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Sarcini subliniate Ia recenta ședință
a Comitetului Politic Executiv al C. C. al P. C. R.

ÎNALTA CALITATE Șl EFICIENȚA 
IN REALIZAREA PRODUCȚIEI DESTINATE 
ECONOMIEI NAȚIONALE Șl EXPORTULUI!

O atenție deosebită trebuie să acordăm problemelor calității și 
nivelului tehnic al produselor. Esențial este ca, în toate unitățile, în 
toate sectoarele să luăm măsuri hot (irite pentru a realiza o bună ca
litate, pentru ridicarea nivelului tehnic al producției, atît pentru 
nevoile noastre, cît și pentru export.

NICOLAE
Pe întreg cuprinsul patriei, rea

litățile din aceste zile din unitățile 
economice oferă tabloul unei 
munci dirze, tenace, pline de abne
gație. Pretutindeni, în industrie, 
agricultură, construcții, în toate 
domeniile de activitate, oamenii 
muncii acționează cu inițiativă și 
înaltă răspundere pentru înfăp
tuirea neabătută a sarcinilor de 
plan deosebit de complexe și mo
bilizatoare din acest an hotăritor 
al cincinalului, a obiectivelor sta
bilite pentru actuala V etapă de 
Congresul al XII-lea și Conferința 
Națională ale P.C.R., a orientărilor 
și indicațiilor secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privind realizarea unei 
calități noi, superioare, in toate 
sectoarele economico-sociale. Iar 
rezultatele obținute pină acum 
atestă realismul prevederilor de 
plan pe acest an, caracterul 
profund științific al politicii eco
nomice a partidului nostru, ilus
trează că printr-o activitate bine 
organizară planul pe anul 1984 
poate fi nu numai îndeplinit, ci și 
depășit . la toți indicatorii.

în spiritul practicii încetățenite 
de conducerea partidului; de Secre
tarul său general, de a se analiza 
sistematic modul în care se acțio
nează pentru îndeplinirea sarcini
lor stabilite, recent, Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
a dezbătut și adoptat o serie de 
măsuri de importanță maximă 
pentru perfecționarea întregii acti
vități economice : utilizarea mași
nilor, utilajelor și instalațiilor din

industrie, construcții și transpor
turi, reducerea consumurilor nor
mate de materii prime, materiale, 
combustibili și energie electrică, 
asigurarea și controlul calității 
produselor, înfăptuirea integrală a 
sarcinilor ce revin fiecărui colectiv 
din Programul privind creșterea 
mai accentuată a productivității 
muncii, ridicarea calificării profe
sionale a muncitorilor, maiștrilor și 
inginerilor, perfecționarea activi
tății de reciclare a cadrelor teh
nice, întărirea ordinii și discipli
nei în toate sectoarele de activi
tate.

Sint obiective a căror înfăptuire 
interesează în cel mai înalt grad 
economia noastră națională, pe toți 
oamenii muncii. Tocmai de aceea, 
așa cum s-a subliniat la recenta 
ședință a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., ele trebuie 
să se situeze în această perioadă și 
în întregul an în centrul preocupă
rilor tuturor organelor și organiza
țiilor de partid, al tuturor organe
lor de conducere colectivă din în
treprinderi, centrale industriale șl 
ministere.

în cadrul acestor obiective, ridi
carea nivelului tehnic și calitativ 
al produselor constituie o adevă
rată prioritate a priorităților. 
Acesta este domeniul esențial în 
care trebuie să se asigure saltul 
revoluționar de la acumularea can
titativă la o calitate nouă, superi
oară, o cerință fundamentală pen
tru progresul economico-social al 
țării, subliniată in mod stăruitor

de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

De ce pune conducerea partidu
lui, secretarul său general cu 
atîta insistență problema calității 
produselor, a ridicării nivelului lor 
tehnic ? Pentru țara noastră, a 
cărei dezvoltare economică în ac
tuala etapă este ferm orientată 
spre factorii calitativi, intensivi, 
realizarea unor produse de înaltă 
calitate, accelerarea ritmului de 
asimilare a unui număr de instala
ții, mașini și utilaje, materiale și 
bunuri de consum constituie o ce
rință obiectiv necesară. în condi
țiile exigențelor saltului de la can
titate la calitate, pe care îl impune 
dezvoltarea intensivă a economiei 
naționale, modernizarea și ridi
carea calității produselor se în
scrie ca o componentă intrinsecă a 
bătăliei pentru progres ’ și bună
stare. Orice produs conceput și 
realizat la nivelul celor mai noi 
cuceriri ale revoluției tehnico-ști- 
ințifice contemporane oferă, im
plicit, noi posibilități de satisfa
cere a cerințelor pieței interne cu 
pro/luse corespunzătoare din punct 
de vederi» calitativ, un grad mai 
înalt de valorificare a materiilor 
prime și materialelor, un spor mai 
mare de beneficii, de venit na
țional.

Practic, astăzi, nu mai putem 
vorbi despre ridicarea eficienței 
economice, a productivității mun
cii Sociale, despre modernizarea 
structurii producțieț și creșterea 
competitivității produselor pe piața 
externă fără un proces permanent

CEAUȘESCU
de înnoire și modernizare, de ri
dicare a performanțelor tehnice și 
calitative ale produselor. Sinteti- 
zînd, ridicarea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor constituie 
o cerință primordială de care de
pinde înfăptuirea programelor sta
bilite de conducerea partidului 
pentru dezvoltarea bazei proprii 
de materii prime și resurse ener
getice, sporirea productivității 
muncii, creșterea eficienței eco
nomice și a nivelului de trai al în
tregului popor. Iată de ce, cu pri
lejul vizitelor de lucru pe care le 
face în unități economice, în in
stitute de cercetare și inginerie 
tehnologică sau în cuvîntările con
sacrate problematicii dezvoltării 
economice, secretarul general al 
partidului abordează cu consec
vență și înaltă exigență această 
sarcină hotărîtoare pentru progre
sul economico-social susținut al 
țării, in condițiile revoluției teh- 
nico-științifice contemporane.

Tocmai de aceea, organizațiile 
de. partid sint chemate să sădească 
în conștiința colectivelor de oameni 
ai muncii ambiția șLutăspundAre». 
pentru ca tot ceea ce se creează 
să corespundă, pină la cele mai 
mici amănunte, exigențelor de 
ordin calitativ, astfel incit nici un 
produs să nu iasă de pe liniile de 
fabricație dacă nu întrunește toate, 
dar absolut toate, condițiile impuse 
de realizarea unei înalte calități.

Cu atit mai mari sint și, trebuie 
să fie exigențele față de calitatea

Peste două zile intrăm in luna 
martie, deci calendaristic începe 
primăvara. Este adevărat că in u- 
nele zone mai persistă stratul de 
zăpadă, care se topește lent» ceea 
ce face ca apa rezultată să se acu
muleze in sol. Meteorologii apre
ciază că, intrucit solul este relativ 

'cald, nu peste multă vreme vor iri- 
cepe lucrările agricole de primăva
ră, o campanie de mare însemnăta
te pentru oamenii muncii din agri
cultură. tn spiri
tul indicațiilor și 
sarcinilor formu
late de tova
rășul Nicolae 
Ceaușescu la Con
sfătuirea de lucru 
de la C.C. al 
P.C.R. din luni 
decembrie anul 
trecut și la Con
sfătuirea de lu
cru de la Sinaia 
din luna ianuarie, 
este necesar să 
fie îmbunătățită 
întreaga activita
te din agricultu
ră, astfel incit anul 1984 să fie un 
an al producțiilor record. Iată de 
ce, organele și organizațiile de 
partid au datoria de mare răspun
dere de a mobiliza puternip ener
giile tuturor lucrătorilor de pe 
ogoare, pentru ca din prima zi a 
campaniei lucrările de primăvară 
să se desfășoare din plin și la un 
inalt nivel calitativ.

Se poate aprecia că, mai mult de- 
cît in oricare alți ani, adunările ge
nerale din unitățile agricole au a- 
doptat programe de măsuri funda
mentate temeinic, care prevăd cu 
exactitate sarcinile de producție pe 
formații de lucru, măsurile de ordin 
organizatoric și tehnic menite să 
asigure îndeplinirea și depășirea 
prevederilor din plan, a angaja
mentelor asumate în întrecere. Exe
cutarea însămințărilor intr-un ter
men scurt, cu respectarea norme
lor prevăzute in tehnologii, con

stituie prima și cea mai importantă 
condiție pentru obținerea de recol
te record in acest an. Tocmai de 
aceea, puținele zile care au mai ră
mas pină la începerea din plin a lu
crărilor in cimp trebuie folosite in
tens și cu răspundere pentru ca toa
te pregătirile pentru campania a- 
gricolă de primăvară să fie înche
iate in toate unitățile agricole, in 
toate județele.

Terminarea reparării tractoarelor

Pretutindeni, toate pregătirile trebuie 
grabnic încheiate pentru 

ca insămințările să fie efectuate 
in perioada optimă și in condiții 

de calitate ridicată

și utilajelor agricole este conside
rată, pe bună dreptate, o acțiune 
prioritară, intrucit de buna func
ționare a acestora depinde încadra
rea semănatului in limitele stabili
te și realizarea lucrărilor la un nivel 
calitativ ridicat. La 20 februarie — 
data limită stabilită pentru înche
ierea reparațiilor — in stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii din 
majoritatea județelor toate trac
toarele și utilajele ce vor fi folo
site in campania agricolă de pri
măvară erau in bună stare de func
ționare. Mai sint de reparat, in une
le județe, cîteva sute de tractoare 
grele, pentru care urmează să se 
asigure piesele de schimb necesare. 
Important este ca, în aceste zile, in 
fiecare secție de mecanizare să fie 
înlăturate eventualele defecțiuni 
pe care le-au constatat comisiile de 
suprarecepție. Mecanizatorii înșiși 
au datoria să urmărească dacă trac

toarele și celelalte atelaje pe care 
le au în primire funcționează per
fect; o exigență maximă in această 
privință trebuie să manifeste spe
cialiștii din unitățile agricole, care 
poartă răspunderea pentru activita
tea secțiilor de mecanizare.

Asigurarea semințelor din soiu
rile și hibrizii prevăzuți pentru 
fiecare zonă și unitate agricolă, la 
indicii de calitate stabiliți, consti
tuie un factor hotăritor pentru ob

ținerea . de recol
te mari. Pentru 
ca însămințările 
să înceapă Ia 
timp și să poată 
fi încheiate in e- 
poea optimă, im
portant este ca 
fiecare unitate a- 
gricolă să dispu
nă de pe acum de 
toate cantitățile 
de semințe nece
sare, iar specia
liștii să mani
feste răspundere 
pentru păstrarea 
si folosirea lor 

corespunzătoare. Deși transferul de 
semințe intre județe este mult 
mai avarisat decit în alți ani, 
intr-un șir de județe preluarea 
acestora de către unitățile agri
cole întîrzie. La ovăz, cele mai 
mari restanțe la preluarea semin
țelor se înregistrează in jude'ele 
Vrancea, Gorj, Hunedoara și Har
ghita, iar la orzoaică, cele mai 
mari restanțe sint în județele 
Harghita, Suceava și Sibiu. Ase
menea întîrzieri se constată și 
la alte sortimente de semințe, 
ceea ce obligă organele jude
țene de specialitate să ia mă
suri ferme pentru ca în timpul cel 
mai scurt toate cantitățile de semin
țe care vor fi folosite in campania 
agricolă de primăvară să fie pre
luate neîntîrziat de către unitățile 
agricole.

(Continuare în pag. a IX-a)

(Continuare în pag. a III-a)

Galați - frumuseți urbanistice cu act de naștere in ultimele patru decenii de viață liberă

I nvestiția de gîndire
Sintem in întrecere cu 

timpul și cu noi înșine. 
Desigur, factorul pe care 
il avem in vedere, intii 
și intii, in această pasio
nată competiție, este 
MUNCA. Pentru că de 
cantitatea și de calitatea 
muncii noastre depind 
atit prezentul, cit și vii
torul patriei.

Avem cu toții, în a- 
ceastă privință, mari în
datoriri : munca întregu
lui nostru popor să se in
tegreze în ritmurile cele 
mai înalte, să producem 
la nivelul celor mai a- 
vansate realizări existen
te azi în lume ; mai mult 
decit atit, în unele pri
vințe să obținem realizări 
mai mari, performanțe 
superioare față de ceea 
ce s-a înfăptuit pină acum 
pe plan mondial. Astfel 
de obiective, prezente in 
numeroase documente de 
partid, subliniate in a- 
proape toate cuvîntările 
și expunerile secretarului 
general al partidului, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sint formu
late cu claritate în pro
gramele referitoare la 
creșterea productivității 
și a calității muncii. Ele 
nu exprimă o simplă do
rință și nici nu au in ve
dere numai cerințele 
progresului patriei ; te
meiul trainic al viabili
tății acestor obiective il 
constituie posibilitățile 
reale ale poporului nos
tru, baza tehnico-mate- 
rială de care dispune 
România socialistă in 
momentul de față. Ceea 
ce este, acum, posibili
tate trebuie să devină, în 
cel mai scurt timp, rea
litate — iată esența ac
tualelor preocupări ale 
partidului, ale secretaru
lui său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, îh 
ceea ce privește perfec
tionarea întregii, activi
tăți ce se desfășoară in 
cadrul economiei noastre 
naționale.

Sintem în întrecere cu 
timpul. A obține o pro
ductivitate mai mare, 
egalind in cîțiva ani de 
aici înainte țările cele 
mai avansate ale lumii 
din punct _ de vedere 
economic, înseamnă a 
valorifica mai bine fon
dul de timp dc muncă al 
națiunii ; înseamnă să

asigurăm succesiunea șt 
sincronizarea optime în 
cazul tuturor activități
lor, al tuturor proceselor 
de muncă, să folosim cu 
maximum de randament 
timpul afectat de po
porul nostru realizării 
producției materiale și 
creației spirituale.

Valoarea economică a 
timpului constituie o 
problemă care apare cu 
pregnanță in opera teo
retică și practică a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Această pre
ocupare pornește de. la 
faptul că perfecționarea 
activității economice pre-

carea forței de muncă, 
valorificarea resurselor 
naturale și umane de
pind in mod fundamen
tal de economisirea
timpului. Societatea tre
buie să economisească
timp pentru a produce
mai mult ; individul tre
buie să economisească
timp pentru a putea să 
facă față cerințelor acti
vității sale și peniru a 
putea dobindi cunoștințe 
noi in proporțiile nece
sare.

Cind spunem timp 
avem în vedere succe
siunea și simultaneitatea 
proceselor realității o-

OPINII DESPRE CREATIVITATE 
CA RESURSĂ NELIMITATA 

A CREȘTERII 
PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

supune, înainte de toate, 
valorificarea superioară 
a fondului național de 
timp de, muncă. Desigur, 
rolul deosebit de impor
tant al valorii economice 
a timpului în asigu
rarea progresului so
cial s-a conturat in de
cursul evoluției socie
tății. Azi însă, in socie
tatea noastră socialistă, 
datorăm secretarului ge
neral al partidului inten
sificarea preocupărilor 
pentru înțelegerea exac
tă, in lumina materialis
mului dialectic și istoric, 
a conceptelor de „timp 
economic optim", „eco
nomie de timp", precum 
și a corelațiilor „timp — 
producție", „timp — dez
voltare".

Relația timp — valoare 
dobindește o edificatoare 
expresie in programul cu 
privire la creșterea sub
stanțială a productivită
ții muncii. La baza aces
tui program se situează 
ideea de o deosebită în
semnătate teoretică și 
practică, pe care și Marx 
a subliniat-o, că pentru 
individ, ca și pentru so
cietate, producția, repar
tiția, consumul, cerceta
rea științifică, dezvol
tarea tehnologică, califi-

biective. Trăim însă în 
„secolul vitezei" și ome
nirea este tot mai 
profund preocupată de 
soluționarea cit mai 
grabnică a problemelor 
prezentului și viitorului. 
Din ce in ce mai insis
tent, in ultima vreme, 
cind spunem timp ne 
gîndim la cît de repede 
vom reuși să finalizăm 
acțiunile pe care le ini
țiem. Ne gîndim la du
rata săvîrșirii unei fapte 
anume, la înlănțuirea 
mai multor fapte ce se 
regăsesc, apoi, in produ
se noi ; în noi platforme 
industriale ; în noi lo
cuințe, școli, instituții de 
cultură și artă etc. ; in 
cercetări științifice noi, 
menite să aducă perfec
ționări în industrie, in 
construcții și transpor
turi, in agricultură, in 
întreaga activitate econo
mică și socială ; în noi 
opere literare și artisti
ce, al căror scop este 
acela de a ne îmbogăți și 
înfrumuseța viața.

întreaga noastră acti
vitate se desfășoară sub 
presiunea timpului. Dacă 
un produs nou nu este 
realizat in timp optim, el 
va fi uzat moral încă din 
momentul lansării pe

piață. Și chiar dacă ce 
nu a fost făcut azi... 
poate fi făcut mi ine, o zi 
din viață rămine ireme
diabil pierdută.

Noțiunea de eficiență 
este insă complexă. Din 
ce în ce mai complexă. 
Așa că nu-i de ajuns ca 
o faptă să fie săvirșită 
repede. Este necesar să 
asociem, aici, cuvintui 
bine. Importanța crite
riilor calitative devine tot 
mai mare. Dar cine stabi
lește aceste criterii ? Se 
spune ca nimic nu există 
prin sine. Nici chiar 
omul. El depinde de tot 
ceea ce l-a precedat, de 
tot ceea ce-1 înconjoară. 
Nici criteriile calitative 
nu există prin ele insele, 
ci depind de cerințele și 
exigențele unei etape, 
unei perioade anume. 
Programul elaborat de 
partidul nostru în ve
derea creșterii producti
vității muncii pornește de 
Ia două adevăruri : ce 
putem să facem și ce tre
buie să facem. Am acu
mulat importante valori 
materiale, dispunem de o 
economie modernă, de o 
înzestrare tehnică supe
rioară. A sosit deci mo
mentul să valorificăm 
această puternică bază 
tehnico-materială. să rea
lizăm produse competiti
ve pe piața mondială, co
respunzătoare celor mai 
înalte exigențe.

In aceeași ordine de 
idei, trebuie avută in ve
dere preocuparea parti
dului nostru, a secretaru
lui său general pentru 
raționalizarea resurselor 
de materii prime și ener
getice, ea răspunzînd 
unor cerințe obiective.

Lumea își creează o 
ambianță nouă, un nou 
„stil de viață", pornind 
de la realitatea că resur
sele materiale sint limi
tate. Vechile moduri de 
gîndire, vechile modele 
de dezvoltare, întemeiate 
pe supraconsumuri, sa 
prăbușesc. Civilizația mo
dernă se debarasează de 
povara pe care sociologii 
au numit-o maximizare. 
Dar numai sub un aspect: 
acela al produselor volu-

Adrian VASILESCU
(Continuare 
în pag. a III-a)

40 de ani de mari izbânzi
} ---------------------------------------------------- —______ ____________________________

sub stindardul partidului
j OAMENII JKUNCI1 - CONSTRUCTORI Șl CRONICARI DE ISTORIE NOUĂ ț 

I SCRISORI DE LA CITITORII ^SClNTEU" I

Zilnic, în cadrul bogatei corespondențe pri
mite la redacție, oameni ai muncii de diverse 
profesii, muncitori, țărani, intelectuali, oameni 
activ angajați în opera de construcție socialistă 
relatează cu satisfacție despre marile prefaceri 
înnoitoare obținute prin aplicarea politicii parti
dului, strălucite confirmări ale justeței și înțe
lepciunii orientărilor stabilite de secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Infâțișînd aceste mărturii de istorie nouă, 
creațiile ți victoriile anilor libertății care au 
produs schimbări atit de profunde in condițiile 
de viață ale întregului popor, implicați ei ințiți 
in aceste vaste prefaceri, corespondenții volun
tari intruchipează calitatea de constructori, 
beneficiari ți, totodată, de cronicari ai vieții noi.

In cuvinte în care vibrează mindria ți bucuria, 
recunoțtința față de partid, față de secretarul 
său general, corespondenții voluntari înscriu in 
filele acestei cronici succesele în dezvoltarea 
industrială a patriei, realizări remarcabile în 
îndeplinirea ți depățirea sarcinilor de plan, 
rezultate deosebite obținute de unități fruntașe 
din agricultură, construirea noilor cartiere de 
locuințe și celelalte înfăptuiri edilitare care au 
dat localităților țării înfățișarea luminoasă de 
astăzi - și atîtea alte aspecte ale făuririi 
unei noi calități a vieții.

Anul acesta, anul patruzeci al libertății noas
tre, anul in care va avea loc Congresul al 
Xlll-lea al P.C.R., constituie pentru oamenii 
muncii corespondenți voluntari ai ziarului un 
minunat prilej de a înfățișa întregii țări, prin

scrisorile lor, imagini cit mai cuprinzătoare 
despre ceea ce s-a înfăptuit pe meleagurile lor 
in acești ani ți, mai cu seamă, in ultimele două 
decenii, sub conducerea partidului, a secreta
rului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Stimați cititori, ți în întreprinderea, orașul ți 
in satul, in comuna în care trăiți ți munciți au 
avut loc importante asemenea transformări înnoi
toare, s-au înregistrat salturi calitative in toate 
domeniile de activitate. Despre asemenea reali
zări, despre izbinzile muncii de zi cu zi, despre 
intimplâri ți fapte pline de semnificație, despra 
comparații edificatoare ole realităților dinamice 
ale prezentului cu cele ale trecutului, despre 
transformările revoluționare din conțtiința oame
nilor - despre toate acestea vă invităm să ne 
scrieți, stimați cititori, in calitatea de ctitori și 
cronicari entuziaști ai României socialiste de azi.

„Metropola
Scriu aceste rînduri cu mindria 

omului care a participat el însuși 
la grandioasele realizări dobîndite 
in cei 40 de ani de libertate, care 
s-a bucurat de marile binefaceri 
ale socialismului. Una din aceste 
realizări o constituie și întreprin
derea de rulmenți din Bîrlad, uni
tatea unde imi desfășor activitatea 
și care a luat ființă in primul 
cincinal. Pilon al, industriei pe 
aceste meleaguri, întreprinderea 
constituie un argument deosebit de 
convingător al justeței politicii 
partidului și statului nostru de 
industrializare a țării, ca temelie 
economică a vieții noi a oameni
lor, trăind în libertate, stăpini pe 
destinele și munca lor. Aici, unde 
înainte de 23 August 1944 nu a 
existat nici un fel de industrie, 
această întreprindere a constituit 
nucleul in jurul căruia s-a format 
puternicul detașament muncitoresc 
din județ.

Lucrind aici de aproape trei de
cenii și cunoscîndu-i evoluția, pot 
spune că cea mai mare dezvoltare

rulmenților"
a cunoscut-o după Congresul al 
IX-lea al partidului, ca urmare a 
traducerii în viață a indicațiilor 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cu 
prilejul vizitelor de lucru făcute în 
întreprindere, cind a fost întimpi- 
nat cu nespusă dragoste de toți 
locuitorii acestor meleaguri, a dat 
indicații deosebit de importante 
pentru dezvoltarea întreprinderii.

Elocvente în acest sens sint cî- 
teva cifre, care arată ce puternic 
a crescut in anii din urmă această 
mare uzină. De la 800 de munci
tori cit avea la început și care 
produceau doar 100 000 de rulmenți 
in 4 tipuri, întreprinderea a ajuns 
în prezent la peste 9 500 de oameni 
ai muncii, care produc anual im-

Constantin DAMIAN
strungar,
întreprinderea de rulmenți Bîrlad

(Continuare în pag. a IlI-a)

Urmașii de azi 
meșteri

Ca și cei „nouă meșteri mari...", 
pe schelele înnoirii localităților ju
dețului Argeș s-au aflat mii și 
zeci de mii de constructori. Dacă 
am privi dintr-un avion, am vedea 
cu ușurință că pe Argeș — in jos 
sau în sus — au apărut multe con
strucții noi, schimbînd total înfă
țișarea locurilor, aducînd pe aceste 
meleaguri, odinioară atit de sărace, 
binefacerile progresului, ale civili
zației socialiste. Aceste transfor
mări sint rezultatul transpunerii in 
practică a indicațiilor și îndrumă
rilor conducerii superioare de 
partid și de stat, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Iată, de pildă, numai in 1983, har
nicii constructori argeșeni au rea
lizat în municipiul Pitești, in ora
șele Cimpulung, Curtea de Argeș, 
Topoloveni, postești și în localita
tea Mioveni — viitorul „oraș-sate- 
lit“ al constructorilor de mașini de 
la I.A.P.—Colibași — un număr

ai celor „nouă 
mari"

de 3 724 de apartamente cu toate 
dotările unui confort civilizat. Au 
prins contur, de asemenea, noi 
cartiere moderne, cum sint : Gă- 
vana — III, cu splendidul parc 
„Lumina", Frații Golești, C.A. Ro- 
setti, Trivale-II, Intrare, Tîrgul din 
Vale — din Pitești, precum și car
tierul Grui din Cimpulung și altele.

Și in mediul rural, conform in
dicațiilor secretarului general al 
partidului privind sistematizarea 
satelor, s-au extins și modernizat 
tot mai multe așezări. Astfel, s-au 
înălțat locuințe moderne, conforta
bile, pentru specialiștii din agricul
tură in comunele Birla, Stîlpeni, 
Bascov, Ciofringeni, Slobozia, Leor- 
deni, Poiana Lacului. S-au reali
zat, de asemenea, și un mare vo-

Florea TISTU1EASA
tehnician

(Continuare în pag. a III-a)
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La întreprinderea „Autobuzul" din București
I.a recenta ședință a Comitetului Politie Executiv al C.C. al P.C.R. 

fost pusă din nou în evidență cerința reducerii substanțiale a consu-a
murilor de materii prime, materiale, combustibili și energie electrică. 
Subliniind că pentru realizarea sarcinilor trasate in acest sens de Con
ferința Națională a partidului au continuat anul trecut acțiunile pentru 
folosirea rațională a resurselor de materii prime, materiale și energie, 
in ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. s-a mențio
nat că la o serie de produse s-au înregistrat depășiri ale consumurilor 
energetice și de materii prime. Tocmai pornind de la această situație, 
Comitetul Politic Executiv a cerut tuturor întreprinderilor, centralelor și 
ministerelor să ia măsuri ferme pentru încadrarea strictă in normele 
de consum stabilite, să acționeze cu toată hotărîrea pentru îndeplinirea 
programelor, a sarcinilor de plan pe anul 1984 privind reducerea con
sumurilor specifice de materii prime, materiale și energie, pentru 
identificarea de noi posibilități de reducere suplimentară a acestor 
consumuri.

Cum se acționează concret în unitățile economice pentru folosirea 
rațională a combustibililor și energiei electrice ? Pentru a găsi răspuns 
la această întrebare ne-am oprit într-o mare întreprindere din Capi
tală — „Autobuzul". Această alegere nu este intimplătoare. Aici s-a 
acumulat o bună experiență în direcția reducerii consumurilor energe
tice, existînd, totodată, numeroase 
tinuare a acestora.

Dinamica reducerii consumurilor 
energetice la întreprinderea „Auto
buzul" din București dovedește lim
pede preocuparea constantă a co
lectivului în vederea gospodăririi 
cu maximă grijă a resurselor ener
getice. Fiecare milion de lei produc- 
ție-marfă a fost realizat anul trecut, 
față de 1982, cu un consum de 
energie electrică mai mic cu 456 
kWh, reducerea la combustibil fiind 
de 240 kg combustibil convențional. 
Pentru 1934, acest proces va conti
nua, fiind prevăzută o reducere ge
nerală la consumurile energetice 
ale întreprinderii de 5 la sută față 
de realizările anului trecut. Dacă 
extindem aria analizei pe întregul 
cincinal, conform planurilor Întoc
mite in perspectiva anului 1985, 
consumurile la energie electrică și 
combustibil pentru milionul 
producție-marfă ar urma să 
comparativ cu primul an al 
naiului, cu circa 25 la sută.

Aceste cîteva cifre comparative 
dovedesc că aici la întreprinderea 
„Autobuzul" acțiunea de reducere 
a consumurilor de energie electrică 
și combustibil se finalizează an de 
an cu rezultate notabile. Se mai 
cuvine adăugat că scăderea con
sumurilor se realizează în condițiile 
în care în acest cincinal structura 
producției uzinei rămine, practic 
aceeași — autobuze, troleibuze, au
toutilitare. Deci comparațiile pri
vind consumurile nu ascund nici un 
artificiu de calcul.

Discuția cu tovarășul dr. ing. Ce
zar Mcreuță, șeful colectivului de acest an pentru reducerea in conti-

. proiectare energetică, al - intteprinr, nuare a consumurilor energetice vi
cierii, s-a concentrat asupra căilor zează, în lumina sarcinilor subliniate
prin care s-au obținut importantele la recenta ședință a Comitetului Fo-

.economii de care aminteam, a mă- lltic Executiv al C.C. al P.C.R., apli- 
^SMilor de J ‘ ’

a consumurilor energetice. O ' im
portanță deosebită în succesul ac
țiunii de economisire severă a 
energiei electrice șt combustibilului 
a avut-o punerea la punct, pe par
cursul ultimilor doi ani, a siste
mului de conducere a producției pe 
criterii energetice. în esență, func
ționarea acestui sistem implică ca 
deciziile privind organizarea pro
ducției, derularea fabricației, de la 
lansarea comenzilor pină la finali
zarea lor, să fie luate avînd drept 
criteriu consumul optim de resurse 
energetice. Dispeceratul energetic 
al uzinei, unde se evidențiază în

posibilități pentru reducerea în con-

consumu-
li- 

stabiiite, devine in aceste 
un factor principal în coor- 
activității productive. Le- 

permanentă a dispecera-

de lei 
scadă, 
cinci-

fiecare moment situația 
rilor, încadrarea în normele și 
mitele 
condiții 
donarea 
gătura 
tului cu conducerile fiecărei secții 
și atelier, cu serviciile de urmărire 
și programare a fabricației, dar și 
cu cele comerciale — de aprovi
zionare și desfacere, dau imaginea 
de ansamblu a priorităților între
prinderii. în funcție de acestea, se 
ordonează prin dispecer consumu
rile energetice cele mai raționale 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
producție ale unității.

Cu toate nemulțumirile care 
apărea într-un sector sau altul 
întreprinderii față de deciziile 
pecerului energetic, conducerea 
producției pe criterii energetice 
este socotită, după doi ani de la 
implementare, un element esențial 
pentru desfășurarea normală a pro
ducției. Acest sistem și-a dovedit 
eficiența mai ales în perioadele in 
care au apărut o serie de greutăți 
în asigurarea consumatorilor. între
prinderea „Autobuzul" a reușit să 
se încadreze permanent in cotele 
de consuni acordate, mai mult, ob- 
ținînd chiar anumite economii în 
condițiile realizării corespunzătoare 
a sarcinilor de plan. De pildă, în 
luna ianuarie s-au economisii 14 
MWh energie electrică, iar in pri
mele două decade din februarie alți 
20 MWh.

Acțiunile care se au în vedere în

neînlîrziat
nomii de energie electrică prin tre
cerea de la regimul de consum in 
sarcină la cel auxiliar. Limitatorul 
de mers in gol are dezavantajul 
față- de ideea pusă în practică de 
energeticienii de la „Autobuzul" că 
nu intră in funcțiune decît după 
40—45 secunde, timp in care se
consumă inutil energie electrică.
Soluția omologată la „Autobuzul" 
duce la trecerea automată în regi
mul economic de funcționare, 
ceasta determină o reducere 
consum de circa 1 MWh pc an
fiecare mașină unealtă. Soluția ela
borată la întreprinderea „Timpuri

A- 
<le 
la

elaborat la „Autobuzul" permite, 
dună calculele specialiștilor de aici, 
reducerea cu 3—4 Ia sută a consu
mului de energie electrică in ex
ploatare. în acest an, cu ocazia re
parațiilor se va modifica 
parc de mașini-unelte al 
ceea ce va permite economisirea 
a 150—180 MWh energie electrică.

Un studiu al energeticienilor în
treprinderii a dovedit că pierderi 
însemnate de energie electrică 
(3—5 la sută) se produc in rețelele 
care leagă posturile de transfor
mare de tablourile grupurilor de 
utilaje și coloanele de alimentare

întregul 
unității,

EVOLUȚIA
CONSUMURILOR ENERGETICE 

LA 1 MILION LEI PRODUCTIE-MARFA

Combustibil (în t.c.c.)

Energie electrica (în MWh)

’^ărfeă -unor măsuri tehnologice in 
secțiile întreprinderii și. totodată. Noi” din Capitală anulează și 
îmbunătățirea și perfecționarea echi
pamentelor consumatoare. Recent 
a fost omologată o soluție teh
nică de mare eficiență. Este vorba 
de modificarea schemei xtlc alimen
tare a mașinilor-unelte pentru 
schimbarea automată a conexiunii 
din triunghi in stea, în momentul 
cînd mașina trece din regimul de 
sarcină în regimul de mers auxiliar. 
Această idee ii preocupă nu numai 
pe specialiștii de la „Autobuzul".
S-au elaborat și generalizat in mul
te întreprinderi pînă acum două 
soluții care duc la importante eco-

I
- - - ...... • p:l dezavantajul limitatorului de mers 

în gol. Dar, cei de la „Autobuzul" 
susțin că față de aceasta, adaptarea 
făcută de ei are o mai mare fiabi
litate și, în plus, este mai simplu 
de realizat, incluzind simple co
nexiuni și un singur releu, foarte 
ieftin și de producție curentă.

Realizarea' inginerilor Cezar 
reuță, Mihai Scarlat și Doina Bun- 
daru merită a fi analizată in amă
nunțime, in primul rind, de specia
liștii din uzinele constructoare de 
mașini-unelte. Echiparea încă din 
start a acestor produse cu sistemul

Me-

ale utilajelor. Studiul întreprins nu 
s-a oprit la această constatare, ci a 
fost dus mai departe, pînă la sta
bilirea unei soluții menite să înlă
ture pierderile. In termenii 
tennici soluția se definește drept 
compensarea descentralizată a ener
giei reactive. împreună cu cadrele 
didactice de la Institutul politehnic 
din București și cu sprijinul furni
zorilor de condensatoare, urmează 
să- se treacă la aplicarea soluției 
stabilite, a cărei eficiență se expri
mă in cantitatea de energie elec
trică ce urmează să fie economisită 
in acest an — 120 MWh.

strict

Dar măsurile de economisire a 
energiei întreprinse la „Autobuzul" 
nu se definesc numai prin termeni 
sofisticați, a căror aplicare este 
susținută de complicate calcule in
ginerești. în ochii fiecărui om cu 
elementar spirit gospodăresc era 
evident că pierderile de abur prin 
conducta care ajunsese ca un ciur 
trebuie stopate. O propunere făcută, 
în acest sens, în adunarea generală a 
oamenilor muncii a constituit punc
tul de pornire a acțiunii'. S-a trecut 
practic încă de anul trecut la modi
ficarea sistemului de alimentare cu 
abur a secțiilor. Desigur că n-a 
fost ușor, lucrările de înlocuire a 
550 metri liniari de conductă, tre
cerea noului traseu pe estacadă și 
izolarea termică a conductei s-au 
făcut cu forțele uzinei. Acum eco
nomia de combustibil este impor
tantă — 150 tec.

Pentru economisirea energiei ter
mice, de mire eficiență se *a dovedi 
și îmbunătățirea reglajului de ar
dere la instalațiile care utilizează 
gaz metan. Acum acest reglaj se 
face pe baza experienței celui care 
urmărește funcționarea arzătorului. 
Dar, oricit ar fi de experimentat, 
acesta nu poate detecta variațiile 
presiunii gazului pentru a regla 
corect cantitatea de aer care se in
suflă în cazan. Or, în aceste’ con
diții, erorile pot merge pînă la 30 
la sută volum suplimentar de aer 
pentru a cărui încălzire inutilă se 
consumă importante cantități de 
combustibil. în curînd, întreprin
derea va fi dotată cu analizor de 
gaze — echipament fundamental în 
termotehnica industrială. Realiza
rea lui este in stadiu avansat la In
stitutul de cercetări și proiectări 
termoenergetice și cu siguranță că 
acest aparat iși va găsi o largă a- 
plicabilitate in industrie.

Sint multe alte măsuri pe care 
colectivul întreprinderii Ie are in 
vedere pentru reducerea consumu
rilor energetice. Realizările de pină 
acum, planurile de perspectivă care 
au o orientare clară, susținută prin 
măsuri tehnice și organizatorice 
bine fundamentate, dovedesc că la 
„Autobuzul" s-a cristalizat o expe
riență valoroasă în utilizarea cu 
maximă eficiență a energiei elec
trice și combustibilului, în gospo
dărirea acestor resurse.

Secretarul comitetului de partid 
al întreprinderii, tovarășul Ion Nen- 
ciu, ilustrind preocuparea perma
nentă a colectivului în direcția re
ducerii consumurilor de energie 
electrică și combustibili, ne-a spus :

Așa cum a indicat in repetate 
rinduri conducerea partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, așa cum 
s-a subliniat și la recenta ședință 

Comitetului Politie Executiv , al 
C,C. al P.C.R., oamenii muncii de 
la „Autobuzul" sint ferm hotăriți să 
acționeze cu toate forțele pentru 
realizarea programelor privind redu
cerea consumurilor de materii pri
me și resurse energetice, pentru 
identificarea și valorificarea rapidă 
a unor noi posibilități de reducere 
suplimentară a acestor consumuri. 
Acționînd cu perseverență in'această 
direcție, vom crește mai rapid efi
ciența producției, vom face ca pro
dusele noastre să fie mai compe
titive.

Dan CONSTANTIN

La înfrepmiderea mstrilunică dm F5rcmi

Au fost găsite noi căi 
de economisire

Colectivul întreprin
derii metalurgice din 
Bacău a încheiat luna 
ianuarie cu rezultate 
notabile : planul pro- 
ducției-marfa a 'ost 
depășit cu 1,5 milioa
ne lei, sporul de pro
ducție obținut concre- 
tizindu-se în însem
nate cantități de ar
mături industriale din 
fontă, piese brut tur
nate, utilaje pentru 
diferite ramuri indus
triale și alte produse. 
Acest fapt a permis, 
in mod firesc, ca și 
planul la export să 
fie devansat, livrin- 
du-se suplimentar 
mărfuri în valoare de 
circa 4,5 milioane lei. 
O precizare : întregul 
spor de producție a 
fost obținut cu un 
consum de energie e- 
lectrică mai mic cu 
634 kWh Ia un milion 
de lei producție-mar
fă, față de luna ia
nuarie din anul tre
cut.
, — Pentru a ne înca
dra strict în cotele de 
consum repartizate — 
ne spunea maistrul 
principal Mihai Carai- 
man, secretarul comi
tetului de partid, s-au 
stabilit sarcini con
crete pe fiecare sec
ție și atelier in parte. 
Membrii comisiei e-

nergetice se află in 
permanență in mijlo
cul oamenilor. fac 
controale și urmăresc 
zilnic consumul de e- 
nergie la fiecare loc 
de muncă. Iar roade
le acestor preocupări 
nu s-au lăsat aștep
tate. în secția turnăto
rie, bunăoară, prin- 
tr-o mai bună organi
zare a producției și a 
muncii, formațiile de 
lucru de la linia a 
doua automatizată și 
a șasea mecanizată de 
formare și turnare 
lucrează doar in două 
schimburi — I și III 
— iar in sch'mbul II 
se execută doar lu
crări de revizie și în
treținere. în felul a- 
cesta a fost economi
sită o cantitate de 
30 000 kWh energie e- 
lectrică. Tot aici a 
fost oprit pentru re
parații un cuptor de 
inducție cu canal, ex- 
ploatindu-se intensiv, 
la întreaga capacitate, 
celelalte cuptoare de 
același tip, economi- 
sindu-se și in acest 
mod circa 69 MWh 
energie electrică.

Rezultate la fel de 
bune au fost obținute 
și în sectorul mecanic. 
Inginerul-șef, Cornel 
Popa, ne spunea că 
preocuparea centrală

constă în îmbunătăți
rea unor tehnologii de 
fabricație. Ca urmare, 
o seamă de operațiuni 
tehnologice efectuate, 
pină acum, pe mașini 
mari consumatoare de 
energie sint executate 
acum pe strunguri pa
ralele s iu pe alte ma
șini cu un consum mai 
mic.

La biroul energetic 
al întreprinderii, ingi
nerul Mihai Cristei 
ne-a vorbit și despre 
alte măsuri inițiate 
pentru limitarea con
sumului de energie. 
„Am raționalizat com
plet programul de în
călzire a halelor de 
producție, în funcție 
de temperatura atmo
sferică. în acest scop, 
s-n făcut terrnni ol - 
rea tuturor rețeleloi 
de transnort al agen
tului termic, au fost 
înlocuite ușile culisan- 
te cu uși rulante, care 
asigură o mai bună 
etanșeitate".

Iată numai cîteva 
din preocupările me- 
talurgiștilor băcăuani 
pentru a gospodări cu 
grijă energia electrică.

Gheorqhe BALTA 
corespondentul 
„Scinteii"

La întreprinderea de articole tehnice

Intervenții

La întreprinderea de 
articole tehnice din 
cauciuc — Botoșani în 
primele două luni ale 
anului s-au economisit 
150 MWh energie elec
trică. Iar factorii cu 
care am discutat în în
treprindere apreciază 
că aceste economii au 
la bază și eforturile de
puse pentru reducerea 
consumurilor neteh
nologice. Astfel, ilu
minatul s-a redus cu 
cel puțin 50 la sută in 
secția de matrițerie, 
69 la sută în secția 
garnituri presate și a- 
telierul mecanic, iar in 
birouri și în exterio
rul întreprinderii cu 
70—75 la sută.

— Este adevărat că,

din cauciuc — Botoșani 

prompte ale comisiei 
energetice

deși înregistrăm o si
tuație bună in privin
ța reducerii: consumUi- 
rilor de energie elec
trică, nu putem consi
dera că am valorificat 
toate posibilitățile de 
economisirea, resurse- 
lor energetice — ne 
spune secretarul co
mitetului de partid, A- 
lcxandru Alexuc. Por
nind de la sarcinile 
stabilite recent de Co
mitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., 
chiar in aceste zile 
vom supune atenției 
comisiei energetice noi 
soluții de economisire 
ce au fost identificate 
în procesul de produc
ție. Este vorba de

realizarea unei noi 
instalații de ventilație, 
ce va aduce o econo
mie. suplimentară de 

-205 kWh energie elec
trică. De asemenea, 
estimăm o; economie 

, de.7i30;.kWh,..prin rea
lizarea îritr-o altă for
mulă a amestecurilor 
de cauciuc. Prin apli
carea acestor soluții 
considerăm că vom 
reuși să reducem con
sumurile netehnologi
ce ale întreprinderii 
cu încă 25—30 Ia sută 
față de obiectivul sta
bilit inițial.

Silvestri A1LENEI 
corespondentul 
„Scinteii"

||

Semințele să fie preluate cit mai repede
în ansamblul pregătirilor pe care 

oamenii muncii din agricultura ju
dețului Iași le fac în vederea apro
piatei campanii agricole de primă
vară un loc important ocupă asigu
rarea și pregătirea semințelor. De
talii despre aceste preocupări ne 
sint date de către ing. Dumitru Tăr- 
năuceanu, șeful laboratorului jude
țean pentru controlul semințelor și 
al materialului săditor: „Sămînța de 
porumb și la floarea-soarelui — ne 
spune șeful laboratorului, o avem 
asigurată pe plan local, în unități 
specializate. Există, de asemenea, 
cantitățile necesare de semințe de 
soia, fasole, mazăre. La unele cul
turi, sfeclă de zahăr și in pentru 
ulei sămința nu este asigurată in to
talitate".

Am urmărit mai îndeaproape ce se 
întreprinde ca semințele care exis
tă în magaziile județului să ajungă 
cit mai repede în unitățile agricole, 
iar la momentul declanșării semăna
tului să se lucreze cu toate forțele, 
în scopul grăbirii acestei acțiuni și 
pentru a se economisi carburanții, 
comandamentul județean pentru agri
cultură a indicat ca toate unitățile, 
dar mai cu seamă cele din apropie-

Acum se
Patrimoniul pomicol al județului 

Caraș-Severin cuprinde 17130 hec
tare, din care 8 200 hectare sint li
vezi noi, de tip intensiv și superin- 
tensiv. Bine îngrijiți, anul trecut, 
pomii au rodit îmbelșugat. Ce se în
treprinde pentru ca și in acest an să 
se realizeze recolte mari de fructe, 
și de calitate bună ?

„La indicația biroului comitetului 
județean de partid, in toate unitățile 
cu profil pomicol au fost luate mă
suri pentru impulsionarea lucrărilor 
de sezon — ne spune ing. Petru Vi- 
șeseu, director general adjunct la di
recția județeană a agriculturii. Ca 
urmare, tăierile de rodire și de for
mare a coroanei s-au executat in 
proporție de 88 la sută, iar primul 
tratament s-a făcut la 93 la sută din 
pomi. De asemenea, s-a intensificat 
substanțial acțiunea de fertilizare cu 
îngrășăminte organice și chimice,' 
precum și lucrările de pregătire a 
terenului în vederea realizării noi
lor plantații".

în multe unități lucrările în livezi 
sint organizate temeinic. La asocia
ția economică intercooperatistă po-

rea bazelor de recepție să transpor
te semințele cu căruțele și săniile. 
Procedind astfel, cooperativele agri
cole Movileni, Heleștieni, Costești, 
Vatra, Lețcani, Ciurea, Tîrgu Fru
mos și altele au intrat în posesia 
semințelor necesare.

Numai că specialiștii și cadrele de 
conducere din unele unități agricole,

IAȘI
văzind că zăpada persistă, tergiver
sează preluarea semințelor. Arun- 
cînd o privire peste situațiile care 
arată stadiul aprovizionării cu se
mințe la culturile din prima urgență 
rezultă că preluarea lor de către 
unitățile agricole este întirziată. Să 
exemplificăm :

Sfec'a de zahăr se va cultiva pe 
11 600 hectare. Pentru această su
prafață sint necesare 90 tone de se
mințe. Din această cantitate, Fabri
ca de zahăr Pașcani a asigurat nu
mai 46 tone. Dar și din aceasta nu
mai 60 la sută a fost preluată de 
unitățile agricole.

Inul pentru ulei. Din cele 240 tone

necesare însămințării celor 3 000 
hectare s-au asigurat 23 de tone, care 
au început să fie ridicate de către 
unități.

Mazărea de grădină va ocupa 435 
hectare, pentru care sint necesare 
96 tone semințe. Ele au fost asigu
rate in întregime, abia acum fiind 
preluate de unitățile agricole.

Lucerna se va insămința pe 1 756 
hectare. Sînt necesare 35,2 tone să- 
mință care este asigurată, decuscu- 
tată și are buletin roșu. A fost ridi
cată aproape in întregime de către 
unități.

Guliile furajere se vor cultiva pe 
200 hectare. Sint necesare doar 800 
kg semințe. Abia au început să fie 
preluate de la centrul de semințe 
din Podul Iloaiei.

întrucit unele cooperative agri
cole — Coarnele Caprii, Focuri, Vic
toria, Țuțora, Lungani — nu au pre
luat semințele repartizate, direcția 
agricolă are obligația să intervină 
operativ pentru intensificarea acestei 
acțiuni. Nu-i timp de pierdut, cam
pania agricolă de primăvară se 
apropie.

Manole CORCAC1
corespondentul „Scinteii"

C.A.P. din comuna Jilava, Sectorul agricol Ilfov. Lucrări în sera de răsa
duri : repicarea verzii timpurii

SATELE ȚĂRII

îngrijesc livezile, nu cînd pomii dau in floare
micolă Domașnea, deși abundența 
zăpezii a cauzat unele greutăți, se 
muncește intens. „Pe mari suorafețe 
terenul din livezi a fost fertilizat cu 
îngrășăminte organice — ne spune 
ing. Nicolae Paici. Transportul lor 
s-a făcut cu ajutorul atelajelor. 
Acestea au avantajul că pătrund

CARAȘ-SEVERIN
mult mai ușor printre rîndurlle de 
pomi și astfel îngrășămintele pot fi 
administrate aproape de tulpina lor. 
Pină in prezent, am transportat in 
livezi 5 356 tone îngrășăminte orga
nice, realizînd planul de fertilizare 
in proporție de 99 la sută. De ase
menea, am aplicat 800 tone amenda
mente pe 87 la sută din suprafața 
prevăzută. Prin constituirea de echi
pe permanente, al doilea tratament 
de iarnă a fost efectuat la 170 000 
pomi,, iar tăierile — în proporție de 
85 la sută".

Și în fermele asociației pomicole

Rama au fost obținute rezultate 
bune la executarea lucrărilor de se
zon in pomicultură. Aici, tăierile, 
stropirile și administrarea îngrășă
mintelor organice se efectuau de 
către cooperatori sub asistența directă 
a inginerului Constantin Adam. în
tr-o organizare și mai riguroasă se 
muncește la stațiunea pomicolă 
din Caransebeș.

Există in județ unități agricole 
unde lucrările de iarnă în livezi sint 
neglijate. între acestea amintim coo
perativele agricole Dalboșeț, Eftimie 
Murgu, Bănia, Gîrbovăț, Tigvaniu 
Mare și altele.

Comitetul județean de partid a 
luat măsuri să fie grăbite lucrările 
în livezi. în acest scop, specialiștii 
de la direcția agricolă și din stațiu
nea do cercetări pomicole au fost 
repartizați pe consilii agroindustria
le și in unitățile care au ferme po
micole in vederea asigurării asisten
ței tehnice.

Nicolae CATANA
corespondentul „Scmteii"

(Urmare din pag. I)
Transportul și administrarea în

grășămintelor organice trebuie să 
se desfășoare mai intens într-un 
șir de județe. Pînă acum, din cele 
9,2 milioane tone prevăzute a fi 
duse in cimp in primul trimestru, 
au fost transportate 6,8 milioane 
tone. Există diferențe mari intre 
județe in ce privește stadiul aces
tei acțiuni. în timp ce în județele 
Timiș, Olt, Sălaj, Cluj, Alba și Ma
ramureș au fost transportate ia 
cimp cantități mai mari de îngră
șăminte organice decit se prevede 
pe primul trimestru, iar in județele 
Tulcea, Mehedinți, Vilcea și Ga
lați realizările reprezintă peste 90 
Ia sută, mari restanțe la executarea 
acestei lucrări există in județe
le Teleorman, Călărași și Arad. 
Este necesar ca, printr-o bună 
utilizare a atelajelor și a mijloa
celor mecanice să fie transportate 
la cimp toate cantitățile de îngră
șăminte existente in fermele unită
ților agricole, in complexele zoo
tehnice sau in gospodăriile popu
lației.

Fertilizarea semănăturilor de 
toamnă cu îngrășăminte chimice 
trebuie mult intensificată, urmă- 
rindu-se totodată ci această lu
crare să se . efectueze corect, în 
dogele stabilite și cît mai uniform, 
astfel incit să se obțină sporuri 
mari de producție și o eficiență 
economică ridicată. Pină Ia începu
tul săptăminii în care am intrat au 
fost fertilizate 1,3 milioane hectare

cu semănături de toamnă, repre- 
zentînd 41 la sută din suprafețele 
prevăzute. în cooperativele agri
cole din județul Harghita această 
lucrare s-a încheiat pe întreaga 
suprafață stabilită, iar în coopera
tivele agricole din județele Giur
giu, Prahova, Ialomița, Brăila, Hu
nedoara, Brașov și Maramureș, 
precum și în întreprinderile agri
cole de stat din județele Hune
doara, Maramureș și Alba ferti
lizarea semănăturilor de toamnă 
s-a efectuat pe 69—90 la sută din 
suprafețe. în schimb, in unitățile 
agricole de stat și cooperatiste din 
județele Vilcea, Gorj, Vaslui și 
Suceava această lucrare este mult 
intirziată. în afară de neajunsurile 
care există în livrarea ritmică și 
echilibrată pe județe a cantităților 
de îngrășăminte chimice, in unele 
unități agricole se manifestă defi
ciențe în păstrarea și administrarea 
acestora.

Campania agricolă din această 
primăvară trebuie să se desfășoa
re pretutindeni sub semnul exigen
țelor și sarcinilor subliniate de 
secretarul general al partidului la 
Consfătuirea de lucru de la C.C. al 
P.C.R. din decembrie 1983. Impor
tant este ca în aceste zile organele 
și organizațiile de partid, consili
ile populare, organele agricole ju
dețene și conducerile unităților a- 
gricole să acționeze ferm in vede
rea asigurării tuturor condițiilor 
pentru executarea la timp și de 
cea mai bună calitate a lucrărilor 
din apropiata campanie agricolă de 
primăvară.

Corespondenții „Scinteii" 
transmit din județe
Exigență la recepția utilajelor

In județul TELEORMAN, toate mașinile și utilajele necesare în apro
piata campanie de primăvară, exceptînd 80 de tractoare rentru care ur
mează să se asigure piese de schimb, au fost reparate. Pentru a exista 
garanția bunei funcționări a utilajelor pe toată durata campaniei, în 
aceste zile continuă recepționarca lor de către Cele șase comisii alcătuite 
din specialiști și maiștri cu experiență. Dacă la stațiunile de mecanizare 
a _ agriculturii din Conțești, Smirdioasa, Roșiori de Vede, Orbească și 
Tătărăștii de Jos verificările făcute au scos in evidență responsabilii-’tea 
cu care s-au făcut reviziile și reparațiile, la Dobrotești, Videle și Ble- 
jești s-au găsit la tractoare instalații electrice și sisteme hidraulice care 
nu dădeau siguranță și continuitate în exploatare. Au fost stabilite pe 
loc măsuri pentru înlăturarea tuturor defecțiunilor. (Stan Ștefan).

Recuperarea foliei de polietilenă 
pentru solarii

Pentru extinderea culturilor protejate de legume, in județul BRAILA 
se desfășoară o amplă acțiune de recuperare și refolosire a foliei de 
polietilenă. Pînă în prezent au fost adunate circa 120 tone folii de 
polietilenă folosită în anii precedenți. După ce a fost sortată pe calități 
și dimensiuni, ea este folosită pentru protejarea răsadurilor in răsadnițe 
biologice și la acoperirea semănăturilor din solarii atit în unități, cit și in 
gospodăriile populației. O altă măsură menită să asigure un microclimat 
corespunzător dezvoltării plantelor în sere este confecționarea de ecrane 
termice din polietilenă și compartimentarea spațiilor. (Corneliu Ifrim).

Unități vecine, cu realizări diferite
Deși era o dimineață geroasă, la ferma legumicolă a cooperativei 

agricole Aradu Nou, județul ARAD, activitatea se desfășura din plin. 
Mecanizatorii împrăștiau îngrășămintele organice pe ultimele două hec
tare din suprafața prevăzută pentru acest an. Ing. Mariana Săbăilă ne 
spune că au fost fertilizate peste 20 hectare cu cite 70 tone gunoi Ia 
hectar. Este un exemplu pozitiv care ar trebui urmat și de alte unități. 
Dar chiar în vecini, la cooperativa agricolă Brumușeni, din același con
siliu agroindustrial, nu s-a fertilizat cu îngrășăminte organice nici măcar 
un hectar Nu-i un caz singular. Și în cooperativele agricole din Semlac, 
Păuliș, Seleuș, Pilu, Secusigiu n-au fost fertilizate cu îngrășăminte 
organice decit suprafețe mici. (Tristan Mihuța).

Diferențe care n-ar trebui să existe
Unitățile agricole din consiliul agroindustrial Cîmpia Turzii, județul 

CLUJ, s-au angajat să obțină în acest an producții mai mari la hectar față 
de plan — cu 250 kg la porumb, 1 000 kg la sfecla de zahăr, 590 kg la 
cartofi, 400 kg la legume. Angajamentul este urmat de fapte. Cu atelajele 
cooperativelor au fost transportate la cimp 14 300 tone îngrășăminte orga
nice, întreaga cantitate fiind administrată pe 484 hectare. Un exemplu 
din multe altele. Cantități mai mari de îngrășăminte au transportat și 
administrat și unitățile din consiliile agroindustriale Dej, Cășeiu, Mihai 
Viteazul și Apahida. Dealtfel, pe ansamblul județului, pină acum au fost 
transportate in cimp 237 709 tone îngrășăminte org mice, depășindu-se 
prevederile pe primul trimestru. De remarcat este faptul că, pînă la 
această dată, cooperativele agricole au transportat cu 59 099 tone mai multe 
îngrășăminte organice decît fusese stabilit. Cine sînt totuși restanțierii? 
Unitățile agricole de stat din județ care nu au transportat la cimo decît 
72 la sută din cantitățile de îngrășăminte prevăzute. (Marin Oprea).
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Am fost mișcat de mesajul de felicitări pe care dumneavoastră ați 
binevoit să mi-1 adresați cu ocazia alegerii ca președinte al Republicii 
Camerun.

Rugindu-vă să primiți sincere jnulțumiri, doresc să vă asigur de ferma 
mea hotărire de a conlucra in vederea consolidării și diversificării rela
țiilor de rodnică cooperare care există între țările noastre.

Cu înaltă considerație,

PAUL BIYA
Președintele Republicii Camerun

APLICAREA PROGRAMULUI UNIC DE CREȘTERE A PRODUCȚIEI AGRICOLE 
ÎN ATENȚIA PERMANENTĂ A CONSILIILOR POPULARE

Potențialul productiv al localității 
sporește prin inițiativele gospodarilor ei

— Există in comuna dv. oameni 
care să aibă pămînt, dar să nu 
crească animale ?

Am pus această întrebare lui Oni- 
sim Sasu, participant la o recentă 
adunare a locuitorilor din Ilva Mare. 
Părea că nici n-a înțeles între
barea. Am repetat-o.

— Ba I — răspunde el parcă jig
nit de absurditatea chestiunii. Așa 
ceva nu răbdăm în comuna noastră. 
Pot să vă spun că, dimpotrivă, sint 
oameni care nu au decit foarte pu
țin pămint, dar animale tot cresc. 
Bunăoară Ioana Rauca. A primit și 
„Meritul agricol* 1* pentru cea mai 
mare cantitate de laote obținută de 
la o vacă : într-un singur an, m 
afară de ceea ce s-a consumat in 
gospodăiia ei, a livrat statului peste 
4 000 litri de lapte, cea mai mare 
producție din zona necoooerativi- 
zată a județului. Sau Gheorghe 
Jderu — ceferist. Anul trecut, ju- 
nlnca lui a luat premiul III la o ex
poziție zootehnică pe județ. Nici 
Ioana Rauca, nici Gheorghe Jderu 
nu au mai mult decît un petic de 
teren. Au, în schimb, o mare dra
goste de a crește animale. Căci Ia 
noi nu se numește gospodar acela 
care nu crește, în curtea lui, vaci, 
oi, păsări, iepuri. Pentru nevoile fa
miliei lui și pe bază de contracte cu 
statul.

producției agricole în gospodăriile 
personale.

Din dialogul cu cîțiva dintre cei 
prezenți am dedus că au fost înțe
lese, în profunzime, sensul și rațiu
nile acestui important program. Dar 
mai sînt destule de făcut pentru a 
spori producțiile la nivelul cerut. 
Ar fi fost multe de discutat despre 
modalitățile concrete de aplicare a 
acestor prevederi. Tocmai de aceea 
a fost creată comisia comunală a 
agricultorilor — și tocmai de aceea 
este ea constituită pe lingă consi
liul popular. Deoarece după cum se 
știe, organele locale ale puterii de 
stat au răspunderea unitară a dez
voltării agriculturii în raza lor de ac
tivitate. Ca să nu mai vorbim de fap
tul că un întreg capitol din Progra
mul unic este consacrat tocmai sar
cinilor ce revin consiliilor populare 
în ridicarea producției gospodăriilor

I populației la nivelul .cerințelor , ac-/ 
tuale. ' -

Dar spre surprinderea participan- 
ților la adunarea locuitorilor din 
Ilva Mare, la care se prezenta 
darea de seamă pe anul expirat a 
comisiei comunale a agricultorilor 
și, mai ales, se stabileau acțiunile 
pentru importantul an agricol care 
urmează, consiliul popular a stră
lucit... prin absență 1

Nu punem la îndoială faptul că la 
temelia realizărilor comunei in ceea 
ce privește sporirea producțiilor a- 
mintite stă și activitatea organiza
torică și politică a consiliului popu
lar, a comisiei comunale a producă
torilor agricoli, a asociației crescă
torilor de animale. Dar și la aduna
rea la care am lost martori se impu
nea dezbaterea cu cetățenii a obliga
țiilor ce Ie revin, a ceea ce așteaptă 
ei de Ia consiliul popular. Prilej care 
a fost insă ratat — și încă ratat 
chiar înainte de începerea respecti
vei reuniuni. Pregătirea adunării 
s-a rezumat la redactarea dării de 
seamă și a planului de măsuri, igno- 
rindu-se pină și un asemenea aspect

Onisim Sasu, la 64, de ani ai lui, 
îngrijește și hrănește o mică „fer
mă" zootehnică : două vaci, o ju- 
nincă, două vițele, doi viței, doi cai, 
18 oi, păsări. In fiecare an contrac
tează animale și lapte — peste 3 000 
de litri. La fel și Constantin Negrea. 
Din ograda lui pleacă, anual, spre 
fondul centralizat, animale și lapte. 
La fel și Pavel Pop, în gospodăria 
căruia cresc 17 bovine, 15—20 de, oi. 
Parcă e nedrept să citezi doar citeva 
nume dintr-o comună în care aproa
pe toți gospodarii sînt de frunte.

La circa 650 de metri altitudine, 
agricultura se face mai greu, mai 
ales că pămintul e sărac, clima ca
pricioasă, cu zăpezi uneori pină spre 
vară. Dar oamenii nu se dau bătuți. 
Știu să scoată cele de trebuință și 
din piatră seacă. Ilva Mare este cel 
mai mare furnjzoț de;lapte țlin , ju- 
dețul Bistrița-Elăsăud : în 1983, din 
cele 840 de gospodării s-au livrat 
aproape 11 000 hi. Cantități impor
tante au fost contractate și livrate 

■șî’ la celelalte uproduse-u 20 dc tone 
porcine, 6,5 torte* ovine, 13 000 de 
păsări, ouă, iepuri etc.

Toate aceste realizări și cerințe 
le-am aflat din spusele oamenilor 
la recenta adunare la care ne rete- 
ream. Se prezenta darea de seamă 
a comisiei comunale a agricultorilor. 
Aceste comisii, specifice zonelor 
necooperativizate, au fost consti
tuite în baza celor hotărîte Ia Con
gresul consiliilor de conducere ale 
unităților agricole socialiste, al în
tregii țărănimi din 1977 și func
ționează pe lingă consiliile populare 
comunale. Este vorba deci de ” un 
important organism pentru organi
zarea vieții economice în așezările 
montane, mai ales în raport cu sar
cinile sporite prevăzute de Progra
mul unic de creștere a producțiilor 
agricole. Iar adunarea de la Ilva 
Mare a confirmat însemnătatea acti
vității comisiei.

S-a înfățișat modul în care este 
folosit pămintul — 3 067 hectare, din 
care arabil 617 hectare, precum și 
producția obținută de la cele circa 
2 800 de bovine, 4 000 de di, aproape 

1 300 de porci etc. Pe baza recolte
lor realizate s-a demonstrat că, și 
în condițiile specifice zonei, se pot 
obține cantități importante de ce
reale și furaje. Totodată, s-a arătat 
că există posibilități de extindere a 
culturilor de cartofi și ovăz, că este 
nevoie de mai multă grijă pentru 
plantele furajere, întreținerea fine- 
țelor și pășunilor care asigură hra
na animalelor. Producătorii agricoli 
și-au exprimat dorința să benefi
cieze, ca și pină acum, de sprijinul 
secției S.M.A. pentru executarea 
mecanizată a unor lucrări, de să- 
mință de bună calitate, material să- 
ditor, îngrășăminte chimice ; pentru 
creșterea efectivelor de animale co
misia a precizat că se vor asigura în 
continuare reoroducători' de rasă, 
asistență mddico-veterinară. In con
cluzie, adunarea a apreciat că fie
care locuitor în parte și comuna in 
ansamblu dispun de condiții pentru 
înfăptuirea sarcinilor ce le revin din 
Programul unic de dezvoltare a

însemnări de la o adunare 
a comisiei comunale 

a agricultorilor 
din Ilva Mare

Primire la primul ministru 
al guvernului

Tovarășul Constantin Dăscălescu, 
orim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
luni, in vizită protocolară de prezen
tare, pe Mohamed Said El-Sayed, 
ambasadorul Republicii Arabe Egipt 
la București.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

hotărîtor ca înștiințarea oamenilor 
prin activul consiliului popular. In 
aceste condiții, bineînțeles că oa
menii s-au adunat greu. A fost in
teresant și bilanțul prezentat, au 
fost notabile și solicitările vorbito
rilor, dar cel mai interesant putea 
fi dialogul cetățenilor cu primăria. 
Cu cine insă — dacă primarul 
lipsea ?

Nu este vorba de o simplă ches
tiune de protocol, ci de o dovadă a 
implicării consiliului in tot ceea ce 
ține de producția agricolă pe terito
riul comunei. Este o obligație re
zultată din marile răspunderi ce re
vin consiliilor populare in înfăptui
rea prevederilor Programului unic. 
Cele citeva intervenții, deși extrem 
de scurte, au fost de substanță, ast
fel îneît timpul petrecut in adunare 
de primar nu ar fi fost irosit in za
dar. De pildă, Constantin Bogolin a 
arătat necesitatea procurării de se
mințe de soi pentru culturile fura
jere, semințe curate, nu așa cum 
le-au cumpărat de la unii negustori, 
de proastă calitate și Ia prețuri 
mari ; Iulian Lupoaie explica de ce 
în valea aceasta îngustă numai o 
folosire intensivă a pămîntului 
poate aduce recoltele așteptate, lu
cru pentru care este nevoie de în
drumarea unui specialist în agricul
tură, un inginer agronom ; medicul 
veterinar al comunei, Vasile Con- 
țiș, le-a înfățișat celor de fată 
creșterile efectivelor de animale la 
care trebuie să se ajungă in fiecare 
gospodărie, în comună. Avea ce să 
rețină spre rezolvare președinte
le biroului executiv al consiliului 
popular comunal, adică primarul, 
dacă binevoia să fie prezent.

Dar de ce o fi lipsit ? Să nu fi cu
noscut importanța și actualitatea 
problemelor ce constituiau tema a- 
dunării ? Să nu fi ajuns la primărie 
ziarele in care s-a publicat Programul 
unic, sau să se fi stricat toate apa
ratele de radio Și televiziune îneît 
nimeni de la consiliul popular co
munal să nu participe la adunarea 
pe care trebuia să o conducă ? 1 Un 
lucru este însă sigur : telefonul a 
funcționat. Primarul a primit perso
nal comunicarea de Ia județ, după 
ge — anterior — fusese convocat 4a 
o instruire tocmai, in.legătură cu 
organizarea acestei adunări. Nici la 
acea consfătuire nu s-a dus. Și nici 
pg^altcineva nu g.,trimis,,.țip a ..răs
puns . nici la invitația ț cetățenilor 
adunați in fața căminului cultural 
de a veni la adunare. (Unii, văzînd 
că primarul nu vine, au plecat și 
ei).

Iată de ce, în locul unei dezbateri 
vii, in care să se clarifice toate pro
blemele (pentru care scoo se depla
saseră la fața locului factori comne- 
tenți, cu răspundere — președin
tele Uniunii județene a cooperative
lor de producție, achiziții, contrac
tare și desfacere a mărfurilor, di
rectorul Centrului de selecție a ani
malelor din Bistrița, un activist al 
comitetului județean de partid), am 
asistat la o adunare formală, de la 
care nu se putea aștepta decît un 
rezultat oarecare, în ciuda fantului » 
că s-a adoptat un plan de măsuri, 
că s-a pus la vot alegerea unei noi 
comisii a agricultorilor din comună.

...Pe primar l-am găsit in biroul 
său — printre hîrtii. Crezind, poate 
crede și acum, că acolo e locul lui — 
nu printre oameni 1

Rodica ȘERBAN

I OAMENH MUNCII CONSTRUCTORI Șl CRONICARI DE ISTORIE NOUĂ 

j SCRISORI DE LA CITITORII „SCÎNTEIT

Metamorfoze profunde pe plaiurile doljene
în cetatea Banilor de odinioară, 

Craiova, ființează lîngă mai ve
chile întreprinderi din anii de 
început ai Republicii coloșii con- 
struiți in „Epoca Ceaușescu" : în
treprinderea de utilaj greu, uzina 
de autoturisme „Oltcit", întreprin
derea chimică, întreprinderea de 
confecții, întreprinderea de avioa
ne, precum și cea mai nouă cita
delă a învățămîntului românesc
— Universitatea, ce are un vecin 
de seamă în domeniul culturii : 
Teatrul Național, construit în anii 
din urmă.

Dincolo de porțile orașului se în
tind terenurile agricole. Așa cum 
se știe bine, e o îndeletnicire ve
che, tradițională, în aceste locuri
— dar agricultura ce se practică 
acum e cu totul nouă, o agricul
tură modernă, nuternic mecanizată. 
Datorită sprijinului primit din 
partea partidului și statului, perso
nal a secretarului general al parti

La Marghita, tînărul detașament al constructorilor 
de mașini își demonstrează competența

Cind aducem vorba despre în
treprinderea de masini-unelte. cel 
mai tinăr vlăstar al construcțiilor 
de mașini din orașul nostru, noi, 
marghitanii, ii spunem : „inima de 
oțel". La mijlocul lunii martie, 
moderna unitate o să împlinească 
abia 4 ani. O întreprindere tînără, 
cu oameni tineri, media de vîrstă 
a colectivului nedepășind 23 de 
ani. Pentru ei, pentru acești tineri, 
fiecare zi, fiecare comandă e un 
examen al lucrului bme făcut. 
Prilej de meritată satisfacție.

Zilele trecute s-a consemnat aici 
realizarea mașinii cu numărul 900. 
Pe cind cea cu numărul 1 000 ? Re
ținem răspunsul unanim al colecti
vului : doar peste două luni, în 
prag de 1 Mai. De bună seamă,

Primul concert simfonic al artiștilor amatori din Medgidia
Medgidia — orașul devenit o 

„vatră de foc“ a Dobrogei, în care 
se plămădesc cimentul temeliilor 
atîtor construcții și oțelul din care 
se construiesc numeroase mașini și 
utilaje agricole — se afirmă tot mai 
mult și pe planul manifestărilor 
culturale. Pentru că iată, alături 
de vechea casă de cultură orășe
nească, au apărut, în anii acestui 
cincinal, incă două unități cu profil 
asemănător care constituie, din 
punct de vedere edilitar, adevărate 
podoabe ale orașului : Casa de 
cultură a sindicatelor și Casa de 
cultură a armatei.

In cadrul fiecăreia din aceste 
unități activează zeci de echipe și

. (Urmare din pag. I)
presionanta cantitate de 4Ț Milioa
ne de rulmenți, in pește 480 
tipuri, de bâză și 1’020 de va

riante- constructive. dș;"mațe. ^fiabi
litate și' înaltă calitate ! 1 ESte m 
momentul de față principalul pro
ducător de rulmenți din țară, ex- 
portindu-și produsele în peste 70 
de țări ale lumii. Pe bună drep
tate, Bîrladul este numit metafo

Urmașii de azi ai celor „nouă meșteri mari"
(Urmare din pag. I)
lum de lucrări pentru dotările de 
gospodărie comunală, cum ar fi : 
extinderea termoficării, captarea de 
noi resurse de apă potabilă, dez
voltarea rețelelor de electrificare 
și de canalizare, precum și alte 
amenajări. Așa, de pildă, — refe- 
rindu-mă doar la citeva drntre cele 
mai recente realizări — în orașul 
Curtea de* Argeș, rețelele de ali
mentare au fost extinse cu 8 200 
de metri, iar la Colibași cu- 4 200 
de metri. A fost construită și o sta
ție de captare de 240 de litri pe 

dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
numai anul acesta agricultura ju
dețului a mal fost dotată cu 117 
combine pentru cereale păioase, 
161 tractoare, 400 pluguri, 150 
grape cu discuri etc.

Rezultatele acestor dotări s-au 
materializat în roadele zecilor de 
mii de hectare de pămînt, de la un 
an la altul mai fertil. Numai în 
zona de nord, pe pămintul ce 
aparține de consiliul unic agro
industrial Murgași, consiliu frun
taș la cultura griului, s-au ob
ținut recolte bogate și la cultura 
porumbului, producții de 10— 
12 000 kg porumb știuleți la hectar 
in condiții de neirigare, condiții 
vitrege de deal.

în satele din această zonă a ju
dețului noul te întîmpină la fie
care pas. Peste 80 la sută din case 
se caracterizează prin linia arhi
tectonică nouă, socialistă. Multe 
sînt clădiri cu etaje și garaj, pe 

rezultatele sînt întotdeauna mai 
grăitoare decît orice comentariu. 
Să mai consemnăm, așadar, că din 
cele 8 produse asimilate în acest 
an, 7 elimină produse similare care 
erau aduse din import, „și care 
acum sint realizate în premieră 
națională. Să notăm citeva : 
mașina pentru frezat de precizie, 
mașina de frezat canale de pană, 
mașinile de gradat liniar și circu
lar, precum și cea de găurit cu 
braț radial, ultimele 3 fiind intrate 
în producția de serie chiar în 
acest an. O dovadă în plus că 
aici măsura muncii este hărnicia.

Tînăra întreprindere a dat plat
formei industriale vigoare și du
rată, dar mal ales o altă respirație 
socială, cu evident spor de conști

formații de teatru, brigăzi de agi
tație, ansambluri de dansuri, tara
furi și soliști vocali și instrumen
tiști, deținătoare a multor trofee 
ciștigate in cadrul Festivalului na
țional „Cintarea României", iar 
ansamblul „Pandelasul" a fost, nu 
o dată, mesagerul folclorului româ
nesc peste hotare. Aceste lăcașuri 
de cultură sint menite să ocupe 
într-un mod instructiv și plăcut 
timpul liber al locuitorilor orașu
lui, întrecindu-se in a le oferi me
reu ceva nou.

Pe scena casei de cultură a sin
dicatelor a avut loc, zilele trecute, 
un eveniment deosebit : primul 

„Metropola rulmenților"
ric „metropola rulmenților româ-

! ne.șți". ,,
par să. mai adăugăm că între

prinderea noastră a dat impuls 
i întregii, dezvoltări urbanistice a 
; vechiului. Urg prăfuit de, odinidară.
Ca’&rniSrfe, în aceste ddcSftii/ Bi'r- ' 
Iadul a devenit un oraș modern cu 
peste 80 000 locuitori, ale cărui 6 
cartiere noi cuprind, numai ele, 
aproape 15 000 de apartamente. 
Bîrladul este un oraș tinăr, cu a- 

secundă. S-au instalat noi rețele 
de canalizare la Cîmpulung și la 
Bascov.

Interesant de relevat este și fap
tul că, la stația de epurare a apelor 
din municipiul Pitești, s-a dat in 
folosință o instalație de biogaz cu o 
capacitate de 600 tone de combusti
bil convențional. Mai relatăm că tot 
Ia Pitești s-au finalizat lucrările la 
un mare și modern bazin de înot.

Tot in ultimul timp, pentru 
dezvoltarea învățămîntului și a 
științei, au fost construite noi 
săli de clasă in comunele Bă- 
bana, Buchea de Jos și Ciocănești.

1 
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acoperiș nelipsindu-le antenele de 
radio și televizor. Nemaivorbind că 
în fiecare comună există școli ge
nerale de 10 ani, cămine culturale, 
dispensare medicale.

Nu este singurul aspect al înnoi
rilor, deoarece, pe lingă înfățișarea 
nouă a satelor, s-ar putea spune că 
se înnoiește și pămintul. Astfel, 
aici, la noi, la Bulzești, zeci de 
utilaje terasiere, dragline, buldo
zere, excavatoare lucrează intens 
în prezent la regularizarea văii 
pirîului Frățila, Ia combaterea ero
ziunii solului, intr-un cuvînt ia 
înfăptuirea prevederilor amplului 
program de îmbunătățiri funciare, 
de irigații, de creștere a potenția
lului productiv al solului.

Oamenii acestor meleaguri își 
făuresc, cu mîinile lor, o viață tot 
mai bună, mai înfloritoare.

George CEAUȘU
tehnician piscicol

ință muncitorească. Fiii mlctlor 
meseriași de mai ieri au devenit bi
jutieri în metal, producind mașini- 
unelte destinate unor industrii de 
vîrf. Noutăți de ultimă oră ? Ne 
răspunde inginerul loan Dușe, tînă
rul director al întreprinderii : „In 
martie vor fi expediate la export 
primele loturi de mașini-unelte 
purtînd marca I.M.U.-Marghita".

Punct de plecare, adăugăm noi, 
în obținerea unor realizări din ce 
in ce mai mari, pe măsura iscusin
ței și pasiunii acestor constructori 
de mașini.
Emil PATCA
secretar
al Comitetului orășenesc Marghita 
al U.T.C.

concert simfonic interpretat de ar
tiști amatori localnici. Manifesta
rea este rodul unei mai vechi ini
țiative aparținînd unui pasionat 
profesor de muzică — Petre Ște- 
fănescu. Acesta a strins în jurul 
lui un nucleu de tinere și promi
țătoare talente de pregătirea căro
ra se ocupă cu răbdare și încre
dere. în interpretarea lor publicul 
spectator a ascultat fragmente din 
creația lui Mozart și Haydn. Iar 
sala a fost neîncăpătoare în seara 
aceea...

Virqil MOCANU
profesor la Liceul nr, 2 Medgidia

proape 20 000 de copii cuprinși în 
16 grădinițe, 11 școli generale și 3 
licee, aproape toate funcționind în 
edificii noi. Un teatru de stat, o 
casă de cultură, un mare magazin 
utfiykrsgl., țnai. tftglte cluburi;’Mim- 
citorești Stau, de asemenea, Ia dis- ’ 
poziția oamenilor muncii birlădeni, 
care omagiază prin faptele lor de 
muncă exemplară îmolinirea a 
patru decenii de la eliberare și 
Congresul al XIII-lea al partidului.

Ca o expresie a grijii față de să
nătatea oamenilor muncii, s-au clă
dit dispensare medicale in localită
țile Godeni și Băbana, iar pentru 
cei mici s-a dat în folosință o gră
diniță cu 120 de locuri Ia Vlădești. 
De asemenea, s-au extins cu aproa
pe nouă kilometri rețelele de apă 
potabilă in comunele Mărăcineni, 
Hîrsești și Stoienești. S-au amena
jat și modernizat peste 230 000 de 
metri liniari de drumuri și s-au 
construit noi poduri. Iată, schițată 
doar in citeva linii, imaginea 
proaspătă, sărbătorească, s-ar 
putea spune, a județului Argeș.

Cronica zilei
Luni s-a încheiat vizita in țara 

noastră a delegației Confederației 
Generale a Muncii din Israel, con
dusă de Yeruham Meshel, secretar 
general al confederației, membru al 
parlamentului israelian și al Secre
tariatului Partidului Muncii din 
Israel.

Cu prilejul convorbirilor avute cu 
o delegație a Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, condusă de 
tovarășul Nicolae-Constantin, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R, președintele Consi
liului Central al U.G.S.R., a fost ex
primată dorința reciprocă pentru 
dezvoltarea în continuare a relațiilor 
dintre cele două centrale sindicale.

Delegația sindicatelor israelien-i a 
vizitat obiective economice și social- 
culturale din București și județele 
Argeș, Vîlcea și Brașov, dind o înal
tă apreciere realizărilor obținute de 
poporul român în dezvoltarea eco
nomică și socială a țării, sub condu
cerea Partidului Comunist Român, a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

tv
15,00 Telex
15,05 Cărți și idei
15,13 Clubul tineretului. Serbările zăpe

zii. înregistrare de la manifestă
rile cultural-educative și sportive, 
organizate la Izvorul Mureșului de 
Comitetul Central al Uniunii Tine
retului Comunist — Biroul de Tu
rism pentru Tineret

î5,30 Amfiteatru studențesc
15,50 Karino (color)
16,10 Agrozootehnia pe înțelesul tuturor, 

îndrumări tehnice pentru lucră
torii din agricultură

16.30 închiderea programului 
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea în economie
20.35 Teatru TV : „Sufletul fiecărui loc* 

de Corneliu Leu. Interpretează : 
Ion Caramitru, Alexandru Repan, 
Mircea Albulescu, Ștefan Radoff. 
Costel Constantin, Catrinel Paras- 
chivescu. Dana Dogaru, Ileana Po- 
povici. Eugenia Bosînceanu, Mo
nica Ghiuță, Mihal Mereuță. Emil 
Hossu, Emil Liptac, Constantin 
Guriță. Regia artistică : Sergiu Io- 
nescu

21.35 Revista literar-artistică TV. Un 
imperativ al marii creații : con
tactul permanent cu viața (II)

21,55 Videoteca internațională (color)
22.20 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins intre 28 februarie, ora 20 — 2 
martie, ora 20. In țară : Vreme in ge
neral închisă, îndeosebi in prima par
te a intervalului. Vor cădea precipi
tații locale sub formă de ploaie, la- 
poviță șl ninsoare. Vîntul va sufla slab 
pină la moderat cu unele intensificări 
in prima parte a intervalului din sud- 
est, Îndeosebi in sud-vestul țării. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse intre 
minus 7 grade și plus 3 grade, izolat 
mai coborite, iar cele maxime vor os
cila intre zero și plus 10 grade, pe 
alocuri mai ridicate. Ceață locală di
mineața și seara. Izolat, condiții de po
lei. în București : Vremea va fi In ge
neral închisă. Vor cădea, precipitații 
slabe. Vint slab pină la moderat. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse intre 
minus 2 grade și plus un grad, iar cele 
maxime vor oscila între plus 4 și plus 
7 grade. Ceață slabă. (Ortansa Jude, 

< , raețșprglog de serviciu).

Tragerea extraordinară 
LOTO 

A MĂRȚIȘORULUI!
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport organizează tradițio
nala tragere extraordinară Loto 
a Mărțișorului, ce va avea loc 
vineri 2 martie 1984. în cadrul a 
12 extrageri cu un total de 120 
numere se oferă șanse multiple 
de ciștiguri în autoturisme „Da
cia 1 300", mari sume de bani și 
excursii în U.R.S.S. sau R. D. 
Germană. Cele mai avantajoase 
bilete sînt cele de 25 Iei varian
ta, achitate sută la sută sau lin 
cotă de 25 Ia sută, care au drept 
de participare la toate extrage
rile. Se poate juca pe variante 
simple, variante combinate și 
combinații „cap de pod". Un bi
let la această tradițională trage
re poate fi un cadou plăcut cu 
ocazia Mărțișorului. Joi 1 mar- 
tie este ultima zi de participare.

(Urmare din pag. I)
produselor destinate exportului — 
cerință subliniată cu toată clarita
tea la recenta ședință a Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. După cum se știe, în con

ÎNALTĂ CALITATE Șl EFICIENȚĂ
dițiile actuale ale economiei mon
diale, cind concurența pe piețele 
externe este foarte acerbă, proble
mele privind calitatea, fiabilitatea 
și parametrii tehnico-economici ai 
produselor se înscriu ca o condiție 
esențială pentru un export dina
mic și eficient, pentru dezvoltarea 
și diversificarea relațiilor externe. 
In plasarea mărfurilor pe piața 
externă ciștigă cel ce reușește să 
realizeze produse de cel mai 
înalt nivel tehnic, de calitate su
perioară, cu cheltuieli de fabrica
ție cît mai reduse, cu alte cuvinte, 
produse care sînt competitive din 
toate punctele de vedere. Ca.atare, 
țol ceea ce se produce pentru ex
port trebuie să țină continuu pasul 
cu exigențele progresului tehnico- 
științific pe plan internațional, șă 
fie cel puțin la nivelul produselor

similare realizate pe plan mondial. 
De fapt, ținind seama de însem
nătatea deosebită a ridicării cali
tății producției in actuala etapă de 
dezvoltare intensivă a economiei 
naționale, din inițiativa tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu a fost adop
tat nu de mult Programul privind 
îmbunătățirea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor pe perioada 
1983—1985 și pină în 1990, program 
care vizează asigurarea unui cadru 
unitar de acțiuni și măsuri pentru 
întreaga economie, în vederea 
creșterii competitivității produse
lor românești pe piețele externe. 
In acest sens, prevederile progra
mului sînt clare : incă din 1984, 
toate produsele prevăzute la export 
se vor situa din punct de vedere 
calitativ Ia nivel mondial, asigu- 
rindu-se o eficiență sporită.

Căile și direcțiile concrete în 
care trebuie acționat pentru ridi
carea calității produselor au fost

subliniate cu toată claritatea la re
centa ședință a Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., în 
cuvîntările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în Programul privind 
îmbunătățirea nivelului tehnic și 
calitativ al produselor, precum și în 
planul pe acest ah. Ele vizează, 
deopotrivă, organizarea superioară 
a producției și a muncii in unită
țile economice și institutele de cer
cetare și inginerie tehnologică, 
scurtarea duratei ciclului cercetare- 
producție, ridicarea calificării pro
fesionale a tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii, întărirea răspun
derii fiecărui muncitor, tehnician și 
specialist pentru respectarea disci
plinei tehnologice și de producție.

■în lumina exigențelor formulate 
de conducerea partidului, asigura
rea unei înalte calități a producției 
nu poate fi, desigur, redusă la di
mensiunile unei probleme exclusiv 
tehnice ; aceasta este, mai presus

de orice, o problemă politică, de 
conștiință și tocmai de aceea lupta 
pentru calitatea superioară a pro
duselor trebuie să constituie o 
preocupare primordială a organi
zaților de partid, a organelor de 
conducere colectivă din fiecare în
treprindere, centrală și minister.

Organelor și organizațiilor de 
partid, comuniștilor le revine da
toria de mare răspundere de a con» 
duce cu maximă eficiență acest 
proces, de a dinamiza energiile și 
inițiativele creatoare ale oameni
lor muncii. Răspunzind îndemnului 
înflăcărat al secretarului general 
al partidului, să facem totul pen
tru ca anul 1984 — anul celei de-a 
40-a aniversări a revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă „si antiimperialistă și al celui 
de-al XIII-lea Congres al partidu
lui — să marcheze noi și tot mai 
mari progresa in ridicarea calității 
produselor, obiectiv fundamental al 
întregii dezvoltări economico-so- 
ciale a țării.

Iile ȘTEFAN

TENIS. Ultimele două partide ale 
meciului România — S.U.A. din 
„Cupa Davis" (grupa de elită) s-au 
închei-,t cu următoarele rezultate : 
Connors — Năstase 6—4, '6—4 ; 
McEnroe — Segărceanu 2—6, 6—2, 
6—2.

în turul următor s-au calificat 
formațiile S.U.A, Australiei, Argen
tinei, Cehoslovaciei, Franței, Para
guayului, Suediei și Italiei. Echipa 
noastră va juca, probabil in iulie, 
cu R.F. Germania — meci decisiv 
pentru răminerea in rindul celor 16 
formații de elită ale grupei mondi
ale din ediția viitoare.

HANDBAL. Echipa Chimia Rîmni- 
cu Vilcea s-a calificat in finala „Cu
pei F.I.H." la handbal feminin, în- 
trecind,' la Bekescsaba, pe Spar- 
takus cu 23—21 (8—11). In meci-tur, 
Chimia ciștigase cu 28—21. în fi
nala cupei europene, Chimia va juca 
Împotriva echipei VfL Oldenburg.

*
Echipa “Minaur Baia Mare a cîș- 

tigat „Cupa României" la handbal 
masculin, învingînd in finală pe Di
namo București cu 24—23 (11—15).

ȘTIRI SPORTIVE
FOTBAL. Rezultatele etapei a 

XX-a : Steaua — F.C. Argeș 2—0, 
Petrolul — Dinamo 0—0, Universita
tea Craiova — A.S.A. 2—9, Sportul 
studențesc — F.C. Bihor 3—1, Poli
tehnica Iași — S.C. Bacău 0—1, F.C. 
Olt — F.C. Baia Mare 3—0, Chimia 
— C.S. Tîrgoviște 3—0, Corvinul — 
Rapid 2—0 și Dunărea — Jiul 2—0. 
în clasament : Steaua — 29 p. (gola
veraj 45—13) și Dinamo — 29 p. (go
laveraj 38—17), urmate de Universi
tatea Craiova — 26 p. (golaveraj 
32—16) și Sportul studențesc — 26 p. 
(golaveraj 31—19).

Etapa viitoare va avea loc, 
miercuri 29 februarie, cu meciurile 
interbucureștene în prim-plan : 
Sportul studențesc — Steaua și Di
namo — Rapid. La Pitești : F.C. 
Argeș — Universitatea Craiova.

♦
In optimile de finală ale „Cupei 

U R.S.S." la fotbal, echipa Dinamo 
Minsk a învins, în deplasare, cu sco
rul de 1—0, formația Dinamo Tbilisi 
și s-a calificat pentru sferturile de 
finală ale competiției.

BASCHET. Duminică, in derbiul 
campionatului masculin, Steaua —

Dinamo 81—79 (41—33). Ieri, Steaua 
— Dinamo 85—82 (44—48). Următoa
rele două confruntări Steaua — Di
namo (au mai rămas trei) sînt pro
gramate pentru zilele de 25 și 26 
martie. în deschidere : Selecționata 
olimpică feminină a R P. Chineze — 
o selecționată divizionară a Româ
niei 90—69 (51—32).

ATLETISM. în concursul Interna
țional de atletism pe teren acoperit 
pentru probe combinate, desfășurat 
la Sofia, Corina Tifrea (România) a 
stabilit un nou record național la 
pentatlon, cu 4 442 puncte, clasîn- 
du-se pe locul secund, după sovieti
ca Nadejda Vinogradova — 4 588 
puncte. Pe locul trei s-a clasat o altă 
atletă din România, Liliana Năstase, 
cu totalul de 4 323 puncte.

LUPTE. La Budapesta, în cadrul 
„Dinamoviadei" de lupte pentru ju
niori, Sorin Herțea (România) a ter
minat învingător la categoria 82 kg 
(stilul greco-romane), tot cu o vic
torie românească încheindu-se și în
trecerile de la categ. 82 kg (lupte 
libere), în care primul loc a fost 
ocupat de George Mîțu.

Investiția
<

de gîndire cinema
(Urmare din pag. I)
minoase, care impun con
sumuri și cheltuieli mari. 
Pentru că, sub un alt as
pect, trecerea Ia miniatu
rizarea produselor, une
ori treptată, alteori in 
salturi spectaculoase, face 
să se afirme un nou pro
ces de maximizare. El 
este legat de resursele ce 
se dovedesc a fi inepui
zabile : gindirea înaintată, 
inițiativa, creativitatea. 
Canalele risipei de mate
rii prime, de materiile, 
de energie nu pot fi în
chise dacă nu sînt larg 
deschise „supapele" inte
ligenței ; dacă nu se asi
gură valorificarea cu ran
dament maxim, în toate 
domeniile activității eco

nomice și sociale, a ma
teriei cenușii.

Sintem așadar angajați 
într-o mare competiție cu 
timpul și cu noi înșine : 
competiția muncii, a crea
ției. La capătul actualului 
cincinal, România va urca 
pe o treaptă nouă, supe
rioară, între țările lumii 
mediu dezvoltate din 
punct de vedere econo
mic. Ne propunem, tot
odată, ca in cițiva ani să 
ajungem la un nivel al 
productivității muncii 
egal cu acela al țărilor 
dezvoltate, să realizăm, 
la noi in țară, produse la 
fel de bune sau mai bune 
decit ale celor mai pres
tigioase firme cunoscute 
în lume. în acest scop, 
partidul a trasat cu cla
ritate calea pe care pășim

în viitorul apropiat : va
lorificarea, in industrie și 
agricultură, in întreaga 
economie, a celor mai noi 
descoperiri tehnico-știin- 
țifice, dezvoltarea ramu
rilor dc vîrf, a energeticii 
nucleare. a industriei 
aeronautice, chimiei fine, 
microelectronicii, intro
ducerea unor noi resurse 
in circuitul economic, fo
losirea rațională a resur
selor materiale și umane, 
toate acestea corelate cu 
necontenita sporire a in
vestiției de inteligență — 
factor primordial de pro
gres și civilizație.

Proiectele noastre de 
viitor, realizările pe care 
le dorim pentru țara 
noastră, pentru poporul 
nostru impun asigurare! 
unei importante economii

de timp. Intr-adevăr, 
orice economie se reduce, 
in ultimă instanță, la eco
nomisirea timpului. Dar 
timpul nu poate fi eco
nomisit fără „risipă" de 
materie cenușie, fără 
efort inteligent. Tot mai 
mult ideea de efort inte
ligent, întemeiat pe cu
noaștere, pe o solidă 
pregătire profesională, 
este asociată tuturor cu
tezătoarelor programe 
elaborate de partid pri
vind dezvoltarea econo- 
mico-socială a patriei în 
prezent și in perspectivă; 
tot mai mult această 
idee, fără de care, in lu
mea de azi, progresul nu 
poate fi conceput, este 
asociată tuturor marilor 
noastre înfăptuiri.

0 Prea calci pentru luna mai : SCA
LA (11 03 72) - 9; 11,15: 13,30; 15,45; 
18; 20. CULTURAL (83 50 13) — 9;
11.15; 13,30; 15.45; 18: 20,15. GRIVIȚA 
(17 00 58) — 8,30: 12,15; 14,15; 16; 18; 20. 
0 Ringul: PATRIA (11 86 25) — 9; 
11.15; 13.30; 15.45; 18; 20,15, MODERN 
(23 71 01) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, BUCUREȘTI (15 61 54) - 9; 11;
13,15; 15,45; 18: 20.
0 Un petic de cer : LIRA (31 71 71) — 
15,30; 17,30; 19,30, COTROCENI
(49 48 48) - 15; 17,15; 19,30.
• Bocet vesel : COSMOS (27 54 95) — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,30: 17.30; 19,30,
GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18; 20.
0 Alarmă în Deltă — 15,30; 17,30,
Miezul fierbinte al pîinii — 19,30 : 
PACEA (60 30 85).
@ Capcana mercenarilor — 16; 18,
Miezul fierbinte al piinii — 20 : PRO
GRESUL (23 94 10).
0 Astă-seară dansăm în familie : 
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
0 Mama — 9: 11; 13: 17,15, Atenție la 
gafe — 15.15; 19,15 ; DOINA (16 35 38). 
0 Nea Mărin miliardar : TIMPURI

NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
0 Dragostea și revoluția : VIITORUL 
(11 48 03) — 15.30: 17,30; 19,30.
0 Efendi: CENTRAL (14 12 24) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Gară pentru doi: STUDIO (59 53 15)
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20. FLOREASCA 
(33 29 71) — 9,30; 14; 16.45; 19,30.
0 Scuzați, dv. vedeți fotbal ? : MUN
CA (21 50 97) — 15.30; 17,30; 19,30.
0 Cînd o să Vină tata : POPULAR 
(35 15 17) - 15.30; 17,30: 19.30.
0 Cancan frenetic: BUZEȘTI (50 43 58)
— 15,30; 17,30: 19,30.
0 Fără panică, vă rog : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19.30.
0 Nu pot să-ți spun „adio“ : FEREN
TARI (80 49 85) - 15,30; 17,30; 19.30.
0 Can-Can: LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9; 11.30; 14; 16,30; 19.
0 A dispărut o navă : CAPITOL 
(16 29 17) - 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
0 Salamandra : FEROVIAR (50 51 40)
— 9; 11,15; 13.30; 15.45: 18; 20,15, MIO- . 
RITA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, TOMIS (21 49 46) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Domnișoara Noorle : EXCELSIOR 
(65 49 45) - 9; 11,15; 16; 18.15: 20,15,
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20.15. GLORIA (47 46 75) —
9,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
0 Zică ce vor zice : SALA MICA A 
PALATULUI — 17,15; 20, MELODIA

(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 
FLAMURA (85 77 12) — 8,15; 12; 14; 16; 
18; 20.
0 Războiul stelelor : AURORA
(35 04 66) — 9; 12; 16; 19.
® O afacere murdară : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, DACIA (50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18. 20.
0 Strada Hanovra : UNION (13 49 04)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20, FLA
CĂRA (20 33 40) - 15; 17; 19.
0 Afacerea Pigot : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. ARTA 
(21 31 86) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Ploșnița — 19,30; (sala „Ion 
Vasilescu") : Inocentul — 19,30; (sala 
Atelier) . Act vencțian — 19; (Ia clu
bul U R.E.M.O.A.S.) : Inocentul — 15.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
susținut de orchestra de cameră a 
medicilor. Dirijor : dr. Ermil Nichltor
— 19; (la Muzeul de artă) : Trio dc 
coarde „Consonanțe" — 18.
• Opera Romană (13 18 57) : Aida
— 18.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Ivan Vasllievlci — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) : Furtuna — 19.
• Teatru! Mic (14 70 81) : Fluturi, 
fluturi — 19.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Măseaua de minte — 19.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru): Fire de poet — 19,30; (sala 
Studio) : Trăsura la scară — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Amadeus — 19,30; (sala
Giulești, 18 04 85) ; Arta conversației
— 19.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Revista revis
telor — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită — 
19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) ; După datina străbună
— 19.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Trei grăsani — 10; Snoave cu măști
— 15.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77): 
Aventurile lui Plum-Plum — 17; (sala 
„Ion Vasilescu") : Dana și leul — 10.
• Circul București (11 01 20) : Carna
valul stelelor — 16,30; 19,30.
• Estrada armatei (sala C.C.A., 
13 60 64) : Estrada in croazieră — 19,30.
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Interesele popoarelor cer să se pună capăt
înarmărilor, să se acționeze în direcția 

consolidării păcii!

PARIS

Sesiunea Comisiei guvernamentale mixte 
de cooperare economică, industrială 

si tehnico-științifică româno-franceză

ORIENTUL MIJLOCIU
• Convorbiri la Amman intre reqele Iordaniei și președintele 
Comitetului Executiv al O.E.P. © ,,Problema poporului
palestinian — problemă centrală a situației din Orientul 

Mijlociu” • Noi lupte la Beirut și în împrejurimi

în R.F.G. se pregătesc ample manifestații 
cursei înarmărilorpentru încetarea

BONN 27 (Agerpres). — Intr-o 
declarație a partizanilor păcii din 
R.F. Germania, dată publicității la 
Stuttgart, se subliniază necesitatea 
de a se milita pentru lichidarea 
armelor nucleare de pe continent. 
Documehtul relevă că în lunile ur-

mătoare vor avea Ioc ample mani
festații antirăzboinice, în cursul 
cărora participanții se vor pronunța 
împotriva politicii de înarmare, în 
special a înarmărilor nucleare, pen
tru pace și trecerea la măsuri con
crete de dezarmare.

Chemare la intensificarea luptei împotriva 
prezenței rachetelor nucleare

ROMA (Agerpres). — La Florența 
a avut loc o adunare a reprezen
tanților opiniei publice din acest 
oraș, în cadrul căreia au fost exa
minate problemele intensificării 
luptei împotriva planurilor de a 
transforma teritoriul Italiei într-o 
rampă de lansare a rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune 
,,Pershing-II“ și „Cruise". In inter
vențiile lor, reprezentanți ai dife
ritelor partide politice, ai sindica
telor și organizațiilor de femei și de 
tineret, precum și cei ai mișcării

pentru pace au relevat că ampla
sarea de rachete nucleare pe teri
toriul Italiei contravine intereselor 
securității țării. Opinia publică din 
Florența a chemat locuitorii regiu
nii Toscana, întregul popor italian 
să participe mai activ la mișcarea 
antirăzboinică, la lupta pentru 
ți dezarmare ți să-și depună 
nătura pe un apel in care se 
organizarea unui referendum
țional in problema amplasării in 
Italia a rachetelor nucleare ameri
cane cu rază medie de acțiune.

pace 
sem- 
cere 
na-

NU - experimentării rachetelor de croazieră în Canada
OTTAWA 27 (Agerpres). — La 

Toronto au luat sfirșit lucrările 
Congresului canadian pentru apăra
rea păcii. Delegații au adoptat o 
rezoluție in care cer încetarea 
cursei înarmărilor, in special a celei

nucleare ți proclamarea Canadei 
ca zonă denuclearizată. Totodată, ei 
au cerut guvernului canadian să re
nunțe la experimentarea pe terito
riul național a rachetelor nord- 
americane „Cruise".

„Armele nucleare 
subminează securitatea H

LONDRA 27 (Agerpres). — în 
cursul unei conferințe consacrate 
problemei preîntâmpinării catas
trofei nucleare și intensificării 
luptei pentru pace, care a avut loc la 
Manchester, s-a relevat că holărî- 
rea guvernului privind dotarea for
țelor militare britanice cu subma
rine și rachete nucleare de tipul 
„Tridcnt-2“ va contribui și mai 
mult la deteriorarea situației in
ternaționale. Reuniunea a fost con
vocată din inițiativa organizației 
britanice „Mișcarea pentru dezar
mare nucleară", care a inițiat în 
ultima perioadă numeroase acțiuni 
în favoarea dezarmării și păcii.

Intr-un interviu acordat săptămî- 
nalului american „Newsweek", li
derul Partidului Laburist, de opo
ziție, din Marea Britanic, Neil 
Kinnock, a reafirmat . angajamen
tul laburiștilor de a proceda la 
dezarmare nucleară unilaterală în 
cazul revenirii la putere. „Poseda
rea armelor nucleare ne aduce 
riscuri și subminează securitatea 
reală pe care am putea-o realiza 

aprintr-o apărare nenucleară", 
declarat liderul laburist.

Pentru înghețarea 
imediată a arsenalelor 

nucleare
COPENHAGA 27 (Agerpres). — 

Participanții la conferința anuală 
„Creștinii pentru dezarmare", des
fășurată în orașul danez Fredericia, 
și-au exprimat profunda îngrijora
re în legătură cu agravarea, din 
ultimul timp, a situației internațio
nale. Apariția de noi tipuri de 
arme de distrugere în masă și creș
terea cheltuielilor militare sDoresc 
pericolul unei catastrofe termo
nucleare, au relevat ei. Intr-un do
cument, participanții au adresat 
guvernului și parlamentului danez 
cererea de a milita pentru înghe
țarea imediată a arsenalelor nu
cleare.

*
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Demonstrație sindicală în Statele Unite pentru încetarea .cursei înarmă
rilor și trecerea la măsuri de dezarmare

Apel la acțiuni unite pentru salvgardarea păcii I
GEORGETOWN 27 (Agerpres). — 

Președintele Guyanei, Forbes 
Burnham, a declarat că actuala 

. cursă a înarmărilor gr putea duce 
la sfirșitul omenirii, dacă nu se 
pune capăt sporirii arsenalelor nu
cleare. După cum relevă ziarul 
„Sunday Chronicle", din George
town, șeful statului guyanez a sub
liniat că, pe măsură ce sume tot mai 
mari sini cheltuite pentru arma-

mente, mijloacele financiare desti
nate dezvoltării se reduc. Forbes 
Burnham a lansat un apel pentru a 

■se acționa, împreună cu mișcările 
pentru pace, în vederea salvării u- 
manitățil. El a arătat că 
trebuie să anihileze 
nințarea unui război 
necesar să acționeze 
Uzării dezarmării pe

oamenii 
complet ame- 
nuclear, fiind 
in sensul rea- 
acest plan.

Sportivi americani 
se pronunță 

pentru destindere, 
colaborare și pace

NEW YORK 27 (Agerpres). —
Numeroși sportivi de renume mon
dial au semnat, cu prilejul cam
pionatelor de atletism de sală ale 
S.U.A., un document în care se 
pronunță pentru încetarea cursei 
înarmărilor, pentru instaurarea 
unui climat de destindere și a unei 
păci durabile în lume. „Noi cre
dem că activitățile în favoqreg 
păcii desfășurate de atleți cunos- 
cuți și respectați la scară mondia
lă reprezintă unul din cele mai 
bune mijloace pentru îmbunătăți
rea relațiilor între toate popoarele 
lumii", se arată în document.
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PARIS 27 (Agerpres) — La Paris 
au inceput luni lucrările celei de-a 
XIII-a sesiuni a Comisiei guverna
mentale mixte de cooperare econo
mică, industrială și tehnico-științifi- 
că româno-franceză. Delegația româ
nă este condusă de Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele părții române in 
comisia mixtă, iar cea franceză de 
Edith Cresson, ministrul comerțului 
exterior și turismului, președintele 
părții franceze. Conducătorii celor 
două delegații au evocat cu satis
facție evoluția de pînâ acum a ra
porturilor economice bilaterale și au

apreciat că, în prezent, sint întrunite 
toate condițiile pentru îmbunătățirea 
schimburilor comerciale și a coope
rării economice, industriale și tehni- 
co-științifice dintre Franța și Româ
nia. Ei au exprimat, totodată, dorin
ța reciprocă de a contribui în mod 
concret la găsirea de noi căi și mij
loace pentru impulsionarea conlucră
rii franco-române, atît pe plan bila
teral, cit și pe terțe piețe.

La lucrările sesiunii participă Du
mitru Aninoiu, ambasadorul Româ
niei la Paris, și Michel Rougagnou, 
ambasadorul Franței la București.

„Declarația de la Cartagena44 în sprijinul unei 
reforme a sistemului monetar internațional

■ document adoptat de delegații din 23 de țări latino-americane 
și caraibiene

AMMAN 27 (Agerpres). — La 
Amman au loc convorbiri între re
gele Hussein al Iordaniei și președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei, 
Yasser Arafat, transmite agenția pa
lestiniană de știri WAFA. Sint abor
date, potrivit agenției, probleme pri
vind elaborarea unei formule pentru 
un plan comun de acțiuni palestinia- 
no-iordanian, pe plan arab și inter
național, pentru a se ajunge la o so
luție justă a problemei palestiniene, 
care să asigure drepturile naționale 
legitime ale poporului palestinian. 
Sînt examinate, in context, aspecte 
ale relațiilor dintre O.E.P. și Iorda
nia, situația în teritoriile ocupate și 
întărirea sprijinului țărilor arabe 
pentru lupta poporului palestinian.

Totodată, Yasser Arafat s-a Întâl
nit separat cu primul ministru iorda
nian, Ahmed Obeidat, cu care a exa
minat probleme privind întărirea 
raporturilor palestiniano-iordaniene.

CAIRO 27 (Agerpres). La Cairo au 
luat sfîrșit convorbirile dintre pre
ședintele Egiptului, Hosni Mubarak, 
și președintele Prezidiului R.S.F. Iu
goslavia, Mika Șpiliak. Referitor la 
situația din Orientul Mijlociu — temă

majoră a convorbirilor iugoslavo- 
egiptene — cele două părți au re
afirmat că problema palestiniană 
constituie aspectul central al crizei 
din zonă și o pace justă poate fi 
realizată doar prin reglementarea 
echitabilă a acesteia, prin garan
tarea dreptului poporului palestinian 
la autodeterminare și la crearea 
unui stat propriu.

BEIRUT 27 (Agerpres). — După o 
situație de calm relativ înregistrată 
în primele ore ale dimineții, luni au 
fost reluate tirurile cu arme automa
te și mortiere ' in zona liniei de 
demarcație care separă partea estică 
de cea vestică a Beirutului.

în paralel s-au desfășurat puter
nice dueluri de artilerie în regiunea 
Souk El-Gharb între forțele libaneze 
fidele președintelui Amin Gemayel și 
milițiile druze.

TEL AVIV 27 (Agerpres). — Parti
dul Muncii din Israel — principala 
formațiune politică a opoziției — a 
cerut guvernului israelian să pună 
capăt ocupației în Liban și să-și re
tragă toate forțele din această țară 
— a anunțat postul de radio Tel 
Aviv.

BOGOTA 27 (Agerpres). — Dele
gații din 23 de țări latino-americane 
și caraibiene au adoptat „Declarația 
de la Cartagena" — document care 
subliniază necesitatea unei „reforme 
urgente a sistemului monetar și fi
nanciar internațional".

In cadrul lucrărilor conferinței in
ternaționale desfășurate în orașul 
Cartagena (Columbia), reprezentanți 
din peste 90 de țări ale Africii, Asi
ei și Americii Latine, reuniți la ini
țiativa „Fundației pentru lumea a 
treia" și Universității Naționale din 
Bogota, au hotărît, între altele, ca 
statele latino-americane, care cumu
lează cea mai mare datorie externă 
pe plan regional, să elaboreze o pro
punere în vederea reducerii sub
stanțiale a ratei dobinzilor practicate 
pe piețele financiare internaționale 
și prelungirii termenelor de ram
bursare a creditelor acordate. Acțiu
nea țărilor latino-americane și ca
raibiene ar urma să se inscrie în 
eforturile vizînd crearea unui meca
nism financiar internațional care să

faciliteze schimburile comerciale în
tre statele in curs de dezvoltare.

Participanții la reuniune au .esti
mat că dificultățile economice și so
ciale cu care se confruntă in prezent 
America Latină se datorează nive
lurilor anormale ale datoriei sale ex
terne și gravei recesiuni economice, 
cărora trebuie să le facă față majo
ritatea statelor din regiune. In acest 
sens, „Declarația de la Cartagena" 
relevă că numai dobînzile, in 1983, 
au absorbit 42 la sută din veniturile 
realizate la export de țările latino- 
americane.

Semnatarii „Declarației de la Car
tagena" se pronunță, de asemenea, 
pentru întărirea proceselor democra
tice in regiune și atenuarea tendin
țelor de militarizare. Documentul 
salută, totodată, inițiativa și efortu
rile „Grupului de la Contadora" 
(Columbia, Mexic, Panama și Vene
zuela) în vederea reglementării pe 
cale pașnică, prin negocieri și tra
tative politice, a situației conflictu- 
ale din America Centrală.

hGENTHLE de PRESA 
e scurt

| ÎNTREVEDERE TODOR JIVKOV 
— JAVIER PEREZ DE CUELLAR.

I Todor Jivkov, secretar general al 
C.C. al P.C. Bulgar, s-a intilnit 
luni cu secretarul general al

• O.N.U., Javier Perez de Cuellar,
aflat într-o vizită oficială în Bul-

I garia, anunță agenția B.T.A. In 
cursul discuțiilor au fost aborda
te probleme privind participarea 
Bulgariei la activitatea organizației 
internaționale, precum și o serie de 

j aspecte privind relațiile Est-Vest, 
necesitatea salvgardării păcii și

I preintimpinării unui război termo
nuclear.

APROPIATE CONVORBIRI SU- 
DANEZO-ETIOPIENE. Miniștrii de 

| externe sudanez, Mohamed Mir-

ghani Mubarak, și etiopian, Goshu 
Wolde, urmează să se întâlnească, 
la jumătatea lunii viitoare, pentru 
a analiza căile și mijloacele de 
promovare a raporturilor dintre 
țările lor — s-a anunțat oficial Ia 
Khartum, transmite agenția U.P.I. 
Se apreciază că această întâlnire 
constituie un pas important pe ca
lea normalizării și dezvoltării 
relațiilor dintre cele două țări.

BERLIN

Întîlnîre Erich Honecker — Georges Marchais
BERLIN 27 (Agerpres). — Partidul 

Socialist Unit din Germania și 
Partidul Comunist Francez se pro
nunță in favoarea colaborării dintre 
toate partidele comuniste, socialiste, 
social-democrate, dintre toate forțele 
care doresc pacea și încetarea cursei 
înarmărilor — se subliniază in decla
rația comună dată publicității la în
cheierea convorbirilor dintre Erich 
Honecker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., și Georges Marchais, se
cretar general al P.C.F. Totodată, 
declarația sprijină aspirația spre 
echitate, progres social, democrație, 
eforturile de dezarmare. In centrul 
discuțiilor dintre cei doi șefi de 
partid — subliniază declarația — s-au 
aflat problemele păcii și dezarmării 
in Europa, transmite agenția A.D.N.,

ei pronunțîndu-se pentru ca o parte 
a mijloacelor eliberate prin redu
cerea cheltuielilor de înarmare să fie 
pusă la dispoziția țărilor in curs de 
dezvoltare in scopul eliminării foa
metei, șomajului, mizeriei, analfabe
tismului și subdezvoltării. Declarația 
subliniază că singura soluție rațională 
constă in stoparea escaladării cursei 
înarmărilor șl reducerea treptată, pe 
cale pașnică, a acestora, astfel incit 
nimeni să nu aibă avantaje unilate
rale. De o deosebită importanță — 
subliniază documentul — ar fi în
ghețarea arsenalelor militare, înche
ierea unui tratat privind renunțarea 
Ia folosirea forței intre statele 
N.A.T.O. și cele ale Tratatului de la 
Varșovia, interzicerea militarizării 
spațiului cosmic și interzicerea tutu
ror armelor chimice.

CONGRESUL P.S. DIN JAPO- I 
NIA. La Tokio s-au deschis lucră
rile Congresului național anual al 
Partidului Socialist din Japonia. In | 
cuvintarea rostită in ședința inau
gurală a congresului, președintele i 
Comitetului Central Executiv al 
P.S.J., Masashi Ishibashi, a făcut * 
o trecere in revistă a activității so- . 
cialiștilor niponi in anul 1983 și a 
obiectivelor pentru viitor. P.S.J. — 
a subliniat el — iși propune să 
transforme Japonia într-o țară j
nealiniată, neutră, cu o politică de 
bază vizînd menținerea de relații 1

STOCKHOLM 27 (Ageț-pres). — 
La Stockholm s-au deschis, luni, lu
crările celei de-a 32-a sesiuni a Con
siliului Nordic — organ consultativ 
de cooperare interparlamentară și 
interguvernamentală între țările nor
dice ale Europei.

Pe agenda de lucru a sesiunii fi

prietenești cu toate țările lumii. < 
Socialiștii japonezi — a arătat, de 
asemenea, vorbitorul — vor acțio- I 
na împotriva cursei înarmărilor 
nucleare, pentru realizarea dezar
mării. .
Uw • .................. . • ■ ........... • . t’**

Delhi s-au deschis lucrările reuniuniiCOOPERARE REGIONALA. La ..................... .............. .........
Comitetului Permanent al Conferinței a șapte state sud-asiatice in pro
blemele cooperării regionale, la care participă reprezentanți din Bangla- I 
desh, Bhutan, India, Maldive, Nepal, Pakistan și Sri Lanka. în deschi
derea dezbaterilor, ministrul de externe indian, Narasimha Rao, a arătat I 
că o cooperare mai amplă între țările în curs de dezvoltare constituie o 
parte integrantă a luptei pentru restructurarea fundamentală a relațiilor 
economice internaționale.

Plenara C.C.
al P.C. Finlandez
HELSINKI 27 (Agerpres). — La 

Helsinki a avut loc plenara Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Finlandez. Au fost examinate pro
bleme actuale ale situației interna
ționale, precum și probleme legate 
de pregătirea pentru cel de-al XX- 
lea Congres al P. C. Finlandez, care 
va avea loc in luna mai a.c. Rapor
tul la plenară a fost prezentat de 
președintele partidului, Jouko Ka- 
janoja.

în rezoluția adoptată de plonja 
se subliniază că situația în lume s-a 
complicat considerabil. Noile rachete 
nucleare din Europa — relevă docu
mentul — nu asigură securitatea po
poarelor, ci, dimpotrivă, duc la 
destabilizarea situației. De aceea, se 
arată în rezoluție, este necesar să se 
obțină anularea dublei hotărîri a 
N.A.T.O. din 1979 și încetarea imedia
tă a desfășurării de noi rachete nu
cleare, precum și retragerea celor 
existente.

CONDIȚIA IMIGRANTULUI ÎN LUMEA CAPITALULUI
Pentru sporirea participării femeilor 

la lupta pentru progres și pace
Sesiunea Comisiei O.N.V. privind condiția iemeii

De la „rneecitorii-oaspefi" de odinioară Ia
® Momentul dureros al adevărului ® Imigranții — cei mai afectați de criză, încon
jurați cu ostilitate, lipsiți de drepturi elementare • în rîndurile tinerilor imigranți, 

o rată dublă a șomajului.

Sosiți cu milioanele în țările occi
dentale in perioada iluzoriului „mi
racol economic" din anii ’60, munci
torii străini, după ce au constituit 
sursa unor impresionante profituri 
pentru ce; ce i-au folosit, se găsesc 
acum in ipostaza unor oameni ai ni
mănui. Practic, de circa un deceniu, 
odată cu debutul actualei crize eco- 
nomico-sociale, „muncitorii oaspeți" 
— cum erau denumiți inițial — an 
început, cu tot mai multă insistență, 
să fie considerați „oaspeți nedoriți". 
Un raport al Biroului internațional 
al muncii, publicat, la începutul aces
tui an și reluat de agenția France 
Presse, ’ aduce in actualitate dosarul 
exploziv al forței de muncă imigran
te, dezvăluind condițiile inumane, 
lipsa de drepturi, servitutile și pre
siunile de tot felul cărora trebuie să 
le facă față muncitorii imigranți.

Cu adincă amărăciune, bărbați și 
femei, veniți din podișurile Anatoliei 
sau deșerturile sahariene, din satele 
sărăcăciqase ale Portugaliei, Spaniei 
sau Italiei, din alte zone ale. lumii și 
care, ademeniți de intermediari „ofi
ciali" sau clandestini, și-au părăsit 
locurile natale in speranța unei vieți 
mai bune, constată că visurile ce 
și le-au făcut sint spulberate. Este 
adevărat, unii, mai norocoși, au putut 
dobîndi locuri de muncă în acele ra
muri ale căror produse, pentru mo
ment, găseau debușeu pe piață. Așa 
se explică faptul că- in Franța, pe 
șantierele de construcții, 8 din 10 
muncitori sint nord-africani, portu
ghezi sau spanioli ; 50 la sută din 
cărbunele din Belgia continuă să fie 
extras de mineri străini ; la fiecare 
100 de automobile care părăsesc por
țile marilor uzine din R. F. Germa
nia, circa 20 sînt produse prin munca 
oamenilor muncii din țările medite
raneene.

Cei mai mulți însă — așa cum re
zultă din datele publicate — au fost 
nevoiți să accepte munci necalificate, 
activități sezoniere, pe plantații, in 
sfera serviciilor — mulți angajindu-se 
î.n calitate de chelneri — sau în cea a 
salubrității, ca măturători ori guno
ieri. în pofida reclamelor atrăgătoare, 
cei mai mulți aveau, așadar, să fie 
confruntați cu o realitate dură : li se 
„rezervaseră" cu precădere muncile 
socotite inacceptabile sau înjositoare 
pentru cei din metropolă. Nici vorbă 

de a dobîndi calificare în meserii 
care necesită o pregătire mai înde
lungată. Potrivit statisticilor, singu
rele cheltuieli pe care le fac patro
nii din Piața comună în cazul imi
granților se reduc la costul celor 
citorva săptămini de școlarizare su
mară, în timp ce, pentru autohtoni, 
cursurile de calificare sînt cu o du
rată mult mai mare. Numai de pe 
urma diferenței intre costul califică
rii pentru un muncitor imigrant și 
costul pentru unul autohton patro
natul beneficiază — potrivit săptămi- 
nalului francez L’EXPRESS — de 
fiecare dată de un profit net evaluat 
la circa 30 000 de franci.

Acceptați sau neluați în seamă în 
perioada așa-zisului boom economic, 
situația muncitorilor străini, statutul 
lor au cunoscut, in ultimul timp, o 
înrăutățire continuă, pe mai multe 
planuri. în primul rînd, „rarefierea" 
locurilor de muncă, drept urmare a 
îndelungatei crize, și creșterea șoma
jului la niveluri record, depășind co
tele marii depresiuni din anii ’29—’33, 
a determinat o restringere a ofertelor 
de angajare pentru imigranți. în mai 
multe țări occidentale, între care 
Franța, R. F. Germania, Statele Uni
te și Marea Britanie, au fost adop
tate legislații vizînd îngrădirea imi
grărilor și crearea condițiilor pentru 
„reîntoarcerea in țara de origine a 
muncitorilor străini". De ce ? Pentru 
că, evident, cele 12 milioane de imi
granți existenți in Europa occiden
tală agravează concurența pentru 
ocuparea unei slujbe. „La început 
— remarca ziarul CORRIERE DELLA 
SERA — problema muncitorilor 
străini nu era atît de acută. Situația 
s-a schimbat însă : muncitorii imi
granți nu mai sînt considerați -oas
peți-, ci concurenți și paraziți sociali. 
Tot mai des se aud glasuri că străi
nii ocupă locuri de muncă ale popu
lației autohtone și că șomajul nu ar 
fi luat proporțiile actuale dacă nu 
ar exista concurența muncitorilor 
străini".

In al doilea rînd, pe un teren so
cial incert, xenofobia, rasismul înre
gistrează o puternică recrudescență. 
„Vest-germanii fără lucru — comen
ta cotidianul londonez TIMES — pri
vesc cu dușmănie pe străinii, care 
încă dețin o slujbă", tn R.F.G., gru- 

■purile de extremă dreapta, de orien
tare neonazistă, iși îndreaptă adesea 

atacurile, violența împotriva munci
torilor imigranți, avind ca slogan 
„Străinii un pericol". Un fapt eloc
vent. Nu de mult, un grup de cadre 
didactice de la Universitatea din 
Heidelberg au protestat Împotriva 
primejdiei de „diluare a caracteristi
cilor națiunii germane datorită mi
lioanelor de străini și familiilor lor", 
în Olanda, grupul intitulat „Centrum 
„Partij" și-a intensificat acțiunile îm
potriva muncitorilor străini sub lo
zinca „Olanda pentru olandezi". La 
rîndul său, extremistul de dreapta, 
Jean-Marie Le Pen, președintele 
Frontului Național din Franța, can
didat la viitoarele alegeri din iunie 
pentru parlamentul (vest-)european, 
declara recent că „locurile de muncă 
trebuie să fie rezervate cu prioritate 
francezilor. Dacă un imigrant ocupă 
o muncă ce poate fi efectuată de 
un francez — avertiza el — străinul 
trebuie să se retragă".

Există, dealtfel, în pofida a ceea 
ce afișează curent societatea capi
talistă a fi „egalitatea șanselor", o 
„disponibilitate" deosebită a patroni
lor față de discriminări, atunci cînd 
este vorba de imigranți. Statistici pu
blicate în Marea Britanie in urma 
unor anchete au relevat in acest sens 
că mai bine de jumătate din cei ce 
angajează preferă în prezent să an
gajeze autohtoni, in locul străinilor. 
Pornind de la asemenea consideren
te șj fapte alarmante, Liselotte 
Funcke, reprezentantă a guvernului 
R.F.G. pentru problemele străinilor, 
declara că „imigranții trăiesc cu un 
sentiment de teamă permanentă — 
teama de a nu rămîne fără lucru, 
de a nu fi deportați, teama de a nu 
fi determinați să-și renege identi
tatea".

Viața în ghetourile din Kreuzberg 
(Berlinul occidental), din vechile 
cartiere din Amsterdam (Olanda), 
Ziirich (Elveția), Brixton (Marea Bri
tanie), Frankfurt pe Main (R.F.G.) 
unde locuiesc imigranții poartă pe
cetea deznădejdii, a alienării. Locu
ințe supraaglomerate, insalubre, de 
pe urma cărora proprietarii de imo
bile încasează chirii exorbitante. 
Adesea, tentativele de ameliorare a 
condițiilor de locuit se lovesc de 
semnificativul anunț „De închiriat, 
dar nu pentru străini".

Cit privește copiii imigranților, al 
căror număr numai in Europa occi

„oaspeții nedariti" de astăzi
ÎNAPOI SPRE CASA...

După ce ani de-a rîndul au fost ademeniți cu promisiuni deșarte, 
muncitorii străini, deveniți în condițiile șomajului crescînd din statele capita
liste „oaspeți indezirabili", sint nevoiți acum să se întoarcă in număr tot mai 
mare în țările de origine. Geamantanele in care-și duc cu ei puținul avut 
sînt un adevărat simbol al visurilor lor spulberate.

dentală se ridică la 4,5 milioane — 
situația lor este și mai grea : barie
re lingvistice, repulsie a populației 
locale, lipsa accesului la educație și 
formare profesională. Denumiți su
gestiv „imigranți din generația a 
II-a“, ei sînt pe cale să-și piardă le
găturile cu țara de origine a părin
ților, fără a fi reușit să se integreze 
în noile țări. Vitregiți de orice șan
să, tinerii imigranți bat zadarnic la 
porțile întreprinderilor, ale institu
țiilor pentru găsirea unui ipotetic loc 
de muncă. Printre ei, numărul șome
rilor este dublu față de cel al 
tinerilor autohtoni.

Departe de a oferi imigranților și 
familiilor lor un dram de speranță 
pentru împlinirea acelui iluzoriu „El

dorado", spre care au tânjit, actuala 
criză economică iși pune tot mai pu
ternic pecetea asupra soartei dez
moșteniților. Din statutul fals poleit 
al „muncitorilor oaspeți" ei au de
venit indezirabili, „țapi ispășitori" 
pentru situații care iși au izvorul în 
insăși natura orinduirii capitaliste. 
Acum, cînd nu mai întrezăresc vreo 
speranță, unii încearcă să pună ca
păt peregrinărilor reintorcindu-se 
acolo de unde au venit. Ceilalți, in- 
groșind numărul celor 33 milioane 
de șomeri din țările capitaliste dez
voltate, continuă să-șj trăiască dra
ma, fără a nutri nici o speranță 
de ameliorare a condițiilor lor.

I. TIMOFTE

VIENA 27 (Agerpres). — La Viena 
s-au încheiat lucrările celei de-a 
XXX-a sesiuni a Comisiei O.N.U. 
privind condiția femeii, la care au 
luat parte reprezentanți ai celor 32 
de state membre, precum și delegați 
ai unor organizații internaționale și 
ai unor mișcări de eliberare națio
nală. Comisia a examinat o gamă 
largă de probleme privind participa
rea femeilor la viața politică, eco
nomică și socială a țărilor lor, la

Reuniunea Consiliului ministerial al O.U.A.
ADDIS ABEBA 27 (Agerpres). — 

în capitala etiopiană au inceput luni 
lucrările reuniunii Consiliului mi
nisterial al Organizației Unității A- 
fricane (O.U.A), la care participă 
reprezentanți din cele 50 de state 
membre. în cadrul reuniunii sînt a- 
bordate probleme privind situația po
litică și economică a continentului, 
căile de întărire a cooperării din
tre statele africane, aspecte ale ac
tivității O.U.A.

S. U.A.

Opinii divergente privind modalitățile 
de reducere a deficitului bugetar

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
Președintele Consiliului experților 
economici prezidențiali din S.U.A., 
Martin Feldstein, a repetat, intr-un 
interviu publicat, luni, de săptămî- 
nalul american „US News and World 
Report", avertismentele sale potrivit 
cărora eșecul negocierilor dintre ad
ministrație și Congres, pentru redu
cerea deficitului bugetar al S.U.A., 
ar putea să se soldeze cu creșterea 
acestuia la 210 miliarde dolari în 1985 
și la 300 miliarde dolari la sfirșitul 
deceniului in curs.

Avertismentele lui Feldstein, se 
remarcă la Washington, vizează sus
ținerea pozițiilor administrației, care 
insistă pentru reducerea alocațiilor 
la capitolele sociale ale bugetului, in 
tâmp ce numeroși membri ai Con

Stockholm: Problema șomajului in dezbaterea 
Consiliului Nordic

eforturile pentru progres și dezvol
tare, la lupta împotriva cursei înar
mărilor, pem.ru dezarmare și pace. 
O atenție deosebită a fost acordată 
participării femeilor la acțiunile vi- 
zind eliminarea decalajelor econo
mice și lichidarea subdezvoltării, 
pentru democratizarea relațiilor in
ternaționale, pentru abolirea defini
tivă a discriminărilor rasiale și de 
altă natură, a colonialismului și neo- 
colonialismului.

In cuvintul inaugural, Mengistu 
Haile, Mariam, președintele Consi
liului Militar Administrativ Provizo
riu al Etiopiei, președintele in e- 
xercițiu al O.U.A., a subliniat ne
cesitatea unității statelor africane 
pentru soluționarea, prin eforturi co
mune, a problemelor continentului. 
In context el s-a pronunțat pentru 
rezolvarea prin mijloace pașnice, 
prin negocieri, a situațiilor coriflic- 
tuale din Africa.

gresului doresc, in special în pers
pectiva confruntării electorale din 
noiembrie, ca asemenea reduceri să 
fie operate și la capitolul cheltuie
lilor militare.

In cadrul dezbaterilor conferinței 
de iarnă a guvernatorilor statelor 
din componența S.U.A., care se des
fășoară la Washington, se manifestă 
îngrijorare față de creșterea chel
tuielilor militare preconizată pentru 
următorii ani. Potrivit agenției 
Reuter, pe agenda conferinței a fost 
inclus proiectul unei rezoluții care 
cheamă la limitarea creșterii chel
tuielilor militare intre 3 și 5 la sută, 
în termeni reali, in perioada 1985— 
1988, față de sporirea de 13 la sută 
prevăzută de administrație pentru 
1985.

gurează o gamă largă de probleme, 
în centrul căreia se situează adop
tarea de recomandări în vederea 
reducerii șomajului in țările nor
dice, in care, potrivit presei locale, 
se află i.i prezent in căutare de 
lucru aproape un milion de per
soane.
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