poporul peruan urmăresc cu simpa
tie contribuția României, a președin
telui său, la depășirea încordării in
ternaționale, la înfăptuirea dezarmă
rii și consolidarea păcii în lume, pre
cum și inițiativele românești in di
verse foruri internaționale. Este evi
dențiată, de asemenea, dorința gu
vernului peruan de a dezvolta priete
nia tradițională și colaborarea cu 
România, atît. pe plan bilateral, pre
cum și in diverse organisme inter
naționale.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit pentru salutul prietenesc 
și bunele urări ce i-au fost transmise

Ambasadorul Republicii Socialiste Cehoslovace
(Urmare din pag. I)

înminind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul R.S. Cehoslovace, JAN 
PAPP, a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetului Central al 
Partidului Comunist. Român, Marii 
Adunări Nâționale, gUveriiUlui și în
tregului popor român cele mai cor
diale salutări tovărășești și urări de 
noi succese în edificarea socialismu
lui în România, din partea tovarășu
lui Gustav Husak, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, președin
tele Republicii Socialiste Cehoslova
ce, a C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
Adunării Federale, guvernului și a 
întregului popor cehoslovac.

în cuvîntarea prezentată de amba
sador, după ce sint evidențiate rela
țiile frățești dintre Cehoslovacia și 
România, se arată că prietenia și 
colaborarea dintre cele două popoare 
au o bază largă în orînduirea socia
listă a țărilor noastre, in ideologia 
și țelurile comune ale construirii 
socialismului și comunismului.

Partidul Comunist din Cehoslova
cia, guvernul și poporul cehoslovac 
—> se subliniază în cuvîntare — pre
țuiesc și dau o înaltă apreciere dez
voltării continue și adincirii colabo

tinian, luptei acestuia pentru reali
zarea obiectivelor sale naționale.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a transmis, la rîndul său, tovarășu
lui Yasser Arafat un cald salut 
prietenesc, cele mai bune urări de 
sănătate Și fericire, de pace și pros
peritate poporului palestinian.

în cuvintarea șefului statului ro
mân sint relevate deosebita com
plexitate a situației internaționale 
actuale, accentuarea încordării, a- 
gravarea vechilor conflicte și apari
ția altora noi, marile pericole ce 
amenință însăși existența omenirii, 
în acest context, se subliniază nece
sitatea de a se face totul pentru so
luționarea problemelor litigioase 
numai pe calea tratativelor, prin 
negocieri între părțile direct intere
sate. în continuare se arată că 
România s-a pronunțat și șe pro
nunță cu toată fermitatea pentru o 
reglementare globală â situației din 
Orientul Mijlociu, pentru o pace 
justă și trainică, bazată pe retra
gerea Israelului din teritoriile arabe 
ocupate în urma războiului din 1967, 
pe soluționarea problemei poporu

Ambasadorul Republicii Peru
și a adresat, la rîndul său, un cordial 
salut și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală președinte
lui Fernando Belaunde Terry, pre
cum și urări de progres și bunăstare 
pentru poporul peruan prieten.

în cuvintarea președintelui Româ
niei se relevă că poporul român ac
ționează susținut pentru pace și des
tindere, pentru întărirea prieteniei și 
colaborării cu statele latino-america- 
ne, cu toate țările în curs de dezvol
tare și nealiniate. Se evidențiază că 
problema centrală a vieții internațio
nale o constituie lupta împotriva 
cursei înarmărilor, pentru trecerea la 
dezarmare, și în primul rind la de
zarmare nucleară. Este subliniată ne
cesitatea lichidării subdezvoltării, in
staurării unei noi ordini economice 
internaționale, precum și strînsa le
gătură care există între dezarmare și 
dezvoltarea economică.

Remarcînd bunele legături care 
s-au statornicit și se dezvoltă între 
România și Peru, în cuvîntare este 
reafirmată hotărîrea României de a 
întreprinde toate măsurile în vede

rării româno-cehoslovace pe multiple 
planuri.

Primind scrisorile de acreditare, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU a 
mulțumit pentru urările și salutările 
transmise și a adresat, în numelă 
Partidului Comunist Român, Marii 
Adunări Naționale,. Guvernului Re
publicii Socialiste România, al po
porului român și al său personal, un 
salut tovărășesc și cele mai bune 
urări tovarășului Gustav Husak, Co
mitetului Central al P.C. din Ceho
slovacia, Adunării Federale, Gu
vernului și întregului popor ceho
slovac.

în cuvîntarea de răspuns a șefului 
statului român se subliniază că Parti
dul Comunist Român, poporul nostru 
acordă o atenție deosebită dezvoltă
rii relațiilor de prietenie și colabo
rare multilaterală dintre cele două 
partide, țări și popoare și este expri
mată convingerea că, acționind îm
preună, aceste raporturi se vor extin
de și mai mult, în interesul popoare
lor noastre, al construcției socialiste 
în România și Cehoslovacia, al cau
zei generale a socialismului, păcii și 
colaborării internaționale.

Profund preocupată de agravarea 
încordării existente în viața interna
țională, România — se arată in cu

lui palestinian prin asigurarea drep
tului său la autodeterminare și la 
crearea propriului său stat indepen
dent, pe garantarea independenței 
și suveranității tuturor statelor din 
regiune.

în cuvîntare se relevă însemnăta
tea asigurării unității mișcării pa
lestiniene, precum și realizarea pe 
un plan mai larg a unității de ac
țiune a țărilor arabe în eforturile 
lor pentru instaurarea păcii în zonă,

Șeful statului român a urat nou
lui reprezentant permanent al O.E.P. 
succes în misiunea încredințată și 
l-a asigurat de întregul sprijin al 
Consiliului de Stat, al guvernului 
român și al său personal.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare a avut loc o 
convorbire cordială între președin
tele Nicolae Ceaușescu și reprezen
tantul permanent al O.E.P., Ezzat 
Abou El Rob.

La solemnitate și convorbire au 
participat tovarășii Aurel Duma, 
ministru secretar de stat Ia Minis
terul Afacerilor Externe, și Dumitru 
Apostoiu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

rea înfăptuirii înțelegerilor conve
nite cu prilejul dialogului la nivel 
înalt româno-peruan, de a întări 
conlucrarea bilaterală în toate do
meniile, precum și pe arena inter
națională, în vederea instaurării 
unor raporturi noi între state, ba
zate pe egalitate deplină, pe res
pectarea suveranității și indepen
denței naționale, pe neamestecul în 
treburile interne și avantajul re
ciproc.

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

După ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare a avut loc o 
convorbire cordială între președin
tele României și ambasadorul Pe
rului.

La solemnitate și la convorbire au 
participat Aurel Duma, ministru 
secretar de stat la Ministerul Afa
cerilor Externe, și Dumitru Apos
toiu, secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat.

vîntare— militează consecvent pen
tru o politică de pace și colaborare, 
de destindere, pentru reducerea și 
eliminarea, în final, a rachetelor nu
cleare de pe continentul european, 
pentru edificarea unei Europe unite, 
a păcii și colaborării, fără arme nu
cleare. ”

Este subliniată politica de largă co
laborare promovată de România cu 
toate țările socialiste, cu țările în 
curs de dezvoltare și nealiniate, -cu 
toate statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială, în spiritul și în 
baza principiilor coexistenței pașnice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a urat 
noului ambasador succes ■ deplin în 
misiunea ce i-a fost încredințată și 
l-a asigurat de întregul sprijin al 
Consiliului de Stat, al guvernului ro
mân și al său personal.

După ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare a avut loc o con
vorbire cordială între președintele 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și ambasadorul R.S. Ce
hoslovace, Jan Papp.

La solemnitate și convorbire au 
participat Aurel Duma, ministru se
cretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe, și Dumitru Apostoiu, 
secretar prezidențial și al Consiliului 
de Stat.

Tovarășului ROBERT GABRIEL MUGABE
Președintele Uniunii Naționale Africane din Zimbabwe, 

Primul ministru al Republicii Zimbabwe
HARARE

Cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, 
vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări.

îmi exprim convingerea că, în spiritul convorbirilor pe care le-am avut 
împreună la Harare, raporturile de prietenie, solidaritate șl conlucrare dintre 
partidele și țările noastre se vor dezvolta tot mai mult, în interesul popoa
relor român și zimbabwean, al cauzei păcii, dezvoltării libere și indepen
dente a tuturor națiunilor, al colaborării și înțelegerii in lume.

Vă doresc multă sănătate și fericire personală, noi succese în activitatea 
pe care o desfășurați pentru edificarea unei noi societăți în patria dumnea
voastră, corespunzătoare intereselor vitale ale poporului zimbabwean prieten, 
realizări tot mai mari pe calea dezvoltării economice și sociale independente 
a Republicii Zimbabwe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului ^Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

TELEGRAMĂ
Primul ministru al Guvernu

lui Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu, a trimis o 
telegramă secretarului Comitetului 
Popular General al Jamahiriei 
Arabe Libiene Populare Socialiste, 
Muhamed Al Zaruk Rajab, prin 
care îi adresează, cu prilejul alege

A nins în toată țara. Zăpada mult 
așteptată de cei ce lucrează în a- 
gricultură s-a așternut ca o imensă 
și binefăcătoare mantie albă pes
te ogoare și livezi. Ninsoarea, pe 
alocuri viscolită, a creat însă greu
tăți in transporturi, atît cele din 
interiorul unor localități, cit și în 
afara lor. De aceea deszăpezirea 
căilor de comunicații, asigurarea 
unui flux normal al activității în 
întreprinderi și pe șantiere, în a- 
provizionarea magazinelor, in trans
portul în comun constituie jn aces
te zile o sarcină a unităților eco
nomice, a consiliilor populare, a 
cetățenilor. Iată, în cele ce urmea
ză, o serie de acțiuni ce se desfă
șoară — sau trebuie'să se inițieze 
— în acest sens.

în întreprinderi și pe 
șantiere activitatea productivă 
trebuie să se desfășoare normal, 
potrivit ritmurilor prevăzute. Esen
țial este ca acolo unde a nins abun
dent să fie degajate căile de acces, 
să se asigure decalajele necesare 
între secțiile de fabricație, aprovi
zionarea ritmică cu materii prime, 
materiale, piese și subansamble. O 
atenție deosebită trebuie acordată 
livrării produselor conform grafice
lor stabilite, în așa fel incit benefi
ciarii să primească la timp mărfu
rile. în mod deosebit, trebuie asi
gurată funcționarea neîntreruptă a 
carierelor de cărbune și schelelor 
de extracție a petrolului pentru 
buna aprovizionare cu combustibil 
a consumatorilor și, în primul rind, 
a termocentralelor. Pe șantierele 
de investiții, important este să se 
asigure închiderea spațiilor con
struite, astfel incit lucrările de con- 
strucții-montaj să se desfășoare 
normal în interior, să fie degajate

Telex
Clubul tineretului
Viața școlii
Karino (color). Episodul 11 
Agrozootehnia pe Înțelesul tutu
ror. îndrumări tehnice pentru lu
crătorii din agricultură

16,30 închiderea programului 
20,00 Telejurnal (parțial color)
20,20 Actualitatea în economie 

15,00
15,05
15,25
15,45
16,10

21,05

GINDURI Șl ASPIRAȚII DIN HANDBAL d>

rii în această funcție, calde felicitări 
și urări de succes. Totodată, se ex
primă convingerea că relațiile din
tre țările și popoarele noastre prie
tene se vor dezvolta in spiritul în
țelegerilor convenite cu prilejul 
intîlnirilor la nivel înalt româno-li- 
biene.

de zăpadă căile de acces la punc
tele de lucru, să fie protejate utila
jele tehnologice de pe șantiere.

In zootehnie se lmpune din 
partea tuturor lucrătorilor, de la în
grijitor pînă la conducerea unității 
agricole, maximă răspundere pen
tru asigurarea unor condiții bune 
de adăpostire, furajare și îngrijire 
a animalelor. în fiecare fermă zoo
tehnică să se acorde atenție desză
pezirii căilor de acces, menținerii 
căldurii biologice, protejării de în
gheț a surselor de alimentare cu 
apă, asigurării hranei necesare în
tregului efectiv de animale. Cea 
mai mare grijă se cere să fie acor
dată animalelor tinere — viței, 
miei, purcei.

în fermele legumicole tre’ 
buie să se asigure protejarea răsa
durilor, acoperirea răsadnițelor cu 
folii de polietilenă, rogojini și alte 
materiale, menținerea etanșeității 
solariilor și serelor, spre a se pre
veni orice pierderi la culturile exis
tente.

în circulația feroviară. 
Alături de oamenii muncii din 
zonele cu precipitații puternice, au 
acționat și detașamente de mili
tari ai armatei noastre. în com
plexul C.F.R. Brașov (stațiile Bra- 
șov-Călători și Brașov-Triaj), de 
pildă, subunitățile comandate de 
căpitanul Radu Nicolae și maiorul 
Csabo Csaba, muncind timp de 
patru zile în mai multe schimburi, 
au reușit să deszăpezească insta
lațiile aferente circulației ferovia
re, asigurînd în acest fel fluența 
normală a trenurilor. De aseme
nea, mai multe detașamente de

,L. usnvi’imsM I,

20,35

20,45

Refrene... amintiri — melodii de 
muzică ușoară
Revista iiterar-artistică TV. Un 
imperativ al marii creații : con
tactul permanent cu viața (I) 
Teatru TV : „O intîmplare la poș
tă" de Karel Capek (color). Pro
ducție a Televiziunii din Praga. 
Premieră pe țară. Interpretează : 
Vladimir Mensik, Milena Sein- 
masslova, Pavel Zednieek, Jaromir 
Hanzllc. Regia artistică : Jaroslav 
Dudek

21,55 Videoteca internațională
22,20 Telejurnal (parțial color) 
22,30 închiderea programului

Cronica
Tovarășul Gheorghe Oprea, prim 

viceprim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, a primit, 
luni dimineața, pe Rosman Zamir, 
director general al firmei de stat 
„Bongah Tossehe", din cadrul Mi
nisterului Agriculturii din Iran, aflat 
într-o vizită în țara noastră.

în timpul Întrevederii au fost a-?

Convorbiri la Consiliul Central al U.G.S.R.
Luni au avut loc, la București, 

convorbiri între o delegație a Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Constantin, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cen- 
trai al U.G.S.R., și o delegație a 
Confederației Generale a Muncii din 
Israel, condusă de Yeruham Meshel, 
secretar general al confederației, 
membru al parlamentului israelian 
și al Secretariatului Partidului Mun
cii, care, la invitația Consiliului Cen- 
trai al U.G.S.R., face o vizită in țara 
noastră.

Cu acest prilej, oaspeții au mul
țumit pentru invitația adresată și 

militari au contribuit la deszăpe
zirea unor stații de cale ferată din 
Moldova : Bacău, Socola, Suceava, 
Piatra Neamț, Adjud, Mărășești și 
altele.

Circulația rutieră. In u1' 
timele 24 de ore au fost degajate 
de zăpadă și redate circulației ru
tiere marea majoritate a drumuri
lor naționale. Au mai rămas închise 
porțiuni din DN 22, pe distanța 
Rîmnicu Sărat — Balta Albă, și pe 
DN 41 Daia — Oltenița. Se circulă 
greu pe anumite distanțe pe urmă
toarele drumuri naționale : DN 11 
A — Adjud —’ Podu Turcului — 
Bîrlad; DN 24 — Mărășești — Te
cuci ; DN 25 — Tecuci — Galați ; 
DN 26 — Galați — Foltești; DN 2 
B — Buzău — Brăila; DN 21 — 
Brăila — Bărăganu; DN 22 — Ma
cin — Tulcea — Babadag; DN 22 A
— Hîrșova — Cataloi; DN 22 D — 
Macin — Horia; DN 2 A — Hîrșova
— Crucea; DN 3 — Ostrov — Bă- 
neasa; DN 31 — Călărași — Olteni
ța; DN 5 B — Giurgiu — Ghimpați; 
DN 5 C — Giurgiu — Zimnicea. 
Se atrage atenția conducătorilor 
auto să manifeste multă atenție, în- 
trucît în urma utilajelor angajate în 
deszăpezire au rămas straturi de 
zăpadă acoperite cu gheață care 
sint generatoare de derapări și, 
deci, cauze ale multor accidente.

în numeroase orașe și sate unde 
a nins mai intens, mulți cetățeni 
iau parte la înlăturarea zăpezii de 
pe trotuare și de pe carosabilul 
drumurilor.

Direcția circulație din 
Inspectoratul General al 
Miliției ^ace clmoscut conducăto
rilor /auto amatori că este interzis

Administrația de stat Loto-pronosport informează
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA

-----19 FEBRUARIE 1984
LOTO

FAZA I
DIN

EXTRAGEREA I: 8 23 69 68 57 33 13 74 81 62 66 40
EXTRAGEREA A II-a : 31 78 5 46 25 4 26 20 11 88 14 77
EXTRAGEREA A III-a : 30 41 89 10 76 54 18 85 39 21 86 48
EXTRAGEREA A IV-a : 32 72 80 70 45 47 24 35 2 71 56 75
FAZA A Ii-a
EXTRAGEREA A V-a : 8 52 82 77 24 32
EXTRAGEREA A Vî-a : 83 10 33 85 38 36
EXTRAGEREA A VH-a : 61 81 19 50 37 41

zilei
bordate probleme privind dezvol
tarea cooperării în domeniul utila
jelor agricole între întreprinderi ro
mânești de specialitate și firma ira
niană.

La întrevedere a participat Ah
mad Ajallooeian, ambasadorul Re
publicii Islamice Iran la București.

(Agerpres)

pentru posibilitatea de a se lua cu
noștință de realizările obținute da 
poporul român, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în dezvoltarea e- 
conomică și socială a țării. Totoda
tă, s-a efectuat un larg schimb de 
informații și opinii în legătură cu 
preocupările celor două centrale sin
dicale, precum și cu privire la une
le probleme actuale ale vieții inter
naționale și ale mișcării sindicale 
mondiale.

La convorbiri a luat parte Zvi 
Brosh, ambasadorul Israelului în 
România.

să se deplaseze cu autoturismele 
proprietate personală în afara o- 
rașelor și. municipiilor în zonele 
afectate de ninsori. Este necesar, 
de asemenea, să se evite în aceste 
zone folosirea autoturismelor în 
interiorul localităților urbane. Fac
torilor de conducere din unitățile 
socialiste li se recomandă să ana
lizeze temeinic oportunitatea tri
miterii autovehiculelor în curse pe 
traseele din zonele afectate. în 
caz de plecare, autovehiculele să 
fie echipate corespunzător depla
sării în condiții de ninsoare și să . 
aibă o stare tehnică perfectă. Șo
ferii profesioniști să circule cu 
viteze foarte reduse, în special 
înainte de curbe, pante și 
ții, să utilizeze frîna de 
să nu bruscheze volanul.

intersec- 
motor și

Timpul probabil pentru
21 februarie, ora 20 — 24

Intervalul 
, februarie,

ora 20. în țară : Vremea va continua 
să se încălzească ușor. Cerul va fl ■ 
temporar noros. Vor cădea precipita
ții locale sub formă de ninsoare, la- 
poviță șl ploaie, in sudul și vestul 
țării cu depunere de polei. In rest, 
precipitațiile vor fi izolate mal ales 
sub formă de ninsoare. Vintul va 
sufla slab pînă la moderat, prezentînd 
intensificări de scurtă durată în Ba
nat, Crlșana din sectorul sudic. Tem
peraturile minime vor fl cuprinse în
tre minus 8 și plus 2 grade, mai cobo- 
rîte în estul Transilvaniei și nordul 
Moldovei, iar maximele între minus 
4 și plus 6 grade. Ceață locală cu 
depunere de chiciură. In București : 
Vremea in încălzire ușoară. Cerul va 
fl temporar noros, favorabil precipi
tațiilor slabe mal ales sub formă da 
ninsoare. Vintul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 3 șl zero 
grade, iar cele maxime între 1 și 4 
grade. Dimineața și seara ceață. 
(Ileana Mlhăilă, meteorolog de ser
viciu), " 7 ’
"hi . fJ arsîtț
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Printre zăpezi, dar primăvara 
nu e prea departe 

(Urmare din pag. I)
cu o producție de 25 000 kg de stru
guri la hectar. Noile soiuri create 
sint, mi s-a spus, precoce, adaptate 
condițiilor de climă ale Moldovei, 
unde iernile sint, cum se știe, ceva 
mai timpurii și mai 'aspre, strugurii 
din soiul „Aromat", de pildă, fiind 
culeși în a doua jumătate a lunii au
gust. Sint apoi deosebit de produc
tive : 15 tone struguri la hectar.

însușindu-și, asumîndu-și sarcini
le ce-i revin din programele elabo
rate de partid, colectivul stațiunii, 
ieșene se implică, cu experiența, cu 
rezultatele de ultimă oră ale cercetă
rii, cu girul său științific în viticul
tura a patru județe din Moldova : 
Iași, Botoșani, Neamț și Vaslui. Este 
o prelungire firească și deosebit de 
fertilă a activității din laboratoare 
și de pe loturile experimentale la 
nivelul — cum se spune îndeobște — 
marii culturi. Este împlinirea rostu
lui major al cercetării, al tehnicii 
înaintate.

La data cînd scriu reportajul de 
față, primăvara pare încă departe. 
Zăpezile abundente și de bun augur 
ale miezului de februarie sporesc a- 
ceastă impresie. Dar primăvara este 
totuși aproape. Dacă ar fi să judec 
după lucrările efectuate pînă acum 
în viile de la Copou, după gradul de 
pregătire a mașinilor și utilajelor, ea 
a și venit. De fapt, campania pentru 
noua recoltă aici, ca și în podgoriile 
din cele patru județe moldovene cu 
care stațiunea conlucrează, a început 
odată cu terminarea culesului din 
toamna anului trecut. Pentru agri
cultura științifică „campania" durea
ză practic 365 de zile. O unitate de 
cercetare care-și respectă menirea 
este în orice caz o unitate cu „foc 
continuu" : focul gindirii.

Pentru noi, cei din afara profesiei, 
toamna este pu adevărat anotimpul 
cînd via, bogăție inestimabilă a aces
tui pămînt, iese, dacă pot spune ast
fel, din anonimat, în fond anonima
tul creației, al muncii intense, răbdă
toare. Spectacolul presupune în mo- 
moria noastră, cu necesitate, lumina 
calmă, irizată a toamnei. Dar aceas
ta e o sărbătoare a rodniciei înde
lung pregătită, pe parcursul întregu
lui an. Pregătită de oameni care cu
nosc tainele sevelor unui pămint bi- 
necuvîntat și care însoțesc cu fapta 
și cu gîndul mereu neliniștit, dar ri
guros, întilnirea prelungită a aces
tor seve cu razele soarelui, conden
sate în divina boabă de strugure...

cinema
• Ringul: PATRIA (11 86 25) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13il5; 15,45; 
18; 20, FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Un petic de cer : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
G Nea Mărin miliardar : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
© Dragostea și revoluția : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Bocet vesel : FLOREASCA (33 29 71)
— 8,30; 10,15; 14; 16; 18; 20, MIORIȚA 
(14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
© Haiducii Iui Șaptecai : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Lovind o pasăre de pradă : FLA
CĂRA (20 33 40} — 15; 17; 19.
© Ultimul cartuș : MUNCA (21 50 97)
— 15,30; 17,30.
G Miezul fierbinte al plinii : MUNCA
— 19,30, DRUMUL SĂRII (31 28 13) —
19.30.
© Camionul de cursă lungă : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 17,30.
© Scuzați, dv. vedeți fotbal ? VIC
TORIA (16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 
15,45; 18; 20.
© Gară pentru doi : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11,30; 16; 19.
0 Salamandra : SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15; 20, GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15, FLAMURA
(85 77 12) — 8; 12; 14; 16; 18; 20.
G Păianjenul de apă — 9; 11; 13;
17.15, Nu pot să-ți spun „adio44 — 
15,15; 19,15: DOINA (16 35 38).
© Vraciul: UNION (13 49 04) — 10; 
13; 16; 19.
© Fără panică, vă rog : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
© Ultimul tren — 15,30; 17,30, Punga 
cu libelule — 19,30 : POPULAR
(35 15 17).
© — Cind o să vină tata : PRO
GRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
O Zică ce vor zice : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, MO
DERN (23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, GLORIA (47 46 75) — 8,30;
10,15; 14,15; 16,15; 18,30; 20,30.
O Afacerea Pigot : GRIVIȚA (17 08 58)
— 8,30; 12,15; 14,15; 16,15; 18,15; 20, 
COSMOS (27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30; 
15,30; 17,30; 19,30.
© Imperiul contraatacă : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 8,45; 11,30; 14,15; 17;
19.30, FEROVIAR (50 51 40) — 8,45;
11,30; 14,15; 17; 19,30.
© Evadați din viitor : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.

© Strada Hanovra : CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, LIRA (317171) — 15,30; 17,30; 19,30. 
© Naufragiul : DACIA (50 35 94) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, TOMIS
(21 49 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
© Domnișoara Noorie : MELODIA 
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
© O afacere murdară : PACEA 
(60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Despărțire temporară : AURORA 
(35 04 66) — 9; 12; 16; 19.
© Lanțul amintirilor : VIITORUL 
(11 48 03) — 10; 13; 16; 19.

teatre
© Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Cavoul de familie •— 19; (sala 
„Ion Vasilescu") : Gimnastică senti
mentală ■— 19.
© Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, la Casa de cultură „înfră
țirea între popoare") : Pagini muzi
cale de mare popularitate — 18.
© Opera Română (13 18 57) : Traviata 
— 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : Prin
țesa circului — 19.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri —> 19; (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16) : Cabala bigoților — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Maestrul și 
Margareta — 18.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Necunoscuta și funcționarul — 19,30. 
© Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Turnul de fildeș — 19.
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Jocul de-a vacanța — 
19,30; (sala Studio) : Acești îngeri 
triști — 19.
© Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Pălăria florentină — 19,30; 
(sala Giulești, 18 04 85) : Arta conver
sației — 19.
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Revista revis
telor — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Belmondo al II-lea — 19,30.
© Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bun venit la Rapsodia
— 19.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 10; Și dacă se Invlrtește
— 15.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Șoricelul și păpușa — 10; Nică fără 
frică — 17. c 
© Circul București (11 01 20) : Carna
valul stelelor — 19,30.
0 Estrada Armatei (sala C.C.A., 
13 60 64) : Veselia are cuvlntul — 19,30. 
© Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Bună seara, domnule Wilde 
— 19.

Handbalul nostru masculin n-a avut 
prea multe competiții internaționale 
in anul 1983, Numai două mai im
portante,- dar le-a ciștigat' pe amîn- 
două : în ordine, Balcaniada de la 
Atena (fără Stingă, cu victorie la 
Iugoslavia) și Supercupa mondială 
din R.F.G. (printre altele, cu două 
victorii asupra campioanei mondia
le — echipa U.R.S.S.). Pentru aces
te rezultate deosebite, jucătorii re
prezentativei naționale și tehnicie
nii lotului au fost distinși, prin de
cret prezidențial, cu inalte distincții 
ale Republicii Socialiste România : 
nouă ordine „Meritul sportiv" clasa 
I, opt clasa a doua și trei clasa a 
treia. Am stat de vorbă cu doi din
tre cei decorați, chiar a doua zi 
după solemnitatea la care participa
seră în Palatul Marii Adunări Na
ționale. Și am consemnat următoare
le lor ginduri : „înaltele distincții a- 
cordate recent ne fac o marc cin
ste; se înțelege cit de mult ne bucură 
o asemenea frumoasă apreciere din 
partea conducerii partidului și sta
tului, personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. înțelegem, în felul a- 
ccsta, că ni se acordă, implicit, în
credere și pentru viitor. De aceea, 
considerăm că nici un efort nu va 
fi prea mare pentru a aduce în pa
noplia handbalului românesc singu
rul titlu ce-i mai lipsește — cel o- 
limpic". (Nicolae Nedef — antrenor 
emerit). „Onoarea ce ni s-a făcut 
prin decorarea celor care am adus 
in țară Supercupa mondială, poziția 
prestigioasă cucerită de handbalul 
nostru in arenele internaționale im
pun ca la Los Angeles să nu avem 
alt obiectiv decît aurul olimpic. Să 
nu aibă nimeni vreo îndoială asu
pra dorinței și dăruirii noastre in

Final
Cea de-a XlV-a ediție a „Olim

piadei albe", de la Sarajevo, desfă
șurată sub semnul nobilelor idealuri 
olimpice, de pace și prietenie, s-a 
încheiat odată cu disputarea ultime
lor probe incluse în programul a- 
cestei adevărate sărbători a sportu
rilor de iarnă, la care au luat par
te peste 1 500 de sportivi din 49 de 
țări, de pe toate continentele.

în cursul ultimei zile, pe pirtia 
de pe muntele Igman s-a disputat 
proba masculină de schi fond pe dis
tanța de 50 km, cîștigată de sporti
vul suedez Thomas Wassberg.

în concursul de patinaj artistic, 
proba feminină individuală a reve
nit sportivei din R.D. Germană Ka
tarina Witt, urmată de Rosalyn Sum
ners (S.U.A.) și Kira Ivanova 
(U.R.S.S.).

Proba masculină de slalom special, 

efort ; de acum și pînă în ultima se
cundă a ultimului meci de la Olim
piadă vom face pentru acest obiec
tiv tot ce depinde de noi" (Nicolae 
Munteanu — căpitanul ’echipei na
ționale).

In continuare, am purtat cu antre
norul principal al lotului olimpic de 
handbal masculin o convorbire des
pre pregătirile pentru Los Angeles, 
a cărei primă parte a redăm mai jos.

Nicolae Nedef : „înaltele distincții acordate recent ne 
fac o mare cinste, dar ne și obligă".

Nicolae Munteanu : „Onoarea ce ni s-a făcut, poziția 
noastră internațională impun să nu avem alt obiectiv decît 
aurul olimpic".

— Cum arată programul acestor 
pregătiri, tovarășe Nicolae Nedef 1

— După încheierea campionatului, 
jucătorii au avut o binevenită și 
binemeritată vacanță de iarnă la Efo
rie Nord; acum vor efectua o peri
oadă de pregătire centralizată la mun
te (pentru acumulări fizice); vor 
urma antrenamentele tehnico-tactice 
de la București și meciurile de veri
ficare: cinci turnee (mai importante 
„Turneul Capitalelor" — Madrid, 
Moscova, . Paris, București — și 
„Trofeul Carpaților") ; două partide- 
test cu Elveția, două cu Ungaria și 
cîteva cu S.U.A. (pentru acomoda
re, in preajma olimpiadei).

— Ciți și care handbaliști fac par
te din lotul olimpic ?

— La ora actuală, 20. Pe posturi : 
portari — Munteanu, Buligan, Si-

în „Olimpiada
disputată pe un timp însorit pe pîr- 
tia trasată pe muntele Bielașnița, a 
fost dominată de schiorii americani 
frații Phil și Steve Mahre, clasați 
în această ordine, primul, cu 1’39” 
41/100 în cele două manșe, al doi
lea, cu l’39”62|'100. Medalia de bronz 
a revenit sportivului francez Didier 
Bouvet — F40”20/100.

Turneul olimpic de hochei pe 
gheață a fost ciștigat de selecționa
ta 'U.R.S.S., care in meciul decisiv 
a întrecut, cu scorul de 2—0 (1—0, 
1—0, 0—0), reprezentativa Ceho
slovaciei. Cu un scor similar : 2—0 
(1—0, 1—0, 0—0), in partida pentru 
locuj trei, echipa Suediei a învins 
formația Canadei.

După terminarea întrecerilor, pe 
patinoarul Zetra a avut loc festivi
tatea de Închidere a jocurilor. în 
sunetele muzicii „Marșul continente- 

mion ; conducători de joc — Bedi- 
van, Boroș, Ghimeș ; pivoți — Va- 
silca, Oprea, Vasilache, Mocanii ; 
interi — Stingă, M. Dumitru, Fol- 
ker, Roșea, Dogărescu ; extreme — 
Durau, Berbece, Măricel Voinea, Co- 
vaciu, Petre. La Los Angeles insă 
vom pleca cu 14-15, de aceea este 
interesul fiecăruia să se pregătească 
exemplar pentru a-și cîștiga loc in 
echipă.

— Cum s-au prezentat jucătorii la 
venirea de la cluburi ?

— Nu am avut încă o verificare a 
efortului ; putem aprecia, totuși, că 
în general noua formulă de campio
nat (chiar dacă nu este prea popu
lară) a servit scopului de a asigura 
handbaliștilor fruntași o densitate 
sporită cu jocuri tari, lăsînd și lotu
lui național timp suficient de pre
gătiri speciale. Cel puțin confruntă
rile dintre cele trei mari echipe de 
club — Steaua, Dinamo și Minaur 
— au fost foarte aproape de nivelul 
de solicitare internațională, asigu
rînd un bun nivel de joc selecțio- 
nabililor. Dacă am avea și mai mult 
decît trei echipe de valoare am pu
tea porni la lot de Ia un plafon de 
pregătire și mai ridicat.

albd“
lor", au defilat delegațiile celor 49 
de țări participante. Apoi fanfara a 
intonat imnurile de stat ale Greciei, 
țara de origine a olimpiadelor, Iu
goslaviei, gazda actualei ediții, și 
Canadei, unde va avea loc a XV-a 
ediție a „Olimpiadei albe". Mulțu
mind organizatorilor iugoslavi pen
tru excelentele condiții asigurate tu
turor concurenților, subliniind sem
nificația acestor întreceri olimpice ca 
expresie a înțelegerii și frăției ti
nerilor sportivi din toate continen
tele, președintele Comitetului Inter
național Olimpic, J. A. Samaranch, 
a declarat închisă cea de-a XlV-a 
ediție a J.O. de iarnă. în timp ce 
drapelul olimpic era coborît de pe 
catarg și era stinsă flacăra olimpi
că, pe tabelul electronic al patinoa
rului au apărut cuvintele : „La re
vedere, la Calgary, în 1983 !“.

— La ce volum și la ce intensita
te de muncă s-a ajuns in handbalul 
nostru ?

— La 1 000, 1 200 ore de antrena
ment pe an. Cind convocăm lotul, 
noi lucrăm in 10-11 ședințe pe săp- 
tămînă. împreună cu colegii mei mai 
tineri — maeștrii emeriți ai sportu
lui Radu Voina și Cornel Penu, 
antrenori la fel de buni cum au fost 
și ca jucători — pregătim echipa na
țională, din punct de vedere fizic, 
pentru un joc de o oră (plus pre
lungiri). Niciodată echipa noastră 
n-a fost înfrîntă din lipsă de rezis
tență fizică. Dar, în perioada an
trenamentelor complexe, facem șl 
pregătirea fizică tot cu mingea; dacă 
pasezi în alergare, dacă te aperi în 
continuă mișcare faci și condiție fi
zică, nu? Echipa trebuie să poată 
face față, stăpinind bine mingea, ori
cărui ritm de joc al adversarului. 
Or, nu poți juca repede la meci, 
dacă te antrenezi încet.

— Din ,acest punct de vedere, cam
pionatul vă ajută mai puțin. In cele 
mai multe meciuri, tempoul de joc 
este foarte lent, mai ales în cazul 
echipelor de mina a doua care tem
porizează jocul in fața echipelor de 
mina întii pentru a nu primi multe 
goluri.

— Așa este, din păcate. De aceea 
handbaliștii fruntași nu vin la lot cu 
deprinderea de a manevra mingea 
iute și trebuie să le creăm noi ase
menea deprindere. Deși, la lot n-ar 
trebui să-i învățăm, ci să-i perfec
ționăm. în aceste condiții, se înțe
lege că și antrenamentele sint de 
intensitate mult sporită față de cele 
de la club.

Gheorghe MITRO3

Azi, etapa a 19-a, 
în divizia „A“ de fotbal
Astăzi este programată etapa a 19-a 

a campionatului diviziei A la fotbal, 
care cuprinde următoarele meciuri : 
Rapid — Petrolul Ploiești (stadion 
Republicii) ; Dinamo — Politehnica 
Iași (stadion Dinamo) ; F.C. Baia 
Mare — Universitatea Craiova ; C.S. 
Tîrgoviște — F.C. Olt ; Dunărea 
C.S.U. Galați — Sportul studențesc ; 
F.C. Argeș Pitești — Chimia Rm. 
Vîlcea ; Corvinul Hunedoara — F.C. 
Bihor Oradea ; A.S.A. Tg. Mureș — 
Steaua ; S.C. Bacău — Jiul Petro
șani. Toate partidele vor începe la 
ora 14,30.
' Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de la 
toate jocurile etapei. Transmisia se 
va efectua pe programul I, în ca
drul emisiunii „Fotbal, minut cu mi
nut".
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Să înceteze cursa înarmărilor, 
să se treacă la dezarmare!

„Mai multe arme 
înseamnă mai puțină

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
Fostul reprezentant american la 
tratativele S.A.L.T., Paul Warnke, 
raliindu-se campaniei electorale a 
candidatului favorit al Partidului 
Democrat la președinția S.U.A., 
Walter. Mondale, și-a exprimat 
sprijinul pențru propunerea aces- 
tuia de înghețare condiționată a

j Reuniune a inițiatorilor

4 
) 

ț 
ț 
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Îșurat lucrările eoni 
„Medicii împotriva 
clear", la care at

BONN 20 (Agerpres). - La Koln 
a avut loc o reuniune a inițiato
rilor „Apelului de la Krefeld" pen
tru eliminarea armelor nucleare din 
Europa. In cadrul reuniunii a 
adoptat un amplu program de 
țiunl împotriva amplasării de

„Consecințele

fost 
ac- 
ra-

nucleare 
securitate"

producției, testării și amplasării 
noi arme nucleare și începerea 
negocieri cu U.R.S.S. pentru redu
cerea arsenalelor nucleare. „Mai 
multe arme nucleare înseamnă mai 
puțină securitate" — a spus Warnke, 
care, în anii 1977—1978, a deținut 
și funcția de director al Agenției 
pentru controlul armamentelor și 
dezarmare a S.U.A.

de 
de

„Apelului de la Krefeld"

chete nucleare pe pămîntul euro
pean.

După cum s-a anunțat, „Apelul 
de la Krefeld" a fost semnat pină 
in prezent de peste 5 milioane de 
locuitori ai R.F. Germania,

unui război nuclear
ar face imposibilă viața pe Pămînt"

DELHI. - La Delhi s-au desfă- 
conferlnței naționale 

i războiului nu- 
--------  , la care au participat oa- 
ț meni de știință din domeniul me- 
i diclnei, studențl în medicină, repre- 
’ zentanțl ai unor organizații ob- 
ț ștești. Luînd cuvlntul în cadrul con- 
ț ferinței, A. Rahman, directorul In-
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ț Mii de persoane au participat recent pe străzile Romei la o amplă de- 
ț monstrație împotriva amplasării pe teritoriul Europei de noi rachete cu 
ț rază medie de aqțiune, pentru eliberarea continentului de amenințarea 

nucleară

j Demonstrații în sprijinul retragerii Spaniei din O.T.O.

stitutului național de știință, 
nică și cercetări din India, a 
liniat că orice discuții privind po
sibilitatea desfășurării unui conflict 
nuclear „limitat" sînt lipsite de răs
pundere. Urmările unui război nu
clear ar face imposibilă viața pe 
Pămînt, a arătat vorbitorul.
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I MADRID 20 (Agerpres). — Zeci 
1 de mii de oameni du participat ieri 
ț in Spania la manifestații pentru 
l retragerea țării din alianța militară 
i N.A.T.O. 55 000 de persoane au 
? participat la marșul organizat intre 
’ Madrid și baza militară americană 
ț Torejon, cerind ieșirea din N.A.T.O., 
ț la care Spania a aderat in 1982.

Guvernul socialist care a. preluat 
puterea ulterior. a înghețat pro
cesul de integrare in alianță și s-a 
angajat să organizeze un referen
dum in această chestiune.

Sondaje de opinie recente, men
ționează agenția Reuter, care trans
mite știrea, arătă că majoritatea 
populației spaniole este decisă să 
voteze pentru ieșirea din N.A.T.O.

I

I
I
I.
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întrevedere intre ministrul de externe al 
României si ministrul de externe al Portugaliei

LISABONA. 20 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al Româ
niei, .Ștefan Andrei,. a avut .luni, la 
Lisabona, o întrevedere cu ministrul 
de externe al Portugaliei, Jaime 
Gama. Au fost discutate, cu acest 
prilej aspecte ale evoluției raportu
rilor bilaterale, ale amplificării și di
versificării relațiilor româno-portu- 
gheze și.îndeosebi a dialogului poli
tic și schimburilor economice.

Totodată, s-a făcut un schimb de 
vbderi asupra situației internaționa
le, cu precădere din Europa.

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

Au participat ambasadorul Româ
niei .la Lisabona, Larisa Munteanu, 
și ambasadorul Portugaliei la Bucu
rești, Sacadura Cabrai.

ORIENTUL MIJLOCIU
- BEIRUT 20 (Agerpres). — Luni 
au continuat ciocnirile armate la 
Beirut și in regiunea de munte si
tuată la est de capitala libaneză. 
Agențiile France Presse și A.P. re
latează că tiruri sporadice , cu artile
ria grea s-au produs după-amiază 
peste linia de demarcație care separă 
sectoarele de est și de .vest ale ca
pitalei Libanului. Asupra unor car
tiere de locuințe ale Beirutului, re
lativ îndepărtate de linia frontului, 
âu căzut obuze de mortiere. Duelu
rile de artilerie din zonă de munte, 
opunind unități ale armatei și miliții 
druze, s-âu concentrat în sectorul 
Souk El-Gharb.

Pe de altă parte, agenția France 
Presse transmite că avioane militare 
israeliene au survolat, luni diminea
ța, sudul Beirutului și zone din cen
trul Libanului. Postul de radio na
țional libanez a anunțat că și avioa
ne militare americane au efectuat, 
luni, zboruri deasupra Beirutului.

BEIRUT 20 (Agerpres). — Contin
gentul italian din cadrul Forței mul
tinaționale din Liban a fost retras 
luni din. Beirut în cea mai mare 
parte a sa, informează agențiile in
ternaționale de presă. Un purtător 
dp cuvint italian- citat de agenția 
Reuter a declarat că din totalul de

1 385 militari, cît numără contingen
tul, aproximativ 270 oameni vor fi 
amplasați pe o navă în largul coas
telor Libanului, 100 vor rămîne pe 
uscat, iar restul vor fi repatriați.

AMMAN 20 (Agerpres). — După 
cum informează agenția palestiniană 
de presă W.A.F.A., in orașul Nablus, 
de pe malul de vest al Iordanului, 
aflat sub ocupație israeliană, s-au 
desfășurat demonstrații împotriva 
autorităților de ocupație. Participan- 
ții au arborat drapelul palestinian, 
exprimîndu-și sprijinul față de Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei. Totodată, ei au condamnat mă
surile represive pe care autoritățile 
militare de ocupație le impun popu
lației palestiniene. Forțele israeliene 
au intervenit brutal pentru a dis
persa participanții la demonstrații.

Printre măsurile represive luate de 
autoritățile militare israeliene in ul
timele zile, agenția W.A.F.A. amin
tește condamnarea a trei palestinieni 
din Ramallah la 12 ani închisoare 
pentru acțiuni de rezistență împotri
va forțelor de ocupație. Totodată, 
forțele israeliene au pătruns in ta
băra. de refugiați palestinieni Qalan- 
dia, de lingă Ierusalim, și au arestat 
cîteva persoane.

Statele Africii australe își întăresc solidaritatea
MAPUTO 20 (Agerpres). — Pre

ședintele Mozambicului, Samora 
Machel, a declarat că pacea și sta
bilitatea în Africa australă consti
tuie o condiție indispensabilă pen
tru dezvoltarea economic^ și socia
lă a statelor din regiune. Luînd cu- 
vintul lâ încheierea lucrărilor Comi
siei interstatale asupra problemelor 
apărării și securității a. Conferinței 
de coordonare pentru dezvoltare a 
țărilor din sudul Africii (S.A.D.C.C.), 
Samora Machel a subliniat că a- 
părarea suveranității și integrității 
teritoriale in fața agresivității regi
mului de apartheid rămîne sar'cina 
prioritară a statelor membre ale 
S.A.D.C.C. Comunicatul consemnează 
apelul țăților participante la: întă
rirea solidarității statelor respective 
și la dezvoltarea cooperării dintre 
ele în materie de apărare și asigu
rarea securității.

Indonezia va promova 

o politică externă 

de prietenie și colaborare 

cu toate țările
JAKARTA (Agerpres). — într-o 

declarație făcută la Jakarta, pre
ședintele Indoneziei, Suharto, a re
levat că țara sa va promova o po
litică externă de prietenie și coo
perare cu toate statele, indiferent de 
sistemul lor social și politic, în in
teresul cauzei păcii, securității, pro
gresului și dreptății in lume — in
formează agenția Antara.

AMERICA LATINĂ
Pentru soluționarea pe cale pașnică a situației 

din America Centrală
CIUDAD DE MEXICO 20 (Ager

pres). — Partidul Socialist Unificat 
din Mexic și. Partidul Comunist din 
Spania, intr-un comunicat de presă 
dat publicității la Ciudad de Mexico, 
au condamnat intervențiile străine 
in regiune și și-au exprimat spri
jinul pentru acțiunile de pace în
treprinse în America Centrală de că
tre „Grupul de la Contadora" (Co
lumbia, Mexic, Panama și Venezue

la) — transmite agenția Prensa La
tina. Documentul afirmă, de aseme
nea, sprijinul celor două partide față 
de procesele de,, transformări demo
cratice din Nicaragua și din alte 
țări centroamericane, față de efor
turile acestor, state pentru o dezvol
tare economică în conformitate cu 
interesele naționale și aspirațiile ma
jore ale popoarelor din regiune.

URUGUAY : Frontul Amplu se pronunță în favoarea 
revenirii țării la un guvern civil

MONTEVIDEO 20 (Agerpres). — 
Frontul Amplu din Uruguay a lan
sat un apel populației să se mobi
lizeze în lupta pentru revenirea ță
rii la un regim civil — transmite 
agenția uruguayană de presă Pres- 
sur. Programul de acțiune dat pu-

blicității de Front a propus, In e- 
sență, operarea de modificări struc
turale în viața social-economică și 
politică uruguayană și promovarea, 
pe plan extern, a unei politici de 
nealiniere, precizează agenția.

BOLIVIA : Consultări în vederea depășirii dificultăților 
economice

LA PAZ 20 (Agerpres). — Pre
ședintele Boliviei, Hernan Siles 
Zuazo, a avut consultări succesive 
cu reprezentanții forțelor armate bo
liviene și ai Centralei Muncitorești 
Boliviene, transmite agenția Prensa 
Latina. Cu acest prilej, reprezentan
ții forțelor armate boliviene și-au 
exprimat'îngrijorarea in legătură cu 
„starea de criză economică și socia
lă" din Bolivia și au recomandat gă
sirea unor căi pentru un dialog 
constructiv între puterea executivă 
și masele populare..

La rîndul său, liderul Centralei 
Muncitorești Boliviene, Juan Lechin, 
a precizat că situația din țară" se 
datorează, între altele, „neîndeplini- 
rii angajamentelor pe care guvernul 
și le-a asumat față de oamenii mun
cii bolivieni" și a recomandat pu
terii executive șă elaboreze o poli
tică eficientă pentru „depășirea cri
zei și garantarea continuității pro
cesului național de transformări de
mocratice".

Decalajul dintre statele bogate și cele sărace 
continuă să se adincească

Concluziile unui
GENEVA (Agerpres). — în peri

oada 1960—1980, totalul veniturilor . 
naționale brute ale tuturor țărilor 
lumii a sporit cu 65 la sută față de 
cele două decenii anterioare, arată 
un raport dat. publicității la Geneva 
de Organizația Internațională a 
Muncii (O.I.M.).

Această creștere, precizează însă 
raportul, a fost inegal distribuită, 
cea mai mare parte revenind țări
lor dezvoltate și cea mai mică ce
lor sărace. în perioada menționată, 
ritmul anual, de •• creștere a venitu
rilor naționale ale statelor- îOcCiden-- 
tale industrializate a fost de 3,6 la

raport al 0.1.M.
sută, în timp ce în țările sărace 
acesta n-a depășit 1,2 la sută.

Odată cu sporirea veniturilor a 
crescut și calitatea vieții — cel mai 
evident. aspect fiind prelungirea du
ratei medii de viață. în țările cu cea 
mai redusă durată, aceasta a urcat 
de la 42 la 57 de ani.

Decalajul dintre statele bogate și 
cele sărace a continuat să se adip- 
cească în această perioadă. De pil
dă. ■ arată raportul O.I.M., in 11 țări 
în curs de dezvoltare cu o popu
lație totală de 90 milioane 'locuitori, 
in—perioada respectivă venitul—na
țional.a scăzut.

Fenomenul extinderii zonelor de deșert 
afectează peste 100 de țari

NAIROBI 20 (Agerpres). — Un 
studiu publicat la Nairobi de ex- 
perți ai Programului O.N.U. pentru 
mediul ambiant avertizează asupra 
consecințelor extinderii• zonelor de 
deșert, fenomen care afectează pes- 
te 100 de țări. hi prezent, aceste 
z,one ocupă 25 la sută, din suprafața 
globului, pe care trăiește peste 12 
la sută din populația Terrei. Auto
rii studiului apreciază că in cazul in 
care nu vor fi adoptate' măsuri ur
gente pentru oprirea extinderii de
șertului pină la sfirșitul secolului 
XX, agricultura va pierde- alte zeci 
de milioane de hectare de terenuri.

Extinderea zonelor, de deșert, care 
la sfirșitul secolului, ar putea ocupa 
peste 33 la sută din întreagă supra
față a PămintulUi — se subliniază 
in studiul Programului O.N.U. pen
tru mediul ambiant — este , nu nu
mai o problemă ecologică, ci. și una 
socială : se creează, mari dificultăți 
in sfera alimentației, iar populația 
este obligată să părăsească regiuni
le calamitate. Ofensiva deșertărilor 
asupra terenurilor agricole creează 
probleme sociale : deosebit de difi
cile mai ales în'țările in curs ' de 
dezvoltare.

pe scurt
’AGENȚIILE DE PRESA
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ÎNTREVEDERE. La Varșovia a 
avut loc o întrevedere între Woj
ciech Jaruzelski^ președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Polone, 
și secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, aflat in- 
tr-o vizită în Polonia. Secretarul 
general al O.N.U. a avut, de ase
menea, convorbiri cu ministrul' a- 
facerilor externe al R.P. Polone, 
Stefan Olszowski.

trecut, 120 de nave au staționat în 
porturi' fără Să fie utilizatei Aceste 
date reflectă, potrivit observatori
lor. criza prin care trec, in prezent, 
transporturile maritime 
din cauza conjuncturii 
generale nefavorabile.

ale R.F.G. 
economice

de munci- 
s-a îhche-

GREVA ■ celor ■ 15 000 
tori portuari din Peru 
iat cu victoria greviștilor. Admi
nistrațiile portuare au acceptat re
vendicările privind îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de viață ale 
docherilor.

NEGOCIERI. Reprezentanți ai 
guvernelor Statelor Unite și Japo
niei se întîlnesc săptămîna aceas
ta pentru a relua negocierile pri
vind fricțiunile comerciale dintre 
cele; do.uă. țări.. Autoritățile șnieri-t. ................     ...
cane cer Japoniei să importe mai tal de dezvoltare și modernizare a 
miȚlte. prpdușți americane pențrut^a’ învăț.ămmtului.. -Un loc.deosebit este , 
cpmpfepșa!.,șu:rpinsui japonez,',.dini■.i rezervat' .construcției de noi' școli 

și pregătirii de profesori și învăță
tori. Numai in cursul anului tre
cut, în Zimbabwe au fost inaugu
rate 44 de . noi școli, ceea ce a 
permis unui număr de 160 000 elevi 
să urmeze învățămintul mediu.

CREȘTERI DE PREȚURI. în Sta
tele Unite, prețurile la alimente au 
crescut in luna ianuarie in medie 
cu 2.7 la sută, s-a anunțat oficial 
la Washington. Creșteri — cele 
mai mări din anul 1980 — au fost 
înregistrate îndeosebi la pește, le
gume și carne de porc.

PROGRAM. în Zimbabwe a fost 
elaborat, un. .program .guvernâmen-

mijite.,prpdușș nm.fericahe pe.nțruj»a’
balanța comercială bilaterală, care, 
în 1983, a fost, de aproximativ 20 
miliarde dolari.

PRECIZARE. Argentina a făcut 
cunoscut Marii Britanii , că nu ac
ceptă ca începerea de negocieri a- 
supra arhipelagului Malvinelor 
(Falkland) să fife interpretată ca 
implicind renunțarea tacită la 
dreptul de suveranitate al Argen
tinei asupra, insulelor. Această pre
cizare a fost făcută de ministrul 
argentinian de externe, Dante Ca
puto, intr.-un interviu acordat zia
rului „Clarin" din Buenos' Aires.

CAPACITĂȚI DE TRANSPORT 
NEUTILIZATE. Potrivit datelor di
fuzate de Ministerul Transporturi
lor al R.F.G., tonajul flotei comer
ciale vesț-germane s-a redus in 
anul 1983 cu 5,8 la sută, respectiv 
cu 363 000 de tone. în cursul anului

RAPORT. Pină la sfirșitul acestui 
secol, in lume vor exista 25 de 
aglomerări urbane cu peste 10 mi
lioane de locuitori — s-a arătat in
tr-un raport prezentat la Confe
rința parlamentarilor din Asia pen
tru populație și dezvoltare, care se 
desfășoară la Delhi. 15 dintre aces-

„Prioritate nu înarmărilor, ci eradicării subdezvoltării și foametei in lumee‘
Penuria alimentară acută, cu cortegiul ei de suferințe, continuă să 

deterioreze condiția umană pe zone tot mai întinse ale globului. Numai 
o treime din populația statelor in curs de dezvoltare trăiește în zone a căror 
producție agricolă satisface integral nevoile interne' de hrană. Statele cu 
deficite de alimente și-au sporit mereu importurile, care se ridică în pre
zent la circa 100 milioane de tone pe an. Dar o asemenea cale nu mai 
poate fi urmată de majoritatea țărilor cu venituri scăzute, care trebuie 
să împartă resursele disponibile in devize între importurile de energie,

de utilaje și produse alimentare. De aceea căutarea unor căi și modali
tăți menite sa contribuie la eradicarea unuia dintre cele mai grave fla
geluri ce bîntuie planeta noastră - foametea - s-a aflat în centrul 
dezbaterilor ultimei Conferințe generale a Organizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O), care s-a desfășurat recent la 
Roma. Cu acest prilej, directorul general al F.A.O., EDOUARD SAOUMA, 
a avu.t amabilitatea să comenteze'.pentru ziarul „Scînteia" unele probleme 
abordate la conferință :

tea se vor afla in continentul asia
tic', numărul locuitorilor lor variind 
intre 11 și 20 milioane. .

ACCIDENTE RUTIERE. Portuga
lia se află in fruntea statisticilor 
vest-europene privind accidentele 
rutiere, cu un total de 55 611 acci
dente -înregistrate in 1983, soldate 
cu 2 240 de friorți și 41 763 de răniți 
—. scrie cotidianul '„Diario de No- 
ticias". Potrivit cotidianului, chel
tuielile determinate de aceste acci
dente se ridică la 25 miliarde de 
escudos.

CINCI GEMENI. Asmina Chlorou, 
. în virstă de 36' de .ani,, '.din Theba
■ (Grecia), a dat-naștere duminică la

■ cinci ‘gemetiiinTtrft's,n'Oi>:^n'ăscU(il —
ctire cirttăfbii! 200"‘și' 1 350
grame — trăiesc și sint in perfectă 
stare de sănătate.

O NAVA NIPONA, de.mare de
plasament, destinată transportului 
de. gaze lichefiatei a lovit in plin, 

'in strivitoarea Malacca, o navă 
singaporeză . de pescuit, care s-a 
scufundat imediat. Nave și avioane 
de ■ salvare, au început căutarea 
unor eventuali supraviețuitori.

INCENDIU. Un puternic incen
diu a cuprins luni una ' din sălile 
de așteptare ale aeroportului inter
național de la Karachi. în conse
cință, toate cursele cu decolarea de 
pe aefest aeroport au fost anulate. 
Pentru combaterea efectelor sinis
trului au intervenit numeroase 
echipe de pompieri.

— Situația alimentară mondială 
este mai mult decit preocupantă — 
a arătat interlocutorul. Adesea se 
trece cu vederea că peste un mi
liard de oameni trăiesc într-o sără
cie absolută, iar' din aceștia jumă
tate se află sub pragul malnutriției. 
Sintem deosebit de îngrijorați de 
cele 22 de țări din Africa occidenta
lă. orientală și australă, a căror 
populație — de circa 150 milioane 
— riscă să cunoască o foamete cum
plită.

Dar. dintre toate drepturile omu
lui. cel la o rație decentă de ali
mente nu este oare un drent fun
damental ? Iată de ce. In calitate de 
responsabil al principalei organiza
ții a Națiunilor Unite specializată 
în problemele agricole, am pledat 
necontenit pentru punerea în apli
care de către comunitatea interna
țională a unui sistem de .securitate 
alimentară mondială eficient si via
bil. Această problemă s-a aflat pe 
ordinea de zi a ultimei Conferințe 
generale a F.A.O.. care a aprobat 
conceptul lărgit de securitate ali
mentară.

După cum 6e știe, pină acum s-au 
avut in vedere numai măsuri desti
nate să garanteze disponibilitățile de 
alimente pentru perioade de recol
te slabe generalizate. Conceptul lăr
git de securitate alimentară mon
dială isi propune insă să meargă 
mai departe, adică să asigure tutu
ror locuitorilor planetei, in orice 
moment, accesul material si econo
mic la alimentele de bază, ținin- 
du-se seama de toți factorii care 
influențează capacitatea unei țări 
sau a unui individ de a produce 
sau procura hrana necesară. Noul 
concent pune astfel accentul ne ne-, 
cesitatea creșterii. îndeosebi in ță
rile deficitare, a producției de ce
reale și de alte alimente de bază. 
Ceea ce 6e impune în prezent este

continuarea consultărilor pentru a 
se lărgi consensul deja realizat asu
pra măsurilor specifice necesare 
transpunerii în practică a noului 
concept.

— Cum influențează actuala 
evoluție din domeniul comerțu
lui și relațiilor financiar-mone- 
tare internaționale asupra situa
ției agricole și alimentare din 
țările in curs de dezvoltare ?

. — Problemele comerciale si finan
ciare au un impact direct asupra 
situației alimentare. Am arătat acest 
lucru atît la Conferința generală a 
F.A.O.. cit si la sesiunea Consiliului 
Economic si Social al O.N.U. Este, 
în fapt., greu de imaginat cum ar 
putea țările sărace să-și finanțeze 
importurile de alimente atit timp 
cit ele nu reușesc să-si sporească 
încasările din exporturi. Or, actua
la criză a provocat, o adevărată pră
bușire a preturilor pe piețele pro
duselor de bază. în 1982. preturile 
au coborit la cele mai scăzute ni
veluri din ultimii 50 de ani. Cil 
excepția preturilor la petrol, cele la 
materiile prime agricole si produ
sele alimentare au scăzut cu 16 la 
sută între 1980 si 1981. apoi cu 17 
la sută în 1982. în întreaga perioadă 
postbelică, cursul produselor de 
bază a cunoscut ample fluctuații, in 
unele perioade ele fiind de chiar 
800 la sută. în 1981 și 1982. țările în 
curs de dezvoltare nenroducătoare 
de petrol au pierdut 34 miliarde de 
dolari ca urmare a schimburilor 
inegale. Stabilizarea preturilor pro
duselor de bază la niveluri remu
neratorii si liberalizarea progresivă 
a comerțului rămin deci probleme 
deosebit de importante pentru ță
rile în curs de dezvoltare. Din pă
cate. progresele realizate pină acum 
în această direcție sînt minore.

Soluționarea problemelor alimen
tare trebuie însă căutată atît Ia m-

J , .1
velul relațiilor Comerciale si finan
ciare internaționale, cit și la cel al 
politicilor interne ale țărilor în cau
ză. Este .necesar ca țările deficitare 
să depună toate eforturile pentru 
a-si spori producția de alimente. în 
același timip. oricit de ample ar fi. 
aceste eforturi, ele singure nu vor 
rezolva problema. De aceea, se im
pune o abordare globală a proble-

— Am arătat nu o dată că un gu
vern preocupat cu adevărat de secu
ritatea sa ar face mai bine să-si 
umple depozitele cu .cereale, nu cu 
bombe. Fostul cancelar al Austriei 
Bruno Kreisky a lansat de la tri
buna Conferinței generale a F.A.O. 
un apel în favoarea unui plan de 
ajutorare a țărilor in curs de dez
voltare.. Președintele Franței, Fran-
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mei dezvoltării, agricole si rurale, 
puternic integrată în procesul do 
transformări economice si sociale 
din țările respective,șl care să tină 
seama de toti' factorii, inclusiv de 
comerțul si ajutorul international.

— In declarația pe care ați 
făcut-o lâ ultima Conferință 
generală- a F.A.O. v-ați referit 
pe larg la absurditatea alocării 
unor imense resurse materiale, 
financiare, tehnologice și uma
ne in cursă înarmărilor, in timp 
ce milioane de oameni, îndeosebi 
copii, suferă de foame. In acest 
sens. România a propus redu
cerea cu 10—15 la sută ă cheltu
ielilor militare mondiale și uti
lizarea unei părți din fondurile 
astfel obținute in scopul spriji
nirii eforturilor țărilor in curs 
de dezvoltare de a-și spori pro
ducția alimentară și agricolă. 
Cum apreciați această propu
nere ?

țois Mitterrand, a făcut o propune
re similară la deschiderea ultimei 
Sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. 
Se pare că există o anumită con
vergență de vederi în . această pri
vință. Dar. cel puțin pină acum, 
pentru dezvoltarea agriculturii s-a 
acordat un ajutor de numai 1.60 de 
dolari pe locuitor. în timp ce pen
tru înarmări s-a alocat o sumă de 
aproape 200 de ori. mai mare. Toate 
proiectele realizate de Programul 
Alimentar Mondial. în cei 20 de am 
de activitate, se ridică, la o sumă 
de circa 200 de ori mai mică decit 
cheltuielile militare mondiale în- 
tr-un singur an.

Ce ar putea face F.A.O. în lume 
cu o parte din fondurile, care ar 
rezulta în urma aplicării propunerii 
României ? Studiul „AGRICULTU
RA : ORIZONT 2 000“, elaborat de 
F.A.O.. conține o analiză amănun
țită a perspectivelor producției si

cererii de alimente si de alte pro
duse agricole la sfirșitul secolului, 
cind se apreciază că populația glo
bului va fi de 6.2 miliarde fată de 
4.6 miliarde astăzi.. După acest stu
diu. o creștere a produsului națio
nal brut cu 4,5 la sută pe an in 
tarile în curs, de dezvoltare presu
pune o sporire a producției agricole 
cu .3,5 la sută. Producția agricolă ar 
trebui deci să crească de peste două 
dri între 1980 și anul 2000.

Un asemenea obiectiv nu va putea 
fi atins decit dacă1 va fi pace și 
dacă se vor ■ reduce cheltuielile rrii- 
litâre . mondiale, care astăzi depă
șesc de 30 de ori ajutorul oficial 
pentru dezvoltare. Căci investițiile 
anuale vor trebui să. atingă la sfir- 
situl secolului 100—1'30 miliarde de 
dolari, iar ajutorul extern acor
dat țărilor în curs de dezvoltare —• 
15—16 miliarde, in raport cu 5 mi
liarde în prezent. Este clar că acest 
efort nu vă putea fi făcut in con
dițiile creșterii poverii cheltuielilor 
militare. :De aceea, apreciez că sin
gura soluție este inversarea ordinii 
priorităților în lume : cursa înar
mărilor trebuie să cedeze locul unui 
efort colectiv îndreptat spre asigu
rarea unei reale, securități alimenta
re mondiale. Iar propunerea Româ
niei. țintește tocmai in această di
recție.

— Se, știe că, in curind, se ,va 
desfășura la București o reu
niune a „Grupului, celor 77“ . 
consacrată problemelor agricole

, și alimentare. Doriți să vă refe
riți la importanța acestui eveni
ment ?

— Reuniunea de la București în 
problemele cooperării între țările în 
curs de dezvoltare are o evidentă 
însemnătate. Ea va aborda. în spe
cial. programul de cooperare în do
meniul agricol și alimentar, adoptat 
la conferința ministerială a ..Grupu
lui celor 77“ de la. Caracas, din mai 
1981, Conferința amintită a adoptat 
un program de acțiune, care, cu- 
nrinzînd ansamblul problemelor le
gate de dezvoltare, acordă priorita
te sectoarelor agricole și alimenta
re. cooperării in domeniul cercetă
rii și dezvoltării rurale.

As dori ca la București să aibă 
loc o discuție reală. în special asu
pra obstacolelor care au limitat re
zultatele obținute în diferite dome
nii prioritare din programul de la

Caracas. La trei'ani după conferin
ța de la Caracas, reuniunea de la 
București oferă, o excelentă ocazie 
de a face bilanțul rezultatelor de 
pină acum și de a propune noi ac
țiuni.

în ce privește F.A.O.. atentia or
ganizației este îndreptată de mai 
multi ani asupra cooperării econo
mice si tehnice dintre țările în curs 
de dezvoltare, care se bucură de 
întregul nostru sprijin. De acest 
lucru am ținut seama si în progra
mul de lucru si bugetul F.A.O. pe 
1984—1985. Așteptăm rezultate con
crete de la . reuniunea de la Bucu
rești și nu vom precupeți nici un 
efort, pentru ca ea să fie un succes.

— Cum apreciați contribuția 
României la activitățile F.A.O. 
și ce perspective considerați că 
se deschid in fața cooperării 
dintre România și F.A.O.?

.— Relațiile dintre România și 
F.A.O. sint strînse în numeroase do
menii. Participarea constructivă a 
României la Conferința generală a 
F.A.O.. din noiembrie 1983. și cu- 
vîntarea reprezentantului român 
constituie dovezi ale sprijinului a- 
cordat activităților F.A.O.. progra
mului de lucru si bugetului organi
zației pe 1984—1985. în, același timp, 
România joacă un rol important in 
activitățile Biroului F.A.O. pentru 
Europa și. în special, la sesiunile 
Comisiei regionale pentru agricul
tură. Specialiști români participă la 
sa6e din cele zece rețele europene 
de cercetări în comun si' isi asumă 
o responsabilitate aparte in cadrul 
centrului de coordonare pentru 
floarea-soarelui, ca și în activită
țile centrului pentru soia de la In
stitutul de cercetări pentru cereale 
de. la Fundulea. Totodată, specia
liști' români participă la activitățile 
privind energiile regenerabile si 
conservarea indirectă a energiei.

Ia rîndul său. F.A.O. a aprobat 
recent. în cadrul programului de 
cooperare tehnică, . un proiect, de 
creare in România a unui centru 
de reproducție artificială a pește
lui. Cooperarea dintre România și 
F.A.O. este pe cît de veche, pe atit 
de activă si avem toate motivele să 
credem că această cooperare se va 
dezvolta si mai mult in viitor.

Convorbire realizată de 
<?h. CERCELESCU

Agendă 
diplomatică
© Erich . Honecker, secretar 

general al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.D.G., a avut convorbiri la 
BERLIN cu președintele Maltei, 
Agatha Barbara, cu acest prilej 
fiind . abordate probleme inter
naționale actuale și chestiuni 
bilaterale. © Milka Planinț, pre
ședintele Consiliului Executiv 
Federal al Iugoslaviei, a sosit 
la TRIPOLI; unde va avea con
vorbiri cu oficialitățile din Ja- 
mahi.ria Libiană privitoare la 
situația din Africa, Orientul Mij
lociu și din alte regiuni ale 
lumii și la căile de lărgire a 
cooperării bilaterale. @ La BEI
JING s-au desfășurat convorbiri 
intre Wu Xueqia.n, consilier de 
stat și ministru al afacerilor ex
terne al R.P. Chineze, și ministrul 
de externe al Voltei Superioare, 
Hama Arba Diallo, părțile pro- 
nunțîndu-se . împotriva interven
ției străine în treburile interne 
ale statelor africane. A fost, de 
asemenea, exprimată convin
gerea că relațiile de colaborare 
dintre cele două țări se vor 
dezvolta in continuare. © Aflat 
în vizită la BRUXELLES, pre
mierul israelian, Yitzhak Shamir, 
a conferit cu ministrul francez 
al relațiilor externe, Claude 
Cheysson, președinte în exerci
țiu al Consiliului ministerial al 
Pieței comune, despre coopera
rea economică dintre Israel și 
C.E.E. @ Ministrul afacerilor 
externe al Republicii Burundi, 
Laurent Nzeiylmana, a sosit la 
CAIRO, pentru o vizită de șase 
zile în Egipt, în cursul căreia 
va examina, cu ministrul de 
stat egiptean pentru afacerile 
externe, Boutros Ghali, căile de 
întărire a relațiilor bilaterale, 
precum și probleme referitoare 
ia apropiata reuniune a Consi
liului ministerial al Organizației 
Unității Africane — O.U.A., care 
va avea loc săptămîna viitoare 
la Addis Abeba. (Agerpres)
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