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la Consfătuirea de lucru de h C. C. al P. C. R.

TOATE INVESTIȚIILE PLANIFICATE
- ÎN FUNCȚIUNE
LA TERMEN!
9

îndeplinirea ritmică și în condiții
de eficiență economică superioară a
prevederilor planului de investiții,
darea in exploatare la termenele
planificate a tuturor noilor capaci
tăți și funcționarea lor, în cel mai
scurt timp, la nivelul parametrilor
proiectați reprezintă sarcina fun
damentală a factorilor angajați în
procesul de realizare a investi
țiilor — constructori, montori și
beneficiari, proiectanți și furni
zori de utilaje tehnologice. La
recenta Consfătuire de lucru de la
C.C. al P.C.R., secretarul general
al partidului, tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU, sublinia cu claritate:
„Va trebui să luăm toate măsurile
pentru ca să încheiem trimestrul
cu îndeplinirea în întregime a pla
nului de investiții, cu punerea în
producție a capacităților prevă
zute".
Nu trebuie nici un moment pier
dut din vedere faptul că de înde
plinirea acestei cerințe economice
majore depind, într-o mare măsu
ră, realizarea unor producții supli
mentare de materii prime, resurse
energetice și produse necesare
desfășurării normale a activității
productive din toate unitățile eco
nomice, creșterea exporturilor și
reducerea mai accentuată a impor
turilor, sporirea eficienței econo
mice în diferite sectoare de activi
tate. Așa cum, orice întîrziere în
intrarea în funcțiune a noilor ca
pacități poate determina pierderi
însemnate de producție și de va
lori materiale pentru economia na
țională. De aici se desprinde nece
sitatea imperioasă ca pe fiecare
șantier, la fiecare obiectiv de in
vestiții, constructorii și montorii,
ceilalți factori cu răspunderi în
acest domeniu să acționeze ener
gic, cu hotărîre, într-o strînsă
și permanentă conlucrare, pentru
recuperarea eventualelor rămîneri
în urmă acumulate în lunile ante
rioare și încadrarea cu strictețe în
graficele de lucrări, pentru scurta

rea pe cît posibil a duratelor de
execuție și grăbirea punerii în
funcțiune a noilor capacități pro
ductive.
Accelerarea ritmului de lucru pe
șantiere, prin creșterea mai accen
tuată a productivității muncii, se
impune ca o condiție prioritară, ce
trebuie să jaloneze zi de zi activi
tatea constructorilor și mentorilor,
în acest scop este necesară, pretu
tindeni, adoptarea de măsuri co
respunzătoare vizînd ' organizarea
cît mai rațională a desfășurării lu
crărilor și, în primul rînd, stabi
lirea de sarcini și răspunderi pre
cise pentru fiecare lucrător în
parte : promovarea pe scară largă
a unor soluții constructive eficien
te și a unor tehnologii de execuție
rapide ; folosirea integrală, la ca
pacitatea maximă, a timpului de
lucru al oamenilor și utilajelor de
construcții ; întărirea disciplinei în
muncă și a spiritului gospodăresc
la fiecare punct de lucru.
Fără îndoială, o răspundere deo
sebită revine organelor și organi
zațiilor de partid de pe șantiere,
din unitățile furnizoare și benefi
ciare, chemate să acționeze prin
toate mijloacele pentru întărirea
răspunderii’ la toate nivelurile,
pentru stimularea inițiativelor va
loroase și îndeplinirea integrală, in
condiții de calitate superioară, a
sarcinilor încredințate formației
de lucru, fiecărui om al muncii
din domeniul investițiilor.
în cele mai multe zone ale țării,
primăvara își reintră în drepturi,
iar. timpul devine un aliat prețios
pentru desfășurarea unei activități
normale, în ritmuri tot mai înalte,
de către constructori. Important
este acum să se acționeze cu toate
forțele, cu întregul potențial uman
și tehnic existent pe șantiere, iar
îndeplinirea programelor de lucru
zilnice și săptămînale să fie ur
mărită pas cu pas, cu cea mal
mare exigență.

DIRECȚII PRINCIPALE DE ACȚIUNE :
© Predarea de către constructori la termenele pre
văzute în grafice a fronturilor de montaj

© Mobilizarea montorilor în vederea intensificării
lucrărilor și diminuării energice a stocurilor de utilaje ne
montate

© Urgentarea livrării mașinilor și echipamentelor
tehnologice solicitate pe șantiere și, în primul rînd, a

celor restante
în pagina a 111-a, ancheta noastră pe șantierul lamino
rului de benzi electrotehnice din Tîrgoviște

1N CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ
- MUNCĂ RINE ORGANIZATĂ,
HĂRNICIE ȘI RĂSPUNDERE!
care cultură și deci a producțiilor
Calendaristic, prima zi a lunii
Totodată, ținîndu-se seamă că în
mari prevăzute.
martie marchează începutul primă
acest an vor trebui obținute pro
Tocmai de aceea, încă de la în
ducții record, că vor fi extinse pe
verii. Deși vremea continuă să se
ceputul campaniei agricole de pri
sute de mii de hectare culturile
mențină închisă — fenomen normal
măvară este absolut necesar ca
pentru această perioadă — meteo
intensive de porumb, sfeclă de za
specialiștii și cadrele de conducere
rologii apreciază că, pămîntul fiind
hăr și cartofi, a fost acordată o
din unitățile agricole să-și mute
relativ cald, la prima rază a soare
atenție deosebită fertilizării tere
centrul activității lor in cimp, unde
lui și la cea mai mică adiere a vînnurilor cu îngrășăminte organice.
să
identifice terenurile zvîntate și
tului vor putea începe însămințăPînă la sfîrșitul lunii februarie au
rile și celelalte lucrări agricole de
să conducă direct desfășurarea înfost transportate în cîmp 7,3 mili
sămînțărilor. Condițiile de lucru
sezon.
oane tone de îngrășăminte de acest
Primele boabe care vor fi puse
din această primăvară diferă mult
fel, reprezentînd 80 la sută din pre
sub brazdă in zilele următoare au
vederile pe primul trimestru. La
față de alți ani, în sensul că in
o valoare de simbol. Ele trebuie să
multe locuri solul este îmbibat de
acestea se adaugă cantitățile trans
fie sămînța re
apă, iar nebulozi
tatea aerului îm
coltelor record ce
urmează să fie
piedică zvîntarea
lui. Aceasta im
obținute în acest
an. La Consfătui ® îndată ce solul se zvîntă, să se treacă la semăna pune mai multă
rea de lucru de tul culturilor din prima urgență @ Acum, cadrele de operativitate
și
răspundere
din
la C.C. al P.C.R.
din luna decem conducere și specialiștii din unități trebuie să-și partea specialiști
lor, a cadrelor
brie anul trecut,
precum
și
la muie centrul activității lor în cîmp, să identi de conducere din
Consfătuirea de fice suprafețele care pot fi însămînțate imediat unitățile agricole
lucru din ianua
pentru stabilirea
rie de la Sinaia, @ Prin executarea unor lucrări de bună calitate, să exactă a momen
tovarășul Nicolae
tului începerii lu
Ceaușescu a sub se asigure, încă de la semănat, densitatea de plante crărilor în cimp și
liniat necesitatea
încadrarea lor în
prevăzută la fiecare cultură.
pregătirii temei
termenele stabi
nice a campaniei
lite
de
lege.
agricole de pri
Acum, chiar de
măvară, astfel înportate în ultimul trimestru al anu
la
insămînțarea culturilor din
cît toate lucrările să fie executate
prima urgență, orice zi pier
lui trecut, ceea ce face ca fertili
la un nivel calitativ ridicat și în
tatea
solului
să
crească
simțitor.
dută
la semănat
poate
in
termenele optime stabilite. „Tre
Din controalele efectuate pe teren
fluența negativ nivelul recoltei.
buie să facem totul — sublinia
Experiența anului trecut a de
de- organele de specialitate și din
secretarul general al partidului —
relatările corespondenților noștri
monstrat că recoltele cele mai
pentru ca anul acesta agricultura
mari la culturile din prima ur
rezultă că, în multe unități agri
să marcheze o îmbunătățire simți
gență au fost obținute tocmai de
cole, continuă să existe mari
toare, să obținem o recoltă record,
unitățile agricole care au însăminstocuri de îngrășăminte organice ;
pentru a asigura buna aproviziona
țat devreme. Așa trebuie să se
unele din ele, fiind de mai mulți
re a țării, necesitățile industriei și
procedeze acum in toate unitățile
ani, s-au transformat în mranițâ,
economiei naționale, pentru a spori
pentru a se pune baze solide re
ceea ce constituie un îngrășămînt
contribuția agriculturii la dezvol
coltelor record din acest an.
ideal pentru terenurile destinate
tarea generală a țării !“.
culturilor intensive. Toate aceste
Campania însămînțărilor de pri
Răspunzînd îndemnurilor însuflecantități trebuie să fie însă trans
măvară trebuie să se desfășoare,
țitoare adresate de secretarul ge
portate la cîmp, oricîte eforturi
pretutindeni, bine organizat, sub
neral al partidului, oamenii muncii
s-ar cere, pentru a putea fi în
din agricultură, organele și organi
semnul exigențelor formulate de
corporate
în
sol
odată
cu
pregă

conducerea partidului. De aceea,
zațiile de partid, consiliile populare
tirea terenurilor.
au acționat cu mai multă răspun
încă din primele zile ale campa
Important
este
ca,
imediat
ce
dere pentru a asigura condițiile ne
niei, cea mai importantă sarcină
timpul
permite,
să
fie
declanșate
cesare realizării de recolte record.
care revine organelor și organiza
însămînțările și celelalte lucrări în
Se poate aprecia că în acest an
țiilor de partid, consiliilor popu
cîmp. întrucît încadrarea însămîncampania agricolă de primăvară
lare, organelor agricole de specia
țărilor în limitele timpului optim
este pregătită mai bine decit în alți
litate și consiliilor agroindustriale
constituie una din condițiile esen
ani. Repararea tractoarelor și utila
este aceea de a asigura o pu
țiale pentru obținerea de recolte
jelor s-a încheiat mai devreme, iar
ternică mobilizare a mecanizatori
mari,
pretutindeni,
în
fiecare
uni

comisiile constituite din specialiști
lor, cooperatorilor și specialiștilor,
tate
agricolă,
este
necesară
o
orga

și mecanici cu experiență au veri
o asemenea desfășurare a lucrări
nizare temeinică a muncii, astfel
ficat fiecare mașină în parte, luînd
lor agricole de primăvară care să
îneît să fie folosită din plin fiecare
măsuri ferme pentru înlăturarea
zi, fiecare oră bună ,de lucru în
garanteze realizarea și depășirea
defecțiunilor constatate. De aseme
cîmp. Munca mecanizatorilor tre
nea, au fost asigurate semințele ne
recoltelor prevăzute In planul pe
buie organizată în formații com
cesare din soiurile și hibrizii cei
acest an, în angajamentele asu
plexe de tractoare, folosindu-se
mai corespunzători pentru fiecare
mate în întrecerea socialistă. Gra
agregate de mașini care să asigure
zonă, iar transferul lor între județe
dul superior de organizare a mun
creșterea randamentului la pregă
— pe baza repartițiilor date de mi
cii, ordinea și disciplina, nivelul
tirea terenului și semănat, un
nisterul de resort — s-a făcut mai
ritm susținut de lucru, precum și
ridicat de responsabilitate din
devreme. întrucît însămînțările se
vor declanșa foarte curind, impor
economii de carburanți. Deosebit
partea tuturor oamenilor muncii
tant este ca fiecare unitate agri
de important este ca toate lucră
din agricultură trebuie să se ma
colă să preia imediat de la centre
rile să fie executate la un înalt
nifeste din plin din momentul cînd
le specializate toate semințele re
vor fi puse sub brazdă primele
nivel calitativ, astfel ca de la
partizate, prioritate acordindu-se
semănat să existe garanția realiză
boabe și pînă la încheierea însă
celor care se seamănă în prima
rii densităților prevăzute la fie
mînțărilor de primăvară.
urgență.

40 DE ANI DE MARI IZBÎNZI SUB STINDARDUL PARTIDULUI

Din arhitectura de azi a municipiului Slobozia

SLOBOZIA
— municipiul înfloritor

din inima Bărăganului
De curînd, un scrii
tor originar dintr-unul
din satele de pe ma
lul Ialomiței — sat cu
nume parcă rupt din
legendă, a revenit pe
meleagurile natale, la
Slobozia. La . recep
ția noului hotel „Mun
tenia", cînd i s-a înminat cheia de la ca
mera unde urma să
fie găzduit, a cerut,
dacă e liberă, să i se
dea o cameră la ulti
mul etaj. I s-a dat
cheia de la 602, o ca
meră pe colț. S-a dus
direct la fereastră și
a început să scormo
nească cu privirea orașul, care se vede
de-aici ca-n palmă.
— Nu mai recunosc
nimic — a murmurat
el. Aș vrea să regă

sesc locul unde era
Oborul, unde veneam
cu tata la tirg...
— Acolo unde sînt
coșurile acelea
era
înainte Oborul. Acum
este platforma indus
triei alimentare. Aici
s-au construit între
prinderea de ulei, În
treprinderea de indus
trializare a laptelui
(fruntașe pe ramură
în 1983), Fabrica de
furfurol,
precum și
alte unități, iar în
stingă lor este filatu
ra de bumbac. Alături
de platforma industri
ei alimentare s-a dez
voltat o platformă a
industriei chimice. Și
tot ce se vede s-a
realizat in ultimii 15
ani...
Mai aproape de pri
virile noastre, de la

aceeași fereastră. de
hotel se deschide o
largă priveliște asupra
pieței din fața Casei
de cultură a sindica
telor, unde se întilnesc
cele trei mari și mo
derne artere ale mu
nicipiului : bulevarde
le Cosminului, Unirii
și Chimiei. Pe locul
unde se întîlnesc acum
cele trei bulevarde,
fostă groapa de gunoi
a tîrgului, se întinde
astăzi un cochet parc
cu alei, arbori și ar
buști ce amintesc de
zona montană. Orașul

Mihai VIȘOIU
corespondentul
„Scinteii"

(Continuare
in pag. a V-a)

Foto : S. CRISTIAN

CARTEA
SAȚUL DE AZ[ factor activ de educație comunistă,
patriotică, revoluționară
Secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, definea
cu clarviziune complexitatea relațiilor care se stabilesc intre propășirea
economică a țării și vastele orizonturi deschise progresului științei și cul
turii, afirmării omului zilelor noastre :
„Preocupindu-ne să asigurăm oamenilor muncii o viață imbelșugată,
satisfacerea cit mai deplină a necesităților lor materiale, acționăm tot
odată pentru a așeza noua societate pe temelia a tot ceea ce a făurit
mai de preț mintea omului, geniul său creator, o cuceririlor științei celei
mai avansate ; facem totul pentru a deschide larg accesul maselor spre
valorile științei și culturii, spre o viață spirituală cît mai bogată".
In cadrul acestui complex sistem de relații, cartea devine un factor
activ de formare profesională, de educație comunistă. Prezență firească
pe întreg cuprinsul țării, la sat ca și la oraș, în întreprinderi și unități
de cercetare, în librării și în biblioteci, cartea este o dimensiune majoră a
vieții noastre cotidiene.
Expresie elocventă a dinamismului și democratismului vieții noastre
spirituale, cartea nu mai este un apanaj exclusiv al orașului, cum se
intîmpla cu numai cîteva decenii in urmă, ci se bucură de o largă răspîndire și prețuire și la sate. Efortul intens, susținut al statului pentru în
zestrarea satului cu acele scrieri necesare satisfacerii necesităților spi
rituale, mereu crescute și diversificate, ale celor ce-și desfășoară activi
tatea aici (țărani cooperatori, mecanizatori, specialiști, tehnicieni, cadre
didactice, elevi) se măsoară în bogăția fondului de carte, ca și în nu
mărul impunător al bibliotecilor. In ceie 11 540 de biblioteci care își des

fășoară activitatea in mediul rural se află 51 000 000 volume, consultate
anual de peste 2 700 000 cititori.
Alături de numărul impresionant al cărților existente în fondul pu
blic a sporit considerabil cantitatea de cărți achiziționate de locuitorii
satelor, care și-au constituit în anii noștri adevărate biblioteci. In întimpinarea solicitărilor acestora vin 2 300 librării și raioane specializate
de librării, 6 500 puncte de desfacere în cadrul magazinelor sătești, 34
secții județene „Cartea prin poștă”, 3 000 puncte de desfacere organi
zate în cadrul unităților agricole socialiste și 5 000 difuzori de carte.
In deplină concordanță cu creșterea nivelului cultural al satului, s-a
diversificat profilul cărții difuzate aici, oferindu-se lucrări de o remar
cabilă varietate, de la cele agrozootehnice, tehnico-profesionale și știin
țifice, la cele social-politice, școlare, beletristice ș.a. Numai în primii trei
ani ai actualului cincinal au ajuns in localitățile rurale, prin rețeaua de
difuzare a cooperației de consum, peste 7 300 titluri de cărți diverse,
într-un tiraj de 25 100 000 exemplare. Acest bogat potențial cultural-științific, aflat la dispoziția locuitorilor satului românesc, cere în chip ne
cesar o diversificare a mijloacelor de penetrare a cuvîntului tipărit, o
îmbunătățire a dialogului dintre cititori și așezămintele culturale, din
tre autori și beneficiarii lor direcți, tocmai In scopul creșterii contribu
ției cărții la educarea comunistă a celor ce trăiesc și muncesc aici.
In pag. a IV-a : ancheta „Scinteii" pe această temă în
treprinsă în județul Teleorman.

Mîini
măiestre
de femeie
Maistrul Fănică Voicu, de to
secția prelucrări mecanice a în
treprinderii de scule și echipa
mente hidraulice din Focșani,
ii caracterizează astfel pe mun
citorii din colectivul său :
— Sint oameni ai micronilor.
Înțelege fiecare, din aceste
cuvinte, că aici sint admiși, îna
inte de toate, autorii unor lu
crări de inaltă precizie. Perfor
manța profesională se află deci
la ea acasă. E și firesc să fie
așa. Frezele ce se nasc aici, de
exemplu, intră in dotarea meș
terilor fauri din cetatea trac
torului și autocamionului ro
mânesc, din citadela mașinilor
grele bucureștene, din atit'ea
alte locuri unde tehnica de virf
naște, în proporții industriale,
tehnică de virf.
Sint acestea tot atitea motive
pentru care examenul in mese
rie — și nu unul oarecare — în
seamnă condiția elementară pen
tru a aspira la un loc în rindul colectivului secției. Și încă
ceva : de regulă, candidata pen
tru locurile libere de la o ma
șină sau alta sint aleși dintre cei
mai buni și nu primiți fără
competiție. Iată de ce, atunci
cînd o rectificatoare, Rada Dumitrache, și-a exprimat dorința
să lucreze la prelucrări mecani
ce, maistrul Voicu nu și-a stăpinit mirarea :
— Dar bine, aici e nevoie nu
mai de oameni ai micronilor I
— Cine a spus că Rada Dumitrache nu este unul dintre
aceștia ? — a replicat cineva,
șeful secției, se pare.
— Adevărul e — recunoaște
acum meșterul — că nu-mi pu
team închipui cit de mare este
ambiția rectificatoarei de a
arăta ce pot face miinile ei. Cît
de hotărîtă este să dovedească,
prin fapte,
că
neîncrederea
unora in priceperea ei profe
sională nu-i decit o prejudecată.
Și mai voia muncitoarea in cau
ză să se dovedească la înălți
mea statutului familiei de mun
citori din care face parte — so
țul ei este forjor tot aici, in
'întreprindere.
— Și a confirmat ?
— Mai mult decit atit. Do
vada ? Pe lingă Rada Dumitrache am repartizat de curind o
muncitoare mai nouă. Să înve
țe, să deprindă destoinicia in
frumoasa meserie de om al mi
cronilor, de la un om al micro
nilor.
...Un fapt de viață, intr-o uzi
nă focșăneană. Dar cite aseme
nea „felii de viață", de pe tot
cuprinsul țării, nu afirmă capa
citatea milioanelor de femei,
părtașe egale și responsabile la
epopeea marilor înfăptuiri so
cialiste ?

Iile TANASACHE
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ORGANIZAȚIILE DE PARTID

)

- forță hotărâtoare a progresului social
O

largă mobilizare a comuniștilor, a cetățenilor
la buna gospodărire a cartierelor

— Nu există problemă la ordinea
zilei în viata cartierelor — ține să
sublinieze de la bun început tova
rășul Ion Neculai, prim-secretar al
Comitetului municipal de partid
Brăila — în care organizațiile de
partid să nu-și facă simțită prezen
ța. Ele sînt acea „inimă vie“ care
asigură ca răspunderea, inițiativa și
energia comuniștilor să se manifes
te din plin în viața cartierelor. O
„inimă" care dispune și de forța ne
cesară. In aceste organizații acti
vează peste 3 700 de comuniști, oa
meni cu o îndelungată experiență de
muncă și viață, foști muncitori și
tehnicieni, intelectuali, militari, ac
tiviști de partid și de stat.
— Cum își fac datoria în mod
concret organizațiile de partid din
cartiere, ce probleme rezolvă ele ?
în Ioc de răspuns, tovarășul primsecretar ne-a propus să facem cu
noștință cu activitatea cîtorva din
aceste organizații de partid.
...Cartierul „Viziru", blocul 28,
scara 4. în holul casei scărilor, li
niște, curățenie, luminile stinse. Pe
un panou, cîteva fotografii, articole
din ziare, diverse calcule despre
economia de energie ele'ctrică ce
s-ar putea obține prin reducerea
unui singur bec în fiecare aparta
ment. Alături, o chemare adresată
tuturor locatarilor privind necesita
tea reducerii cu 50 la sută a con
sumului de energie electrică.
— Cînd le arăți in mod clar oa
menilor de ce este nevoie să eco
nomisească energia electrică, ei ac
ționează cu toată răspunderea — ne
spune Stanciu Bădără, secretarul bi
roului organizației de bază nr. 1 din
cartierul „Viziru". Apoi argumen
tează cu ceea ce a făcut biroul or
ganizației de bază : dezbaterea în
adunărea generală a măsurilor ini
țiate pentru economisirea energiei ;
constituirea unor colective formate
din membrii biroului, agitatori,
membri ai comitetului asociației de
locatari și deputați, care să meargă
in fiecare bloc și apartament să dis
cute cu cetățenii despre necesitatea
economisirii energiei electrice și ga
zelor, efectuînd concomitent și un
control sistematic asupra felului în
care se aplică măsurile stabilite in
urma muncii politice de la om la om
pentru reducerea la strictul necesar
a becurilor în fiecare locuință, pe
casa scărilor și multe altele.
Un exemplu izolat ? Nu ! Sîntem
informați că imediat după apariția
reglementărilor privind economi
sirea energiei electrice, comitetul
municipal de partid s-a întîlnit cu
toți cei 48 de secretari ai birourilor

organizațiilor de partid din car
tierele orașului și a stabilit „strate
gia" prin care comuniștii să se con
stituie în principala forță, prin
exemplul personal și prin influența
asupra celorlalți cetățeni, in acțiu
nea de economisire a energiei. Efec
tele
activității
desfășurate
de
aceștia, a muncii politice duse in
rîndul comuniștilor, al celorlalți ce
tățeni, sînt puse în evidență .și de
faptul că, în ultimele două luni, con
sumul casnic de energie electrică a
fost redus, față de cel planificat, cu
circa 30 la sută.
...Cartierul „1 Mai". Deși ne' aflăm
în plină iarnă, adunarea generală a
comuniștilor are la ordinea de zi un
punct care privește activitatea co

muniștilor să fie ei înșiși exemplu.
Să demonstreze nu prin vorbe, ci
prin fapte că se poate valorifica
fiecare palmă de pămint. Pentru că
exemplul personal are o puternică
forță de influențare, iar pentru a
stimula inițiativa și spiritul gospo
dăresc obișnuim ca în adunările ge
nerale să evidențiem pe cei care ob
țin rezultate deosebite — așa cum
sint Ilie Ungureanu, Gheorghe Tu
dor, Gheorghe Alexandru, lonescu
Gheorghe sau Ion Albu, care au
gospodării model, iar apoi aceștia
să vorbească despre modul în care
au obținut aceste rezultate. In felul
acesta — ni se relatează — s-a ge
neralizat și practica unor culturi
succesive pe aceleași terenuri din

însemnări despre activitatea
organizațiilor de bază din cartierele
municipiului Brăila
muniștilor din cartier pentru primă
vară și vară. „Am dezbătut preve
derile Programului unic de creștere
a producției agricole — ne spune
Ion Puică, secretarul biroului orga
nizației de bază — și modul concret
în care putem să acționăm noi, co
muniștii din cartiere, pentru morali
zarea tuturor cetățenilor la folosirea
cît mai bună a fiecărei palme de
pămînt din curți, din fața curților,
pentru asigurarea nu numai a ne
cesarului propriu de legume și zar
zavaturi, ci și pentru livrarea la
fondul de stat a unor cantități im
portante de produse agricole". Dato
rită preocupărilor avute în acest
sens de organizația de partid, care
a inițiat numeroase acțiuni de dez
voltare a spiritului gospodăresc, ce
tățenii cartierului „1 Mai", între
care și mulți comuniști, au predat
anul trecut la fondul de stat peste
20 de tone de legume, fructe și zar
zavaturi, precum și un număr im
portant de animale și păsări din
gospodăriile personale. Aici, ca și in
alte cartiere ale orașului — „Pro
gresul", „Viziru", „Brăilița", „Călă
rași", „Dorobanți" — organizațiile
de partid au statornicit, prin iniția
tiva lor, prin munca desfășurată în
rîndul oamenilor, o bună experiență
în cultivarea terenurilor din curți,
de pe marginea străzilor, a zonelor
virane, a celor dintre blocuri.
— Cum am reușit ? — își conti
nuă .ideea tovarășul Ion Puică. Sim
plu : am cerut în primul rind co

curțile cetățenilor sau dintre blocuri,
cultivarea unor plante medicinale și
a cartofilor pe fîșia laterală a stră
zilor, creșterea iepurilor de casă etc.
O bună și utilă experiență dacă
ținem seama de faptul că, practic,
numeroși cetățeni ai orașului își asi
gură astfel nu numai aprovizionarea
proprie cu legume și zarzavaturi, cu
fructe, cu ouă și carne, dar creează
anumite disponibilități și pentru
fondul de stat. în 1983, cetățenii din
cartierele municipiului Brăila au
predat la stat, pe bază de contract,
150 tone legume, 7,6 tone ciuperci,
22 tone miere de albine, 255 bovine,
823 ovine, 3 448 porcine, 95 000 pă
sări, peste 1 600 kg carne de iepure,
peste 280 hectolitri lapte de vacă și
oaie.
...Cartierul „Hipodrom". Este du
minică dimineața. Viscolul s-a oprit,
dar e ger aspru. Cu toate acestea,
sute de cetățeni, tineri și virstnici,
curăță zăpada pe căile de acces din
tre blocuri, de pe trotuare și alei, de
pe străzi.. Printre ei, cum era de aș
teptat, și’ Mordășan Moise, secreta
rul organizației de bază nr. 1 din
cartier. „Nu există acțiune de mun
că patriotică inițiată de organizația
de partid — și trebuie să vă spun
că aici, în cartiere, noi, comuniștii,
sîntem sufletul unor astfel de acți
uni — la care să nu participe cea
mai mare parte a cetățenilor", avea
să ne explice acesta. Aflăm că in
cartier s-au construit o modernă
sală polivalentă, mîndrie a orașului.

un cinematograf, complexe comer
ciale, terenuri de joacă pentru copii
și multe altele. „Construcția acestor
obiective — continuă interlocutorul
— s-a făcut din fondurile statului.
Dar nici noi, comuniștii, n-am aștep
tat să ne vină totul de-a gata. Am
mobilizat toate forțele noastre și ale
celorlalți cetățeni din cartierele ora
șului". La consiliul popular munici
pal aflăm că numai prin participa
rea cetățenilor din cartiere Ia acțiu
nile edilitar-gospodărești și recupe
rarea unor materiale refolosibile
(fier vechi, hîrtie, sticle etc.), în
1983 au fost realizate economii în
valoare de 125 milioane lei.
Dar in cite alte probleme nu se
implică organizațiile de partid din
cartierele municipiului ? Mai mulți
secretari ai birourilor organizațiilor
de bază ne-au vorbit despre preocu
parea pentru cunoașterea, înțele
gerea și aprofundarea conținutului
unor hotărîri de partid și legi. In
acest scop, la adunările generale sint
invitați activiști de partid și de stat,
juriști, medici, alți specialiști. Infor
mările politice prezentate în adună
rile generale ca și temele învăță■mîntului politic sînt axate, de ase
menea, pe conținutul documentelor
de partid nou apărute, pe sarcinile
ce decurg din acestea pentru comu
niști, pentru toți cetățenii din car
tiere. Ion Poteraș, secretarul birou
lui organizației de bază nr. 2 din
cartierul Brăilița, ne-a vorbit des
pre preocuparea acestei organizații
de a cultiva în rîndul comuniștilor,
în general oameni în vîrstă, unii și
bolnavi, spiritul de întrajutorare to
vărășească, atît de necesar într-o
colectivitate mare, țum este cartie
rul. Alți secretari de partid ne-au
vorbit despre grija ce o au organi
zațiile de bază pentru respectarea
normelor de conviețuire socială, a
legilor țării, pentru a combate ati
tudinile de nepăsare, manifestate
îndeosebi față de păstrarea unor bu
nuri obștești, de grijă pentru folosi
rea și întreținerea apartamentelor,
față de respectarea obligațiilor cetă
țenești către stat (achitarea la timp
a cotelor de. întreținere, a consumu
lui de energie, a chiriei), toate aces
tea aflîndu-se permanent în atenția
organizațiilor de partid și, fie prin
acțiunile inițiate direct, fie prin an
trenarea altor forțe organizațiile de
bază acționează pentru soluționarea
lor.
Ca adevărate „inimi" comuniste
în viața locuitorilor cartierelor.

Al. PINTEA

« INIȚIATIVE • FAPTE • ACȚIUNI
îndrumarea
activității
comisiilor de temei
— preocupare
permanentă
— Pornind de la faptul
că femeile dețin o însem
nată pondere și în cartie
re, am acordat o atenție
specială îmbunătățirii ac
tivității organizațiilor de
partid pentru conducerea,
îndrumarea și perfecțio
narea muncii comisiilor de
femei, ne spunea tovarășul
Dumitru Kădescu, secretar
al comitetului municipal de
partid VASLUI. Toate cele
10 organizații de bază din
cartiere cuprind în planuri
le lor de activități acțiuni
distinct conturate privind
pregătirea politico-educativă a femeilor, participarea
lor tot mai intensă la în
făptuirea tuturor hotărîrilor de partid și de stat,
analiza periodică a modu
lui în care acestea prind
viață.
într-adevăr, organizațiile
de partid din cartierele
vasluiene și-au făcut din
îndrumarea comisiilor de
femei o preocupare stator
nică. Priceperea, spiritul
gospodăresc și dinamismul
femeilor au fost astfel con
centrate în direcția realiză
rii sarcinilor economicosociale. „Organizația de
partid nr. 6, arăta Ion Dănilă, secretarul biroului
acesteia, care cuprinde 45 de
membri, e formată în ma
joritate din femei. Ele sînt
realmente o forță pe care o

folosim intens și eficient.
Președinta comisiei de fe
mei, tovarășa Elena Carp,
membră a biroului organi
zației de bază, asigură mo
bilizarea femeilor la reali
zarea tuturor obiectivelor
pe care ni le propunem;
Drept urmare, principalele
sarcini referitoare la colec
tarea materialelor refolosi
bile, diminuarea cu 50 Ia
sută a consumului de ener
gie electrică, gospodărirea
și înfrumusețarea cartie
rului au fost îndeplinite.
Dintre modalitățile de în
drumare pe care le folosim
aș enumera cuprinderea
tuturor femeilor la învăță
mântul politic de partid și
O.D.U.S., dezbaterea și or■ganizarea
unor
acțiuni
practice pentru materiali
zarea Programului unic
etc". (Petru Necula).

în junii blocurilor —
grădini de legume
„Aș putea să remarc gos
podăriile multor cetățeni
din cartierul municipiului
SLATINA, în care își des
fășoară activitatea organi
zația de partid nr. 3. în fie
care an, Alexandru Vasile,
Gligore Andronache, -Maria
Iliescu, Gheorghe Coman,
Eugenia Lăzăroiu, Ion Vie
zure, Grigore Trifu culti
vă în ogrăzi legume, pomi
fructiferi, viță de vie și
cresc animale și păsări. Or
ganizația noastră de partid
desfășoară o activitate sus
ținută in această direcție,
antrenînd și comisia de
femei și organizația demo
crației și unității socialiste

din cartier. într-o aduna-'3
re generală a organizației
de bază am dezbătut cu
membrii de partid Progra
mul unic și am stabilit mă
suri concrete de acțiune
pentru ca în acest an în
toate gospodăriile popu
lației fiecare palmă de pă
mînt să fio cultivată". Cu
vintele de mai sus aparțin
secretarului biroului orga
nizației de bază de cartier
nr. 3 din municipiul Slati
na, tovarășul Ion Antonache, el însuși un priceput
gospodar. Cum acționează
organizația de partid pen
tru antrenarea cetățenilor
la acțiunea de folosire efi
cientă a terenurilor din ju
rul caselor ? Cei 71 de
membri de partid ai orga
nizației sînt repartizați pe
străzi sau pe unele porțiuni
de străzi. Zilnic, ei se sfă
tuiesc cu cetățenii cum să
parceleze mai bine terenul,
de unde să-și procure se
mințe, cum să-și amenajeze
un tunel sau chiarsun mi
crosolan. De fapt, acțiunea
a și fost declanșată ; în
multe gospodării, cetățenii
au trecut la desfundarea te
renului, la fertilizarea lui
cu gunoi de grajd, la ame
najarea de răsadnițe pen
tru
legumele
timpurii.
(Iancu Voicu).

Priceperea
de a pune în valoare
înțelepciunea
vîrstnicilor
în cartierele municipiu
lui BACĂU își desfășoară
activitatea aproape 30 de

organizații de partid. Sint
colective mari, puternice,
unele dintre ele numărînd
chiar pină Ia 150 de comu
niști. „Aceste organizații
au un anumit specific —
spunea tovarășa Ana Nedelcu, secretar al comite
tului municipal de, partid,
în cadrul lor activează
membri de partid prove
nind din diferite unități in
dustriale, din instituții care
se, deosebesc prin gradul de
pregătire, unii avind o
vîrstă înaintată. Unirea
eforturilor lor în folosul muncii de partid, al colec
tivității depinde în mare
măsură de biroul organiza
ției de bază, de secretarul
acesteia. Iată de ce comite
tul municipal de partid,
secretariatul acestuia acor
dă o atenție deosebită pre
gătirii secretarilor organi
zațiilor de bază din cartie
re, instruirii lor diferenția
te după specificul muncii
pe care o au de desfășu
rat". Cum se procedează
practic ? Pe lingă instrui
rile lunare care au loc cu
toți secretarii organizațiilor
de partid din municipiu și
la care participă, bineînțe
les, și cei din cartiere, pe
riodic, membrii biroului co
mitetului
municipal
de
partid se întîlnesc cu secre
tarii organizațiilor de bază
din cartiere. Aceste întîlniri
se desfășoară sub forma
unor schimburi de expe
riență. Se ridică zeci și zeci
de probleme legate de
munca organizatorică șl
politico-educativă, de folo
sirea fondului locativ, pri
vitoare la gospodărirea re-

surselor energetice, activi
tatea
organizațiilor
de
masă și obștești etc. Partea
a doua a întîlnirii este re
zervată instruirii lor. Sar
cinile care se pun cu acest
prilej în fața secretarilor
de către membrii biroului
comitetului municipal sînt
strins legate de specificul
cartierului respectiv. La ul
tima instruire a secretari
lor organizațiilor de bază
din
cartierele
Izvoare,
Gherăești, Șerbănești, Grivița Roșie, de exemplu,
unde sint numeroase gos
podării personale, s-a dis
cutat în mod deosebit des
pre aplicarea în viață a
prevederilor
Programului
unic privind creșterea pro
ducției agricole vegetale și
animale, despre planurile
de cultură, asigurarea ma
terialului săditor în livezi
și grădini, despre înche
ierea contractelor pentru li
vrarea produselor la fondul
centralizat al statului etc.
Cu secretarii organizațiilor
de partid din cartierele
Republicii, Carpați, Miori
ței, Bacovia etc. s-au dis
cutat
probleme privind
conducerea
organizațiilor
de masă, creșterea numă
rului membrilor organiza
țiilor democrației și unită
ții socialiste, participarea
exemplară a comuniștilor
la adunările generale ale
asociației de locatari, ca și
la acțiunile de economisire
a energiei electrice, de co
lectare a materialelor refo
losibile, la buna gospodări
re și înfrumusețare a stră
zilor, a cartierelor. (Gheor
ghe Baltă).
,

SUCEAVA: Edsfscsi de sănătate pentru oamenii muncii
Județul Suceava dispune de un
bogat potențial turistic și de con
diții dintre cele mai bune pentru
îngrijirea sănătății oamenilor mun
cii prin cură balneară și tratament
de specialitate.
— Pentru a pune in folosul oa
menilor muncii întregul potențial
turistic de care dispunem — ne
spune tovarășul Matei Hulubei, di
rectorul Oficiului județean de tu
rism Suceava — a fost creată o pu
ternică bază materială, care cuprin

emirk» Dezvoltarea producției locale

- sursă principală a autofinanțării
Una din sarcinile centrale ale consiliilor populare
este asigurarea autofinanțării activității lor, formă spe
cifică de aplicare a principiilor noului mecanism economico-financiar — ceea ce presupune realizarea, din
resurse proprii, a fondurilor necesare gospodăririi și
înfrumusețării localităților, finanțării instituțiilor de învățămînt, sănătate, cultură, sport, administrație de stat
aflate pe teritoriul respectiv. La Conferința pe țară a
președinților consiliilor populare, care a avut loc în
februarie 1983, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU expri
ma, în termeni deosebit de sugestivi, esența și scopul

O RESURSĂ INEPUIZABILĂ :
INIȚIATIVA CETĂȚENILOR. încă
din 1980, orașul Buftea se autofinanțează. In 1983, de exemplu, s-au
realizat la „venituri" 23 680 000 lei, in
timp ce cheltuielile s-au cifrat la
22 247 000 lei. Care a fost principala
pirghie . de ridicare a veniturilor
peste nivelul cheltuielilor ? Punem
această întrebare primarului, to
varășul Nicolae Rovinaru.
— Sursa cea mai bogată este ini
țiativa cetățenească, ne spune in
terlocutorul. Propunerile și ideile
venite de la locuitorii orașului sint
„filonul de aur" al tuturor acțiuni
lor noastre, al eficienței acestora.
Orașul numără peste 25 000 de lo
cuitori. Sigur, nu putem spune că
fiecare din ei este un colaborator
.activ al. consiliului popular. Dar
există sute și mii' de oameni inimoși,

Din noile construcții de pe strada Fizicienilor din București
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autofinanțării în fiecare comună, oraș sau municipiu.
„Este necesar - arăta secretarul general al partidului
în cuvintarea rostită în acest important forum demo
cratic - ca fiecare localitate să-și aibă bugetele pro
prii de venituri și cheltuieli, să-și asigure mijloacele
necesare dezvoltării economico-sociale, edilitare. Nu se
poate vorbi de autoconducere așteptind finanțarea di
feritelor activități din bugetul de stat. Dimpotrivă, tre
buie să ajungem, în scurt timp, acolo, incit fiecare lo
calitate să participe la finanțarea unor activități mai
generale pe județe și pe întreaga țară".

cu mult simț practic șl fantezie, care
folosesc orice prilej — întîlnirile cu
deputății,
adunările
cetățenești,
„Tribuna democrației", adunările
generale ale oamenilor muncii —
pentru a ne sugera idei, soluții de
punere in valoare a diferitelor re
surse locale, chiar dacă la propor
țiile orașului Buftea ele sînt
modeste.

însemnări
din orașul Buftea
Pentru ca cititorul să-și dea seama
de diversitatea aportului de inițiativă
al locuitorilor, menționăm cîteva din
propunerile mai recente :

® Sugestii practice privind posibilitatea înființării unor secții de pro
ducție și prestări de servicii în cooperativa agricolă :
® Amenajarea unui izlaz pentru crescătorii de vite ;
® Popularea cu pește a lacului Buciumeni, de 120 hectare luciu
de apă ;
0 Preluarea în afeord global, de la C.A.P., a 15 hectare cu sfeclă, 350
ha porumb și 150 ha floarea-soarelui de către oamenii muncii din între
prinderi ;
© Desțelenirea și defrișarea a circa 15—20 de hectare în intravilan
pentru a fi închiriate cetățenilor și cultivate ;
Locuitorii orașului Buftea sînt
buni gospodari nu numai în vorbe,
ci și în fapte. Dovadă stau cifrele. în
1983, valoarea acțiunilor întreprinse
prin muncă patriotică s-a ridicat la
122 milioane Iei.

CEL MAI EFICIENT SPRIJIN
PENTRU AUTOFINANȚARE : DEZ
VOLTAREA ECONOMICA. O anali
ză mai atentă a aportului diferitelor
sectoare la formarea bugetului local
evidențiază un fapt interesant :
aproape jumătate din suma totală Își
are izvorul în activitatea unităților
economice implantate pe teritoriul
vechii comune. Există aștăzi la Buf
tea 47 de unități și secții ce reali
zează o producție de peste două mi
liarde lei. Retribuțiile sporite ale
miilor de oameni ai muncii local
nici se reflectă și în creșterea volu
mului vînzărilor de mărfuri — peste
8 000 lei pe locuitor, în 1983. Impozi
tul pe circulația mărfurilor repre
zintă 12 la sută din bugetul consi
liului popular. Spune ceva și cifra de
4,5 la sută — impozitul pe autotu
risme proprietate personală.
CONTRIBUȚIA MARE... A MICII
INDUSTRII. Este, intr-adevăr, un
capitol din buget care demonstrează
cît de mare este valoarea lucrului
aparent mărunt Intrînd în amănun
te, într-o discuție cu Mircea Todiruț,
contabilul-șef al cooperativei de pro
ducție, achiziții și desfacere a mărfu
rilor, aflăm că, în anul trecut, s-a
realizat, în secțiile proprii, o pro
ducție de aproape 10 milioane lei.
Ateliere mici, cu cițiva oameni, mulți

vă informăm despre:
în Capitală, ca și în celelalte lo
calități, se construiește mult și în
ritm susținut pe baza concepției
științifice unitare de sistematizare
a teritoriului, de dezvoltare armo
nioasă a tuturor zonelor țării, ela
borată de secretarul general al
partidului. în strategia dezvoltării
municipiului București, care se
desfășoară în lumina indicațiilor și
orientărilor
date de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, sînt cuprinse
toate laturile vieții materiale și
spirituale. Paralel cu creșterea și
modernizarea potențialului produc
tiv, sporește și se reînnoiește pa
trimoniul imobiliar destinat locui
rii, se înmulțesc și se diversifică
edificiile sociale și culturale. Car
tiere întregi de talia unor orașe,
cum sînt Berceni, Titan, Balta
Albă, Drumul Taberei, ca și vechi
le artere Ștefan cel Mare, Moșilor,
Titulescu, Iancului, Mihai Bravu și
altele, redimensionate și înnoite
din temelii, vorbesc despre dina
mismul și amploarea operei de
construcție a orașului, îndeosebi
după istoricul Congres al IX-lea al
partidului, perioadă în care s-au
înălțat, în primul oraș al țării, lo
cuințe modeme și confortabile
pentru jumătate din populația
Bucureștiuiui. In ultimul timp s-au
deschis noi șantiere. Astfel, șantie

fel, la Vatra Dornei, cei veniți la
odihnă și tratament pot face
excursii cu telescaunul. In altă
zonă a județului, la poalele Pietre
lor Doamnei, complexul turistic
„Rarău" oferă condiții deosebite
de confort și agrement. Organizăm
-excursii la celebrele monumente
istorice și de artă din județul nos
tru, la Muzeul tehnicilor populare
bucovinene de la Rădăuți, la Mu
zeul „Arta lemnului" din Cimpulung Moldovenesc și altele. (Sava
Bejinariu).

de în prezent 3 800 de locuri de ca
zare și 5 700 locuri în rețeaua de
alimentație publică. Totodată, în
cele trei baze de tratament de care
dispunem, se efectuează 2 400 de
proceduri medicale. Dealtfel, re
țeaua balneară s-a îmbogățit în
ultimele luni cu încă un hotel cu
300 de locuri în stațiunea balneo
climaterică Vatra Dornei. în acest
sezon asigurăm, alături de servi
ciile de cazare, masă și tratament
și agrementul corespunzător. Ast

lucrînd la domiciliu, • realizează o
producție pe cit de diversă, pe atît
de utilă și, nu o dată, inedită.
Iată cîteva exemple edificatoare.
Din fulgii cumpărați de la între
prinderile avicole Buftea și Crevedia, într-un mic atelier, aflat chiar
acasă la șeful secției, în care lucrea
ză 6 persoane, s-au confecționat, in
anul trecut, vreo 7 500 de perne de
puf, foarte cerute în unitățile de
desfacere ale cooperației și, chiar, de
comerțul prin poștă, prin „Universalcoop". O altă idee ingenioasă : din
coji de ouă, scoici și făină de oase,
în spațiul unor hale abandonate, se
prepară o excelentă făină furajeră
pentru păsări și porci, bine apreciată
și căutată de crescătorii de animale.
In spații existente (unul este o hrubă
rămasă de la un moșier) s-au ame
najat două ciupercării care au pro
dus, pentru început, 2 000 kg, dar
cantitatea se va tripla. Lentilele co
lorate, pentru atît de modernii oche
lari de soare, se produc din deșeuri
de plexiglas cumpărate cu 10 bani
kilogramul, prelucrate, înnobilate și
vindute cu 300 lei kg. Prin unitățile
sale de producție, cooperativa „Meș
teșugarul" acordă o atenție deosebită
valorificării materialelor recuperabi
le, din care se realizează o produc
ție de circa 6 milioane de Iei anual:
din cioburi de sticlă prelucrate se
fac corpuri de iluminat, din fire pe
care filaturile nu le mai pot între
buința se împletesc plase pentru
preambalarea legumelor ; se dezvoltă
activitatea de preluare și recondiționare a unor obiecte din gospodă

riile populației (aparate ■ de radio,
TV, autoturisme, frigidere etc.).
O sursă importantă de venituri o
constituie și prestările de servicii.
Cooperativa de producție, achiziții și
desfacere a mărfurilor oferă popu
lației servicii diverse, cel mai recent
înființat fiind cărăușia — 16 atelaje
la dispoziția populației. Unitățile
prestatoare au adus un venit de 2.7
milioane lei. Cooperativa „Meșteșu
garul" dispune de o rețea cuprinzind
62 de unități ce oferă populației o
gamă de 115 profile de servicii (față
de 90, la cite obligă nomenclatorul
UCECOM). După cum se vede, nimic
nu este socotit neînsemnat, nedemn
de învestirea efortului pentru pune
rea in valoare a unei idei gospodă
rești.

UN IMPORTANT SECTOR CARE
RECUPEREAZĂ : AGRICULTURA.
Am remarcat însă că între capitole
le care converg la formarea bugetu
lui local nu figura agricultura.
— Este o omisiune? — l-am între
bat pe prifnar.
— Nu este o omisiune, dar coope
rativa agricolă nu a avut o activi
tate rentabilă. Deci nu a putut con
tribui la bugetul orașului cu nimic,
pină în 1983. In acest an, datorită
inițiativelor și propunerilor făcute
de locuitori," pe care consiliul popu
lar și le-a însușit și a căror înfăp
tuire o va sprijini, credem că și
această importantă unitate va fi în
măsură să se autofinanțeze. Afirma
ția nu este hazardată. Ea se bizuie
pe realități. Sectorul zootehnic va
beneficia de adăposturi bune pentru
500 de bovine, din care 300 vaci cu
lapte, o maternitate pentru 50 de
scroafe. Acordăm o mare atenție
bazei furajere : vom spori suprafețe
le semănate cu lucernă, 15 hectare
vor fi cultivate cu sfeclă. Sporirea
suprafeței irigate de la 40 hectare
la 700 de hectare, prin crearea unui
sistem de irigații nou, va schimba,
desigur, configurația ogoarelor noas
tre. In aceste condiții va fi posibilă
și legumicultura : s-a și creat o fer
mă cu acest profil. De asemenea,
s-au pus bazele unei ciupercării,
a unor secții de mică producție pen
tru mături, coșuri, diferite piese
pentru agricultură, care vor aduce
beneficii cooperativei agricole, ajutînd-o să realizeze un bilanț pozitiv.
Buftea... Locuitorii acestui tină!
oraș au ambiția să rețină atenția ce
lor care trec, în goana mașinii, spre
sau dinspre București. Multe din
aceste inițiative și acțiuni, materia
lizate prin autofinanțarea și autogospodărirea urbei, se văd în moder
nizarea străzilor și trotuarelor, în ex
tinderea cartierelor noi, a rețelei de
magazine. Altele noi li se vor adăuga,
sporind gradul de urbanizare și îm
bunătățind condițiile de viață ale
locuitorilor.

Rotlica ȘERBAN

(jn nou ansamblu de locuințe în Capitală

rul din nordul orașului va da viață
cartierului Aviației. în marele car
tier Pantelim^n se profilează an
samblurile de locuințe Delfinului,
Pantelimon—Cosmos și Baicului—
Fîntînlca, iar în est se înalță un
cartier care va conferi o nouă per
spectivă urbană zonei cuprinse în
tre Bulevardul Iosip Broz Tito,
strada Fizicienilor și strada Rimnicu Sărat. Acest din urmă ansam
blu va asana un intins teritoriu
orășenesc ale cărui principale ca
racteristici erau insuficiența dotă
rilor edilitare și improvizația in
construcții. In momentul de față
lucrările de construcție se desfă
șoară pe un front larg, la majori
tatea clădirilor, iar circa 25 de
blocuri sint date în folosință. Ceea
ce impresionează pe acest șantier
sînt denivelările puternice ale te
renului. Ele ating de la un capăt
pină în celălalt al ansamblului 4 și
chiar 5 metri și au creat atît proiectanților (șef de proiect complex
arhitectul Bogdan Bogoescu de la
Institutul ,,Proiect“-București), cît
și constructorilor (de Ia Grupul 3
șantiere și întreprinderea de pre
fabricate din cadrul Centralei de
construcții-montaj București) des
tule probleme. Dar atît unii, cit și
ceilalți au hotărît să pună în va

loare această particularitate a te
renului, ca și acea curbură descrisă
de strada Fizicienilor, de-a lungul
căreia se structurează de fapt în
tregul complex de construcții. Păstrînd intactă cornișa ce mărginește
una din laturile străzii Fizicienilor,
constructorii realizează din corpuri
de clădiri o succesiune de incinte,
decalate ca înălțime, cu ritmuri ar
hitecturale imprimate de sistemul
de construcție cu grad înalt de in
dustrializare. Același efect de va
rietate se va obține datorită jocu
lui volumelor, alternanței dintre
blocurile înalte de 8 etaje și cele
de 4 etaje, logiilor sau balcoanelor
cu finisaje diferite, amenajării, în
final, a unor bogate spații planta
te. La extremitatea sudică a an
samblului s-a prevăzut un grup de
blocuri-turn
formate din cinci
tronsoane, înalte de 10 etaje, care
vor deschide o frumoasă perspecti
vă de-a lungul străzii Fizicienilor.
Aceste clădiri cu o simetrie plă
cută și contur bogat vor crea o
prezență arhitecturală interesantă.
Ansamblul va totaliza aproape
3 000 de apartamente cu 1, 2, 3 și 4
camere, cea mai mare parte deco
mandate. La parterul blocurilor
s-au prevăzut magazine cu profiluri
care vor completa pe cele din

complexul comercial A 12, aflat în
■ dreptul accesului la strada Fizi
cienilor. în privința obiectivelor
social-culturale, consemnăm pre
zența pe strada Matei Ambrozie a
unui grup școlar cu 16 săli de cla
să, sală de gimnastică și grădiniță.
In perspectiva dezvoltării cartieru
lui s-au rezervat spații pentru
încă două complexe școlare cu
grădinițe. Totodată, s-a rezervat în
apropierea școlii existente, o zonă
de parc și jocuri pentru copii, iar
de-a lungul blocurilor și a carosa
bilului de servire din interiorul
ansamblului — locuri de parcaje la
nivelul indicelui de motorizare ac
tual. Strada Fizicienilor, care dobindește o mai mare importanță in
cadrul noului cartier de locuințe,
va fi modernizată și lărgită, dublîndu-și capacitatea de circulație.
Locuitorii ansamblului vor bene
ficia de rețeaua de transport re
lativ bogată din cele două zone de
trafic învecinate.
Construcția întregului ansamblu
de locuințe Fizicienilor — Rîmnicu Sărat se va încheia la sfirșitul
acestui an, astfel că in 1985 el va
putea găzdui pe toți cei circa 9 000
de bucureșteni cărora le sînt des
tinate noile apartamente.

Gabriela BONDOC
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ - TEMEINIC PREGĂTITĂ!

Prioritate fertilizării
terenurilor pentru
realizarea de recolte
record în acest an!
PRIN UNITĂȚI AGRICOLE DIN JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
UNDE ACEASTĂ LUCRARE TREBUIE URGENTATĂ
Documentarea noastră In Județul Călărași a pornit de fapt de la o
situație operativă a Ministerului Agriculturii care punea in evidență unele
mari rămineri in urmă ale agricultorilor de aici in acțiunea de fertili
zare a terenurilor. Concret, din cele 124 000 hectare însămânțate cu griu
Și orz, pînă la sfîrșitul lunii februarie erau fertilizate cu îngrășăminte
chimice doar 31 000 hectare. De asemenea, împreună cu Teleormanul,
județul Călărași se situa pe ultimele două locuri pe țară în desfășurarea
programului de transport al îngrășămintelor organice. Scopul documentă
rii noastre era nu atit de a prezenta cauzele care au dus la aceste restanțe,
cit mai ales de a pune in evidență măsurile organizatorice pe care le-au
luat organele județene, conducerile unităților agricole pentru impulsiona
rea acestei acțiuni cu un rol atit de important in realizarea producțiilor
agricole record stabilite. In această ordine de idei precizăm că în județ
trebuie să se obțină o producție medie la hectar de peste 5 000 kilograme
griu, 9 000 kg porumb, 2 500 kg soia, 40 000 kg sfeclă de zahăr. Bărăganul
este cel mai mănos pămint al nostru, dar pentru a realiza asemenea
niveluri de producție in mod obligatoriu fertilitatea lui trebuie sporită
prin îngrășăminte.

Bunii gospodari
folosesc intens atelajele
Marți dimineața ajungem în zona
consiliului agroindustrial
Lehliu.
Plouă și aici ca dealtfel în tot Bără
ganul. Pămîntul s-a dezghețat, iar
ploile din ultimele zile l-a desfundat
pe alocuri în așa măsură incit face
imposibilă intrarea în cîmp a orică
rui mijloc. Și totuși, transportul gu
noiului și fertilizarea chimică con
tinuă. Nu cu mijloace „aero“. Se
lucrează obișnuit, cu tractoarele
și atelajele. Ce-i drept, forța me
canică se rezuma doar la două
mașini de împrăștiat îngrășămin
te chimice care fertilizau o pă
șune din apropierea unei ferme zoo
tehnice aparținînd I.A.S. Lehliu.
Spre amiază, ploaia se întețește și
face tot mai anevoioasă intrarea
tractoarelor și transportul în cîmp al
îngrășămintelor chiar cu căruțele. în
fața acestei situații, conducerea con
siliului agroindustrial, împreună cu
organele locale orientează activitatea
principalelor forțe spre punctele pen
tru pregătirea răsadurilor din zona
întreprinderii de producere a legume
lor Lehliu. Cu 65 de atelaje, pînă la

lăsarea serii, se transportă aproape
100 tone de gunoi. De Ia președintele
consiliului agroindustrial aflăm că pe
această cale au fost transportate
pînă acum peste 3 000 tone de gunoi
nefermentat. Pentru a putea produce
însă necesarul de răsaduri mai este
nevoie de o cantitate mare de băle
gar. Și cum el nu poate fi cărat decît cu căruțele, se urmărește îndepli
nirea cu strictețe a normelor zilnice
stabilite pentru fiecare atelaj.
Desigur, acum, cînd pămîntul 8-a
desfundat, este mai greu de trans
portat îngrășămintele organice și sînt
de înțeles greutățile cu care se con
fruntă oamenii. Dar o întrebare se
impune — și este păcat că nu și-au
pus-o la timp consiliile de conducere
din unitățile agricole și Consiliul
popular din Lehliu — de ce nu s-au
folosit din plin zilele bune din iarnă,
cînd pămîntul era înghețat, iar
transportul se putea face mai ușor 1

Totul este ca programul
să fie riguros îndeplinit
în lăudabila intenție de a econo
misi în iarnă o anumită cantitate
de motorină, comandamentul jude

Organizarea exemplară a muncii asigură folosirea cu randament sporit a mijloacelor mecanice. In acest mod se desfășoară activitatea de fertilizare la I.A.S. Lehliu, județul Călărași. In foto
grafie : aspect de muncă de la centrul de chimizare al I.A.S. Lehliu

țean pentru agricultură a stabilit ca
programul de fertilizare cu îngrășă
minte organice să se realizeze nu
mai cu ajutorul celor aproape 3 800
de căruțe existente în județ. în acest
sens a dispus ca în fiecare comună
să se întocmească grafice zilnice de
transport pentru fiecare căruță și în
unitățile agricole să se constituie
formații permanente de cooperatori
și mecanizatori care să asigure în
cărcarea și descărcarea operativă a
atelajelor, astfel incit zilnic, pe an
samblul județului, să se transporte pe
această cale cel puțin 10 000 tone
bălegar I Și trebuie spus că, mai ales
în ultima parte a anului trecut, în.
multe localități această indicație a
fost aplicată cu foarte bune rezul
tate. Fapt este că din toamnă și pină
acum au fost transportate cu căru
țele circa 600 000 tone îngrășăminte
naturale. Acest început bun din
toamnă nu a mal continuat și în
primele două luni ale acestui an.
De ce ? Pe ansamblul județului
există un stoc de circa 200 000 tone
bălegar, din care o bună parte este
depozitat in așa-zisele platforme de
mai bine de un an. Atunci ?
Răspunderea pentru întîrzierile
care există la transportul îngrășămin
telor organice revine și organelor ju
dețene, îndeosebi direcției agricole,
care trebuia și trebuie să știe că
programele de lucru nu sînt sufi
ciente, ele constituie doar premisele;
îndeplinirea lor depinde de organi
zare, de controlul realizării lor și de
adoptarea măsurilor corespunzătoare
acolo unde se constată lipsuri. Or,
acest lucru nu s-a făcut cu consec
vență. Chiar situațiile întîlnite în
raidul nostru necesită măsuri care să
aibă drept scop ca exemplul unită
ților fruntașe să fie urmat de cele
ale căror cadre de conducere caută
numai 'justificări.
La C.A.P. Dragalina, la capătul adăposturilor sînt grămezi imense de
gunoi și imediat lîngă ele stau cîteva
zeci de căruțe. Era ora 16,30 și după

cum aveam să aflăm, cele cîteva că
ruțe ce au lucrat la grădina de le
gume și-au încheiat activitatea cu
mult înainte de sosirea noastră. De
ce atit de repede ? — îl întrebăm pe
conducătorul de atelaj Vasile Nicolae. „Drumul e greu, abia am făcut
un transport. Mi-am dat seama că
nu mai are rost să-1 încerc pe al
doilea. Și ca mine au făcut toți
ceilalți".
La cooperativa agricolă din Dragoș
Vodă caii erau frumoși și în putere.
Și nu se poate spune că oamenii îi
lasă prea mult la odihnă. Marți, de
exemplu, cu atelajele din sectorul
vegetal s-au transportat peste 60 tone
îngrășăminte chimice sosite în gară
de la unul din combinatele din țară,
în această cooperativă există însă un
stoc de circa 8 000 tone gunoi. în mod
normal, el ar trebui transportat in
cîmp, mai ales că 5 000 tone se află
sub formă de mraniță și ar da rezul
tate deosebite.
Sînt doar două exemple care dau
mai multe răspunsuri la întrebarea:
de ce nu se respectă prevederile pro
gramului de fertilizare cu îngrășă
minte organice? Dacă nu am reușit
totuși să prezentăm pe larg măsurile
ce se întreprind pentru rezolvarea
acestei probleme, aceasta se dato
rează faptului că cei care aveau obli
gația să le întreprindă nu au făcut-o
la timp și cu toată răspunderea.

în căutarea unei navete
cu îngrășăminte chimice
„Cu cele 500 de mașini pentru ad
ministrat îngrășăminte și 13 avioane
utilitare ce ne-au fost puse la dis
poziție sîntem în măsură să înche
iem fertilizarea semănăturilor de
toamnă în cel mult 6 zile" — ne spu
nea directorul direcției agricole, to
varășul Constantin Alexe. Această
forță de mobilizare despre care vor
bea tovarășul director trebuie înțe
leasă însă mai mult ca o dorință, de-

cît ca o posibilitate practică. Pen
tru că, cu mici excepții, în ju
deț nu se lucrează practic la fer
tilizarea păioaselor. Motivul ? Orga
nele agricole ne-au prezentat o listă
cu furnizorii de îngrășăminte restanțieri, asupra căreia nu insistăm. Su
punem însă atenției Ministerului In
dustriei Chimice un anume mod de
a rezolva o problemă atit de acută.
Ca și anul trecut, și în primele luni
din 1984 unitățile agricole din județul
Călărași — care, din punct de vedere
al producțiilor la hectar, au prin plan
stabilite cele mai ridicate niveluri
pe țară — se situează printre unită
țile din agricultură cu stocurile cele
mai mici de îngrășăminte chimice.
La început, direcția generală din Mi
nisterul Industriei Chimice a invocat
lipsa vagoanelor. După ce organele
județene au rezolvat această proble
mă, forurile respective au motivat
accentuarea disproporției in livrarea
îngrășămintelor prin faptul că Mi
nisterul Agriculturii nu a nominali
zat Călărașiul între județele priorita
re. Față de o asemenea explicație a
fost nevoie de intervenția factorilor
de răspundere din Ministerul Agricul
turii, care au cerut ca județul Călărași
să fie pus pe prim planul priorități
lor. în fine, pe data de 23 februarie,
în fața delegaților de la Călărași, la
Combinatul de îngrășăminte chimice
de la Craiova, s-a încărcat pentru a
fi trimisă cu acte în regulă în jude
țul Călărași o navetă cu 35 de va
goane cu îngrășăminte, care nu a
ajuns însă nici pînă astăzi. Am adus
în discuție acest caz nu numai
pentru a sublinia gravitatea situației,
ci mai ales pentru a cere factorilor
răspunzători să rezolve această pro
blemă de mare însemnătate pentru
asigurarea condițiilor care să permită
obținerea de recolte record în acest an.

Rodlca S1M1ONESCU,
El. CEAUȘESCU, I. POP

Producerea și întreținerea răsadurilor pentru legumele timpurii sînt lucrări
cărora la întreprinderea de producerea legumelor din Lehliu li se acordă
acum o atenție sporită. In fotografie : se plivesc răsadurile de varză
■ timpurie
Fotografii : Sandu CRISTIAN

TOATE INVESTIȚIILE PLANIFICATE - lN FUNCȚIUNE LA TERMEN!
Constructorii și furnizorii de utilaje
Un reviriment și explica
ția sa firească. Există cel pu
țin două argumente pentru care la
minorul de benzi electrotehnice,
supus unor ample lucrări de dez
voltare și modernizare, poate fi
considerat un obiectiv prioritar de
investiții. în primul rînd, produsele
sale, pînă acum aduse din import,
sînt solicitate de numeroase între
prinderi beneficiare, în special de
cele producătoare de motoare și
transformatoare electrice ; în al
doilea rînd, producția noilor capa
cități ale laminorului a fost inclusă
in prevederile planului pe acest an,
deci orice eventuală întîrziere în
punerea acestora în funcțiune atra
ge cu sine însemnate pierderi de
valori materiale nu numai pentru
obiectivul în discuție, ci și pentru
economia națională.
Iată schițate, pe scurt, motivele
pentru care conducerea Combinatu
lui de oțeluri speciale din Tîrgoviște, beneficiarul acestei investi
ții, împreună cu executantul lucră
rilor, întreprinderea de construcțiimontaje metalurgice din Tirgoviște,
și-au sporit considerabil, în ultima
vreme, preocupările și activitatea
legate de finalizarea laminorului.
Spunem în ultima vreme deoarece,
acum, atît beneficiarul, cit și con
structorul recunosc deschis că dacă
ar fi acționat de la început în rit
mul actual, situația ar fi fost cu
siguranță alta. Oricum, este notabil
revirimentul produs pe acest șan
tier, reviriment care are la bază o
solidă investiție de inițiativă, din
arsenalul căreia nu lipsesc :
• Efortul pentru organizarea ra
țională a lucrărilor. „Avem mobili
zați pe acest șantier peste 300 de
oameni, care muncesc în program
prelungit de 12 ore pe zi, sub per
manenta îndrumare a cadrelor teh
nice de specialitate, ne-a precizat
ing. Cornel Crăciun, directorul în
treprinderii. Nu e mai puțin ade
vărat că eficiența activității noas
tre este serios influențată în bine
de înființarea unor brigăzi com
plexe, alcătuite din muncitori con
structori, montori de utilaje, insta
latori etc., concentrate la toate lu
crările — măsură menită să asigure
atit continuitate și ritmicitate mai
accentuată pe parcursul procesului
de execuție, cît și o răspundere
sporită față de respectarea riguroa
să a termenelor stabilite pentru în
cheierea fiecărei activități in
parte".
• Promovarea unor metode de
lucru, prin care se urmărește redu
cerea substanțială a duratelor de
execuție. „Datorită faptului că lip
sesc încă o serie de utilaje și echi
pamente tehnologice importante,
am hotărît să nu așteptăm pasivi
sosirea lor, deci să pierdem, evi
dent fără voia noastră, un timp
prețios, greu de recuperat mai tîrziu, ne-a pus în temă tovarășul
Mihai Moraru, secretarul comitetu
lui de partid al întreprinderii. Ca
urmare, la cuptorul de presiune,
caracterizat prin dimensiuni deose
bit de mari, vom efectua probele

de etanșeitate, care impun tole
ranțe extrem de pretențioase, cu ajutorul unor completări suplimen
tare — role, rezistențe, termocuple
etc. — procurate cu cheltuieli cît mai
mici. Pe măsura livrării lor de că
tre furnizori, vom face înlocuirile
necesare, fără să afectăm cu nimic
parametrii de funcționare ai agre
gatului".
O Colaborarea zilnică și foarte
slrînsă dintre beneficiar și con
structor. Materializată pe multiple
planuri : de la integrarea unor lu
crători din combinat în brigăzile de
pe șantier, unde muncesc efectiv
alături de constructori, pină la de
mersurile acestora din urmă pe lîn
gă furnizorii de utilaje în scopul
grăbirii livrărilor. Evoluția lucrări
lor de construcții-montaj este ur
mărită zilnic, tot în comun, de către
beneficiar și constructor, iar săptămînal, împreună cu conducerea Mi

utilajele montate în proporție de
peste 80 la sută. în prezent, sint în
curs de realizare o serie de finisaje
interioare în tunelurile și subsolu
rile electrice și hidraulice, conduc
tele și racordurile la utilaje și sînt
pe cale de a fi finalizate traseele
de cabluri și legături electrice ;
© La linia complexă de trata
ment termic B-4, lucrările de be
toane sînt executate în proporție
de 85 la sută, cele de montaj — de
70 la sută, iar cele de instalații —
de 60 la sută. Se muncește, în pa
ralel, la definitivarea posturilor
trafo, la montajul rolelor în cup
tor, a ruloarelor și deruloarelor, la
instalația de gaze arse, la ventila
toarele pentru răcirea cuptorului
și la legăturile hidraulice și pneu
matice. Menționăm că toate aceste
lucrări se încadrează în graficele
de execuție.
Timpul rămas însă pînă la sca

PE ȘANTIERUL LAMINORULUI
DE BENZI ELECTROTEHNICE
DIN TÎRGOVIȘTE
nisterului Industriei Metalurgice.
Prilej de analiză critică a tot ce
s-a făcut în acest interval de timp
și de adoptare operativă a unor noi
măsuri vizînd intensificarea ritmu
lui de lucru.
O precizare : un rol considerabil
in mobilizarea și dinamizarea efor
turilor depuse pe șantier îl au acti
viști ai comitetului județean de
partid și ai consiliului județean de
control muncitoresc. Prin prezența
sistematică și implicarea lor directă
în soluționarea problemelor apărute
intr-un moment sau altul, prin re
zultatele efectiv obținute, activita
tea acestora demonstrează fără
echivoc necesitatea și utilitatea
deosebită a sprijinului pe care sînt
chemate să-1 dea, pretutindeni, or
ganele locale de partid în acest
important domeniu.

Prima garanție a reușitei
— stadiul avansat al lucră
rilor
m°d f'resc> ritmul lucră
rilor reflectă semnificativ puternica
concentrare de forțe și atenția
prioritară acordată finalizării lami
norului.
— în cîteva zile, montajul la
linia de pregătire a rulourilor va fi
încheiat, urmînd ca imediat să în
cepem probele aferente, ne-a spus
tovarășul Ion Dan, șeful serviciului
de investiții din combinat. La sfirșitul lui martie vom pune punct și
lucrărilor de la linia complexă de
tratament termic B-3 și vom trece
apoi la efectuarea reglajelor.
Intr-adevăr, stadiile fizice atinse
în momentul de față confirmă
punctul său de vedere.
© La linia complexă de trata
ment termic B-3, lucrările de be
toane și zidărie sînt terminate, iar

dența investiției este destul de
scurt. La sfîrșitul lunii aprilie, la
minorul de benzi electrotehnice
este planificat să intre în funcțiu
ne la capacitatea sa integrală. Din
această perspectivă, fiecare oră și
zi de lucru capătă o importanță
deosebită, trebuie fructificate cu
maximum de eficiență și randa
ment, iar accelerarea în continuare
a ritmului de lucru devine condiția
sine qua non pentru realizarea vo
lumului încă destul de mare de lu
crări încredințat constructorilor.
Cum își propun să acționeze aceștia
pentru finalizarea cît mai rapidă a
investiției? întrebarea o adresăm
tovarășului Radu Panțu, director
tehnic al întreprinderii de construcții-montaje metalurgice din
Tirgoviște :
— Pornind de la numărul mare
de fronturi de lucrări asigurate în
prezent, în primul rînd vom mai
repartiza Ia acest obiectiv, chiar din
zilele următoare, aproape o sută de
oameni, majoritatea din unitatea
noastră, iar restul din combinat, ne
spune interlocutorul. în al doilea
rînd, pentru efectuarea reglajelor
la instalații în condiții calitative
ireproșabile, ținînd seama de exi
gențele cu totul aparte impuse de
o asemenea lucrare, vom conlucra
in permanență cu proiectantul, be
neficiarul și furnizorii de utilaje,
în ce ne privește, am mobilizat in
acest scop toți specialiștii din în
treprinderea noastră : electroniști,
electricieni, automatiști etc.
în sfîrșit, în al treilea rînd, să
nu omitem un factor de natură psi
hologică, uneori ignorat și pe
nedrept din calculele economice. Ne
referim la capacitatea cu totul deo
sebită de mobilizare a constructo
rilor în momentele-cheie, capacita
te demonstrată în repetate rînduri

pe platforma de investiții a com
binatului tîrgoviștean, ca și la alte
lucrări. Nu demult, aceștia au pri
mit din partea primului secretar al
Comitetului județean Olt al P.C.R.
o scrisoare de mulțumire pentru
soluțiile constructive noi aplicate și
timpul record in care au realizat
primul cuptor din noua hală de
grafitare a electrozilor siderurgici
de la întreprinderea de produse
cărbunoase Slatina. Am făcut această paranteză pentru a le re
aminti constructorilor tîrgovișteni
că, și acum, se află intr-un astfel
de moment-cheie al activității lor,
în care sint chemați să facă dovada
puternicului potențial de care dis
pun. în acest context, afirmația di
rectorului întreprinderii : „intențio
năm ca pînă la sfirșitul lunii mar
tie să terminăm tot ce avem de
făcut", o privim ca pe un angaja
ment hotărît.

—

Livrarea ultimelor utilaje
sub semnul urgenței.

„Succesul deplin al activității noas
tre este condiționat insă și de spri
jinul furnizorilor de utilaje, ne-a
precizat tovarășul Ion Ferariu, inginer-șef al combinatului. Urmează să
primim pe șantier încă o serie
de utilaje și echipamente tehno
logice, fără de care funcționarea
noilor linii ale laminorului nu este
posibilă și, de aceea, facem un cald
apel tovărășesc comuniștilor, tutu
ror colectivelor de oameni ai mun
cii din întreprinderile furnizoare cu
care colaborăm să urgenteze li
vrarea lor“.
Subscriind acestei solicitări ex
prese și pe deplin justificate, ne
exprimăm convingerea că ea va fi
recepționată în întregime nu numai
de furnizorii în cauză, ci și de con
ducerile Ministerului
Industriei
Construcțiilor de Mașini și Minis
terului Industriei de Mașini-Unelte,
Electrotehnică și Electronică. Exis
tă, dealtfel, stabilite de condu
cerile celor două ministere pro
grame clare de livrări și ceea ce se
cere acum este ca acestea să fie cu
strictețe respectate. Pe scurt sînt
solicitate să livreze :
— ÎNTREPRINDEREA DE UTI
LAJ GREU DIN CRAIOVA — dor
nurile expandabile pentru ruloare
și deruloare, un derulor și un rulor, precum și un set de segmenți
pentru derulor ;
— ÎNTREPRINDERILE „BALAN
ȚA" DIN SIBIU ȘI „IREMOAS"
DIN CAPITALA — blocurile hi
draulice realizate în cooperare ;
— ÎNTREPRINDEREA „AUTO
MATICA" BUCUREȘTI — automa
tele programabile, restante dealt
fel ;
— ÎNTREPRINDEREA DE ELE
MENTE HIDROPNEUMATICE DIN
RIMNICU VÎLCEA — toate ele
mentele hidraulice contractate ;
— ÎNTREPRINDEREA „ELEC
TROCONTACT" din Botoșani — re
leele fotoelectrice și dispozitivele
perdea luminoasă.
Dar despre modul în care au re
cepționat unii din acești furnizori
apelul transmis
vom vedea în
continuare.

o mare și unică răspundere
UN SINGUR APEL
Șl DOUĂ RĂSPUNSURI COMPLET DIFERITE
„Pînă Sa sfîrșitul lunii martie
vom lichida restanțele
Ing. Mihai ALEXA,
directorul întreprinde
rii „Electrocontact" din
Botoșani : „Prototipul
perdelei luminoase se
află pe benzile noastre
de montaj și avem
certitudinea că-l vom
omologa in prima de
cadă a lunii martie,
urmînd ca pînă la sfîr

șitul aceleiași luni să-l
expediem la Combina
tul de oțeluri speciale
din Tirgoviște. Preci
zez că in realizarea acestui agregat înregis
trăm o intirziere de
peste două luni față
de termenul contrac
tual. Această întîrziere
se datorează insă fap

tului că o serie de unltăți
colaboratoare,
mai exact I.P.R.S. Băneasa, întreprinderea
optică română din
București și Întreprin
derea de produse elec
trotehnice din Curtea
de Argeș, nu ne-au li
vrat la timp o serie de
componente".

„Sperăm să livrăm utilajele,
dar s-ar putea să întirziem“
Ing. Octavian FOTA,
directorul întreprinde
rii de elemente hidropneumatice din Rim
nicu Vîlcea : „Avem
de livrat combinatului
tîrgoviștean un acu
mulator de 25 litri, o
serie de dispozitive
de umplere și o servo
valve de 60 litri. Reci
pientul acumulatorului
se află în curs de omologare la Întreprin
derea de utilaj chimic
și forjă din Rimnicu
Vîlcea și avem promi-

siunea că pînă în tri
mestrul III această
problemă va fi com
plet soluționată. Tot
pînă la sfirșitul ace
luiași trimestru vor fi
cel mai tirziu gata și
dispozitivele de um
plere, pe care le reali
zăm noi. Sperăm, to
tuși, ca prin măsurile
pe care le avem in ve
dere să devansăm li
vrarea acestor agrega
te cu un trimestru.
(n.n — oricui^, e tirziu,
laminorul trebuie să

intre in funcțiune In
aprilie). Cît priveș
te servovalva de 60 li
tri, aceasta este lan
sată in fabricație și
consider că o putem
finaliza pină la 30 aprilie. S-ar putea insă
să depășim acest ter
men, deoarece fiind
vorba de un produs
neomologat, există evident și posibilitatea
apariției unor surprize
nedorite in procesul de
fabricație".

NOTA REDACȚIEI : Răspunsurile
primite de la doi furnizori pun în
lumină o situație contradictorie. în
timp ce unul din ei se străduiește
realmente să producă și să livreze
cit mai repede posibil utilajele con
tractate, celălalt se situează pe
linia minimei rezistențe, propunindu-și să-și onoreze obligații
le cu mult timp după scaden
ța acestei importante investiții.
Ne vedem nevoiți să repetăm că
laminorul de benzi electrotehnice
este, prin structura producției sale1
și prin sarcinile mobilizatoare de
plan ce i-au fost stabilite chiar
în acest an, un obiectiv prioritar de
investiții. Altfel spus, soluționarea
problemelor legate de intrarea sa in
funcțiune la timp trebuie așezată
sub semnul maximei urgențe.
Desigur, într-o întreprindere sau
alta pot să apară, așa cum am
și văzut dealtfel, unele greutăți le
gate de producerea ultimelor uti
laje și echipamente tehnologice.
Dar tocmai din acest motiv, condu
cerile celor două ministere care
coordonează unitățile furnizoare au
datoria să acționeze cu operativitate,
să sprijine efectiv pe cei care întîmpină greutăți de moment, controlînd
în permanență modul în care sint
realizate utilajele solicitate. Cu con
vingerea că acest semnal va fi recep
ționat de specialiștii din Ministerul
Industriei Construcțiilor de Mașini
și Ministerul Industriei de MașiniUnelte, Electrotehnică și Electronică
și că aceștia își vor face simțită in
tervenția fără întîrziere, vom reveni.

Cristian ANTONESCU
Gheorqhe MANEA

CONSTRUCTORI, MONTORI, BENEFICIARI,

FURNIZORI DE UTILAJE!

Acționați cu hotărîre și înaltă răspundere,
într-o strînsă conlucrare, pentru realizarea
ritmică a lucrărilor și punerea la termen în
funcțiune a noilor obiective și capacități pro
ductive planificate pe acest an, adueîndu-vă
astfel o importantă contribuție la înfăptuirea
programului de dezvoltare economico-socială
a țării!
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Pregătirea propagandiștilor

CARTEA ÎN SATUL DE AZI
factor
comunistă,

activ

patriotică,

impia Teleormanului.
Un
și pasiune temelia recoltei viitoare,
vint rece, tăios. într-un ARO,
muncitorii de la balastieră, profenavigînd printre ochiuri de
sorii și învățătorii de la cele două
gheață, discutăm cu
tovarășul
școli. Comuna are, se vede bine,
Ion Nuță, instructor la Comitetul
după case, ambiții de modernizare,
județean de cultură și educație
de racordare la alt ritm: în clădi
socialistă Teleorman, despre pasiu
rea căminului cultural ii întilnim
nea cititului, despre lumina zilnică
pe membrii comitetului său de
a cărții, la care, copii fiind, jinconducere : Cornel Sima, Tudor
duiseră Zaharia Stancu și Marin
Tînjală, Patrița Zaharia, Dida FoPreda. Evocăm toți trei, cu bună
lică. Florența Dragu,
~
Tudor Biet,
memorie, primele pagini din Viața
Discutăm cu ei, aruncînd din cind
ca o pradă a marelui siliștean :
în cind priviri fugitive spre mache„De la începutul anului nu pu
ta proiectului de sistematizare a
tusem învăța nimic, nu aveam
comunei.. în momentul
venirii
cărți. Mama îmi făcuse rost de
noastre tocmai făceau un rapid, dar
cinci lei, mi-i dăduse și-mi spu
rodnic bilanț al activităților din
sese să-mi cumpăr cu ei -'măcar
săptămîna precedentă și finisau ac
Citirea». M-am dus acasă la
țiunile pentru săptămîna în curs.
învățător. [...] A venit la gard,
Notăm (din obișnuință de repor
l-am spus ce vroiam, și el a în
ter) succesele obținute in ediția
tins mina și i-am pus in palmă
precedentă a Festivalului național
mica monedă galbenă.
„Cintarea României" de formația
— Ce să-ți iau eu, zice, cu
de teatru și brigada artistică, ambe
cinci lei. O Citire costă vreo
le laureate, apoi aflăm că și bibliodouăzeci și cinci de lei.
— Dom’ învățător, i-am spus
eu atunci [...], luați-mi un ma
calator să am măcar pe ce
scrie".
Comparăm mental această dra
matică rememorare cu amintirile
entuziaste, de fost bibliotecar co
munal, ale interlocutorului nostru
și realizăm mai clar diferența,
saltul pe care l-a făcut satul româ
nesc și în sfera culturii. Dar nu e
vreme prea multă pentru confrun
tări și paralele. După un răstimp,
mașina trece brusc o cale ferată și
teca a fost distinsă cu premiul II
ajungem la baza de desfacere a
la faza republicană.
uniunii județene a cooperativelor
Argumentele acestor lauri se văd
de producție, achiziții și desfacere
la tot pasul. Biblioteca este bine
a mărfurilor. Intrăm în raionul, bine
aprovizionată, riguros organizată,
aprovizionat, al cărților și după o
O expoziție bogată cu lucrări din
rapidă examinare a noutăților edi
gîndirea social-politică a tovarășutoriale ne îndreptăm spre rafturile
lui Nicolae Ceaușescu ne intimpirezervate librăriilor comunale. O
nă incă de la intrare, în biblioteordine anume, o distribuire speci
că se află, ne spune învățătorul
Tudor Tînjală, om dăruit cărților
fică a volumelor se observă de la
prima
vedere.
îi
comunicăm
și in ipostază de bibliotecar, peste
această constatare merceologului
12 000 de volume, dintre care 4 425
Alexandru Aurel, om care se ocu
beletristice, 1 099 politice, 886 agro
pă de comerțul cu cartea de aproa
zootehnice, 600 tehnice, 586 despre
științele naturii, 780 din domeniul
pe patruzeci de ani.
literaturii pentru copii. Această
— Da, e adevărat. Numai be
„organigramă" este, firește, eloc
letristica o difuzăm „fără discrimi
nări". Alte cărți le repartizăm în
ventă, indicînd concomitent ori
funcție de factorii demografici, de
zonturile de preocupări culturalcei socio-profesionali, de puterea
științifice ale locuitorilor, dar și
varietatea, bogăția mijloacelor de
economică a comunei, de potenția
realizare a educației lor comuniste,
lul ei intelectual, de numărul ele
de modelare a conștiinței revoluțio
vilor ș.a. în general, această îm
nare. Ele dau seamă, totodată, și
părțire a împiedicat de altfel for
despre mutațiile profesionale pe
marea de stocuri nevandabile în li
trecute în localitate. Jumătate din
brăriile sătești și, implicit, a con
tre locuitori lucrează în industrie
dus la îndeplinirea integrală a pla
și au, desigur, nevoie de cărți teh
nului de desfacere pe 1983. Dacă
nice. Dar și condiția țăranului s-a
anul trecut am vindut în cele cinci
modificat simțitor, impunînd alte
orașe și 83 de comuno ale județu
exigențe, alt nivel de cunoștințe.
lui cărți în valoare de 4 740 000 lei,
în acest an ne-am propus o cifră . Dida Catîru. țărancă cooperatoare,
citește pe Delavrancea și Sadoși mai mobilizatoare : 5 400 000. Nu
veanu, însă se pune concomitent
mai în luna ianuarie am vîndut în
la punct cu tehnicile recente de
localitățile noastre cărți de 418 000
creștere a mieilor sau de culti
lei, depășindu-ne planul cu circa
vare a plantelor, se preocupă de
70 000.
noile metode agrozootehnice, ciAlegem, aproape la fntîmplare,
tește despre „Irigațiile in Româdin multele exemple posibile, două
nia" și despre „Aventura gecomune cu niveluri relativ diferite
netică". Vremea țăranilor care
în nobilul „consum" de carte și ple
citeau „cărți
,
de vise" a trecut
căm să urmărim, prin sondaj, dru
de mult.. „Viața la țară" presupumul de suflet al slovei tipărite.
...La Nanov, așezare cu 3 900 de
ne, ne convingem urmărind fișa
locuitori, ajungem tîrziu dupăStanei Ștefan, lectura, între altele,
amiaza, la ora întoarcerii oameni
a Recursului la metodă a lui Car
lor de la muncă. Din autobuze, de
pentier, a Studiilor critice ale lui
pe biciclete coboară navetiștii. Pe
Gherea, a cărților lui Slavici și
jos vin țăranii de la C.A.P., me
Verne. In bibliotecă intră, îmbujo
canizatorii de la S.M.A., care pun
in aceste zile cu conștiinciozitate
rată de gerul de afară, lulica Pri-

de

educație

revoluționară

minescu, elevă la Liceul agricol . politică, 400 de abonamente la ziare
din Alexandria ; restituie „Șuanii"
și reviste. La bibliotecă, lingă în
și „Doamna Bovary", dar împru
vățătoarea Elena Popa, întilnim,
mută apoi „Bolile infecțioase ale
prinși intr-un emoționant dialog al
animalelor domestice", manual pe
generațiilor, un grup de copii dor
care nu-1 găsise în capitala jude
nici de cărți noi și pe pensionarul
țului. Pare neobișnuit acest ajutor
Nițu Tudor, membru al unuia din
in cărți pe care satul îl dă orașu
colectivele de sprijin ale bibliotecii.
lui și ne exprimăm ca atare mira
Depune cu grijă cîteva volume de
rea. De ea se miră, la rindu-i, biTolstoi, de Marin Preda și Radu
bliotecarul :
Tudoran, pentru a lua apoi altele.
— Știți, noi avem excelente rela„Citesc, ne spune, din pasiune, ca
ții de schimb cu biblioteca jude-. să știu mai multe, să devin mat
țeană. De asemenea ne bucurăm de
bun, mai om". Ni-1 amintim, la asprijinul constant al colectivului
ceste cuvinte, printr-un joc al me
metodic de îndrumare a activității
moriei, pe plugarul Ion Chindriș
bibliotecilor. Biblioteca din Ale
din Ieudul Maramureșului, care-i
xandria ne pune la dispoziție lucră
scria cu decenii în urmă lui Lovirile pe care le solicită concetățenii
nescu că și-a vîndut pămîntul și
noștri ; lucrurile au însă și un re
animalele pentru â-și cumpăra
vers. Noi înșine punem la îndemâ
cărți. înțelegem încă o dată ce șan
na bibliotecii-pilot volumele de
să istorică a însemnat socialismul
care au nevoie orășenii.
în România, cit de mult a făcut el
între sat și oraș există, așadar, o
pentru oameni, pentru împlinirea
relație de reciprocitate, o reală deaspirațiilor materiale și spirituale
ale acestora. Parcă ghicindu-ne
gîndurile, alt cititor, tînărul inginer
agronom Nicolae Mototonea, ne
precizează : „Da, acum oamenii sa
tului, inclusiv intelectualii lui, gă
sesc la țară tot ceea ce le cere spi
ritul lor însetat de cunoaștere. In
ceea ce mă privește, tot ceea ce
am solicitat, fie pe linie de profil,
fie in sfera beletristicii, am aflat
la biblioteca noastră. Un intelectual,
un „apostol" al satului, cum i se
spunea odinioară, are toate condi
țiile propice vieții lui spirituale.
mocrație a vieții spirituale. Satul
Organizăm aici sesiuni științifice,
nu mai trăiește la marginea cultu
seri literare, spectacole artistice.
rii, e însetat de nou, de tot ceea
Prestigiul acestui așezămint cultu
ce poate înnobila conștiința și su
ral e sporit și de prezența frecven
fletul. Luînd ca strict punct de re
tă a scriitorilor de prin părțile lo
per numai biblioteca de la căminul
cului sau din alte județe la întilnicultural Nanov constatăm că in
rile cu fiii comunei. în cadrul ac
anul trecut au existat aici 700 de
tualei etape de masă a Festivalului
cititori atenți și statornici. 157 din
național -Cintarea României- am
tre ei și-au reînnoit fișele în ulti
organizat în aceste zile o foarte
mele șase săptămîni. La aceștia ar
utilă expoziție -Cartea agrozooteh
trebui să-i adăugăm pe obișnuiții
nică în sprijinul noii revoluții agra
celor două biblioteci școlare, ai
re-, în cadrul căreia am prezentat
punctului de documentare tehniconoile apariții din colecția -Știința
agrară etc.
pentru toți-".
„Aceasta e una din Inițiativele
într-adevăr, consultarea citorva
specific teleormănene, completea
dintre fișele celor 650 de cititori,
ză Ion Nuță, pe care am generali
între care Lavisa Chelu, Viorel Mir
zat-o în tot județul. Din aceste
cea, Ologeanu Maria, Nicoleta Gălocuri s-au ridicat Gala Galaction,
titu, Petru Vișan, atestă existen
Zaharia Stancu și „cel mai iubit
ța unui gust de lectură multila
dintre pămîntenii" locurilor, Marin
teral, mergînd de la clasicii litera
Preda. Iar aceste nume spun mult.
turii române și universale la cărțile
Și, mai ales, ne obligă mult, ne
de educație ateistă și la tratate
impun un stil de lucru caracterizat
științifice. Unul dintre ele, Cultura
de prezența masivă a cărții la sate.
soiei, recent intrat în bibliotecă, e
Difuzarea ei nu se mai face de că
semnat de altfel și de un specialist
tre un singur bibliotecar, ci de zeci
originar din comună.
de oameni care merg din casă in
Un alt element, definitoriu pentru
casă, răspunzind prompt nevoii de
un stil eficient de muncă cu car
noutate și de frumos a locuitorilor
tea, este selectarea intr-un salon
satelor". Excelentă, această iniția
al „urgențelor" a autorilor de raf
tivă ar trebui, credem, extinsă și în
tul întii, am zice, a acelor volume
alte județe.
noi sau intens solicitate care vin
La Cervenia, comună bine dez
în întîmpinarea cerințelor priorita
voltată, cu străzi flancate de conre ale celor care frecventează bi
strucții trainice, sosim în toiul unei
blioteca.
ședințe foarte animate desfășu
Acestea, și multe altele, au făcut
rate la primărie.
.......................
'
7
Alexandru
Țane,
ca și biblioteca din Cervenia să fie
secretar adjunct cil propaganda, ne
distinsă cu titlul de laureată â ulti
însoțește în drumul spre căminul
mei ediții a Festivalului național
cultural și .ne dă foaia de tempe
„Cintarea României". Bibliotecara
ratură economică și culturală a lo
Elena Popa reduce însă totul, și nu
calității. Notăm în treacăt : 4 256
fără dreptate, Ia o singură chestiu
locuitori, un C.A.P. eficient, un
ne : „Munca cu cartea e o pasiune,
complex puternic de creștere și îne înainte de toate o problemă de
grășare a animalelor, o bibliotecă
suflet".
numărind 10 570 de volume, o libră
într-adevăr.
rie care, a vîndut anul trecut cărți
Ioan AUAM
în valoare de 24 000 de lei, trei
Stan ȘTEFAN
puncte de împrumut, dintre care
unul specializat în literatură socialcorespondentul „Scinteii”

înnoiri profunde
în viata culturală
și științifică a satelor

înaltele exigențe cărora este che
mat să le răspundă în această pe
rioadă învățămîntul de partid con
feră activității de instruire a pro
pagandiștilor o însemnătate deose
bită, tocmai avindu-se în vedere ro
lul hotărîtor pe care aceștia îl au
în sporirea forței de convingere a
studiului politico-ideologic, in cu
noașterea și însușirea politicii parti
dului, in mobilizarea oamenilor mun
cii la înfăptuirea exemplară a aces
teia. Din această perspectivă am so
cotit utilă relevarea citorva inițiative
și experiențe ale unor cabinete pen
tru activitatea ideologică și politicoeducativă.
„Cunoașterea temeinică, aprofun
dată a problemelor de la fiecare loc
de muncă — ne spunea tovarășul
Petrea losub, directorul Cabinetului
județean Vaslui pentru activitatea
ideologică și politico-educativă —
este un obiectiv fundamental pe care
ni l-am propus să-1 asigurăm în ca
drul instruirii propagandiștilor ; în
acest sens am organizat sistematic
asemenea instruiri cit mai aproape de
locul de muncă al propagandiștilor,
■ adică pe platforme industriale sau
pe centre de comune. Astfel, pentru
a pregăti propagandiștii la tema pri
vitoare la căile de reducere a con
sumurilor specifice, de recuperare și
valorificare a materialelor refolosibile, am organizat o dezbatere-model
la întreprinderea de rulmenți din
Bîrlad, care are importante rezul
tate în acest domeniu. Dezbaterea
a pus în lumină căile și modalitățile folosite aici pentru redu
cerea consumurilor de metal, de
energie electrică, de combustibil.
S-au folosit in acest sens filme do
cumentare, diapozitive, grafice și
planșe cu calcule economice, întilniri cu cadre de conducere care au
evidențiat măsurile politico-organizatorice adoptate de comitetul de
partid pentru a pune în valoare gîndirca economică a oamenilor, spiri
tul lor gospodăresc, inițiativa și pri
ceperea cu care acționează în ve
derea reducerii tuturor consumuri
lor, a revalorificării materialelor refolosibile.
Numeroasele
întrebări
puse in acest cadru de către propa
gandiști ne-au arătat că dezbaterea a
avut un profund ecou, îndreptățindu-ne să credem că în cursurile pe
care le conduc, propagandiștii vor
folosi din plin cunoștințele dobîndite,
vor pleda pentru aplicarea experien
ței valoroase de aici.
în aceeași idee — realizarea unei
strînse legături cu viața, cu preocu
pările prioritare ale fiecărui colec
tiv de oameni ai muncii — a fost
orientată și pregătirea propagandiș
tilor de Ia sate, realizată, cu spriji
nul biroului comitetului județean, pe
centre de comune (Codăești, Deleni,
Tutova, Ivănești) sau Ia nivelul con
siliilor unice agroindustriale de stat
și cooperatiste. Au fost dezbătute,
astfel, în luna ianuarie problemele
actuale ale dezvoltării agriculturii.
S-au subliniat în acest cadru prin
cipalele direcții de acțiune în vede
rea obținerii unor producții agricole
record, și, totodată, s-a demonstrat,
pe temeiul calculelor, prin prezen
tarea filmului „Experiența stațiunii
Perieni în acțiunea de combatere a
eroziunii solului" cerința participării
active a tuturor forțelor satului la
realizarea unor asemenea lucrări, ne
voia aplicării întocmai a prevederilor
științei agrotehnice etc.
S-a apreciat că de un real folos
a fost pentru propagandiști invitarea
unor săteni care obțin din gospodă
riile personale mari cantități de pro
duse vegetale și animale și, firesc,
importante venituri. Datele concrete
înfățișate de ațești țărani, explicații
le lor privind felul in care și-au gos-

La Institutul
politehnic din lași

Cînd dragostea de meserie se împletește
cu pasiunea pentru frumos
Județul Harghita a
înscris în cea de-a
IV-a ediție a Festiva
lului național „Cin
tarea României" o lar
gă participare artistică
și științifică a oame
nilor muncii : peste
4 500 de formații și
cercuri artistice, cu
aproape 100 mii de
participanți, ceea ce
inseamnă că fiecare
al 4-lea cetățean face
parte dintr-o forma
ție artistică. Formații
le artistice au cucerit
la faza pe țară 169 de
premii și distincții,
ceea ce arată un po
tențial ridicat al acti
vității cultural-artistice desfășurate in
sate, în marile între
prinderi ale județului.
Ce activități desfă
șoară artiștii amatori
din două întreprinderi
de pe platforma in
dustrială a municipiu
lui
Miercurea-Ciuc ?
La întreprinderea de
tractoare lucrează pes
te 2 600 de oameni,
în majoritate bărbați.
Despre hărnicia, talentul și capacitatea
acestor muncitori, români și maghiari, vorbește cit se poate de
elocvent faptul că într-un timp relativ scurt
ei au reușit să fabrice
tractoare pe șenile în
peste 10 tipuri, care se
bucură de apreciere și
căutare atît în țară,
cît și peste hotare.
La Tîrgul internațio
nal din Leipzig din
anul 1982, de exem
plu, tractorul viticol
S-445, realizat de co
lectivul de aici, a fost
medaliat cu aur. Anul
trecut, la faza pe țară
a Festivalului național
„Cintarea României",
întreprinderii i s-a acordat premiul I și
titlul de laureat pentru rezultatele bune
obținute în activitatea
cultural-artistică. Cu
alte cuvinte, la aceas
tă unitate harghiteană
^dragostea de muncă și

pasiunea pentru artă
și frumos merg mină
în mină.
— Sînt succese care
ne răsplătesc eforturi
le pe plan tehnic și
spiritual — ne spune
tovarășul
Alexandru
Csibi, secretarul comi
tetului de partid al
întreprinderii. Ne vom
strădui și in acest an
să ne achităm de
importantele îndatoriri
ce ne revin, inclusiv
pe linie cultural-artistică. Tovarășul Szabâ
Gyula este unul din
tre animatorii mișcării

însemnări

din

Miercurea-Ciuc
artistice, participant el
însuși la activitatea
formațiilor corale și a
cercului de pictură :
grupul vocal bărbătesc
din care face parte a
cucerit anul trecut
locul I la faza finală,,
iar la pictură a obți
nut un prețios loc II.
Aflăm, de asemenea,
că tot locul I i-a re
venit și formației de
muzică ușoară a între
prinderii, iar celelalte
formații •— respectiv
formațiile de dansuri
populare,, cercurile de
artă plastică, tarafuri
le, recitatorii — s-au
clasificat pe locuri
fruntașe la faza jude
țeană. Ne-a făcut o
mare plăcere să auzim
că în activitatea for
mațiilor existente nu
există stagnări, că ele
n-au fost constituite
numai din rațiuni com
petitive, ci activează în
tot timpul anului susținind spectacole in
localitățile județului.
Sub genericul „Acasă
la navetiști", numai in
ultima vreme au fost
date șase spectacole
care s-au bucurat de

aprecierea spectatori
lor, formați în majori
tate din muncitori ai
întreprinderii și fami
liile lor. în aceaătă pe
rioadă, activitatea ar
tistică a muncitorilor
este intensă, plină de
satisfacții. Grupul vo
cal repetă un nou
program de cîntece
populare culese de
înșiși membrii formației, îndrumați de profesorul
de
muzică
Kollo Ferenc, Valori
ficarea a tot ce este
autentic' și valoros în
folclorul local româ
nesc și secuiesc se
află la baza activității
tuturor formațiilor, in
alcătuirea noilor lor
programe.
Colectivul întreprin
derii de tricotaje este
format din peste 2 000
de oameni, în majori
tate femei. împreună
cu tovarășele Maria
Antal, secretarul co
mitetului de partid,
Tamăs Maria, pre
ședintele comitetului
sindicatului, și Tanko
Erzsâbet.
secretarul
comitetului U.T.C., tre
cem în revistă forma
țiile artistice care ac
tivează în cadrul în
treprinderii. Aici sint
întrunite toate condi
țiile pentru intensifi
carea activității artis
tice și cultural-educa
tive. Pe lingă un grup
vocal de fete, format
din 32 de persoane,
care la ediția prece
dentă a festivalului a
cucerit locul II la faza
pe țară, vor lua ființă
o brigadă artistică,
cercuri de artă foto
grafică, artă decorati
vă, cusături populare
și altele, menite să revitalizeze
activitatea
cultural-artistică din
întreprindere la .nive
lul realelor posibilități
de care dispune.

I. D. KISS
corespondentul
„Scînteii

Un colectiv de cadre didactice și
studenți de la facultățile de meca
nică și electrotehnică din Iași a
realizat al doilea prototip de robot
industrial cu patru grade de miș
care, lucrînd intr-un spațiu de co
ordonate cilindrice cu acționarea
hidraulică a mișcărilor. El este des
tinat să deservească in paralel
două prese de compactizat deșeuri
metalice și urmează a fi mon
tat la întreprinderea de amba
laje metalice pentru agricultură și
industrie alimentară din Tecuci.
Aceasta va conduce la raționali
zarea operațiilor de recuperare a
deșeurilor metalice. Realizat la un
preț de cost redus, față de alți
roboți industriali de categoria sa,
au componentele sistemului de ac
ționare și ale echipamentului de co
mandă și programare fabricate în
totalitate in țară, el se înscrie ca

o materializare a eforturilor colec
tivului de cercetare, concepție și
realizare a roboților industriali din
cadrul celor două facultăți condus
de conf. dr. ing. Dumitru Zetu.
In fotografie : studenți ai anu-

lui V de la Facultatea de mecanică
efectuează, în laboratorul de mașini-unelte automate, lucrări prac
tice de laborator, verificînd func
ționarea noului robot industrial.
Foto-text : E. DICH1SEANU

NOTE DE LECTURĂ

1

Publicat acum patru ani
la Editura
Științifică și
enciclopedică,
Dicționarul
folcloriștilor
de Iordan
Datcu și S.C. Stroescu s-a
bucurat de o primire foarte favorabilă : ea se datora
nu numai faptului că lu
crarea era prima de acest
fel la noi. ci și utilități; ei
indiscutabile,
seriozității
cu care fusese elaborată,
bogatei informații. în parte
inedită, pe care o punea
in circulație. Acestei lu
crări. consacrată numai
specialiștilor din domeniul
folclorului literar. Iordan
Datcu îi adaugă acum un
al doilea tom. redactat
după aceleași principii și
respectînd aceleași nor
me, tom care lărgește in
vestigația in spațiul folclo
rului muzical și coregrafic,
pe lingă numeroase comple
tări la vol. I. adunate într-o
anexă. Se adaugă astfel
celor peste trei sute cinci
zeci de articole monografi
ce din primul volum încă
peste o sută și douăzeci
privind mari personalități
ale folcloristicii, muzicolo
giei si artei coregrafice
populare, din secolele tre
cute și de astăzi, români,
dar și străini care s-au aplecat cu interes si cu obiectivitate asupra comori
lor artei noastre populare.

de la Ion Căianu din sec.
al XVII-lea pînă la D. Kiriac, C. Miculi. G. Musicescu din secolul trecut.
de la H. Ehrlich si Rai
mund Kaindl pină la
1 Bela
Bartok. Faptul că 1marilor
personalități ale disciplinei. din trecut sau contemporani. li se adaugă nume-

numai asemenea opere de
sinteză le fac posibile. Iz
bitoare este astfel propor
ția de contemporani în
masa specialiștilor, aproa
pe două treimi dintre cei
înregistrați în dicționarul
lui I. Datcu fiind incă în
activitate.
...___
multi
chiar
_____
foarte tineri. în afară de

O SINTEZĂ
FOLCLORICĂ’?

roase figuri mai modeste,
mai puțin cunoscute, unele uitate cu totul, sporește valoarea documentară a
dicționarului lui I. Datcu.
Rezultat al cunoașterii di
recte. al lecturii tuturor operelor menționate și re
zumate într-un text dens
și pertinent, el tine deo
camdată și locul Unei bi
bliografii comentate a fol
clorului românesc, atît de
necesară.
Instructivă în sine și In
dispensabilă pentru specia
list. care găsește aici, cu
repeziciune și eficientă, in
formația căutată, lectura
dicționarului este instruc
*) Iordan Datcu : Dicțio- tivă și din perspectiva
y^narul folcloriștilor, vol. II unor generalizări pe care

urbane mici sau la sate
adică în chiar mediul fol
cloric pe care îl investi
ghează sau în imediata lui
apropiere, iar dacă ținem
seama și de faptul că multi
cercetători au ajuns în Ca
pitală sau în marile cen
tre urbane după indelungate stagii in zonele rura
le (dicționarul oferă un amănuntit curriculum vitac
al fiecărui specialist), vom
putea conchide că imensa
majoritate a acestora isi
cunoaște domeniul nu din
bibliotecă, nici măcar din
campaniile
periodice de
informare și culegere, ci
dintr-o lungă și fertilă
conviețuire cu autorii și
transmitătorii artei popu
lare. Concluzii
asemănă
toare se pot trage despre
rolul important jucat de
cadrele didactice în opera
ția de culegere a folcloru
lui. despre valoarea studie
rii
istoriei
folcloristicii
pentru desprinderea unor
învățăminte teoretice ș.a.
Imagine grăitoare a uneia dintre cele mai răspîndite și îndrăgite disci
pline științifice. Dicționarul folcloriștilor (vol. II)
de Iordan Datcu rămine o
esențială operă de
. _ refe____
rință ; ea este, totodată, și o
lectură plăcută, imbucurătoare prin concluziile pe
care le prefigurează.

faptul că simpla statistică
demonstrează interesul si
sprijinul pe care statul îl
manifestă față de acest
sector de cercetare, atît de
strîns legat de ființa și
personalitatea noastră is
torică. constatarea explică
și caracterul modern, va
loarea științifică
ridicată
pe care o au in general
studiile românești de fol
cloristică. ele fiind expre
sia și rezultatul avintului
pe care îl cunoaște disci
plina în ultimele trei-p,tru decenii. în același sens
se remarcă faptul că aproape jumătate din spe
cialiștii domeniului și-au
desfășurat sau iși desfă
șoară activitatea în cenți e Mircea

ANGHELESCUy

podărit pămîntul, în care și-au orga
nizat munca au constituit un îndemn
pentru propagandiști de a invita și
ei la dezbaterile din cursurile pe care
le conduc asemenea gospodari ale
căror fapte și realizări ilustrează
convingător marile resurse de care
dispune agricultura noastră".
„Un Ioc important în cadrul in
struirii propagandiștilor este acordat
perfecționării metodologiei lor de
lucru, cunoașterii unor metode apte
să confere forță sporită de înrîurire
învățămintului politico-ideologic —
aprecia tovarășa Ana Ferenczy, di
rector al Cabinetului pentru activi
tatea ideologică și politico-educativă
al sectorului 1 din București. Recent
a fost organizat un asemenea schimb
de experiență la care au participat
peste o sută de propagandiști din
unitățile economice și instituțiile în
care numărul mai restrîns de pro-

Inițiative și experiențe
în municipiul București
și județul Vaslui
pagandiști nu îngăduie organelor de
partid organizarea unor acțiuni me
todice chiar în unitatea respectivă.
Schimbul de experiență a relevat
astfel însemnătatea legăturii siste
matice a propagandistului cu cursanții
în intervalul dintre două dezbateri ;
la Institutul de proiectări pentru
construcții de mașini, de pildă, se
inițiază consultații pentru cursanți,
discuții pe marginea materialului bi
bliografic, ceea ce asigură dezbate
rilor un caracter viu de schimb de
idei și prin aceasta putere de con
vingere. La Complexul de cale fe
rată București sau. la Institutul cen
tral de informatică organele de
partid sprijină propagandiștii în rea
lizarea unor materiale ilustrative sau
calcule economice axate pe proble
me prioritare : reducerea consumu
rilor energetice, creșterea producti
vității muncii, ceea ce a sporit for
ța de înrîurire a dezbaterilor".
„La nivelul Capitalei, la indicația
secretariatului comitetului municipal
de partid, au fost generalizate intîlnirile lunare ale propagandiștilor cu
directorii unităților în care activea
ză, în cadrul cărora propagandiștii
sînt informați asupra problemelor
prioritare ale producției, asupra obiec
tivelor majore ale colectivului res
pectiv. Spre a pune la îndemîna pro
pagandiștilor material documentar
ilustrativ în vederea sporirii carac
terului concret, a puterii de argu
mentare, a atractivității invățămintului politico-ideologic — ne spunea
tovarășul Dan Cruceru, director al
Cabinetului municipal București pen
tru activitatea ideologică și politicoeducativă — cabinetul nostru a elabo
rat peste o mie de scheme și grafi
ce pentru retroproiector, peste o
mie de diapozitive cu tematică ma-

strîns legată
muncă
terialist-științifică, numeroase bro
șuri și caiete documentare. între acestea, un caiet documentar (ajuns
la numărul 18), care cuprinde con
sultații, calcule economice, scheme și
grafice, concomitent cu o serie de
materiale care înfățișează experien
ța unor propagandiști în folosirea
materialului ilustrativ existent la
punctele de documentare politicoideologică, antrenarea cursanților la
dezbateri, integrarea în studiul po
litico-ideologic a celor mai recente
documente de partid etc. Au fost
realizate, de asemenea, seturi de gra
fice privind dezvoltarea social-economică a Capitalei în anul acesta șl
pe întregul cincinal ; alături de ase
menea cifre, aici sint reunite calcu
le economice menite să atragă atenția asupra însemnătății creșterii
cu un singur procent a productivită
ții muncii sau a indicelui de folosire
a mașinilor, a importanței reducerii
cheltuielilor materiale, a consumului
de metal sau a celui de energie elec
trică. în sprijinul educației juridice
a oamenilor muncii au fost editate un
breviar legislativ, în care sint re
zumate principalele acte normative,
și un caiet documentar cuprinzind
comentarii explicative pe marginea
unor legi. Pentru a ajuta munca de
educație materialist-științifică a fost
tipărită broșura „Știința la zi" (ajun
să la nr. 5), în care sint publicate
date la zi privind știința și tehnica.
O altă broșură intitulată „în spri
jinul educației materialist-științifice"
cuprinde răspunsuri la întrebări, liste
de diapozitive și filme cu problema
tică adecvată, planuri tematice etc.
De un real folos este și documenta
rul realizat pe problemele aplicării
noului mecanism economico-financiar, în care se prezintă experiența
unor unități economice bucureștene
în aplicarea acestuia.
Prin asemenea materiale documen
tare au fost puse la îndemîna pro
pagandiștilor mai ales materiale ilus
trative — scheme, grafice, calcule economice — cu care propagandiștii
pot să argumenteze dezbaterile, să
ilustreze enunțurile teoretice etc. In
același timp, acestea constituie mo
dele pentru organele de partid din
întreprinderi și instituții, in vederea
realizării unor asemenea materiale
ilustrative privitoare Ia unitatea res
pectivă".
Preocupările șl experiențele înfă
țișate în rîndurile de mai sus evi
dențiază adevărul că acțiunilor do
pregătire a propagandiștilor Ii se con
feră eficiență sporită prin conecta
rea lor la pulsul fierbinte al actua
lității politice, la problemele majo
re ale vieții fiecărui colectiv munci
toresc. Cerință căreia sînt chemate
să-i răspundă toate organele de
partid, imprimînd pregătirii propa
gandiștilor un caracter viu, substan
ță de idei, putere crescută de in
fluențare a conștiințelor.

Silviu ACHIM
Petru NECULA

Dar gramatica?
Adevărul rostit în mai multe rinrea exactă a lucrărilor prezentate
duri de secretarul general al parti
Iar o asemenea situație nu se redu
dului nostru, tovarășul Nicolae
ce, evident, la limitele unei singt
Ceaușescu, potrivit căruia realizarea
facultăți. Aprecieri asemănătoa* j
cea mai de preț a poporului român
ne-au fost relatate și în alte părți
este însăși istoria sa milenară,
La Facultatea de construcții dinjClt
zbuciumată și plină de acte eroice
Napoca, la ediția 1982 a concursul u
nepieritoare, revitalizează conceptul
de admitere, candidatul cu legitima
de educație patriotică și-i oferă o
ția nr. 24/146 a redactat în stilul ur
largă perspectivă de afirmare în
mător lucrarea la disciplina „Irjstalatoate etapele de pregătire a noilor
ții tehnico-sanitare și de gaze" •
generații, de la învățămîntul preșco
„Pentru ca să fie întrebuințată apa
lar Ia cel postuniversitar. Cultivarea
in scopurii menager s-au industria
iubirii de țară devine astfel criteriul
trebuie tratată, filtrată. Apele prove
de referință și, totodată, condiția in
nite din apele de suprafața rîurii, iz
trinsecă pentru deplina reușită a
vor, lacurii sînt ape care conțin im
eforturilor educative, pentru forma
purității. Apa trebuie să îndeplineas
rea și afirmarea creatoare a persona
că unele calității, în Instalația legate
lității, înțeleasă dintotdeauna la noi
in paralel s-au serie“.
sub semnul luptei pentru realizarea
E prea important spațiul tipografic
marilor idealuri ale poporului român.
ca să-l mai umplem cu alte aseme
Și este de ordinul evidenței că unul
nea mostre. Destul că ele există, din
din cei dinții factori ai educației pa
păcate 1 Și nu numai în arhivele unei
triotice, revoluționare a tineretului,
singure facultăți. Și nu numai \ prin
pentru formarea multilaterală a
tre candidații învățămîntului superior
acestuia este ■ însușirea temeinică a
politehnic. E adevărat, în cazurile de
limbii române.
față, ca șj în altele asemănătoare,
Cum iți poți îndeplini atribuțiile,
notele atribuite se situează sub 4.
chiar și numai de
Dar la concursul
licean, fără a cu- . ----------------------de admitere din
noaște temeinic
prea multe facul
limba maternă in
Cîteva
constatări
tăți se înregis
care te exprimi
trează numeroase
pe marginea
zi de zi ?
note sub 4, atri-'
O asemenea în
buite îndeosebi pe
exprimării corecte
trebare ne-a re
baza realităților
venit in minte o
ilustrate mai sus,
a
elevilor
>dată mai mult ci
ca să nu ne pu
tind lucrările scri
nem, firesc, între
se ale unor canbările: cum ajung
' didați la concursul de admitere, ediția
asemenea „candidați" în sălile con
1983, în învățămîntul superior. Iată, de
cursului de admitere ? Cine și cum
pildă, cum se exprimă, în redactarea
îi pregătește în ciclul primar ? Cum
lucrării sale la disciplina „Utilajul și
ajung ei în ciclul gimnazial ? Pe ce
tehnologia prelucrării prin așchiere",
bază sint declarați admiși in treapta
candidatul cu legitimația nr. 342, pre
I și a Il-a de liceu ? Cine și cum îl
zentat la concursul de admitere în
promovează în ultima clasă a liceu
Facultatea bucureșteană de tehnolo
lui și cum de reușesc la bacalaureat?
gie a construcțiilor de mașini : „în
Indiferent de natura răspunsurilor,
cazul strunjiri, cind avem de prelu
concluzia ce se impune este necesi
crat o piesă cu un profil care nu se
tatea îmbunătățirii radicale a predă
poate folosi un cuțit obișnuit se fo
rii limbii și literaturii române. Sinlosește cuțitele profilate". Explicația
. tetizînd, la nivelul de azi al organi
dată este : „din cauză că se obține
zării noastre școlare, mare parte din
piesa cu profilul dorit dintr-o singură
valențele formative ale disciplinelor
trecere". Candidatul cu nr. 358 este
umaniste, limba și literatura română
și mai categoric în „explicarea" unor
trebuie să primească rolul ce li se
fenomene ; el scrie negru pe alb :
cuvine în sistemul învățămintului, al
„Depunerea pe tăișul cuțitului, apare
întregului
proces de educație patrio
ca urmare a frecării căldurii apărute
tică, revoluționară desfășurat cu con
în procesul de așchiere și duce ta
cursul școlii. Improvizația și forma
topirea afectivă pe tăișul cuțitului".
lismul, generate în bună parte de
Următorul candidat, cel cu nr. 359,
concepția anacronică a „promovărilor
nu lasă loc nici unei îndoieli cînd
statistice", se cer înlocuite cu desăvîrafirmă că „strunjirea cu cuțite pro
șire printr-o muncă sistematică, te
filate se face pe struguri normale",
meinică, pasionată, cu fiecare elev in
iar „uzura sculei așchietoare se daparte.
torește faptului forțelor de frecare".
în spiritul acestei acțiuni de spo
„în vederea obțineri canelurilor,
rire a calității procesului de educare
precum și a calități suprafeței", ar
și instruire, tot mai mulți dintre cei
gumentează candidatul cu nr. 360,
interesați în perfecționarea întregu
„acest procedeu de relunare a cane
lui sistem de învățămînt — munci
lurilor pe mașini de frezat este foar
te productivă", iar „obținerea canelu
tori, ingineri, maiștri, economiști,
rilor pe mașini de rectificat se aplică
cadre didactice sau medicale, in cali
de obicei canelurile care lucrează
tatea lor profesională sau de pă
prin culisare obținînduse o precizie
rinți — opinează pentru introducerea
de prelucrare mare". Candidatul cu
limbii și literaturii române ca probă
nr. 372 a obținut la lucrarea cu titlul
de sine stătătoare la concursul de ad
de mai sus nota 1,50, dar și in acest
mitere in întregul invătămînt supe
caz încerci o mare uimire cind citești
negru pe alb că „uzura se mai pro
rior. Și este impresionant să vezi
duc și datorită cum este ascuțită
cum oameni cu preocupări dintre
scula" sau că „strunjirea cu cuțite
cele mai deosebite șl cu experiență
profilate se face in căzu producției
diferită de viață, care ani și, une
de serie mijlocie și mare pentru pie
ori, decenii de-a rîndul au parcurs
sele de dimensiuni mici sau mari de
calea îmbunătățirii continue a pro
felul produselor cuțitele pot avea
diver se forme exemplu semirotund
priei pregătiri și etapă cu etapă din
unghiulare".
marea lor împlinire profesională șl
De prisos să mai amintim că gre
umană, se regăsesc în concluzia că
șeli de asemenea gen se întilnesc,
însușirea temeinică a limbii române
după aprecierea prof. univ. dr. ing.
reprezintă cel mai valoros instrument
Alexandru Rădulescu, decanul facul
de lucru, prima lecție de patriotism
tății amintite, din ce in ce mai
Pe care o primește tinărul.
frecvent în lucrările concursurilor de
admitere, fapt care necesită eforturi
sporite pentru înțelegerea și aprecieMihai IORDANESCU
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Vă mulțumesc pentru felicitările transmise cu ocazia Zilei naționale a
Australiei, tn numele poporului Australiei și al meu personal, vă adresez
aceleași calde urări.

" FAPTE, REALIZĂRI DE PE CUPRINSUL PATRIEI,

nea, un schimb de păreri în legătură
cu unele aspecte ale actualității
politice mondiale,
reafirmîndu-se
dorința de a întări colaborarea din
tre cele două parlamente, în cadrul
Uniunii interparlamentare, în vede
rea promovării păcii și cooperării în
Europa și în întreaga lume.

Joi dimineața, președintele Marii
Adunări Naționale, Nicolae Giosan,
a avut o întrevedere cu delegația
parlamentară a Marelui Ducat de
Luxemburg, condusă de Leon Bollendorff, președintele Camerei Deputaților.
De ambele părți s-a exprimat sa
tisfacția față de cursul pozitiv al
relațiilor
româno-luxemburgheze,
care, îndeosebi după întilnirile la
nivel înalt, au cunoscut o continuă
dezvoltare, și s-a evidențiat contri
buția pe care parlamentele și parla
mentarii din România și Luxemburg
o pot aduce Ia întărirea și diversifi
carea raporturilor dintre cele două
țări în diferite domenii de interes
comun. A fost efectuat, de aseme

★

în aceeași zi, Biroul Marii Adunări
Naționale a oferit un dineu în onoa
rea parlamentarilor luxemburghezi.

★

Delegația Camerei Deputaților a
Marelui Ducat de Luxemburg a de
pus, joi, o coroană de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pentru
socialism,
(Agerpres)

Cronica zilei
Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, un nu
meros public.
Au fost prezenți Mohamed Taoufik Kabbaj, ambasadorul Regatului
Maroc la București, membri ai am
basadei.
(Agerpres)

Cu prilejul Zilei naționale a Re
gatului Maroc, joi după-amiază a
avut loc 'în Capitală o manifestare
culturală organizată de Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu
străinătatea. în acest cadru au fost
înfățișate impresii de călătorie din
Maroc și a fost vizionat un film do
cumentar marocan.

BULETIN RUTIER
Informații de la Inspectoratul General al Miliției,
Direcția circulație
Atenție sporită
pe drumuri lunecoase I

sînt, pînă la urmă, efectele ușurinței
celor ce nu țin seama ori subapreciază pericolul apariției lor.

De cele mai multe ori, derapajul
se produce din cauza neadaptării
vitezei autovehiculului la condițiile
drumului umed, alunecos. La aceasta
se adaugă abordarea imprudentă a
unei curbe, mînuirea bruscă a vola
nului sau a frînei.
Derapajul se poate evita sau i se
pot diminua urmările nedorite dacă
omul de la volan știe cum să pro
cedeze pentru a nu scăpa mașina de
sub control. în primul rînd, se re
comandă evitarea utilizării frînei de
serviciu și manevrării violente ' a
volanului,. Se va trece, pe cît posibil,
într-o treaptă inferioară de viteză,
fără bruscarea ambreiajului, conco
mitent cu mișcarea lină a volanului,
pînă la redresarea autovehiculului
pe direcția avută.
Trebuie spus însă că în școlile de
șoferi există o slabă preocupare față
de învățarea viitorilor conducători
auto asupra modului cum se poate
ieși cu bine dintr-un derapaj. Lipsa
cunoștințelor de acest fel este ca-acteristică îndeosebi celor care au
urmat școala de șoferi în sezonul de
tiă.
. , .
* Pericolul apariției derapajului spo-ește simțitor în cazul autovehiculeor dotate cu pneuri avînd un grad
•x ansat de uzură, la cele la care
•••; M de serviciu nu acționează univ/jfj asupra roților, ca și la cele cu
îfAglări la sistemul de fulare. Pe
i ‘drum județean din Bihor, de
r.iîplu, fiind condus cu viteză exccșWa, pe mîzgă, autoturismul
2- AR-8758, ale cărui anvelope din
iță erau foarte uzate, a derapat și
a- izbit violent de parapetul unui
od. Soția celui de' la volan și-a
.îierdut viața. De asemenea,' pe șo
seaua Cîmpina — Ploiești, autoturis
mul 2-BZ-1486 s-a angajat în depă
șirea unui alt autoturism. Din cauza
vitezei ridicate și a virajului în scurt
la revenirea din depășire, acesta a
derapat și s-a lovit de un arbore.
Două exemple de dată recentă,
care vin să ilustreze că derapajele

O imagine pozitivă tot mai frec
ventă în circulația noastră urbană
este oprirea conducătorilor auto la
locurile semnalizate pentru traversa
rea pietonilor în scopul acordării
priorității acestora în cursul trecerii
de pe o parte pe alta a străzii. Este
o imagine ce denotă nu numai apli
carea unei reguli de circulație, ci și
materializarea normelor de politețe
rutieră, întemeiate pe respectul din
tre participanții la trafic, fie că
merg pe jos, fie cu ajutorul unor
mijloace de deplasare.
Deși simplă, regula priorității pie
tonilor cere unele măsuri preventive
atît din partea șoferilor, cît și din
partea pietonilor. Conducătorii auto
trebuie să reducă viteza la apropie
rea. de locurile destinate traversării
pietonilor, indiferent dacă se ' află
sau nu pietoni pe aceste culoare.
Este principala modalitate de a evita
orice surpriză neplăcută, respectiv
neputința de a opri oportun auto
vehiculul în cazul apariției inopina
te a vreunui pieton. La rîndul lor,
chiar și pe trecerile marcate, este
bine că pietonii să se asigure în
prealabil că traversarea o pot face
fără pericol. Este posibil ca un con
ducător auto să nu observe din timp
locul destinat traversării, mai cu
seamă în condiții reduse de vizibi
litate, sau tocmai atunci să se de
fecteze frîna ori să derapeze auto
vehiculul. Semnificativ în acest sens
este faptul că din ultimele șase ac
cidente produse din cauza neacordării priorității pietonilor, două s-au
comis la ora 6 dimineața și trei
între orele 19—21, deci în împreju
rări cînd vizibilitatea este redusă.
La producerea acestor accidente a
contribuit și drumul umed, pe care
spațiul necesar opririi autovehicule
lor crește simțitor. Se impune, prin
urmare, precauție sporită la trecerile
destinate 1 pietonilor, pentru ca atît
ei, cit și conducătorii auto să se de
plaseze în deplină siguranță.

Prioritate pietonilor !

cinema
Prea cald pentru luna mai! SCALA
(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,
GRIVITA
(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;
20,15, BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11;
13,15; 15,45; 18; 20.
țgt Un petic de cer i 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.
e Alarmă în Deltă — 15,30; 17,30, Mie
zul fierbinte al pîinii — 19,30 : PA
CEA (60 30 85).
@ Astă seară dansăm în familie :
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
© Mama — 9; 11; 13; 17,15, Atenție la
gafe — 15,15; 19,15 : DOINA (16 35 38).
© Nea Mărin miliardar : TIMPURI
NOI (15 6110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
© Dragostea, și revoluția — 17,30;
19,30, Aventurile Iul Babușcă — 15,30 :
VIITORUL (11 48 03).
© Efendi; CENTRAL (14 12 24) — 9;
11,15; 13,Ș0; 15,45; 18; 20.
G
Gară
pentru
doi :
STUDIO
(59 53 15) — 10; 12,30: 15; 17,30;
20,
FLORE ASCA (33 29 71) — 9,30;
14;
16,45; 19,30.
0 Scuzați, dv. vedeți fotbal ? : MUN
CA (21 50 97) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Cînd o să vină tata : POPULAR
(35 15 17) — 15,30; 17,30; 19,30.

@ SPRE ENERGETICA
TERMONUCLEARĂ.
Institutul de energie atomică
„V. I. Kurceatov" din Uniunea
Sovietică se construiește o nouă
instalație pentru cercetări în do
meniul sintezei termonucleare
dirijate — relatează agenția
„Novosti". Specialiștii consideră
că instalația „Tokamak-15“, care
va utiliza un complex energetic
mai eficient pentru încălzirea
plasmei de hidrogen, va consti
tui un pas hotărîtor pe calea
realizării unui reactor termonu
clear experimental. Avînd ca
pacitatea de 5 000 de kilowați și
fiind compus din 24 de surse
originale de radiații cu frecven
ță suprainaită (girotroni), com
plexul va realiza temperaturi
termonucleare mergînd pînă la

© 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.
(g. Nu pot să-ți spun „adio*4 : FEREN
TARI (80 49 85) — 15,30; 17,’3O; 19,30.
© 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.
© 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;
15,43; 18; 20,15, GLORIA (47 46 75) —
9,30; 15,45; 18; 20,15.
S 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.
©
Războiul
stelelor s
AURORA
(35 04 66) — 9; 12; 16; 19.
0 O afacere murdară :
VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20, DACIA (50 35 94) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
0 Strada Hanovra : UNION (13 49 04)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20, FLA
CĂRA (20 33 40) — 15; 17; 19.
® Afacerea Pigot : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, ARTA
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.

teatre
© Teatrul Național
(14 7171, sala
mică) : Titanic vals — 19,30;
(sala
„Ion Vasilescu44) : Comedie de modă

100 milioane de grade și va
permite menținerea lor pînă la
1,5 secunde pe un ciclu de cer
cetări, ceea ce înseamnă consi
derabil mai mult decît se rea
lizează în instalațiile existente
în prezent. După cum se știe,
sinteza termonucleară dirijată
depinde de trei factori — tem
peratura plasmei, timpul nece
sar pentru menținerea ei de că
tre cîmptil magnetic și, în
sfîrșit, densitatea plasmei. Reac
ția de sinteză poate începe nu
mai la anumite valori ale acestor parametri — ceea ce spe
ră să obțină oamenii de știință
cu ajutorul noii instalații.

® PROTOTIPUL UNEI
INIMI ARTIFICIALE. Du?ă
cum transmite agenția France
Presse, o echipă de specialiști

Saad Al-Abdullah AI-Salem Al-Sabah, prin care se transmit mulțu
miri cordiale pentru felicitările
adresate cu prilejul Zilei naționale
a statului Kuweit.

RELATATE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

Sir NINIAN M. STEPHEN
Guvernator General al Australiei

Vizita delegației parlamentare
a Marelui Ducat de Luxemburg

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al guvernului român,
a primit o telegramă de răspuns din
partea prințului moștenitor și primministru ai statului Kuweit, șeicul

0 Pe platforma industrială din
comuna Gugești, județul Vrancea,
a fost pusă in funcțiune o nouă
fabrică de panel. Aici se vor reali
za anual 1,2 milioane metri pătrați
de panel, îndeosebi pentru indus
tria de mobilă. O bună parte din
producția fabricii va fi livrată la
export.
Si Localitățile rurale din județul
Harghita se îmbogățesc cu noi
obiective sociai-culturale și edilita
re. Anul acesta, in satele harghitene urmează a se construi blocuri
de locuințe însumind 450 aparta
mente.
H Cîștigătorii celei de-a VI!l-a
ediții a întrecerii minerilor din ju
dețul Maramureș, dotată cu trofeul
„Diamant de Maramureș", sint șefii
de brigadă Vasile Pănican, de la Ex
ploatarea minieră Cavnic, și Vasile
Nicolae, de la Exploatarea minieră
llba. Această competiție a contri
buit în mod substanțial la depăși
rea planului de producție la metale
neferoase,
IS Peste rîul Mureș, de pe raza
comunei Mihalț, județul Alba, se
află în stadiu final de construcție
un nou pod rutier care facilitează
legătura între Alba lulia și Blaj pe
o nouă variantă. In același punct a
fost dat în folosință un modern pod
pentru calea ferată.
H la întreprinderea de elemente
pneumatice și de automatizări ■ și
aparate de măsură Bîrlad a fost
înființată, la propunerea și cu con
tribuția oamenilor muncii de aici,
o secție specializată în fabricarea
capsulelor pentru traductoare. In
acest fel s-a redus importul unor
astfel de produse.
S In centrul muncitoresc Comănești, de pe Valea Trotușului, a fost
construit și dat în folosință un mare
și modern complex școlar. Acesta
este alcătuit dintr-o școală cu 16
săli de clasă, internat și cantină
pentru 200 de locuri, ateliere șco
lare, laboratoare, sală de sport.
SS Combinatul chimic din Făgă
raș a lansat în fabricație un nou

produs : azotatul de amoniu poros
tropicalizat. Noul produs, cu carac
teristici superioare, este foarte so
licitat la export.
S In cartierul Mânâștur din mu
nicipiul Cluj-Napoca a fost dat în
folosința magazinul universal „So
meșul", unul din cele mai mari și
mai moderne complexe comerciale
din județ, însumînd 11 000 metri pâtrați. El dispune de o unitate pen
tru desfacerea produselor alimenta
re, un restaurant, o cofetărie, o
unitate tip „Gospodina", raioane

CAK.NET
COTI Ol AN
pentru vînzarea unui bogat sorti
ment de mărfuri.
!3 In municipiul Slatina se con
struiesc noi edificii sociai-culturale.
In prezent se află în stadiu de fi
nisaj un modern și spațios cinema
tograf în zona centrală.
® In alte două comune — Ipatele și Golăești — din județul
lași au intrat în funcțiune noi bru
tării. Drn cele 85 comune existente
în județ, 75 au acum posibilități
de fabricare a pîinii pe plan local.
H La întreprinderea de anvelope
Caracal, unitate de curînd intrată
in funcțiune, colectivul de oameni
ai muncii se preocupă stăruitor de
realizarea de produse — anvelope
și camere pentru autoturisme - de
foarte bună calitate. In acest scop,'
compartimentul pentru
controlul
tehnic de calitate a fost dotat cu
aparatură perfecționată și cu ma
șini speciale pentru verificarea pro
duselor.
!3 In zona noului și modernului
cartier de locuințe Viișoara Nord,
din municipiul Bistrița, a fost dată
în folosință o complexă rețea de
magazine ale întreprinderii comer

tv

SLOBOZIA

Telex
Politehnica TV
Viața culturală
La volan
Emisiune In limba germană
Telejurnal (parțial color)
Actualitatea în economie
Amintiri muzicale
Cadran mondial
Magazin științific
Pagini din istoria teatrului româ
nesc. Universul capodoperei : „O
scrisoare pierdută'1
22.20 Telejurnal (parțial color)
15,00
15,05
15.30
15.50
16,00
20,00
20.20
20,35
20.50
21,10
21.30

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu
prins intre 2 martie, ora 20 — 5 martie,
ora 20. In țară : Vremea va deveni
umedă în toate regiunile țării. Cerul va
fi mai mult acoperit. Vor cădea preci
pitații sub formă de ploaie, lapoviță șt
ninsoare, îndeosebi în sudul ș! estul
țării. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat, cu intensificări temporare în es
tul țării, predominind din sectorul nor
dic, viscolind Izolat zăpada, la sfîrșitul
intervalului. Temperaturile maxime ale
aerului vor marca o scădere în ultime
le zile. Temperaturile minime vor fi
cuprinse între minus 8 șl plus 2 grade,
iar cele maxime între minus 2 și plus 8
grade, local mal coborîte în partea a
doua a intervalului. Pe alocuri, ceață.
In București : Vremea va fi umedă, cu
cerul mal mult acoperit. Vor cădea pre
cipitații sub formă de ploaie, lapoviță
șl ninsoare. Vint moderat, cu intensi
ficări de scurtă durată. (Ortansa Jude,
meteorolog de serviciu).'

vecbe — 19,30; (sala Atelier) : Fata
din Andros — 17;
(sala Batiștei) :
Gimnastică sentimentală — 20.
©
Filarmonica
„George Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) :
Concert
simfonic. Dirijor : Ovidiu Bălan. So
list : Rudolf Kerer (U.R.S.S.) — 19;
(sala Studio) : Seară de sonate. Dori
na Mangra — vioară, Andrei Deleanu
— piaxi — 17,30.
® Opera Română (13 18 57) ; Carmen
— 18. ■'
0 Teatru! „Lucia Sturdza Bulanclra44
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Luna dezmoșteniților — 19; (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16) : Liniște, ne pri
vim în ochi — 19.
G Teatrul Mic (14 70 81) : Richard al
IlI-Iea — 17,30.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Poli
tica — 10; Șoareci de apă — 19,30.
© Teatrul de comedie (16 04 60) : Pre
șul — 19.
Teatrul „Nottara" (59 31 03,
sala
Magheru) : Fire de poet — 19,30: (sala
Studio) : Sentimente și naftalină —
19.
Teatrul Giuleștl (sala
Majestic,
14 72 34) : Haina cu două fețe — 19,30.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase*4
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sînt
al dv. — 19,30; (sala Victoria. 50 58-65):
Frumosul din pădurea zăpăcită
—
19,30.
G Ansamblul „Rapsodia română*4
(13 13 00) : După datina străbună —
19.
0 Teatrul „Ion Creangă44 . (50 26 55) :
Snoave cu măști — 14; Un tlnăr prin
tre alții — 17,30.
© Teatrul
„Țăndărică**
(15 23 77) :
Punguța cu doi bani — 10; întilnirl
muzicale
18,30.
• Circul București (11 01 20) : Carna
valul stelelor — 19,30.
© Studioul de teatru al I.A.T.C.
(15 72 59) : Joia dulce — 19.

din Marsilia a prezentat un pro
totip, de o concepție cu totul
originală, al unei inimi artifi
ciale implantabile. Prototipul,
la care se lucrează de cinci
ani, va fi utilizabil
peste
două-trei luni și vâ fi ex
perimentat pe animale, iar
din 1986 și la oameni. Mo
torul funcționează pe baza
unei baterii electrice, cu un
slab consum de energie și cu
o autonomie de 20 de ore. Pe
viitor se intenționează alimen
tarea motorului cu un genera
tor izotopic care-i va asigura o
autonomie de zece ani.

® O MARE... SUBTE
RANĂ ÎN DESERTUL LI
BIAN. Cu ajutorul sateliților
artificiali, ta deșertul libian s-a

ciale de stat pentru mărfuri ali
mentare și alimentație publică.
El Acționînd cu o deosebită răs
pundere pentru realizarea sarcinilor
la producția fizică, un grup de
muncitori și specialiști de la între
prinderea de produse ceramice din
Zalău a scurtat durata lucrărilor de
reparații capitale la cuptorul-tunel
cu 20 de zile, ceea ce înseamnă
un spor de aproape 1 500 000 că
rămizi':
0 Pe baza programului elaborat
de Uniunea județeană a cooperati
velor agricole de producție Dolj,
s-a trecut la confecționarea de că
ruțe, urmînd ca în acest an numă
rul lor să ajungă la 2 000. In acest
scop s-au organizat centre spe
cializate în 6 localități doljene, iar
cooperativele agricole vor asigura
animalele de tracțiune.
,
S3 Un colectiv de oameni aî
muncii de la Cooperativa meșteșu
gărească „Progresul" din orașul
Făurei a realizat, prin autodotare,
folosind piese și materiale recondi
ționate, o mașină de confecționat
furtunuri. Mașina are o mare pro
ductivitate și uh consum redus de
energie electrică.
Sî Uniunea județeană a coope
rativelor de producție, achiziții și
desfacerea mărfurilor Ialomița a în
ființat, de la începutul anului, 20
de noi secții pentru prestări servi
cii pentru locuitorii satelor.
35 Colectivul Exploatării miniere
Turț, din județul Satu Mare, a ex
tras și livrat peste prevederile pla
nului, în perioada care a trecut de
la începutul anului, 350 tone mi
nereu. Succesul se datorează creș
terii productivității muncii.
S3 întreprinderea județeană de
transporturi locale Sălaj a adaptat
20 de autovehicule la combustia pe
bază de gaze naturale. In acest
fel, la autovehiculele diesel consu
mul de motorină s-a redus cu peste
60 la sută, iar la celelalte nu se
mi consumă deloc benzină. Ac
țiunea continuă.

CUrmare din pag. I)
are astăzi toate argu
mentele
urbanisticii
moderne.
Dacă în 1965, în
preajma Congresului
al IX-lea al partidu
lui,
Slobozia
avea
12 400 locuitori, acum
are aproape 50 000. De
la zero apartamente în
acel an s-a ajuns la
13100. în unitățile economice ale Slobo
ziei lucrează astăzi
25 000 de oameni ai
muncii. De la un li1!
ceu teoretic unde în
vățau 790 de elevi,.

municipiul are astăzi
6 licee de specialitate
cu 4 300 de elevi. în
locul spitalului cu 65
de paturi, ce-și desfă
șura activitatea in
tr-o clădire improprie,
funcționează un spital
modern cu 700 de pa
turi, dotat cu o mo
dernă' aparatură pen
tru investigații și tra
tament.
Municipiul
dispune de două case
de cultură, cu 1000 de
locuri, 2 cinematogra
fe Cu 900 locuri, o gră
dină de vară cu 600 de
locuri.
Slobozia de ieri, oraș
doar cu numele, se

numără astăzi printre
municipiile
moderne
ale tării,'ce-și dato
rează dezvoltarea ulti
melor. două decenii.
Extrem de grăitoare
în acest sens este o
comparație sintetică :
dacă în 1965 valoarea
producției industriale
realizate aici era de 50
de milioane lei, anul
trecut a depășit 3 mi
liarde lei. De 60 de ori
a crescut
valoarea
producției,
valoarea
muncii desfășurate de
locuitorii acestei așe
zări numite adesea
„Perla Bărăganului".

ȘTIR! SPORTIVE
BOX : Turneul internațional de
box pentru „Centura de aur“ — edi
ția a XIII-a se va desfășura la
București între 12 și 18 martie.
Gazdă : Palatul sporturilor și cul
turii.
Vor fi, ca de obicei, mulți oaspeți
de peste hotare. Pînă în prezent s-au
primit confirmări de participare de
la federațiile de box din R.P.D. Co
reeană, R.D. Germană, R.F. Germa
nia, Iugoslavia, Turcia, Bulgaria,
U.R.S.S., Polonia, Cuba, Japonia și
R.A. Egipt. Cei mai numeroși concurenți îi vor alinia formațiile Cubei
și Poloniei — cite 12, adică boxeri
la toate categoriile de greutate.
în pregătirile pentru „Centura de
aur" sint angrenați peste 60 de pugiiiști români. Vor participa la tur
neu toți componenții lotului olimpic
lărgit, care în aceste zile se pregă
tesc prin grija unui colectiv tehnic,
dirijat de antrenorul emerit Ion
Popa.
VOLEI : Un succes internațional a
înregistrat zilele trecute, Ia Istanbul,
echipa de volei Dinamo București.
Ea a ciștigat prima ediție a „Cupei
balcanice", în sistem turneu. După
cum ne declara Corneliu Oros, con
ducătorul delegației, partida cea mai
dificilă, de fapt o finală a turneului
balcanic, a fost aceea cu formația.
Partizan Belgrad, în rîndurile căreia
au evoluat șase internaționali iugo
slavi.

FOTBAL : Pentru partida amicală
România — Grecia (Craiova — 7
martie) au fost convocați următorii
jucători : Lung, Iordache — Negri
tă, lovan, Stancu, Zare, lorgulescu,
Ungureanu, Văetuș — Țicleanu,
Boloni, Klein, Mateuț, Hagi, Balint
— Cămătaru, Gabor, Lăcătuș și Coraș. De asemenea, au fost convocați
la lot Bălăci, Ștefănescu și Geolgău,
însă ei sint incerți pentru acest joc,
din cauza unor accidentări recente.
★

La Bruxelles, echipa R.F. Germa
nia a învins Belgia cu 1—0. Viitorii

noștri adversari la turneul final al
campionatului european au dominat
partida, însă unicul gol l-au marcat
din penalti, în minutul 77, prin
Voeller.
La Paris, Franța — Anglia 2—0,
ambele puncte fiind înscrise de
Platini.
La Luxemburg, Spania .a învins
numai .cu 1—0 formația reprezenta
tivă a țării-gazdă : gol ■ marcat de
Macena (min. 65).
ȘAH : La Băile Herculane începe
astăzi meciul amical de șah dintre
selecționatele feminine ale României
și Bulgariei. Din echipa română fac
parte Margareta Mureșan, Elisabeta
Polihroniade,
Marina
Pogorevici,
Dana Nuțu, Gertrude Baumstark și
Mariana Bâdici-Ioniță. Din formația
oaspete nu vor lipsi cunoscutele ju
cătoare Margarita Voiska, Rumiana
Boiadjeva, Stefka Savova și Pavlina
Anghelova.

BARAJUL DE LA NAM PHO

Simbolul dinamismului motor
in „Tara dimineților liniștite"
Pe magistrala de asfalt, mașinile
meinică a bazei barajului cu tere
goneau cu mare viteză pe malul
nul din adincul mării, există riscul
drept al fluviului Daidong. Era o
să se producă alunecări. Zilnic,
zi însorită, specifică sezonului de
însemnate cantități de argilă și
toamnă în „Țara dimineților liniș
rocă sint scufundate în mare și ba
tite", cum este denumită Republica
rajul înaintează aparent încet, dar'
sigur.
Populară Democrată Coreeană.
Orașul Nam Pho, ținta călătoriei
Lucrări de mare anvergură se
noastre, se află spre sud de Phe
desfășoară în zona ecluzelor. îm
barcați pe un vas, am ajuns in zona
nian. la o distantă sub 100 de
unde se desfășoară lucrările eclu
km. Ca și alte orașe ale R.P.D. Co
zelor. Pe drum, gazdele ,ne-au spus
reene, Nam Pho oferă privirilor
că aceste ecluze au o importanță eimagini semnificative pentru mari
le transformări ce au avut loc în
conomică deosebită, întrucit, în
prezent, din cauza fluxului și re
anii socialismului, ca urmare a
fluxului, navele de transport sînt
eforturilor imense ale poporului
obligate să aștepte în larg vreme
coreean, sub conducerea Partidului
Muncii. Din inițiativa tovarășului
îndelungată, pînă cînd apa crește
Kim Ir Sen, aici au început și se
ca să poată intra în port. Cele trei
află în plină desfășurare lucrările
ecluze care se construiesc vor re
de la „Barajul Nam Pho“, conside
zolva această importantă proble
rat ca cea mai mare construcție din
mă economică a transportului ma
istoria multimilenară a Coreei. în
ritim în portul Nam Pho, trans
fața unui panou cu planul con
port ce va crește de trei ori. Iată
strucției, comandantul lucrărilor
rațiunea marilor eforturi, finan
ne-a prezentat cîteva date esenția
ciare și de creație umână, care se
le, repere semni
investesc în ma
ficative
privind
rele baraj.
marele baraj.
„Mai întii, e ne
Barajul va lega
cesar, ne-au spus
ÎNSEMNĂRI
două localități de
interlocutorii noș
deosebită impor
tri, să construim
DE CĂLĂTORIE
tanță economică.
un baraj circular.
El va avea în fi
Pentru a avea o
nal o lungime de
imagine și mai
8 km La bază are o lățime de 106
clară a lucrărilor de la ecluze tre
m. înălțimea barajului va avea în
buie precizat că ele reprezintă 70
unele locuri și 30 de metri. în func
la sută din volumul total al lucră
rilor de la acest baraj. Locul eclu
ție de adincimea anei din mare.
zelor este stabilit între trei insule
Pe el se vor construi o cale fe
care Vor fi legate prin baraje, dar
rată si un drum rutier, care vor
ele vor rămîne intacte, așa cum
scurta ’mult distanta dintre cele
le-a creat natura, păstrîndu-și fie
două localități, legate acum de
care peisajul și frumusețea ei spe
un drum făcut cu mare ocoliș.
cifică".
Barajul va separa apa dulce,
Acum, barajul a început să prin
ce se scurge în. mare din fluviul
dă
contur. La intervale mici, în
Daidong. de apa sărată a mă
cărcătura din argilă și anrocamente
rii. O curiozitate : aici are loc
a șlepurilor este basculată în mare
un fenomen deosebit — fluxul îm
Ia adîncime de 30 de metri. După
pinge apa sărată pe fluviu pe o
închiderea definitivă a barajului de
distanță foarte mare, de zeci de
la ecluze, pompe uriașe vor scoate
kilometri. Prin construirea baraju
apa și o vor arunca în mare. După
lui se va forma un Iac de acumu
calculele efectuate, urmează să fie
lare ce va totaliza circa un miliard
scoși 10 milioane de metri cubi de
două sute de milioane de metri
apă. Construirea celor trei ecluze
cubi de apă dulce. Se va crea o
de mărimi diferite va înlesni cir
mare rezervă de apă dulce pentru
culația în bune condiții a navelor
irigat, piscicultură și apă potabilă.
maritime pînă la o încărcătură de
Barajul este construit din argilă
50
000 de tone. Despre voi mul
și beton, în funcție de adincimea
mare de lucrări de'la ecluze e su
apei și de condițiile existente. în
ficient să amintim că numai o
construcție se vor folosi un milion
poartă a unei ecluze va cîntări
de tone de beton, 200 000 tone de
1 500 tone. După construirea eclu
fier beton și 10 milioane metri'cubi
zelor, apa își va reveni la matcă,
de argilă și anrocamente. Lucrările
iar navele maritime vor pleca in
au început în ianuarie 1982. Con
largul mării.
xj
structorii și-au luat angajamentul
în plan sînt conturate șl alte
să (termine acest important obiectiv
lucrări de o deosebită importanță
la data de 15 aprilie 1985, cu aproa
pe 8 luni mai devreme în raport
economică. Pe marginea lacului de
cu termenul stabilit.
acumulare cu apă dulce — care ya
avea
un rol deosebit pentru îmbu
...Am străbătut cu mașina pe ba
nătățirea
climei din zonă și în mod
raj o distantă de circa 4 km, pînă
la locul unde se înainta în mare.
deosebit a orașului Nam Pho, cu o
Marea, care e mereu agitată, pre
populație de 600 000 de locuitori —•
cum și configurația terenului opun
se vor construi drumuri de acces
mari obstacole în calea construc
atît pentru turiști, cît și pentru
torilor. Dar acestea sînt învinse
pescuit. Tot în această zonă, pe
cu măiestrie și tenacitate. Pen
marginea lacului de acumulare,
tru a se bara furia valurilor care
amenință continuu să spulbere ar
s-a stabilit ca într-un anumit loc,
gila și anrocamentul, s-a construit
bine ales, pe o insulă mică, să se
o pavăză din oțel ce înaintea
construiască o stațiune de odihnă.
ză în mare
odată cu barajul.
...Sint fapte de muncă ce se inte
Legătura barajului cu terenul solid
grează armonios amplelor eforturi
de pe fundul mării este suprave
creatoare ale întregului popor co
gheată de către trei sute de sca
reean pentru făurirea unei vieți
fandri dintre cei mai iscusiți.
Fiindcă, trebuie amintit, în zona
mai fericite, mai prospere.
aceasta, pe fundul mării, este mii
și dacă nu se asigură o priză te
FSorea CEAUȘESCU

ATLETISM : în sala „Skandinavium“ din orașul suedez Goteborg
se vor desfășura sîmbătă și duminică
campionatele europene de atletism
pe teren acoperit. Vor participa și
următorii atleți români : Doina Melinte (800 m), Mihaela Loghin (arun
carea greutății), Fița Lovin, Maria
Radu (1 500 m), Cristina Cojocaru
(400 și 800 m) și Sorin Matei (sări
tura în înălțime).
SCHI : Proba feminină de coborîre
din campionatele naționale de schi
a revenit Lilianei Ichim (C.S.Ș.
Vatra Dornei — Dinamo Brașov), cu
timpul de l’50”44/100, urmată de De
lia Parate (Dinamo) — 2’01” și Suzana. Nagy (C.Ș.Ș. Miercurea Ciuc)
—, 2’02”02/100. Pîrtia de concurs a
măsurat 1 810 m, cu o diferență de
nivel de 280 m.
în proba masculină de slalom spe
cial, pe primul loc s-a clasat Zsolt
Balasz (A.SA.) — l’46”61/100, urmat
de Alin Năstase (Dinamo) — 1’47”43Z
100 și Caroly Adorjan (A.S.A.) —
l’48”05/100.

O
descoperit o uriașă mare sub
terană cu apă dulce. Potrivit
datelor preliminare, sub stratul
de nisip se află o cantitate de
apă egală cu cea pe care Nilul
a transportat-o în ultimele două
secole. Specialiștii susțin că apa
din subteran ar satisface nece
sarul Jamahiriei Libiene timp
de 400 de ani. Potrivit unui
proiect elaborat de specialiștii
libieni și care va fi înfăptuit ta
decurs de 10 ani, un sistem de
conducte cu o lungime totală
de 2 000 km va aproviziona cu
apă diverse zone și orașe ale
țării. Totodată, apa va contribui

R. P. D. COREEANĂ

la fertilizarea a peste 185 000 ha
deșert, la dezvoltarea agricultu
rii și a șeptelului.

® CALE FERATĂ SUB
APELE BOSFORULUI. La
Ankara au început studiile pre
liminare necesare realizării unui
proiect ambițios : legarea Asiei
de Europa cu o cale ferată,
printr-un tunel sub apele Bosfo
rului. Lucrările acestei construc
ții ar urma să se desfășoare pa
ralel cu construirea unui sistem
rutier subteran, în partea euro
peană a Istanbulului. Calea fe

In fotografie : un sector al portului Nam Pho, modernizat în ultimii ani

Duminică, 4 martie - tragere „LOTO-2"
De la agențiile Loto-Pronosport
se pot procura bilete cu numerele
alese de participanți pentru prima
tragere Loto 2 din această lună,
care va avea loc duminică 4 mar
tie 1984. Se reamintește că uh bilet
costă numai 10 lei și poate fi com
pletat cu o variantă achitată sută
la sută sau cu patru variante
achitate in cotă de 25 la sută. In-r
diferent de cota jucată, fiecare

rată — în lungime totală de 9 km
— va lega localitățile Sougutlucesme și Yenikapi. Realizarea
proiectului — în valoare de cir
ca un miliard de dolari — ar
urma să dureze cel puțin opt
ani.

© ÎN FAVOAREA ALI
MENTAȚIEI RAȚIONALE.
Diminuarea cu 25 la sută a
cantității de colesterol din
singe ar reduce la jumăta
te riscurile producerii atacurilor
de cord — aceasta este con
cluzia la care a ajuns, în
urma unui experiment efectuat
timp de zece ani, un grup de
oameni de știință americani.
Măsurile de reducere a coleste
rolului, printr-o alimentație ra

țională, pot duce, în S.U.A., la
salvarea a 100 000 de vieți anual.

© FORTURI ROMANE
ÎN SCOȚIA. Seceta severă
care a afectat Scoția a produs
unele surprize... pe plan cultu
ral. Ea a facilitat detectarea, cu
ajutorul fotografiei aeriene, a
trei forturi construite de ro
mani în secolul întii al erei
noastre. Comisia pentru monu
mente antice și istorice din
Scoția consideră descoperirea
de o considerabilă valoare isto
rică. Cu acestea, numărul for
turilor militare romane desco
perite în sudul Scoției, care
aveau rolul să apere provinciile
Imperiului roman contra inva
ziilor din nord, a ajuns la 22.
Forturile au 'fost localizate gra

bilet are drept de participare la
toate cele trei extrageri
cu un
total de 12 numere din 75 posibile.
Cîștigurile maxime pe o variantă,
respectiv un autoturism „Dacia
1300“ sau suma de 50 000 lei, pot
fi obținute și pe biletele achitate
25 la sută, în cazul în care la ca
tegoria respectivă nu se omolo
ghează ciștiguri pe bilete achitate
sută la sută.

ție faptului că solul depus dea
supra lor păstrează, in condiții
de secetă, mai multă umezeală,
ceea ce face ca in vegetația
zonei să apară diferențe de cu
loare.

© CÎTI GHEȚARI SÎNT
ÎN HIMALAIA 2 La această
întrebare încearcă să răspundă
serviciile geologice din India,
care au început să întocmească
un inventar al ghețarilor din această zonă a globului. El va
permite să se aprecieze, cu
exactitate, potențialul de apă
dulce „conservat" sub formă de
gheață și să se întocmească o
prognoză privind folosirea ei
rațională. Această acțiune a geo
logilor indieni.se desfășoară sub
auspiciile UNESCO.

Lucrările Conferinței pentru dezarmare de la Geneva

România se pronunță pentru măsuri
concrete pe calea dezarmării,
în primul rînd a dezarmării nucleare
GENEVA 1 (Agerpres). — Confe
rința pentru dezarmare de la Ge
neva își concentrează, în prezent, lu
crările asupra problematicii complexe
a dezarmării nucleare.
Ca o recunoaștere a aprecierii deo
sebite de care se bucură concepția
și inițiativele președintelui Nicolae
Ceaușescu, poziția consecventă, con
structivă a României în problemele
dezarmării, de la 1 martie țării
noastre ii revine, pentru o "perioa
dă de o lună, misiunea de a asigura
președinția conferinței.
Luînd cuvîntul, șeful delegației ro
mâne, ambasadorul Ion Datcu, a re
levat că. în condițiile unei îngrijo
rătoare lipse de rezultate pînă în
prezent a negocierilor de dezarmare,
ale intensificării fără precedent a
cursei înarmărilor și riscului nu
clear, succesul conferinței va putea
consta numai în convenirea unor
măsuri concrete, a unor rezultate po
zitive pe calea opririi și inversării
escaladării înarmărilor și a declan
șării unui autentic proces de dez
armare.
în conformitate cu mandatul În
credințat de conducerea partidului și
statului, cu principiile ce călăuzesc
întreaga activitate a României in
problema dezarmării, delegația țării
noastre — a subliniat vorbitorul — va
pune întreaga sa capacitate în slujba

*

atingerii acestui obiectiv major.
Exercitînd răspunderile ce revin
președintelui conferinței, delegația
română este decisă să asigure res
pectul față de poziția, ideile și pro
punerile fiecărei delegații, aplicarea
corectă a regulamentului conferinței,
să contribuie la activizarea dialogu
lui, la intensificarea ritmului de lu
cru. Vor fi întreprinse toate efortu
rile pentru stimularea negocierilor
oficiale și neoficiale, a consultărilor
individuale și colective, a tratative
lor în grupe de lucru și organisme
subsidiare, într-o atmosferă con
structivă, de lucru.
Dar într-un organism multilateral
de negocieri — în care deciziile sînt
luate pe baza consensului — desfă
șurarea cu succes a lucrărilor im
pune un aport constructiv din par
tea tuturor delegaților, o voință
politică reală a statelor partici
pante de a conveni acțiuni concre
te asupra punctelor înscrise pe ordi
nea de zi. Este deci. necesară o mo
bilizare a eforturilor tuturor în re
lansarea negocierilor și dinamizarea
dialogului, prin evitarea discuțiilor
sterile, prin trecerea la negocieri
autentice, de substanță.
Numai în aceste condiții confelința ,Ya Putea răspunde responsa
bilității cu care a fost învestită de
state, așteptărilor popoarelor lumii.

Acțiuni și luări de poziție pentru\
oprirea arsei înarmărilor
HAGA : Majoritatea olandezilor sînt împotriva
instalării de rachete nucleare

HAGa 1 (Agerpres). — O mare
majoritate a cetățenilor olandezi se
, pronunță împotriva amplasării de
' rachete nucleare cu rază medie de
acțiune pe teritoriul țării. Potrivit
rezultatelor unui sondaj, efectuat
ț la cererea guvernului, și prezen
tate în fața forului legislativ de
către primul ministru, Ruud Lub-bers, 63 la sută dintre cei chestio
nați s-au declarat împotriva eurorachetelor.
Pe de altă parte, din Haga se
I anunță
că un grup _
de____
juriști___
olan4 dezi s-a adresat partidelor poli. tice și organizațiilor obștești să fie
ț sprijinit într-un eventual „proces"

pe care îl va intenta guvernului,
în cazul în care autoritățile vor
hotărî amplasarea de rachete nucleare pe teritoriul. Olandei. Declarația juriștilor evidențiază că
instalarea de rachete nucleare
contravine prevederilor constituționale, punînd în pericol poporul
olandez.
După cum s-a anunțat, guvernul
și parlamentul de Ia Haga urmează să se pronunțe asupra intențiilor N.A.T.O. privind instalarea de rachete nucleare în Olanda
pînă la sfîrșitul lunii iunie, anul
acesta.
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TOKIO : Ample demonstrații antinucleare
I
TOKIO
1 (Agerpres). — Cu pri
ț lejul împlinirii
mentală a unei bombe termonu
a 30 de ani de la
cleare de 15 megatone — de circa o
A așa-numitul „incident
de la Bikini",
mie de ori mai puternică decit cea
joi
au
avut
loc
in
Japonia
nume

distrusese Hiroshima cu nouă
ț roase demonstrații împotriva peri care
ani înainte. Deși aflați la 135 km l
ț colului nuclear. După cum se știe, de atol și la 32 km de zona anun- '
în urmă cu trei decenii, opinia pu
blică niponă și mondială a fost
zguduită de tragedia unui vas de
i pescuit japonez, care a nimerit sub
1 „ploaia radioactivă" provocată de o
explozie nucleară americană efec
tuată in atolul Bikini. Este vorba
de nava de pescuit cu numele
Fericit nr. 5“, cu 23 de
A „Dragonul
oameni la bord, care la 1 martie
1954 se afla in apele din largul ato
lului Bikini, din arhipelagul Mar
shall, situat in sud-vestul Pacifi
cului. In acel moment s-a produs
pe atolul Bikini o explozie experi-

I.

țață, ca fiind interzisă de Statele
Unite, cei 23 de membri ai echipajului nipon au fost contaminați de
căderile radioactive, unul dintre ei
încetind din viată după șase luni,
Conducătorii
-- /J l < l l l
principalelorl \Jorgani< M, 11 V—
zații antirăzboinice din Japonia au
arătat că vor lansa un apel in favoarea dezarmării atomice, in ca
drul unei ceremonii care va avea
loc in localitatea Yaizu — la 150 km
sud-vest de Tokio — portul de care
aparținea vasul de pescuit contaminat cu substanțe radioactive
acum 30 de ani.
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Încheierea sesiunii Comisiei mixte guvernamentale de
colaborare economica si tehico-stiintifică româno-vietnameză
HANOI 1 (Agerpres). — La Hanoi
s-au încheiat lucrările celei de-a
Vil-a sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale de colaborare econo
mică și tehnico-științifică românovietnameză.
în spiritul înțelegerilor realizate
cu prilejul convorbirilor dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Le Duan,
secretar general al C.C. al P.C. din
Vietnam, privind amplificarea și
așezarea pe baze stabile, de lungă
durată, a colaborării dintre cele
două țări și popoare, au fost exami
nate și convenite măsuri concrete

privind dezvoltarea in ■ continuare a
cooperării economice, precum și a
schimburilor reciproce de mărfuri.
Protocolul sesiunii a fost semnat
de președinții celor două părți în
comisie, tovarășul Ludovic Fazekas,
membru al .Comitetului Politie Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vieeprimministru al Guvernului Republicii So
cialiste România, și Tran Phuong,
membru al C.C. al P.C. din Vietnam,
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. S. Vietnam.
A fost semnat, totodată, protocolul
privind schimburile de mărfuri și
plățile pe anul 1984 între Republica
Socialistă România și Republica So
cialistă Vietnam.

ORIENTUL MIJLOCIU
® Încheierea dezbaterilor din Consiliul de Securitate asupra
situației din Liban © întrevedere la nivel înalt sirianolibaneză O După convorbirile de Ia Amman dintre regele
Hussein al Iordaniei și președintele Comitetului Executiv al
O.E.P., Yasser Arafat
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres).
— Consiliul de Securitate al O.N.U.
și-a încheiat dezbaterile asupra si
tuației din Liban. Proiectul de re
zoluție prezentat de Franța, preconizînd trimiterea unor forțe ale
O.N.U. în Liban, care să înlocuiască
Forța multinațională dislocată în
această țară, a fost respins, ca ur
mare a folosirii de către U.R.S.S. —
în calitatea sa de membru perma
nent al consiliului — a dreptului
său de veto. După cum relatează
agenția T.A.S.S., reprezentantul per
manent al U.R.S.S. la O.N.U., prezentînd poziția țării sale, a arătat,
între altele, că din proiectul fran
cez au fost eliminate în cele din
urmă prevederile care îl făceau
acceptabil, creindu-se astfel posibi
litatea ca forța O.N.U. să se ames
tece în treburile interne ale Liba
nului.
DAMASC 1 (Agerpres). — La Da
masc au luat sfîrșit joi convorbirile
dintre președintele Siriei, Hafez AlAssad, și președintele Libanului,
Amin Gemayel, care a efectuat o vi
zită de două zile in capitala siriană.
Un purtător de cuvînt oficial si
rian a declarat că discuțiile dintre
cei doi șefi de stat au /ost „poziti
ve și fructuoase". Punctele de ve
dere ale președintelui Assad și pre
ședintelui Gemayel în problemele
caracterului arab, unității, suverani
tății și independenței Libanului au
fost identice — a relevat el.
Agenția SANA adaugă că Hafez

Al-Assad a reiterat in cursul con
vorbirilor poziția Siriei in problema
libaneză.
BEIRUT 1 (Agerpres). — După o
scurtă acalmie în cursul dimineții,
schimburile de focuri au fost reluate
joi dupâ-amiază peste linia de de
marcație dintre sectoarele de est și
de vest ale Beirutului și în regiunea
de munte din vecinătatea capitalei
libaneze. Agenția France Presse re
latează că o intensificare a dueluri
lor sporadice de artilerie a fost în
registrată în zona de munte Iklim
Al-Harroub, situată la sud de Chouf,
între milițiile creștine unificate și
milițiile druze.

BEIRUT 1 (Agerpres). — Aproxi
mativ 500 de persoane au fost ucise
luna trecută în Liban, majoritatea
dintre ele în sectorul de vest al
Beirutului, informează agenția Reu
ter.
AMMAN 1 (Agerpres). — Referindu-se la convorbirile oficiale des
fășurate la Amman într'e regele
Hussein al Iordaniei și Yasser Arafat,
președintele Comitetului Executiv al
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, agenția WAFA arată că
cele două părți au subliniat impor
tanța adoptării unei poziții comune
palestiniano-iordaniene apte să abor
deze realitățile actualei situații din
regiune. De asemenea, adaugă agen
ția citată, a fost discutată situația
din teritoriile arabe.

Addis abeba: Reuniunea Consiliului Ministerial al O.U.A.
ADDIS ABEBA 1 (Agerpres). —In
capitala Etiopiei au continuat joi
lucrările reuniunii Consiliului Minis
terial al Organizației Unității Afri
cane, Participanții au examinat si
tuația din sudul continentului, în lu
mina unui raport elaborat de Comi
tetul de coordortare pentru elibera
rea Africii. De asemenea, secretarul
pentru probleme internaționale al
Organizației Poporului din Africa de
Sud-Vest (S.W.A.P.O.), Peter Mueshihange, a prezentat evoluția situa
ției din Namibia. Subliniind drep
tul legitim al poporului namibian la
independență, recunoscut în rezolu
țiile O.N.U., el a declarat că
S.W.A.P.O. va continua să desfășoa
re o intensă luptă armată dacă gu
vernul de la Pretoria respinge o în
cetare imediată a focului și creează
noi obstacole pentru a împiedica în
ceperea procesului de eliberare a
Namibiei.
Tot la acest punct de pe ordjnea
de zi au fost evidențiate condițiile
inumane în care trăiește populația

de culoare majoritară din R.S.A.,
victimă a politicii represive a re
gimului de la Pretoria. S-a subli
niat necesitatea unui sprijin sporit
pentru lupta împotriva apartheidului
și discriminării rasiale.
La lucrări au mai fost abordate
probleme privind cooperarea afroarabă, precum și eforturile de dez
voltare economică independentă ale
statelor Africii.
4c
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres).
— Secretarul general al O.N.U., Ja
vier Perez de Cuellar, a condamnat
practicile rasiste promovate de regi
mul minoritar rasist de la Pretoria,
într-o declarație publicată la sediul
din New York al Națiunilor Unite,
secretarul general califică drept in
compatibile cu prevederile Cartei
O.N.U. practicile discriminatorii ale
guvernului din R.S.A., măsurile sa
mavolnice ale regimului sud-african
de internare în bantustane a popu
lației de culoare, majoritară.

În preajma alegerilor de deputați în Sovietul

Condiția femeii in
lumea contemporană
în dezbaterea
unei comisii a O.N.U.
VIENA 1 (Agerpres). - La
Viena continuă lucrările celei
de-a doua sesiuni speciale a
Comisiei O.N.U. privind condiția
femeii. După cum relatează
agenția T.A.S.S., participanții la
dezbateri s-au pronunțat, între
altele, pentru pregătirea cores
punzătoare a viitoarei conferințe
internaționale de la Nairobi
(1985), care va proceda la eva
luarea rezultatelor Deceniului
Națiunilor Unite pentru dreptul
femeii, proclamat sub deviza
„Egalitate, Dezvoltare, Pace".
In luările lor de cuvînt,
participanții au apreciat că fo
rumul de la Nairobi trebuie să
procedeze la o examinare apro
fundată a condiției femeii în
lumea contemporană și, conco
mitent, să abordeze unele pro
bleme politice de stringentă ac
tualitate, între care participarea
femeilor — alături de alte forțe
sociale - la preîntîmpinarea pe
ricolului de război nuclear, la
lupta pentru dezarmare, secu
ritate și pace.
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MOSCOVA 1. — Trimisul Ager
pres, Simion Morcovescu, transmite :
Poporul sovietic se pregătește pen
tru un eveniment cu profunde sem
nificații politice in viața țării — ale
gerile de deputați în Sovietul Su
prem, care vor avea loc la 4
martie. în aceste zile se apropie de
sfîrșit campania electorală, care a
antrenat milioane de cetățeni sovie
tici și in cursul căreia au fost pro
puși candidații pentru a fi aleși in
forumul legislativ suprem al țării.
Pentru a îndeplini mandatul de re
prezentanți ai poporului în forul le
gislativ al țării au fost propuși
' muncitori, colhoznici și lucrători în
sovhozuri, oameni de cultură și artă,

U. R. S. S.
activiști de partid și de stat. Dintre
candidații propuși, peste jumătate
sint reprezentanți ai clasei munci
toare și ai țărănimii colhoznice, apro
ximativ 33 la sută sînt femei, iar 22
la sută — tineri.
în țară s-au desfășurat și continuă
să se desfășoare întîlniri ale alegăto
rilor cu candidații, ce se constituie
în adevărate dialoguri ale cetățenilor
cu reprezentanții lor despre treburi
le țării. Aceste adunări constituie și
un prilej de a se face bilanțul reali
zărilor
obținute prin eforturile
unite ale clasei muncitoare și țără
nimii colhoznice pe calea ridicării
la un nivel superior ă~ potențialului
economic al țării și creșterii bună
stării poporului.

BOGOTA

Eforturi pentru instaurarea păcii în America Centrală
BOGOTA 1 (Agerpres). — „Gru
pul de la Contadora" — Columbia,
Mexic, Panama și Venezuela — se
pronunță in mod ferm împotriva
oricărei imixtiuni străine în proble
mele Americii Centrale, a declarat
ministrul columbian de externe, Ro
drigo Lloreda Caicedo. în cadrul
unei conferințe de presă, orga
nizată la Bogota, șeful diplomației
columbiene a ținut să evidențieze că
eforturile
statelor
membre
ale

„Grupului de la Contadora" pentru re
glementarea situației din America
Centrală reflectă voința și dorința
popoarelor din America Latină de
a trăi in pace și înțelegere. El a re
levat că în prezent se elaborează un
plan complex vizind instaurarea
păcii in această regiune, ce urmează
a fi dezbătut in cadrul viitoarei re
uniuni a „Grupului de la Contadora",
prevăzută să se desfășoare la 30
aprilie, la Ciudad de Panama.

Agențiile de presa
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CONVORBIRI
AUSTRIACO —
NORD-AMERICANE. Președintele
Austriei, Rudolf Kirschlaeger, aflat într-o vizită oficială in S.U A.,
a avut o întrevedere la Casa Albă
cu președintele Ronald Reagan —
relatează agenția U.P.I. După cum
s-a apreciat oficial in capitala
americană, au fost examinate, în
principal, unele probleme ale situa
ției internaționale actuale, îndeo
sebi relațiile Est-Vest și stările
conflictuale din America Centrală
și alte regiuni ale lumii.
ÎNCHEIEREA
LUCRĂRILOR
CONGRESULUI PARTIDULUI DEMOCRAT-CREȘTIN
ITALIAN.
Miercuri s-au Încheiat Ia Roma lu
crările celui de-al XVI-lea Congres
al Partidului Democrat-Creștin Ita
lian, de guvernămînt, informează
agenția Reuter. Congresul P.D.C.I.
a fost convocat înainte de termen,
la cererea liderilor acestui partid,
pentru examinarea unor probleme
legate de alegerile legislative anti
cipate desfășurate vara trecută, în
funcția de secretar politic al
P.D.C.I. a fost reales Ciriaco de
Mita.
.

UN NOU ATENTAT TERORIST
IN SPANIA. Un nou atentat tero
rist a fost comis joi in Spania.
După cum informează agenția
Reuter, în orașul Vitoria, doi tero
riști l-au împușcat mortal pe Pedro
Ortiz de Urbina, fost polițist. Se
presupune că asasinii fac parte din
aripa militară a organizației sepa
ratiste basce — ETA.

SCĂDEREA PRODUCȚIEI MON
DIALE DE CEREALE. Ultimele
statistici ale Organizației Națiuni
lor Unite pentru Alimentație și

- pe scurt

Agricultură (F.A.O.) privind pro
ducția mondială de cereale confir
mă amploarea diminuării anunțate
in cursul lunilor precedente, relevă
buletinul periodic al organizației,
citat de agenția France Presse. Ast
fel, potrivit buletinului F.A.O., pro
ducția mondială de cereale a fost
estimată pentru anul trecut la 1 628
milioane tone, în scădere cu 75
milioane tone în raport cu anul
precedent.
POPULAȚIA ORAȘULUI TOKIO.
Potrivit datelor oficiale publicate
de autoritățile nipone, la 1 februa
rie a.c., populația orașului Tokio
— capitala Japoniei — era de
11 755 089 de locuitori.
ACCIDENT FEROVIAR. Agen
ția A.D.N. informează că în gara
Hohenthurm, de lingă orașul Halle,
s-a produs un accident de cale fe
rată, un tren ce intra în gară ciocnindu-se de unul care staționa. Ac-

cidentul s-a soldat cu moartea a 11
persoane și rănirea a 46. Cauzele
exacte ale accidentului sint cerce
tate de o comisie de experți a Mi
nisterului Transporturilor, preci
zează A.D.N.
IN CADRUL UNEI AMPLE AC
ȚIUNI ANTITERORISTE, poliția
italiană a arestat Ia Roma și în îm
prejurimile capitalei 13 persoane
aparținînd organizației autointitu
late „Brigăzile roșii". Potrivit agen
ției France Presse, printre cei ares
tați se află și unii implicați in asa
sinarea, la 15 februarie, la Roma, a
diplomatului
american
Leamon
Hunt.

PRĂBUȘIREA UNUI „F-104". Un
avion de recunoaștere de tipul
„F-104", aparținind forțelor aeriene
ale Italiei, s-a prăbușit in apropie
re de Bologna, informează agenția
ANSA. Pilotul și-a pierdut viața.

o sondă spațială spre Jupiter

In 1986
WASHINGTON 1 (Agerpres). — Statele
Unite vor relua pro
gramul lor de ex
plorări interplanetare
prin lansarea, in 1986,
a unei sonde spațiale
către Jupiter, cea mai
mare planetă a siste
mului solar, a anun
țat N.A.S.A. Denumită
„Galileo", după nume
le marelui astronom șl
umanist italian, sonda
ar urma să atingă pla
neta Jupiter in august
1988, la capătul unei

călătorii de 800 mili
Jupiter cu o viteză de
180 000 km pe oră,
oane km. Cu cinci luni
înainte de a ajunge la • constructorii încearcă
să rezolve problema
destinație, sonda spa
scutului termic proțială se va separa in
tector, care va trebui
două elemente — unul
să reziste cel puțin
va rămine pe o orbită
timp de o oră unor
in jurul planetei, iar
temperaturi de citeva
celălalt va intra în
mii de grade Celsius.
zona de atracție gra
In această oră ur-,
vitațională a planetei,
care, spun specialiștii,
mează să fie transmise
și cele mai prețioase
este de 360 ori mai
date cu privire la
puternică decit a Pămîntului. Intrucît acest
compoziția atmosferei
ultim element va „că
jupiteriene, cimpul său *i
magnetic etc.
dea" spre suprafața lui

IDEI NOVATOARE, ANALIZE PROFUND ȘTIINȚIFICE ÎN CÎNDHîEA TEORETICĂ A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

înarmările - factor principal al persistenței crizei economice
mondiale
>
Cheltuielile militare în lume au ajuns la un nivel
exagerat de mare, pentru toate popoarele aceste
cheltuieli militare apasă greu asupra dezvoltării economico-sociale,, constituie una din cauzele agravării
crizei economice mondiale, cu toate consecințele sale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Partidul nostru, definind liniile directoare ale politicii internaționale
de pace și colaborare a României socialiste, a pus pe prim-plan sarcina
de a se acționa consecvent pentru încetarea cursei înarmărilor și în
făptuirea dezarmării, în primul rînd a celei nucleare. In acest sens,
secretarul general al partidului, președintele Republicii, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, s-a afirmat ca un promotor înflăcărat al obiectivului vital al
dezarmării, atît prin forța de argumentare a necesității realizării lui, cit
și prin soluțiile și propunerile concrete pe care le-a preconizat.

O absurdă și tragică ri
sipă. Pr°blema înfăptuirii dezar
mării se pune astăzi cu o acui
tate mai mare ca orieînd. Căci nici
odată în istoria omenirii nu a existat un pericol atît de mare de
dispariție a civilizației, a însăși vie
ții pe planeta noastră. Niciodată
n-au fost irosiți în lume atîția bani
în scopuri de exterminare și distru
gere. Niciodată n-au fost la or
dinea zilei atîtea proiecte de pro
ducere și amplasare a noi și noi
arme tot mai sofisticate, a căror
fabricare să implice umflarea con
tinuă a bugetelor militare. Pe de
altă parte, niciodată nu au exis
tat atîtea nevoi de fonduri pen
tru dezvoltarea economico-socială a popoarelor, pentru soluționarea
unor probleme atît de grave cum sint
cele ce confruntă în prezent eco
nomia mondială sau cele pe care le
ridică extinderea sărăciei și mizeriei
pe planeta noastră.
într-adevăr, așa cum rezultă din
statisticile internaționale, cheltuieli
le militare cresc an de an, luînd
proporții fără precedent. Dacă la
sfîrșitul celui de-al doilea război
mondial bugetele militare ale sta
telor totalizau aproximativ 50 mi
liarde de dolari, astăzi această cifră
este de peste 16 ori mai mare. Deo

sebit de îngrijorătoare sînt evoluții
le din ultimii cîțiva ani, cînd ome
nirea a intrat în cea mai ruinătoa
re competiție militară din timp de
pace, cheltuielile pentru înarmări aproape dublindu-se: circa 800 miliar
de de dolari la sfîrșitul lui 1983,
față de 420 miliarde în 1977. Ome
nirea a ajuns astfel să investească
anual în arsenalele morții o sumă
ce reprezintă 28—32 la sută din pro
ducția industrială mondială, depă
șind de aproape 1,5 ori totalul ve
niturilor din exporturi ale celor pes
te 130 de țări în curs de dezvolta
re și de peste 30 de ori întregul ajutor oficial acordat de țările bo
gate pentru atenuarea problemelor
social-economice care confruntă sta
tele sărace ! In fiecare minut se alocă în lume aproape 1,5 milioane
de dolari pentru înarmări, iar în același interval de timp 30 de copii
ai lumii sărace mor de foame. Mai
este oare nevoie și de alte exemple,
din păcate lesne de oferit, pentru
a arăta cît de absurdă și tragică a
devenit competiția militară mon
dială ?

Fiecare ban în plus pen
tru înarmări — un ban în
minus pentru progres. Uria“
șele cheltuieli militare sînt supor

tate de către popoare, care își văd
tot mai mult deteriorate condițiile
de viață. în orice țară, chiar și în
cele mai dezvoltate, fiecare ban în
plus în bugetul militar este un ban
în minus în buzunarul cetățeanului
sau in cel al statului, atunci cînd
acesta servește progresului eco
nomic și social. De aceea, așa
cum subliniază tovarășul Nicolae
Ceaușescu, creșterea cheltuielilor
militare constituie unul din factorii
principali care au contribuit la de
clanșarea actualei crize economice
mondiale, ca și la agravarea și cronicizarea ei.
în acest sens, cîteva cifre și date
vorbesc de la sine. După calculele
specialiștilor O.N.U., din fiecare do
lar cheltuit pe plan mondial în sco
puri militare, aproape jumătate este
asigurat pe seama restringerii con
sumului personal și circa o treime
pe seama investițiilor în producție.
Studiul „CHELTUIELILE MILITA
RE ȘI SOCIALE ÎN LUME", elabo
rat de un grup de economiști ame
ricani, relevă că, datorită poverii
înarmărilor, fiecare familie de pe
glob consumă, în medie pe an, cu
35 la sută mai puțină carne, cu 28
la sută mai puțin lapte, cu 18 la
sută mal puțină pîine. Studiul amintit precizează însă că este vor
ba de cifre medii, în spatele că
rora se află sutele de milioane de
„săraci absoluți", adică de oameni
lipsiți de cele mai elementare mij
loace de existență, care, pur și sim
plu, mor de foame, în timp ce su
mele cheltuite pe plan mondial în
scopuri militare au atins niveluri
incredibile.
Consecințe la fel de nefaste au
înarmările și asupra dezvoltării economice a statelor. în ultimii ani.

volumul transferului de resurse ma
teriale și tehnico-științifice din sec
torul civil în cel militar s-a dublat,
iar după unele estimări chiar s-a
triplat, ceea ce a contribuit la re
ducerea investițiilor și a gradului de
folosire a capacităților de produc
ție, în economia de pace, la slăbi
rea simțitoare ă pulsului activității
productive in ansamblu. Astfel, pro
dusul mondial brut a sporit după 1980
cu numai 1,3—1,5 la sută pe an, față de
3,5—4 la sută în deceniul trecut. Ca
una din consecințele sociale cele mai
dureroase ale actualei recesiuni eco
nomice din lumea capitalistă, direct
legată de sporirea cheltuielilor mili
tare, șomajul cunoaște niveluri fără
precedent in ultima jumătate de
veac, provocînd grave suferințe in
rîndul oamenilor muncii, îndeosebi
al tinerei generații. S-a calculat că,
la actualul nivel al cheltuielilor mi
litare mondiale, înarmările privează
omenirea de peste 30,6 milioane de
locuri de muncă — cifră aproape
egală cu aceea a totalului șomerilor
din țările capitaliste dezvoltate.
în condițiile actuale, cînd se pune
cu atîta acuitate pe plan mondial
problema energiei, și în special cea
a petrolului, creșterea arsenalelor
militare trebuie să fie privită și sub
unghiul Uriașei risipe de resurse
economice de bază. Escaladarea înar
mărilor nu înseamnă doar mai multe
tunuri sau obuze, ci și sporirea, pînă
la proporții cum n-au mai existat
vreodată, a mijloacelor motorizate,
toate mari consumatoare de combus
tibil. S-a calculat, de exemplu, că
arsenalele militare irosesc anual o
Cantitate de petrol egală cu jumă
tate din consumul țărilor în curs de
dezvoltare (fără China). Pe aceeași
cale sint risipite alte materii prime
neenergetice, îndeosebi metale rare,
fapt care frînează dezvoltarea multor
ramuri ale economiei de pace, in
clusiv din categoria celor de vîrf.
Dar înarmările constituie o pie
dică nu numai in calea utilizării ra
ționale a resurselor naturale, ci și a
potențialului uman. Numărul oame
nilor utilizați direct sau indirect în
activități militare se estimează a fi
atins 100 milioane : între ei, 500 000
de oameni de știință și ingineri (cam
20 la sută din oamenii de știință și

inginerii de pe glob) sînt antrenați
in activitățile de cercetare și dezvol
tare militară.
De asemenea, cursa înarmărilor
este cel mai prielnic mediu pentru
„virusul" inflației : sporind cererea
de consum, fără să mărească cores
punzător volumul mărfurilor și ser
viciilor, ea favorizează creșterea pre
țurilor pe ansamblul economiilor
naționale. Totodată, achizițiile pen
tru producția militară și pentru con
stituirea de stocuri strategice exer
cită presiuni puternice asupra pieței
materiilor prime, cu efecte agravante
asupra inflației, unul din principalii
factori declanșatori ai actualei crize
economice mondiale.
în același timp, dezordinea mone
tară și dezechilibrele în balanțele de
plăți, exacerbarea măsurilor protecționiste și restrîngerea comerțului și
a accesului la tehnologia modernă —
fenomene pe care înarmările le în
trețin și amplifică — contribuie, ală
turi de factorii menționați mai sus,
la agravarea crizei economice mon
diale.
Deși înarmările apasă din ce în ce
mai greu asupra tuturor popoarelor,
cel mai afectate sînt țările în curs
de dezvoltare, tot mai mult atrase
în vîrtejul cheltuielilor militare, in
pofida resurselor limitate de care
dispun și a uriașelor lor nevoi de
lichidare a rămîneril în urmă moște
nite de la trecutul colonial. Statisti
cile internaționale arată că țărilor
„lumii a treia" le revin 16 la sută
din cheltuielile militare mondiale și
30 la sută din comerțul cu arme. Dar
și mai îngrijorător este ritmul galo
pant în care cresc asemenea cheltu
ieli : între 1960—1980, valoarea arma
mentului vîndut țărilor sărace a spo
rit de cinci ori — ridieîndu-se în pre
zent la 100 miliarde de dolari, ceea
ce înseamnă de peste patru ori mai
mult decit ajutorul oficial pentru
dezvoltare.
Pentru țările in curs de dezvoltare,
fiecare dolar irosit în scopuri mili
tare înseamnă scăderea cu 25 de
cenți a investițiilor în economie.
Practic, politica imperialistă de an
trenare a țărilor rămase în urmă în
cursa înarmărilor constituie unul din
factorii importanți ai menținerii și
adîncirii decalajelor economice, cu

implicații serioase
omeniri.

asupra

întregii

Propuneri realiste, con
structive, în consens cu in
teresele tuturor popoare
lor. Aspectele evocate, la care
s-ar putea adăuga multe altele, de
monstrează pregnant că nu există
nici o țară care să nu sufere efec
tele cursei înarmărilor și, ca atare,
să nu fie vital interesată în redu
cerea arsenalelor militare.
în condițiile în care trecerea neîntîrziată la măsuri de dezarmare con
stituie o necesitate imperioasă, Româ
nia socialistă, președintele Nicolae
Ceaușescu consideră că înghețarea și
reducerea treptată a bugetelor mili
tare constituie, în ansamblul acestor
măsuri, veriga centrală care poate
declanșa procesul dezarmării.
Poziția consecventă în favoarea
dezarmării și-a găsit expresia prac
tică și în propunerile României pre
zentate la O.N.U. în mod concret,
aceste propuneri preconizează în
ghețarea cheltuielilor militare șî tre
cerea la reducerea lor treptată, pină
în 1985, cu 10—15 la sută. Fondurile
astfel eliberate ar urma să fie folo
site atît pentru sprijinirea eforturi
lor țărilor în curs de dezvoltare, cit
și pentru crearea de noi locuri de
muncă și realizarea altor măsuri de
ordin economic și social în țările care
efectuează această reducere. însoțind
vorba cu fapta, trăsătură caracteris

tică a întregii politici românești, țara
noastră a hotărît, cum se știe, men
ținerea pină în 1985 a cheltuielilor
militare la nivelul anului 1982.
Ce efecte binefăcătoare ar avea
aplicarea propunerilor românești șe
poate judeca avîndu-se în vedere că
cu cele 800 miliarde de dolari cheltuiți pentru înarmare în 1983 ar pu
tea fi . acoperite toate datoriile exter
ne ale țărilor în curs de dezvoltare,
acest imens obstacol care a blocat ca
lea creșterii economice a două treimi
din omenire. în condițiile în care
pentru un singur bombardier se chel
tuiesc 10 milioane de ore de muncă,
renunțarea la el și îndreptarea mun
cii respective spre scopuri civile ar
asigura construirea a 16 spitale mo
derne. Dacă cheltuielile militare s-ar
reduce fie și cu numai 10 la sută,
aceasta ar însemna o sumă echiva
lentă cu costul a 6,5 milioane săli de
clasă sau electrificarea tuturor ora
șelor și satelor de pe glob. A pune
capăt cursei înarmărilor, în primul
rînd a celei nucleare, înseamnă, deci,
a elibera imense resurse materiale,
financiare, tehnice și umane atit de
necesare pentru rezolvarea marilor și
grelelor probleme ale omenirii, pen
tru asigurarea progresului economic
și social al tuturor popoarelor. în
seamnă, totodată, întoarcerea la ra
țiune, la respectul pentru om și ne
voile lui. Iată mesajul profund uma
nist al demersurilor președintelui
Nicolae Ceaușescu în favoarea înlo
cuirii programelor de înarmare cu
programe de dezvoltare economicosocială.

Caracterul realist și constructiv al propunerilor României socialiste
explică ecoul larg de care s-au bucurat la ultima sesiune a Adunării
Generale a O.N.U., care a adoptat, prin consens, un proiect de rezo
luție inițiat de țara noastră în legătură cu reducerea bugetelor militare,
precum și înalta prețuire de care se bucură pe toate meridianele lumii
politica de pace și colaborare promovată de președintele Nicolae
Ceaușescu.
Firește, reducerea efectivă a bugetelor militare nu este o sarcină
ușoară. Dar ea este pe deplin realizabilă dacă se va manifesta înțe
legerea caracterului ei stringent, dacă se va da dovadă de voința po
litică de a o duce la bun sfîrșit, dacă popoarele își vor face și mai
puternic auzit glasul în favoarea dezarmării, a înaintării spre obiectivul
fundamental : făurirea unei lumi fără arme și fără războaie, a păcii și
prosperității.

Gh. CERCELESCU
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