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PROPUNERILE OAMENILOR MUNCII 
ÎN ADUNĂRILE GENERALE

- aplicate fără intirziere în fiecare întreprindere, la fiecare loc de muncă, 
pentru a pune în valoare noi resurse de creștere a producției, 

productivității și eficienței economice!
„Trebuie să facem totul ca adunările generale ale oamenilor muncii, 

consiliile de conducere să asigure dezbaterea largă a sarcinilor ce revin fie
cărui colectiv, să stimuleze puternic inițiativa creatoare a maselor în înfăp
tuirea exemplară a planului de dezvoltare economico-sociălă, să antreneze 
oamenii muncii în stabilirea celor mai eficiente măsuri pentru realizarea 
unei calități noi în toate domeniile de activitate".

NICOLAE CEAUȘESCU
Adunările generale aîe oamenilor 

muncii — foruri supreme ale auto- 
conducerii muncitorești — se afir
mă cu fiecare nouă rundă prin 
contribuții concrete remarcabile la 
realizarea sarcinilor economice, la 
dezvoltarea democrației socialiste 
In România. Este o realitate bine 
cunoscută că in țara noastră s-a 
constituit și funcționează un sistem 
democratic unic in felul său, in 
toate domeniile vieții economice, 
sociale și politice ; un sistem ori
ginal, propriu, elaborat și perfec
ționat continuu de partidul nos
tru, de secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu ; un sis
tem care asigură cadrul optim 
pentru afirmarea inițiativei munci
torești, a spiritului gospodăresc și 
creator al clasei noastre muncitoa
re, al întregului popor.

După cum se știe, in intrea- 
ga țară s-au desfășurat adu
nările generale ale oamenilor 
muncii din industrie, construcții, 
transporturi, telecomunicații, din 
unitățile agricole, institutele de 
cercetare științifică și inginerie teh
nologică și din alte unități econo
mice, care au analizat, pe bază de 
bilanț, rezultatele obținute în înde
plinirea planului pe anul trecut și 
au dezbătut șl adoptat măsurile ne
cesare în vederea realizării în cele 
mai bune condiții a sarcinilor de

plan pe anul 1984 șl a angajamen
telor asumate în întrecerea socia
listă.

De la tribuna adunărilor gene
rale din întreaga țară au fost rosti
te de muncitori și specialiști punc
te de vedere limpezi, s-au formulat

ale Identificării de noi soluții teh
nice, organizatorice și politice pen
tru înlăturarea neajunsurilor, pen
tru îmbunătățirea radicală a între
gii activități economice și afirmarea 
plenară a autoconducerii muncito
rești.

Răspunderi ale organizațiilor de partid 
si consiliilor oamenilor muncii 

pentru înfăptuirea programelor adoptate
critici și propuneri pentru a se asi
gura ridicarea pe o treaptă superi
oară a activității din toate comnar- 
timentele unităților economice. Des
fășurate în atmosfera de puternic 
entuziasm cu care comuniștii, oa
menii muncii, întregul popor se 
pregătesc să întîmpine a 40-a ani
versare a revoluției de eliberare so
cială și națională și cel de-al XIII- 
lea Congres al partidului, adunările 
generale au constituit adevărate 
tribune • ale afirmării ideilor;-iniția
tivelor și experiențelor valoroase,

Secretarul general al partidului 
a subliniat în repetate rînduri că 
nu există problemă economică sau 
socială, oricît de complexă ar fi 
aceasta, care să nu poată fi soluțio
nată în cele mai bune condiții 
atunci cînd este supusă dezbaterii 
colective. Prin întreaga lor desfă
șurare, adunările generale ale oa
menilor muncii au îmbogățit tezau
rul gîndirii colective cu numeroase 
idei și propuneri care vor contribui 
la înfăptuirea obiectivelor majore 
stabilite de conducerea partidului

pentru acest an hotărîtor al cinci
nalului, Ia realizarea neabătută a 
sarcinilor stabilite de recenta șe
dință a Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. ; idei și pro
puneri care, traduse în viață, 
vor asigura creșterea produc
ției și eficienței economice, idei 
și propuneri care vor marca 
un nou și important pas îna
inte în realizarea unei calități noi, 
superioare în toate sectoarele eco
nomiei naționale, idei și propuneri 
care vor duce, cu certitudine, la 
aplicarea fermă a măsurilor stabi
lite recent de conducerea partidu
lui pentru perfecționarea mecanis
mului economico-financiar și afir
marea mai puternică a autocondu
cerii și autogestiunii muncitorești.

Hotărîrile-program adoptate de 
adunările generale ale oamenilor 
muncii — îmbogățite cu propuneri
le reieșite din dezbateri — concen
trează eforturile colectivelor de în
treprinderi spre realizarea ritmică 
și integrală, la fiecare sortiment, a 
planului la producția fizică, înde
plinirea exemplară și în condiții de. 
calitate ireproșabilă a sarcinilor de 
export, reducerea costurilor de pro
ducție și, îndeosebi, a consumurilor 
materiale, spre creșterea mai ac
centuată a productivității muncii,
(Continuare în pag. a V-a)
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In această perioadă, importante forțe uma
ne, mijloace tehnice și resurse materiale sînt 
concentrate pentru înfăptuirea obiectivelor 
stabilite pentru acest an în Programul națio
nal de îmbunătățiri funciare. Acest program, 
elaborat din inițiativa și cu contribuția hotă- 
rîtoare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general a| partidului, se impune 
atenției întregii țări prin amploarea și cute
zanța obiectivelor prevăzute, el constituind, 
din acest punct de vedere, o măreață operă 
de transformare a naturii, cea mai importantă 
lucrare realizată în țara noastră, cu un rol 
determinant pentru dezvoltarea puternică a 
agriculturii, pentru progresul economiei na
ționale.

Așa cum sublinia secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, avînd 
în vedere importanța și complexitatea acestui 
program, este necesar ca pînă în anul 1990, 
deci pînă la realizarea lui completă, el să se 
afle permanent în centrul activității partidului 
și guvernului, a întregului popor.

Corespunzător prevederilor cuprinse în pro
gram, in această etapă, eșalonată pînă în 
anul 1985, suprafața irigată trebuie să ajungă 
la 4 milioane hectare amenajate. Pînă în anul 
1985, în județele Constanța, Tulcea, Brăila, Olt 
și în sectorul agricol Ilfov, zone puternic afec
tate de lipsa precipitațiilor, întreaga suprafa
ță agricolă va fi amenajată pentru irigații. De 
aici și obiectivele de o deosebită însemnătate 
stabilite pentru acest an, în care trebuie să se 
execute amenajări noi de irigații pe circa 
200 000 hectare, lucrări de desecare în siste
me noi, drenaje și completări în sistemele 
vechi pe 150 000 hectare și combaterea ero
ziunii solului pe circa 140 000 hectare. Este 
deci mult de lucru și, pentru realizarea aces
tui mare volum de lucrări, este nevoie de efor
tul unit al țărănimii, al tuturor locuitorilor de 
la sate, al clasei muncitoare, specialiștilor și 
tineretului.

RELATAM ÎN PAGINA A III-A CITEVA 
SECVENȚE DIN ACTIVITATEA TENACE 
CARE SE DESFĂȘOARĂ IN ACESTE ZILE 
Șl TREBUIE SA SE DESFĂȘOARE IN 
CONTINUARE Șl MAI INTENS PENTRU 
ÎNFĂPTUIREA PREVEDERILOR PROGRA
MULUI DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE.

La Piatra, canalul magistral de aducțiune a apei în 
sistemul de irigații Viișoara este curățat de mii cu 

utilaje de mare capacitate

TELEGRAMA AGRESATA TOVARĂȘULUI NIME CEAUSESCU
de adunarea generală a oamenilor muncii de la Combinatul minier Valea Jiului 

CĂRBUNE MAI MULT, DE BUNĂ CALITATE!
tone cărbune net, din care 373 000 
tone huilă spălată pentru cocs și 
semicocs. Totodată, participanții au 
subliniat eficiența deosebită a mă
surilor adoptate după aplicarea 
noului program de lucru în subte
ran și a generalizării acordului glo
bal. Pe această cale s-a obținut o 
creștere a productivității muncii cu

40 de ani de mari izbânzi
sub stindardul partidului

în cadrul adunării generale a oa
menilor muncii de la Combinatul 
minier Valea Jiului, analizîndu-se 
cu înaltă responsabilitate comunis
tă activitatea pe anul 1983, au fost 
evidențiate rezultatele obținute a- 
nul trecut, care sînt superioare ce
lor din anul 19Ș2 cu aproape 1 mi
lion tone de cărbune brut, 640 000

Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar 
general, că în luna ianuarie din acest an, ca urmare 
a materializării măsurilor întreprinse și a ajutorului 
primit din partea conducerii de partid și dc stat, am 
depășit pianul producției fizice cu peste 18 000 tone 
cărbune brut, din care 17 740 tone huilă supusă spălării.

Sub impulsul cuvintărilor dumneavoastră Ia plenara 
Comitotului Central al partidului din 14—15 noiembrie 
1983 și la recenta consfătuire de lucru de Ia C.C. al 
P.C.R. — documente de inestimabilă valoare teoretică 
și practică, avind permanent exemplul dumneavoastră, 
vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom munci cu întreaga noastră competență și forță 
creatoare pentru a ne îndeplini expmplar sarcinile ce 
ne revin din planul național unio de dezvoltare eco-

peste 21 la sută față de nivelul 
anului anterior.

în telegrama adresată, cu acest 
prilej, C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral a! partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, de 
participanții la adunare, se arată, 
între altele :

nomico-socială a patriei elaborat de Congresul al 
XII-lea și Conferința Națională ale partidului, cu pri
vire Ia obținerea intr-un timp cit mai scurt a inde
pendenței energetice a țării.

Asemenea întregului partid și popor, sintem hotăriți 
să intîmpinăm aniversarea a 40 de ani de Ia victoria 
revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă și Congresul ai XIII-lea al Parti
dului Comunist Român cu rezultate tot mai mari, pe 
măsura grijii deosebite de care ne bucurăm din partea 
partidului și statului, a dumneavoastră personal, și să 

■ ne sporim iot mai mult aportul la înflorirea și prospe
ritatea României socialiste, la creșterea bunăstării 
materiale și spirituale a minerilor, a întregului nostru 
popor.

EXEMPLUL COMUNIȘTILOR 
-prin fapte de muncă exemplară!

Cînd se vorbește despre disciplină 
5n general se înțelege obligația res
pectării unor norme și reguli fie la 
locul de muncă, fie în viața de zi cu 
zi. Pentru comuniști disciplina de 
partid include firește și aceste exi
gențe. în același timp ea presupune 
participarea lor, în deplină cunoștin
ță de cauză și cu întreaga capacitate, 
la atingerea unor țeluri supreme, 
disciplina fiind astfel un concept 
-deschis permanent îmbogățirii cu 
noi sensuri în raport direct cu suc
cesiunea ascendentă a etapelor de 
edificare socialistă pe care le străba
tem. în acest sens, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta că „Îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor mari care revin 
partidului nostru impune Întărirea 
necontenită a disciplinei de partid". 
O asemenea sarcină o reprezintă și 
ridicarea calității și competitivității 
produselor, un imperativ economic 
de stringentă actualitate. Pornind de 
Ia înțelegerea acestei necesități, co
mitetul de partid de la COMBINA- , 
TUL PETROCHIMIC PITEȘTI a sta
bilit direcțiile sale de acțiune, prin
tre care și îmbunătățirea tehnolo
giilor de fabricație. O astfel de per
fecționare era reclamată și de turbo- 
genefatoarele de înaltă turație. Co
muniștii Aurel Ungureanu, Constan
tin Turigă, Ion Priboi, Vasile Cris
tian, Gheorghe Preda, Marin Marin, 
Anghel Dumitrescu și alții nu s-au 
mulțumit să efectueze lucrările pre
văzute în termenele stabilite, ci și-au 
cerut lor, ca membri de partid, 
care-și cunosc bine îndatoririle su
plimentare ce le revin, să le execute 
înainte de termen, ceea ce a presu
pus efort creator, acumularea de cu

noștințe, organizarea minuțioasă a 
muncii. Prin îndeplinirea acestui an
gajament, la această lucrare comu
niștii au conferit disciplinei de 
partid măsura concretă a realizări
lor efective : timp ciștigat pentru a 
produce suplimentar 600 tone aroma-

0 experiență ce se impune 
atenției prin Legarea strin- 
să a muncii politice de sar-* 
cinile curente și de per
spectivă, prin participarea 
responsabilă a tuturor co
muniștilor la înfăptuirea 

hotărîrilor

te, 2 060 tone polietilenă, 3 000 tone 
etilenă, 300 tone detol. Un exemplu 
dintre multe altele care, luate laolal
tă, definesc personalitatea tinărului 
colectiv de muncă de la combinatul 
piteștean. Anul 1982 a însemnat mo
mentul maturității, cînd, pentru pri
ma oară, colectivul se înscrie cu rea
lizări peste plan, iar 1983, anul con
firmării depline a acestei maturități. 
Cu un personal cu 20 la sută mai 
mic decît în 1981, combinatul a ob
ținut anul ’trecut o producție cu 41 
la sută mai mare. Petrochimiștii au 
consemnat depășiri la toți indicato
rii de plan : la producția netă — 10,5

la sută, la export — 10,6 la sută, 
cheltuielile la o mie de lei produc- 
ție-marfă au fost reduse cu 14,7 lei, 
ceea ce înseamnă o economie de 
aproape o sută milioane lei. Produse 
peste plan : la sulf — 77,7 la sută, la 
normal parafină — 17,2 la sută, la 
benzen — 15,3, la alcool etilic — 29,8, 
la teripolimeri — 25 și așa mai de
parte.

Pentru a ajunge la omogenizarea 
de astăzi a colectivului, organizația 
de partid a acționat in două direcții : 
în primul rind s-a înscris ea însăși 
în procesul maturizării prin creș
terea capacității sale organizatorice 
și politice. în al doilea rind, conse
cința directă a îmbunătățirii propriei 
activități, și-a sporit forța de in
fluențare a masei de oameni ai mun
cii, de mobilizare a lor la îndepli
nirea planului de producție al com
binatului. afirmîndu-și astfel cu pu
tere rolul de conducător politic la 
locul de muncă.

„Munca de organizare, de reparti
zare a forțelor și de cuprindere a 
tuturor sectoarelor de activitate este 
esențială pentru o bună conducere de 
partid și de stat" — sublinia tovară
șul Nicolae Ceaușescu Ia Consfă
tuirea de la Mangalia din anul tre
cut. Este o exigență care caracteri
zează în ansamblu activitatea comu
niștilor din marele combinat piteș
tean. De pildă, programul comitetu
lui de partid privind acțiunile și mă-

Constantin VARVARA 
Gheorqhe CIRSTEA

Să vezi Bistrița In zorii 
zilei, ninsoarea să te intim- 
pine pe peron ca un prie
ten uitat în adolescență — 
cea mai frumoasă ninsoare 
a anului V- tu să cauți ima
ginea mai de demult a Bis-' 
triței sau cea de mai în
coace, Bistrița de acum 
zece-cincisprezece ani. în 
autobuz să încerci, potrivit 
unui vechi obicei, să ghi
cești ocupația fiecăruia 
după puținele schimburi de 
cuvinte. Sînt cîțiva din
tre miile de oameni 
care lucrează în între
prinderile de pe platfor
ma industrială a orașului 
— la „Netex“, la întreprin
derea de utilaj tehnologic, 
la întreprinderea mecanică, 
la întreprinderea de sticlă
rie pentru menaj, la Com
binatul de prelucrare a 
lemnului, la întreprinderea 
de produse electrotehnice 
sau Ia alte fabrici și uzine 
răsărite pe locul unde alt- 
cîndva era o mlaștină... 
Bistrița nu mai este o nou
tate în peisajul industrial 
al țării. Bistrița este o 
pagină frumoasă, densă, 
din densa istorie a con
strucției socialiste în țara 
noastră, care vorbește 
convingător despre schim
bările profunde petrecute 
în dezvoltarea economico- 
sociălă a unor zone ră
mase în urmă, despre în
florirea lor ca urmare a 
transpunerii în viață a 
politicii de dezvoltare ar
monioasă a tuturor zonelor

țării, politică promovată 
consecvent, îndeosebi după 
Congresul al IX-lea al 
partidului. în 1955 Bis
trița se regăsea în evi
dențele statistice cu nouă 
produse industriale. Acum 
realizează pentru economia 
națională circa 80 de pro-

și-au făcut loc și care au 
un prestigiu de-acum con
solidat in Bistrița — chi- 
zmiști, electroniști, construc
tori de mașini, metalurgiști, 
ca să dăm doar citeva 
exemple). Acum au apărut 
cartiere întregi de blocuri, 
preluînd și prelungind în

intrarea în producție, de Ia 
o zi la alta, a noi și noi 
capacități.

In urmă cu aproape doi 
ani și jumătate, vizitind 
din nou Bistrița, secretarul 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
spunea : „Astăzi în toate

ÎNTR-0 SĂPTĂM1NĂ 
CÎT ÎNTR-UN AN!Bistrița - o ilustrare convingătoare a roadelor politicii partidului de dezvoltare armonioasă a tuturor zonelor țării

duse principale, dintre care 
unele bine cunoscute și pe 
piața externă.

Dar orașul ? Acum 15 ani 
existau doar două blocuri 
in Bistrița. Și o fabrică de 
lapte. Și atelierul metalur
gic „Rapid", mîndria indus
triei locale, echipat cu 2—3 
strunguri, cu foaie și cu tot 
dichisul, ca o statornică a- 
mintire a breslelor ! (Bres
lele de odinioară, numeroa
se față de cite existau 'în 
alte orașe, dar,’ totuși, atîl 
de puține față de mulțimea 
„breslelor" moderne care

inspirata lor arhitectură li
niile stilului local, clădiri 
care se armonizează per
fect cu altele conservate de 
secole, amintind de burgul 
de odinioară.

Începînd din 1970 s-au 
făcut aici investiții masive, 
s-au construit fabrici, 
uzine, o modernă platfor
mă industrială, ritmul me
diu anual de creștere a 
producției industriale in 
cincinalul 1976—1980 — 
peste 21 la sută, net supe
rior mediei pe țară — fiind 
determinat, in principal, de

județele patriei noastre am 
construit puternice între
prinderi industriale, care 
au schințbat fundamental 
priveliștea orașelor și sate
lor, dar, mai cu seamă, 
viața oamenilor. Cine do
rește să vadă cum s-a în
făptuit această politică, să 
vină Ia Bistrița ! Aici, in
tr-adevăr, in cîțiva ani, am 
reușit să construim o in
dustrie care constituie o 
mîndrie pentru întreaga 
țară !“.

— în urma .vizitei secre
tarului general al partidu

lui — ne spune inginerul 
Valeriu Bodeanu, directorul 
întreprinderii de produse 
electrotehnice — s-a de
clanșat și în industria ju
dețului nostru o etapă 
nouă, ținind de o calitate 
nouă, superioară. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a anali
zat, la fața locului, împreu
nă cu muncitorii și specia
liștii, modul in care s-a în
făptuit aici, la Bistrița, 
programul de industrializa
re socialistă. A avut înalte 
cuvinte de apreciere ; ne-a 
atras insă atenția că o ase
menea zestre industrială 
trebuie valorificată mal in
tens, la adevărata sa va
loare. în prezent sintem 
angajați cu toate forțele 
pentru a transpune în via
ță, în spirit revoluționar, 
prețioasele indicații care ne 
călăuzesc in bătălia calită
ții' și a eficienței.

După „dimineața" primi
lor pași pe făgașul indus
trializării socialiste, după 
dimineața primelor produse 
livrate economiei naționale, 
orizontul are acum, aici, 
culoarea unei noi dimineți. 
A maturității, a angajării 
depline, responsabile în 
realizarea unei noi calități 
a muncii. într-un județ 
care produce acum într-o 
singură' săptămînă cit pro
ducea, cu un deceniu și ju
mătate în urmă, în cu
prinsul unui an întreg.

Ani ca FEORESCU

(Continuare în pag. a IV-a)
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ADUNĂRILE GENERALE ALE OAMENILOR MUNCII
Ideile și propunerile - bogat tezaur al muncitorești - să fie neîntîrziat

aplicate, în interesul perfecționării întregii activități economice
r LA ÎNTREPRINDEREA DE MECANICĂ FINĂ-BUCUREȘTI

Un rezultat practic 
al gîndirii colective:

peste 300 de propuneri

Experiența proprie, 
valoroasă—mai larg,

mai temeinic fructificată!
Mai intîi un fapt : în re

centa adunare generală a oa
menilor muncii de la între
prinderea de mecanică fină 
din București s-a prezentat și 
aprobat un program unio de 
măsuri, cu nu mai puțin de 
300 de obiective și propuneți 
concrete pentru Îmbunătățirea 
continuă a activității producti
ve șî creșterea eficienței eco
nomice în anul 1984, multe 
dintre ele formulate în adună
rile. anterioare ținute pe sec
ții și ateliere. Un fapt semni
ficativ care exprimă cit se 
poate de convingător forța și 
importanța acestui for demo
cratic al autoconducerii mun
citorești. Vineri, 24 februarie, 
la trei săptămîni de Ia aduna
rea generală, revedem acest 
bogat program de măsuri îm
preună cu secretarul comite
tului de partid.

Credeam, intr-adevăr, că 
oamenii muncii din întreprin
dere nici nu-și puteau propu
ne mai mult pentru activitatea 
unui an de zile. Și, totuși, alte 
cîteva file se adăugaseră a- 
cestui tezaur al gîndirii colec
tive. Conținutul lor ? încă 25 
de propuneri făcute chiar în 
timpul adunării generale.

— Cum se explică acest nu
măr mare de propuneri făcute 
de oamenii muncii ? — ne a- 
dresăm tovarășului Stelian 
Chiru, secretarul comitetului 
de partid din întreprindere.

— Să știți că răspunsul este 
cit se poate de simplu : oame
nii s-au convins de-a lungul 
anilor că propunerile lor sint 
analizate atent de organele de 
conducere colectivă din între
prindere și aplicate fără nici 
un fel de excepție atunci cînd 
se dovedeso utile și necesare.

Cum se acționează pentru 
aplicarea propunerilor oame
nilor muncii ?

PROGRAMUL UNIC DE 
MĂSURI PREVEDE: „A- 
similarea în fabricație a 
unui număr de 65 produse 
noi, care vor asigura re
ducerea efortului valutar 
la alte unități din țară cu 
204 milioane lei pe an 
și diminuarea importului 
propriu de completare cu 
16 milioane Iei pe an".

Ne oprim la un subcapitol al 
acestei prevederi din progra
mul unic de măsuri : asimi
larea în fabricație a „filierelor 
din segmenți" pentru metale 
neferoase, inelelor de etanșare 
a pompelor pentru apă grea, 
scaunelor de supape pentru e- 
chipamentul petrolier. Pe au
torul acestei propuneri, ingi
nerul Octavian Cbirîlă, șeful 
secției de carburi metalice, îl 
găsim alături de rectificatorul 
Marin Ilie, căruia îi dădea cî
teva amănunte tehnice în le
gătură cu execuția unui tip 
nou da „filieră din segmenți".

— Se pare că ar fi inutil să 
vă mai întrebăm cum se acțio
nează pentru aplicarea pro
punerii făcute în adunarea ge
nerală.-

— Avem dotarea necesară 
și deci trebuia să ne' pro
punem să fabricăm aceste pro
duse, care vor elimina impor
tul la alte întreprinderi din 
țară. Este vorba de o adevă
rată reacție în lanț. O serie de 
unități, cum ar fi „Electropu- 
tere“ Craiova sau „Precizia" 
din Săcele, folosesc profile din 
cupru, care pînă acum se im
portau. S-a pus problema ca 
aceste profile șă fie asimilate

SemnifiCativ este faptul că, 
în cadrul dezbaterilor din 
adunarea generală a oameni
lor muncii de la Combinatul 

. .siderurgic. Hunedoara, toți cei 
care au luat 
referit în mod 
blemele cele 
ale înfăptuirii 
portante ce Ie 
an de a asigura metal mai 
mult, de calitate superioară, 
corespunzător cerințelor eco
nomiei naționale.

S-a pornit de Ia un fapt: 
anul trecut, comparativ cu 
1982, ponderea oțelurilor ela- 

. borate în instalațiile de dega- 
zăre, tratare în vid și retopire 
electrică sub zgură a crescut 
cu 25,59 la. sută. Prin aceste 
procedee se fabrică oțel eu 
calități și caracteristici tehni
ce superioare. ' in acest sens, 
atît darea de seamă, bit și 
oțelării care au participat Ia 
dezbateri au subliniat că este 
doar un îheeput de drum : 
esențial este acum să fie lua
te cele mai -eficiente măsuri 
în vederea realizării integra
le a .. prevederilor planului. 
Bunăoară, în anul 1984 volu
mul producției de oțeluri car
bon de bună calitate, slab 
aliate și aliate trebuie să 
crească cu 43 090 tone, iar 
ponderea oțelurilor pentru 
rulmenți și oțel inoxidabil va 
spori la 33,6 la sută in totalul 
oțelurilor aliate. în mod co
respunzător, producția de la- 

. minate își va lărgi gama sor
timentală și tipodimensională 
în vederea înlocuirii importu
rilor și creșterii producției 
proprii de laminate de calita
te superioară.

Pornind de Ia aceste co
mandamente majore, siderur
giștii și-au analizat cu mult 
discernămint activitatea din 
anul trecut, exprimindp-și 
convingerea că trebuie puse 
mai bine in valoare resursele 
interne privind perfecționarea 
organizării muncii, aplicarea 
de noi tehnologii și generali
zarea experienței acumulate 
în decursul anilor. - * ’

In cuvîntul lor, oțelarul 
Cornel Rusu de la OSM-2 și 
ing. Ion Cioroianu, directorul 
uzinei de oțelării, amintind 
greutățile intimpinate în sec
toarele in care lucrează din 
cauza. aprovizionării nerit
mice și în structura co
respunzătoare, cu feroaliaje, 
materiale refractare, plăci și 
prafuri de turnare și electrozi 
de grafit, au stăruit mai ales 
asupra deficiențelor din pro- _____ ______,_____ ..
pria activitate, propunînd și șurat normal în toate 
căile Ce trebuie urmate’pentru riîle, producția de oțel

strat în adunarea generală, 
datorită unor imperfecțiuni 
în organizarea și conducerea 
proceselor de elaborare și 
turnare a oțelurilor, precum și 
în ■’ întreținerea și exploatarea 
cuptoarelor și a unor insta
lații din oțelării, în unele ca
zuri s-au obținut 
mai mici decît s-ar fi 
realiza. După un calcul 
de un specialist, dacă 
sul de. producție s-ar fi

zare, decarburare șî aliere în 
vid de la Op 1 și punerea în 
funcțiune a unei noi instalații 
de tratare a oțelului in afara 
cuptorului Iâ OE 2.

De asemenea, s-a propus să 
fie Înscris în programul de 
măsuri ca serviciul aprovizio
nare și conducerea uzinei nr. 
3 să urmărească mai îndea
proape realizarea balanței de 
metal pentru oțelării. în așa 
fel incit,’ la rîndul lor, Oțelării 
să poată asigura, în încărcă
tura metalică, o pondere a 
fierului vechi de 65 la sută, 
cu o greutate volumetrică de 
1,3 tone pe metru cub. In ș- 
celași timp, pentru asigurarea 
desfășurării normale a proce
selor tehnologice, s-a propus 
urgentarea montării liniei de 
rulare și a. podului rulant în 
consolă la oțelăria electrică 
nr. 2, punerii în funcțiune a 
instalației de văruit 4 oale
lor de zgură, refaceri! unor 
linii de căi ferate, extinderii 
utilizării tehnologiilor de Obți
nere a oțelului de calitate su
perioară prin injectare de ma
teriale pulverulente in baia 
metalică, pregătirii încărca- ’ 
turii metalice pentru oțelu
rile inoxidabile pe grupe de 
mărci de oțeluri in scopul În
cadrării stricte în prescripțiile 
calitative stabilite.

Desfășurată într-o atmosferă 
de profund democratism mun
citoresc, într-un spirit de exi
gență și răspundere, propriu 
comuniștilor, tuturor siderur- 
giștilor hunedoreni, adunarea 
generală a adoptat un cuprin
zător program de acțiune, pe 
care cei prezenți s-au angajat 
să-I aplice în viață întocmai,' 
manifestindu-și hotărîrea să 
cinstească prin remarcabile 
fapte de muncă mărețele eve
nimente ale acestui an — a 
40-a aniversare a revoluției 
de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimpe- 
rialistă și Congresul al 
XlII-lea al partidului.

Sabin CERBU 
corespondentul „Sctnteli*

Am și executat primele cut, iar acum "se studiază po
sibilitatea extinderii lucrului 
Ia mai multe mașini și la 
rectificarea plană a plăcilor.

PROGRAMUL UNIC DE 
MASURI PREVEDE : 
„Proiectarea de platouri 
rabatabile pentru mașinile 
de rectificat, astfel incit 
să se asigure creșterea 
productivității muncii la 
execuția “
plexe".

Propunerea 
gadă Iordan 
fapt, numai realizarea de pla
touri rabatabile pentru. dota
rea mașinilor de rectificai din 
secția sculărie a întreprin
derii. Proiectanții au preluat 
insă această idee, care vă re
voluționa însăși producția de 
scule a întreprinderii. Altfel 
spus, se va trece la fabricația ■ 
pe scară industrială a unor 
asemenea platouri rabatabile, 
care vor fi livrate intr-o prima 
etapă celorlalte întreprinderi 
din cadrul centralei indus
triale, iar apoi — la cerere — 
tuturor unităților care au în 
dotare mașini de rectificat. 
Proiectarea noilor tipuri de 
platouri a și început.

PROGRAMUL UNIC DE 
MASURI PREVEDE : 
„Trecerea activității de 
întreținere și reparații 
curente a mașinilor și uti
lajelor in subordinea sec
țiilor de producție".

Practica, a dovedit că execu
ția lucrărilor de întreținere și 
reparații curente a mașinilor 
și utilajelor de către secția 
mecano-energetică nu cores
punde întotdeauna cerințelor 
producției. „în special, după 
generalizarea acordului glo
bal s-a impus ca activitatea 
mecanicilor de întreținere să 
fie mai strins legată de rezul
tatele .secțiilor de- producție,- 

v..Caror. ■

loturi de inele de etanșare, pe 
care le-am trimis beneficia
rului pentru testări. La scau
nele de supape am început 
pregătirea fabricației și în tri
mestrul ÎI vom produce pri
mele loturi de probă.

PROGRAMUL UNIC DE 
MASURI PREVEDE: „în 
secția sculărie, in vederea 
creșterii productivității profilelor com-

cuvîntul s-au 
concret la pro-* 
mai' stringente 
sarcinilor im- 

revin în acest
producții 

putut 
făcut 

proce- 
desfă- 
oțelă- 
pytea

La doar trei săptămîni de la 
adunare în secțiile întreprinderii 
se lucrează intens pentru 
materializarea unor soluții tehnice 
înscrise in programul de măsuri

șefului de bri- 
Băcanu viza, de

O resursă de creștere a producției 
și a calității aflată în atenția 

siderurgîștilor hunedoreni

Inginerul Octavian Chirilă, șeful secției carburl Metalice, și rec
tificatorul Marin Ilie discută, după adunarea generală, modg1, 
litatea . optimă de aplicare a unei noi tehnologii de fabricație ------ .

d filierelor din segmenți pentru metale neferoase Vecaș, șeful serviciului orga
nizarea producției. Ca atare, 
pentru fabricația de aparate . 
de măsură și control se vor 
organiza trei secții de produc
ție integrate, specializate, 
care vor cuprinde și mecanicii 
de întreținere. In felul acesta 
se vă îmbunătăți organiza
rea muncii și se va asigura 
aplicarea cu rezultate mult 
mai bune a acordului global".

Evident, nu ne-am putut re
feri decît la acțiunile între
prinse intr-un interval de 
timp scurt pentru aplicarea 
cîtorva din cele peste 325 de 
masuri cuprinse într-un pro
gram eșalonat pe întregul an. 
Dar chiar și acum, la numai 
trei săptămîni de la adunarea 
generală, multe, foarte multe 
propuneri au fost finalizate 
sau sint în curs de aplicare. 
Este cea mai grăitoare do
vadă a manifestării reale, 
efective a democrației noas
tre muncitorești.

desfășurarea în mâi bune 
condiții a proceselor de 
producție in toate oțelăriilo. 
Ei au subliniat că la cele 
patru. oțelării ale combinatu
lui se înregistrează încă aba
teri de la disciplina tehnolo
gică, utilajele și instalațiile 
n-au fost totdeauna folosite 
constant la întreaga capacita
te, iar întreținerea și repara
țiile nu s-au realizat întotdea
una conform graficelor întoc
mite.

Mergînd mai departe, pe li
nia valorificării în întregime 
a resurselor interne, vorbi
torii s-au referit și la nece
sitatea de a se acționa cu ho- 
tărire pentț-u transpunerea în 
practică a indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu privind creșterea 
răspunderii fiecărui munci
tor și cadru tehnic pentru 
soarta producției, pentru cali
tatea muncii.'S-a subliniat în 
acest sens importanța sporirii 
capacității de organizare și 
conducere a proceselor teh
nologice in toate formațiile de 
lucru și în toate schimburile, 
-Fiindcă, aș

tonefi anul trecut cu 90 000 
mai mare.

Desigur că atît darea 
seamă, cit și vorbitorii 
s-ău mărginit doar să critice 
stările de lucruri negative. 
Ing. Ionel Dobrin, director co
mercial al combinatului, Ma
ria Țiu, de la C.T.C.-labora- 
toare, maistrul Anton Fili- 
pescu, ing. Alexandru Dra- 
gotă s-au referit, pe larg la 
căile de acțiune pentru în
făptuirea sarcinii date de con
ducerea partidului privind 
realizarea unei producții mai 
mari de oțel în gamă diversi
ficată, de înaltă calitate și au 
făcut o serie de propuneri 
valoroase. Toți au subliniat 
că realizarea a 3,9 milioane 
tone de oțel în acest an la 
Hunedoara este pe deplin po
sibilă. Siderurgiștii trebuie 
însă să acționeze pentru creș
terea Ia 57,2 la sută a pon
derii oțelurilor carbon de 
bună calitate, slab aliate și a- 
Mate. Bunăoară, s-au propus 
și s-au adoptat măsuri con
crete pentru funcționarea ire- 

...___ proșabilă, la parametrii pro-
așa cum-s-a demon- iectați, a instalației de dega-

de 
riu

în fabricație Ia întreprinderea 
„Laromet" din Capitală, care 
însă nu avea Sculele, necesare. 
Atunci am preluat noi tema 
de cercetare. împreună cu 
specialiștii de la Centrul de 
cercetări pentru mecanică fină 
și scule am realizat anul tre
cut primele tipuri de filiere. 
Rezultatele au fost peste aș
teptări. Cu filierele produse 
de noi s-au tras cantități de 
4—5 ori mai mari de metal 
decît cu filierele aduse din 
import. în plus, filierele rea
lizate de noi pot fi recondițio
nate și refolosite cîteva cicluri 
de producție. De aceea, la re
centa adunare generală am 
propus de fapt să extindem 
gama profilelor de filiere din 
segmenți pentru metale nefe
roase și să încercăm execuția 
filierelor din segmenți pen
tru tragerea oțelului.

— Ați mai propus și reali
zarea altor produse. Cînd va 
începe fabricarea lor ?

extinde lu- 
multe ma-

muncii se va 
crul Ia mai 
șini".

Autorul acestei 
rectificatorul Gheorghe Con
stantin, nu era in întreprin
dere . in momentul documen
tării noastre. în schimb, l-am 
întîlnit pe colegul lui, rectifi
catorul Marius Meca, lucrind 
la... două mașini de rectificat 
profile. „Timpii de reglare a 
utilajelor și de execuție a pie
selor, ne spune tînărul. recti
ficator, permit lucrul la două 
mașini de rectificat. Sincer șă 
fiu, înainte, cînd lucram la o 
singură mașină, nici nu știam 
cu ce să-mi. ocup tot timpul 
de lucru". Intervine și ingine
rul Stelian Popescu, șeful 
secției, care face o precizare 
esențială : lucrul la mai multe 
mașini s-a și aplicat Ia 4 locuri 
de muncă, adică Ia 8 ma
șini de rectificat filete și pro
file. începutul a fost deci fă-

propuneri,

)

Ion TEODOR

In secția de montaj a aparatelor de măsură și control de Ia Întreprinderea de mecanică fină din Capitală se lucrează Intens 
pentru finalizarea unui nou lot de produse care vor fi livrate in aceste zile la export Foto : S. Cristian^
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.... Pentru a nu ne mai confrunta cu asemenea situații, propun con
stituirea unor grupuri specializate în realizarea prototipurilor in fiecare 
dintre atelierele și secțiile la care m-am referit".

Atenția cu care era urmărit vor
bitorul, reacțiile spontane produse 
în rîndul mai multor participant 
(„E foarte bună soluția, să știi !" 
— am auzit șoptindu-se în preajma 
noastră), faptul că ceilalți care au 
luat cuvîntul au reluat-o și apro- 
fundat-o atestau că propunerea 
maistrului Nicolae Nițu este deo
sebit de valoroasă. De aceea, adu
narea generală a oamenilor muncii 
de Ia întreprinderea de utilaje și 
piese de schimb din Botoșani a și 
adoptat-o în unanimitate. De fapt, 
această propunere, ba și altele care 
au însoțit-o, s-au circumscris unei 
atmosfere de intense căutări crea
toare caracteristice acestui colectiv.

Asumarea de către întreprindere 
a unor sarcini tot mai mari în do
meniul înnoirii produselor a deter
minat constituirea unul atelier de 
prototipuri. Aici s-au „întrupat" în 
ultimii 4—5 ani peste 150 de noi 
tipuri de mașini și utilaje destinate 
îndeosebi unităților industriei ușoa
re, dar și altor ramuri, din care

aproape 40 numai în anul trecut. 
Mașini și utilaje realizate în exclu
sivitate în țară, deci fără nici un 
fel de importuri de completare. 
Multe de mare complexitate tehni
că, așa cum este cea pentru fabri
carea țesăturilor înguste, care este 
constituită din peste 1 600 de repere 
distincte. In acest an se vor realiza 
aici 52 de prototipuri care, omolo
gate și trecute pe benzile de fabri
cație, vor contribui Ia reducerea 
importurilor cu peste 130—150 mi
lioane lei. Dar, la creșterea volu
mului activității atelierului amintit 
nu s-au avut în vedere și măsurile 
tehnico-organizatorice ce se impu
neau în celelalte ateliere și secții 
ale întreprinderii. Ceea ce a gene
rat o serie de intîrzieri în produ
cerea prototipurilor, care in cele 
din urmă s-au repercutat asupra 
împlinirii sarcinilor la producția fi
zică de către întregul colectiv. Așa 
s-a făcut, de pildă, că în anul tre
cut mașinile de filat unicat pentru 
o importantă capacitate de produc-

tie din municipiul Rm. Vilcea au 
fost livrate, cu întirziere.

— Dar nu numai atit — preciza 
maistrul Nițu. Se află acum în ate
lierul nostru trei noi tipuri de elec-

Faptele să confirme
profunzimea autocriticii

înaintea începerii adunării 
generale a reprezentanților 
oamenilor muncii de la în
treprinderea de construcții 
nave și utilaj tehnologic din 
Tulcea, inginerul Constantin 
Duțu, directorul întreprinderii, 
ne spunea: „Pentru a realiza 
in acest an cele 4 cargouri de 
7 500 tdw, 3 cargouri de 
15 000 tdw. 6 nave de pescuit 
costier, peste 5 000 tone utila
je tehnologice si alte construc
ții navale de mai mică com
plexitate, esențial este să ne 
organizăm mai bine munca, să 
găsim soluții tehnice și orga
nizatorice care să asigure o 
creștere a productivității mun
cii cu peste 50 la sută față de 
anul trecut. Nu întâmplător, in 
adunarea 
în centrul 
tiv".

> Cum a 
generală 
esențială

( dere ?
Pentru 1 

năr. cum 
marcabile 
rio.zitatea 
muncii de aici au adus în 
dezbatere căile pe care trebuie 
să se acționeze pentru crește
rea productivității muncii. Fi
resc, s-a pornit, de Ia rezul
tatele slabe obținute anul tre
cut, ude la neajunsurile exis- 
tentet „Schimbind radical struc
tura producției, prin trece
rea de la construcția navelor 
de mică complexitate la reali
zarea cargourilor, a navelor 
■maritime de pescuit costier — 
spunea inginerul Ion Moise — 
am pierdut din atenție lucrul 
cel mai important — organi
zarea judicioasă a muncii. Am 

X^manifestat uneori rețineri in

introducerea noului. Un exem
plu este evident in acest sens. 
In timpul vizitei tovarășului 
Nicolae Ceausescu din august 
1983 in întreprinderea noastră 
am fost aspru. criticați pentru 
modul' in cure am organizat 
fluxul de producție. Imediat 
am trecut la reorganizarea 
fluxului tehnologic în hala 
de construcție corp-nave. Efec

disciplinei, „Pentru a extinde 
mecanizarea sudurii de la 18 
la sută cit reprezintă in pre
zent in totalul lucrărilor de 
sudură — spunea muncitorul 
Tănase Jeles — trebuie să pu
nem in funcțiune instalația de 
producere a bioxidului de car
bon. Propun să nu mai aș
teptăm, cum am făcut anul 
trecut, să vină meseriașii din

generală vom situa 
atenției acest obiec-

dezbătut adunarea 
această problemă 
pentru întreprin-

un colectiv foarte ti- 
este acesta, sint re- 

maturitatea și se- 
cu care oamenii 

aici au adus

S.D*V.-urî, angre-de modelărie șî S.D.V.-urî, angre
narea lor exclusivă în această acti
vitate ar putea scurta durata de 
asimilare in producția de serie a in
stalațiilor respective cu cel puțin 60

Măsurile stabilite de constructorii 
de nave și utilaj tehnologic din 
Tulcea — o primă garanție că 
productivitatea muncii va crește 
in acest an cu peste 50 la sută
tele n-au intîrziat Să apară. 
Organizînd mai bine procesul 
de producție in această hală, 
s-au eliminat strangulările pe 
fluxul de montaj si a sporit 
productivitatea muncii. Noul 
sistem de, organizare ne-a per
mis în același timp să intro
ducem pe scară largă mecani
zarea si automatizarea opera
țiilor de sudură. Ca urmare, 
in prima lună a acestui an, 
întreprinderea a realizat inte
gral planul la toți indicatorii".

Alți participant! Ia dezbateri 
s-au referit, în cuvîntul lor, Ia 
o serie de probleme prioritare 
de care depinde sporirea pro
ductivității muncii — introdu
cerea progresului tehnic, ridi
carea calificării personalului 
muncitor, întărirea ordinii și

afară să realizeze această in
stalație. Sintem noi destui in 
întreprindere care putem 
monta instalația respectivă. In 
multe ateliere, oamenii au gă
sit soluții tehnice care au con
dus la scurtarea timpului de 
execuție a lucrărilor. Am fă
cut insă prea puțin pentru ge
neralizarea acestora la nivelul 
întreprinderii, in scopul creș
terii productivității muncii. 
Există o experiență bună la 
secția montaj corp-nave pri
pind aplicarea progresului teh
nic. Aici s-au găsit soluții sim
ple de urgentare a monta
jului cargoului de 7 500 tdw. 
Experiența secției trebuie 
însă extinsă la toate formațiile 
de lucru din fabrica de con
strucții navale".

Subliniind necesitatea reali
zării cu promptitudine a 
S.D.V.-urilor, a unor instalații 
de mecanizare a lucrărilor, ce
rute de secțiile productive, 
maiștrii Vasile Popa, Nicolae 
Tărcatu, subinginerul Petre 
Vădeahu au demonstrat cu 
calcule Simple cit timp' pro
ductiv s-a pierdut' din caUza 
lipsei acestora și au făcut, 
totodată, propuneri concrete 
de rezolvare x unor probleme 
de mare importanță care se 
ridică în secțiile de producție.

Important este faptul că, 
pornindu-se de la propunerile 
participanților Ia dezbateri, 
în adunare s-au stabilit sar
cini concrete pentru solu
ționarea efectivă a proble
melor de . care depinde creș
terea productivității muncii, • 
cum ar fi : elaborarea teh
nologiei de saturare a secții
lor și blocsecțiilor în faza de 
montaj ; mecan'-'rea lucrări
lor de vopsire ; reorganizarea 
fluxului de producție in ate
lierul de tubulatură; fabri
carea centralizată, prin tipiza
re, a elementelor de asambla
re; calificarea și policalifica
rea în următoarele trei luni 
a peste 400 de oataeni ai mun
cii în meseriile deficitare : 
sudori, lăcătuși, constructori 
navali, vopsitori.

Ținînd seama de posibilită
țile tehnice ale unității, de 
rezervele interne existente, 
adunarea generală a aprobat 
un amplu program de măsuri 
care prevede in fina! crește
rea productivității muncii în 
acest an cu 52,3 la sută.

Neculat AM1HUUESEI
corespondentul „Scinteii"

punere inclusă în programul unitar 
de măsuri stabilit de adunarea ge
nerală ?

A doua zi după desfășurarea a- 
dunării generale a oamenilor mun-

A doua zi după adunare 
0 IDEE ADOPTATĂ IN UNANIMITATE A ÎNCEPUT SĂ PRINDĂ VIATĂ

Pe ce rezultate se scontează prin crearea grupurilor spe
cializate în realizarea prototipurilor la întreprinderea 

de utilaje și piese de schimb din Botoșani
tropompe supraetajate. Electropom- 
pe de mare capacitate și de maxi
mă utilitate pe șantierele de irigații 
ale tării. Constituirea unor grupuri 
specializate de muncitori în cadrul 
secției turnătorie și ai atelierelor

Ia Sută. Aceasta ar însemna ca, pe 
la jumătatea lunii martie a.c., cîte- 
va sute de electropompe din noile 
tipuri să se afle în posesia benefi
ciarilor.

Ce s-a întîmplat cu această pro

ci! intrăm in atelierul de S.D.V.-uri, 
solicitîndu-i șefului acestuia, mais
trul C. Strîmbu, părerea asupra 
propunerii aflate în discuție. „Am 
adoptat-o în practică încă la înce
putul schimbului de lucru de di-

mineață". Drept dovadă ne-a ară
tat un grup de trei muncitori 
„sculptînd" într-o placă de alumi
niu primul rotor al uneia dintre 
prototipurile celor trei electropom
pe, Ne convingem că la fel s-a pro
cedat și in atelierul de modelărie 
(muncitorii Florea Tudose și Ion 
Cucoș finisau „negativul" celui 
de-al treilea prototip al noii elec
tropompe), ca și in secția de turnă
torie, unde maistrul Vasile Ambros 
pregătea forma pentru turnarea 
primei carcase din fontă. Ni se re
latează că după încheierea adună
rii generale, deci în seara aceleiași 
zile, consiliul oamenilor muncii s-a 
întîlnit pentru o discuție operativă 
cu toți șefii de secții și ateliere. A 
fdst reanalizată fiecare propunere 
acceptată, pentru cele mai valoroa
se adoptîndu-se pe Ioc măsurile 
tehnico-organizatorice cuvenite.

— Era necesară această operati
vitate 7 — l-am întrebat pe ing. 
Nistor Răcnea, directorul între
prinderii.

— Categoric da, întrucît propu
nerea răspunde unor cerințe acute

ale producției. Soluția propusă de 
maistrul din atelierul de prototi
puri nu-i singura care a prins viață 
încă de astăzi dimineață. Același 
drum scurt l-au parcurs șî propu
nerile privind creșterea volumului 
de piese de schimb recondiționate 
— acțiune pe seama căreia vom 
obține o economie de aproape 3,5 
milioane lei, precum și noile soluții 
de reducere a consumurilor de e- 
nergie electrică, in temeiul cărora 
ne-am angajat să obținem o econo
mie de cel puțin 150 MWh. Nu nl 
se pare un lucru deosebit o ase
menea operativitate. Cuvîntul mun
citorului se bucură Ia noi de În
treaga prețuire. Am procedat .așa 
cum a indicat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu Ia recenta Consfătuire 
de lucru de Ia O.C. al P.C.R., ca 
hotăririle ce se adoptă să fie neiu- 
tirziat aplicate in practică. Este un 
stil , de muncă propriu mecanismu
lui democrației muncitorești care 
funcționează cu roade'bogate in în
treprindere. . ’ .

Silvestri AILENEI 
corespondentul „Sein tail"
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Oamenii pămintului fac pămîntul mai bun
Ozi

pe on mare 
șantier 

din cimpia
Teleormanului

Intre Roșiori de Vede și Alexandria, pe o lungime de 35 km, cimpia teleor-- 
măneană a căpătat infățișarea unui vast șantier de. hidroameliorații. De o parte și 
de alta a șoselei, din loc in loc, pot fl văzute, grupate cite 3-4, utilaje terasiere de 
mare capacitate, trasind, pe albul imaculat al cîmpului acoperit de zăpadă, canale 
de Irigații și de desecare intr-o ordine geometrică perfectă. Facem aici o paranteză 
pentru a insera o imagine a acestei zone, care era imposibil să nu o remarce că
lătorul cu numai un an-doi in urmă. Aici, din primăvară pină în toamnă, apa băltea 
la tot pasul. Din această cauză, porumbul nu ieșea din apă mai mult de un metru, 
iar griul se ofilea sufocat.

Prin executarea in complex a unor ample lucrări de desecare, irigații și com
batere a eroziunii pe terenurile in pantă ce mărginesc această fîșie de cimpie, pă- 
minturile fertile de aici vor fi puse pe deplin in valoare. Dar pentru aceasta este 
nevoie de muncă dîrză, eforturi susținute și însemnate fonduri bănești pentru a trans
pune m viață prevederile Programului național de îmbunătățiri funciare, măreață operă 
de transformare a naturii, de obținere a unor producții sigure și stabile, inițiată de 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Iar aici, intre Roșiori 
de Vede și Alexandria, lucrătorii șantierului de la Plosca, din cadrul sistemului hi- 
droameliorativ Viișoara-Nord, dau viață acestor prevederi cuprinse în programul ju
dețean de îmbunătățiri funciare.

La minus patru grade, dar la 
temperatura înaltă a răspunderii

Oprim la marginea unui cîmp al C.A.P. 
Peretu. In depărtare, se zăresc gîturilc de 
gițafă ale . unor, j.exiăvatOa.re. ;de tip „Cas- 
tor“, inălțîncffi-se"'țVcWbOrînd pentru a sorbi 
parcă apa din canalele largi. Ajungem la 
punctul de lucru. Aici, electricianul Marin 
Orzață, rutieristul Ion Butulan, buldoze
ristul Ion Bunea dau o mină de ajutor me
canicului Ilie Obretiu, ca să-și pornească 
buldozerul. „Este frig al naibii — ne spune 
subinginerul Florea Trifu, șeful acestui 
punct de lucru. De aceea, dimineața avem 
necazuri pină punem in mișcare monștrii 
de oțel. Fiindcă nu avem suficiente baterii, 
am echipat un tractor cu cite două baterii, 
in față, care trece pe la punctele de lucru 
pentru a porni utilajele grele. La ora 7 di
mineața, toți oamenii au fost la treabă**.

Pe acest șantier, care se întinde pe te

renurile C.A.P. Peretu șl ale I.A.S. Roșiori 
de Vede, se execută acum lucrări de iri
gații pe 16 918 hectare și de desecare pe 

000 hectât’d. Graba constructorilor-eistâ' în
dreptățită. Din această suprafață, 11 000 hec
tare amenajate pentru irigații și 1 000 hec
tare amenajate pentru desecare trebuie să 
fie date in exploatare beneficiarilor pînă la 
30 mai a.c. „Pentru noi, constructorii de 
îmbunătățiri funciare, iama este un ano
timp de lucru obișnuit — intervine tehni
cianul Ion Căzănaru. Acum trebuie să exe
cutăm cea mai mare parte din lucrări, cită 
vreme terenul nu este ocupat de culturi, 
în zona aceasta se află la lucru 4 excava
toare «Castor», 5 buldo-excavatoare, 3 dra
gline și 4 buldozere**. între timp, buldoze
rul lui Ilie Obretiu începe să respire greoi, 
dar regulat, și se alătură celorlalte utilaje 

care mănincă pămîntul, deschizînd șanțuri 
adinei pentru scurgerea apelor în exces. 
Afară sint minus patru grade, iar pămintul

Cu astfel de oameni, pămîntul 
se va „însănătoși** mai grabnic

Le patru kilometri de șosea părea un 
punct negru pierdut în imensitatea cîmpiei. 
De fapt era un excavator „Castor—1 202“, 
un gigant de mare productivitate. Atent la 
maneivre mecanicul Ionel Stanciu observă 
cu gneu semnele noastre de a se opri o 
clipă, din activitate. „Cum ați ajuns aici, 
doar nu-i nici un drum și nimeni nu se 
încumetă. Peste tot • sint numai canale și 
bălți ?“ — ne întreabă mecanicul. Uite așa, 
peste cîmp, îi răspundem. Merge treaba ? 
„Merge, că de aia sînt aici — ne replică 
el. De la ora șase am săpat 150 m de ca
nal. Vreo cîteva mii de metri cubi de pă- 
mînt. Stau pînă se întunecă. Am venit toc
mai de la Corabia pe șantierul de îmbună
tățiri funciare de la Plosca. Familia mea 
este acolo și vreau ca să râmînă ceva în 
urma mea. Or, canalul ăsta, care-i ca un 
plămîn pentru pămîntul de aici, o să țină 
zeci de ani“.

Ascultînd acest băiat inimos îți dai sea
ma că „însănătoșirea1* pămintului se află

Optimism bazat pe o experiență 
bună... dar care trebuie aplicată

perseverent
Tovarășul Cornel Nicolescn, șeful birou

lui exploatare al I.E.E.L.I.F. Teleorman, ne-a 
prezentat pe larg tabloul pregătirilor ce se 
fac acum pentru, a se asigura funcționarea 
ireproșabilă a sistemelor de irigații exis
tente, care cuprind in acest an 237 000 hec
tare. Pină acum, din volumul de terasa- 
mente planificat privind curățirea canale

este înghețat bocnă. Totuși, acești oameni 
sint la datorie și înțeleg să și-o facă cu 
cinste.

pe miinile unor oameni cu un înalt simț 
al datoriei. „Ei, ca Stanciu sînt toți lucră
torii acestui șantier — ne spunea Emilian 
Radulescu, directorul întreprinderii jude
țene de execuție și exploatare a lucrărilor 
de îmbunătățiri funciare. Și toți gindesc ca 
el. Avem nevoie de asemenea oameni pen
tru a realiza întocmai sarcinile ce ne revin 
in acest an — amenajarea de sisteme noi 
de irigații pe 23 374 hectare, desecarea unei 
suprafețe de 65 648 hectare și combaterea 
eroziunii solului pe 11 200 hectare**. La toa
te acestea trebuie Să adăugăm, lucru Ia fel 
de important, că programul județean de 
îmbunătățiri funciare mai prevede moder
nizarea în acest an a unor sisteme vechi 
de irigații pe circa 6 000 hectare și extin
derea metodei de irigare a culturilor pe 
brazde pe încă 10 000 hectare. înfăptuirea 
tuturor acestor lucrări la termenele stabi
lite reprezintă o garanție pentru obținerea 
de recolte record.

lor s-a efectuat 70 la sută. De asemenea, 
agregatele de pompare au fost reparate și 
revizuite în proporție de 95 la sută, elec
tromotoarele — 97 la sută, iar reparațiile 
la echipamentele de udare s-au făcut in 
proporție de 70 ia sută la conductele de 
aluminiu și 72 la sută la aspersoare.

Am prezentat aceste cifre tocmai pentru 

a ilustra volumul mare de lucrări ce tre
buie efectuat acum, spre a se asigura in 
acest an irigarea culturilor pe toate tere
nurile amenajate. Or, stadiul unora din 
aceste lucrări pun sub semnul întrebării 
optimismul specialiștilor de la I.E.E.L.I.F. 
Teleorman că, dacă va fi nevoie, la întîl 
martie apa va putea fi introdusă pe cana
lele sistemelor de irigații. Există experien
țe, inițiative valoroase, care dovedesc că 
ritmul lucrărilor de pregătire a sistemelor 
de irigații poate fi mult accelerat

Sistemul de exploatare a lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare Piatra oferă o aseme
nea experiență. Șeful sistemului, inginerul

Urgent: oameni calificați 
și echipamente pentru irigații

In vară, cînd plantele vor avea nevoie 
reală de apă, respectarea programelor de 
udări stabilite depinde de repararea tutu
ror echipamentelor de udare. Chiar dacă, 
așa cum ni s-a precizat la întreprinderea 
de specialitate, nu toate echipamentele vor 
fi folosite încă de la început, este nevoie 
ca acestea să fie reparate în totalitate pînă 
la începutul campaniei de irigare a cultu
rilor. Or, la această dată mai sînt de re
parat circa 8 000 de conducte de aluminiu 
și peste 12 000 de aspersoare. Aceasta re
prezintă un volum foarte mare' de lucrări, 
penftrir-n: căror încheiere;-- în • cel mai scurt 
timp organele județene de partid și agri
cole trebuie să ia măsurile ce se impun. 
Și în această privință, modul de organizare 
a activității la centrul de reparații al sis
temului Piatra, unde a fost suplimentat nu
mărul de lucrători și se muncește in trei 
schimburi, trebuie extins și la celelalte sis
teme din județ.

Tot in această privință, trebuie arătat că 
unităților agricole din județ le lipsesc echi
pamente de udare care afectează irigarea 
unei suprafețe amenajate de circa 20 000 
hectare. Deși s-au făcut comenzi din timp, 
unitatea producătoare — I.M.A.I.A. Balș — 
întirzie livrarea acestor echipamente. Este 

Gheorghe Milea, ne-a condus la mai multe 
puncte de lucru. Deși și aici a nins puter
nic, acțiunea de decolmatare a canalelor a 
continuat pe orice vreme. Pe canalul magis
tral de aducțiune a apei in sistemul de iri
gații Viișoara se aflau în funcțiune toate 
utilajele repartizate. Tehnicianul topometru 
Florea Procopie ne spunea : „Pentru fie
care mecanic s-a stabilit volumul de tera- 
samente pe care trebuie să-1 realizeze zil
nic, în funcție de utilajul pe care lucrează. 
La sfîrșitul fiecărei zile se verifică modul 
de îndeplinire a sarcinilor stabilite. Așa s-a 
reușit să fim în grafic cu decolmatarea ca
nalelor4*.

nevoie deci de o intervenție promptă din 
partea organelor de specialitate din Minis
terul Agriculturii.

Cu aceeași acuitate se pune și problema 
asigurării în fiecare unitate agricolă a for
ței de muncă necesare pentru udarea cul
turilor. Pină acum, din 8 197 de udători ne
cesari au fost asigurați numai 6 300. Este 
adevărat, acțiunea de recrutare și pregătire 
a udătorilor continuă. Dar nu trebuie uitat 
faptul că, dacă în unitățile agricole din 
Purani, Dracea, Crîngu, Furculești, Moșteni 
și altele asigurarea din timp a forței de 
mundă pentru irigat a dus-la rezultate foar
te bune de producție, in alte unități, cum 
sînt Segarcea Deal și Segarcea Vale, Smîr- 
dioara și Fîntînele, asigurarea forței de 
muncă necesare continuă să rămînă, an de 
an, o problemă nesoluționată. în aceste 
unități trebuie să-și concentreze atenția 
organele județene de partid și agricole, spre 
a se asigura folosirea la capacitate maximă 
a amenajărilor de irigații, condiție esen
țială pentru obținerea de producții record 
in acest an.

Aurel PAPAD1UC 
Stan ȘTEFAN 
Foto: E. DlcmSEANU

t _ . . , , , x.t . x . 4 Utilajele de mare productivitate deschid și mai repede drum apelor în exces cînd sint minuite de oameni inimoși, ca mecanicul Ionel StanciuȘantierul Plosca. In primele ore ale dimineții sint pornite utilajele tera- y
siere care au „înghețat" peste noapte _______ _______________________________ ___________________________________________________ __

IN JUDEȚUL MUREȘ 1OOOOO hectare vor deveni mai
în Județul MUREȘ, peste 80 la 

sută din suprafețele agricole sînt 
Situate in pantă. Din această su
prafață, peste 37 000 hectare sint 
afectate de eroziunea de suprafață, 
peste 32 000 hectare — de eroziunea 
de adincime, iar aproape 7 000 hec
tare sint supuse alunecărilor de te
ren. Toate acestea determină ca, pe 
ansamblul județului, mai bine de 
18 la sută din suprafața agricolă să 
aibă un potențial foarte scăzut sau 
chiar să fie scoasă din circuitul 
productiv. Iată de ce, pe baza pro
gramului județean de îmbunătățiri 
funciare, se execută ample lucrări 
de combatere a eroziunii solului, 
lucrări care au continuat și în se
zonul rece.

„în programul județean de îmbu
nătățiri funciare se prevede ca 
pină in anul 1985 suprafața amena
jată antierozional să ajungă la 
72 400 de hectare, iar pină în anul 
1990 să fie executate asemenea lu
crări pe alte 27 600 hectare —• 
ne spune tovarășul Nicolae Lo- 
bonțin, secretar al comitetului 
județean de partid. Ca urma
re, la sfîrșitul acestei perioade, 
suprafața amenajată va însuma 
100 000 hectare, mareînd încheierea 
acestei acțiuni pe întreaga supra
față afectată de eroziune in județ. 
Sarcinile ce le avem de îndeplinit 
in această direcție sint cunoscute

de toate comandamentele munici
pale, orășenești, comunale, de fie
care unitate agricolă in parte, iar 
comandamentul județean analizează 
periodic desfășurarea lucrărilor în 
vederea încheierii lor la termenele 
stabilite".

Lucrările de combatere a eroziu-

pundere la combaterea eroziunii 
solului. Lucru firesc, dacă avem în 
vedere că în 1984 aceste lucrări ur
mează a fi executate, in sistem, pe 
3 150 ha, la care se adaugă 500 ha 
in perimetrul etalon Band, iar in 
zona Nadeș sînt programate, în pe
rioada Următoare, lucrări pe alte

1 500, flecare cu o capacitate de 
150 000 mc pe an. Sub îndrumarea 
specialiștilor, se lucra la conserva
rea solului fertil pe versanții cu 
procese de eroziune accentuată.

Concomitent, I.E.E.L.I.F. Mureș a 
trecut, chiar in aceste zile, la acor
darea. asistenței tehnice necesară

Rezultate care conving
și îndeamnă la acțiuni și mai hotârîte

nii solului care se execută în acest 
an și pentru care au fost asigurate 
documentațiile de execuție sint lo
calizate pe valea riului Zagâr, in 
bazinul hidrografic Riciu și în ba
zinul hidrografic Fărăgău. Trebuie 
să notăm că lucrările se desfășoară 
intens. întreprinderea de execuție 
și exploatare a lucrărilor de îmbu
nătățiri funciare Mureș dispune de 
aproape 1 000 de lucrători cu o bună 
calificare, iar utilajele din dotare 
asigură o productivitate a muncii 
de peste 200 000 lei pe lucrător.

Cu toate că în această perioadă 
condițiile de lucru sînt mai puțin 
prielnice, pe șantierele de îmbună
tățiri funciare se acționează cu răs-

1 500 ha. „Dispunem de tot ce e 
necesar pentru realizarea integrală 
a acestui program — ne spune Ioan 
Oltean, inginerul-șef al I.E.E.L.I.F. 
Principalele lucrări sint localizate 
în zona Bălăușeri și in perimetrul 
localităților Viișoara-Zagăr, pentru 
care ni s-au asigurat, in timp util, 
toate documentațiile tehnice. Am 
recrutat, de asemenea, un mare nu
măr de lucrători specializați in 
aceste lucrări". Pe valea riului 
Zagăr, unde ne-am oprit in aceste 
zile, zăpada nu a constituit un ob
stacol in calea oamenilor și utila
jelor. Aici, ca și în alte puncte de 
lucru sint folosite două excava
toare — 1 202 și un buldozer —

realizării amenajărilor locale, care 
în acest an trebuie executate în 
consiliul agroindustrial Band pe 
5 418 hectare, la Riciu — pe 1 318 
hectare, iar Ia Fărăgău — pe 764 
hectare. La executarea lor, consi
liile populare și conducerile unită
ților agricole au atras numeroși 
cooperatori. Iată ce ne-a spus Va
lentin Catarig, inginerul-șef al con
siliului agroindustrial Iernut : „La 
noi, combaterea eroziunii solului a 
început încă din anii trecuți. La 
aceste lucrări participă, în mod cu
rent, peste 500 cooperatori. Pe dea
lul din zona Sălcud, cu numai 6 ani 
în urmă, o suprafață de circa 160 
hectare era, practic, scoasă din cir

cuitul agricol. Neavînd cine știe ce 
utilaje, lucrările le-am început 
manual. Au fost refăcute unele te
rase care, cu ani in urmă, existau 
în această zonă, terenul este culti
vat în fișii și au’ fost făcute benzi 
înierbate. După 5 ani, fără nici o 
altă investiție, am obținut producții 
la nivelul terenurilor fertile. Din 
acest an, tot așa vom proceda pe 
alte 1 300 ha, în zona comunei Pe- 
trilaca, iar cu utilajele de care dis
punem s-au făcut arături pe curbe
le de nivel pe 3 700 ha. îndată , ce 
timpul va permite vom intensifica 
lucrările de combatere a eroziunii".

Acțiunile de hidroameliorații sint 
temeinic organizate și în alte loca
lități — Valea Largă, Adămuș, 
Sărmașu, Zau de Cîmpie, Un
gheni, Sînpaul, Crăciunești, Tirimia, 
Gheorghe Doja etc. — unde, alături 
de cooperatori, cetățenii comunelor 
urmează să participe în număr 
mare la combaterea eroziunii solu
lui. Acest lucru merită să fie evi
dențiat cu atit mai mult cu cit rea
lizarea programului de îmbunătățiri 
funciare impune, ca o condiție ho- 
tărîtoare, participarea la lucrări a 
tuturor locuitorilor de la sate.

Gheorghe GIURGIU
corespondentul „Scinteil"
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Modalități spectaculare mai noi, 
de întilnire și sinteză a artelor, 
montajele literar-muzicale, literar- 
muzical-coregrafice, recitalurile 
poetice și spectacolele de poezie 
originală sînt specii abordate frec
vent, ce prilejuiesc numeroase 
manifestări artistice în cadrul 
Festivalului național „Cintarea 
României".

Dacă în ediția a IlI-a a festiva
lului au participat 7 967 formații cu 
99 861 membri, la ultima s-au în
registrat 9 598 echipe însuflețite de 
116105 artiști amatori, dinamică 
ce a fost extrem de vie, cu deose
bire în județele Arad, Bistrița-Nă- 
săud, Bacău, Covasna, Gorj, Hu
nedoara, Maramureș, Tulcea ș.a.

Desigur, creșterea numerică e 
mai puțin importantă decît cea a 
valorilor de conținut și calitate ar
tistică. Cine a urmărit însă bogatul 
program de montaje ale etapei 
republicane din ultima ediție a 
festivalului este în măsură să rele
ve, pe lingă amploarea crescîndă, 
maturizarea speciei odată cu cea a 
conștiinței și pregătirii artistice a 
celor ce o practică. „Aș vorbi chiar 
de un salt valoric. S-a lărgit ca
drul tematic, a crescut gradul an
gajării social-politice, dar și esteti
ce a celor ce realizează montaje — 
producîndu-se o diversificare a 
formulelor. Nu puține montaje 
ne-au apărut ca adevărate sărbă
tori. spirituale, născute din înge
mănarea verbului, cîntului, din di
namismul dansurilor și frumuse
țea costumelor" — afirma regizorul 
Constantin Moruzan, președintele 
juriului, la ediția precedentă a 
festivalului.

Evocarea unor evenimente și fap
te memorabile din istoria patriei și 
partidului s-a îmbinat cu dezba
terea unor probleme din sfera res
ponsabilității comuniste (atitudinea 
față de muncă, respectarea codului 
eticii și echității socialiste, elogiul 
creativității în muncă și gindire).
• Mai nou — au apărut mai multe 
montaje cu virtuți meditative. 
Spectacolele de poezie, muzică și 
dans realizate la București și Cra
iova, la Schela Moreni și Găești, 
la Brașov ori Stulpicani — Suceava, 
la căminul cultural Alba, Casa de 
cultură Băilești-Dolj, cooperativa 
„Prestarea" din Negrești-Satu 
Mare, căminul cultural Lovrin- 
Timiș, Casa de cultură a sindicate
lor din Sfîntu Gheorghe-Covasna 
— ca să dăm doar cîteva exemple 

■din sutele posibile — prilejuiesc 
momente de reflecție asupra con
diției umane, afirmă demnitatea 
caracieristioă a poporului nostru,

Activitatea căminului cultural — în concordantă 
cu cerințele satului

„Am poposit la Pădnrenî, comu
nă mare din județul Vaslui, cu 
șase sate aciuate ca nișțe altițe 
printre cutele dealurilor albe ale 
Prutului. înainte de a sta de vorbă 
cu directorul căminului cultural, 
Temistocle Diaconu, am asistat la 
manifestarea ce era - organizată a- 
colo joi după-amiază : în fața a 
peste 80 de cooperatori și mecani
zatori se desfășura simpozionul „U- 
nirea — idealul de veacuri al po
porului român". Beneficiind de un 
bogat material ilustrățîv.' fotb'^'făfii, 
cărți, citate, profesoarele' Adriana 
Bubulac și Maria Pară au evocat 
cald și convingător mărețul eveni
ment. într-una din săli, biblioteca 
comunală organizase și o expoziție 
de carte cu aceeași temă, iar în în
cheiere a fost prezentat montajul 
literar-muzical „Hai să dăm mină 
cu mină".

Poate părea surprinzător, dar lo
calul căminului cultural din Pădu- 
reni rivalizează cu o casă orășe
nească de cultură. în primul rînd, 
prin baza sa materială : o sală de 
spectacole cu 250 de locuri, un club, 
o sală de repetiții, săli pentru bi

tv
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PROGRAMUL 1

8.30 Teleșcoală. Să rezolvăm Împreună. 
Consultații la matematică pentru 
elevii clasei a VIII-a

9,00 Almanahul familiei
9.30 De strajă patriei

10,00 Muzica pentru toți
10,30 Viața satului
11,45 Lumea copiilor ® Telefilmoteca 

de ghiozdan : Pinocchio — ulti
mul episod (color)

13,00 Album duminical (parțial color). 
In cuprins : Telex; muzică ușoa
ră și populară; circ; Antologie 
umoristică TV; Desene animate : 
Pantera roz; reportaje; știri cul
turale; muzică. clasică; secvența 
telespectatorului; Reportaj de la a 
Vl-a ediție a „Serbărilor zăpezii"; 
Telesport

18,00 Film serial : „Viața lui Leonardo 
da Vinci" (color). Ultimul episod

18,40 Micul ecran pentru cei mici
19,00 Telejurnal (parțial color)
19,20 Cintarea României. Spectacol or

ganizat de Televiziunea română 
in colaborare cu Comitetul de cul
tură și educație socialistă al ju
dețului Brăila

80,00 Teleclnemateca. „Povestea unei 
vieți". Premieră pe țară

21,50 Telejurnal (parțial color) ® Sport 
22,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2

8.30 Muzică populară
8,00 Din marea carte a patriei. Patru

(Urmare din pag. I) 
șurile politice, organizatorice și teh- 
nico-economice pentru încadrarea și 
reducerea continuă a consumurilor 
de energie electrică, termică," gaze 
naturale, apă tehnologică, a mate
riilor prime și a materialelor este 
ancorat în largul context al indica
țiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
și derivat din obiectivele majore sta
bilite în programele adoptate de co
mitetele județean și municipal de 
partid.

Tovarășul Nicolae Bănaș, secre
tarul comitetului de partid din 
combinat, ne spunea: „Avem perma
nent in vedere ca declanșarea și des
fășurarea unei acțiuni de anvergură 
să fie însoțite de o amplă activitate, 
in forme și metode diverse, aplicate 
intr-o anumită succesiune, armonios 
îmbinate, care să concure spre fina
litatea dorită".

Centrul de greutate al muncii 
politico-organizatorice este plasat in 
organizațiile de bază, deoarece ele 
au posibilitatea reală să urmărească 
cum se achită fiecare comunist de 
îndatoririle sale profesionale, ce face 
concret pentru a se situa mereu în 
frunte și a atrage pe toți cei din jur. 
„O organizație de bază care nu se in
teresează de rezultatele obținute in

dau glas marilor idealuri de liber
tate și progres prezente de-a lun
gul istoriei, mesajului de pace și 
prietenie al națiunii noastre socia
liste. *

Circulația intensă a cărții, larga 
difuzare a literaturii contemporane 
s-a reflectat și în ținuta montaje
lor. Marea lor majoritate au reflec
tat fericita întilnire dintre artiștii 
amatori și marea poezie contem
porană — la atmosfera de sensibi
litate și însuflețire creată contri
buind forța verbului și vigoarea

Scena artiștilor amatori

Școala de educație 
patriotică 

și revoluționară 
a oamenilor muncii

atitudinii din creația poeților noș
tri contemporani.

„Ne-am situat pe primul loc cu 
un montaj a cărui substanță este 
exprimarea dragostei față de țară, 
elogiul eroismului contemporan. 
Spectacolul a avut la bază poezii 
ale unor muncitori, tehnicieni, in
telectuali de Ia combinatul de în
grășăminte chimice, din Trustul de 
construcții de la întreprinderea de 
avioane" — arăta Val Mănescu, in
structor al Casei de cultură a sin
dicatelor „Vasile Alecsandri" din 
Bacău.

„într-adevăr, deosebit de intere
santă, stimulatoare pentru ambele 
părți s-a vădit a fi tendința fruc
tificării prin montaje a creației 
cenaclurilor literare ce au luat naș
tere în diferite așezăminte cultu
rale, sublinia poetul Ion Meițoiu, 
de la I.C.E.D., in cadrul unei re
cente întilniri cu instructorii ar
tistici. Perspectiva de a realiza 
scenarii, de a-și vedea versurile 
rostite pe scenă, în fața a sute și 
mii de oameni, ridică gradul de 
răspundere al artiștilor amatori. 
Pe de altă parte, așa cum am vă-

bliotecă, punct de informare șl do
cumentare, toate funcționale și ex
celent întreținute. „Nu e zi în care 
Bă nu participăm aici la activități 
culturale, ne spunea cooperatorul 
Ion Arhire. Totul este primitor". 
La dispoziția cooperatorilor stau 
alte două localuri, filialele din sa
tele Ivănești și Văleni. Să adăugăm 
buna dotare cu materiale de prac
tică culturală. Formațiile artistice 
au 140 de coștume populare (din 

.. care jumătate sînt executate la cer- 
ciij, de artizanal), instrumente comr 
plete pentru ansamblul folcloric 
„Stejărelul" și formația de muzică 
ușoară, orgă electronică, stații de 
amplificare și foarte multe altele. 
Toate din dotări, dar și din venitu
rile proprii. Cum sînt utilizate și 
valorificate ? Varietatea programe
lor întocmite, participarea și inte
resul celor peste 120 de intelectuali 
au - determinat aici o vie, perma
nentă și bogată activitate cultural- 
artistică. Numai ansamblul folclo
ric, cuprinde peste 70 - de compo
nență Apoi : un taraf (condus de 
Temistocle Diaconu), un grup vo
cal (dirijor — Violeta Buciumaș),

zeci de trepte ale evului contem
poran (I). Reportaj

9,30 Din viața de concert a Capitalei 
10,00 Din țările socialiste
10.30 Muzica 7... nimic mai simplu 1
11.35 Film serial : „Jean Christophe". 

Episodul 4
12.30 Scena șl ecranul
13.15 Bucuriile muzicii. Enesdana — o 

integrală a creației marelui com
pozitor român

13,45 Pași de viață lungă
14,10 Mic dicționar de, operă șl balet. 

Literele „T" (VII) și „U“
14.50 O viață pentru o idee : acad. Mlhal 

Ciucă
15.20 Teatru TV : „Scapino" de Mollăre. 

Producție a televiziunii engleze 
B.B.C.

16.35 Desene animate : Sindbad mari
narul

17,00 Serată muzicală TV. Puterile tea
trului Uric (V). Invitată : Eugenia 
Moldoveanu

18.30 Orizont cultural
19,00 Telejurnal
19.20 Telerama
19.50 Seară de balet : „Ana Karenina" 

de Rodion Scedrin
21,00 Instantanee. Noutăți de... mărțișor
21.15 Jaz în nocturnă
21.30 România pitorească
21.50 Telejurnal 9 Sport
22,00 închiderea programului
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20,00 Telejurnal (parțial color) ® Ac

tualitatea in economie
20.20 Orizont tehnico-științific
20.40 Film românesc in serial'' (color). 

Ecranizări după opere literare. 
„Codin". Adaptare după romanul 
Iul Panalt Istratl. Episodul 2

21,15 Practic, util, gospodărește
21,30 Tezaur folcloric (color)
21,50 Telejurnal (parțial color)
22,00 închiderea programului

producție de membrii săi și de stăru
ințele ca ele să fie mereu mai bune 
nu va fi in măsură să-și îndeplineas
că rolul de forță politică conducă
toare la locul de muncă" — spunea 
seoretarul adjunct al biroului organi
zației de bază de la piroliză' nr. 1, 
tovarășa Maria Stroiuleasa. Și dacă 
uzina de olefine, în cadrul căreia 

EXEMPLUL COMUNIȘTILOR
acționează și această organizație de 
bază, este unul din compartimentele 
fruntașe ale combinatului, aceasta se 
datorește faptului că disciplina de 
partid și-a găsit concretizarea înain
te de toate in îndeplinirea cu rigu
rozitate a sarcinilor încredințate co
muniștilor. De pildă, instalația de 
gaz cracare se afla în revizie tehni
că, ceea ce, firește, a dus la oprirea 
producției. Orice oră din bugetul de 
timp afectat acestor revizii planifi
cate însenina însă tone de produse in 
minus, orice oră de oprire a produc
ției cobora, încet dar sigur, diagra
ma realizărilor, in momentul acela 
peste prevederile de plan, amenin- 

zut, nu o dată, in finala ultimei 
ediții a festivalului, condeiele „lo
cale" explorează și transfigurează 
artistic realități documentare ex
trem de interesante, care constituie 
elemente de noutate și atracție.

Demnă de reținut este îmbinarea 
expresivă a limbajului mai multor 
arte în aceste spectacole. Așa, de 
pildă, intr-un ansamblu dominat de 
muzica folk s-a impus atenției, in 
chip deosebit, felul in care unele 
echipe au sporit forța emoțională a 
montajelor, aducind in scenă, cu 

talent și competență, filoane folclo
rice, unele mai puțin cunoscute : 
Casa de cultură Borșa — Maramu
reș, căminul cultural „Horea" — 
Alba, căminul cultural Dulea — 
Caraș Severin, Casa de cultură a 
municipiului Brașov, căminul cul
tural din Mureșenii Bîrgăului — 
Bistrița-Năsăud au surprins și cu
cerit audiența tocmai prin aces
te neprețuite comori de sensibili
tate și adincime propuse atenției.

Concepute a se desfășura în săli, 
montajele au implicat forțe atît de 
largi, modalități atit de generoase, 
incit au reclamat parcă firesc și 
alte spații de desfășurare (piețele 
orașelor, amfiteatre în aer liber), 
prilejuind ample serbări populare.

Sintem în plină desfășurare a eta
pei de masă a festivalului cînd se 
produce o firească mobilizare a 
forțelor și energiilor creatoare, cînd 
mișcarea de amatori se îmbogățește 
cu noi talente. Este firesc ca 
progresele să fie continuate. E 
intr-adevăr loc pentru . mai bine, 
mai original, e loc pentru spec
tacole cu o sporită forță educa
tivă — iată un adevăr valabil pen

două formații de fluierași Ia Văleni 
(îndrumate de rapsodul popular 
Tache Airinei), un grup vocal fol
cloric (Mariana Sălâvăstru) — toa
te laureate ale Festivalului național 
„Cintarea României". Să mai adău
găm formațiile de teatru, de muzi
că ușoară și dansuri populare, bri
gada artistică, grupul de recitatori, 
în actuala etapă de masă a festi
valului au fost înființate încă un 
cor și o brigadă artistică. '
1 Evident, un mare număr-de-for-' 
mâții, bine pregătite, active, com
petitive. Se cuvin aici două subli
nieri. . Mai întîi că directorul, ani
matorul pasionat și neobosit al'în
tregii mișcări artistice din comună, 
se poate mindri cu faptul că a asi
gurat fiecărei formații de maturi 
un corespondent în rîndul copiilor, 
adică au cite două generații. Dealt
fel, localitatea a și fost sugestiv de
numită . „satul care cîntă". în al 
doilea rînd, pregătirea cu răspun
dere și competență a formațiilor 
le-a ridicat la un foarte bun nivel 
calitativ. Potrivit unui program 
bine întocmit, ele au o activitate 
permanentă pentru publicul comu

ROMÂNIA — FILM prezintă:

„Prea cald pentru luna mai“ 
Producție a Casei de filme Unu

Scenariul.: Petre Sălcudeanu ; costumele: Oltea lonesCu ; decorurile; 
Ștefan Antonescu ; monțajul ; Maria Neagu ; sunetul : Vasile Luca ; Ima
ginea : Vivi Drâgan Vasile ; regia : Maria Callas-Dinescu. Cu : Marina 
Procopie, Adrian Paduraru, Stelian Nistor, Dan Puric, Magda Cațone, 
Mioara Ifrim, Maia Morgenstern, Adrian Vilcu, Olga Tudorache, Octavian 
Cotescu, George Constantin, Silviu Stănculescu. Film realizat in studiou

rile Centrului de producție cinematografică „București"

țînd ca ea să se frîngă sub orizontala 
de tuș roșu a sarcinilor de produc
ție planificate. Timpul trebuia cîști- 
gat. Membrii biroului organizației de 
bază de la secția de piroliză nr. 1, 
printr-o analiză a forțelor disponi
bile, au hotărît ca, fără deliberări, 
comuniștii să se alăture echipei de 
reparații pentru a puhe de urgență

instalația in funcțiune. Membrii de 
partid Ion Ștefan, Emilian Dirdece, 
Alexandru Rus, împreună cu alți 
muncitori, au lucrat cu dîrzenie reu
șind să pună în funcțiune instalația 
intr-un timp mult mai scurt decit era 
prevăzut pentru asemenea lucrări. 
Secretarul comitetului de partid de 
la uzina de olefine, Marin Mircea, a 
evocat acest episod fără a insista 
asupra lui, considerîndu-1 în firea 
lucrurilor, ilustrare firească a spiri
tului de răspundere al comuniștilor.

întărirea ordinii și disciplinei re
prezintă o preocupare înscrisă cu 
majuscule pe agenda de lucru a fie
cărei organizații de bază. Dacă secre

tru toți, dar care se cere cu deo
sebire auzit în județe precum Brăi
la, Galați, Iași, Neamț, Sibiu ori 
municipiul București, care nu au 
strălucit, mai ales la spectacolele 
de poezie originală.

Este necesară stabilirea unor te
matici unitare ale acestor specta
cole populare. Un loc important 
trebuie să-l ocupe omagierea erois
mului oamenilor muncii de pe ma
rile șantiere ale construcției socia
liste, de pe marile platforme indus
triale naționale, a eroului revolu
ționar, constructorul de azi, trans
formatorul lucid al naturii. Ce 
subiect minunat ar putea constitui 
pentru aceste spectacole de poezie 
și muzică eroismul în muncă al 
celor care construiesc Canalul Du
năre—Marea Neagră, expresie a 
unei voințe și a unei dăruiri colec
tive exemplare ! Din păcate, ase
menea inițiative nu s-au făcut sim
țite pînă acum, nici măcar în ju
dețul Constanța. După cum nu ve
dem de ce formațiile artistice bucu- 
reștene n-ar putea pregăti mon
taje de versuri și muzică dedicate 
constructorilor metroului din ca
pitala noastră.

în același timp, trebuie să se 
acorde o mare importanță calității 
versurilor și cîntecclor menite să 
omagieze eroismul, dragostea de 
țară, cinstirea tradițiilor înaintate 
de luptă și muncă. Valoarea mon
tajelor depinde în mare măsură de 
nivelul culturii artistice al celor ce 
le creează, de familiarizarea lor cu 
literatura, de nivelul gustului, de 
capacitatea de a discerne, din ava
lanșa genurilor de muzică, com
pozițiile de calitate, și dintre for
mulele de dans — pe cele adecvate 
textelor și muzicii.

„Succesul montajului de la Sche
la Moreni, «Balada pămîntului stră
bun», se datorează faptului că rea
lizatorii lui, care au transfigurat 
atît de emoționant lirica patriotică 
a creatorilor contemporani, au o re
marcabilă cultură literară și sint 
preocupați — atingînd o certă mă
iestrie în timp — de arta reci
tării", — arăta Constantin Mano- 
lescu, directorul Centrului județean 
de îndrumare a creației populare și 
a mișcării artistice de masă din ju
dețul Dîmbovița.

Nu încape îndoială că și în acest 
domeniu al activității artiștilor 
amatori este necesară o bună îndru
mare, o alegere judicioasă a celor 
mai valoroase creații, orientarea 
lor mai fermă în selectarea poe
ziilor patriotice și revoluționare 
din bogata creație contemporană.

Natalia STANCU

nei. Nu mai puțin de șapte specta
cole au fost susținute pentru me
canizatori, viticultori, zootehniști, 
la Pădureni, Văleni și Ivănești, de 
la 1 decembrie și pină acum. Ele 
sînt organizate în special sîmbăta 
și duminica și urmează unor mani
festări, cum sînt „Laudă miinilor de 
aur", dedicate fruntașilor, și 
„Trăiască România și al ei condu
cător desfășurate în ultima săp- 
tămînă.

Un repertoriu de o mare diversi
tate, cu certe valențe educative, au 
aproape toate formațiile artistice, 
în același timp e necesar ca și bri
găzile artistice . să-și reînnoiască 
mai operativ, periodic, programele 
eă le ancoreze mai profund in via
ța concretă a satului. „Nici pentru 
formațiile de teatru, ne spune di
rectorul, nu prea avem lucrări a- 
decvate, piese care să reflecte satul 
contemporan". în■ orice caz, activi
tatea culturală și artistică din Pă
dureni se desfășoară permanent, cu 
targa participare a tuturor catego
riilor de oameni ai muncii. (Petru 

' Necula, corespondentul „Scînteii").

tarul biroului organizației de bază de 
la C.T.C.-C.I.A.N., Jeana Munteanu, 
s-a referit în general la respectarea 
programului de lucru-și la îndepli
nirea obligațiilor profesionale curen
te, secretarul biroului organizației da 
bază cercetări, ing. Carmen Boboro- 
dea, a circumscris această preocupa
re pe coordonate mult mai largi : 

anume pe pasiunea cercetătorilor co
muniști de a deschide porțile afirmă
rii noului, de a transfera cuceririle 
tehnico-științifice din faza experi
mentărilor de laborator în coloanele 
instalațiilor din combinat. Dealtfel 
cercetători ca Marina Toader, Miltia- 
de Boborodea, Ana Nica, Elena Dră- 
gușin și alții au avut o importantă 
contribuție la asimilarea de produse 
noi, la îmbunătățirea tehnologiilor de 
fabricație, la extinderea micropro- 
ducției.

Secretarul general al partidului a 
cerut cu stăruință tuturor comuniș
tilor să militeze cu mai multă fermi- 
tate pentru întărirea spiritului de

Tribună a afirmării spiritului civic, 
a inițiativelor gospodărești pentru s 

dezvoltarea tuturor localităților ]
„Tribuna democrației", importantă și originală formă de manifestare 

a democrației noastre socialiste, de consultare și antrenare a maselor la 
rezolvarea treburilor obștești instituită din inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, constituie și in județul Buzău un adevărat șantier de idei, 
izvor de inițiative și spirit gospodăresc. Manifestările sub egida „Tribuna 
democrației" se bucură de un larg ecou în rindui locuitorilor județului, 
care văd in această activitate o nouă posibilitate de dialog direct, de ex
primare operativă a părerilor și de angajare directă în rezolvarea proble
melor celor mai diverse privind gospodărirea și dezvoltarea localităților. 
Acest fapt e atestat, printre altele, și de numărul celor 250 000 de 
cetățeni care se estimează că au participat în anul 1983 la diferitele 
reuniuni ale „Tribunei".

Prin modu] de concepere și desfășurare, adunările publice din cadrul 
„Tribunei democrației" constituie un sprijin real în soluționarea proble
melor complexe ridicate de dezvoltarea rapidă a județului, de formarea 
unei conștiințe civice înaintate, de mobilizare a cetățenilor Ia înfăptuirea 
programelor de dezvoltare economico-socială în profil teritorial.

Mai întîi o succintă prezentare a 
participării cetățenilor din județul 
Buzău la activitățile edilitar-gospo- 
dârești, participare stimulată și prin 
intermediul „Tribunei democrației" 
și, desigur, și prin alte forme de an
trenare a locuitorilor la înfrumuse
țarea și dezvoltarea economico-so
cială a localității. Au fost efectuate 
în anul 1983 aproximativ 11 000 000 
ore de muncă patriotică concretizate 
în : amenajarea de circa 3 milioane 
metri pătrați spații verzi, 3 507 te
renuri de sport și locuri de joacă 
pentru copii și 165 trasee turistice ; 
plantarea a aproximativ 2 milioane 
de pomi, arbori și arbuști ; repara
rea unui mare număr de poduri și • 
podețe ;■ curățirea a peste 1 milion 
metri pătrați de străzi, alei, trotuare 
și platouri din piețe ; colectarea unor 
însemnate cantități de materiale re
cuperabile și refolosibile.

Asemenea rezultate constituie ar
gumente concrete pentru opinia ce 
ne-a fost exprimată de tovarășul 
Nicolae Rusu, vicepreședinte al Con
siliului județean Buzău al FJJ.U.S. : 
„«Tribuna democrației» cîștiga un rol 
tot mai mare în clarificarea și apli
carea fermă a principiilor autocon- 
ducerii și autoaprovizionăril în pro
fil teritorial, în mobilizarea largă a 
cetățenilor la înfăptuirea prevederi
lor ;din programele stabilite pentru 
fiecare localitate, ' ale Programului 
unic de creștere a producției agrico
le în gospodăriile populației. Totoda
tă, ea oferă un mijloc eficient de 
popularizare și generalizare a expe
rienței pozitive acumulate în diferite 
domenii ale activității edilitar-gospo- 
dărești, cu implicații pozitive directe 
asupra creșterii nivelului de trai al 
populației.

Pornind tocmai de Ia experiențele 
pozitive acumulate la nivelul jude
țului Buzău, am căutat să identificăm 
acele pirghii și verigi, acele moda
lități practice de acțiune care au asi
gurat caracterul fructuos al desfășu
rării «Tribunei democrației»".

Din discuțiile purtate cu tovarășa 
Petra Clonț, președinte al Consiliu
lui municipal Buzău al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, și 
cu tovarășul Gheorghe Papuc, pre
ședinte al Consiliului orășenesc Rim- 
nicu Sărat al Frontului Democrației 
și Unității Socialiste, am reținut că 
principalele condiții de ordin organi
zatoric pentru asigurarea eficienței 
„Tribunei democrației" sînt desfășu
rarea manifestărilor ou frecvența sta
bilită, concomitent cu pregătirea te
meinică a subiectelor supuse dialo
gului și implicarea directă a factori
lor de răspundere în rezolvarea pro
blemelor ridicate de cetățeni. Spre 
exemplu, Consiliul municipal Buzău 
al Frontului Democrației și Unității 
Socialiste organizează „Tribuna de
mocrației" în prima zi de joi a- fie
cărei luni, astfel incit cetățenii să 
știe din vreme de organizarea acțiu
nilor și să poată participa la ele. 
Anunțarea din timp, prin deputați 
și prin președinții asociațiilor de lo
catari, a locului și orei stabilite asi
gură mobilizarea largă a cetățenilor. 
La Rimnicu Sărat, aceste dialoguri 
sint organizate în prima zi de marți 
(ora 18) a fiecărei luni.

Un alt factor organizatoric ce asi
gură reușita manifestărilor ne-a 
fost relevat de tovarășul Nicolae 
Romașcanu, secretarul consiliului ju
dețean al Frontului Democrației și 
Unității Socialiste : „A intrat in 
practica noastră ca Ia toate aceste 
întilniri cu cetățenii prezența facto
rilor de răspundere din partea or
ganelor locale să nu constituie doar 
o reprezentare funcționărească, ci un 
mod de implicare directă și de asu
mare a răspunderii pentru soluționa- 

disciplină, pentru dezvoltarea comba
tivității revoluționare și a răspunde
rii partinice. O cerință pe care or
ganizația comuniștilor de la combi
natul piteștean a transformat-o, așa 
cum am văzut — intr-o constantă a 
activității lor. Concludent în acest 
sens a fost prezentarea la sfîrșitul 
unei plenare a comitetului de partid 
a unui set de diapozitive cu aspecte 
negative privind risipa de materiale, 
neglijențe in efectuarea unor repara
ții, diferite lucrări întrerupte, înso
țite de comentarii acide. Au fost no
minalizate îndeosebi cadre cu func
ții de răspundere, membri ai orga
nelor alese de partid. Nu puțini din
tre ei sint citați adesea, pe drept, 
pentru rezultatele lor bune. Numai 
că aici, la Combinatul petrochimic 
Pitești, s-a înțeles că mulțumirea de 
sine, rutina, comoditatea sînt slăbi
ciuni care se instalează pe nesimți
te in comportamentul unor oameni 
și față de care, atunci.cînd autocon
trolul încetează să mâi funcționeze, 
organizația de partid are datoria să 
tragă semnalul de alarmă.

Colectivul petrochimiștilor piteș- 
teni este ferm hotărît ca în anul 1984, 
in condițiile unor sarcini de produc
ție sporite, să reconfirme maturita
tea sa, prin noi și remarcabile reali
zări.

rea promptă a propunerilor și su
gestiilor. în același timp, ei au obli
gația să informeze cetățenii asupra 
modului cum au fost soluționate 
propunerile anterioare și să ia mă
suri împotriva celor care ignoră do-Experienfe dm județul Buzău
leanțele firești ale populației. A- 
ceasta contribuie ca «Tribuna demo
crației» să asigure cunoașterea 
promptă și corectă a problemelor și 
preocupărilor, a realizărilor și ne- 
împlinirilor din activitatea consiliu
lui popular, abordarea lor deschisă 
și, implicit, stimularea interesului și 
a participării active a locuitorilor la 
acțiunile inițiate".

Și în mediul rural, „Tribuna de
mocrației" a devenit un autentic la
borator de idei și propuneri concrete, 
așa cum se poate constata în co
munele Puiești, Glodeanu-Siliștea, 
Pătîrlagele, Berea, Nehoiu, Scutel- 
nici, Smeeni, Rușețu, Pogoanele, 
Vîlcelele, Măgura și Vintilă Vodă. 
Ca exemple de idei conturate la „Tri
buna democrației" și care au început 
să prindă chip concret în viață pot 
fi citate organizarea, in comunele 
respective, a unor secții ale indus
triei mici și artizanale, capabile să 
valorifice superior resursele locale 
de materii prime și forță de muncă. 
Susținute și de problemele puse la 
„Tribuna democrației" în comunele

„Istoria invățămîntului 
din România"

Sub egida Acade
miei de știinte socia
le si politice si a Mi
nisterului Educației și 
învățămintului, în E- 
ditura didactică și pe
dagogică a apărut vo
lumul I din : Istoria 
învățămintului din 
România — de la 
origini pină Ia 1821. 
Este vorba de o lu
crare fundamentală 
pentru învățămîntul 
românesc, realizată de 
un colectiv valoros — 
N. Andrei, Șt. Bălan, 
Elena Bărbulescu, Șt. 
Bârsănescu, S. Benko, 
V. Bogza. G. ■ Brătes- 
cu, St. Costea, V. 
Drăguț, C. Gollner, 
G. Ionescu, I. Kovacs, 
A Manolache, C. 
Oprita, G. Pârnuță, 
I.G. Stanciu, St. Sto- 
ian, N. Teodorescu, V. 
Țârcovnicu, I. Verdeș 
— coordonarea gene
rală fiind asigurată 
de acad. Șt. Pascu, 
care este și redactorul 
responsabil al lucrării. 
Și, așa cum se men
ționează în introduce
rea generală, lucrarea 
răspunde sarcinii ex
pres formulate de 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul 
genera] al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele României, ds 
a „completa șirul nu
meroaselor tratate cu 
unul privitor la Isto
ria învățămintului din 
România".

Laitmotivul -lucrării 
11 constituie contribu
ția școlii românești la 
dezvoltarea culturii și 
științei, la progresul 
general al societății 
noastre. Se reliefează 
efortul neîntrerupt al 
poporului nostru, de 
la daci și pînă la 
începutul secolului al 
Xlx-Iea, pentru edu
cație, invățămînt, cul
tură, știință, progres, 
încă din introducere 
sint fixate, explicit, 
marile probleme care 
sînt tratate in cele 
peste 400 de pagini : 
a) geneza procesului 
educativ și instructiv, 
precum șl începutu
rile învățămintului de 
pe întreg teritoriul 
locuit de daci, daco
români și români ; b) 
dezvoltarea învăță- 
mîntului românesc și 
al naționalităților con
locuitoare în evoluția 
sa istorică, pe forme, 
grade și structuri de 
învățământ, subliniin-

du-se contribuția a- 
cestuia, în fiecare din 
etapele dezvoltării 
sale, la progresul ști
inței și culturii, la 
dezvoltarea societății 
din țara noastră ; c) 
tendințele și perspec
tivele de dezvoltare 
ale invățămîntului, în 
concepția integrării 
sale în viața social- 
economică și cultural- 
științifică ; d) concep
țiile ideologice și pe
dagogice ce au stat la 
baza procesului in- 
structiv-educativ și 
personalitățile care au 
contribuit la organiza
rea și dezvoltarea a- 
cestuia ; e) evoluția 
invățămîntului româ-

ropean și internațio
nal și, îndeosebi, în 
contextul sud-estului 
și răsăritului Europei.

în acest cadru, au
torii pun in evidență 
instituții de învăță- 
mint de grad elemen
tar, mediu și superior, 
legislații referitoare la 
instituții, figuri de 
dascăli da școală și 
elevi, personalități 
marcante în organiza
rea învățămintului, 
date despre programe, 
manuale școlare, me
tode de predare. Se 
subliniază ideea de u- 
nitate națională, legă
turile pe linia învăță
mântului între Țara 
Românească, Transil
vania, Moldova, ro
lul marilor cărturari 
Gheorghe Lazăr și 
Gheorghe Asachi în 
modernizarea învăță
mântului românesc, ca 
și prestigiul de care 
se bucură pe plan eu
ropean învățămîntul 
nostru. Este relevată 
contribuția celor două 
Academii, de la Iași 
și București, în eman
ciparea invățămîntului 
Și a culturii poporului 
nostru. Un moment de 
amplă semnificație îl 
ocupă introducerea 
învățămintului în lim
ba română, relevîn- 
du-se rolul pe care 
l-a avut acest act tn

Cislău și Mînzălești, s-au revigorat 
două îndeletniciri tradiționale : creș
terea viermilor de mătase împreună 
cu țesutul borangicului și olărituL 

Pornind de la dezbaterile susținute 
in cadrul „Tribunei democrației", i 
consiliile populare comunale au de- I 
clanșat ample acțiuni pentru culti- : 
varea fiecărei palme fle pămînt din ' 
curți și grădini, amenajarea de so
larii și creșterea efectivelor de ani-.: 
male și păsări în gospodăriile popu- ■ 
lației, incit se va ajunge ca, în 1984, ' 
la fiecare cinci familii din mediul 
rural să existe cite o vacă cu lapte, 
în 1984, prin organizarea unor ample 
acțiuni de muncă patriotică, 113 hec
tare de terenuri intravilane vor fi 
redate agriculturii. < i

în acest an, avind în centrul aten
ției aplicarea prevederilor Programu- . 
lui unic de creștere a producției a- 
gricole în gospodăriile populației, 
Consiliul județean Buzău al Frontu
lui Democrației și Unității Socialiste 
a trecut la organizarea mai bună a 
„Tribunei democrației" in zona ne- 
cooperativizată a județului. Rezulta
tul concret al acestor manifestări-.1 
inițierea a numeroase acțiuni de 
muncă patriotică pentru curățirea și 
fertilizarea pajiștilor și pășunilor, 
dar și măsuri de sprijinire a produ- ' 
cătorilor, cum ar fi asigurarea de.| 
material biologic de valoare ridicată 
pentru sporirea contractărilor de ani
male.

Tot ca urmare a unor probleme ri
dicate de participanții la „Tribuna 
democrației" s-au stabilit și alte ac
țiuni concrete pentru anul în curs.. 
In apropiata primăvară, de-a lungul 
drumurilor naționale, județene și co
munale, pe terenurile improprii agri
culturii vor fi plantați peste 2 mili
oane de pomi fructiferi, arbori și ar
buști. De asemenea, în zona colinară 
a județului vor fi împădurite cu sal- 
cîmi, plopi, pini și anini circa 300 
hectare de terenuri excesiv degrada
te și neproductive.

Că dialogul ce are loc in cadrul 
„Tribunei democrației" poate fi și, 
mai cuprinzător și mai fructuos este 
un fapt incontestabil. O atestă și, 
faptul că el se soldează, de la un an 
la altul, cu rezultata tot mai bune.

Stelian CHIPER 
corespondentul „Scînteii” 1

evoluția limbii româ
ne, a culturii, științei, 
a spiritualității po
porului nostru, în ge
neral.

Volumul este ilus
trat cu 52 de planșe 
reprezentînd docu
mente valoroase ale 
atestării noastre isto
rice pe aceste melea
guri străbune, docu
mente de învățământ, 
hrisoave domnești și 
pagini din scrierile 
vechi, portrete ale 
unor cărturari și pe
dagogi, personalități 
ale culturii și invăță- 
mîntului românesc. De 
o deosebită valoare 
documentară este har
ta primelor școli oră
șenești ale secolelor 
XI—XIX, hartă care 
realizează, de fapt, 
intr-un sinoptic, în
treaga istorie a învă- 
țămîntului românesc, 
demonstrînd vechimea, 
tradiția acestuia, uni
tatea în teritoriu și, 
bineînțeles, continuita
tea și dorința de cul
tură, de știință, de 
învățătură, de civili
zație a poporului ro
mân.

Pe lingă caracterul 
ei funcțional,. infor
mativ, pentru oame
nii de școală, pentru 
cercetători, lucrarea 
atrage prin stilul clar, 
concis, străbătut de 
căldură patriotică. Este 
meritul colectivului re
dacțional — Anghel 
Manolache, Gheorghe 
Pârnuță, Ion Verdeș, 
în coordonarea acad; 
Șt. Pascu — de a fi 
redactat o lucrare 
care invită la lectură 
in ciuda, numeroaselor 
date pe care Ie con
ține.

„Istoria invățămintu- 
Iui din România" este 
o lucrare care răspun
de exigențelor politi- 
co-ideologice în anul 
sărbătoririi celei de-a 
40-a aniversări a re
voluției de eliberare 
socială și naționa
lă, antifascistă și an- 
tiimperialistă și al ce
lui de-al XIII-Iea 
Congres al Partidului 
Comunist Român, re- 
prezentind un omagiu 
adus acestor eveni
mente de mare im
portanță în viața po- 
litico-socială, cultura
lă' a țării noastre.

Prof. dr.
Constanța 
BĂRBOI J
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' MPTE, ItEALIZĂRj DE H CUPMSUL PATRIEI

RELATATE DE CORESPONDENȚI! „SCMTEH“
Un nou ansamblu de locuințe 

în sudul Capitalei

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

UNIUNEA SOVIETICĂ:

H Colectivele de oameni ai mun
cii de pe platforma industrială a 
orașului Huși raportează îndeplini
rea, înainte de termen, a planului 
la producția-marfă industrială pe 
primele două luni ale anului. Pină 
la sfîrșitul lunii februarie vor fi 
livrate, peste prevederi, importante 
cantități de produse necesare eco
nomiei naționale. întregul spor de 
producție va fi obținut pe .seama 
creșterii productivității muncii.

0 Conștructorii de mașini din 
municipiul Bistrița au realizat și 
expediat Întreprinderii „Electrocen- 
trale" Borzești primul grup de ac
ționare a alimentării cu cărbune 
pentru turbina de 50 MW. Noul pro
dus se caracterizează printr-o fia
bilitate ridicată și un consum re
dus de energie electrică.

K O nouă pasarelă, a cărei 
structură metalică este susținută 
prin cabluri, a fost realizată pe riul 
Someș, in municipiul Satu Mare. 
Ea face legătura între cartierul Mi- 
cro-16 și zona vestică a municipiu
lui, fiind destinată totodată și sus
ținerii conductelor care racordează 
stația de pompare a apelor rezi
duale de pe malul sttng al Some
șului la stația de epurare situată 
pe malul drept

B In noul ansamblu de locuințe 
din perimetrul străzilor „Dunării" și 
„Tudor Vladimirescu" din municipiul 
Alexandria s-au construit pină in 
prezent 540 de apartamente. In di
ferite stadii de execuție se mai află 
alte 750 de apartamente în blocuri 
prevăzute la parter cu. unități co
merciale și prestatoare de servicii.

■ La Complexul de ingrășare a 
tineretului taurin din Nușfalău, ju
dețul Sălaj, a fost introdus in ali
mentația vițeilor, in prima fază de 
ingrășare, înlocuitorul de lapte 
„LAV-2", preparat în cadrul între
prinderii de industrializare a lap
telui din Șimleu Silvaniei. Experi
mentat timp de 55 de zile pe un 
lot de viței, noul produs a con
vins : sporul în greutate pe vițel 
a fost de 670 grame pe zi, față 
de 400 grame la lotul martor.

B La întreprinderea „Metaloteh- 
niea" din Tîrgu Mureș a .ieșit de pe 
linia de montaj mașina de cusut 
industrial cu numărul 25 000. La 
realizarea acestui produs de o mare 
complexitate tehnică, întreprinderea 
mureșeană a economisit, în perioa
da de la începutul anului și pină 
acum, o cantitate de metal echi

i

B In ultimii ani, orașele și sa
tele județului MUREȘ au cunoscut 
o dezvoltare edilitară fără prece
dent. La Tîrgu Mureș, Sighișoara, 
Luduș, Sovata, Reghin și Tirnăveni 
s-au construit noi și moderne 
blocuri (cum se vede și in imagi
nea alăturată), cartiere, adevărate 
„orașe în oraș", lp perioada care
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Azi, în divizia „A" la fotbal
Campionatul diviziei A Ia fotbal 

programează azi etapa a 20-a, care 
cuprinde următoarele meciuri : 
Steaua — F.C. Argeș Pitești (in tur 
2—0, pe stadionul Steaua) ; Sportul 
studențesc — F.C. Bihor. Oradea (în 
tur 4—1, pe stadionul Sportul stu
dențesc) ; Dunărea. C.S.U. Galați — 
Jiul Petroșani (1—2) ; F.C. Olt — 
F.C. Baia Mare (1—1). ; Corvinul 
Hunedoara — Rapid. (1—2) ; Univer
sitatea Craiova — A.S.A. Tg. Mureș 
(0—0) ; Politehnica Iași — S.C. Ba
cău (1—1) ; Chimia Rm. Vîlcea — 
C.Ș. Tîrgoviște (1—1); Petrolul Plo
iești — Dinamo (0—4). Toate parti
dele vor începe la ora 14,30.

■A-
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 
minut". 

valentă cu necesarul de materie pri
mă pentru fabricarea a 15 mașini 
de cusut industrial.

B Pentru împăduririle din pri
măvară, Inspectoratul silvic jude
țean Maramureș a asigurat peste 
8 milioane de puieți din specii de 
foioase' și repede crescătoare, de 
mare productivitate. O atenție spe
cială a fost acordată extinderii cas
tanului comestibil, nucului, cireșu
lui, afinului de cultură șl răchitei.

H In noile cartiere de locuințe 
și zonele industriale din municipii
le Vaslui și Birlad au fost construi
te și puse la dispoziția oamenilor 
muncii noi cantine-restaurant. Ase
menea unități vor mai fi date în

CARNET
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folosință In acest an și in orașe
le Huși și Negrești, precum și în 
centrele consiliilor agroindustriale 
Fălciu și Zorleni.

■ In județul Harghita au fost 
realizate 35 de mlcrohidrocentrale, 
cu puteri între 0,5 și 30 kW, care 
valorifică potențialul energetic al 
apelor repezi de munte. In pre
zent, la Ivo și Vărșag se constru
iesc alte două micro.hidrocentrale, 
de data aceasta mai mari, cu pu
teri de 420 kW fiecare.

H De lă începutul anului, uni
tățile industriale din județul Boto
șani au economisit peste 50 tone 
metal, 21 tone fire și amestec din 
fire, 18 metri cubi cherestea, 5 000 
MWh energie electrică și 300 tone 
combustibil convențional.

S La Casa de cultură a sindica
telor din municipiul Vaslui, a fost 
deschisă o expoziție in care sînt 
prezentate peste 280 piese, repere 
și subansamble recondiționate sau 
produse in stațiunile de mecaniza
re a agriculturii din județ. Valoa
rea totală a pieselor produse pe 
plan local în acest an este de pes
te 47 milioane lei.

H Pentru satisfacerea nevoilor de 
apă potabilă ale populației, cit și 
pentru aprovizionarea cu apă a 
noilor unități industriale, în orașul 
Drăgășani au fost forate și date in 

a trecut de la Congresul al IX-lea 
al partidului și pină in prezent, au 
fost puse la dispoziția oamenilor 
muncii - români, maghiari, germani 
- 75 000 locuințe confortabile, iar 
spațiile comerciale și de prestări 
servicii către populație însumează 
mai bine de 150 000 metri pătrați. 
Din 1.965 și pină aoum, circa 225 000

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
@ Sîmbătă, Ia Bekescsaba (Unga

ria), în meci retur pentru semifina
lele competiției feminine „Cupa fe
derației internaționale de handbal", 
echipa Chimistul Rimnicu Vilcea a 
învins cu scorul de 23—21 (8—11) 
formația locală Spartakus Elore, 
obținind calificarea in finala com
petiției. Performanța handbalistelor, 
românce a fost realizată în urma 
unei evoluții excelente in ambele 
partide, scorul general al dublei în- 
tîlniri flindu-le favorabil cu 51—42. 

■ în finală, programată in două 
manșe la sfîrșitul lunii martie. Chi
mistul Rimnicu Vilcea va întilni pe 
învingătoarea meciului Iskra Parti- 
zanske (Cehoslovacia) — V.F.L. 
Oldenburg (R.F. Germania).

© Meciul de tenis dintre echipele 
României și S.U.A., din cadrul pri
mului tur al competiției internațio
nale „Cupa Davis", a continuat sim- 
bătă la Palatul sporturilor din Capi
tală cu partida de dublu, in care 
s-au întîlnit perechile Ilie Năstase 

exploatare încă 20 puțuri de mare 
adincime. De asemenea, s-au pre
dat două bazine de retenție cu o 
capacitate de 2 500 mc pe zi, ceea 
ce înseamnă dublarea vechii capa
cități,

9 Rețeaua comercială a județu
lui Constanța cunoaște o puternică 
dezvoltare. In prezent, în munici
piul Constanța, la parterul mai 
multor blocuri noi se amenajează 
10 magazine. Alte 4 magazine se 
află în curs de amenajare la Nă
vodari, iar 3 la Mangalia.' In to
tal, anul acesta în județ vor fi date 
în folosință 86 magazine noi, în- 
sumînd o suprafață comercială de 
14 000 metri pătrați.

3 Prin hărnicia și dăruirea în 
muncă a harnicului colectiv de la 
întreprinderea mecanică de mate
rial rulant din Simeria, ceferiștii 
primesc la timp vagoanele de 
marfă reparate sau revizuite. In a- 
cest an, de aici au plecat spre be
neficiari, peste prevederile de plan, 
30 de vagoane reparate. In același 
timp s-au recondiționat piese și 
subansamble , în valoare de peste 
2,6 milioane lei.

9 La întreprinderea de autoca
mioane din Brașov s-a desfășurat o 
importantă acțiune de modernizare 
a cuptoarelor de încălzire a pie
selor din secția forjă. Pină în pre
zent, au fost modernizate 24 cup
toare. Eficiența : o economie anua
lă de 3 milioane metri cubi gaz 
metan și o sporire a randamentu
lui lor cu 15 pină la 35 la sută,

SB In municipiul Buzău, întreprin
derea de prelucrare a maselor plas
tice din localitate a deschis un 
modern magazin - „Plastic". Prin 
noul magazin, întreprinderea asigu
ră desfacerea unei largi game de 
produse proprii și, totodată, testa
rea dorințelor și exigențelor cum
părătorilor.

B „Rimnic-Sud" este numele ce
lui mai tînăr cartier din municipiul 
Rm. Vîlcea, care a început să prin
dă contur în acest an. Noul an
samblu de locuințe, va însuma, in 
final, peste 700 apartamente,

S Colectivul de muncă al între
prinderii de mașini-unelte pentru 
presare-forjare din Tîrgu Jiu a rea
lizat, în condiții de înaltă eficien
ță economică, noi tipuri de mașini- 
unelte, între care 6 prese hidrau
lice de 100 tone forță și un cio
can de reforjare de 1 000 kg forță.

cetățeni - mai mult de un sfert din 
populația actuală a județului — 
s-au mutat în case noi. In acest 
an, lucrătorii Trustului de construc- 
ții-montaj Mureș urmează să con
struiască alte 2 900 apartamente, 
majoritatea dintre ele aflîndu-se 
încă de pe acum în diferite stadii 
de execuție.

— Florin Segărceanu și John 
McEnroe — Peter Fleming.

La capătul unei partide ce a durat 
două ore, cuplul american a obținut 
victoria cu 6—3, 6—4, 6—4.

După două zile de întreceri echipa 
S.U.A. conduce cu scorul de 3—0 și 
s-a calificat pentru faza următoare 
a competiției.

Astăzi, cu începere de la ora 16,15, 
sint programate ultimele două parti
de de simplu : Ilie Năstase — Jimmy 
Connors și Florin Segărceanu — 
John McEnroe.

© Meciurile disputate în etapa a 
8-a a turneului final al „Cupei cam
pionilor europeni" la baschet mascu
lin s-au încheiat cu următoarele re
zultate : B.C. Barcelona — C.S.P. 
Limoges 113—94; Bosnia Sarajevo — 
Maccabi Tel Aviv 90—85 ; Colombani 
Cantu — Banco Roma 71—79.

în clasament conduc Colombani 
Cantu, B.C. Barcelona, Banco Roma 
și Bosnia Sarajevo — cu cîte 13 
puncte.

Partea de sud a Capitalei a cu
noscut în ultimii ani mari prefaceri 
urbanistice. Noile ansambluri de 
locuințe Berceni, Olteniței, Giur
giului, de pe bulevardele Metalur
giei și Pionierilor, ca și ansamblul 
Parcul Tineretului au schimbat ra
dical înfățișarea locurilor, oferind 
totodată un cadru de viață modern, 
civilizat. Integrată acestui vast spa
țiu citadin, bătrîna Cale Văcărești 
va dobîndi, de asemenea, atributele 
unei artere orășenești majore, flan
cate de construcții moderne, răs- 
punzînd unor funcțiuni și cerințe 
contemporane. Dezvoltarea acestei 
zone se înscrie în programul am
plu de sistematizare și modernizare 
a municipiului București, face par
te din marele efort de construcție 
de după Congresul a! IX-lea al 
partidului și se desfășoară în spi
ritul orientărilor și recomandărilor, 
al cerințelor formulate de secreta
rul general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizi
telor de lucru întreprinse în Capi
tală, al întîlnirilor cu arhitecții, 
proiectanții și constructorii bucu- 
reșteni. Pentru remodelarea Căii 
Văcărești pe segmentul cuprins în
tre Piața Sudului și Abator — 
Splaiul Dîmboviței a fost inițiat un 
concurs de arhitectură și urbanism 
in urma căruia a fost selectat pro
iectul elaborat de o formație de ar- 
hitecți ai Institutului „Proiect" 
București.

— Sînteți, tovarășe arhitect 
Gheorghe Leahu, coordonatorul a- 
cestei formații în care experiența 
celor mai vîrstnici se îmbină cu 
entuziasmul și dorința de afirmare 
profesională a celor tineri. în a- 
ceastă calitate, vă rugăm să vă re
feriți. la principalele transformări 
preconizate pe artera Văcărești și 
în împrejurimi. Este o zonă de 
trafic intens, de penetrație spre 
centrul Capitalei prin poarta sa de 
sud, cu un relief aparte.

— Calea Văcărești are, într-ade- 
vă.r, o poziție deosebită în cadrul 
orașului, fiind situată la poalele 
taluzului natural pe care se află — 
de o parte Dealul Piscului, iar de 
cealaltă parte, complexul arhitec
tural Văcărești. Prin sistematizare, 
s-a. urmărit punerea în valoare a 
acestui element natural. Fondul lo
cativ necorespunzător va fi înlo
cuit, amplificîndu-se, totodată, su
prafețele acoperite de vegetație. 
Astfel, pe latura arterei dinspre 
noua Casă a pionierilor și șoimilor 
patriei se va amenaja un parc des
tinat celor mici, iar pe latura de 
est — viitorul parc Văcărești. De-a 
lungul Căii Văcărești se vor con
strui, cu precădere, blocuri de lo
cuințe, cu 4—5 etaje, mai adecvate 
apropierii de cele două parcuri. 
Pentru a face însă o legătură fi
rească a ansamblului cu celelalte 
artere orășenești învecinate, în care

Propunerile oamenilor
muncii în adunările generale
(Urmare din pag. I)
folosirea cu indici superiori a ma
șinilor, utilajelor și instalațiilor, 
înnoirea, modernizarea și ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al pro
ducției, promovarea tehnologiilor 
moderne și sporirea rentabilității și 
beneficiilor — sarcini de maximă 
importanță, subliniate cu toată cla
ritatea la recenta ședință a Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Măsura reală a oricărui demers 
democratic o dau faptele. Esențial • 
este acum ca pretutindeni, in fie
care întreprindere să se acționeze 
cu fermitate, Sub directa conducere 
a organizațiilor de partid, pentru 
ca programele și hotărîrile adopta
te în adunările generale ale oame
nilor muncii să fie aplicate neabă
tut, cu maximă operativitate și efi
ciență. Pentru aceasta se impun 
analizarea realistă a tuturor propu
nerilor, elaborarea de programe 
concrete de acțiune, cu termene și 
responsabilități precise, o maximă 
solicitudine față de fiecare propu
nere din partea fiecărui cadru de 
conducere din ateliere, secții, în
treprinderi și centrale. Totoda
tă, avind în vedere că aplica
rea propunerilor oamenilor mun
cii constituie nu o problemă econo
mică în sine, ci și o cerință poli
tică esențială, in vederea întăririi 
rolului adunărilor generale în viața 
întreprinderilor, creșterii autorității 
lor, organizațiile de partid trebuie 
să exercite în permanență un 
control riguros cu privire la finali
zarea tuturor propunerilor înte- 

^neiate și care pot contribui Ia

Noi edificii de sănătate pe Valea Oltului A

Colectivul de muncă din ca
drul întreprinderii județene de 
construcții-montaj Vilcea a pre
dat Complexului balnear Olă- 
nești o nouă și modernă casă 
de odihnă, avind o capacitate de 
cazare de 400 locuri pe serie. 
Alte două edificii sanatoriale se 
află în stadiu avansat de exe
cuție și vor fi date în folosință 
in primul semestru al acestui 
an, la Govora și Olănești, ele 
însumind o capacitate totală de 
1 300 locuri. Fiecare dintre aces- 

1

predomină construcțiile înalte, din 
Ioc în loc au fost prevăzute câteva 
blocuri turn cu cîte zece etaje. Clă
dirile dinspre dealurile Văcărești și 
Mărțișor vor fi astfel amplasate 
incit să nu obtureze, ci, dimpotri
vă, să permită perceperea vizuală 
de pe arteră a monumentelor arhi
tecturale situate în partea înaltă a 
terenului. Va rezulta, in final o 
compoziția urbană caracterizată 
printr-o serie de alveole (retrageri 
de la stradă a unor clădiri), . prin 
care vegetația va pătrunde dinspre 
parcuri spre arteră. Avînd în ve
dere că între trotuare și construc
țiile proiectate vor exista taluzuri 
naturale datorate condițiilor geo- 
morfologice ale terenului, întreaga 
suită de taluzuri de-a lungul Căii 
Văcărești va fi tratată cu alei de 
acces în trepte, cu terase și plat
forme, bănci și mobilier urban, 
elemente ce vor conferi o perso
nalitate proprie ansamblului.

.. — Ce ne puteți spune despre ar
hitectura construcțiilor ?

— Vom încerca. s-o rezolvăm 
prin soluții originale care să evi
dențieze arhitectura și materialele 
noastre tradiționale de construc
ție. Prin, silueta blocurilor,.. .prin 
modul de subliniere a accentelor 
verticale,, prin elementele de plas
tică arhitecturală, a logiilor, bal
coanelor și intrărilor,.. precum, și 
prin volumetria caselor, colectivul 
de. proiectare și-a propus să impri
me acestui ansamblu o notă dis
tinctă. Ea va fi subliniată,. în punc
tul său central, reprezentat 'de in
trarea'în Parcul pionierilor și șoi
milor patriei, prin soluționări spe
ciale, cum ar fi dispunerea unor 
blocuri perechi, înalte, chiar Ia 
intrarea in parc, menite să confere 
monumentalitate acestui important 
acces.

— Ce alte dotări sînt prevăzute 7
— La parterul unor' blocuri, in 

special al' celor din jurul pieței cir
culare, care va asigură pătrunderea 
în ansamblul Văcărești venind 
dinspre Splaiul Dîmboviței, cit și 
la anumite intervale ce vor evi
denția ritmul alveolelor amintite, 
au fost prevăzute magazine. Profi
lul lor va ține seama nu numai de 
asigurarea locatarilor cu cele ne
cesare aprovizionării curente, ci și 
de prezența parcurilor și afluxul 
vizitatorilor. Pentru asigurarea 
parcării celor ce vor accede spre 
parcuri, au fost prevăzute spații 
suficiente de staționare a autotu
rismelor. De asemenea, în cadrul 
acestui ansamblu, care va avea 
2 250 apartamente, se vor construi 
o grădiniță și o școală. Rețeaua de 
transport in comun se va completa 
prin introducerea liniei de tramvai 
pe tronsonul cuprins între Splaiul 
Dîmboviței și Piața Sudului.

Gabriela BONDOC
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sînt stimulați să

adunărilor

realizarea exemplară, în condiții de 
înaltă eficiență, a planului și an
gajamentelor asumate în întrecerea 
socialistă în acest an hotărîtor al 
cincinalului.

Viața a dovedit că dacă în fiecare 
unitate economică propunerile, fă
cute de muncitori și specialiști își 
găsesc locul cuvenit în preocupările 
organelor de conducere colectivă, 
dacă hotărîrile adoptate în forurile 
supreme de autoconducere muncito
rească sînt aplicate consecvent, ob- 
ținindu-se rezultatele scontate, oa
menii muncii 
participe mai activ zi de zi — și 
nu numai cu prilejul .’ 
generale — la efortul colectiv pen
tru buna organizare a activității 
productive, pentru realizarea inte
grală a tuturor sarcinilor de plan. 
Revine deci ca o îndatorire poli
tică primordială a organelor și or
ganizațiilor de partid, a organelor 
de conducere colectivă din fiecare 
întreprindere, sarcina de a acționa 
perseverent, cu înaltă răspundere 
pentru afirmarea deplină și 
nestingherită a democrației munci
torești, pentru ridicarea continuă a 
rolului adunărilor generale la ni
velul exigențelor stabilite de con
ducerea partidului, stimulmdu-se 
permanent participarea oamenilor 
muncii la elaborarea deciziilor și 
aplicarea lor în producție — ce
rință esențială pentru realizarea 
integrală, la toți indicatorii, a pla
nului pe acest an hotărîtor al cinci
nalului, anul celei de-a 40-a ani
versări a revoluției de eliberare soț 
ciala și națională, antifascistă și I 
antiimperiaiistă, anul Congresului I 
al XTII-Iea al partidului. ■ l

te obiective dispune de pensiu
ne, bază de tratament și alte 
unități de prestări servicii tu
ristice.

Prin darea in folosință a aces
tor noi edificii, stațiunile bal
neare de pe Valea Oltului vor 
fi în măsură să găzduiască pen
tru odihnă și tratament, pe par
cursul acestui an, peste 300 de 
mii oameni ai muncii din țară, 
precum și oaspeți de peste -ho
tare. (Ion Staneiu, corespon 
den tul „Scînteii").

Tinerețea batrinului Baikal..
Distanța de la Irkutsk la Baikal 

este parcursă cu mașina în mai puțin 
de o oră. Din goana automobilului, 
taigaua cu brazi, pini și cedri secu
lari împodobiți cu chiciură și fulgi 
de nea apare în toată splendoarea ei 
de frumusețe.

— Priviți Angara ! — spune Ghe- 
nadi Abalov, un tînăr robust și en
tuziast, 
Siberiei, 
precizat 
kalul și 
Fiindcă 
baraj înalt de .. ... 
3 000, la Irkutsk, unind 
maluri ale Angarei pentru a da naș
tere primei hidrocentrale de pe ma
rele fluviu, ș-a format un lac de acu
mulare cit o mare. Se poate spune că 
bătrînul Baikal s-a mai extins astfel 
cu 70 de km. în mijlocul apei se ză
rește o stîncă ce stă de veghe între 
Angara și Baikal, spintecînd valurile.

— E piatra Șamanului — spune 
.3 legendei, tocmai

pasionat 
De fapt, 
unde 
unde 

odată
se 
se 
cu
60

de cunoașterea 
este greu de 
termină Bai- 

naște. Angara, 
ridicarea unui 
m șî lung de 

1 cele două

nu se va înțelege 
denumit „starik", 
de ce Angara e

Abalov. Și, potrivit 
cu ajuțorul aces
tei stinci a încer
cat bătrînul Bai
kal să-și împiedi
ce fiica de a a- 
junge la frumosul 
Enisei...

Aici sînt nece
sare citeva preci
zări, fiindcă altfel 1 
de ce Baikalul este 
adică „bătrînul" și 
considerată „tînără". După cum se 
va vedea și temeinicia afirmației lo
calnicilor: „Ceea ce n-a reușit Baika
lul am realizat noi, în anii puterii . 
sovietice", și de ce una din cercetă
rile hidrologice fundamentale consa
crate vestitului fluviu este intitulată 
„Fiica Baikalulni, Angara". Angara 
izvorăște din Baikal și se' întîlnește 
la peste 1 826 de kilometri, cu Enisei.

Și acum, iată legenda î cică din 
vremuri străbune trăiaXaici un bătrîn 
aspru, pe nume Baikal, care avea o 
fiică, frumoasa Angara, îndrăgostită 
de viteazul Enisei. Și deși bătrînul 
a. căutat s-o oprească, aruncind în 
calea ei o stîncă uriașă, Angara a 
reușit să ajungă la Enisei ; acesta a 
îmbrățișat-o și au pornit împreună 
spre ocean...

...Dar iată că oamenii sovietici au 
reușit să realizeze ceea ce nu a izbu
tit odinioară bătrînul Baikal. Ei au 
stăvilit apele repezi ale Angarei prin 
construirea unui mare baraj în apro
pierea Irkutsk-ului și a unei hidro
centrale, cu o putere de 600 000 kW. 
Iar Angara a rămas mai departe tî
nără și frumoasă. Apele ei nu în
gheață nici în toiul celor mai pu
ternice geruri.

De la Institutul de hidrologie aflăm 
lucruri deosebit de interesante. Cei 
190 de cercetători ai institutului ss 
ocupă cu studiul florei șl faunei 
existente în Baikal pină la adînci- 
thea1 de‘' i:0bd 'în- (adâncimea maximă \ 
fiind de 1 620 m, Baikalul este cel 
mai adine lac din lume). Așa se ex
plică și imensul lui volum de apă — 
23 500 km cubi. Cu suprafața de 31 500 
kilometri pătrați, Baikalul este a- 
proape cit Belgia și Olanda la un 
loc. în lac trăiesa peste 2 500 specii 
de vietăți și plante, inclusiv 55 de 
specii de pești.

Bogăția cea mai de preț este însă 
apa ce coboară învolburată spre el

ÎNSEMNĂRI 
DE CĂLĂTORIE

Horea CEAUȘESCU

In fotografie: Centrul de cercetări științifice de la Irkutsk, pe malul fluviu
lui Angara, în apropierea Iacului Baikal

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 

cuprins Intre 26 februarie, ora 20 — 20 
februarie, ora 20. In țară : Vremea va 
ii în general caldă. Cerul va fi mal 
mult noros, pe alocuri în vestul tării 
va ploua. în rest precipitații slabe, 
izolate. Vintul va sufla slab pină la 
moderat, cp unele intensificări din sec

din munții Saian și de pe dealurile 
din împrejurimi. Sint nu mai puțin 
de 336 de pîraie, din care unele de
vin rîuri după ce străbat coridoare 
și prăpăstii, sărind din stîncă în 
Stîncă pină se adună în marele Iac, 
pentru a se liniști o clipă, înainte de 
a porni din nou la drumul cel lung, 
prin Angara și Enisei, spre oceanul 
cel veșnic acoperit de gheață.

Culegindu-și zestrea din atitea 
izvoare cristaline, apa din Baikal, 
avînd o temperatură de 4—5 grade, 
este atît de curată încît se poate 
îmbutelia pentru băut. Baikalul este 
cel mai mare rezervor de apă dulce 
din lume, deținînd 23 la sută din re
zervele Întregii planete și 80 la sută 
din acelea ale Uniunii Sovietice.

Dar pentru câ prețiosul lac să ră- 
mînă mereu tînăr, oamenii de știință 
acordă o atenție deosebită „sănătății" 
Iui, încercînd, în primul rînd, să-1 
ferească de poluare. în acest scop, 
cu mulți ani în urmă aici a fost în

ființată o stație 
de cercetare bio
logică, aflată sub 
egida Universi
tății din Irkutsk. 
Preocuparea de 
bază a celor 20—25 
de cercetători ce 
lucrează aici este 

studierea evoluției florei și faunei, 
dar în mod deosebit protejarea me
diului Înconjurător. în numeroase 
bazine de mărimi diferite, avînd con
diții identice celor din lac, se urmă
resc zilnic starea fizică, evoluția în 
timp a plantelor și peștilor.

Cu toate eforturile oamenilor de 
știință de a pătrunde tainele Baika- 
lului, el ascunde încă multe enigme. 
De pildă, anual au loc aici peste 
2 000 de mișcări seismice, care pro
duc schimbări profunde în structura 
lacului, îi modifică adincimea și di
mensiunile exteriqare. Cel mai pu
ternic cutremur, de gradul 11, a fost 
în anul 1860, chiar în noaptea Anului 
Nou, cind cele trei sate de buriați — 
o naționalitate locală — de pe malul 
rîului Salinga s-au scufundat lent în 
apă, pină la 11 metri adincime, reu- 
șindu-se însă ca locuitorii să fie sal
vați. Din acea noapte lacul a mai 
crescut cu 104 kilometri pătrați.

Există șî alte. taine pe care oame
nii de știință încearcă să le descifre
ze. De pildă, cum s-au format fauna 
și flora unice în lume; cum a luat 
naștere acea curiozitate a naturii pe 
care o constituie peștele „golomian- 
ka“, fără solzi, care naște pui vii șî 
coboară pînă la o adincime de 500 
metri unde presiunea este atît de 
puternică Incit dacă introduci o țea- 
vă de metal se face ca o foiță ; cum 
de-a ajuns în Baikal coregonul, 
racteristic apelor Înghețate 
Nord ; cum de-a ajuns aici foca, 
care există acum circa 70 000 
exemplare ; cum de-a ajuns aici 

. setrul, și multe altele.
înainte da a părăsi aceste ținuturi, 

am privit încă o dată spre fluviul 
Angara, care se îmbogățește mereu 
cu noi hidrocentrale, adevărate con- i 
stelații de lumini, am privit în urmă 
spre bătrînul Baikal, cu convingerea 
că el va rămîne mereu tînăr, deoa
rece atâția oameni de știință se ocupă 
cu pasiune de menținerea nealterată , 
a sănătății luL

/ •

ca- 
din 
din 
de
ni-

torul nord-estlc. Temperaturile mini
me vor îi cuprinse intre minus 7 și 
plus 3 grade, izolat mai coborîte în 
estul Transilvaniei, iar maximele vor 
fi cuprinse intre zero și 10 grade. 
Ceață locală dimineața și seara, izolat 
condiții de polei. In București : Vre
mea va fi caldă, cu cerul mai mult 
acoperit, favorabil precipitațiilor slabe. 
Vînt slab pînă Ia moderat. Temperatu
rile minime vor fl cuprinse între mtnus 
2 și plus un grad, iar cele maxime de 
la două la 5 grade. Ceață slabă. (Cor
nelia Pop, meteorolog de serviciu).

c i n e m a
® Ringul: PATRIA (11 36 25) — 0; 
11,15; 13,30; 15.45; 18; 20115, BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13,15; 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; II: 13: 15; 17,15; 19.30. 
© Nea Mărln miliardar : TIMPURI 
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
© Dragostea și revoluția — 19,30, 
Capcana mercenarilor — 15,30; 17,30 : 
BUZEȘTI (50 43 58).
@ 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 — 17; 19, 
Pasărea de foc spațială — 15 : FLA
CĂRA (20 33 40).
• Ultimul cartuș : MUNCA (21 50 97)
— 15,30: 17,30.
© Miezul fierbinte al plini! : MUNCA
— 19,30, DRUMUL SĂRII (312813) —
19,30.
® Camionul de cursă lungă : DRU
MUL SĂRII — 13,30; 15,30; 17,30.
© Scuzați, dv. vedeți fotbal 7 : 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.
e Salamandra : GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, FLAMURA (85 77 12) — 
8; 12; 14; 16; 18; 20.
• Păianjenul de apă — 9; II; 13; 
17,15, Nu pot să-ți spun „adio* —
15,15 19,15 : DOINA (16 35 38).

0 Vraciul : UNION (13 49 04) — 10;
13; 16; 19.
O Fără panică, vă rog : COTROCENI 
(49 48 48) — 15; 17,15; 19,80.
@ Ultimul tren — 15,30; 17.30, Punga 
cu libelule — 19,30 : POPULAR
(35 15 17).
© Cfnd o să vină tata : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
0 Zică ce vor zice : SCALA (II 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.
e 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 : LUtEAFA- 
RUL (15 87 67) — 8,45 11,30; 14,15; 17;
10,30, 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. 
® 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; 13,45: 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 7171, sala 
mică) : Ploșnița — 10; Titanic vals

— 15; Vlaicu Vodă — 19,30; (sala „Iqp 
Vasilescu") : Comedie de modă veche
— 10; Gaițele — 19; (sala Atelier) : 
Cartea Iu! Ioviță — 10,30; Fata din 
Andros (aminat din 5 II) — 13,30; 
Intre patru ochi (A) — 19; (sala Ba- 
tlștei) : Inocentul — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
educativ pentru elevi. Festival Schu
bert — II; „Comori muzicale" — Mu
zică engleză veche cu ansamblul 
„Consortium violae" — 19.
© Opera Română (13 18 57) : Petrică 
șl lupul, Crăiasa Zăpezii — 11;
Madame Butterfly — 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) ; Băia
tul și paiele fermecate — 10,30; Vila 
cu iluzii — 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 10; Amintiri •
— 15; Gustul parvenirii — 19; (sala 
Grădina icoanei, 12 44 16) : Răceala — 

10; Anecdote provinciale — 15; O zl 
de odihnă — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) c Richard a! 
III-Iea — 10; Fluturi, fluturi — 19.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Șoareci de apă — 10,30; Necunoscuta 
și funcționarul — 19,30.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Măseaua de minte — 10; Turnul de 
fildeș — 19.
© Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Mița in sac — 10; Mi
zerie și noblețe — 15; Jocul vieții și 
al morții — 19,30; (sala Studio) : Co
piii soarelui — 10,30; Scoica de lemn 
— 19.
® Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 73 34) : Amadeus — 10; Jean, fiul 
Iui Ion — 15; Serenadă tirzie — 19,30; 
(sala Giulești, 18 04 85) : Milionarul 
sărac — 10; Cum s-a făcut de-a rămas 
Catinca fată bătrînă — 19.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Revista revis
telor — li; 16; Doctore, sint al >dv.

— 19,30; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Belmondo a! II-Iea — 16; Frumosul 
din pădurea zăpăcită — 19,30.
® Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10,30; Pe ulița satului — 19.
® Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Intre caftan și smoking — 11; Arca 
bunei speranțe — 18,30.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 10,30; Un tinăr printre 
alții — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) :
Tlgrișorul Petre — 10; 12; Bu-Ali — 
17; (sala Batlștei) : Șoricelul și pă
pușa — 11. ‘
® Circul București (11 01 20) : Carna
valul stelelor — 10; 16; 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 34) : Joia dulce — 15; Bună 
seara, domnule Wilde — 19,30.
© Estrada armatei (sala . C.C.A. 
13 60 64) : Veselia are cuvintul — 
16,30; 19,30.
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Sub conducerea președintelui Nicolae Ceaușescu, 
România promovează o politică internași externă 
de larg prestigiu, în consens cu aspirațiile poporului

român, cu interesele pocii in întreaga lume
Faptele de muncă ale poporului român, succesele in edificarea so

cietății socialiste multilateral dezvoltate, realizările în cele mai diferite 
sectoare ale vieții economico-sociale, legate de neobosita activitate pe 
care o desfășoară secretarul general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, tovărășul Nicolae Ceaușescu, iși 

același 
pun în 
Româ- 
nostru.

găsesc o largă reflectare în paginile presei de peste hotare. In 
timp, mijloacele de informare in masă din diverse țări ale lumii 
evidență prestigiul de care se bucură politica internă și externă a 
niei, activitatea desfășurată de conducătorul partidului și statului 
consacrată păcii, destinderii, colaborării intre națiuni.

Presa centrală sovietică a dedi
cat o serie de articole realizări
lor oamenilor muncii din di
verse domenii de ■ activitate. Ast
fel, ziarul „PRAVDA" a înfățișat 
preocupările privind gospodărirea 
materiilor prime, evidențiind ac
țiuni întreprinse în diferite ramuri 
ale industriei românești pentru fo
losirea cit mai judicioasă a acesto
ra, pentru introducerea in circuitul 
productiv a tuturor materialelor 
refolosibile. Ziarul relevă o serie 
de aspecte referitoare la refOlosirea 
maselor plastice, metalelor feroase 
și neferoase, zgurii metalurgice, 
recuperarea energiei termice, la asi
gurarea investițiilor în vederea dez
voltării de noi capacități de pre
lucrare a acestor materii prime. 
Același ziar și-a informat cititorii 
în legătură cu preocupările ce se 
desfășoară in industrie pentru eco
nomisirea de materiale, precum și 
despre construirea de noi întreprin
deri, a publicat reportaje despre 
activitatea desfășurată într-o serie 
de unități 
noastră.

Cotidianul 
xemplu, sub 
șului", înfățișează 
construcției economico-edilitare a 
Bucureștiului, în cadrul larg in 
care poporul nostru se pregătește 
să sărbătorească a 40-a aniversare 
a revoluției de eliberare națională 
și socială,' antifascistă și antiimpe- 
rialistă, care a schimbat radical'în
tregul curs al dezvoltării României.

„Bărăganul pe apă" este titlul 
unui reportaj publicat de același 
ziar, consacrat valorificării terenu
rilor agricole din Insula Mare a 
Brăilei. •

„EKONOMICESKAIA GAZETA" 
prezintă rezultatele înregistrate de 
România pe plan economic în 1983, 
evidențiind sporirea producției în 
diferite ramuri industriale, redu
cerea cheltuielilor'materiale, subli
niind creșterile substanțiale obținu
te în producția unor importante 
tipuri de . mașini și utilaje tehno
logice.

Aaelași cotidian se referă la cola
borarea economică dintre România 
și U.R.S.S., arățînd că aceasta Se 
desfășoară pe baze reciproc avan
tajoase și se remarcă prlntr-un 
înalt dinamism, ceea ce reprezintă 
o dovadă a interesului ambelor 
părți pentru impulsionarea ei. Apre
cierea este ilustrată cu cifre pri
vind sporirea schimbului de. măr
furi dintre România și Uniunea 
Sovietică în cincinalul trecut, pre
cum și creșterile preconizate pentru 
actualul cincinal.

Ziarul „SELSKAIA JÎZNI" rela
tează, într-o suită de coresponden
țe, despre aspecte ale activității 
economice la zi — darea în folo
sință a uzinei de biosinteză de la 
Calafat, realizarea unor produse 
noi la Combinatul petrochimic Bor- 
zești, experimentarea tractoarelor 
cu biogaz la Stațiunea științifică de 
cercetări agricole Albota. De ase
menea, ziarul „SOȚIALISTICES- 
KAIA INDUSTRIA" informează 
despre activitatea metalurgiștilor de 

■ la Uzinele de mașini grele din 
București, unde au fost produse, 
prin turnare, două subansamble, in 
greutate de cite 320 tone, pentru 
laminoare.

Evocînd dezvoltarea rodnică a re
lațiilor româno-bulgare in anii so
cialismului, ziarele „RABOTNI
CESKO DELO", „OTECESTVEN 
FRONT" și „NARODNA ARMIA" 
subliniază rolul hotăritor pe care 
îl au în amplificarea legăturilor

economice din țara
„IZVESTIA", de e- 
titlul „Siluetele ora- 

aspecte ale

51 PO-prietenești dintre partidele 
poarele noastre, pe cele mai dife
rite planuri, intilnirile tradiționale 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov.

„RABOTNICESKO DELO" relevă, 
de asemenea, preocupările pentru 
dezvoltarea industriei extractive 
românești și asigurarea necesități
lor energetice ale țării, subliniind : 
Dezvoltarea bazei proprii de ma
terii prime și energie' constituie 
una dintre sarcinile centrale ale 
'politicii românești, un element im
portant al procesului de industriali
zare a țării, al eforturilor de reali
zare a independenței energetice. 
Ziarul menționează că hotărîrile

punerile românești privind trans
formarea Balcanilor într-o zonă a 
păcii și securității, liberă de arme 
nucleare, de baze militare și trupe 
străine.

Un reportaj despre Canalul Du
năre — Marea Neagră a prezentat 
PROGRAMUL 2 AL TELEVIZIU
NII' UNGARE.

„Pași spre cultură" este titlul 
unui articol publicat de cotidianul 
cehoslovac „RUDE PRAVO", în 
care sint înfățișate lăcașuri de cul
tură din județul Bacău, precum și 
paleta activităților cultural-artistice 
din această zonă. Același ziar a 
consacrat, totodată, un amplu re
portaj orașului Timișoara, eviden
țiind transformările social-economi- 
ce pe care orașul le-a cunoscut în 
ultimii ani.

Cotidianul „NEUES DEUTSCH
LAND" a înfățișat pe larg preocu
pări ale unor colective de cercetă
tori din domeniul agricol și succe
sele dobindlte în îmbunătățirea so
iurilor. Un alt ziar din R.D.G., 
„JUNGE WELT", face cunoscute, 
lntr-un reportaj din Maramureș, 
aspecte privind dezvoltarea indus-

Relatări, comentarii și aprecieri 
ale mijloacelor de informare în masă

de peste hotare

Congresului al XII-lea și Con
ferinței Naționale ale partidului au 
situat pe prim plan problema lăr
girii' și folosirii cu înaltă eficiență 
a resurselor proprii de energie și 
materii prime. Sint inserate, in 
continuare, date privind planul pe 
1984 în domeniile industriei extrac
tive și producției de energie elec
trică, evidențiindu-se modul cum 
România acționează pentru folosi
rea cit mai eficientă a bazei de 
materii prime și energie, prin apli
carea unor tehnologii moderne, prin 
reducerea consumurilor, prin îmbu
nătățirea indicatorilor tehnico-eco- 
nomici ai produselor.

Ziarul „OTECESTVEN FRONT" 
a publicat mai multe materiale pri
vind programul național de dez
voltare a producției agricole, reali
zări din domeniul apiculturii, des
pre construirea portului Agigea- 
Sud, despre omologarea producției 
în serie de anvelope-gigant.

Ziarele „TRYBUNA LUDU", 
„fiZIENNIK LUDOWY", „SZTAN- 
DAR MLODYCH", „RZECZPOS- 

, POLIȚA" S-au referit in aceste zile 
la dezvoltarea continuă a relațiilor 
tradiționale de prietenie și colabo
rare multilaterală dintre Partidul 
Comunist Român Și Partidul Mun
citoresc Unit Polonez, dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Populară Polonă.. Este relie
fată importanța, deosebită a hotărî- 
rilor convenite Ia cel mâi, înalt ni
vel privind adîncirea și diversifi
carea conlucrării româno-polone în 
toate domeniile.

„TRYBUNA LUDU" a publicat 
corespondențe consacrate construc
ției Canalului Dunăre — Marea 
Neagră, pregătirii cadrelor, preocu
părilor Institutului național de ge
riatrie, cercetătorilor în domeniul 
pomiculturii, construcției de locuin
țe din Capitală. Revista „MLODY 
TECHNTK" a înfățișat momente 
din istoria aviației românești. Tra
dițiile industriei noastre aeronau
tice, preocupările actuale ale țării 
noastre în dezvoltarea acestei ra
muri industriale au fost, de aseme
nea, prezentate de publicația 
„DZIENNIK ZACHODNI".

Cotidianele budapestane „MA
GYAR NEMZET", „MAGYAR HIR- 
LAP“ și „NEPSZAVA" au relatat 
despre poziția României la recenta 
Conferință balcanică de la Atena 
la nivel de experți, subliniind pro-

triei extractive, agriculturii în a- 
ceastă zonă a țării.

„Economia românească se dez
voltă continuu" este titlul sub care 
ziarul „CHINA DAILY" informea
ză despre dezvoltarea economico- 
socială a României în anul 1983, 
despre progresele înregistrate de 
țara noastră in ultimii ani în do
meniile energetic, ale industriei ex
tractive, investițiilor, sporirii veni
tului național.

Prezentînd cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la consfătuirea 
de lucru de la C.C. al P.C.R. con
sacrată analizării activității din 
industrie și investiții, agenția 
„PRENSA LATINA" subliniază 
accentul deosebit pus de conducă
torul partidului și statului nostru 
pe calitatea producției, sporirea 
productivității muncii, colaborarea 
pe termen lung cu alte țări, creș
terea eficienței și rentabilității în
tregii economii.

„București — Folosirea energiei 
solare", se Intitulează articolul pu
blicat de ziarul mongol „UNeN", 
care subliniază preocupările specia
liștilor români pentru valorificarea 
de noi surse de energie.

Despre dezvoltarea economiei ro
mânești în 1983. informează „NEUE 
ZURCHER ZEITUNG", inserind 
date privind ritmul de creștere a 
industriei, utilizarea mai intensă a 
resurselor naturale proprii și redu
cerea importurilor.

Construirea Canalului Dunăre — 
Marea Neagră, este subiectul unor 
amole articole publicate de ziarele 
„DIE PRESSE" (Austria) și „DIE 
WELT" (R.F.G.), ambele evi
dențiind importanța deosebită a 
acestei lucrări atit pentru țara 
noastră, cit și pentru continentul 
european.

„In România toate naționalitățile 
conlocuitoare au drepturi egale la 
învățătură" — este titlul unui arti
col publicat de ziarul italian „IL 
DOMANI", în care sint reliefate 
modul de rezolvare a problemei 
naționale, drepturile largi pentru 
toți cetățenii țării noastre, indife
rent de naționalitate. Esențială 
pentru justa soluționare a proble
mei naționalităților conlocuitoare 
din România — se arată în articol 
— a fost garantarea egalității pe 
plan economic a tuturor cetățeni
lor. în acest sens, trebuie semnala
te inițiativele de dezvoltare a jude-

ORIENTUL MIJLOCIU
O Un nou acord de încetare a focului in Liban ® Represiuni 

ale autorităților israeliene în teritoriile arabe ocupate
BEIRUT 25 (Agerpres). — In noap

tea de vineri spre sîmbătă, cind la 
Beirut și în regiunea muntoasă din 
apropierea orașului se înregistraseră 
ciocniri cu participare de tancuri și 
artilerie, a fost încheiat un acord 
de încetare a focului între forțele 
de opoziție și armata libaneză. Acor
dul a fost anunțat, în capitala li
baneză, de Maroune Hamade, prin
cipalul colaborator al liderului Parti
dului Socialist Progresist din Liban, 
Walid Joumblatt, informează agen
ția France Presse. Potrivit sursei ci
tate, această încetare a focului, con
venită in urma intervenției media
torului saudit, Rafik Hariri, consti
tuie — conform declarației lui Ha
made — prima etapă a unui plan 
global în vederea soluționării crizei 
libaneze.

După cum se știe, vineri au avut 
Ioc la Damasc convorbiri între Ab
del Halim Khaddam, vicepremierul 
și ministrul sirian al afacerilor ex
terne, și mediatorul saudit Bandar; 
Bin Abdul-Aziz, In scopul realizării 
unui acord de încetare generală a 
focului în Liban.

Agenția Reuter transmite că sîm
bătă s-a înregistrat o ' situație de

AMMAN
ritățile militare israeliene au declan
șat în ultimele zile o amplă campa
nie de arestări în rindul populației 
palestiniene din teritoriile arabe o- 
cupate, transmite agenția palestinia
nă de presă W.A.F.A. Forțele israe
liene de ocupație au arestat 56 per
soane civile din cartierul vechi al 
orașului Nablus, de pe malul de 
vest al Iordanului, relatează 

. W.A.F.A.

A Vizita delegației P. C. R. în Belgia

țelor rămase în urmă, unde alături 
de români trăiesc și alte naționa
lități.

Egalității în domeniul economic, 
se subliniază în continuare, îi co
respunde aceea pe plan politic. Re
prezentanții diverselor naționalități 
participă, proporțional cu ponderea 
lor, Ia exercitarea puterii politice, 
la activitatea tuturor organismelor 
democratice.

„Stadiul atins de industria româ
nească — ramură principală a eco
nomiei naționale — reprezintă o re
zultantă a unui amplu proces de 
dezvoltare pus sub semnul valori
ficării superioare a potențialului 
productiv al țării și al satisfacerii 
exigențelor revoluției tehnico-știin- 
țifice contemporane", scrie cotidia
nul marocan „AL-BAYANE". Zia
rul face o amplă trecere in revistă, 
bogat ilustrată cu date, a procesu
lui de dezvoltare a economiei ro
mânești in anii construcției socia
liste, evidențiind progresele înre
gistrate în diferite ramuri econo
mice. .Actualele structuri, respec
tiv ponderile diverselor ramuri — 
se arată apoi în articol — repre
zintă efectul unui proces general de 
modernizare a economiei, menit să 
asigure premisele tehnico-materiale 
indispensabile pentru atingerea 
scopului suprem al întregii activi
tăți productive : satisfacerea într-o 
măsură crescîndă a exigențelor 
membrilor societății, ridicarea neîn
treruptă a bunăstării poporului".

Ritmurile și structurile industriei 
sînt menite să acorde cea mai mare 
importanță atingerii unei calități 
tot mai înalte a vieții tuturor ce
tățenilor țării, la baza căreia se 
află activitatea productivă, în spe
cial aceea care este desfășurată în 
cadrul industriei, subliniază coti
dianul citat.

„Plecînd de la atenta observare 
a condițiilor sale interne și exter
ne de dezvoltare și ținind seama 
de influențele crizei economice 
mondiale, România a stabilit pro
grame de acțiune practică în toate 
domeniile de activitate, punind ac
cent pe dezvoltarea mai puternică 
a bazei tehnico-materiale, pe dez
voltarea în continuare a forțelor de 
producție și perfecționarea relații- 

•lor sociale", relevă ziarul „EL 
MUNDO" din Venezuela. Cotidia
nul pune în evidență atenția acor
dată de țara "noastră dezvoltării 
bazei energetice și de materii pri
me prin intensificarea procesului 
de valorificare a resurselor natu
rale, extinderea tehnologiilor mo
derne, dezvoltarea agriculturii.

„Odată cu dezvoltarea și moder
nizarea economiei Sale naționale — 
se subliniază în continuare — 
România participă tot mai activ la 
schimbul mondial de valori mate
riale și spirituale, la cooperarea re
ciproc avantajoasă, aceasta fiind, de 
asemenea, o premisă solidă pentru 
dezvoltarea de relații de înțelegere, 
pace și ' ' 
țional".

Este 
mată 
Ceaușescu potrivit căreia România 
se pronunță ferm împotriva orică
ror măsuri de restricții și limitare 
a schimburilor economice interna
ționale, pentru intensificarea și 
dezvoltarea acestor schimburi, a 
colaborării și cooperării în produc
ție, în scopul depășirii dificultă
ților care confruntă în prezent 
economia mondială. „Poporul ro
mân — arată ziarul — este hotă
rît să acționeze consecvent pentru 
dezvoltarea relațiilor internaționale 
de colaborare cu toate statele lu
mii, să-și aducă o contribuție acti
vă la soluționarea marilor proble
me internaționale, la garantarea 
independenței fiecărui popor, a 
dreptului său de a se dezvolta li
ber, la triumful politicii de cola
borare internațională, de dezarma
re, de pace pe planeta noastră".

BRUXELLES 25 (Agerpres).—Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, au fost transmise un 
salut cordial președintelui Partidu
lui Socialist Flamand, Karel van 
Miert, precum și cele mai bune 
urări de succes in activitatea P.S. 
Flamand.

Karel van Miert a rugat să se 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sentimentele sale de prie
tenie, împreună cu cele mai calde 
urări de sănătate și succes, de noi 
realizări poporului român în con
strucția socialismului.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de intîlnirea delegației P.C.R., 
condusă de tovarășul Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., cu Ka
rel van Miert și cu alți membri ai 
conducerii P.S. Flamand. Cu acest 
prilej s-a efectuat un schimb de in
formații privind activitatea și preo
cupările celor două partide, subli- 
niindu-se bunele relații dintre P.C.R. 
și P.S. Flamand, precum și dorința 
reciprocă de a le extinde și diver
sifica. . A fost afirmată hotărîrea ce
lor două partide de a acționa pentru 
intensificarea colaborării în diverse 
domenii dintre România și Belgia, 
pentru conlucrarea lor activă pe a- 
rena mondială.

în cadrul schimbului de vederi 
privind situația internațională s-a 
constatat convergența pozițiilor ce
lor două partide în principalele pro
bleme ale vieții politice mondiale și 
in special in problemele împiedicării 
escaladării cursei înarmărilor nu
cleare pe continentul nostru și a 
măsurilor ce se impun in vederea 
reluării negocierilor de dezarmare, 
în primul rind de dezarmare nu
cleară.

Președintele Partidului Socialist 
Flamand a dat o înaltă apreciere ro
lului președintelui României in 
eforturile pentru găsirea de soluții 
concrete și imediate gravelor pro
bleme cu care se confruntă în pre
zent continentul nostru, politicii ex
terne raționale și constructive a 
României socialiste.

★
Delegația P.C.R. s-a întilnit cu Jef 

Ramaekers, prim-vicepreședinte al 
Camerei Reprezentanților a Belgiei, 
a făcut vizite și a avut convorbiri 
cu primarii orașelor Bruges și Ma
lines. Delegația a luat parte Ia un 
colocviu teoretic pe probleme 
tuale ale situației economice și 
litice mondiale cu cercetători ai 
stitutului de studii „Emil Van 
Velde" al partidelor socialiste 
Belgia.

relațiilor de prietenie 
si colaborare 

româno-mongole
ULAN BATOR 25 (Agerpres). — 

La 24 februarie, la Ulan Bator a 
avut loc schimbul instrumentelor de 
ratificare a Tratatului de prietenie 
și colaborare între Republica Socia
listă România și R.P. Mongolă, sem
nat la 17 iunie 1983, în timpul vizi
tei oficiale de prietenie în România 
a delegației de partid și de stat a 
R.P. Mongole.

Schimbul instrumentelor de ratifi
care a fost efectuat de ambasadorul 
țării noastre la 
ghe Manta, și 
externe al R.P. 
Dughersuren.

Ulan Bator, Gheor- 
ministrul afacerilor 

Mongole, Mangalîn

colaborare pe plan interna-

evidențiată poziția expri- 
de președintele Nicolae

(Agerpres)
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VOINȚA FERMA A POPOARELOR

Să se pună capăt cursei înarmărilor,
să fie înfăptuită dezarmarea!

„NU" rachetelor nucleare în Europa!
BONN 25 (Agerpres). — Intr-un

membru al Prezidiului partidului, 
s-a pronunțat în favoarea sistării

SUEDIA : Campanie în 
nordului

STOCKHOLM 25 (Agerpres). — 
Din inițiativa organizațiilor sindi
cale locale, in orașul Goteborg, al 
doilea oraș ca mărime al Suediei, 
a început o campanie de strîngere 

1 de semnături pe apelul intitulat 
Î* „Pentru pace, pentru o zonă denu- 

clearizată in nordul Europei". Cam-

-ț

I

imediate a reînarmării N.A.T.O 
pentru lichidarea rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune 
instalate deja pe teritoriul unor 
state vest-europene.

51

favoarea denuclearizârii
i Europei

panla se va desfășura pină la 19 
mai șl se va încheia cu un mare 
miting dl partizanilor păcii suedezi 
în cursul căruia vor lua cuvintul 
oameni politici, lideri sindicali, re
prezentanți ai opiniei publice. Ape
lul va fi transmis apoi organiza
țiilor pentru pace din Danemarca, 
Norvegia și Finlanda.

*

i

Reacții la propunerile 
privind condițiile 

de aderare a Spaniei 
la C. E. E.

(Agerpres). — O se- 
politice și ziare din

MADRID 25 
rie de partide .
Spania consideră inacceptabilă inte
grarea pe etape a agriculturii spa
niole în Piața comună, așa cum 
preconizează documentul C.E.E. pre
zentat la începutul acestei săptămini 
autorităților madrilene.

Astfel, intr-un comunicat dat pu
blicității la Madrid și reluat de a- 
genția France Presse, Partidul Co
munist din Spania își exprimă „pre
ocuparea față de condițiile impuse 
Spaniei de Comisia de la Bruxelles".

La rindul său, Partidul Alianța 
Populară afirmă că „propunerile 
Pieței comune 
tratament mai 
vat coloniilor".

Pentru ziarul
tem de aderare (care penalizează in 
special pomicultura și legumicultu
ra, sectoarele cele mai competitive 
ale agriculturii spaniole) este abso
lut inacceptabil".

In sflrșit, Antonio Alonso, unul 
dintre liderii patronatului, și-a ex
primat regretul că „Spania este tra
tată cu o durita ■ niciodată folosită 
pentru ceilalți candidați la aderare".

că „i .
acordă Spaniei un 

rău decît cel rezer-

„El Pais", „acest sis-

I
ț
I
4 
i

...........„ „„..... „..........
o manifestație organizată la Port- 4 
land în statul Oregon. „Nu vreau /

j în S.U.A. se intensifica acțiunile împotriva înarmărilor
) La PorHand, demonstranții au oprit „trenul morții”, 
) care transporta componente de arme nucleare

*1 WASHINGTON 25 (Agerpres). — 
4 Ample demonstrații pentru pace, 
■ împotriva armelor nucleare au fost 

organizate de-a lungul traseului 
străbătut de „trenul morții" care a 
transportat componente ale unor 
arme nucleare ce urmează să fie 
instalate pe submarine „Trident". 
Pe parcursul trecerii trenului — 
care a străbătut distanța de la o 
fabrică din Texas pină în orașul- 
port Bangor din statul Washington,

/ in partea vestică a S.U.A., unde se 
1 află o bază de submarine — parti- 
4 cipanții la aceste manifestații au 

organizat marșuri și mitinguri, 
ț blocînd trecerea garniturii. Poliția 
i a intervenit operînd 41 de arestări, 
’ s-a anunțat din surse oficiale, ci- 
4 tate de agenția A.P. „Am făcut 
/ ceea ce trebuia să fac. Am doi ne- 
î poți și vreau să trăiască", a decla-

n

înrat Fisher Smith , o femeie 
virstă de 55 de ani participantă la
___  ... ____ ,.au vreau, 
să existe cineva care să poată ț 
spune că noi nu am știut ce se în- l 
tîmplă", a adăugat ea. >

' ' IPe baza unei hotărîri a Direcției i 
orășenești pentru problemele șco- )
Iilor, în localitatea Berkeley (Caii- i 
fornia), în școli a fost introdus ca 
obiect de studiu „apărarea păcii". 
După cum relatează ziarul „The 
Daily Californian", obiectul se pre
dă in paralel cu cursurile de isto
rie șl constă din studierea unor 
probleme internaționale actuale 
prin prisma necesității salvgardării 
păcii și dezvoltării cooperării și 
bunei înțelegeri pe Pămînt,

i
)

Lucrările conferinței de la Cartagena
BOGOTA 25 (Agerpres). — In ora

șul columbian Cartagena se desfă
șoară lucrările Conferinței economice 
a statelor in curs de dezvoltare din 
America Latină, la care participă re
prezentanți din 25 de țări ale regiu
nii — transmite agenția cubaneză 
Prenșa Latina. Pronunțind discursul 
inaugural, ^președintele Columbiei, 
Belisario Betancour, a evidențiat ne
cesitatea intensificării eforturilor co
mune ale statelor in curs de dezvol
tare consacrate depășirii actualelor

pj? scurt
sectoarele estice de cele 
Beirutului.

calm pe majoritatea cîmpurilor de 
luptă, fiind semnalate doar tiruri 
sporadice peste linia de demarcație 
care separă 
vestice ale

.GENTIILE DE PRESA 1

25 (Agerpres). — Auto-

r

dificultăți economice cu care sînt 
confruntate în prezent, necesitatea 
de a fi elaborate măsuri concrete și 
eficiente pentru stimularea cooperă
rii regionale și internaționale pe 
principii noi, echitabile și juste. El 
a arătat că pentru depășirea actua
lelor dificultăți economice din țările 
în curs de dezvoltare este nevoie, 
între altele, și de sporirea exportu
rilor lor pe piața mondială. Pentru 
aceasta — a spus el — este nevoie 
de suprimarea de către țările occi
dentale industrializate a restricțiilor 
și barierelor vamale pe care le-au 
impus in calea acestor produse. Pre
ședintele Columbiei s-a pronunțat, 
totodată, pentru reducerea ratei do- 
bînzilor la împrumuturile acordate 
țărilor în curs de dezvoltare. El a 
condamnat ferm cursa înarmărilor în 
lume și a evidențiat necesitatea creă
rii unui climat internațional de pace, 
securitate și cooperare, favorabil 
progresului general al întregii ome
niri.

diplomatica
• Președintele Republicii Ita

liene, Sandro Pertlni, și-a înche
iat ieri vizita oficială întreprin
să in Marea Britanie, unde a 
avut convorbiri cu regina Eli- 
sabeta a ll-a, cu primul minis
tru, Margaret Thatcher, și cu alte 
personalități politice. • La în
cheierea vizitei oficiale la Bonn 
a primului ministru al Italiei, 
Bettino Craxi, acesta a ținut o 
conferință de presă împreună cu 
cancelarul R.F.G., Helmut Kohl. 
Cei doi șefi de guvern au insis
tat asupra necesității soluționă
rii problemelor grave pe care le 
întîmpină Piața comună - di
ficultățile de ordin financiar și 
ale politicii agricole. • După 
convorbirile sale cu primul mi
nistru italian, cancelarul R.F.G. a 
plecat spre Paris, unde a avut 
o primă întrevedere cu președin
tele Franței, Franțois Mitterrand, 
în centrul atenției aflîndu-se tot 
problematica Pieței comune. 
• La Addis Abeba, președinte
le Consiliului Militar Adminis
trativ Provizoriu al Etiopiei So
cialiste, președintele Organiza
ției Unității Africane, Mengistu 
Haile Mariam, i-a primit pe mi
nistrul algerian al afacerilor ex
terne, Ahmed Taleb Ibrahimi, și 
pe ministrul marocan de exter
ne, Abdelouahed Belkzlz, cu 
care a abordat probleme refe
ritoare la posibilitățile soluționă
rii situației de criză din diferi
te zone ale Africii. © Ministrul 
somalez al afacerilor externe, 
Abdurrahman Jama Barre, și-a 
încheiat vizita la Roma, in cursul 
căreia a analizat cu oficialită
țile țării gazdă probleme ale ac
tualității politice și raporturile 
bilaterale. A fost evidențiată ne
cesitatea căutării, pe baza dia
logului, a posibilităților de a- 
planare a situațiilor de tensiu
ne existente în prezent pe plan 
internațional.

(Agerpres)

LA CONGRlfeuL PARTIDULUI 
DEMOCRAT-CREȘTIN ITALIAN, 
Ciriaco de Mita, secretarul politic 
al P.D.C., a prezentat un raport re
feritor la poziția partidului față de 
guvern, relațiile cu celelalte parti
de, situația economică șl socială a 
țării și; politica internațională.

ordinea de zi a dezbaterilor figu
rează probleme legate de întărirea 
relațiilor interafricane pe plan eco
nomic și soluționarea politică a si
tuațiilor conflictuale de pe conti
nent.

AMMAN 25 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, Yasser Arafat, urmează să so
sească la începutul săptăminii vii
toare la Amman pentru convorbiri 
cu regele Hussein al Iordaniei in ve
derea definirii unei inițiative comu
ne, de pace in Orientul Mijlociu,, a 
declarat, potrivit agenției U.P.I., Abu 
Jihad, unul din colaboratorii apro- 
piați ai lui Yasser Arafat.

Conflictele regionale — factori de tensiune 
în raporturile internaționale

Declarația premierului Birmaniel
RANGOON 25 (Agerpres). — Con

flictele regionale și evoluția in spi
rală a cursei înarmărilor constituie 
factori care au creat tensiune în re
lațiile internaționale. La aceasta se 
adaugă recesiunea care are loc în 
economia mondială — a apreciat pri
mul ministru al Birmaniei, Maung

Maung Kha. Intr-un fel sau altul, 
acești factori adverși reprezintă o 
amenințare pentru pacea și secu
ritatea lumii și duc la împiedicarea 
efortului spre progres al țărilor în 
curs de dezvoltare — a subliniat pre
mierul birman, citat de agenția China 
Nouă.

CONSILIUL DE SECURITATE 
AL O.N.U., întrunit vineri intr-o 
ședință specială, a recomandat ad
miterea noului stat independent 
Brunei în Organizația Națiunilor 
Unite. Cererea în acest sens ur
mează să fie supusă aprobării A- 
dunării Generale. Statul Brunei 
și-a obținut independența la 1 ia
nuarie 1984.

CONGRESUL CENTRALEI OA
MENILOR MUNCII DIN CUBA 
(C.T.C.) și-a încheiat lucrările la 
Havana. Participanții l-au reales în 
funcția de secretar general al 
C.T.C. pe Roberto Veiga. In înche
ierea lucrărilor, a luat cuvintul Fi
del Castro Ruz, ■ prim-secretar al 
C.C. al P. C. din Cuba, președinte
le Consiliului de Stat și al Consi
liului . de Miniștri ale Republicii 
Cuba.

CONFERINȚA MINISTERIALA 
A O.U.A. In capitala Etiopiei ur
mează să înceapă luni lucrările 
Conferinței miniștrilor afacerilor 
externe ai țărilor membre ale Or
ganizației Unității Africane. Pe

COMBATEREA EFECTELOR SE
CETEI ÎN AFRICA a constituit 
tema unei reuniuni realizate la 
Addis Abeba : Au participat ex- 
perți din țări ale continentului și 
reprezentanți ai unor instituții 
specializate ale O.N.U. Planul ela
borat de experți prevede crearea 
unor stocuri-tampon de alimente, 
de apă potabilă și de nutrețuri in 
fiecare țară . afectată .de ..secetă, 
dezvoltarea serviciilor meteorolo
gice și hidrologice, elaborarea unor 
programe pentru economisirea și 
protejarea resurselor de apă.

IN PERSPECTIVA ALEGERI
LOR DIN BRAZILIA. Mișcarea 
" ” ■" " Partidul

Partidul 
Partidul

Democratică Braziliană, 
Democratic Muncitoresc, 
Muncitoresc Brazilian și ______
Oamenilor Muncii din Brazilia au 
hotărît să formeze o comisie mixtă 
comună, care să acționeze pentru 
realizarea unui front amplu în Bra
zilia în favoarea organizării de ale
geri prezidențiale directe, anul vii
tor. Colegiul avocaților, Asociația 
braziliană a presei, Uniunea națio
nală a studenților și alte grupări 
politice și profesionale braziliene

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA

și-au anunțat sprijinul față de ac
țiunile preconizate.

COTIDIANUL FRANCEZ „LE 
MONDE" se confruntă în prezent 
cu grave dificultăți de natură fi
nanciară, înregistrînd un mare de
ficit. Tirajul ziarului s-a redus, in 
ultimii 5 ani, de Ia 445 000 exem
plare, în 1979, la 385 000, în prezent, 
în aceeași perioadă, ziarul a pier
dut un cititor din șapte.

INUNDAȚIILE DIN PERU. Cei 
puțin 50 de persoane și-au pierdut 
viafa in recentele inundații care au 
afectat zona peruană Puno, de la 
frontiera cu Bolivia. Apele fluviu
lui Have, care străbate această re
giune, au depășit in mai multe 
puncte cota de inundație, pe alocuri 
cu peste trei metri, distrugind total 
15 sate. La originea acestei situații 
se află ploile torențiale din ultimele 
zile, căzute după o perioadă de se
cetă de aproape doi ani.

UN MARE INCENDIU a . distrus, 
sîmbătă, in totalitate locuințele din- 
tr-un cartier mărginaș al orașului 
Cubatăo, situat la aproximativ 30 
km sud-est de Sao Paulo, soldjn- 
du-se cu moartea a peste 50 de 
persoane și rănirea a altor 35. Ca
tastrofa s-a produs, potrivit prime
lor indicii, în urma avarierii unei 
conducte de țiței din împrejurimi.J

ÎN LUMEA CAPITALULUI

Flagelul șomajului continua să se extindă
BONN. Pentru tot mai mulți vest- 

germani șansa de a găsi un nou loc 
de muncă se diminuează — rezultă 
dintr-o analiză structurală elaborată 
de Oficiul pentru muncă al landului 
Renania de nord — Westfalia. Ana
liza se ocupă de șomajul de durată 
în landul cel mai populat al R. F. 
Germania, șomaj care a crescut con
siderabil in ultimele 12 luni. Astfel, 
în prezent, 32 la sută din cei 700 000 
de șomeri înregistrați oficial se află 
în căutare de lucru de mai mult de 
un an, iar în orașul Dortmund acest 
procent se ridică la 40 Ia sută. Cei 
mai afectați de acest fenomen sint 
lucrătorii între 35 și 45 de ani, care 
formează 36 la sută din totalul șo
merilor. în rindul persoanelor între 
45 și 54 de ani, fiecare al doilea cau
tă de peste un an un nou loc de 
muncă.

în masă la una din întreprinderile 
sale din apropierea marelui centru 
industrial Glasgow.

Potrivit datelor oficiale, pe care 
sindicatele britanice le consideră 
substanțial diminuate, în Marea Bri
tanie sint lipsiți de un drept elemen
tar — dreptul la muncă — peste 
3 000 000 de oameni.

ROMA. De la an la an, In Italia 
crește numărul tinerilor aflați în cău
tarea unui loc de muncă, notează a- 
genția A.N.S.A. Astfel, potrivit ci
frelor referitoare la situația forței de 
muncă, în luna ianuarie a.c., din to
talul de 2 878 000 șomeri, tinerii sub 
25 de ani reprezentau 47,1 Ia sută.

LONDRA. Tn Marea Britanie con
tinuă să se agraveze criza din dome
niul ocupării forței de muncă. Ast
fel, administrația cunoscutei compa
nii britanice „Rolls-Royce" a anunțat 
că va concedia, în viitorul apropiat, 
alți 400 muncitori și funcționari de 
la Întreprinderile sale. Totodată, in- 
vocind „dificultăți financiare", com
pania a hotărît să restrîngă sever 
producția și să treacă la concedieri

TOKIO. Rata șomajului In Japonia 
a fost, în 1983, cea mai ridicată din 
ultimii 29 de ani, afectind 2,6 la sută 
din populația activă niponă, relevă 
un comunicat oficial dat publicității 
la Tokio, citat de agenția Kyodo.

Numărul șomerilor niponi a fost, 
anul trecut, de 1,56 milioane, în .creș
tere cu 14,7 la sută în raport cu anul 
precedent. Raportul afirmă că, in 
1983, s-a înregistrat cea mai înaltă 
rată a șomajului din 1955, an în care 
ea a fost de 2,5 la sută. Documentul 
consideră că această situație a fost 
determinată de extinderea și agrava
rea fenomenului de recesiune.
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