
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂI

ORGAN ĂL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

40 de ani de mari izbânzi

sub stindardul partidului

Anul LIII Nr. 12913 Miercuri 29 februarie 1984 6 PAGINI - 50 BANI

PERFECȚIONAREA CALIFICĂRII
PROFESIONALE

condiție esențială a creșterii productivității și calității muncii
Trebuie să dezvoltăm o activitate susținută pentru ridicarea continuă 

a gradului de pregătire profesională, de calificare, a nivelului de cunoș
tințe al muncitorilor, țărănimii, al tuturor oamenilor muncii. Ridicarea 
continuă a cunoștințelor profesionale, tehnico-științifice constituie o ne
cesitate pentru constructorii socialismului din patria noastră, pentru 
înfăptuirea programului de dezvoltare generală a țării.

NICOLAE CEAUȘESCU
Ne-am propus, sub conducerea 

clarvăzătoare a partidului nostru 
comunist, în frunte cu secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să înfăptuim în acest 
cincinal și în perspectivă un amplu 
program de dezvoltare și moderni
zare a economiei, un program 
măreț de înflorire multilaterală a 
patriei socialiste. Așa cum ne-am 
convins din experiența de pînă 
acum, hotăritoare pentru înfăptui
rea obiectivelor stabilite de partid 
sînt munca oamenilor, hărnicia și 
priceperea lor, pasiunea cu care 
acționează sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid pen
tru realizarea exemplară a tuturor 
sarcinilor economice privind dez
voltarea susținută a bazei energe
tice și de materii prime, reduce
rea substanțială a cheltuielilor ma
teriale, creșterea mai accentuată a 
productivității muncii, înnoirea, 
modernizarea și ridicarea calității

produselor, promovarea tehnologi
ilor moderne în producție, înfăp
tuirea revoluției agrare și obține
rea unei producții agricole record.

Desigur,. contribuția fiecărui co
munist, a fiecărui om al muncii la 
îndeplinirea sarcinilor de mare 
complexitate ale actualului cinci
nal, a obiectivelor stabilite de Con
gresul al XII-lea și Conferința 
Națională ale partidului se poate 
realiza la nivelul maxim al exi
gențelor numai și numai în condi
țiile dobîndirii unei înalte compe
tențe profesionale, a unui nivel de 
calificare situat în permanență Ia 
nivelul tehnicii moderne din do
tare. După cum sublinia secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, problema pre
gătirii cadrelor are rolul determi
nant în înfăptuirea tuturor sarci
nilor pe care le avem in toate 
sectoarele de activitate. Iată de ce 
între problemele majore de mare

actualitate, dezbătute în recenta 
ședință a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., intensifica
rea și perfecționarea activității de 
ridicare a calificării profesionale a 
muncitorilor, maiștrilor și ingine
rilor au ocupat un loc important.

De ce conducerea partidului si
tuează constant pregătirea cadre
lor, ridicarea calificării personalu
lui muncitor din toate domeniile 
de activitate între principalele pro
bleme de care depinde înfăptuirea 
în bune condiții a programului de 
dezvoltare generală a țării ?

Mai întîi se cuvine subliniată 
necesitatea obiectivă a calificării 
și ridicării continue a nivelului de 
calificare al oamenilor muncii. In 
condițiile înfăptuirii revoluției ști
ințifice și tehnice pe care se fun
damentează progresul economic și 
social al țării, conținutul și nivelul 
pregătirii profesionale a oamenilor 
muncii trebuie să se afle perma

nent în concordanță cu obiectivele 
concrete ale dezvoltării.

Ridicarea continuă a gradului de 
pregătire profesională, de califica
re a tuturor oamenilor muncii 
constituie o cale sigură pentru uti
lizarea rațională a forței de mun
că, un factor hotărîtor pentru 
creșterea productivității muncii 
sociale. Este limpede că pentru a 
realiza în următorii ani o dublare 
a productivității muncii, așa cum 
prevede programul adoptat în 
acest domeniu, in fiecare între
prindere, în fiecare unitate econo
mică trebuie acționat cu perseve
rență și exigență maximă în ve
derea creșterii nivelului de pregă
tire profesională al tuturor mun
citorilor și specialiștilor, creînd 
condiții pentru mai buna folosire 
a capacităților de producție cu un

(Continuare în pag. a III-a)

Cîteodată, în drumurile 
mele prin București, ajung 
și pe Calea Griviței și mă 
opresc in locuri pe care le 
știu încă din anii cei mai 
tineri. Și imaginea se su
prapune alteia mult depăr
tate, aducînd in memorie 
acei timp in care, imediat 
după război, venind pen
tru prima oară în Bucu
rești, din Gorj, de sub 
munții Parîngului, și cău- 
tînd un consătean la care 
urma să locuiesc pînă ce 
aveam să dau examen la o 
școală cu internat, am trăit 
sentimentul de revoltă îm
potriva distrugerilor catas
trofale și a marilor sufe
rințe. Acel consătean, mun
citor ceferist nedespărțit 
de felinarul său roșu, stă
tuse pe Calea Griviței și 
cînd am ieșit din gară, fas
cinanta Gară de Nord, am 
dat de o stradă în ruine, 
iar la numărul pe care-1 
căutam am întîlnit o clă
dire care — ciudat — mi 
s-a părut că orbise ! M-am 
așezat pe trotuar în fața ei 
(n-aveam cum și de ce să 
fi urcat scara, în spirală, se 
vedea terminindu-se în 
aerul violet) și . am avut 
senzația că acea casă înal
tă cu cite va etaje („casă 
peste casă și deasupra altă 
casă“, cum suna o meta
foră oltenească) orbecăia, 
că acea casă fusese cîndva 
înzestrată cu simțul văzu
lui, dar acum îl pierduse...

Dar imaginea aceea du
reroasă, a Bucureștiului lo
vit de război, avea să dis
pară neînchipuit de repede. 
Pretutindeni, de la mahala 
la centru, au prins a se 
arăta șantierele edilitare, 
operă eroică a eroicei epo
pei a reconstrucției, începu
tă cu brațele și cazmaua. 
Ceea ce se petrecea, elanul 
constructiv declanșat la 
chemarea partidului, era 
cu adevărat începutul unei 
lumi noi. Așa au apărut 
primele noi șantiere ale 
Capitalei. Mai întîi APACA, 
apoi Grivița Roșie avînd in 
țară, drept corespondente, 
acele celebre Agnita-Bo- 
torca, Burnbești-Livezeni, 
Salva-Vișeu, Reșița și 
„Tractorul", Bicaz și Hu
nedoara, Sadu, Victoria și 
Săvinești, cea dintîi etapă 
de înfăptuiri economico- 
edilitare efectuate.de bri
găzile tineretului și de 
echipele cetățenești volun
tare, făcînd să trepideze zi 
și noapte cozi de lopată și 
roți de mașini !

Așa îneît, la ■ 15 februa
rie 1948, în Capitală putea

fi dat în folosință primul 
bloc de locuințe muncito
rești. Apoi, parcă de pe o 
zi pe alta, parcă pe nevă
zute, au început să apară 
așa cum apar, deodată, 
albele și giganticele vapoa
re (imaginea e dintre cele 
mai reale : așa mi se și 
păreau noile 
doma unor 
ancorate în 
ansambluri de clădiri pen
tru locuit precum cele din

blocuri : ai- 
vapoare albe 
port !) mari

de două ori mai mare decît 
cea obținută în întreaga 
Românie a anului 1938 1 
Odată cu completarea noi
lor ansambluri din Balta 
Albă, Drumul Taberei, Șo
seaua Giurgiului, s-au des
chis noi perimetre de lucru 
în Bucureștii Noi, Lacul 
Tei, Vatra Luminoasă, Co- 
lentina, Magistrala Est- 
Vest.

La indicația secretarului 
-general al partidului, to-
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Deceniile
care au dăruit
Bucureștiului 

o nouă tinerețe
de Vasile BÂRAN

cartierele Floreasca, 23 Au
gust, Vatra Luminoasă, 
Bucureștii Noi, Tei. Gara 
de Nord etc. Și m-am gin- 
dlt la acel prim bloc de lo
cuințe construit anume 
pentru muncitori. Și mi-am 
spus că dacă ar fi fost nu 
un bloc, ci doar un singur 
apartament și tot ar fi pu
tut să sublinieze, prin des
tinația sa expresă și prin 
condițiile cu totul noi in 
care se săvîrșea darea sa 
în folosință, o semnificație 
nouă cu un nou caracter 
din punct de vedere isto- 
rico-social.

Congresul al IX-lea al 
partidului avea să deschi
dă întregii noastre țări un 
șan tier, care a cuprins deo
dată în mișcarea și patosul 
construcției toate colțurile 
patriei, din nord în sud, 
din est în vest. Paralel și 
în iureșul acestei dinamice 
dezvoltări, Bucureștiul și-a 
schimbat mereu înfățișarea. 
La numai un an de la Con
gresul al nouălea se făcea 
un bilanț numit, pe dreot 
cuvint, glorios : în 1966, 
producția globală a între
prinderilor bucureștene era

varășul Nicolae Ceaușescu, 
s-au pus în studiu vaste 
ansambluri urbanistice, lu
crări edilitare de cea mai . — 
mare importanță ce recla
mau împletirea raționa
mentului științific cu mă
iestria artistică și fantezia 
cea mai îndrăzneață. în 
stadiu de proiect se aflau 
pe atunci Politehnica și 
Centrul de televiziune, pre
cum și redarea circuitului 
turistic a unor locuri mo
numentale ca Hanul lui 

; Manuc și Curtea Veche, 
cadru impresionant pentru 
reprezentarea unor va
loroase vestigii materiale, 
mărturii ale vieții orașu
lui în trecut. Și tot în chip 
de machete se aflau multe 
dintre frumoasele bulevar
de din noile cartiere sau 
marile magazine 
Cocor și Unirea.

Cu zece ani în urmă, 
după o vizită de

Nicolae 
Institutul

Bucur,

lucrudupă o vizită 
a tovarășului 
Ceaușescu la 
„Proiect" — București s-a 
anunțat intensificarea con
strucției de locuințe pe. ar
terele de penetrație și în 
zona mediană. Indicațiile

să evo- 
accen- 
defini- 
confort 

Ceva

erau ca urbanistica 
lueze spre o mai 
tuată personalitate, 
tă prin frumusețe, 
și funcționalitate,
mai tîrziu se încheia re
cepția a mii de apartamen
te in cartierele Berceni, 
Pantelimon, Uverturii. Dru
mul Taberei și Colentina. 
Un bilanț pe care-1 înche
iam atunci ne arăta că în 
cel mai mare oraș al țării 
— capitala ei — se înte- . 
meiase de fa’pt, în zilele 
unui singur an, un alt oraș 
cu o populație (mutată in 
case noi) de aproape 90 000 
de oameni ! în același an, 
1974, se putea face un cal
cul la fel de elocvent pen
tru viteza cu care Bucu- 
rcștiul se îmbogățea cu noi 
clădiri, anume că în fie
care zi se construia un bloc 
cu 60 de apartamente !

Acel an a fost înscris în 
filele istoriei noastre ca an 
aniversar. Se împlineau 
în vară trei decenii de la 
23 August 1944, anul revo
luției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și 
antiimperialistă. Cu citcva 
luni în urmă, Ia 28 martie
1974, se înscrisese im alt 
moment de glorios în
ceput : Marca Adunare 
Națională, exprimind voin
ța întregului popor, a ales 
pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în înalta func
ție de președinte al Repu
blicii. Un gînd și un sen
timent de dimensiunile 
unei țări s-au concentrat

profund însuflețitor 
pentru contemporaneitate, 
pilduitor pentru genera
țiile viitoare — în îmbră
țișarea eșarfei tricolore 
peste pieptul in care ard 
cele mai fierbinți trăiri 
dăruite patriei. Toate așe
zările României, orașe și 
sate, și-au avut în acești 
ani, larg deschis, drum 
spre o continuă înflorire. 
Și, între ele — Bucureștiul, 
Capitala, cu un program 
tot mai intens de dezvol
tare. Astfel, 
anului imediat
1975, prevedea 27 000 de 
apartamente care, potrivit 
schiței, aveau să se con
struiască pe artere impor
tante de circulație și de 
pătrundere in oraș : bu
levardul Nicolae Titulescu, 
șoseaua Colentina, șoseaua 
Ștefan cel Mare, Mihai 
Bravu, precum și în zone 
apropiate centrului — Ca
lea Dorobanți, bulevardul

programul 
următor,

(Continuare în pag, a V-a)^

C
Acum se pun. bazele recoltelor mari la culturile
intensive de porumb, sfeclă de zahăr și cartofi

FERTILIZAREA TERENURILOR
- o lucrare prioritară, care trebuie 

mult urgentată!
Numeroase unități agricole au 

obținut, anul trecut, la culturile 
prășitoare — porumb, sfeclă de 
zahăr, cartofi — recolte de două și 
chiar trei ori mai mari decît media 
înregistrată pe țară. Cîteva exem
ple sînt deosebit de edificatoare 
în această privință. Bunăoară, la 
porumb cooperativa agricolă din 
Scornicești, județul Olt, a realizat, 
în medie la hectar, de pe întreaga 
suprafață cultivată, 24 470 kg știu- 
leți la hectar, cooperativa agricolă 
Topolovățu Mare, județul Timiș — 
20 150 kg ; la cartofi — întreprin
derea agricolă de stat Prejmer, ju
dețul Brașov — 45 000 kg, coopera
tiva agricolă Tușnad, județul Har
ghita — 38 700 kg ; la sfecla de 
zahăr — cooperativa agricolă Mu
reșeni, județul Mureș — 56 000 kg, 
iar cooperativa agricolă Lutița, 
județul Harghita — 60 000 kg. Nu
meroase alte unități agricole de 
stat și cooperatiste au realizat ase
menea niveluri de producție pe su
prafețe mai restrinse. Toate aces
tea demonstrează potențialul ridi
cat de care dispune agricultura 
noastră, potențial ce poate fi pus 
pe deplin în valoare prin aplica
rea corectă a tehnologiilor, prin 
folosirea unor doze corespunză
toare de îngrășăminte naturale și 
chimice și, mai ales, prin efectua
rea corectă a irigațiilor.

In cuvîntarea la Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R. pe pro
bleme de agricultură, care a avut 
loc în luna decembrie anul trecut, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, evi
dențiind necesitatea de a fi sporită 
simțitor producția de porumb, a

subliniat: „Avem și recolte de peste 
20 tone la hectar, iar pe suprafețe 
mai mici am obținut chiar și peste 
30 de tone de știuleți la hectar. 
Este deci necesar ca, pe baza ex
perienței pe care o avem, a prac
ticii, să luăm toate măsurile pen
tru realizarea recoltei de porumb 
stabilite pe cele 500 000 hectare. 
S-a arătat aici, în consfătuire, că 
pentru obținerea unor asemenea 
recolte mari nu s-au făcut lucruri 
deosebite, nu s-au făcut mingni, ci 
pur și simplu s-au asigurat execu
tarea in bune condiții a lucrărilor 
necesare și respectarea densității 
corespunzătoare. Multe din unită
țile care au obținut 20 tone de 
porumb la hectar l-au obținut in 
condiții de neirigare. Deci nu se 
poate spune că nu este posibil să 
obținem asemenea recolte. Dimpo
trivă, avem toate condițiile pentru 
a realiza — și trebuie cu orice preț 
să realizăm aceste producții".

Pe baza indicațiilor conducerii 
partidului, Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare, împreună 
cu institutele de specialitate au 
elaborat tehnologiile care să ducă 
la realizarea de producții record la 
porumb, sfeclă de zahăr și cartofi. 
La elaborarea lor s-au avut în 
vedere rezultatele obținute atît în 
domeniul cercetării agricole, cit și 
in activitatea de producție. Din 
păcate, nici pînă la această dată 
tehnologiile respective nu au tost 
transmise județelor pentru a putea 
fi difuzate unităților agricole. 
Bineînțeles, specialiștii din unită
țile agricole cunosc principalele 
elemente ale tehnologiei acestor

culturi pe care pot și trebuie să 
le aplice incă din aceste zile. Din
tre acestea, ne referim la una 
singură care este de mare actuali
tate : fertilizarea.

Potrivit tehnologiilor stabilite, 
fertilizarea cu îngrășăminte orga
nice și chimice constituie o lucrare 
prioritară. întrucît pe o parte din 
terenurile respective îngrășămin- 
tele nu au fost aplicate toamna 
înainte de arat, ele trebuie admi
nistrate acum, primăvara, pentru a 
putea fi incorporate în sol prin 
discuire. Care este stadiul execu
tării lucrărilor de fertilizare ?

Cultura intensivă de porumb. Po
trivit datelor furnizate de Ministe
rul Agriculturii, au fost aplicate 
2 753 000 tone îngrășăminte organi
ce pe 67 674 hectare, reprezentînd 
14 la sută din suprafața prevăzută, 
cele mai bune rezultate inregistrîn- 
du-se in întreprinderile agricole de 
stat din județele Timiș, unde au 
fost fertilizate 3 655 hectare, Brăila 
— 3 740 hectare, Călărași — 1 500 
hectare, Olt — 810 hectare și Satu 
Mare — 800 hectare, precum și în 
cooperativele agricole din județele 
Timiș, Olt, Teleorman și Călărași, 
unde suprafețele pe care s-au apli
cat îngrășăminte organice repre
zintă cite 4 000—5 000 hectare. Lu
crările sînt foarte întirziate mai cu 
seamă în întreprinderile agricole 
din județele Arad, Giurgiu, Con
stanța, Ialomița, precum și în coo
perativele agricole din județele 
Dolj, Giurgiu, Ialomița și Prahova. 
Cu îngrășăminte chimice au fost

(Continuare in pag. a III-a)
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Conlucrarea cu cetățenii — garanția activității

eficiente a consiliului popular

Expresia spiritului civic — participarea 
la dezvoltarea și gospodărirea orașului

Da, s-a construit mult la Suceava. 
Se țonstruiește încă mult, la fel ca 
și in orice altă parte a țării. Prima
rul municipiului, tovarășul Tudor 
Done, are pe masă o hartă rămasă 
nehașurată doar în cîteva . puncte. E 
harta ..cetății din tinerețe" a lui. Ce 
s-a hașurat ? Străduțe șerpuinde ca 
niște vinișoare, ba ingustindu-se. ba 
înfundîndu-se ca amenințate de o 
scleroză. Mărginite de dughene mo- 
țăind sau de căsuțe rușinate parcă 
de existența lor. Clădiri mai acătă
rii ? Fosta moară, fosta închisoare, 
cazarma, primăria... Și-alături o har
tă „ia zi". Știți cîțe apartamente noi 
are Suceava de azi ? 24 500, la cei 
82 000 de. locuitori. Adevărate „oră
șele" în oraș întruchipate în cartiere 
noi. cu blocuri luminoase : „Zamca", 
„George Enescu", „Cuza Vodă" fac 
de nerecunoscut fostul tîrg molcomit 
din tinerețea primarului. Iar iure
șul construcțiilor continuă. Numai 
zestrea actualului cincinal va însu
ma 11 000 de apartamente. „Mezinul" 
cartierelor care se află în schele e 
cartierul „Ștefan cel Mare".

— Se spune că mezinii-s cei mai 
dragi,' adaugă interlocutorul. Nouă, 
toate ni-s dragi, pentru că fiecare 
din aceste cartiere a însemnat un 
salt fără precedent in nivelul de trai 
al oamenilor, o nouă pecete de fru
mos a cetății. Și mai ales, fiecare 
își are o istorie a sa, alcătuită din 
istoria cetățenilor orașului.

— Să ne oprim totuși la istoria 
..mezinului".

— Da. e cea mai concludentă. Poa
te și unde incă se mai toarnă în 
mortar, poate și unde în amintire 
Încă ne mai zăbovesc căsuțele coș

covite care au fost demolate, poate 
și unde construirea lui a stîrnit cele 
mai aprige discuții la care a parti
cipat o Suceavă întreagă, ba și cu
noscători din alte părți. Doi ani bă
tuți a durat această dezbatere ce
tățenească.

Motivele 7 In primul rind. ca să-1 
construim, trebuia să dărimăm. Nu 
că i-ar fi venit buldozerului greu 
să se opintească-n căsuțele alea 
mici, dar fiecare din acestea aveau

ÎNSEMNĂRI din suceava

cel puțin o sută și ceva de ani. Ba 
unele mai mult. Istorie ? Istorie ! 
Așa incit, inainte de a da semnalul 
demolării, am cercetat tot ce se poa
te cerceta, am întrebat pe fiecare din 
locatarii bojdeucilor, să nu ne pri
pim. să conservăm tot ce e valoros. 
Intrebați-1 pe deputății Alexandru 
Irimia. Natalia Crăiuțiu și Constantin 
Moroșanu. cite zeci, ba chiar sute 
de intilniri au avut cu cetățenii in 
această problemă. S-a stabilit, pînă 
la urmă că. in afară de o fostă co
fetărie în care a adăstat o cuconiță 
de domnitor fanariot, pripășit pen
tru cîteva săptămîni în Scaunul Su
cevei. sau o fierărie unde-și potcovea 
calul o beizadea, căsuțele au imbă- 
trinit in afara istoriei.

în al doilea rind, a continuat In
terlocutorul, cartierul „mezin" în
seamnă un salt calitativ în construc
ția de locuințe la noi. Repet, s-a con

struit la noi In acești ani mai mult 
decit în întreaga istorie a Sucevei 
cea bogată în Istorie. Dar uneori in 
loc de grabă s-a lucrat pripit. Toți 
ne grăbim, căci altfel nu se poate. 
Dar ne grăbim să facem lucruri pe 
măsura vremii pe care o trăim, care 
să reziste vremurilor. Trainice, fru
moase. Cînd te pripești înseamnă că 
nu ții seama de ceva. îți scapă acei 
ceva care dă temeinicie lucrului. Și 
uite că nouă ne-a scăpat uneori. Nu 
e vorba aici doar de o tencuială ne
glijentă, de clanțe lipsă la uși. Să 
zicem că acestea erau abateri de la 
normele de execuție ; ele au fost 
Înlăturate prin Întărirea disciplinei 
pe șantiere, prin exigenta noastră, ca 
reprezentanți ai cetățenilor, anii tre- 
cuți am refuzat să recepționăm peste 
o sută de apartamente. Mai era însă 
ceva. Blocuri lucrate după proiect 
punct cu punct începeau să ne dea 
bătaie de cap intr-un an sau doi : 
condens la etajele superioare. Ceea 
ce înseamnă materiale de construcție 
în plus pentru izolare, forță de mun
că imobilizată la reparații, necazuri 
pentru locatari. „Ce să-i faci ? — 
au ridicat unii din umeri. Doar n-o 
să facem blocuri fără ultimul etaj". 
Alții au propus suplimentări de ma
teriale izolante pentru etajele su
perioare. argumentînd chiar din 
punct de vedere „economic" : mai 
bi.-,e să folosim materialele acum, 
decît după ce blocurile vor fi gata. 
Ceea ce ar fi sporit insă substanțial

Laiirentîu DOTĂ 
Sava BEJINAJR1U

BRĂILA : Producție fizică 

peste plan
De Ia începutul anului șl pînă 

în prezent, numeroase unități 
ecohomice din ‘ județul Brăila 
și-au depășit sarcinile la pro
ducția fizică, livrînd peste plan 
importante cantități de produse 
necesare economiei naționale. 
Cu cele mai bune rezultate se 
înscriu întreprinderea „Electro- 
centrale", întreprinderea „La
minorul", întreprinderea de 
producție petrolieră Brăila șl 
întreprinderea de foraj Ianca. 
Astfel, s-au produs, peste pre
vederile de plan, 16 000 MWh 
energie electrică, 806 000 metri 
cubi gaze asociate utilizabile, 
602 tone laminate finite pline 
din oțel, 432 tone sîrmă lami
nată pentru trăgătorii, 70 tone 
sîrmă oțel trasă Ia rece, 31 tone 
utilaj tehnologic pentru indus
tria chimică-, (Cornelia Ifrim, 
corespondentul „Scînteii").

MUREȘ : Suplimentar ~
100 milioane kWh 
energie electrică

Colectivele de energeticienl 
de pe cele trei mari platforme 
ale întreprinderii „Electrocen- 
trale" Mureș — Iernut, Fintî- 
nele și Tîrnăveni — au înscris 
noi fapte de muncă în cronica 
întrecerii socialiste. Astfel, în 
perioada care a trecut de la 
începutul anului și pînă în pre
zent, ele au livrat sistemului 
energetic național, în plus față 
de sarcinile de plan, 100 mili
oane kWh energie electrică. 
Este de remarcat că acest 
succes, dobîndit în principal pe 
seama exploatării judicioase a 
utilajelor și agregatelor, a fost 
obținut in condițiile în care în 
perioada amintită au fost eco
nomisite aproape 500 tone com
bustibil convențional, iar consu
mul propriu a fost diminuat cu 
peste 700 000 kWh energie elec
trică. (Gheorghe Giurgiu, cores
pondentul „Scînteii").

(Continuare în pag. a V-a)
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SARCINA DE PARTID
— modalitate concreta de participare la viața colectivului, 

de perfecționare a activității fiecărui comunist

In timpul transmiterii sarcinilor 
pe luna februarie, alături de multe 
etlte cerințe puse în fața secretarilor 
comitetelor de partid, tovarășul Vă- 
sile Voina, secretar al Comitetului 
municipal de partid Brașov, s-a re
ferit și la necesitatea repartizării de 
sarcini concrete tuturor comuniști
lor. O cerință deloc nouă pe care — 
poate tocmai de aceea — mulți din 
cei prezenți nici nu și-au mai con
semnat-o in carnetele lor de în
semnări.

A doua zi, spre a ne edifica asu
pra stărilor de lucruri în privința 
repartizării de sarcini concrete co
muniștilor, i-am solicitat tovarășu
lui Voina să ne recomande o orga
nizație de partid din municipiul 
Brașov care, după aprecierea sa, ar 
deține o experiență bună in acest 
domeniu. Și ne-a propus-o pe cea 
din întreprinderea mecanică Brașov, 
unde ne-am deplasat împreună.

Aici începem documentarea prin- 
tr-o convorbire amănunțită pe aceas
tă temă cu tovarășul Gheorghe Pascu, 
secretarul comitetului de .partid. 
Ce-am- reținut în esență din această 
convorbire ? Că 240 de membri de 
partid, adică peste 30 la sută din 
efectivul comuniștilor din întreprin
dere, au sarcini de partid perma
nente prin faptul că sînt aleși în or
ganele de conducere ale organizații
lor de partid, sindicat, U.T.C., comi
siile de femei sau sint propagandiști 

tîn cadrul formelor de învățământ 
politic. Ceilalți comuniști primesc 
periodic sarcini de partid, în toate 
domeniile de activitate, clin partea 
birourilor celor nouă organizații de 
bază. „Avem cuprinși în sistemul de 
repartizare a sarcinilor — a conchis 
cu satisfacție secretarul comitetului 
de partid — pe toți comuniștii".

Acest fapt a și constituit, după 
cile ne-am dat seama, argumentul 
pe care l-a avut în vedere secreta
rul comitetului municipal cind ne-a 
recomandat experiența de aici. Cu
prinderea în sistemul de repartizare 
a sarcinilor a tuturor comuniștilor 
nu reprezintă — după cum se știe 
— un scop în sine. Cerința principa
lă constă în aceea ca, prin conținu
tul, prin caracterul ei mobilizator, 
sarcina de partid — ca modalitate 
practică de participare a comuniști
lor la îndeplinirea hotărîrilor parti
dului — să asigure valorificarea cit 
mai eficientă a întregului lor poten
țial de gindire și muncă.

— Ați avut în vedere o asemenea 
cerință în primul rînd pentru cadrele 
de bază ale întreprinderii, pentru 
comuniștii din colectivul de condu

cere și cci aflați în fruntea servicii
lor și secțiilor unității ?

— Desigur — ne răspunde tovară
șul Pascu. Și încearcă să ne expună 
cîteva considerente generale. Că e 
greu să găsești cele mai potrivite 
sarcini pentru oameni care, prin na
tura muncii lor, au foarte multe 
sarcini.

Aflăm astfel că tovarășul Virgil 
Dimc’iu, directorul întreprinderii, are 
ca sarcină de partid permanentă 
„să răspundă de îndeplinirea planu
rilor de măsuri ale consiliului oa
menilor muncii". Că tovarășii Silviu 
Crăciun, inginer-șef cu probleme de 
concepție, și Mihail Comăniciu, con- 
tabil-șef, „sînt de mai mulți ani pro
pagandiști". Că tovarășului Ion Ti-

fond, de care depinde bunul mers al 
activității intreprinderii, nu fac 
obiectul unor sarcini de partid nici 
individuale și nici colective pentru 
cadrele cu munci de răspundere, 
pentru comuniștii care sînt învestiți 
să găsească soluții pentru rezolvarea 
lor. Ceea ce ar fi firesc pentru va
lorificarea la maximum, cu toată efi
ciența. a capacității acestora — de 
specialiști și de comuniști. Pentru a 
orienta eforturile comuniștilor spre 
asemenea probleme, este necesar însă 
ca însuși comitetul de partid să aibă 
o înțelegere mai clară, mai cuprin
zătoare, mai revoluționară, și nu 
una stereotipă, limitată, administra
tivă, despre rolul și importanța sar
cinii de partid.

în municipiul Brașov
linca, inginer-șef cu problemele de 
producție, îi revine sarcina „de a 
participa la elaborarea unor mate
riale pentru ședințele de birou și 
plenarele comitetului de partid". Că 
ceilalți membri de partid aflați în 
fruntea serviciilor și secțiilor au de 
regulă sarcina de partid de a răs
punde permanent de buna desfășu
rare a muncii în domeniile și locurile 
de muncă respective.

Ce concluzie se desprinde după 
parcurgerea cu atenție a conținutu
lui acestor sarcini de partid ? Apare 
limpede faptul că sarcinile de partid 
încredințate comuniștilor cu munci 
de răspundere, cu. excepția celor ce 
se referă la activitatea de propa
gandist, ori au un conținut formal, 
ori sînt o dublare a unor atribuții 
ciare de serviciu. Nu se găsesc oare 
în întreprindere probleme nesoluțio
nate, care să solicite mai mult ca
pacitatea comuniștilor cu munci de 
răspundere, spiritul lor revoluțio
nar ? Se găsesc și încă numeroase. 
In acest an, de pildă, trebuie identi
ficate soluții și adoptate măsuri cit 
mai operative pentru creșterea pro
ductivității muncii cu aproape 20 la 
sută față de 1983; pentru proiectarea 
și asimilarea unor produse noi, care 
să asigure întreprinderii contracte 
atît-pentru piața internă, cit și ex
ternă ; pentru asigurarea stabilității 
forței de muncă și creșterea califi
cării ei. Or, cum s-a văzut, rezolva
rea unor asemenea probleme de

Cum se prezintă situația, vizînd 
aceeași problemă, la nivelul organi
zațiilor de bază 7 Constatările în 
două din cele mai mari organizații
— cele din secțiile roți pentru trac
toare și produse pentru menaj — 
relevă și mai clar faptul că în 
această privință se cer un elort și 
o muncă de calitate, în profunzime, 
care să înlăture orice tendință de 
formalism și improvizație.

Biroul organizației de bază din 
secția roți pentru tractoare obișnu
iește să întocmească anual, după 
discuțiile individuale, o fișâ-sinteză 
asupra activității fiecărui comunist, 
care cuprinde date referitoare la 
vîrstă, pregătirea profesională, sarci
na de partid avută anterior, reco
mandarea făcută de birou și sarcina 
de partid încredințată. Necesitatea 
acestei fișe ? „Să se constituie într-o 
oglindă în care să ne privim atent
— ne spune Constantin Spirea, se
cretarul biroului organizației de 
bază — cînd repartizăm sarcini noi 
comuniștilor". Frumos gîndit, fru
mos spus. Dar cum se aplică în 
practică ? Să parcurgem cîteva fișe 
cu sarcini repartizate comuniștilor. 
Florea Bobaiță : „Maistru bine pre
gătit profesional. Comunist cu ex
periență, exigent și combativ. Sar
cina de partid : să controleze cali
tatea reparațiilor efectuate la utila
jele din secție și să informeze pe
riodic in adunarea generală de 
partid". Se apreciază de toți cel de

față că această sarcină de partid 
concretă a avut și are o eficiență 
pozitivă prin modul serios în care 
este îndeplinită, prin implicațiile ei 
directe asupra activității secției atît 
în ce privește creșterea răspunderii 
comunistului Bobaiță, cît și a celor
lalți comuniști față de calitatea re
parațiilor. A trebuit însă să par
curgem toate, cele 89 de fișe pentru 
a găsi acest exemplu concret, con
vingător. Pentru că la ceilalți comu
niști, la majoritatea lor, deși fișa- 
sinteză oferă informații precise, sar
cinile de partid sînt repartizate in
tr-un mod extrem'»'de general. Iată 
un singur exemplu din multe de 
acest fel. Pe comunistul Pavel Con- 
stantinescu, biroul organizației de 
bază îl apreciază și pentru faptul că 
„este unul dintre cei mai buni me
seriași, care are o mare capacitate 
de a inova", dar îi stabilește ca sar
cină de partid cerința general valabi
lă de „a-și ridica permanent cunoș
tințele profesionale".

In cealaltă secție, produse pentru 
menaj (secretar adjunct al biroului 
organizației de bază, tovarășul Ion 
Stroe), modul de gîndire și reparti
zare a sarcinilor de partid vădește o 
înțelegere eronată a rolului acesto
ra. Practic, totul se rezumă la un 
tabel cu numele membrilor de partid 
în dreptul cărora sînt trecute drept 
„sarcini de partid" funcțiile pe care 
le dețin pe linie de partid sau 
obștească și echipele din care fac 
parte. Atît și nimic altceva !

...Revenim în final la instruirea de 
care aminteam la început. Cele rela
tate de la I.M. Brașov, unde se 
aprecia că există o experiență bună, 
au convins, credem, comitetul mu
nicipal de partid atît asupra necesi
tății unei instruiri aprofundate în 
acest domeniu, și nu a unei simple 
enunțări a cerinței de a se repartiza 
sarcini tuturor comuniștilor, cît și 
asupra promovării mai frecvente a 
schimbului de experiență, a dialogu
lui între secretarii de partid pe 
această temă, a exercitării unui con
trol sistematic, exigent în organiza
țiile de bază asupra modului în care 
este tradusă in fapt cerința subli
niată cu putere de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu Ia consfătuirea de la 
Mangalia din vara anului trecut : de 
a se încredința tuturor comuniștilor 
sarcini concrete — modalitate prin 
care se asigură participarea nemij
locită a acestora la înfăptuirea hotă
rîrilor partidului, a politicii sale.

Constantin PRIESCU

• INITIATIVE • FAPTE © ACȚIUNI
De la o critică constrzictivă 

la o propunere eficientă
Cadre bune ai 

dacă știi să le formezi
— Venise la mine după 

ședința aceea mai intîi 
maistrul, apoi și o filatoa
re din secție — își amin
tește secretara comitetului 
de partid, Margareta Pol- 
baci, de la întreprinderea 
„Textila" din BAIA MARE. 
Fiecare mi-a mărturisit a- 
celași lucru ; cînd Maria 
Dîrjan ia cuvintul in a- 
dunarea de partid unii co
muniști din secție sînt ne- 
voiți să-și plece capul. Mă
riei insă n-au ce-i reproșa. 
Are perfectă dreptate. Dacă 
toți ar fi exigențl ca ea, am 
avea mai puține neajunsuri 
la calitate.

— Și ce voiau de fapt 
cei ce veniseră să „recla
me" ?

— Veniseră, evident, cu 
gînduri bune. Spuneau că 
intr-o unitate industrială 
relativ nouă, dar foarte 
mare, cu un efectiv de 
peste 7 000 de oameni 
ai muncii, combativita
tea comunistă este necesa
ră, are efecte binevenite.

Ce a dezvăluit tînăra 
Maria Dîrjan de la secția 
preparație în adunarea 
respectivă de a stîrnit atîta 
vilvă ? Să o ascultăm chiar 
pe ea ; „Una din mașinile

la care lucrez avea o mică 
defecțiune. I-am explicat 
mecanicului că piesa defec
tă trebuie executată din 
nou și cu mare precizie. 
El însă a făcut-o de mîn- 
tuială. M-am supărat foc. 
De aceea, în adunarea ge
nerală respectivă am pro
pus ca biroul organizației 
de bază și conducerea 
secției să constituie o 
comisie care să verifice la 
fiecare utilaj starea tehnică, 
pentru ca reparațiile să fie 
făcute la timp și de cali
tate".

Comisia aceea, adăugăm 
noi, șira făcut pe deplin 
datoria, și pentru că Maria 
a deschis și altora ochii 
asupra nivelului scăzut de 
exigență prin care se efec
tuau reparațiile. Dar a de
terminat și creșterea răs
punderii organizației de 
partid, care a cerut meca
nicilor comuniști să infor
meze periodic asupra mo
dului în care își îndepli
nesc sarcinile de partid și 
profesionale. Simplu, fără 
multe planuri de măsuri, 
fără analize peste analize. 
Și lucrurile au început să 
intre pe făgașul normal. 
(Gheorghe Susa).

Pe platforma industrială 
din municipiul BOTOȘANI, 
formația de lucru a mais
trului Constantin Alexa de 
la întreprinderea meca
nică este (considerată o 
formație etalon. Iar afir
mația este sprijinită cu 
argumente : productivitatea 
cea mai înaltă, nici un 
rebut, faptul că tinerii 
muncitori sînt cei mai iscu
siți „cititori" de documen
tații tehnice. Unii, din afara 
colectivului, au emis și 
ipoteza că ar fi vorba de 
o formație de elită, consti
tuită din cei mai buni 
muncitori. „O asemenea 
idee nici nu ne-a trecut 
prin cap, ne-a mărturisit 
Mihai Condurachi, secre
tarul comitetului de partid 
din unitate. Dimpotrivă, 
majoritatea celor de la 
sculărie aici au învățat me
serie. în schimb, ori de 
cîte ori sîntem nevoiți să 
întărim'o altă secție trans
ferăm oameni din această 
formație".

Care este totuși expli
cația acestei „formații-eli-

tă“ ? Cu cîtva timp în urmă, 
cînd formația era ea insăși 
o „problemă", comunistul 
Constantin Alexa, maistru, 
recunoscut pentru pregăti
rea profesională și politică, 
pentru aptitudinile sale 
organizatorice, a primit sar
cina de partid de a pre
lua conducerea acestui co
lectiv. Opinia sa, exprima
tă in prima adunare gene
rală a organizației de bază: 
„Pregătirea profesională 
este, in cazul nostru, una 
din necesitățile stringen
te ale colectivului. Deci 
trebuie să ne asumăm ca 
sarcină de partid preocu
parea de a ne forma ca
drele de care avem nevoie. 
Nu ni le aduce nimeni din 
altă parte". Iar în ziua ur
mătoare, personal a în
ceput să se ocupe de ma
terializarea celor stabilite 
în forul comuniștilor.

O sarcină de partid pe 
care a înțeles s-o îndepli
nească cu toată răspunde
rea nu o zi-două, ci pînă 
la asigurarea eficienței ei 
maxime. (Silvestri Ailenei).

Noi „izvoare” pentru 
creșterea productivității muncii

Economii, da ! Dar nu și de idei...
Sarcinile stabilite de con

ducerea partidului de a 
reduce la maximum im
porturile, de a folosi din 
plin inteligența proprie au 
devenit obiective concrete, 
In primul rînd, pentru co
muniști.

— Cu ce fapte probați a- 
ceastă atitudine a comu
niștilor din organizațiile 
dv. de bază ?

Interlocutori, Ion Șerban, 
secretarul comitetului de 
partid din întreprinderea 
județeană de transport 
local, și Radu Mihnea, 
secretarul biroului organi
zației de bază din Institu
tul de cercetări marine, 
ambii din CONSTANȚA. 
Primul argumentează con
cret : „Inginerul comunist 
Ion Crețu și alții ca el — 
și avem mulți din aceștia 
— n-au făcut economie 
de... gîndire nici ziua, nici 
noaptea. Pînă au gă^t so
luții pentru a asimila și

executa, cu forțe proprii, 
peste 100 de repere, pe 
care pînă nu de mult le 
procuram din import. O 
economie valutară de pes
te 6 milioane lei. în
curajați de aceste rezul
tate, pentru anumiți co
muniști am stabilit chiar 
sarcini de partid concrete 
în această privință". „Chiar 
dacă nu ne măsurăm re
zultatele în milioane — 
continuă ideea și cel deral 
doilea — inteligența noas
tră a început s-o înlo
cuiască pe cea... importa
tă". Argumente ? Aparatu
ra ecoacustică de detectare 
a bancurilor de pești, de 
urmărire a comportării in 
apă a sculelor de pescuit, 
de determinare a parame
trilor hidrologici ai apei — 
și fiecare din dispozitivele 
ce intră în componența a- 
cestor aparate costă cîte 
1 500 dolari — se fabrică 
acum în institut. (P. Con
stantin).

Pentru colectivul de mun
că al întreprinderii de con
strucții nave și utilaj teh
nologic din TULCEA, prin
cipala problemă pentru rea
lizarea planului de produc
ție pe acest an o constituie 
creșterea productivității 
muncii. „în acest an, la 
nivelul întreprinderii noas
tre productivitatea muncii 
trebuie să sporească cu 
aproape 50 la sută — ne 
spunea maistrul Vasile 
Popa, secretarul organiza
ției de bază din secția pre
lucrări mecanice. Este anul 
cînd vom trece pe scară 
largă la producerea vapoa
relor de înaltă complexi
tate. Pe lingă introducerea 
progresului tehnic, de care 
beneficiază fiecare la locul 
său de muncă, fiindcă uni
tatea noastră este dotată 
cu mașini și instalații de 
mare productivitate, se cere 
să întărim mai mult disci
plina. De aceea, organiza
ția noastră de partid a 
dezbătut în mai multe rin- 
duri modul cum se respec
tă disciplina de producție 
în secție. Adunarea gene

rală din luna ianuarie, de 
exemplu, i-a criticat sever 
pe acei comuniști care nu 
au participat cu toată răs
punderea la realizarea sar
cinilor de plan, nu s-au 
constituit în exemple în ce 
privește întărirea disci
plinei în muncă. Au fost 
puși în discuția biroului 
organizației de bază și 
maiștrii care au obținut 
rezultate slabe cu forma
țiile lor de muncă".

Efectele acestei acțiuni 
întreprinse de biroul orga
nizației de partid nu au 
întîrziat să apară. Odată cu 
stabilirea unor sarcini con
crete atît pentru membrii 
biroului, de a se ocupa 
pe schimburi de întărirea 
muncii de educație, de 
respectarea disciplinei, cît 
și pentru maiștri de a re
partiza comenzi și de a 
urmări îndeplinirea lor de 
către fiecare muncitor, se 
constată că s-au găsit noi 
„izvoare" de creștere a pro
ductivității muncii. In luna 
februarie productivitatea 
muncii în secția respectivă 
va spori cu aproape 30 la 
sută. (Neculai Amihulesei).

ENERGIA ELECTRICĂ - RIGUROS GOSPODĂRITĂ, SEVER ECONOMISITĂ!
Cum acționează consiliul popular 

și cetățenii din Satu Mare pentru 

reducerea consumurilor energetice cu
în perioada care a trecut din acest 

an, județul Satu Mare s-a înscris 
constant cu' economii de energie elec
trică in sectoarele direct productive 
și cu anumite depășiri în consumul 
casnic.. Ce se intimplă oare în zona 
„de mijloc", dintre aceste două prin
cipale categorii de consumatori, res
pectiv în sectorul consumului de in
teres public : unitățile de prestări 
servicii, de comerț, de mică indus
trie ? Aceasta a fost una din proble
mele luate în discuție incă de la sfir- 
șitul lunii ianuarie de către biroul 
Comitetului județean de partid Satu 
Mare. în urma unei analize temei
nice, pentru a se depista în cel mai 
scurt timp rezervele și posibilitățile 
existente, s-a indicat, intre altele, e- 
fectuarea unor controale insistente 
pe rețeaua acestor mici consumatori.

Am pornit in acțiune prin munici
piul Satu Mare împreună cu una din 
echipele constituite sub coordonarea 
consiliului de control muncitoresc al 
activității economice și sociale, con
statările redîndu-le sintetic în cele 
ce urmează :

ARGUMENTE PENTRU EXTIN
DEREA ILUMINATULUI SECTORI
ZAT. în diferite unități controla
te am întîlnit nu puține „izvoa
re" de risipă de energie electri
că datorate cuplării mai multor 
corpuri de iluminat la un singur în
trerupător. Unitatea nr. 44 de coman
dă și vinzare de articole de marochi- 
nărie a cooperativei „Munca" ocupă 
doar o mică încăpere care ar putea fi 
iluminată cu un singur tub fluores
cent. în loc de asta, mica incintă era 
inundată de razele a două corpuri de 
iluminat mari.

— Nu pot să aprind sau să sting 
numai unul, nu am cum — ne spune 
Iolanda Pop, lucrătoarea prezentă în 
unitate.

— De ce nu ați demontat corpu
rile suplimentare ?

— Pentru că mai am un motiv să 
le țin aprinse și ziua. Trebuie să a- 
trag atenția trecătorilor de pe stradă 
că unitatea este... deschisă (!?■)

Oare la cooperativa „Munca" nu se 
știe că reclama luminoasă constituie 
acum un lux mult prea mare pentru 
situația energetică ? Nu era mult mai 
simplu și necostisitor să se fi afișat 
pe ușă sau in vitrina unității un car
ton pe care să fie scris mare cuvin
tul „deschis" ? Ori, pentru atragerea 
clientelei, să se pună o altă reclamă, 
neluminoasă ?

Echipa de control a constatat exces 
de iluminat și in unități cu încăperi 
mari, dar folosite numai parțial, la 
anumite ore. Cauza : neaplicarea sis
temului de iluminat sectorizat. Și cît 
de simplu s-ar putea rezolva prin 
instalarea citorva comutatoare sepa
rate 1 Că nu există absolut nici un

impediment in rezolvarea acestei 
probleme, a dovedit-o și situația in- 
tilnitâ la secția de croitorie de serie 
din strada Ștefan cel Mare a coope
rativei „îmbrăcămintea". Aici, în 
unele ateliere de la etajele I și II 
funcționau din plin zeci de tuburi 
fluorescente, din care unele absolut 
inutil. Pe palierul de lingă ferestre, 
spre exemplu, pătrundea lumină 
naturală arhisuficientă pentru nevoi
le procesului de producție și totuși 
erau aprinse și lumini. Luminau, fără 
să fie nevoie, și tuburile din dreptul 
unor mașini care nu se aflau în func
țiune, atît in atelierele menționate 
cit și la sala de croit. Croitoreasa 
Ecaterina-Chiraly ne spunea : „Și pe

să contravină bunului mers al pro
ducției. Răspunsul interlocutorului 
nu poate fi calificat altfel decit ca 
izvorind dintr-o lipsă de înțelegere 
adecvată a cerinței de a economisi 
energia electrică.

CONSUM ÎN PLUS DE DRAGUL... 
ESTETICII ? Ipostaza micului cen
tru de comandă inundat de lu
mină ca să atragă atenția nu a 
constituit decît o modestă intro
ducere la alte constatări ale co
misiei. La unitatea cu autoservire 
din complexul „Dacia" și la unitatea 
„Cafe-tabac-bar" — ambele ale ofi
ciului județean de turism — sau la 
magazinul de mercerie din Piața Li
bertății, al întreprinderii comerciale

MĂSURA EFICIENTEI: 
KILOWAȚII ECONOMISIȚI 
Constatările unei echipe de control prin magazine 

și unități de servicii

noi ne doare că se consumă energie 
mai mult decit trebuie. Dar dacă 
vrem să întrerupem lumina furniza
tă de tuburile de lingă fereastră, a- 
tunci se sting și celelalte din partea 
mai întunecoasă a sălii și nu mai pu
tem lucra în condiții corespunzătoare. 
Ar trebui separate circuitele, dar asta 
e datoria electricianului nostru".

— Puteți rezolva acum, pe loc, se
pararea circuitelor electrice în vede
rea sectorizării iluminatului ? — il 
întrebăm pe electricianul secției, Fa- 
zekas Imre.

— Cum să nu ? Nimic mai simplu, 
ne răspunde acesta dezinvolt.

— De ce nu ați făcut-o pînă acum 1
— Pentru că nu mi s-a spus.
Făcînd abstracție de faptul că, prin 

înseși atributele sale de serviciu, e- 
lectricianul trebuia să acționeze pen
tru raționalizarea consumului de e- 
nergie, fără să fie „împins din spa
te", ne-am dat seama că nici la ni
velul unor compartimente de condu
cere din cooperativă imperativul eco
nomisirii nu a fost, ori pare să nu fi 
fost înțeles. Ce altă concluzie 
am putea desprinde din replica ros
tită ritos de șeful serviciului produc
ție al cooperativei, Ludovic File, a- 
tunci cind i-am adus la cunoștință 
constatările noastre. „Noi trebuie să 
asigurăm producție, nu energie elec
trică!" Dar nimeni din cei veniți in 
control nu-i propusese măsuri care

pentru mărfuri industriale, risipa de 
curent a fost justificată cu motivări 
de ordin... estetic. Astfel, echipa a 
constatat că vizibilitatea necesară 
efectuării operațiilor la casa de mar
caj din localul cu autoservire „Dacia" 
era destul de precară, dar nu pentru 
că s-ar fi montat vreun bec de mică 
putere, ci pentru că era substanțial 
diminuată de abajururi prea mate, 
confecționate după criterii prioritar 
estetice. Lucrătoarele de la magazi
nul de mercerie (Ileana Andreica, 
Ileana Duczon) ne-au mărturisit că 
puternicele tuburi de neon, montate 
pe plafonul foarte înalt, mascate de 
sticle mate, nu asigură luminozitate 
nici cît să se distingă culoarea nastu
rilor. întrebate dacă au semnalat si
tuația, ne-au răspuns că tovarășii din 
conducerea întreprinderii n-au sub
scris la o modificare (coborîrea tu
burilor, indepărtarea sticlelor mate), 
deoarece ar dăuna... esteticii. în 
treacăt fie zis, in cazul de 
față estetica era îndoielnică, însă, 
independent de aceasta, se vede 
treaba că la nivelul conducerii uni
tăților menționate nu s-a înțeles 
că prioritară este reducerea drastică 
a consumului de energie, oriunde 
este posibil.

Chiar dacă echipa de control a dat, 
încă de la încheierea raidului, suges
tii și sarcini concrete, consemnarea

acestor aspecte nu a devenit lipsită 
de interes. E vorba de a se înțelege 
că spiritul de riguroasă economie 
trebuie să rămînă întotdeauna pre
zent, devenind un mod de a gindi al 
factorilor răspunzători.

Nu trebuie să se considere că efor
tul de a înlocui anumite „formule" 
de iluminat ar fi prea mare irî ra
port cu economia de energie care 
s-ar ciștiga. O asemenea gindire este 
eronată, energia electrică avînd o va
loare intrinsecă mult mai mare decît 
cea din tarifele în vigoare.

Desigur, în zecile de unități con
trolate echipa a depistat și alte as
pecte decît cele prezentate. Bunăoa
ră, in multe unități din rețeaua coo
perației meșteșugărești, a comerțului 
etc., duminicile se află tot timpul în 
funcțiune iluminatul de veghe, fără 
ca acesta să fie întrerupt pe perioada 
zilei. Au fost întîlnite însă și excep
ții lăudabile. Spre exemplu, la unita
tea de dulciuri condusă de respon
sabila Octavia Racolța, iluminatul de 
veghe era și este asigurat efectiv nu
mai pe timpul nopții, curentul intre- 
rupîndu-se singur, cind nu.e nevoie 
de el, cu ajutorul unui „releu de 
timp" la orele la care este programat 
de personalul unității. Ar fi bine ca 
astfel de relee să funcționeze la cît 
mai multe unități.

Nu sint deloc neglijabile nici dove
zile de lipsă de spirit gospodăresc in 
sens mai larg, care influențează și 
ele consumul de energie. De exem
plu, atelierul de coafură din Piața 
Libertății nr. 3 se situa la polul opus 
al preocupărilor pentru... estetică, 
dar și la acest pol consumul energe
tic „înghețase" la nivelul dintotdeau- 
na. De ce ? Lumina tuburilor fluo
rescente străbatea anevoie prin sti
clele mate, a căror opacitate era spo
rită de stratul de praf neșters de 
multă vreme. Ca să fie învinsă lipsa 
de transparență a prafului, funcționa, 
desigur, un număr mai mare de tu
buri decît ar fi fost, practic, 
necesar.

Cu toate că ne-am convins pe teren 
de eficiența acțiunii de control, am 
cerut și părerea tovarășului Ludovic 
Hajdu, instructor al consiliului mu
nicipal de control muncitoresc, coor
donator al activității respective :

— Intrînd in posesia rezultatelor 
controalelor, adoptăm măsurile de 
rigoare. Dacă la începutul campaniei 
luam măsuri numai la sfîrșitul lunii 
respective, acum procedăm mai efi
cient și acționăm imediat, după fie
care control in parte. încercăm să 
fim cit mai prompți in a urmări și 
sprijini acțiunile pentru reducerea și 
economisirea severă a energiei elec
trice.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scinteii"

buzău: Risipa a
La exact o lună după apariția articolului „Cine este 

bun gospodar in întreprindere nu poate fi risipitor 
acasă" („Scinteia" nr. 12 886 din 28 ianuarie a.c.) — 
in care constatam că, in timp ce in sectorul industrial 
se înregistrau economii de circa 3 000 MWh, în cel 
casnic depășirile creșteau de la o zi la alta, ajungind 
în ziua de 27 ianuarie la 6 MWh — revenim la 
aceeași temă. Cu o primă consta
tare : articolul nu a rămas fără 
ecou. Mobilizați de organele de 
partid și de stat din județul Buzău, 
mulți cetăfeni și-au revizuit atitu
dinea și, după cum ne informează 
tovarășul ing. Dumitru Marin, di
rectorul I.R.E., in perioada 1—28 
februarie a.c., la consumul casnic 
s-a înregistrat o economie de 16 
MWh. Respectiva „răsturnare de 
situație" demonstrează că reduce
rea cu 50 la sută a consumului 
este pe deplin posibilă, fără ca 
aceasta să impieteze asupra des
fășurării in condiții normale a activității in gospodă
riile populației.

Nu este mai puțin adevărat că și comisiile energe
tice, care acționează în cartierele din municipiul 
Buzău, din orașul Rimnicu Sărat și in mediul rural au 
efectuat in această perioadă controale mai susținute 
caracterizate prin exigență și fermitate in aplicarea 
măsurilor stabilite de consiliul popular județean. 
Cu concursul nemijlocit' al organizațiilor componente 
ale Frontului Democrației și Unității Socialiste s-au 
identificat și generalizat noi soluții de reducere sub
stanțială a consumului de energie electrică, s-a pre- 
intimpinat apariția unor surse de risipă. Echipele de 
control ale intreprinderii de specialitate i-au deter
minat pe cetățeni să achiziționeze și să monteze 
automate și tuburi fluorescente pentru iluminatul

fost înlăturată
scărilor, al unor încăperi din locuințe, numărul aces
tora sporind, față de aceeași perioadă a anului tre
cut, cu peste 30 la sută. In același timp, specialiștii 
întreprinderii au oferit cetățenilor și alte soluții de 
economisire in funcție de amplasarea locuințelor, de 
compartimentarea acestora, fără să fie afectat gradul 
de confort. De asemenea, se cuvine menționat și 

faptul că Direcția comercială jude
țeană a asigurat in toate magazi
nele de profil întregul necesar de 
becuri și lămpi fluorescente de 
puteri mici, automate de scară și 
microintrerupătoare pentru deba
rale, realizate de mica industrie 
buzoi ană.

Din păcate, echipele intreprin
derii furnizoare au avut surpriza 
să constate în această lună — e 
drept, in cazuri izolate — chiar 
sustrageri de la înregistrarea con
sumului, incorectitudini cu conse
cințe foarte neplăcute pentru

buzunarele celor in cauză. în fața probelor de ne
contestat, au plătit sume destul de mari cetățeni 
ca Ștefan Balotă și Aurel Gheorghe din Pănătău, 
Gheorghe Moldoveanu și Costea Dumitrache din 
Padina. Numai în perioada 1—8 februarie, prin 
recalcularea costului energiei electrice consumate 
fraudulos s-au recuperat peste 40 000 de lei. „E drept 
ca acești cetățeni să plătească — ne spunea tovarășul 
Dumitru Marin. Dar nu prin recuperarea unor astfel 
de sume se asigură echilibrul energetic al țării, ci 
prin folosirea chibzuită a acesteia, la strictul necesar 
și in limita cotelor precis stabilite. Imperativul strin
gent al acestei perioade este unul singur : gospodă
rirea cu maximă exigență a energiei electrice, cea 
mai sigură sursă de economisire".

Stelian CHIPER corespondentul „Scinteii"
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PREGĂTIREA EXEMPLARĂ A CAMPANIEI AGRICOLE DE PRIMĂVARĂ
Locul specialistului agricol

- acolo unde se pun bazele recoltei
în fermele de legume se produc 

milioane de răsaduri
în dimineața zilei de 10 februarie, 

la cooperativa agricolă de producție 
din Bălușeni, județul Botoșani, se 
recepționa următorul anunț telefo
nic : „Drumurile sînt înzăpezite, nu 
avem nici un mijloc de transport. 
Pînă se va restabili, circulația, rămi- 
nem în Botoșani, lucrînd la întoc
mirea planului de producție". Comu
nicarea o făcea Vasile David, ingi- 
nerul-șef al unității, iar „persoana I 
plural" includea pe ceilalți agro
nomi navetiști — Cecilia Ciornei, 
Costică Blagan și Anton Clopotaru, 
ultimii fiind, „șefii" celor trei ferme 
vegetale ale cooperativei. Se întîm- 
pla pentru prima dată — și numai in 
această comună botoșăneană — o 
asemenea situație ? A fost utilizată 
perioada respeotivă pentru întocmi
rea planului, așa cum se comunica ? 
Dar în celelalte zile ale lunii, în cp 
măsură specialiștii din Bălușeni — 
și nu numai de aici — au participat 
efectiv la pregătirea apropiatei cam
panii agricole de primăvară ? Iată 
doar cîteva întrebări ce au determi
nat ancheta efectuată la Bălușeni și 
în celelalte unități agricole din con
siliul agroindustrial Stăuceni.

„Cînd inginerul e lingă noi, altfel 
merge treaba". Ninsorile abundente 
și viscolele începute la 9 februarie 
au durat până acum • cîteva zile. Și 
nu doar la Bălușeni sau pe aria lo
calităților limitrofe, ci în cea mai 
mațe parte a județului. Dar tocmai 
situațiile mai dificile impun prezen
ța specialistului, a cunoștințelor și 
atribuțiilor sale organizatorice. După 
înzăpezire primul care „a făcut 
drum" pîntă la instalația de apă a 
fermei .zootehnice din comuna Roma 
a fost Gheorghe Luțuc, inginerul-șef 
al cooperativei agricole. A organizat 
apoi o formație specială pentru des
zăpezirea căilor de acces, spre graj
durile pentru bovine și pătulele oi
lor, a adunat £efii celor cinci ferme 
„de cîmp" petntru a stabili „planul 
de bătaie în condiții speciale". Re
zultatul ? în perioada la care ne re
ferim cooperatorii din Roma au 
transportat pe cîmp 780 tone îngră
șăminte naturale, au semănat 3 200 
metri pătrați de răsadnițe și au efec
tuat curățiri de pomi pe 17 hectare. 
Concomitent, mecanizatorii au în
cheiat reparațiile la toate mașinile 
și tractoarele din dotare, iar condu
cerea cooperativei a stabilit în amă
nunt amplasarea culturilor, tehnolo
giile ce vor fi folosite, repartizînd 
planul de producție pe ferme și echi
pe. Completăm acest tablou cu un 
alt aspect. L-am căutat zilele trecu
te, la sediul cooperativei agricole 
din Curtești, pe ing. Nicolae Belei, 
șeful fermei vegetale nr. 2. „îl găsiți 
la ieșirea din satul Orășeni, ni s-a 
spus. A reluat lucrările la desecări". 
Cu greu l-am identificat printre cei 
47 de cooperatori care săpau un ca
nal., „Cînd inginerul e lîngă noi, alt
fel merge treaba" — ne-au spus cîți- 

va cooperatori. Și mergea, într-ade- 
văr, inginerul asigurîndu-ne că în- 
tr-o'Zi-două urma să se pună capăt 
excesului de umiditate ce s-ar crea 
prin topirea zăpezii pe o suprafață 
de 60 hectare ce va fi semănată în 
curînd cu sfeclă de zahăr. Răspun
sul cooperatorilor avea însă un tîlc : 
încrederea reciprocă dintre ei și 
specialistul lor, participarea, împreu
nă, oriunde și oricînd este nevoie, 
constituie principala sursă a rezul
tatelor pozitive ale acestei ferme. Iar 
explicația e valabilă și pentru coo
perativele agricole de producție din 
Roma și Stăuceni.

Calitatea lucrărilor din primăvară 
— asigurată in secțiile de mecani
zare. L-am întrebat pe ing. Lazăr 
Turceac, 'directorul S.M.A. din con
siliul agroindustrial : Garantați că au 
fost făcute reparații de bună calitate

BOTOȘANI

pentru campania de primăvară ? „în 
secțiile de mecanizare din Cristești, 
Curtești, Nicșeni, Roma și Stăuceni 
garantez fără nici o reținere. Am 
îndoieli pentru secțiile din Bălușeni, 
Unțeni și Răchiți". Aflăm și motivul 
acestei departajări. Pentru prima se
rie de localități, specialiștii coopera
tivelor agricole de producție s-au a- 
flat mereu alături de mecanizatori, 
pe durata efectuării reparațiilor. 
Pentru cea de-a doua... Dar iată cî
teva consemnări direct de la sursă : 
„Eram pe punctul de a încheia re- 
condiționarea brăzdarelor de la se- 
mănătorile ce vor inaugura campa
nia, cînd a trecut pe la noi inginerul- 
șef Dumitru Dăscălescu. S-a uitat la 
ele, le-a măsurat, a solicitat să adu
cem un brăzdar nou-nouț. Eroarea 
era evidentă, ar fi produs mari pa
gube densității culturilor. După trei 
zile întregul set a fost refăcut" — 
Ion Țîrmac, șeful secției de meca
nizate din Cristești ; „N-a fost zi din 
luna februarie ca măcar o oră-două 
inginerul-șef Pavel Buțincu să nu 
lucreze alături de noi. Cele mai difi
cile recondiționări le-am făcut îm
preună, cu documentațiile tehnice în 
față. Deunăzi, la recepția finală nu 
s-a descoperit nici o defecțiune și 
nici n-ar fi fost posibil" — Ion Ba
lan, șeful secției de mecanizare din 
Curtești. Ce-ar mai fi de adăugat ? 
Că datorită .insistențelor acelorași 
specialiști (ca și ale celor din comu
nele Roma, Nicșeni și Stăuceni) toți 
mecanizatorii din secțiile respective 
sînt localnici ; că învățămîntul pro
fesional al mecanizatorilor se desfă
șoară sub directa lor îndrumare..

Integrați in rîndul... ' navetiștilor. 
Nu intîmplător am ales .pentru a- 
ceastă anchetă consiliul agroindus
trial Stăuceni. Situarea unităților a

gricole ce-1 compun în jurul muni
cipiului Botoșani face ca mulți din
tre specialiști să facă naveta în oraș. 
Iar implicațiile acestui fapt sînt mult 
mai grave decît cele relatate la în
ceputul articolului. îndeplinirea în
datoririlor de inginer agronom nu
mai în timpul dintre două autobuze 
(ca să nu mai vorbim de zilele cînd 
acestea nu pot circula), delăsarea ac
ceptată de cei din jur și în primul 
rînd de organele locale constituie 
principala cauză a restanțelor mari 
înregistrate la ' pregătirea campaniei 
agricole de primăvară. La cooperati
va agricolă din Bălușeni s-au trans
portat pe cîmp doar 900 tone îngră
șăminte naturale din cele 2 500 tone 
prevăzute pe primele două luni ale 
anului. La aceeași unitate sînt mult 
întîrziate pregătirea și insămînțarea 
răsadnițelor. Nici măcar întocmirea 
planului de producție (cu care-și mo
tivau specialiștii lipsa de la serviciu) 
nu s-a făcut la timp. „Sînt patru in
gineri pentru cultura vegetală, dar 
majoritatea deciziilor de specialitate 
mă văd nevoit să le iau eu, împreu
nă cu șeful contabil" — ne mărturi
sea Dumitru Doroftei, președintele 
cooperativei agricole de producție. 
Astfel stînd lucrurile nu-i de mirare 
că producțiile medii obținute în a- 
nul trecut la Bălușeni (și la Răchiți, 
dealtfel) reprezintă cam o treime 
față de cele ale cooperatorilor din 
Roma sau Stăuceni. Ce se va intîm- 
pla în acest an ? — l-am întrebat pe 
Marcel Boro, inginerul-șef al consi
liului agroindustrial.

— în spiritul indicațiilor date de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
sfătuirea de lucru din decembrie 1983 
și de comun acord cu organele locale 
de partid și de stat, au și fost adop
tate unele măsuri. Specialiștilor de 
la Bălușeni li s-a pus în vedere ca 
cel tîrziu pînă la jumătatea lunii 
martie să se mute în localitatea res
pectivă. Inginerul-șef al cooperativei 
agricole din Răchiți a fost înlocuit 
din funcție, chiar zilele acestea, iar 
inginerul Gheorghe Zăiceanu, de la 
cooperativa agricolă din Curtești, a 
fost trecut pe un post de muncitor 
în ferma zootehnică. Avem în vedere 
și alte măsuri, dar aș vrea să fac și o 
precizare : consiliile populare comu
nale au datoria să se preocupe mai 
îndeaproape de soluționarea acestei 
probleme. Subliniez asta pornind de 
Ia un exemplu pe care ni-1 oferă 
chiar consiliul nostru agroindustrial, 
în timp ce în comunele Roma, Cris
tești și Nicșeni toți specialiștii sînt 
localnici, marea majoritate a celor 
din Bălușeni și Unțeni fac naveta in 
oraș. Vom acționa pentru legarea 
mai strînsă a specialistului de teren, 
pentru a purta răspunderea față de 
realizarea producției.

Siîvestri A1EENE1
corespondentul „Scînteii"

în acest an, în unitățile agricole 
din județul Bihor se vor cultiva 9 750 
hectare cu legume, suprafață de pe 
care urmează să se obțină o produc
ție de aproape 230 009 tone. „Spori
rea recoltei de legume se va realiza 
nu pe seama extinderii suprafețelor, 
ci prin creșterea randamentului la 
hectar — ne spung inginerul Petru 
Olaru, directorul Trustului horticol 
județean. în această privință există 
mari rezerve, mai ales in cooperati
vele agricole. Iată de ce urmărim, 
în mod deosebit, creșterea randa
mentului la hectar și in aceste uni
tăți. Legumele au fost amplasate pe 
cele mai potrivite terenuri, în fie
care fermă se asigură răsaduri de 
bună calitate și se urmărește ca teh
nologiile stabilite să fie respectate 
întocmai".

Concret, ce se întreprinde acum în 
unitățile producătoare de legume ? 
Poposim mai întîi la I.P.I.L.F. 
„Arovit" — Valea lui Mihai. La fer
mele Cherechiu, Buduslău, Sălacea și 
Valea Iui Mihai, numeroși oameni 
acopereau cu folie de polietilenă cele 
25 hectare spații protejate, unde ur
mează să se producă 75 milioane fire 
de răsad pentru cultura din cîmp. în 
flux continuu, atelajele transportau 
gunoiul de grajd necesar amenajării 
ultimelor pături calde pentru ardei 
și vinete. Toate lucrările se execu
tau sub supravegherea atentă a spe
cialiștilor. „Dezvoltînd experiența 
anului trecut, am organizat în așa 
fel munca îneît să realizăm recolte 
superioare — ne spune Coriotan 
Naghi, inginer-șef cu producția hor

ticolă. De exemplu, pe suprafețele 
pe care producem răsaduri, aplicăm 
în fiecare toamnă 150—200 tone gu
noi de grajd, bine fermentat, la hec
tar. Primăvara, cu aproape trei săp- 
tămini înainte de semănat, începem 
acoperirea solariilor, favorizînd în
călzirea solului. Tot înainte de se
mănat se pregătește terenul cu fre
za, admiristrîndu-se concomitent 
500 kg îngrășăminte complexe la

BIHOR

hectar. în acest fel obținem răsaduri 
de bună calitate".

Sub îndrumarea directă a specia
liștilor se muncește și în fermele în
treprinderii „Avîntui" din Oradea. 
Au fost reparate solariile, iar acum 
continuă în ritm susținut acoperirea 
lor. Din acest an, fiecare fermă își 
produce singură răsadurile, specia
liștii fiind direct răspunzători de ca
litatea lor. O atenție deosebită se 
acordă mecanizării lucrărilor. Pen
tru semănatul în solariile tunel, după 
modelul unei mașini experimentate 
la ferma nr. 1 Salonta, au fost exe
cutate alte trei mașini similare, care 
însămînțează fără să mai fie nevoie 
de acoperirea ulterioară cu mraniță 
a rîndului semănat.

Am zăbovit mai mult la C.A.P. 
Borș, unitate care a obținut anul tre

Lucrări de întreținere în livezile Stațiunii de cercetări pomicole Focșani
Foto : D. Constantinescu

cut, în medie, 26,4 tone legume la 
hectar. încă de la mijlocul lunii fe
bruarie, aici se repică răsadurile de 
ardei iute, varză timpurie, gulioare, 
roșii. Experiența anului trecut a de
monstrat că un răsad bun și vigu
ros asigură obținerea de producții 
timpurii. „Chiar și pe, cele 11 hec
tare de solarii putem realiza recolte 
mai mari — este de părere inginerul 
Richter Iosif, șeful sectorului legu
micol. în spațiile acoperite din timp, 
plantate în perioada optimă cu răsad 
de calitate bună, producția a fost de 
66,9 torie tomate la hectar. Din 
contră, acolo unde am întîrziat 
acoperirea solariilor și am plantat 
răsad alungit, producția a fost doar 
de 48,9 tone. Sîntem hotărîți ca, in 
această primăvară, toate lucrările să 
le executăm la timpul optim".

Se poate afirma că apropierea pri
măverii îi găsește mult mai bine pre
gătiți pe legumicultorii bihoreni. La 
această dată au fost revizuite inte
gral solariile. însămînțările pentru 
producerea răsadurilor se fac după 
grafic, astfel îneît să se. asigure eșa
lonarea producției. Cele 5,2 milioane 
fire de răsaduri pentru culturile 
extratimpurii și timpurii din solarii 
sînt repicate acum în cuburi și 
ghivece nutritive. în același timp, 
grădinarii fertilizează culturile de 
legume-verdețuri însămînțate din 
toamnă : spanac, usturoi, ceapă. Se 
asigură astfel condițiile necesare 
sporirii producției de legume.

loan I.AZA
corespondentul „Scînteii"

Fertilizarea terenurilor
(Urmare din pag. I)
fertilizate 107 000 hectare — 21 Ia 
sută din suprafața prevăzută. în 
întreprinderile agricole de stat din 
județele Iași și Prahova, precum și 
în cooperativele agricole din jude
țul Alba au fost fertilizate cu în
grășăminte chimice toate suprafe
țele destinate Culturii intensive de 
porumb. în schimb, tocmai in ju
dețele în care această cultură ur
mează să ocupe suprafețe aprecia
bile — Teleorman, Giurgiu, Arad — 
fertilizarea terenurilor respective 
este întîrziată.

Sfecla de zahăr. La acest capitol 
vom face o clasificare pe județe 
pentru a se vedea proporția in care 
au fost aplicate îngrășămintele pe 
terenurile destinate culturii sfe
clei de zahăr în cooperative
le agricole. îngrășăminte orga
nice : peste 50 la sută din supra
fața prevăzută — în județul Sibiu; 
între 25 și 50 la sută — în jude
țele Olt, Teleorman, Buzău, Timiș, 
Satu Mare, Dîmbovița, Vrancea, 
Hunedoara, Covasna și Harghita, 
restul județelor situîndu-se sub 25 
Ia sută. îngrășăminte chimice: peste 
50 la sută — in județele Dolj, Ti
miș, Vrancea și Covasna ; intre 25 
și 50 la sută — în județele Olt, Bu
zău, Arad, Mehedinți, Neamț, Alba, 
Hunedogra, Brașov, Harghita și 
Suceava; în celelalte județe, Supra
fețele fertilizate reprezintă sub 25 
la sută.

Cartofi. în cooperativele agricole 
din județele Dolj, Giurgiu, Ialomița, 
Călărași, Arad, Gorj, Caraș-Seve- 
rin, Vaslui, Sălaj și Bistrița-Năsăud 
nu s-au transportat deloc îngrășă
minte organice pe terenurile ce ur
mează a se cultiva cu cartofi în 
cultură intensivă (sau nu au comu
nicat ministerului de resort datele 
respective), în timp ce in județele 
Olt, Teleorman, Constanța și Har
ghita s-a încheiat această lucrare 
pe toate suprafețele prevăzute. Nu 
au aplicat deloc îngrășăminte chi
mice cooperativele agricole din ju
dețele : Giuț'giu, Ialomița, Călărași, 
Ârad, Mehedinți, Argeș, Vilcea,, 
Gorj, Caraș-Severin, Vrancea, Vas
lui, Sălaj și Bistrița-Năsăud, in 
timp ce aceleași județe care au 
încheiat fertilizarea cu îngrășă
minte organice — Olt, Teleorman, 
Constanța și Harghita — au apli
cat in întregime dogele .de Îngră
șăminte chimice prevăzute.

Se desprinde concluzia.că într-un 
șir de județe nu se acționează cu 
destulă răspundere pentru fertili
zarea cu îngrășăminte organice și 
chimice a terenurilor destinate cul
turilor intensive de porumb, sfeclă 
de zahăr și cartofi. Campania in- 
sămînțărilor se apropie și, de a- 
ceea, este necesar ca organele ju
dețene de partid și direcțiile agri
cole să întreprindă măsuri hotărîte 
pentru urgentarea lucrărilor de fer
tilizare, pentru asigurarea tuturor 
condițiilor de care depinde deplina 
reușită a culturilor intensive — ac
țiune de mare însemnătate eco
nomică.

__________________________________>

PERFECȚIONAREA CALIFICĂRII PROFESIONALE
- condiție esențiala a creșterii productivității și calității muncii

în acțiunea de ridicare a calificării profesionale â oamenilor muncii, 
accentul principal trebuie pus pe activitatea din unitățile economice, pe 
măsurile ce se iau aici pentru ca la fiecare Ioc de muncă, in fiecare com
partiment al producției să lucreze muncitori și specialiști cil mai bine 
pregătiți, buni cunoscători ai celor mai noi cuceriri ale științei și tehno
logiei din domeniul respectiv, capabili să contribuie din plin la înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor de pian. în acest sens, așa cum s-a Subliniat la 
recenta ședință a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., trebuie să 
fie intensificată activitatea de ridicare a calificării profesionale a muncito
rilor, maiștrilor și inginerilor, punîndu-se un accent deosebit pe buna or
ganizare a cursurilor de ridicare a calificării din întreprinderi, precum 
și pe perfecționarea activității de reciclare a cadrelor tehnice.

Ținind seama de aceste cerințe, am solicitat unor cadre de răspundere

din întreprinderi opinii privind experiența acumulată în domeniul pregătirii 
profesionale, observații cu privire la neajunsurile existente și măsurile ce 
trebuie întreprinse pentru situarea acțiunii de ridicare a calificării tehnico- 
profesionale a cadrelor la nivelul exigențelor formulate de conducerea parti
dului. In acest scop' am adresat următoarele întrebări :

1. Ce experiență ați dobîndit în domeniul perfecționării 
calificării profesionale ?

2. Ce neajunsuri se manifestă în acest domeniu ?
3. Ce propuneți pentru perfecționarea acțiunii de ridicare 

a calificării ?

„Prin cursuri de scurtă durată, temeinic 
organizate — cadru adecvat pentru asigurarea 

muncitorilor în meseriile deficitare"
EMIL ENACHE,

secretarul comitetului de partid 
de la întreprinderea mecanică navală 

Galați

Iîn condițiile in care numărul 
personalului muncitor din intre-' 
prinderea noastră a crescut de 

aproape A ori în perioada 1970—1984, 
este de la sine înțeles ce importanță 
prezintă ridicarea pregătirii profe
sionale a tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii'. Iată de ce consider 
deosebit de importante măsurile sta
bilite de Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. cu privire Ia inten
sificarea și perfecționarea pregătirii 
profesionale a muncitorilor, maiștri
lor și inginerilor. în ce ne privește, 
creșterea • numerică a personalului 
muncitor s-a asigurat și pînă acum 
prin școala profesională și liceul de 
specialitate din municipiul Galați. 
Totodată, am organizat cursuri de ca
lificare de scurtă durată la locul de 
muncă. în felul acesta, am asigurat 
necesarul de muncitori pentru anu
mite meserii pină de curînd defici
tare, cum sint turnătorii sau forjorii; 
în prezent acționăm pentru asigura
rea, în același mod, a necesarului de 
muncitori așchietori. Totodată, la ac
țiunea „Fiecare muncitor să răspun
dă de pregătirea profesională a doi 
ucenici", am antrenat alături de or
ganizațiile de partid și pe cele de 
sindicat și U.T.C. Am reușit, astfel, 
să realizăm in condiții bune sarci
nile pe care le avem cu un personal 
muncitor format în proporție de 70 
Ia sută din tineri și cu o pondere a 
femeilor de aproape 30 la sută.
4^ Ca principale deficiențe ale ac- 

luatului sistem de calificare re- 
marc faptul că absolvenții de 

liceu șînt încă deficitari la pre
gătirea practică, integrindu-se mai 
greu în producție. De asemenea, 
cursurile de scurtă durată, (8 luni), 
cu calificare la locul de muncă, nu 
rezolvă în condiții mulțumitoare pre
gătirea teoretică. Cele mai bune re
zultate le obțin muncitorii care pro
vin din școala profesională. Cit pri

vește activitatea de perfecționare a 
pregătirii profesionale a muncitori
lor, în ultimii doi ani am renunțat 
la desfășurarea ei în mod individual, 
organizind numai cursuri colective. 
Printr-o hotârîre a consiliului oame
nilor muncii din întreprindere, mun
citorii care nu au absolvit aceste 
cursuri nu participă Ia promovarea 
într-o nouă categorie de retribuție sau 
la acordarea de trepte. Consider că se 
desfășoară nesatisfăcător reciclarea 
personalului de specialitate, Ia aceste 
cursuri, organizate in prezent la ni
velul ministerului, neputind fi cu
prinși decit un număr mic, apro
ximativ 5 la sută pe an dintre ingi
nerii, subinginerii, tehnicienii și 
maiștrii din unitate.

„0 mai strînsă legătură cu cerințele actuale 
ale producției"

AUREL MITROFAN, 
director tehnic al întreprinderii 

mecanice Alba lulia

1 Problema calificării persona
lului muncitor, așa cum s-a 
subliniat iri ședința Comitetu

lui Politic Executiv ,al C.C. al 
P.C.R., este de o deosebită actuali
tate și importanță pentru întreprin
derea noastră, care a fost pusă in 
funcțiune relativ recent. In cazul 
nostru, principala sursă de cadre o 
constituie grupul școlar al unității, 
care dispune de un liceu industrial, 
o școală profesională și o școală de 
maiștri. Peste 70 la sută din perso
nalul Întreprinderii s-a calificat pe 
această cale. Clase întregi de absol
venți au intrat in producție la ace
leași 'locuri de muncă, fiind acum 
muncitori de nădejde. Ca atare, co
lectivul s-a închegat în timp scurt, 
iar faptul că in perioada școlari
zării elevii fac practică in unitatea 
noastră ^constituie un mare avantaj. 
Experiența noastră ilustrează cit de 
important este să se asigure imple-

3 Unele dintre propunerile pe care 
doresc să le fac decurg din 
observațiile critice de mai sus.

Mai întîi, este nevoie să se or
ganizeze mai bine practica elevilor 
din liceele industriale. De asemenea, 
socotesc necesar ca pregătirea pro
fesională a tinerilor muncitori să se 
realizeze numai prin școli profesio
nale și licee, iar perfecționarea pre
gătirii să se facă prin cursuri bine 
organizate la locul de muncă. Re
ciclarea personalului tehnic și de 
specialitate să se organizeze atît la 
nivel de minister, cit și la nivel de 
centrală industrială, pentru a putea 
fi cuprinși în această acțiune cît mai 
mulți specialiști. în căzui municipiu
lui Galați, care are în cadrul univer

sității o facultate de mecanică, secții 
de nave și' tehnologia construcțiilor 
de mașini, propun să se apeleze și 
la ajutorul cadrelor universitare. 
Comisiile inginerilor și tehnicienilor 
să aibă responsabilități mai mari in 
perfecționarea pregătirii specialiști
lor. (Dan Plăeșu).

tirea strînsă a pregătirii teoretice 
în școli cu practica in producție. In 
același timp, vreau să relev că nu 
am pregătit muncitori pentru o 
singură meserie — lăcătuș, turnă- 
tor-formator, modelor — ci pentru 
anumite locuri de muncă în care se 
cer cunoștințe complexe.

în ultimii ani, industria din 
țara noastră s-a dezvoltat 
mult, s-a diversificat profilul

ramurilor, întreprinderilor, profe
siilor. Au apărut profesii de strictă 
specializare. In raport cu aceasta, 
cursurile de pregătire profesională 
— îndeosebi cele din școlile pro
fesionale și de maiștri — se des
fășoară la un nivel accentuat teo
retic, prea general. Noi am încercat 
să înlăturăm această deficiență adu- 
cînd mai frecvent elevii în întreprin
dere, de multe ori în afara progra
mului școlar. Aceeași lacună a
teoretizării excesive afectează și
cursurile de reciclare a personalului 
tehnic, indiferent unde se desfă
șoară.

Apare necesar ca școala pro
fesională să aibă un pro
gram specific, adaptat cerin

țelor întreprinderii pentru care 
pregătește cadrele respective. Pro
filul orelor de pregătire pe spe
cialități să fie stabilit de unitățile 
industriale. Aceste ore "să fie pre
date în exclusivitate de către spe
cialiști din întreprindere, care lu
crează efectiv în producție și care

„Extinderea mai fermă a policalificării muncitorilor"
FLOREA CRĂCIUN, 

inginer-șef la intreprinderea 
de rulmenți Alexandria

1 Potrivit specificului întreprin
derii noastre, la cursurile de 
ridicare a calificării profesio

nale a fost cuprins, pe meserii 
și locuri de muncă, întregul per
sonal productiv. Cursurile s-au în
cheiat cu teste de verificare a cu
noștințelor teoretice și practice, 
pentru fiecare om al muncii. Urmă
rind creșterea .răspunderii pentru 
continua perfecționare profesională, 
la promovarea în categorii sau trep
te superioare de retribuție s-au luat 
în calcul rezultatele teslelor. Un 
accent deosebit punem pe acțiunea 
de policalificare. în acest sens a 
fost organizat, sub directa îndrumare 
a mecanicului șef, un curs de auto
matizare, urmat de mașiniștii din 
cadrul transportului intern. De ase
menea, au fost cuprinși 40 de mun
citori din toate secțiile, care au ca 
principală sarcină supravegherea lu
crului la linii tehnologice automate 
și care pot efectua, în același timp, 
și alte operații. Un curs asemănător 
a fost inițiat și pentru 36 de ma
caragii. în acest fel, concomitent cu 
asigurarea unei mai bune folosiri a 
timpului de lucru, am reușit să re
ducem personalul care lucra in a- 
ceste sectoare. în ce privește per
sonalul tehnic de specialitate, aces
ta a urmat trei cursuri de reciclare, 
coordonate dirfect de directorul teh
nic, inginerul-șef și directorul co
mercial.

2 Pentru înfăptuirea sarcinilor 
stabilite de Comitetul Politic
Executiv al C.C. al P.C.R. pri

vind intensificarea și perfecționa

cunosc cel mai bine nevoile pro
ducției. De asemenea, cel puțin 50 
la sută din activitatea practică a 
viitorilor muncitori să se desfășoare 
obligatoriu în întreprindere. Tot
odată, consider necesar ca reciclarea 
personalului tehnic să cuprindă și 
elaborarea unei anumite lucrări 
practice, care să soluționeze o pro
blemă tehnică sau organizatorică. 
(Ștefan Dinică). .

rea activității de ridicare a califi
cării profesionale, in continuare ne 
propunem să acționăm pentru creș
terea profunzimii și atractivitâții 
cursurilor, folosind mai mult ma
terial documentar, sporind astfel in
teresul cursanților pentru aceste 
forme de pregătire profesională. 
Concomitent, vom urmări să înlătu
răm neajunsurile de pină acum cu 
privire la calitatea și nivelul pre
gătirii profesionale, prin racordarea 
sistematică la cele mai noi realizări 
din lume în domeniul producției de 
rulmenți. De asemenea, nu sîntem 
incă mulțumiți de frecvența înregis
trată la aceste cursuri, existînd unii 
muncitori și chiar specialiști care 
mai consideră perfecționarea pregă
tirii profesionale drept facultativă. 
Iată de ce, pentru înlăturarea aces
tor neajunsuri 'socotesc necesară și 
o intensificare a muncii politico- 
educative.

3 Mult timp s-a considerat că 
pentru noii angajați, îndeosebi 
ingineri sau, subingineri, nu 

sint necesare acțiuni de perfecțio
nare a pregătirii profesionale. Or, 
noi am constatat că deși aceștia vin 
de pe băncile facultății cu bogate 
cunoștințe teoretice și chiar prac
tice, totuși, necunoscind bine spe
cificul întreprinderii, al proceselor 
tehnologice, se integrează mai greu 
în activitatea noastră concretă. Iată 
de ce cred că ar trebui instituită ca 
o regulă generală cuprinderea obli
gatorie a inginerilor și subingineri- 
lor stagiari, ca și a altor categorii 
de personal in acțiunea de perfec
ționare a pregătirii profesionale. 
(Stan Ștefan).

Anchetă realizată de
Ion TEODOR

(Urmare din pag. I)
număr mai redus de oameni ai 
muncii.

De asemenea, ridicarea continuă 
a calității producției — problemă 
fundamentală pentru întreaga 
noastră dezvoltare economică — 
nu poate fi concepută decit in 
strinsă legătură cu afirmarea unei 
noi calități in domeniul pregătirii 
profesionale. Se ințelege că dacă nu 
se asigură împrospătarea perma
nentă a cunoștințelor tehnico-ști- 
ințifice și profesionale, atit ale 
muncitorilor, cît și ale maiștrilor 
și inginerilor, întreprinderile nu 
pot ține pasul cu cerințele tot mai 
mari ale dezvoltării tehnicii. Iată 
de ce, Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. a stabilit 
ca, odată cu măsurile tehnice și 
organizatorice luate în vederea îm
bunătățirii nivelului tehnic și ca
litativ al producției, să fie intensi
ficată și perfecționată activitatea 
de ridicare a calificării profesiona
le a muncitorilor, maiștrilor și in
ginerilor, punindu-se un accent 
deosebit pe buna organizare și 
desfășurare a cursurilor de ridica
re a calificării din întreprinderi, 
precum și pe perfecționarea acti
vității de reciclare a cadrelor teh
nice. Comitetul Politic Executiv a 
stabilit să elaboreze o hotărire spe
cială in această privință, cuprin- 
zind sarcini și măsuri concrete de 
creștere a calității, inclusiv de ridi
care a calificării. în spiritul înal
tului democratism al societății 
noastre, această hotărire va 1'i larg 
dezbătută in fiecare întreprindere, 
in fiecare centrală și minister, in 
toate organele și organizațiile de 
partid, sindicale și de tineret, in 
toate colectivele de oameni ai 
muncii.

Este limpede că implicațiile pro
cesului de ridicare a calificării 
profesionale au o arie mai largă, 
acesta contribuind în permanență 
la perfecționarea activității fiecărei 
întreprinderi, a economiei în an
samblul ei. Un muncitor sau un 
specialist mai bine pregătit poate 
să-și manifeste plenar spiritul de 
inițiativă, să participe activ la actul 
de conducere colectivă, instituțio- 
nalizat de sistemul democrației 
noastre muncitorești. Tocmai de 
aceea, ridicarea calificării nu con
stituie un act profesional în sine, 
ci și un act politic major.

Practica arată că în colectivele în 
care problemele calificării sint tra
tate cu întreaga răspundere iar or
ganizațiile de partid urmăresc 
buna organizare a acestei acțiuni de 
mare importanță rezultatele sînt pe 
măsură. în același timp însă, se 
constată, pe alocuri, la conducerile 
unor întreprinderi o tendință de 
neglijare a activității de ridicare a 
calificării cadrelor de muncitori și 
specialiști. Apariția formalismului 
in desfășurarea acțiunilor care vi
zează perfecționarea pregătirii teh- 
nico-profesionale are ia bază o men

talitate greșită, dăunătoare. Urmă- 
rindu-se cu preponderență soluțio
narea unor probleme curente pri
vind desfășurarea producției, se cau
tă justificări pentru amînarea de 
pe o zi pe alta, de la o lună la alta 
a declanșării acțiunilor de ridicare a 
calificării cadrelor, care constituie 
nu numai o problemă de perspec
tivă, ci și una de permanentă ac
tualitate. Perfecționarea profesio
nală a oamenilor muncii trebuie să 
se afle mereu in preocuparea con
ducerilor întreprinderilor pentru că 
de acțiunile întreprinse în această 
direcție depind nemijlocit rezulta
tele de ansamblu ale fiecărei uni
tăți. în acest sens, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, arăta cu claritate: „Pro
blema pregătirii profesionale con
stituie una din cele mai importan
te căi pentru creșterea productivi
tății muncii, pentru o bună cali
tate a producției". Este limpede că 
sarcinile deosebite ce revin fiecărui 
colectiv de întreprindere în ce pri
vește sporirea producției și a pro
ductivității muncii, realizarea de 
produse cu un înalt nivel tehnic- 
calitativ, competitive nu pot fi în
deplinite decit în condițiile acor
dării unei atenții maxime și per
manente ridicării calificării între-' 
gului personal muncitor.

Revoluția ce se desfășoară în ști
ință și tehnică, transformarea pro
ducției dintr-un simplu proces de 
muncă într-un proces de aplicare 
tehnologică a științei, trecerea la 
autoconduccrea muncitorească, la 
autogestiunea economico-financia- 
râ, cerințele progresului econo- 
mico-social actual transformă pre
gătirea profesională — teoretică și 
practică — într-un imperativ per
manent. Dispunem, in această pri
vință, de un sistem unitar de pre
gătire, elaborat cu aportul hotărîtor 
și determinant ai secretarului ge
neral al partidului, sistem care cu
prinde cadrul organizatoric, institu
țional și metodologic. Funcționarea 
eficientă a acestui sistem unitar de 
pregătire și perfecționare a pregă
tirii profesionale la nivelul exigen
țelor actuale ale activității eco
nomice se impune ca una din 
principalele sarcini ale organelor și 
organizațiilor de partid, a organelor 
de conducere colectivă din între
prinderi, centrale și ministere.

Organizațiile de partid au da
toria să urmărească cu consec
vență cum sc înfăptuiesc sarcinile 
stabilite de conducerea partidului 
Plivind perfecționarea pregătirii 
profesionale, antrenînd, așa cum 
s-a subliniat la recenta ședință a 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. sindicatele și organizații
le de tineret din unitățile econo
mice in buna organizare și desfă
șurare a acțiunilor de ridicare a 
nivelului cunoștințelor tchnico- 
științifice și profesionale atît. ale 
muncitorilor, cit și ale maiștrilor și 
specialiștilor.

Dan CONSTANTIN
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Este necesar să se acționeze în mod energic pentru crește 
rea rolului disciplinelor sociale în pregătirea și formarea multi
laterală a tineretului, în înarmarea tinerei generații cu principiile 
fundamentale ale ideologiei și politicii partidului nostru, cu con
cepția materialist-dialeetică a clasei muncitoare despre lume și 
viață.

NICOLAE CEAUȘESCU

O apreciere deosebit de importantă formulată 
în ultimii ani de tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
referă la legătura inseparabilă dintre progresul 
societății românești in actuala etapă și ridicarea 
nivelului conștiinței oamenilor muncii. Activi
tatea stăruitoare desfășurată de partidul nostru 
pentru intensificarea activității politico-educative 
în vederea modelării unor puternice convingeri 
socialiste include ca o parte integrantă și pre
darea științelor.' sociale. Menirea acestor disci
pline este aceea de a contribui la formarea 
concepției despre lume și societate a tinerilor, 
la înarmarea lor cu principiile fundamentale ale

politicii partidului ; în același timp, disciplinele 
sociale se predau intr-o concepție unitară în 
toate ciclurile de învățămînt, la o virstă propice 
cristalizării convingerilor și idealurilor de viață, 
formării profilului moral și politic al tînărului.

Beneficiind de orientările și indicațiile date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, științele sociale 
- așa cum a reieșit și din recența Consfătuire 
organizată în Capitală cu cadrele didactice din 
domeniul științelor sociale din învățămîntul 
superior — și-au sporit în ultimii ani contribuția 
la formarea tinerei generații în spiritul concepției 
clasei muncitoare despre lume și viață, la solu

ționarea diferitelor probleme ale progresului 
nostru economico-social.

In cele ce urmează - pe baza cunoașterii 
preocupărilor și activității ce se desfășoară în 
această direcție în învățămîntul superior, a unor 
discuții cu cadre didactice, precum și a unor 
opinii exprimate în consfătuirea evocată - ne 
propunem să evidențiem cîteva dintre proble
mele a căror situare în prim planul atenției 
poate fi in măsură să contribuie la perfecțio
narea predării științelor sociale, la exercitarea 
plenară a rolului important ce le revine în 
societatea noastră.

„HOREA, CLOȘCA Șl CRIȘAN" „MUNCA OLARULUI"

Contribuție sporită
Ia educarea revoluționară a tineretului

Cerința intensificării educației re
voluționare a tuturor oamenilor 
muncii, subliniată cu atita pregnanță 
Ia Consfătuirea de lucru de la Man
galia trebuie să reprezinte axul prin
cipal al intregii activități din știin
țele sociale, obiectivul esențial în 
jurul căruia să fie structurată fieca
re lecție și activitate educativă.

O formă esențială de modelare a 
spiritului revoluționar o constituie 
întărirea spiritului militant al pre
dării, înțeles ca o adeziune din inte
rior la diferite teze și aprecieri, ca 
un atașament profund față de va
lorile și idealurile noastre. Iar pen
tru aceasta se cer înlăturate cu ho- 
tărîre practicile de a preda temele 
prin intermediul unor formulări ge
nerale. Or, dacă principala răs
pundere a predării științelor so
ciale este aceea de a forma 
structuri de gîndire și convingeri . 
partinice, atunci este limpede că ’ 
fiecare lecție trebuie să îmbrace for
ma unei argumentații temeinice, în 
scopul dezvăluirii logicii interne a 
unor legități, a determinațiilor pro
funde ale unor aprecieri, orientări, ; 
ale formării capacității de interpre
tare a tinerilor.

Un bun prilej pentru modelarea 
convingerilor tinerilor îl constituie 
integrarea profundă în lecții și 
cursuri a documentelor de partid, a 
aprecierilor secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, privitoare Ia fenomenele 
și procesele sociăl-pdKtice actuale;

Așa cum a reieșit din discuțiile 
purtate cu numeroase cadre didac
tice, în ultimul timp s-a acționat cu 
mai multă consecvență pentru valo
rificarea în procesul predării a ori
entărilor, aprecierilor și tezelor cu
prinse în documentele partidului 
nostru, precum și pentru dezbaterea 
aprofundată a măsurilor întreprinse 
de conducerea partidului în vederea 
perfecționării activității vieții cco- 
nomico-socialc.

Cadrele didactice, toți factorii edu- 
.caționali au primit un sprijin mai 
susținut din partea forurilor de re
sort, exprimat în restructurarea pro
gramelor școlare, editarea unor ma
nuale unitare, mult îmbunătățite

pentru toate treptele de învățămint, 
inițierea de schimburi de experiență 
și de dezbateri teoretice, organiza
rea cursurilor de perfecționare pen
tru cadrele didactice, dotarea unită
ților de învățămînt cu material di
dactic — planșe, grafice, filme, apa
rate de proiectare.

Persistă însă în unele locuri, ca o 
principală deficiență, așa cum s-a 
arătat și în cadrul recentei Con
sfătuiri cu cadrele didactice care 
predau științele sociale în învățămin- 
tul superior, insuficienta preocupare 
pentru a-i ajuta pe studenți să-și 
reprezinte structura unei teme, să 
sintetizeze unitar problematica ridi
cată de documentele de partid în- 
tr-un domeniu sau altul. O aprecie
re importantă a partidului, a secre
tarului general — arăta în această 
direcție prof." unlv. Nicolae Kalloș 
— trebuie să determine o re
structurare nu numai a temei 
respective, ci și a celor aflate 
în strînsă legătură cu aceasta. Cum 
să formezi Ia viitorii specialiști 
structuri de gîndire, adeziunea la di
ferite teze și orientări dacă nu ur
mărești implicațiile lor, care nu se 
reduc numai la o singură temă ?

Un rol deosebit în educarea revo
luționară, patriotică a tineretului îl 
deține — așa cum s-a subliniat și în 
consfătuirea amintită — cunoașterea 
realizărilor strălucite obținute de 
poporul nostru in anii socialis
mului. Tinerii care studiază azi in 
școli' șî-facultăți au crescut' în mijlo
cul realizărilor prestigioase obținute 
în anii Construcției socialiste, și mai 
ales în ultimii 20 de ani, sublinia 
prof. univ. Eugen Pfahoveanu. în
treaga activitate instructiv-educativă 
trebuie-să-și facă un țel principal din 
a explica elevilor și . studenților 
eforturile eroice pe care le-au cerut 
asemenea realizări. Și aceasta nu 
numai pentru a-i ajuta să-și repre
zinte clar dimensiunile efortului, as
pect și el foarte important, cit mai 
ales pentru a se convinge că ampli
ficarea acestor realizări presupune 
cel puțin aceleași eforturi susținute 
în continuare, că spiritul revoluțio
nar își păstrează pe deplin actuali
tatea.

noștințele și sentimentele sale, să 
dea un inalt sens activității și opțiu
nilor lui.

Disponibilități largi în direcția mo
delării convingerilor patriotice pre
zintă cunoașterea istoriei contem
porane a României, a realizărilor ei 
de prestigiu. Avem încă mari datorii 
față de prezentarea realizărilor deo
sebite cu care astăzi fiecare oraș al 
țării se poate mîndri — aprecia prof, 
univ. dr. Gheorghe I. Ioniță. înlătu

rarea acestei deficiențe reale ar avea 
un cîștig științific — acela de a pre
zenta istoria noastră în mod unitar 
pină la zi, și totodată unul educativ. 
Pentru că această cunoaștere nu tre
buie să se limiteze la simple vizite, 
ci să includă dezbateri privind 
eforturile pe care le-a presupus o 
asemenea grandioasă operă construc
tivă, datoria de a o continua, de a o 
îmbogăți.

Dezvoltarea gindirii economice
Timpul de studiu este numai o 

etapă menită să pregătească tinerii 
pentru viață, să le faciliteze inte
grarea în activitatea socială. în lumi
na acestui adevăr capătă o impor
tanță deosebită ancorarea lecțiilor de 
științe sociale în realitățile econo
mice din țara noastră, valorificarea 
mai activă a experienței de viață a 
tinerilor dobîndită în cadrul practicii 
în producție în scopul formării la 
aceștia a unei temeinice gîndiri eco
nomice. Și în acest domeniu rezul
tatele sînt inegale. în multe unități 
de învățămînt din București, Timi
șoara, teme cum ar fi cele legate de 
productivitatea muncii, costurile de 
producție sînt predate pe baza date
lor culese de studenți din întreprin
deri. Există in acest mod de a con
cepe cursul un cîștig teoretic indis
cutabil, acela că studenții folosesc 
noțiunile ca instrumente de analiză 
și evaluare, își dezvoltă capacitatea 
de a gîndi economic, de a observa 
corelațiile dintre diferitele laturi ale 
activității economice. Cu acest pri
lej tinerii pot cunoaște;: totodată, ■ 
preocupările intense existențe in fie
care unitate pentru afirmarea facto

rilor calitativi ai dezvoltării econo
miei. Astfel, viitorii specialiști se 
formează încă din timpul anilor de 
școală în spiritul exigențelor superi
oare pe care le pune partidul in fața 
activității economico-sociale.

în același timn, in unele facultăți 
există încă tendința de a folosi, în 
cadrul lecției, sporadic, cite un 
exemplu, de a nu fundamenta per
manent aprecierile generale pe date 
și fapte din viață, pe demonstrații 
concrete, riguroase, care să contri
buie la dezvoltarea gindirii econo
mice a tinerilor.

într-o serie de facultăți și chiar 
centre universitare, cum ne-au do- 
vedit-o investigațiile făcute, legătu
rile profesorilor de științe sociale cu 
organismele de sinteză, participarea 
la desfășurarea muncii de partid nu 
este întotdeauna la nivelul cerințe
lor actuale. Este de la sine înțeles 
rolul participării și cunoașterii ne
mijlocite de către cadrele didactice 
a realităților vieții social-politice, 
a preocupărilor diferitelor colective 
ale județului și localităților respec
tive in principalele domenii ale ac
tivității.

Catedrele de științe sociale -
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centre de dezbateri și de modernizare
a predării

Formarea unor puternice convingeri
patriotice, comuniste

O profundă semnificație pentru în
treaga activitate educativă din școli 
are aprecierea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind rolul istoriei în 
educarea patriotică, socialistă a oa
menilor muncii, așezarea învățămin
telor sale Ia baza întregii activități 
teoretico-ideologice și politico-edu
cative. Un progres considerabil s-a 
realizat în această privință prin in
troducerea in planurile de invățămînt 
ale tuturor facultăților și specializă
rilor a cursului de probleme fun
damentale ale istoriei României.

Numeroase cadre didactice cu care 
am discutat, numeroși studenți au 
remarcat ca deosebit de poziti
vă intensificarea eforturilor pen
tru aprofundarea și înțelegerea pro
ceselor fundamentale ale istoriei 
poporului nostru, pentru incorpo
rarea și valorificarea mai acti
vă a tezelor și aprecierilor din do
cumentele de partid în tratarea unor 
asemenea probleme de cardinală im
portanță, precum etnogeneza și con
tinuitatea poporului nostru, rădăci
nile adinei ale unității noastre, evo
luția neîntreruptă a culturii sale ma
teriale și spirituale, formarea state
lor feudale și rolul lor ca centre de 
coeziune, a civilizației românești, per

manența luptei pentru unitate și 
continuitate. Pași însemnați s-au fă
cut și in ceea ce privește asigurarea 
tratării unitare a istoriei poporului 
nostru — in spiritul concepției stră
lucite a secretarului general al 
partidului — prin prezentarea ca
racteristicilor sale definitorii în 
spațiu și timp, prin integrarea or
ganică în istoria României a miș
cării muncitorești și comuniste, a 
luptei eroice a clasei muncitoare 
pentru libertate șl dreptate socială.

Cerința educației patriotice impli
că răspunderi sporite pentru cadrele 
didactice atît în direcția tratării 
științifice a acestor probleme, prin 
valorificarea activă și integrală a 
aprecierilor partidului, a celor mai 
recente descoperiri ale istoriografiei 
noastre, cit și a modelării sensibili
tății tineretului studios în lumina 
marilor idealuri ale poporului nostru. 
O bună educație patriotică trebuie să 
facă din' marile învățăminte și idea
luri ale istoriei noastre naționa
le, ale momentelor și evenimente
lor din istoria omenirii, hotărîtoare 
pentru progresul acesteia, „mate
ria primă“ a convingerilor studen
tului, matricea personalității lui, 
care să încadreze unitar toate cu

Un rol deosebit de important in 
perfecționarea activității din dome
niul științelor sociale — au relevat 
numeroși participanți la ancheta în
treprinsă de noi pe această temă —- 
revine catedrelor de profil, atît. in 
ceea ce privește munca de cercetare, 
cit și modernizarea predării în 
direcții cum ar fi : orientarea poten
țialului de cercetare pe probleme 
fundamentale, organizarea de dezba
teri cu caracter științific axate pe 
teme actuale, pe modalitățile ’de in
tegrare a unor aprecieri noi în lec
ții, inițierea unor acțiuni concrete 
în scopul generalizării experienței 
pozitive în desfășurarea unor lecțil- 
dezbateri, a unor lecții-dialog.

Catedrele noastre trebuie să de
vină mai active din punct ele vedere 
științific — arăta prof. univ. dr. 
Gheorghe AI. Cazan. Apariții edito
riale mai însemnate, teze și curente 
noi trebuie să fie mai întii discu
tate și lămurite în catedră, inclusiv 
posibilitățile de tratare a lor în 
cursuri.

Realitatea este că viața științifică 
a catedrelor constituie un indiciu al 
activității de cercetare desfășurată 
de membrii ei. Dacă, de pildă, ca
tedra de filozofie a Politehnicii 
bucureștene. organizează periodic 
dezbateri pe teme care concen
trează eforturile majorității cadrelor 
didactice, aceasta se datorează fap
tului că înseși aceste cadre au pre
ocupări științifice comune sau ase
mănătoare, că există din partea con
ducerii catedrei o preocupare con
stantă de a menține interesul in 
jurul problematicii respective. Și 
cazurile ar putea fi. înmulțite cu 
exemplul catedrelor de filozofie de

la A.S.E., de la facultatea de profil 
din Cluj-Napocă și București etc. 
Dar și cu cele ale unor catedre care 
nu au teme comune de cercetare, nu 
desfășoară in mod sistematic dezba
teri, pe teme de actualitate, lucru 
reflectat in nivelul unor cursuri, in 
sărăcia informației etc.

Obiectiv complex, educația revolu
ționară nu se poate limita la spațiul 
unei lecții, la mădul cum iși însu
șesc tinerii diferite aprecieri și teze 
teoretice. Activitatea educativă tre
buie să urmărească — așa cum au 
relevat numeroase cadre didactice in 
discuțiile pe această temă — modul 
cum se regăsesc acestea în comporta
mentul tinerilor, in atitudinea lor 
in școală, cit și în societate. 
Tocmai de aceea, fiecare lecție 
și activitate educativă desfășurată nu 
numai de profesorii de științe socia
le, ci de toate cadrele didactice, tre
buie orientată pentru a modela perso
nalitatea tînărului în lumina princi
piilor noastre despre lume și viață, 
așa cum subliniază partidul, secreta
rul său general, cum impun cerin
țele progresului nostru economico- 
social. ‘

Iată cîteva considerații șl sugestii 
reieșite din investigațiile și discuții
le cu specialiști purtate pe această 
temă. Desigur, acestora li se pot și 
trebuie să li se adauge numeroase 
altele, in vederea perfecționării con
tinue a activității in acest domeniu, 
a îmbunătățirii predării științelor so
ciale, ridicării acesteia la nivelul 
exigențelor și răspunderilor formulate 
de secretarul general al partidului 
nostru cu privire la munca în acest 
domeniu.

Paul DOBRESCU

Odată cu trecerea ano
timpurilor și virstelor, ma
estrul Ion Vlasiu a adunat 
nu doar mărturii ale unei 
munci fără odihnă, ci 
exemplare ale unei arte 
puse mereu in slujba fo
cului npstins al vieții, al 
oamenilor pe care i-a iubit 
și admirat. Cuvintul, culoa
rea, formele sculpturii sau 
uneltele graficianului i-au 
fost aproape în această ten
tativă, mereu reînnoită, de 
a sublinia cu ajutorul lor 
adevărul, speranța, bucuria, 
durerea, frumusețea. „O 
întrebare care mi se pune 
mereu de unii și de alții, 
firească intrucîtva — scrie 
Ion Vlasiu în prefața expo
ziției sale recent deschise in 
sălile Dalles — este cum și 
de ce sculptez, pictez, 
scriu? Eu cred că sînt le
gate una de, alta, se susțin 
și se completează, dar cu o 
condiție: să fii sincer, a- 
dinc in sinceritate". Există 
in creația maestrului Ion 
Vlasiu dincolo de această 
continuă pendulare intre 
mijloace de expresie foarte 
diferite, pe care, in chip 
unic la noi, le-a abordat cu 
egală dezinvoltură, această A 
adincă sinceritate. O since
ritate capabilă să ne arate 
că arta înseamnă transfi
gurare, interpretare, desco
perire de raporturi inedite, 
tulburătoare, între istorie 
și prezent, îngemănare re
ciprocă a realului și idea
lului, continuă inter-relație 
intre mimesis și imaginar, 
punct de incidență între eul 
artistic și marile adevăruri 
fundamentale.

Motivele cunoscute ale 
artei lui Ion Vlasiu pre
zentate acum într-o suges
tivă și impresionantă sinte
ză se dovedesc o dată mai 
mult capabile să definească 
personalitatea acestui ar
tist, complexitatea preocu
părilor sale subliniată în 
atiteă ringuri de -exegezele 
ce i-au fost inchinate. Re- 
ferindu-se de curînd — cu 
prilejul popasului aniver
sar al celor 75 de ani im- 
pliniți — la lupta sa con
tinuă cu materia, fie ea cu
vintul, culoarea, marmura, 
bronzul, piatra, lutul, lem
nul „pentru a-i da o sem
nificație, și a o face să vor
bească, să zboare și să cin- 
te“, poetul Ion Brad preci
za : „S-a scris mult, dar nu 
destul încă, despre opera 
lui de om neliniștit, de tip 
renascentist, cunoscător și 
stăpin pe toate genurile ar
tei sale, ale cărei rădăcini 
le-a căutat și le-a in'fipt 
definițiv in civilizația noas
tră cea mai veche, in pri
mul rind in arta populară 
țărănească, aducindu-le 
printr-un efort lucid și 
continuu la formele de ex
presie cele mai moderne, 
cu nedezmințit simț al e- 
chilibrului. Amestecul de 
real și fabulos, de epic și 
liric, de filozofie și obser
vație directă a vieții, sesi
zabil încă din prima sa ex
poziție de la Tirgu Mureș 
și din prima sa carte, «Am

plecat din sat-, a continuat 
să-i anime, de 50 de ani în
coace, toate lucrările". Sînt 
calități pe care privitorul 
de acum al expoziției le 
poate descifra de la vitrina 
cu cărți care te intimpină 
la intrarea în expoziție — 
cărți printre care recunoști 
nu numai „Am plecat din 
sat“ (ediția din 1938), ci și 
„Drum spre oameni", „O 
singură iubire", „In spațiu 
și timp", precum și nume
roase volume pentru copii 
— la formele sculpturii in 
care a sublimat imaginația 
sa creatoare, de la imagi
nea monumentelor care 
dau farmec și personalita
te unora dintre orașele 
noastre la universul fasci-

în primul rind la sculptură 
va trebui să observăm am
ploarea problematicii pro
puse și rezolvate, bogăția 
tematico-narativă și varie
tatea mijloacelor, a mate
rialelor care i-au dat for
mă. De la portrete realiza
te cu o fină intuiție a psi
hologiei modelului Ia evo
carea unei istorii pilduitoa
re, a unor mituri și figuri 
reprezentative pentru cul
tura noastră, de la „Fante
ziile rustice" și „Ritmurile 
asimetrice" la „Cosmoide", 
deși extrem de diverse, 
sculpturile sînt rodul unei 
analize sensibile și lucide, 
analiză străbătută de aspi
rația de a supune realitatea 
unor legi interioare. Lucea-

Eroii istoriei 
si ai construcției socialiste 
-eroi ai artei militante 
însemnări pe marginea expoziției

ION VLASIU din sălile Dalles

nant al culorii, de la efigii 
cu putere exemplară pen
tru istoria și cultura noas
tră la desene spontane, 
studii de atelier, revelatoa
re pentru un ințreg demers 
artistic. Există in ageste 
imagini o simplitate eloc
ventă, intens expresivă, o 
siguranță a liniei abrupte, 
colțuroase, sintetice, rezu
mative, capabile să trans
mită o anumită intensitate 
vitală. Reluate în mai mul
te variante, motivele pictu
rii și sculpturii grupate de 
artist în mai multe cicluri 
exprimă căutările, neliniș
tile, exigențele artistului 
față de sine, față de arta 
sa. Toate aceste exemplare 
de artă reunite în expoziția 
la care ne referim se do
vedesc capabile să ofere o 
imagine clară asupra zone
lor de virf ale artei lui Ion 
Vlasiu, să-i puncteze virtu r 
țile meditative in legătură 
cu existența în general și 
cu cea socială cu deosebire, 
reliefindu-i temeinicia ar
tistică a sentimentelor pa
triotice, puterea de a relua 
și adinei teme majore, in
spirate de eroica noastră 
istorie. Horea, Cloșca și 
Crișan, Aurel Vlaicu, A- 
vram Iancu, 1907, Mihai 
Eminescu, George Coșbuc, 
Petru Maior sint. doar cîte
va teme prin care este afir
mată o solidaritate care îm
brățișează umanul sub mul
tiplele și variatele lui as
pecte. Și pentru a ne referi

farul, Zamolxis, Deceneu, 
Socrate, Homer, Pann — 
concepute într-o organică 
armonie a volumelor, lim
bajul laconic, dar atit de 
sugestiv al „Stihiilor", „Ie
lelor" sau „Pietrelor de 
hotar", compoziția clară, 
armonioasă a „Miresei" sau 
a portretelor lui Nicolae 
Bălcescu, Simion Bărnuțiu, 
Coșbuc, Alecsandri, Emi
nescu, ritmurile puternice 
care clădesc imaginile a- 
proape emblematice ale e- 
roilor răscoalei de la 1907 
sau Horea, Cloșca și Crișan 
sint doar cîteva exemple în 
care expresia plastică a 
fost subordonată reliefării 
unor teme capabile să tre
zească in conștiința privi
torilor intime legături și 
asociații. De la finețea mo
delajului în portrete in care 
figura umană apare ca păs
trătoare și transmițătoare a 
unor sensuri vitale, perma
nente, la lucrări care ex
primă un acut sentiment al 
istoriei românești, de la lu
crări care se înscriu in fer
tila și îndelunga tradiție a 
sculpturii în lemn la studii, 
machete și variante ale u- 
nor monumente ridicate la 
Piatra Neamț, Tirgu Mureș, 
Reghin, Oradea, Galați, 
Băilești, Blaj, Satu Mare, 
lucrările sint învestite cu 
sensuri simbolice. Ele ne 
atrag parcă atenția că în 
sculptură nu există sponta
neitate, ci o lungă și minu

țioasă condiționare, că a- 
ceastă Întreagă arhitectură, 
de volume se stabilește pe 
baza unor rațiuni profunde 
menite să transmită mate
riei brute raporturi emoțio
nale. Observator atent și 
interpret pasionat a tot 
ceea ce înseamnă spirituali
tatea românească, privită 
acum și mereu ca o sursă 
de originalitate și frumos, 
Ion Vlasiu a interpretat cu 
sensibilitate contemporană 
creațiile pămintului natal. 
Sugestiile artei populare 
extrem de bogate in jude
țul Mureș au fertilizat o 
gindire artistică lucidă, o 
sensibilitate fremătătoare, 
capabile să sondeze in pro
funzime mesajul plin de 
forță al gindirii populare. 
Preferința pentru ritmurile 
simple, pentru urma direc
tă, aspră a tăieturii de dal
tă, ce a mușcat in adinci- 
me fibra lemnului, rigoarea 
și monumentalitatea multor 
lucrări transmit un senti
ment primar și robust, ne 
demonstrează faptul că fol
clorul nu este doar un ele
ment de tradiție, că el poa
te fi un factor de înnoire, 
nu exterior și lăturalnic, ci 
organic implicat in proce
sul creației moderne.

în peisajul mirific al Bis- 
trei Mureșului sau în reali
tatea diurnă a atelierului 
său bucureștean, Ion Vla
siu, pictorul, a descoperit 
motive care au oferit artei 
sale datele prime ale con
strucției picturale. „în spa
țiu și timp", „Istorie", 
„Portret", „Oameni și 
locuri", „Toate culorile" sînt 
ciclurile mari care adună 
în jurul lor numeroase lu
crări de pictură, lucrări în 
care de fiecare dată moti
vul a fost convertit în vi
brație cromatică de stenică 
luminozitate. Unduirea 
molcomă a dealurilor, per
spective montane, casa bu
nicilor din Ogra, toamna Ia 
Bistra, farmecul învăluitor 
al anotimpurilor petrecute 
în mijlocul naturii, flori și 
compoziții, oamenii pe care 
i-a îndrăgit atit, revelatoa
re portrete, imagini ale is
toriei, toate indică faptul 
că, asemenea sculpturii, pic
tura reprezintă pentru Ion 
Vlasiu locul de întrepă
trundere și metamorfozare 
a unor energii biologice și 
spirituale, prilej de a inte
gra o artă de sensibilitate 
cromatică in primul rind 
intr-un echilibru al vitali
tății și rațiunii.

Dincolo de rigorile, de o 
necesară simplificare im
pusă de tehnici ale graficii, 
desenele — în creion și căr
bune, în tuș și cerneală, ca 
și desenele colorate — țin 
aceeași dreaptă cumpănă 
între evocarea realistă și 
stilizarea lucidă.

Expoziția din sălile Dair
ies ne prezintă creația pro
fund originală și patriotică 
a unei mari personalități a 
artei românești contempo
rane.

Marina PREUTU

Un izvor mai puțin explorat
pentru valorificarea resurselor locale

cinema
® Prea cald 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 08 58) — 8,30; 12,15; 14,15; 16; 18; 20. 
G 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; 
20,1Ș, 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.
® Alarmă în Deltă — 15,30; 17,30,
Miezul fierbinte al plinii — 19,30 : 
PACEA (60 30 85).
(?) Capcana mercenarilor — 16; 18,
Miezul fierbinte al plinii — 20 : PRO
GRESUL (23 94 10).
© Astă-seară dansăm în familie : 
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11.15; 13,39; 
15,45; 18; 20.
6 Mama — 9; 11; 13; 17,15, Atenție Ia 
gafe — 15.15: 19,15 : DOINA (16 35 38). 
0 Nea Mărin miliardar : TIMPURI

NOI (156110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45;, 20.
© 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.
® Scuzați, dv. vedeți fotbal ? : MUN
CA (21 50 97) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Cind o să vină tata : POPULAR 
(35 15 17) — 15,30; 17,30; 19,30.
Q Cancan frenetic: BUZEȘTI (50 43 58)
— 15,30; 17,30; 19,30.
@ Fără panică, vă rog : DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
® 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.
© 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
RIȚA (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.
© Domnișoara Noorie : EXCELSIOR 
(65 49 45) - 9; 11,15; 16; 18,15; 20,15,
FAVORIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; ?0,15, GLORIA (47 46 75) —
9,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
© 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- 
CARA (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
O Teatrul Național (14 71 71, sala 
„Ion Vasilescu“) : Gimnastică senti
mentală (amînat din 21. II) — 19;
(la clubul uzinelor „23 August*4) : 
Gaițele — 18.
© Filarmonica „George Enescu44 
(15 68 75, Ateneul Român) : Seară 
Schubert — 19.
© Opera Română (13 18 57) : Bărbie
rul din Sevilla — 17.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Mam’zelle Nitouche — 19.

0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Mobilă și durere — 19; (sala Grădina 
Icoanei, 12 44 16) : Tartuffe —• 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Mania pos
turilor — 15; Fluturi, fluturi — 19.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Tres
tia ginditoare — 19,30.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe- 
țitoarea — 19.
0 Teatrul „Nottara44 (59,31 03, sala 
Magheru) : Jocul de-a vacanța — 
19,30; (sala Studio) : Acești îngeri 
triști — 19.
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 

■14 72 34) : Nu ne naștem toți la aceeași 
virstă — 19,30.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase44 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sînt 
al dv. — 19,30.
© Ansamblul „Rapsodia română44 
(13 13 00) : La izvor de dor și cintec 
— 18,30.
0 Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) : 
Pinocchio — 14; Hoțul de vulturi — 
19.
0 Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77) 
Noul nostru vecin — 10; Anotimpuri
le minzului — 17; (sala din str. Doam
nei nr. 1) : Puiul — 10.
0 Circul București (11 01 20) : Carna
valul stelelor — 16,30; 19,30.
0 Studioul de teatru al T.A.T.C. 
(15 72 59) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19.

Arhivistică — această știință a 
istoriei — se ocupă prin excelentă 
— așa spun dicționarele — cu or
donarea, clasificarea, conservarea 
unor documente, acte etc. Aflind 
acestea, poți crede că activitatea pe 
acest tărim are un rol mai puțin 
dinamic, nu participă direct la fră- 
mintările cotidiene, la eforturile de 
înnoire economico-socială. Poate 
și din această cauză s-a vorbit pu
țin sau deloc despre munca arhi- 
viștilor. Prin ce a realizat pină 
acum, colectivul Filialei Prahova al 
Arhivelor Statului vine să infirme 
o atare părere. Munca sa de cerce
tare. de migăloasă triere a infor
mației vechi, de luminare a trecu
tului spre binele prezentului — ac
țiuni despre care vrem să amintirii 
aici — îl situează într-o deplină 
actualitate, incadrindu-I în efortul 
general pentru valorificarea cit mai 
bună a bogățiilor solului și subso
lului românesc, folosirea la ma
ximă eficientă a rezervelor locale 
existente in fiecare județ. După o 
muncă tenace de luni șl luni in cer
cetarea și selectarea exigentă a do
cumentelor aflate în arhiva județu
lui, s-a strins un bogat material pri
vitor la zonele petrolifere din Pra
hova și împrejurimi. S-a organizat 
apoi la Ploiești o discuție de lucru 
cu cadrele de specialiști, geologi, 
vechi sondori de la Trustul petro
lului din Boldești, din schelele 
Prahovei, ale Dîmboviței, din alte 
localități din zonă. Astfel, s-au 
dat la iveală informații despre 
surse de țiței puțin sau deloc 
cunoscute specialiștilor, nevalori
ficate in prezent. Acest materi
al valoros de arhivistică^ i-a în
demnat pe oamenii petrolului să 
facă noi investigații pe teren, mă
surători. să-și redimensloneze pla
nurile despre sursele de țiței din

zonă. Cei de la sonde, găsind țiței, 
mergînd pe urmele documentelor 
de arhivă, au ținut să mulțumească 
filialei respective, rugindu-i pe 
arhiviști să continue studiul lor in 
trecut și 6ă le dea noi informații 
despre resursele de țiței. Directo
rul Mihai Rachieru ne mărturisea 
că arhiviștii, prin mulțumirile care 
le-au fost adresate, au primit un 
nou imbold in căutările lor și in 
curind un bogat material informa-

CONSEMNĂRI

tiv va fi pus din nou la dispoziția 
petroliștilor.

O altă acțiune, poate singulară 
pină acum în sprijinirea economiei 
județului : la Consfătuirea pe țară 
a președinților consiliilor populare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu dădea 
indicația de a 6e acorda micii in
dustrii, artizanatului o mai mare 
atenție, cu scopul valorificării su
perioare a materiilor prime locale, 
in vederea satisfacerii cerințelor de 
bunuri de consum. Filiala din Plo
iești și-a propus să-și aducă și ea 
contribuția la realizarea acestui im
portant deziderat economic. A inten
sificat cercetările începute încă în 
anii trecuți, strîngînd o mulțime de 
documente, mărturii despre îndelet
nicirile artizanilor prahoveni. S-au 
prezentat informații-document care 
atestă existența în mediul urban șl 
rural al județului de materii prime 
care in prezent nu sint valorificate 
superior sau chiar deloc. Astfel, s-a 
evidențiat că in multe localități — 
nu e loc să le enumerăm — oame
nii prahoveni, avînd piatră, lut, ar
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gilă din abundență, iși realizau ma
teriale de construcție pentru ei și 
pentru comercializare. în localitatea 
Tăriceni, de pildă, in 1888 existau 
peste 80 de cuptoare de var, la Fi- 
lipeștl — 34 de varnițe. la Brebu — 
cu 50—60 de ani in urmă — se 
realizau anual circa 300 000 de că
rămizi, la Ciumați existau 70 de 
ateliere de olărie. în județul Pra
hova numărul atelierelor de olărit 
era de 530. Din păcate acum 
în multe localități enumerate 
de arhiviști. oamenii nu mai 
valorifică rezervele locale. Seri
cicultura, o altă îndeletnicire de 
bază a bunicilor, astăzi se practică 
prea puțin ; țesutul pînzei de bo- 
rangic și confecționarea unor fru
moase marame — mîndrie pentru 
locuitorii din trecut de la Bordeni, 
Aricești-Rahtivani, Dițești — de a- 
semenea aproape că nu se mai 
practică astăzi. S-a vorbit și des
pre frumoasele țesături de in și 
cinepă ale străbunicelor, de atelie
rele de prelucrare a lemnului de 
către oamenii de la munte, de .ro
tarii, potcovarii, fierarii străluciți 
din Drajna, Cerașu, Comarnic. Do
cumentele au atras atenția și asu
pra numeroaselor iazuri, bălți cu 
pește, cursuri de apă pentru folo
sirea forței motrice și altele. Tot 
acest bogat material de arhivă t a 
surprins pur și 6implu. i-a pus pe 
ginduri pe cei ce se ocuDă cu mica 
industrie în județ. Dezbaterile au 
fost incitante, fructuoase.

Activitatea Filialei Arhivelor Sta
tului din Prahova, prezentă nemii- 
locit în preocupările actuale pen
tru sporirea calității vieții și mun
cii. se cere îmbogățită, generalizată, 
sprijinită.

Constantin
corespondentul

CĂPRARU
„Scinteii"
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Excelenței Sale Domnului HUGH SPRINGER
Guvernator general al Barbadosului

BRIDGETOWN
Cu ocazia instalării dumneavoastră in inalta funcție de guvernator 

general al Barbadosului, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu mulțumiri amabilul mesaj de bune urări adresat de Exce
lența Voastră cu ocazia Zilei naționale a țării noastre. Ca răspuns la caldele 
sentimente prietenești exprimate, am plăcerea să vă transmit, la rîndul 
meu, cordiale salutări și cele mai bune urări.

împărtășesc încrederea dumneavoastră că bunele relații existente între 
tarile noastre se vor dezvolta și întări în continuare.

JABER AL-AHAAAD AL-JABER AL-SABAH
Emirul statului Kuweit

Participarea Ia dezvoltarea 
și gospodărirea orașului

(Urmare din pag, I)
costul apartamentelor. Se poate con
strui și trainic, și frumos, și ieftin ? 
Dacă da, cum ?

Răspuisul consta în acel ceva de 
care voneain, dar pe care nu-1 știu
sem dibii. El se afla în ideile, în 
părerile sutelor, aș zice chiar miilor 
de cetățeni, adunate într-una simplă, 
dar eserțiali. S-a conturat în 1980, 
la întîlnrile cu alegătorii : să se fo
losească în construcții stilul tradi
țional bucovinean, acoperișul în șar
pantă. Ceea ce se și face in car
tierul „Ștefm cel Mare1*, cartierul 
încă în schele. Zilele trecute a fost 
dat in folîsință al 200-lea aparta
ment. în <Șle „vechi", de un an și 
ceva adică; nici urmă de condens, 
îmbinarea stilului arhitectonic tra
dițional cutei modern a adus „dul
cea Bucoviă*1 în centrul Sucevei. 
Frumosul si îmbinat în mod fericit 
cu funcționlul. Tradiția își avea, 
deci, și raiini practice — iată ce 
am înțeles re la cetățeni.

— Și totși, nu în fiecare lună, 
nici în fiecăe an sînt campanii elec
torale, undealegătorii pot să-și ex
pună ideile ța în cazul de față.

— Există Șnsă cei 51 de deputați 
și fiecare 'he'* la consiliul popular 
cel puțin o ată pe săptămînă, bine
înțeles nu car ca să ne vadă, ci cu 
idei de-ale etățenilor. Există Orga
nizația Denicrației și Unității So
cialiste cu I cărei membri ne în- 
tîlnim de diă ori pe lună. Există 

îiențele î care tot mai mulți oa- 
ni vin ntnumai să pretindă ceva, 

ci să și projnă ceva. Știți cite pro
puneri au icut cetățenii a.nul tre
cut ? Aproaț 3 000. Și fiecare a fost 
luată în s<mă, după posibilități. 
Unele — vînd aspectul întregului 
oraș : „Să 11 se mai folosească la 
fațadele birurilor culoarea de vi
șină putred Le dă un aspect mo- 
horît". Altei — privind comorile is
torice ale Scevei : „Să fie pietrui
tă strada Priului, unde se află Casa 
memorială Ciprian Porumbescu»11. 
Lucrarea a st executată aproape în 
întregime pa,muncă .patriotică. Al* 
tele — intesîrid deopotrivă între
prinderea ditrahsporturi orășenești, 
cit și cetăței : construirea celor 16 
adăposturi tentru călători in sta
țiile de autiuze. Știți cite flori au 
cădit acum n an sucevenii ? Peste 
Cinci miliofB. Și peste 70 000 ar
bori. Și 20 0; trandafiri. Și...

— Se poatspune că odată cu înăl
țarea modeei cetăți Suceava creș
te și conștiia cetățenilor săi ?

— Odată I sens de „simultan", 
dar nu în ăsura cuvenită. Altfel

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

n-ar exista în cartierul „Cuza Vodă" 
locatari in blocuri din viața cărora 
n-a dispărut „gustul de magherniță", 
neingrijindu-și apartamentele, nici tir 
neri in căminele de nefamiliști care-și 
consideră căminul drept „han". De 
bună seamă, pentru „plivirea" din 
conștiințe a unor asemenea buru
ieni. munca educativ-cetățenească se 
împletește uneori și cu măsuri ad
ministrative. Dar calea cea mai si
gură pentru formarea de cetățeni pe 
măsura cetății rămîne participarea 
lor directă la tot ce se înfăptuiește 
în municipiu. Vă dau un exemplu : , 
acel „codru" in miniatură, care se 
întinde din Piața „23 August" pînă la 
ruinele Cetății, inconjurind statuia 
lui Ștefan cel Mare a fost sădit de 
toți cetățenii Sucevei. Cine credeți 
că ar putea îndrăzni să rupă din 
el o, rămurea ? Chiar dacă nu i-ar 
păsa codrului, cum zice poetul, le-ar 
păsa tuturor celor din jur. Sau cine 
și-ar putea petmite vreun gest ne
cuviincios la hotelul „Balada", con
struit de cetățeni din fosta moară pă
răsită ? Sau să arunce vreun gunoi 
pe Calea Unirii, lărgită și amena
jată prin munca cetățenilor ? Sau...

...Ne dăm seama că exemplele de 
conștiință și acțiune civică pe care 
interlocutorul le-ar putea oferi sînt 
multe. Că ele se regăsesc atît în 
fiecare clădire. înapoia fiecărei fe
restre de apartament, cit și în chipul 
Sucevei, brăzdat de istoria trecutu
lui. întinerit de istoria acestor ani.

Trecem pe lingă o clădire veche, 
arătoasă cîndva. ocrotită acum cu 
grijă de două blocuri semețe. La in
trarea îptr-un fel de subsol, o fir
mă : „Șah". Iubitorii jocului minții, 
al nesfirșitelor posibilități, și-au a- 
menajat subsolul, cîndva poate o 
cramă, unde-și petrec ore întregi. 
La una din mese — un tinăr, invir- 
tejit 'de gînduri, se caută instinctiv 
în buzunar, scoate o țigară și dă 
s-o aprindă, deși pe unul din pe
reți scrie mare „Fumatul oprit". îl 
bate pe umăr domol un altul, în- 
demnîndu-1 să citească afișul.

■— Dar dumneata cine ești ? — în
cearcă vinovatul o „punere lă punct".

' r'Eif ? Un cetățean. ' Dar'eu'ăfn 
cerut să se facă aici ■ sâjă''de șuii. 
Și am și muncit la ea.

Mai multe priviri se îndreaptă se
vere spre masa cu pricina : „Și eu", 
„Și eu". „Și eu“... lai* tînărul și-a 
băgat in buzunar țigara.

în timp ce nimeni nu cutează să 
arunce o hirtie pe Calea Unirii, să 
rupă o rămurea din codru, să-și „uite" 
punga goală în adăposturile din stă
rii. să... Pentru că ei le-au făcut, lor 
le aparțin. Ca și orașul acesta al 
lor. istorie a lor, a țării.

FAPTE, REALIZĂRI DE PE CUPRINSUL PATRIEI,

RELATATE DE CORESPONDENȚII „SClNTEII"

B A fost construită și pusă în 
funcțiune la Ghimeș-Făget, județul 
Bacău, o microhidrocentrală cu o 
putere instalată de 50 kW. Două 
din unitățile economice ale locali
tății sint alimentate acum de ' la 
această sursă, realizîndu-se astfel 

’ o economie anuală de peste 400 
MWh energie electrică. •

B La Schela petroliferă Vide
le au fost asimilate noi tehno
logii de recondiționare a unor 
repere și subansamble, intre care 
pompele centrifuge și pompele de 
țiței. Pînă la sfîrșitul anului, aici se 
vor recondiționa piese de schimb 
in valoare de 18 milioane lei.

E Un nou cartier de locuințe se 
află in construcție în zona centrală 
□ orașului Sebeș. Pînă în prezent, 
aici au. fost date în folosință 894 
apartamente, iar altele se află în 
curs de execuție.

0 Pe șantierul hidrocentralei 
Porțile de Fier II, ritmurile de exe
cuție se accelerează cu fiecare zi. 
De la începutul lucrărilor și pînă 
în prezent, constructorii au realizat 
peste 3,2 milioane metri cubi tera- 
samente, iar la temelia barajului, 
ecluzei și centralei electrice s-au 
pus 1,2 milioane metri cubi be
toane.

B In cadrul Universității din 
Brașov a avut loc sesiunea de co
municări „Tehnologii și utilaje noi 
pentru prelucrări la cald". Comuni
cările au fost susținute de cercetă
tori, cadre didactice și specialiști 
din sfera producției din 16 centre 
universitare și industriale din țară.

B Practic, în județul Dolj cam
pania de împăduriri a început încă 
din ianuarie. Vor fi realizate plan
tații pe 300 hectare cu specii re
pede crescătoare obținute în pe
pinierele proprii.

■ In gara C.F.R. Bistrița a intrat 
în exploatarea curentă un nou 
tronson electrificat de cale ferată, 
care permite compunerea și recom
punerea garniturilor de tren cu o 
viteză și siguranță sporite. In acest 
fel se economisesc anual peste 
50 000 litri motorină prin renunța
rea la folosirea locomotivelor diesel.

B In cadrul Combinatului side
rurgic Galați a fost realizată o in
stalație cu ajutorul căreia se valo
rifică cea mai mare parte a șla- 
mului de la uzina cocsochimică. Pe 
această cale s-au recuperat pînă 
acum pentru producție 20 000 tone 
cocs metalurgic și 300 tone fier 
vechi.

B La întreprinderea de reparații 
auto din Cluj-Napoca a fost extin
să acțiunea de recondiționare a 
pieselor de schimb. In acest an se 
va ajunge la recondiționarea a 550 
repere în valoare de peste 142 mi
lioane lei.v_____

■ La Alexandria a. luat ființă 
cooperativa meșteșugărească „Con
structorul". Aici se execută servicii 
atît pentru populație, cît și pentru 
unitățile socialiste.

■ La întreprinderea mecanică 
de utilaj Medgidia a intrat in 
producția de serie un nou utilaj 
destinat unităților agricole din țară 
și partenerilor externi. Este vorba 
de grapa cu discuri pe șapte rîn- 
duri, care se caracterizează prin- 
tr-o mare productivitate la pregă
tirea terenurilor pentru insămînțat. 
Primul lot de astfel de utilaje a 
fost expediat beneficiarilor.

H Oamenii muncii din economia 
județului Iași acordă o atenție deo
sebită realizării ritmice a produc
ției planificate jșentru export. Prin-

CARNET
COTI D IAN

tre preocupările prioritare în acest 
scop se înscriu cele privind pregă
tirea, lansarea și fabricarea în 
bune condiții a tuturor loturilor de 
mărfuri stabilite pentru partenerii 
externi, urmărirea livrării acestei 
producții la timp și chiar înainte 
de termen.

B Pe lingă preocuparea mani
festată pentru buna aprovizionare 
cu medicamente și instrumente me
dicale, la Oficiul farmaceutic jude
țean Deva, o mare atenție se 
acordă activității proprii de pro
ducție. Aici se prepară și se des
fac pentru populație o serie de 
unguente, ' tablete și produse vi- 
taminiza.te a căror valoare va trece 
în acest an de 4 milioane lei.

B La întreprinderea de tractoare 
Brașov se desfășoară o amplă 
acțiune de îmbunătățire a randa
mentului cuptoarelor din forjă și 
recuperare a căldurii conținute în 
gazele de ardere. în urma unei 
amplasări mai raționale a arzătoa
relor în cuptoare, a echipării lor cu 
instalații de reglare automată și 
recuperatoare de căldură, randa
mentul acestora va crește cu 15 la 
sută.

S La Focșani a fost deschis un 
magazin pentru prezentarea și vin
derea produselor realizate din ma
terii prime. Și materiale recuperabi-. 

;le. Produsele provin din unitățile 
industriale din localitate și comple-' 
tează în chip fericit gama artico
lelor mici de îmbrăcăminte, maro- 
chinărie, de uz casnic și gospodă
resc.

B Acțiunea bine organizată și 
susținută pentru valorificarea supe

rioară și judicioasa gospodărire 
a metalului s-a soldat în județul 
Vaslui, în primele două luni din 
acest an, cu economisirea a peste 
360 tone oțeluri speciale, cele mai 
bune rezultate fiind obținute de co
lectivul întreprinderii de rulmenți 
Birlad.

B In comuna Vama, județul Satu 
Mare, s-a dat în folosință un nou 
și modern cămin cultural. Un edifi
ciu asemănător s-a construit și în 
comuna Pomi.

B In primele două luni ale anu
lui, colectivul de oameni ai muncii 
de la întreprinderea de prelucrare 
a lemnului din Zalău a realizat su
plimentar la export o producție în 
valoare de peste trei milioane lei.

B! In Valea Săpînței, Inspectora
tul silvic județean Maramureș a în
ceput construcția unei mari păstră- 
vării. Ea va contribui atît la spo
rirea producției pentru consum, cit 
și la popularea cu păstrăvi a ape
lor de munte.

8 Mecanizatorii din județul Ca- 
raș-Severin desfășoară o amplă ac
țiune de recuperare, recondiționare 
si refolosire a pieselor de schimb. 
O expoziție cu sute de piese re
date vieții atestă că în ultimul an 
valoarea reperelor recuperate, re
condiționate si refolosite se apro
pie de 20,'milioane lei.

B La Tomnatic, județul Timiș, a 
luat ființă o asociație a legumicul
torilor, care reunește sute de gos
podării ale populației. Bucurîndu-se 
de îndrumarea de specialitate a 
Centrului de legume și fructe Lo- 
vrin, asociația și-a propus să spri
jine legumicultorii în aplicarea unor 
tehnologii avansate de cultivare a 
grădinilor, în vederea creșterii con
tribuției acestora la fondul de stat 
și la buna aprovizionare a locali-, 
toții.

El Oamenii muncii din cadrul 
întreprinderii județene pentru recu
perarea și valorificarea materiale
lor refolosibile Dolj au colectat în 
primele două luni din aceșt an, 
peste prevederile de iplan, 1 000 
tone de fier, 60 tone fontă, 10 tone 
bronz și plumb, 26 tone aluminiu 
și altele.

B Pentru punerea în valoare a 
resurselor 'minerale din județul 
Tulcea se desfășoară ample lucrări 
geologice. Ca rezultat al acestor 
prospecțiuni,..a început extracția 
caolinului îh cariera Vițelaru.

B Rețeaua comercială a munici
piului Alba lulia se dezvoltă și se 
modernizează. In cartierul „Platoul 
Romanilor" au fost date în folosin
ță un modern magazin de încălță
minte, un magazin alimentar și o 
farmacie. *

B. P. UNGARA

Străvechiul Miskolc — cetate 
modernă a oțelului și chimiei

„Ungaria nu e doar Budapesta", 
ni s-a spus la începutul vizitei 
noastre. Autohtonă sau nu. ex
presia e frecvent auzită. Ceea 
ce nu înseamnă nicidecum, vreo 
diminuare a ponderii social-eco- 
nomice a capitalei tării. Aci 
locuiește o cincime din popu
lația Ungariei ; oamenii Bu
dapestei dau aproape jumătate din 
producția industrială a țării. Și 
totuși acest „Ungaria nu e doar 
Budapesta" îndeamnă vizitatorul 
la drum, spre a cunoaște mă
car cîteva din celelalte aspecte 
ale vieții social- 
economice din ța
ra vecină și prie
tenă.

...Direcția — 
Miskolc. Cel mai 
mare oraș de pro
vincie — cum 
precizează gazde
le. Drumul trece peste muntele „de 
fag" Bilkk, încărcat de trecut, trăin- 
du-și prezentul și conturindu-și vii
torul „clipă de clipă", cum zice un 
cintec de pe aici. Egerul, același din 
„Stelele Egerului", romanul lui 
Geza Gardonyi, își are astăzi alte 
„vedete" : întreprinderea de fabri
care a armăturilor de precizie, 
fabrica de mobilă „Agria" ș.a. De 
la circa 20 000 lo'cuitori, acum 
două decenii, ocupați cu meserii 
mărunte, orașul a ajuns la o popu
lație de peste 50 000 de oameni, 
majoritatea forței de muncă fiind 
cuprinsă în industrie.

Dar iată și ținta finală a călăto
riei : orașul Miskolc.

— Oraș baroc ? I-aș zice mai 
degrabă oraș modern — ne spune 
tovarășul Parkolab Albert, vice
președinte al Consiliului popular 
județean Bidsgydr. Cu o preci
zare : modern clădit pe tot ce a 
fost mai bun în trecut.

Orașul, înfiripat după secolul 
X de către minerii și meșterii 
ce scoteau și prelucrau fierul din 
munții Biikk, a cunoscut o istorie 
zbuciumată. Muntele Avas („Do
molul") in care s-au săpat timp 
de o jumătate de mileniu peste 
800 grote, unde localnicii își ascun
deau vinul și alte bunuri, pentru a

ÎNSEMNĂRI
DE CĂLĂTORIE
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le feri de prădăciunile otomanilor, 
mănăstirea „Frații mineri", unde 
se puneau la cale răzmerițe împo
triva exploatării, vestite ateliere 
de fierărie, primul teatru in limba 
națională — cărora le-au succedat 
in anii noștri industria metalur
gică și,'ca ultimă emblemă a 
orașului cu un sfert de milion de 
locuitori, industria chimică — toate 
acestea reprezintă trepte semnifi
cative ale istoriei orașului.

— Dar dacă tot e vorba de isto
rie, nu trebuie omis un timp al ei : 
viitorul — ține să precizeze inter
locutorul.

Și viitorul il simți în preocupă
rile de zi cu zi, 
atit ale edililor, 
cit și ale locuito
rilor. Să ne refe
rim la numai 
un exemplu. A- 
tunci cind — po
trivit politicii 
P.M.S.U. privind 

creșterea eficienței producției — 
s-a pus problema moderniză
rii industriei metalurgice, privi
rile s-au ațintit și asupra Combina
tului „Benin" din Miskolc. Poves
tește inginerul Toth Lajos : „Tre
buiau instalate noul convertizor, 
noul cuptor electric și patru noi 
linii tehnologice pentru oțeluri 
înalt rafinate. Dar cum să oprești 
producția, măcar parțial. intr-un 
•mamut» siderurgic, unde lucrează 
17 000 de oameni ? Și totuși inves
tiția de peste 10 miliarde de forinți 
trebuia realizată. Soluția, mai pre
cis soluțiile, le-am găsit scormo
nind... trecutul. Ne-am «sfătuit* 
și-cu... piesele de la Muzeul side
rurgic din Dillafiired. De aici a țîș- 
nit «seînteia», ca să-i zic așa : 
producția poate continua, moderni
zarea se poate face din mers".

Intr-adevăr, Muzeul de siderurgie 
nu-i doar un lăcaș pentru piese de 
muzeu, ci o adevărată școală a 
combinatului.

...Dăsigur, sînt toate acestea doar 
cîteva aspecte care vorbesc despre 
realizările, preocupările și năzuin
țele locuitorilor uneia din localită
țile de frunte ale Republicii Popu
lare Ungare

Laurențiu DUȚA
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Imagine din Miskolc

DECENIILE CARE AU DĂRUIT BUCUREȘTIULUI 

O NOUĂ TINEREȚE . >

vremea

Construcții noi, moderne pe Bulevardul 1 Mai din Capitală Foto : E Dichiseanu

Timpul probabil pentru intervalul cu
prins între 29 februarie, ora 20 — 3 
martie, ora 20. In țară : Vremea va fi 
în general închisă. Vor cădea precipi
tații slabe locale, sub formă de ploaie, 
lapoviță șl ninsoare. Vînt slab pînă la 
moderat, cu intensificări în zona de 
munte din sectorul vestic. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între minus 
6 și plus 4 grade, izolat mai coborite, 
iar cele maxime între zero și 10 grade, 
pe alocuri mai ridicate în sudul țării. 
Ceață locală. In București : Vremea va 
fi în general închisă. Vor cădea preci
pitații slabe mai ales sub formă de 
burniță șl ploaie. Vînt slab pină la mo
derat. Temperaturile minime vor oscila 
între zero și 2 grade, iar cele maxime 
între 4 și 8 grade. Ceață slabă mal ales 
dimineața și seara. (Ortansa Jude, me
teorolog de serviciu).

DE LA C. E. C.
Pe depunătorii care economi

sesc pe obligațiuni C.E.C. cu 
ciștiguri, Casa de Economii și 
Consemnațiuni ii informează 
că tragerea la sorți pentru a- 
cordarea câștigurilor pentru 
luna februarie a.c. va avea loc 
pe data de 29 februarie 1984 in 
sala Casei de cultură din str. 
Zalomit nr. 6 din Capitală.

Cu acest prilej, Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni va a- 
corda 13 428 de ciștiguri în va
lori individuale cuprinse între 
50 000 de lei și 800 de lei.

Casa de Economii și Consem
națiuni invită pe cei interesați 
să ia parte la lucrările de efec
tuare a tragerilor la sorți.

(Urmariin pag. I)
1 Mai, or, IJarcul Tine
retului.

Purtîri amprenta unui 
momente interferență a 
unor eti importante — 
un deed de la Congre
sul al rtlea — anul 1975 
a marcs pentru Capitală 
inaugura unui mare 
număr locuințe și edi
ficii sd-culturale, con
structori realizînd mai 
mult del sfert din tota
lul loctelor ridicate în 
BucureșSe-a lungul în- 
treguluilcinal 1971—1975. 
In urmtul an, în me
morie smpun noi locuri 
supuse pesului de mo- 
dernizarirbanistică : Ar
mata Brului, Șoseaua 
Ianculuibseaua Alexan
driei, lmna Ghica și 
Teiul Bonei, Zona Zi
duri Mc bulevardul Di- 
mitrie ntemir, strada 
Elena C. strada Apusu
lui, Buledul Păcii,, incit, 
făcind iii un calcul, îmi 
notăm iarnetul meu de 
reporter in Bucureștiul 
anilor 1(—1976 în marele

oraș s-a construit un nou 
oraș pentru 200 000 de lo
cuitori. într-un singur an ! 
A venit apoi tragedia din 
anul următor, 1977 : cutre
murul 1 Și i-am văzut pe 
muncitorii cei de demult 
și cei de acum ; parcă ace
iași care au reconstruit 
după război Capitala ; par
că aceiași care-au făcut-o i 
de-a lungul timpului nos
tru socialist ca o oglindă ; 
parcă aceiași care au venit 
atunci, după cutremur, cu 
bulumaci din lemn de 
munte, aș spune chiar cu 
muntele-n spinare, s-o re
facă. Aceiași oameni 
care-au venit din cimpie, 
de la marile fabrici de pe 
Dunăre și de pe Olt, cu 
materiale de construcție, 
așa cum vii să dai singe 
omului rănit ; aceiași care 
au, totdeauna, puterea de 
a reface, de a construi, de 
a dezvolta ceea ce consti
tuie simbolul de. care nu 
te poți despărți niciodată : 
Țara și Capitala 1 ei I Ma
rele nostru oraș a fost ast
fel nil numai refăcut, ci și 
mult intincrit, schimbat.

Bucureștiul intră acum 
în primăvara anului 1984 
cu un chip și mai întine
rit. Există acest miracol al 
așezărilor noastre : sint a- 
șezări vechi și ■ străvechi, 
dar pe m-ăsură ce trec 
anii, ele nu îmbătrînesc : 
timpul construcției so
cialiste le dă o înfățișare 
de proaspătă zidire, cu 
sevă de o robustă și vigu
roasă alcătuire. Alta e 
acum, de exemplu, trans
formată în numai cîțiva 
ani, Calea Victoriei I Dar 
celelalte cartiere de care 
am pomenit ? Călătoresc 
adesea și mărturisesc că 
mi-e tot mai greu să recu
nosc vechile și chiar mai 
noile urbe dintr-o parte 
sau alta a țării. Sint orașe 
în care, singur de-aș fi, nu 
m-aș putea descurca. 
Unde-i centrul, unde-i 
„bariera" de la margine ? 
Mă reîntorc apoi in Ca
pitala pe care o cunosc 
bine de ani și ani de zile 
și-i descopăr mereu un 
lucru nou. o îmbrăcăminte 
nouă — un șal, un inel, o 
podoabă neștiută...

Noul București e cu ade
vărat o operă edilitară a 
președintelui țării, ctitorul 
întregii Românii moderne, 
cu atitea așezări a căi or 
întemeiere s-a produs 
chiar în acești ani de edi
ficare în țara noastră a 
societății socialiste multi
lateral dezvoltate. Din- 
tr-un recent bilanț, în
cheiat în pragul anulai 41) 
al libertății, anul celui de 
al XIII-lea Congres al 
partidului, rețin cifrele ce 
privesc construcția de lo
cuințe : din cele peste 550 
de mii de apartamente 
date în folosință în anii 
construcției socialiste in 
Capitală, deci de la acel 
prim bloc de locuințe con
struit anume pentru mun
citori, circa 400 de mii au 
fost edificate incepînd din 
anul 1965. Spunea tovară
șul Nicolae Ceaușescu în
tr-una din memorabilele 
sale cuvîntări ■: „Orașele 
și comunele • patriei noas
tre au devenit mai înflo
ritoare și asigură condiții

tot mai bune de muncă și 
de viață pentru toți cetă
țenii patriei. Orice om de 
bună credință nu poate 
să nu constate marile 
transformări realizate în- 
tr-o perioadă istorică 
foarte scurtă, importantele 
progrese obținute în dez
voltarea economico-so- 
cială, în transformarea pe 
o bază nouă a tuturor lo
calităților patriei noastre, 
demne de epoca con
strucției socialismului și 
înaintării spre comunism".

Acești ani de cind la 
conducerea partidului și 
statului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au 
transformat Capitala țării 
într-o citadelă a indus
triei românești și într-un 
mare oraș cu o impresio
nantă devenire urbanis
tică.

Bucureștiul, inima țării, 
oraș Erou al Muncii So
cialiste, ne dă pe deplin, 
alături de toate celelalte 
așezări ale României, 
chipul mindriei noastre 
patriotice.
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Sortimente variate de mărfuri 
la dispoziția populației

în perioada 28 februarie — 8 
martie, cu prilejul tradiționalei 
manifestări „Decada mărțișorului", 
cooperativele de producție, achi
ziții și desfacere a mărfurilor au 
asigurat • aprovizionarea magazine
lor cu un volum sporit de mărfuri 
care satisfac exigențele tuturor 
cumpărătorilor. Toate unitățile din 
rețeaua de desfacere a cooperației 
dispun de o gamă largă de articole 
de îmbrăcăminte, printre care noi 
modele de tricotaje și confecții de 
primăvară, articole de galanterie și

marochinărie, lenjerie fină, ciorapi, 
cămăși, poșete, umbrele, stofe, im
primeuri și țesături intr-o bogată 
paletă coloristică. Prin aceleași 
unități se pot procura articole de 
podoabă pentru femei, de cosme
tică și parfumerie. Totodată, libră
riile și raioanele de librărie oferă 
spre vinzare ultimele apariții edi
toriale.

în fotografie : o unitate comer
cială a cooperației de producție, 
achiziții și desfacere a mărfurilor 
din orașul Corabia.

ȘTIRI SPORTIVE
FOTBAL : Azi primul cuplaj 
interbucureștean din retur
Astăzi, în etapa a XXI-a a campio

natului de fotbal divizia A, se desfă
șoară și primul cuplaj interbuîureș- 
tean al sezonului. Acesta va avea loc 
la stadionul „23 August" din Capita
lă. în deschidere, de la ora 13,30, se 
vor intilni formațiile Dinamo și Ra
pid, iar de la ora 15,30 vor juca 
Sportul studențesc și Steaua.

Iată programul partidelor din țară 
(cu începere de la ora 14,30): F.C. Bi
hor — Politehnica Iași; A.S.A. — 
C.S. Tirgoviște; Jiul — Corvinul; S.C. 
Bacău — Petrolul; F.C. Argeș — Uni
versitatea Craiova; F.C. Olt — Dună
rea C.S.U.; Chimia — F.C. Baia 
Mare.

★
Posturile noastre de radio vor 

transmite aspecte de la toate meciu
rile etapei, pe programul 1, de la ora 
13,25.

★
în sferturile de finală ale „Cupei 

U.R.S.S." la fotbal, Dinamo Minsk va 
intilni formația Ț.S.K.A. Moscova 
(2 martie).

BOX : Turneul internațional de 
box pentru juniori „Centura de aur", 
desfășurat la Gnezno (Polonia), a 
reunit 77 de sportivi din Cehoslova
cia, R.D. Germană, Italia, România 
și Polonia. Printre laureați s-au nu
mărat și patru pugiliști români : Ni
colae Iancu (muscă),- Daniel Măieran 
(cocoș), Richard Szilaghi (semiușoa- 
râ) și Marius Roman (semimijlocie), 
clasați pe primul loc la categoriile 
respective. în gala finală, Iancu l-a 
întrecut la puncte pe Mike Rieger 
(R.D.G.), Măieran a cîștigat prin 
K.O. in repriza a 2-a la Riko Teske 
(R.D.G.), Szilaghi a obținut victoria la 
puncte cu o decizie de 4—1 in fața 
lui Michael Hesse (R.D.G.), iar Ro
man a dispus la puncte de Anders 
Szobetzki (R.D.G.). în semifinale, 
Iancu și Măieran au cîștigat înainte 
de limită meciurile cu boxerii polo
nezi Miroslav Muller și, respectiv, 
Krzistof Blazek.

BASCHET. Federația internaționa-. 
lă de baschet a comunicat grupele- 
preliminare și locurile de desfășurare 
a acestora pentru campionatul euro
pean de baschet rezervat cadetelor. 
Echipa României face parte din gru
pa D, alături de formațiile Olandei și 
Israelului. Meciurile se vor desfășura 
la Focșani, in perioada 20—22 aprilie.

Iată celelalte serii : grupa A : Aus
tria, Spania, Finlanda; grupa B ; Bel
gia, Portugalia, Scoția, Franța; gru
pa C : Ungaria, Anglia, R.F. Germa
nia. Din fiecare grupă, pentru tur- j. 
neul final (7—15 iulie, în Italia) se „j 
califică primele două clasate.



VOINȚA FERMĂ A POPOARELOR-.
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SCHIMBURILOR ECONOMICE INTRE ROMÂNIA SI FRANȚA
• » 

încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei guvernamentale mixte 
de cooperare economică, industrială și tehnico-științifică 

româno-franceză

Rod a! cooperării fructuoase româno-siriene 

Complexul industrial din orașul Horns 
a intrat in funcțiune
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măsuri care să ducă la promovarea i 
destinderii, la sporirea încrederii, ' 
la reducerea și, in final, la elimi
narea armelor nucleare din Europa.
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I de promovare a destinderii și de reducere a înarmărilor

să prevaleze interesele păcii!
CANADA :

Imperativul distrugerii arsenalelor nucleare
OTTAWA — Luind cuvîntul in 

cursul unui simpozion desfășurat la 
Winnipeg in legătură cu problemele 
păcii și dezarmării, Howard Pawley, 
primul ministru al provinciei cana
diene Manitoba, și-a chemat conce-

tățenii să lupte pentru înghețarea 
arsenalelor nucleare, ca prim pas 
pe calea reducerii și distrugerii to
tale a armelor nucleare. Nu trebuie 
să se ignore voința popoarelor 
cer înlăturarea pericolului 
război nuclear, a spus el.

care 
unui

JAPONIA :

în apărarea statutului denuclearizat al țării
TOKIO — La conferința națională 

a Partidului Social-Democrat Unit 
din Japonia, președintele acestei 
formațiuni politice, Hideo Den, a 
cerut guvernului nipon să respecte 
cele trei principii nenucleare aflate 
în constituția țării — de a nu intro
duce, a nu avea și a nu produce

arme nucleare. El a relevat că 
necesară o amplă campanie 
masă spre a determina i 
condus de Nakasone să ia 
pentru încheierea unui tratat de ga
rantare a statutului denuclearizat 
al Japoniei.

este 
de 

cabinetul 
i măsuri

DANEMARCA:

PARIS 28 (Agerpres). — Marți 
s-au încheiat la Paris lucrările 
celei de-a XIII-a sesiuni a Comi
siei guvernamentale mixte de 
cooperare economică, industrială și 
tehnico-științifică româno-franceză. 
Delegația română a fost condusă de 
Gheorghe Oprea, prim viceprim- 
ministru al guvernului, președinte
le părții române în comisia mixtă, 
iar delegația franceză de Edith 
Cresson, ministrul comerțului ex
terior și turismului, președintele 
părții franceze.

în spiritul înțelegerilor convenita 
la nivel înalt, al prieteniei tradițio
nale dintre poporul român și po
porul francez, cele două delegații 
au examinat modul în care părțile 
au acționat pentru transpunerea in 
viață a hotărîrilor adoptate la pre
cedenta sesiune, stadiul actual și 
perspectivele dezvoltării în conti
nuare a relațiilor economice româ- 
no-franceze.

A fost exprimată dorința de a se 
lua măsurile ce se impun pentru 
amplificarea relațiilor româno- 
franceze pe baza prinbipiului avan
tajului reciproc. în acest scop, 
părțile au examinat și adoptat noi 
hotărîri de natură să conducă la 
lărgirea și diversificarea cooperării

în diverse domenii, la valorificarea 
in mai mare măsură a posibilită
ților pe care le oferă economiile 
naționale ale celor două .țări, în in
teresul ambelor popoare, al progre
sului lor economic și social.

Măsurile convenite au fost con
semnate în protocolul sesiunii, 
semnat de președinții celor două 
părți în comisie. Documentul pre
vede soluții concrete pentru creș
terea și diversificarea schimburilor 
comerciale bilaterale, precum și pen
tru lărgirea cooperării economice, in
dustriale și tehnico-științifice în do
meniile construcției de mașini, avia
ției. electronicii, chimiei și în alte 
sectoare de interes comun,' inclusiv 
pe terțe piețe.

Cu ocazia semnării, cei doi pre
ședinți au exprimat voința comună 
de a face totul pentru transpunerea 
în viață a prevederilor documentu
lui semnat, cu convingerea că 
aceasta va constitui o nouă și im
portantă contribuție la dezvoltarea 
raporturilor generale dintre Româ
nia și Franța, a înțelegerii, colabo
rării și păcii în Europa și în lume.

La semnare au fost de față Dumi
tru Aninoiu, ambasadorul României 
la Paris, și Michel Rougagnou, 
ambasadorul Franței la București.

Convorbiri 
sovieto-iugoslave
MOSCOVA 28 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția T.A.S.S., 
Konstantin Cernenko, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., l-a primit, 
la Moscova, pe Vidoie Jarkovici, 
vicepreședintele Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia, membru al C.C. al U.C.I. 
în cadrul convorbirii s-a procedat la 
un schimb de păreri asupra proble
melor privind relațiile sovieto-iugo
slave, precum și asupra unor aspec
te ale actualității internaționale. A 
fost subliniată hotărîrea U.R.S.S. și 
R.S.F.I. de a acționa cu consecvență 
pentru consolidarea păcii și secu
rității popoarelor și preîntîmpinarea 
unei catastrofe termonucleare. A 
fost exprimată năzuința reciprocă 
spre dezvoltarea și adîncirea, în con
tinuare, a colaborării rodnice dintre 
P.C.U.S. și U.C.I., dintre U.R.S.S. și 
R.S.F. Iugoslavia, pe baza documen
telor și înțelegerilor comune con
venite, arată agenția.

DAMASC 28 (Agerpres). — Spe
cialiștii români, in colaborare cu 
specialiștii sirieni, au încheiat pro
bele finale de funcționare la Com
plexul pentru producerea de triplu- 
superfosfați de sodiu din orașul 
Homs.

Rod al cooperării fructuoase ro- 
mâno-siriene, obiectivul — de o 
importanță deosebită pentru eco
nomia siriană — are o capacitate 
de producție de 450 000 de tone

îngrășăminte. Produsele comple
xului vor fi utilizate la dezvoltarea 
intensivă a agriculturii siriene.

Noul obiectiv se adaugă celor
lalte acțiuni importante de coope
rare româno-siriană in domeniile 
rafinării petrolului, producției de 
ciment, irigațiilor și îmbunătățirilor 
funciare, constituind o expresie a 
raporturilor de strinsă conlucrare 
economică, reciproc avantajoasă, 
statornicite intre cele două țări și 
popoare.

Partidul Socialist din Japonia se pronunță pentru 
o politică externă de pace și dezarmare

Pentru măsuri eficiente ORIENTUL MIJLOCIU
COPENHAGA — Uniunea Tine- 

l retului Comunist din Danemarca a 
! adresat participanților la Conferin- 
ț ța pentru măsuri de încredere și 
i securitate și pentru dezarmare in 
1 Europa, care se desfășoară la Stock- 
l holm, o scrisoare in care iși ex- 
1 primă îngrijorarea în legătură cu 
j încordarea extrem de gravă din

ț PORTUGALIA : 
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viața internațională și proporțiile 
atinse de cursa înarmărilor nuclea
re. tn document se cere participan- 
ților la Conferința de la Stockholm 
să acționeze pentru adoptarea unor

împotriva prezenței de baze militare străine
LISABONA — într-o declarație 

dată publicității la Lisabona, orga
nizația „Tineretul Comunist Portu- 
ghez“ se pronunță împotriva cursei 
înarmărilor, pentru dezarmare, 
securitate și pace. în document se 
exprimă protestul împotriva pre
zenței bazelor militare americane 
pe teritoriul Portugaliei, arătîn-

du-se că acestea reprezintă o ame
nințare serioasă pentru securitatea 
țării. Totodată, se cere guvernului 
portughez să anuleze proiectul de 
construire a marii stații de radar a 
N.A.T.O. destinate urmăririi sateli
ților și rachetelor, ce urmează să 
fie amplasată in sudul Portugaliei.

R.F. GERMANIA

îngrijorare față de sporirea potențialului militar 
al N.A.T.O.

i BONN — în Republica Federală 
1 Germania se intensifică acțiunile 
l de protest împotriva sporirii poten- 

țialului nuclear ăl N.A.T.O. După 
ț cele nouă rachete nucleare puse în 
1 Stare operațională la Mutlangen, la 
’ sfîrșitul anului trecut, în aprilie ur- 
l mează să înceapă lucrările pentru 

amplasarea unei alte baterii de ra-
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TAHITI :

® Intîlniri la Amman ale președintelui Comitetului Executiv 
al O.E.P. ® Comunicat comun egipteano-iugoslav

AMMAN 28 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, Yasser Arafat, a primit, la 
Amman, o delegație a palestinienilor 
aflați în taberele de refugiați din 
Iordania, care și-au exprimat spriji
nul față de O.E.P., transmite agenția 
palestiniană de știri WAFA.

Pe de altă parte, agenția precizează 
că masele de palestinieni din terito
riile ocupate iși reafirmă sprijinul 
față de eforturile lui Yasser Arafat 
consacrate afirmării drepturilor legi
time naționale palestiniene la inde
pendență și un stat propriu. Ele pri
vesc dialogul palestiniano-iordanian 
ca o confirmare a independenței 
O.E.P. și a libertății sale deciziona
le, arată agenția.

CAIRO 28 (Agerpres) — Comuni
catul comun dat publicității la în
cheierea vizitei oficiale efectuate la 
Cairo de Mika Șpiliak, președintele 
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, și a 
convorbirilor avute cu președintele 
Egiptului, Hosni Mubarak, eviden
țiază preocuparea celor două țări 
pentru dezvoltarea în continuare a 
relațiilor pe multiple planuri — re
latează agenția Taniug.

Pe plan extern, Egiptul și Iugo
slavia se pronunță pentru edificarea 
unei noi ordini economice interna
ționale, pentru retragerea Israelului 
din Liban, din toate teritoriile arabe 
ocupate și încheierea unei păci cu
prinzătoare și juste în Orientul 
Mijlociu, pentru recunoașterea drep
turilor legitime ale populației pa
lestiniene, inclusiv la autodetermi
nare și crearea unui stat propriu. 
Se cere, de asemenea, încetarea ur
gentă a operațiunilor militare dintre 
Irak și Iran și începerea de ne
gocieri.

BEIRUT 28 (Agerpres). — De-a 
lungul liniei care separă sectoarele 
de est și de vest ale capitalei liba
neze au continuat marți, cu intensi
tate sporită, schimburile de focuri 
și dueluri de artilerie, între unități 
ale armatei libaneze fidele președin
telui Gemayel, și milițiile șiite. Mai 
multe obuze au căzut în cartierele 
rezidențiale din Beirutul de est și 
de Ia .periferia sudică a orașului. 
Tirurile de artilerie s-au intensifi
cat și în zona muntoasă de la Souk 
El Gharb între unități ale armatei 
libaneze și milițiile druze.

Importanța 
dialogului Est-Vest

— subliniată de secretarul 
general al O.N.U.

SOFIA 28. (Agerpres) — In cadrul 
unei conferințe de presă, secretarul 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, care a efectuat o vizită în 
R.P. Bulgaria, a Subliniat necesita
tea creării unui climat de încredere 
între state în vederea reglementării 
problemelor cu care este confrunta
tă omenirea. După cum transmite 
agenția B.T.A., el a menționat im
portanța realizării cit mai urgente a 
unui dialog Est-Vest. Vorbitorul a 
evidențiat eforturile vizînd crearea 
unei zone denuclearizate in Balcani 
și în alte regiuni ale lumii. De ase
menea, el a relevat demersurile în
treprinse de O.N.U. pentru regle
mentarea problemei cipriote, crea
rea condițiilor inițierii unui nou 
dialog în această problemă și s-a 
pronunțat în favoarea convocării 
unei conferințe internaționale, sub 
egida O.N.U., la care să participe 
toate părțile interesate, pentru re
glementarea globală a crizei din 
Orientul Mijlociu.

TOKIO 28 (Agerpres) — Timp de 
două zile, la Tokio s-au desfășurat 
lucrările celui de-al 48-lea Congres 
național al Partidului Socialist din 
Jțaponia. Forumul acestei puternice 
formațiuni politice nipone de opo
ziție a analizat activitatea partidu
lui pe anul 1933 și a trasat principa
lele direcții de acțiune pentru anul 
în curs.

Documentele adoptate la încheie
rea lucrărilor cheamă întregul po
por la intensificarea acțiunilor de 
luptă pentru pace și dezarmare,

pentru transformări economice și 
sociale în interesul maselor largi 
populare.

Programul de acțiune aprobat de 
congres exprimă îngrijorarea față 
de agravarea tensiunii pe arena in
ternațională, evidențiază necesitatea 
stringentă a încetării cursei înarmă
rilor nucleare, a revenirii la cursul 
spre destindere și dezarmare. So
cialiștii niponi se pronunță pentru 
promovarea unei politici externe de 
pace și neutralitate, vizînd menți
nerea de relații prietenești cu toate 
țările lumii.

In Peninsula Coreea sint necesare masuri 
de reducere a încordării

Un comentariu al clarului „Nodon Sinmun"
PHENIAN 28 (Agerpres). — In

tr-un comentariu al ziarului „Nodon 
Sinmun", reluat de agenția A.C.T.C., 
sint condamnate manevrele militare 
comune ale S.U.A. și ale regimului 
de la Seul — „Team Spirit — ’84",
apreciindp-se că aceste acțiuni spo
resc pericolul de război, in special 
de război nuclear. Relevîndu-se că 
pentru menținerea și consolidarea 
păcii în Peninsula Coreea sint ne
cesare, dimpotrivă, măsuri de redu
cere a încordării, în comentariu se

reamintește propunerea prvind orga
nizarea de negocieri triartite, la 
care să participe R.P.D. Coreeană, 
S.U.A. și Coreea de Sud. .ceste con
vorbiri au ca obiectiv înebierea unui 
acord de pace intre l.P.D.C. și 
S.U.A., retragerea trupelo S.U.A. din 
Coreea de Sud și adoptata Unei de
clarații de neagresiune itre Nord 
și Sud, care să prevadăo reducere 
considerabilă a efectivei: și arma
mentelor și eliminarea sirii de con
fruntare militară — subliiază ziarul.

vină noi acțiuni ale stdenților 
sud-coreeni pentru deocrație, 
pentru reunificarea Coreei

RECRUDESCENTA GUPĂRI- 
LOR DE EXTREMA DEAPTA. . 
Potrivit unui raport al Misteru
lui vest-german de Interr, citat • 
de agenția France Presse,n 1983, 
organizațiile de extremă dreaptă 
din R.F.G. au fost direct iplicate 
în peste 60 de acțiuni crimale.

POPULAȚIA DANEMAREI era, 
la 1 ianuarie 1984, de 5 1 130 de I 
locuitori, a anunțat, la Cotnhaga, 
Direcția națională de stistică. 
Față de anul 1983, numărubcuito- | 
rilor țării s-a redus cu 4 3 per
soane. I

PROIECTUL „ESPRIT" Miniș- I 
trii pentru problemele rcetării . 
științifice din țările Piețefcomune 
au adoptat un proiect de rcetare | 
și dezvoltare în domeniul îhnolo- 
giei electronice infornționale, I
denumit „Esprit", se aniță din 
Bruxelles. Din bugetul G.E. se 1
vor asigura jumăta. ■ din îi 1,275 .
miliarde dolari — cît se cimează 
că va costa programul - restul | 
urmînd să fie acoperit d diver
sele industrii care vor pacipa la 
realizarea acestuia și vor meficia 
de rezultatele lui.

PROTEST ÎMPOTRIVA MAFIEI. 
In orașul Nardo di Lecce, din 
sudul Italiei, au avut loc o amplă 
demonstrație și un miting de pro
test împotriva Mafiei locale — 
„N’Draghetta", căreia i-au căzut re
cent victime primarul comunist al 
orașului, S. Tassone, și adjunctul 
său, C. Monteleone. Participanții la 
miting au subliniat că „N’Dra
ghetta", acest sindicat al crimei or
ganizate, terorizează șl intimidează 
populația locală și iși extinde in
fluența asupra vieții economice și 
sociale a orașului.

CONVORBIRI. Stadiul și per
spectivele relațiilor economice și 
comerciale, sovieto-americane au 
fost examinate in cadrul convorbi
rii care a avut loc la Moscova 
între Nikolai Baibakov, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., copreședinte al Consi
liului economic și comercial sovie- 
to-american, și William Verity, pre
ședintele Comitetului Executiv al 
corporației americane „Armco", co
președinte al consiliului — infor
mează agenția T.A.S.S.

chete1 „Pershing-2“, scrie revista 
„Der Spiegel". Totodată, în distric
tul Rhein-Hunsruck, din landul Re- 
nania-Palatinat, va incepe construi
rea unei rampe de lansare pentru 
rachetele „Cruise", al căror număr l 

. pe teritoriul R.F. Germania va a-
junge, potrivit planurilor N.A.T.O., I 
la 96.

1964, s-a procedat la detonarea mai 1 
multor încărcături nucleare france- J 
ze pe atolul Mururoa, provocind vii l 
proteste din partea locuitorilor , 
insulelor învecinate, precum și a ) 
Australiei și Noii Zeelande.

♦

Marș de protest
împotriva continuării experiențelor nucleare

PAPETE — In capitala tahitiană 
— Papete — a fost organizat un 
amplu marș de protest față de con
tinuarea experiențelor cu arme nu
cleare in zona Pacificului de Sud. 
Agenția Reuter reamintește că, din

Reuniunea miniștrilor de externe ai țărilor C.E.E.
PARIS 28 (Agerpres). — La Paris 

s-au încheiat lucrările reuniunii mi
niștrilor afacerilor externe ai țărilor 
Pieței comune, în cadrul căreia a fost 
definită poziția „celor zece" față-de 
principalele probleme internaționale 
actuale.

Țările C.E.E. au subliniat necesita
tea ca „o forță a Națiunilor Unite 
să fie instalată în zona Beirutului", 
cu acordul tuturor părților interesa
te și pe baza unui mandat al Con
siliului de Securitate, iar „Forța 
multinațională" • să fie retrasă. In 
declarația dată publicității, miniștrii 
au adresat „un apel tuturor părților 
interesate în vederea încheierii unui 
acord durabil și efectiv de încetare 
a focului", menționează agenția As
sociated Press.

Exprimindu-și preocuparea față de

conflictul dintre Iran și Irak, „cei 
zece" au făcut apel la secretarul ge
neral al O.N.U. pentru a găsi o so
luție „pașnică, justă și durabilă".

Claude Cheysson, ministrul francez 
al relațiilor externe, a relevat, de 
asemenea, într-o conferință de presă, 
sprijinul C.E.E. față de acțiunile ță
rilor membre ale „Grupului de la 
Contadora" pentru pace în America 
Centrală.

Referitor la relațiile Est-Vest, el a 
relevat că miniștrii au subliniat ne
cesitatea „unor contacte cît mai nu
meroase și mai frecvent posibil" cu 
U.R.S.S. S-a convenit asupra nece
sității de a se favoriza dialogul, atit 
prin contacte bilaterale, cît și prin' 
eforturi în cadrul forumurilor inter
naționale importante de la Stock
holm, Viena și Geneva.

LA BISSAU s-a desfășurat șe
dința Biroului Politic al C.C. al 
P.A.I.G.C., în cadrul căreia a fost 
adoptat proiectul noii Constituții a 
Republicii Guineea-Bissau. Au fost 
aprobate, totodată, măsuri organi
zatorice legate de alegerile pentru 
Adunarea Națională a Poporului și

| consiliile locale.

DISLOCĂRI DE MILITARI SUD- 
COREENI. în vecinătatea unor 
mari orașe din Coreea de Sud — 
între care Taegu, Pusan și Kwang
ju — au fost dislocate unități- 
comando ale armatei regimului de 
la Seul, totalizînd 50 000 de mili
tari. Potrivit unor surse citate de 
agenția A.C.T.C., această desfășu
rare de forțe este menită să pre

IDEI NOVATOARE, ANALIZE PROFUND ȘTIINȚIFICE IN G1NDIREA TEORETICĂ A TOVARĂȘCLDI NICOLAE CEAUȘEffl

Activitate susținută, inițiative multiple in sprijinul creăriia

de zone libere de arma nucleară în Balcani și in întreaga luna

>I
' In

pentru dezvoltarea 
Balcani, pentru so- 
problemelor dintre 
unei largi colabo-

„România se pronunță ferm 
colaborării între toate statele din 
luționarea pe calea tratativelor a 
unele țări balcanice și dezvoltarea 
rări bilaterale și multilaterale, în vederea transformă 
rii regiunii 
fără arme

noastre într-o zonă a păcii și colaborării, 
nucleare și fără baze militare străine"

NICOLAE CEAUȘESCU
ansamblul gîndirii teoretice Șl 

acțiunii practice, profund novatoa
re a președintelui Nicolae Ceaușescu, 
al eforturilor sale tenace și neobo
site îndreptate spre înfăptuirea de
zarmării, securității și păcii în Euro
pa și, în general, în întreaga lume 
un loc de prim ordin ocupă proble
ma extragerii unor zone cît mai în
tinse ale globului de sub incidența 
directă a armelor nucleare. Expre
sie a unei înalte responsabilități 
față de asigurarea condițiilor pro
pice desfășurării operei de edificare 
a societății socialiste pe pămîntul 
patriei, față de destinele păcii și 
securității în lume, poziția consec
ventă a țării noastre, a șefului sta
tului român în favoarea creării în 
Europa și pe alte continente de zone 
ale păcii și colaborării, liosite de 
' *me nucleare și-a găsit reflectarea 
-1 rapoartele prezentate la congre
sele și conferințele naționale ale 
partidului, in numeroase cuvintări 
și expuneri, fiind reafirmată cu pu
tere și in interviurile acordate în 
ultima vreme de șeful statului 
român.

Așa cum a subliniat în repetate 
rînduri țara noastră, necesitatea 
creării și extinderii progresive a zo
nelor în care armele nucleare să fie 
definitiv interzise decurge din în
seși implicațiile de extremă gravita-

te ale intensificării fără precedent 
a cursei înarmărilor nucleare, din 
pericolul tot mai mare pe care a- 
cestea îl prezintă pentru viața tu
turor popoarelor, pentru întreaga 
civilizație umană. Caracterul profund 
realist al poziției țării noastre, al 
propunerilor concrete avansate de 
președintele Nicolae Ceaușescu este 
ilustrat prin însuși faptul că în anii 
din urmă au 
de măsuri și 
nuclearizarea 
bului. Pot fi 
tatul asupra
privind folosirea în scopuri pașnice 
a spațiului extraatmosferic și inter
zicerea amplasării de arme nuclea
re pe Lună și pe alte corpuri cerești 
și Tratatul privind denuclearizarea 
„continentului albastru". De o deo
sebită importanță a fost, totodată, 
încheierea. Tratatului de la Tlatelol- 
co, privind interzicerea armelor nu
cleare pe o vastă arie continentală, 
respectiv în America Latină.

fost convenite o serie 
înțelegeri privind de- 
unor regiuni ale glo- 
amintite astfel Tra- 

Antarcticii, Tratatul

Prioritate Europei, spriji
nind încheierea tuturor acestor tra
tate, 'care vizează în principal medii 
naturale sau teritorii nepopulate ori 
cu o densitate scăzută a populației, 
președintele României, 
Nicolae Ceaușescu, a

tovarășul 
subliniat și

subliniază în permanență necesita
tea extinderii progresive a zonelor 
libere de arme nucleare, îndeosebi 
pe teritoriile dens populate și cu o 
mare concentrare de arme atomice, 
cum este continentul european, ln 
concepția țării noastre, denucleari
zarea Europei are un caracter prio
ritar datorită faptului că de pe con
tinentul nostru au izbucnit cele 
două războaie mondiale, că aici exis
tă în prezent cel mai mare arsenal 
nuclear și se află concentrate cea 
mai mare parte a armelor și arma
mentelor existente în lume. Crearea 
de zone denuclearizate în Europa, 
ca mijloc de restrîngere treptată a 
ariei de primejdie nucleară pînă la 
dispariția ei totală, transpunerea in 
fapt a diferitelor propuneri referi
toare la denuclearizarea sudului, a 
nordului sau centrului continentu
lui, este în acest context de cea mai 
mare actualitate.

Ca țară europeană situată în re
giunea Balcanilor, România acordă 
o importanță deosebită creării unei 
zone denuclearizate in aoeastă zonă, 
pornind de la adevărul că numai 
intr-un climat de pace șl securitate, 
ferit de pericolele pe care le im
plică prezența armelor nucleare, pot 
fi clădite raporturi de bună vecină
tate, poate, fi promovată cu adevărat 
colaborarea rodnică, reciproc avan-

tajoasă. Se cuvin relevate, desi
gur, inițiativele țării noastre nu nu
mai in legătură cu denuclearizș- 
rea Balcanilor, ci și contribuțiile pe 
care președintele Nicolae Ceaușescu 
le-a adus la 
conceptului 
forme.

Prioritatea 
denuclearizării Balcanilor, instaură
rii in această zonă a unui climat de 
înțelegere și bună vecinătate este 
generată deopotrivă de experiența 
trecutului, cînd neînțelegerile dintre 
țările balcanice au generat conflicte 
cu urmări dintre cele mai tragice 
nu numai pentru popoarele respec
tive, ci și ale Europei și ale lumii 
întregi — ca și de cerințele stringente 
ale actualității. Regiunea Balcanilor 
cuprinde, după cum se știe, țări 
avînd ca obiective prioritare depăși
rea răminerilor în urmă și dezvol
tarea economică 
cupare comună 
orientări politice și sociale diferite, 
aparținînd celor 1 •• •
tare din Europa. în aceste țări se 
ințelege însă tot mai mult că este 
în interesul lor ca, trecînd peste 
deosebirile de orinduire social-po- 
litică sau de apartenența Ia blocuri 
militare diferite, să caute căi de 
apropiere și ințelegere, de intensifi
care a conlucrării și cooperării.

dezvoltarea graduală a 
într-o pluralitate de

acordată de România

susținută — preo- 
deși sint țări cu

două blocuri mili-

Balcanii — zonă de înțe
legere și colaborare. Avind un 
rol deosebit de activ în această pri
vință, România, președintele Nicolae 
Ceaușescu se afirmă în mod con
stant ca promotori ai unor relații 
noi, de încredere și prietenie intre 
țările din regiune. Semnificativ în 
această privință este tabloul de an
samblu al raporturilor țării noastre 
cu celelalte state balcanice, faptul 
că România întreține, la ora actua
lă, relații bune cu toate țările din 
zona Balcanilor. în ultimii ani, to
varășul Nicolae Ceaușescu a avut 
frecvente intîlniri și a purtat un

rodnic dialog cu conducătorii Bulga
riei, Iugoslaviei, Greciei și Turciei, 
fie la București, fie in timpul vizi
telor prietenești efectuate în țările 
respective. Ca rezultat concret al 
acestor contacte și intîlniri au cres
cut și s-au diversificat schimburile 
de bunuri materiale și cooperarea 
în producție, inclusiv construirea în 
comun a unor importante obiective 
economice, s-a intensificat colabo
rarea în domeniul științei, tehnicii, 
culturii și în alte domenii.

Favorizate de climatul existent, 
un ■ curs pozitiv au cunoscut și re
lațiile dintre celelalte țări balcanice, 
în același timp intensifieîndu-se și 
lărgindu-se continuu și contactele 
multilaterale dintre reprezentanții 
statelor din regiune. O etapă sem
nificativă pe această cale a repre
zentat-o reuniunea de cooperare 
economică și tehnică multilaterală, 
desfășurată în 1976 la Atena, la nivel ■ 
guvernamental, care a fost urmată 
de reuniuni de experți, cum a fost 
cea de la Ankara — consacrată co
laborării în domeniile comunicați
ilor și telecomunicațiilor, de Ia Sofia 
— pentru transporturi și de la Bucu
rești — pentru energie și materii 
prime.

Evident, extinderea multilaterală 
a colaborării dintre țările din Bal
cani,. transformarea regiunii noas
tre într-o zonă de bună vecinătate 
și colaborare, liberă de arme nu
cleare și de baze militare străine, 
reprezintă o parte integrantă a pro
cesului de edificare a securității și 
de dezvoltare a cooperării în Euro
pa, o contribuție concretă la tradu
cerea in viață a prevederilor Actului 
final de la Helsinki. In lumina 
acestui adevăr, apare și mai eviden
tă îbsemnătatea propunerii avansate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu pri
vind pregătirea și organizarea unei 
intîlniri Ia nivel înalt a statelor din 
regiune, care să examineze aspecte 
cuprinzînd întreprinderea de noi 
pași în direcția depășirii unor pro
bleme existente, a dezvoltării încre
derii și bunei vecinătăți, cooperării

multiple planuri, a transformării 
zonă lipsită de

Pe 
Balcanilor într-o 
arme nucleare. Materializarea aces
tei idei — care se bucură de un 
sprijin larg din partea forțelor po
litice și a popoarelor din zonă —• 
ar reprezenta, fără îndoială, un act 
pozitiv în viața întregului continent, 
o substanțială contribuție la cauza 
destinderii, ' securității și păcii în 
Europa și în întreaga lume.

în acest spirit a participat Roma- 1 
nia la Conferința țărilor balcanice la 
nivel de experți, desfășurată în 
două faze, la Atena, în lunile ianua
rie și februarie. Inițierea acestei 
conferințe a marcat un moment im
portant în relațiile dintre țările din 
regiune, statele balcanice fiind de 
acord să examineze împreună an
samblul aspectelor referitoare la re
lațiile dintre ele, inclusiv cele poli
tice și de securitate.

Pe parcursul celor două faze ale 
reuniunii, desfășurată într-o atmos
feră de lucru, prietenească și con
structivă, reprezentanții celor cinci 
state participante — Bulgaria, Gre
cia, Iugoslavia, România și Turcia 
— au efectuat un amplu schimb de 
opinii în legătură cu căile de pro
movare a colaborării multilaterale 
balcanice, de ridicare a acesteia la 
un nivel superior calitativ. Evalua
rea rezultatelor obținute în urma 
reuniunilor balcanice precedente, în 
special în domeniile economiei, 
transporturilor, științei, comunicați
ilor, a fost însoțită de discutarea 
unor propuneri și sugestii referitoa
re la folosirea pașnică a energiei 
nucleare în Balcani și la coopera
rea în domeniul energiei în general, 
la măsuri vizind dezvoltarea și în
tărirea climatului de- încredere, 
bună vecinătate'și securitate în zona 
noastră geografică și la modalități 
concrete de continuare a dialogului 
multilateral între țările din zonă. 
Totodată, au fost luate în discuție 
proceduri vizînd promovarea trans
formării Peninsulei Balcanice într-o 
zonă lipsită de arme nucleare, in-

cluslv definirea măsurilide prote
jare a locuitorilor și a .diului în
conjurător din regiune balcanică 
împotriva consecințelor losirii ar
melor nucleare în alte liuni.

Se cuvine menționatcă ideile, 
propunerile și sugestii avansate 
vor fi supuse acum ateei guver
nelor statelor participan care ur
mează să-și facă cunosc: punctele 
de vedere în legătură :u ținerea 
următoarei reuniuni, ropunerea 
României ca această rtiune sâ 
aibă loc la București, icursul a- 
cestui an, constituie îmo mărtu
rie a atenției deosebite care țara 
noastră o acordă problelor cola
borării interbalcanice, șotodată a 
recunoașterii rolului Râniei, a 
contribuției tovarășul: Nicolae 
Ceaușescu Ia promovarciăcii, con
lucrării și bunei vccinăt a popoa
relor balcanice. Așa cUB-a subli
niat și cu prilejul dezbailor de la 
Atena, prima reuniune Conferin
ței țărilor balcanice la el de ex
perți, ca și cele ce vor na pot și 
irebuie să constituie ec impor
tante pe drumul pregăt intilnirii 
șefilor de stat sau de gun din ță
rile balcanice propuse (România.

In spiritul pozițiilor rmate în 
repetate rînduri de eședintele 
Nicolae Ceaușescu, Rânia și-a 
făcut din nou cunoscu hotărîrea 
sa de a depune și îrontinuare 
toate eforturile pentrtemeinica 
pregătire a unei întilni la nivel 
înalt a statelor din zo pentru 
amplificarea și diversirea coo
perării interbalcanice, vederea 
întăririi încrederii și bi vecină
tăți și transformării Bmilor în
tr-o regiune -fără an nucleare, 

. fără trupe și baze mile străine. 
Aceasta s-ar înscrie, f; îndoială, 
ca q contribuție marcann efortu
rile îndreptate spre prorarea des
tinderii, înfăptuirea un securități 
trainice și 
perării în 
lume.

dezvoltarea <lă a coo- 
Europa și întreaga

Rad-,1 iGDAN
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