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Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
a primit, simbătă dimineața, pe Jean
Le Garrec, secretar de stat pe lingă
primul ministru al Republicii Fran
ceze, însărcinat cu problemele pla
nului și amenajării teritoriului, care
a făcut o vizită în țara noastră.
La primire . a luat parte tovarășul
Ștefan Birlea, președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării.
A fost de fată ambasadorul Franței
la București, Michel Rougagnou.
Oaspetele a exprimat vii mulțumiri
pentru întrevederea acordată și a
transmis cu acest prilej un mesaj de
prietenie și cele mai bune urări de
sănătate și succes pentru președintele
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și familia sa,

din partea președintelui Republicii
Franceze, Franțois Mitterrand, îm
preună cu reafirmarea sentimentelor
tradiționale de prietenie dintre cele
două popoare.
Mulțumind,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu a transmis, la rîndul său,
președintelui Franței un mesaj de
prietenie și calde urări de sănătate
și succes, precum și cele mai bune
urări pentru poporul francez.
în cadrul întrevederii, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă cordială, au
fost abordate probleme legate de
stadiul actual al raporturilor dintre
România și Franța, exprimîndu-se
dorința comună de dezvoltare și in
tensificare în continuare a relațiilor
de prietenie și colaborare dintre cele
două țări, spre binele și în folosul

reciproc al popoarelor român și fran
cez. în mod deosebit au fost discu
tate căile și posibilitățile de extin
dere a relațiilor economice, astfel in
cit acestea să se situeze la un nivel
cit mai ridicat. A fost relevată în
semnătatea pe care o prezintă, in acest sens, găsirea de noi modalități
practice pentru diversificarea și
impulsionarea schimburilor comer
ciale și a cooperării economice și tehnico-științifice dintre România și
Franța — inclusiv a conlucrării pe
terțe piețe — pentru promovarea unor forme eficiente de colaborare in
tre unitățile economice din țara noas
tră și unitățile și asociațiile economi
ce din Franța, care să valorifice su
perior potențialul economic al celor
două țări, în spiritul acordurilor șl
înțelegerilor convenite la nivel înalt.

REDUCEREA CONSUMURILOR
MATERIALE
- cerință esențială pentru progresul economico-social al țării
Să acționăm cu fermitate pentru înfăptuirea neabătută a programelor,
a hotărîrilor privind problemele energiei, materiilor prime, reducerea con
sumurilor materiale și energetice - considennd ca minime cele stabilite prin
plan și în programe în ce privește reducerea consumurilor și acționînd, în
continuare, pentru a identifica noi posibilități de micșorare a lor.
NICOLAE CEAUȘESCU
în strînsă concordanță cu obiectivele stabilite
de Congresul al XII-lea și Conferința Națională
ala partidului, cu indicațiile și orientările tova
rășului Nicolae Ceaușescu privind realizarea
unei calități noi, superioare în toate domeniile
de activitate, gospodărirea judicioasă a resur
selor de materii prime, materiale, energie și
combustibil, reducerea consumurilor și a cheltu
ielilor materiale se detașează ca o cerință de
o deosebită importanță și actualitate. Sarcinile
stabilite în această privință pentru anul 1984 și
întregul cincinal se înscriu, cum se știe, în
șirul unui ansamblu de măsuri inițiate în ultimii
ani de partidul nostru, sub directa con
ducere și îndrumare a tovarășului Nicolae
Ceaușescu, pentru folosirea rațională a bazei
de materii prime și resurse energetice și creș
terea mai accentuată a eficienței economice in
toate sferele producției materiale.
Evidențiind cu pregnanță aceste imperative
majore ale actualei etape de dezvoltare inten
sivă a economiei naționale, recent,
Comitetul Politic Executiv al C.C. al
P.C.R. a cerut întreprinderilor, centrale
lor și ministerelor să ia măsuri ferme
pentru a se încadra cu cea mai mare
strictețe in normele de consum stabilite,
să acționeze cu toată fermitatea pentru
realizarea programelor, a sarcinilor de
plan pe anul 1984 privind reducerea con
sumurilor specifice de materii prime, ma
teriale și energie, pentru identificarea de
noi posibilități de reducere suplimentară
a acestor consumuri.
De ce situează atit de stăruitor conducerea
partidului aceste sarcini in centrul preocupări
lor tuturor oamenilor muncii, ale tuturor orga
nelor și organizațiilor de partid ?
Indiscutabil, reducerea cit mai substanțială a
consumurilor de materii prime, materiale, ener
gie și combustibili nu este impusă de o situație
conjuncturală, ci reprezintă o necesitate vitală,
un obiectiv major in strategia dezvoltării in
tensive a economiei naționale in etapa actuală,
in care factorii calitativi, de eficiență au dobindit un rol preponderent. „Problema reduce
rii consumurilor — sublinia tovarășul NICOLAE
CEAUȘESCU — trebuie să o abordăm cu în
treaga răspundere, pentru că aceasta are o im
portanță deosebită în realizarea obiectivelor tra
sate de Congresul al XII-lea, in înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare economico-socială și de
ridicare, pe această bază, a bunăstării materiale
și spirituale a poporului".
Așadar, este în interesul general al econo
miei naționale, al tuturor oamenilor muncii ca
în fiecare întreprindere și loc de muncă să. se
asigure gospodărirea rațională a resurselor de
materii prime și energetice, să se respecte cu
strictețe normele de consum, să se acționeze
stăruitor pentru reducerea lor cit mai substan
țială. Aceasta se impune cu atit mai mult cu cit,

se știe, economia națională face eforturi deo
sebite pentru dezvoltarea bazei proprii de ma
terii prime și resurse energetice, pentru achizi
ționarea din import a unor asemenea resurse,
care pe piața mondială sînt tot mai scumpe și tot
mai greu de procurat. în același timp, trebuie
avut in vedere'că in multe unități economice
la un șir de produse nivelul consumurilor ma
teriale este încă ridicat comparativ cu dotarea
lor tehnică modernă, cu cele mai bune reali
zări obținute pe plan mondial la produse si
milare. Insistăm asupra acestor cerințe deoa
rece ele trebuie să fie bine înțelese in toate în
treprinderile, să se situeze permanent, zi de zi,
ceas de ceas, in centrul preocupărilor tuturor
comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii.
Importanța cu totul deosebită pe care o are
reducerea accentuată a consumurilor și cheltu
ielilor materiale se desprinde cu toată clarita
tea din prevederile planului pe anul 1984, po
trivit cărora,
in acest an 60 la sută din sporul produc
ției industriale trebuie să se realizeze
prin valorificarea superioară a materiilor
prime de bază, combustibilului și energiei.
La rîndul său, Programul privind îmbunătățirea
nivelului tehnic și calitativ al produselor, re
ducerea consumurilor de materii prime, de
combustibili și energie și valorificarea supe
rioară a materiilor prime și materialelor cuprin
de o serie de obiective concrete în acest do
meniu, precum și măsurile ce trebuie între
prinse pentru înfăptuirea lor, astfel incit con
sumurile materiale și energetice să înregistreze
creșteri mai reduse in comparație cu creșterea
producției industriale. Iată insă un alt argu
ment concret care pledează pentru o atitudine
responsabilă, pătrunsă de înaltă exigență față
de gospodărirea resurselor materiale și energe
tice : potrivit calculelor, în acest an,
fiecare procent de reducere suplimentară
a cheltuielilor materiale de producție in
industrie asigură economii de peste 11
miliarde lei.
Miliarde destinate dezvoltării economice a pa
triei, ridicării bunăstării întregului popor 1
Este îmbucurător faptul că anul trecut și în
primele două luni din acest an într-o serie
de întreprinderi s-au înregistrat rezultate pozi
tive, obținîndu-se importante economii de ma
terii prime, materiale, energie și combustibil.
Sînt rezultate care pun in evidență un adevăr
esențial : reducerea consumurilor materiale și
energetice reclamă, înainte de toate, spirit gos
podăresc și inițiativă din partea fiecărui co
lectiv de oameni ai muncii și a fiecărui lu
crător, acțiune practică, stăruitoare pe toate

Ilie ȘTEFAN
(Continuare în pag. a V-a)

Calitatea muncii mecanizatorilor
-hotărîtoare pentru calitatea
însămînțărilor
încep însămînțările și celelalte lu
crări agricole de primăvară, lucrări
care voi; sta Ia baza producțiilor re
cord prevăzute să se obțină in acest
an. Este drept, pină acum au fost însămințatb doar suprafețe restrinse,
dar primăvara - a. sosit și, cu toate
că timpul rece se menține . în multe
zone in zilele următoare, lucrările în
cîmp vor fi intensificate. Există crea
te toate condițiile ca lucrările s.ă fie
efectuate în timpul optim și de cea
mai bună calitate. Important este ca
acum, odată cu începerea campaniei
agricole de primăvară, in fiecare uni
tate, aceste condiții să fie folosite din
plin pentru ca însămințările și cele
lalte lucrări să fie
executate
cores
punzător normelor
prevăzute în teh
nologii.
în această pri
vință, mari răs
punderi revin me
canizatorilor,
ca
drelor de conduce
re din stațiunile
pentru mecanizarea
agriculturii.
Evi
dențiind aceste răs
punderi, în .cuvintarea rostită la Consfătuirea de lucru
de la C.C. al P.C.R. din decembrie
anul
trecut,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al
partidului, a cerut cadrelor de condu
cere și specialiștilor din agricultură
să manifeste exigență maximă față
de calitatea muncii mecanizatorilor,
pentru ca pretutindeni insămințările
și celelalte lucrări agricole să fie
executate prin respectarea strictă a
normelor agrotehnice, corespunzător
condițiilor specifice din fiecare
unitate.
Cu actuala bază tehnico-materială
de care dispune agricultura, toate lu
crările pot fi efectuate la timp și în
condiții calitativ superioare pentru a
se îndeplini sarcinile stabilite de con
ducerea partidului privind sporirea
substanțială a producției in această
ramură de bază a economiei națio
nale. S-a calculat- că, zilnic, în pe
rioada de virf a campaniei, cele
115 000 tractoare ce vor fi folosite în
această primăvară pentru cultura
mare pot executa pregătirea patului
germinativ pe 350 000 hectare și însămința cu porumb 220 000 hectare.
Practic, cu dotarea de care dispunem,
în cel mult 38 de zile se pot efectua
toate lucrările agricole din campania

La Combinatul de utilaj greu din lași, prlntr-o
dotare modernă, se asigură prelucrarea com
plexă a unor piese de mare gabarit, necesare
fabricării de utilaje tehnologice de mare im
portanță pentru economie, care înainte se
procurau din Import
Foto : E. Dichiseanu

ÎN MUNȚII APUSENI,
LA ROȘIA POIENI

treținere, Fîntînele — in
cinta de sfărîmare. între
ele sint kilometri, curbe,
serpentine. Altitudini dife
rite. Acest ansamblu se în
cheagă intr-un perimetru
unitar, care se întinde pe o

cum, pe Valea Sebeșului,
se luptă și se muncește
pentru extinderea bazei energetice.
împreună cu inginerul
Francisc Zlăgneanu, direc
torul tehnic al combinatu-

• reportaje • însemnări •
suprafață de cîțiva kilome
tri pătrați, sub un nume
care se impune in efortul
pentru a da bogățiilor pa
triei strălucire industrială :
Combinatul minier al cu
prului Roșia Poieni cea
mai mare investiție reali
zată în județul Alba, in acești 40 de ani. Unul din
marile fronturi prin care
județul s-a angajat în bătă
lia pentru dezvoltarea ba
zei de materii prime, așa

lui, privim de pe Dealul
Melcilor, în dreapta spre
Curmătura și Ruginiș.
— Participăm, cum s-ar
spune, la facerea lumii în
aceste locuri. Descopertarea
a început la Curmătura, ne
Informează ing. Zlăgneanu.
Am ales apoi un model de
deschidere spre zăcămînt,
concentrind forțele pe Ruginiș. Față de plan avem
un avans la descopertă de
3 milioane tone. Cifră care

vorbește despre uriașul vo
lum de I'uncă depus, des
pre ani de efort, griji, vis
cole, furtuni, geruri, arșiță,
statornicie, ambiție, succe
se, victorii.
Coborim. Din nou ser
pentine, orizonturi schim
bătoare. Popas la Ruginiș.
Singura cotă care nu a fost
trasată de mina omului. în
1981, în fierbinte miez de
vară, aici în vale. Ia poalele
masivului, se adunaseră și
duduiau — accelerate de
voințe tinere — buldozere,
excavatoare, autobasculan
te. Fuseseră concentrate
aici în cadrul acțiunii „Cu
pru — Roșia Poieni". O en
tuziastă și eficientă acțiu
ne de întrajutorare munci
torească la care și-au unit

Stefan D1N1CA

corespondentul
—i—

zorilor și să .sfîrșească la lumina fa
rurilor, iar acolo unde situația o
cere, să lucreze în două schimburi.
Din calculele făcute reiese că, în ac
tuala campanie, prin prelungirea nu
mai cu o singură oră a muncii In
Cîmp, pe ansamblul agriculturii vi
teza zilnică de lucru la pregătirea
terenului poate fi mărită cu cel pu
țin 30 000 hectare, iar la semănat cu
20 000 hectare. Iată de ce nici un
efort nu poate fi considerat prea
mare acum cind mecanizator1! și spe
cialiștii din agricultură sint chemați
să muncească fără preget și cu înal
tă răspundere pentru a pune bazele
recoltelor record din acest an.
Punînd în evidență cauzele ; care
au generat' anul trecut unele neajun
suri in efectuarea lucrărilor agricole
mecanice, la ședința Consiliului Na
țional al Agriculturii din septembrie
1983, tovarășul Nicolae Ceaușescu a
cerut să se acționeze mai ferm, mai
perseverent pentru a se realiza o îm
bunătățire radicală a activității me
canizatorilor, pentru a se lichida cu
desăvîrșire mentalitatea acelora care
consideră că pot să lucreze în agri
cultură cum doresc și cind găsesc de
cuviință. Este o mentalitate complet
greșită și dăunătoare pentru pro
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( RĂSPUNDERE PENTRU TRĂINICIA FAMILIILOR,

Constructori - temerari care înalta cel mai mare
obiectiv economic din istoria județului Alba

...Din Abrud, noua șosea
pornește în vecinătatea unui firicel de apă, pe un
vechi drum de care mo
țești — vă amintiți „carăle
Iancului" ? — apoi se avintă pe -culmile Cornii, tăind
finațurile în zeci de ser
pentine. La un moment dat
în stingă, la distanță, apa
re șantierul de la Roșia
Poieni.
Șantier am zis ? Atunci,
cum să denumim vastele
platforme, tot atîtea punc
te fierbinți de muncă, fie
care cu oameni, utilaje, ne
cazuri, termene de execu
ție, plan, angajamente ? Cei
care „mincă pită de aici",
cum spun moții, specialiști,
coordonatori de platforme,
mecanici, mineri, le nu
mesc, ajutindu-se de geo
grafia locurilor : Ruginiș —
carieră,. Curmătura — ca
rieră, Dealul Piciorului —
uzină, Dealul Țofului — in-

ducție ! în această campanie de pri
măvară, cind aportul mecanizatorilor
la buna ci desfășurare este decisiv,
munca lor trebuie astfel organizată
incit fiecare lucrare să fie executată
în perioada stabilită și in condițiile
de calitate impuse de normele agro
tehnice in vigoare.
Hotărîtoare pentru buna desfășu
rare a campaniei agricole de primă
vară și întărirea răspunderii meca
nizatorilor față de calitatea lucrări
lor sint acum acțiunile pentru an
gajarea de către formațiile de me
canizare a tuturor suprafețelor și cul
turilor stabilite să fie lucrate în
acord global. Presupunînd că de
acum s-a făcut re
partizarea, suprafe
țelor pe formații
de mecanizare, că
acestea cunosc pro
ducțiile pe care
trebuie să le rea
lizeze, se impune
ca în fiecare uni
tate să fie asigu
rate toate condiții
le pentru ca, încă
din prima zi de
lucru în cîmp, me
canizatorii să-și în
deplinească normele cantitative și
calitative stabilite în contractul
de acord global. Astfel, de în
dată ce vor fi definitivate agrega
tele complexe, ele trebuie repartiza
te pe formațiile de mecanizatori și
cooperatori, iar imediat ce timpul
permite, să fie transportate .în cîmp
și parcate în taberele anume consti
tuite. Aici, la marginea solelor, în
prezența inginerului agronom, trebuie
efectuată o ultimă verificare a uti
lajelor și reglarea lor corespunzător
condițiilor specifice ale fiecărei par
cele. în această ordine de idei, in
spiritul indicațiilor date de secreta
rul general al partidului la Consfă
tuirea de lucru de la C.C. al P.C.R.
din decembrie anul trecut, se cere
înlăturată cu desăvîrșire practica po
trivit căreia mecanizatorii sint puși
în situația să execute unele lucrări
fără a primi în scris din partea spe
cialiștilor caracteristicile tehnice de
lucru — adincimea de pregătire a
terenului sau de semănat, distanța
între rînduri, densitatea, direcția de
înaintare a mașinilor — precum și
norma zilnică de lucru, perioadă în
care trebuie efectuată operațiunea

Important este acum să se asigure buna
organizare a muncii prin stabilirea de răs
punderi și sarcini precise pe zile, pentru ca
lucrările să fie efectuate în timp scurt și la un
înalt nivel agrotehnic

40 DE ANI DE MARI IZBÎNZI SUB STINDARDUL PARTIDULUI

Există un adevăr puternic încrustat în conștiința
întregii națiuni: strălucita victorie a revoluției de
eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din August 1944 a deschis drumul unui
ev nou, al unor profunde și revoluționare transfor
mări social-economice în patria noastră, care au
schimbat din temelii înfățișarea țării, modul de
viață al întregului popor. Anii care au trecut de la
Congresul al IX-lea al partidului ne îndreptățesc să
caracterizăm această perioadă drept cea mai fertilă
și mai rodnică in împliniri din întreaga, istorie a
patriei. Țara a devenit alta. Locurile „unde nu s-a
întimpla,t nimic" au devenit bogate în mărețe în
făptuiri socialiste.
Un astfel de loc — județul Alba, asemenea tutu
ror județelor țării — s-a angajat in anii din urmă
pe calea fermă a industrializării socialiste. Odini
oară resemnate la soarta unor tîrguri cenușii, Alba
lulia, Blaj, Abrud, Sebeș, Aiud, Cugir, Ocna Mureș,
Cîmpeni, Zlatna au devenit, îndeosebi în ultimele
două decenii, înfloritoare centre industriale.
Ritmurile dezvoltării industriale bat acum năval
nic și in Țara Moților. Ca peste tot în România aces
tor ani, vizitele de lucru ale tovarășului Nicolae
Ceaușescu în județul Alba au conturat un amplu
program de investiții. Ca urmare, pe harta econo
mică a județului s-au conturat mat multe centre
muncitorești, s-au amplasat noi obiective industria
le : la Cîmpeni s-au construit fabrici noi de prelu
crare a lemnului și o întreprindere de tricotaje, la
Abrud o filatură, la Baia de Arieș o întreprindere
de confecții. Cu prilejul unei astfel de vizite s-a
hotărît și construirea marelui combinat minier al
cuprului de la Roșia Poieni, obiectiv înscris in pro
gramul național de dezvoltare a bazei de materii
prime.
Moții s-au întors acasă, au devenit constructori,
lată-i...

de primăvară, chiar și in condiții cli
matice mai dificile.
Problema cea mai importantă care
trebuie avută în vedere este ca trac
toarele și utilajele agricole să lucre
ze la întreaga capacitate, pentru ca,
așa cum a indicat secretarul general
al partidului,. în perioada efectuării
lucrărilor, acestea să funcționeze fără
întrerupere. întregul efort pentru
desfășurarea în cele mai bune con
diții a noii campanii agricole trebuie
să aibă ca scop precis îndeplinirea
integrală, riguroasă a sarcinilor zil
nice de către fiecare formație de me
canizatori. Ziua de muncă a acestora
trebuie să înceapă odată cu ivirea

„Scînteil
,
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PENTRU VIGOAREA POPORULUI NOSTRU
O stivă de carnete școla
re. 42 la număr. Privirea
care le mîngiie nu este,
totuși, a unei profesoare,
care ar face, și astfel, o
prezență a clasei. Cecilia
Șlenghel,
care
a. pus
simplu pe masă carnetele
cu pricina, a spus doar
atit :
— Aceasta este munca
mea.
în interiorul familiar, de
pe strada Elena Doamna,
nr. 33 A, din Iași, cuvin
tele rostite au înțelesul
lor aparte.
Vom încerca
să-l descifrăm in cele ce
urmează. Deocamdată, o
singură
precizare : cînd
am cerut lămuriri despre
adresa mai sus scrisă ni
s-a răspuns cu bunăvoin
ță : „A, casa cu opt fete ?
Cum să nu, o știm. Luați-o
pe aici și ajungeți drept
acolo".
— Cînd cele mari și-au
luat zborul, adică au ajuns la casa lor, o ascul
tăm pe Cecilia Șlenghel,
mi-au cerut și
carnetele
lor de școală. Le-am spus :
„Și carnetele, și diplomele
de premiante — toate opt
ne-au făcut bucuria asta,
invățînd bine — rămîn la
mine. Ele sînt cecurile
mele. Decontul meu. Adică
mărturie despre capitalul
pe care l-am dat țării.
De bucuria asta nu mă
pot lipsi".
Văzusem în hol o stivă
și mai mare de caiete șco
lare.
Cu
binecunoscuta
îmbrăcăminte albastră și
etichetele caligrafiate fru
mos. Alte „cecuri". Pe un
perete,
o
coroniță cu
frunzele uscate.
— Premiul celei mici, de
anul trecut. E în clasa a
doua.
Felul în care gazda ne oferă toate aceste amănun
te dezvăluie pe omul obișnuit cu asemenea bucu

rii. Obișnuit ori pe care le
socotește ca intrind în fi
rescul vieții. AI vieții de
familie cu mulți copii.
— Copiii înseamnă nu
numai fericirea unică a
unui cămin, ci și o enor
mă răspundere. Cum v-ați
asumat-o ?
— Cu această răspunde
re eram obișnuită încă
înainte de a mă mărita.-Și
soțul, la fel.
— Adică ?
— Vedeți, noi, acasă, am

CASA
CU OPT
FETE
fost zece copii. Șoțul
meu, care-i șofer aici,, in
Iași, se trage dintr-o fa
milie tot de zece copii. Ce
aș putea să mai adaug ?
Doar că nu ne putem lipsi
de fericirea asta. Cu atit
mai mult cu cit, de acasă,
fiecare am
învățat cum
trebuie crescuți copiii.
— Și cum trebuie cres
cuți ?
— Ca oameni adevărați.
Frații și surorile mele, ca
și frații bărbatului, meu,
și-au croit drumuri fru
moase în viață, prin munca
lor cinstită. Eu zic că aceasta este cea mai mare
șansă de care omul trebuie
să se folosească. Cu atit
mai mult azi, cind tot omul
se judecă după munca lui.
— Așa, cum argumen
tați, lucrurile par simple,
în viață insă...

— Știu. E ceva mal
complicat. Dacă pornești
însă de la ideea că nu există copil rău și, mai ales, dacă nu lași să treacă
amănuntul din gîndirea
ori comportarea copilului,
amănunt ce trebuie corec
tat, atunci e bine.
— Așadar, o stare de ve
ghe continuă...
— Mama n-a avut nicio
dată alt destin.
Frumos
adevăr rostit.
Reținem și episodul-argument in discuție. Un dia
log de rutină al dirigintei
cu părinții la clasa uneia
din cele opt fete. Totul
bine, familia de premian
te se afla și aici la înăl
țime. Iată insă că la cîteva
zile mama observă în car
netul de note — unul din
cele 42 de „cecuri", măr
turia despre o zestre unică
— un nouă la purtare. Un
punct in minus. Alții ar fi
putut să zică : ei, ce mi-i
zece, ce mi-i nouă ? Cifre
despărțite doar de o năzbitie oarecare de copil 1 Ei
bine, pentru familia în
cauză, alerta a fost, cum
se zice, de gradul zero.
Era vorba, înainte de toa
te, de o coborire sub stan
dardul moral întronat aici,
în casa cu opt fete. Merge
mama Ia școală și discută
chiar cu directoarea, soco
tind lucrul întîmplat ex
trem de grav. Totul se
limpezește pină la urmă,
dovedindu-se pur și simplu
o greșeală de... caligrafiere.
— Dar putea să nu fie o
alarmă falsă, este de pă
rere interlocutoarea noas
tră. Pașii în viață ai coniIului trebuie vegheați. Noi
așa am făcut și avem

Hie TANASACHE
Manole CORCACI
(Continuare în pag. a H-a)
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EFICIENTA MUNCII ORGANIZAȚIILOR DE PARTID
E
f A

măsurată prin mobilizarea fiecărui colectiv la înfăptuirea
producție

desfășura o muncă de partid eflcientă înseamnă a o racorda —
așa cum cere secretarul general al
partidului — la cerințele majore ale
producției. Pentru că, după cum s-a
subliniat de atîtea ori, unitatea de
măsură a întregii activități desfășu
rate de organele și organizațiile de
partid o constituie faptele, modul
în care, prin intermediul lor, co
muniștii se angajează și participă
Ia soluționarea sarcinilor economico-sociale.
Spre a surprinde „pe viu" cîteva
imagini ale activității desfășurate
In acest scop, am solicitat cîtorva
corespondenți județeni ai „Scînteii"
să adreseze unor secretari de partid
următoarea întrebare : „Cum își adaptează operativ organizațiile da
partid activitatea la cerințele pro
ducției ?“
— întrebarea,— ne transmite Virgiliu Tătaru, corespondentul „Scîn
teii" din județul Mehedinți —
nu l-a surprins deloc pe tovarășul
Nicolae Mitroi, secretarul comitetu
lui de partid din cadrul Combinatu
lui de celuloză și hîrtie DrobetaTurnu Severin. Ba chiar l-a găsit
pregătit să ne vorbească despre...
Istoria a 900 de poziții și repere de
produse, cîte au fost înlocuite aici
din import, prin concentrarea activi
tății organizațiilor de partid pe an
trenarea comuniștilor, a altor oa
meni al muncii la reducerea im
porturilor.
— Dacă ați vrea să fiți mal expli
cit.
— De mal multă vreme, comuniș
tii de aici — răspunzind Îndemnu
rilor secretarului general al parti
dului de a-șl pune inteligența la
lucru, de a reduce Importurile —
și-au propus ca obiectiv permanent de
muncă următoarea inițiativă : „Prin
eforturi proprii, să înlocuim impor
turile !" Asemenea cerințe și-au
propus, firește, toate organizațiile
de partid. De ce ne-am oprit la exemplul amintit ? Fiindcă el con
stituie un mod eficient de a an
gaja în această acțiune toate for
țele colectivului. Comitetul de par
tid nu s-a mulțumit să lanseze ini
țiativa și să aștepte ca rezultatele
ei să apară de la sine. El s-a preo
cupat ca ea să albă un cadru or
ganizatoric optim, menit să deter
mine pe fiecare om cu Idei să Ie
valorifice, să participe la realizarea
lor. Astfel, la nivelul fiecărei secții
a combinatului s-au constituit co
lective alcătuite din Ingineri, maiș
tri, muncitori cu înaltă calificare șl
secretarul adjunct cu probleme economice din biroul organizației de
bază. Colective care analizează săptâmînal atît posibilitățile de lnlo-

cuire a unor repere din import, cit
și modul în care se aplică propune
rile făcute. O dată pe trimestru, aceste colective informează in adună
rile generale ale organizațiilor de
bază despre rezultatele obținute
pentru a da posibilitatea comuniști
lor nu numai să cunoască modul în
care se acționează, dar să și stabi
lească, in funcție de situațiile apă
rute, noi măsuri. Cu alte cuvinte să
racordeze permanent activitatea de
partid Ia cerințele producției.
— Și care sînt rezultatele acestor
măsuri ?
— Prin Înlocuirea, prin măsurile
amintite, a peste 900 de repere și
poziții din import s-au realizat în

— Cum s-au angajat comuniștii
să participe la Îndeplinirea acestei
sarcini complexe ?
— Secretarul biroului organizației
de bază a cerut, conducerii secției
ca rezolvarea acestei probleme să
fie discutată cu
întregul colectiv,
Ceea ce s-a și lntimplat. După această dezbatere
s-a
stabilit un
program de acțiune cu răspunderi
precise pentru
fiecare
comunist,
pentru fiecare specialist. Greul a re
venit unor comuniști încercați, ca
maistrul mecanic Mihai
............ ~
Fleșaru,
mecanicii
Vasile
Lungu, Adrian
Călin, Constantin Paușescu, secretarul biroului
organizației
U.T.C.,
operatorilor chimiști Iuliu Radar,

Secretari ai unor organizații de partid înfățișează expe
riența lor în desfășurarea unei activități practice, concrete
ultimii trei ani economii de peste
14,5 milioane lei valută.
Să-1 ascultăm acum pe Nicolae
Mocanu, corespondentul „Scinteii"
pentru județul Brașov.
— Nu pe mine, ci pe tovarășul
Vasile Găvîrlaș, secretarul biroului
organizației de baza de la instala
ția „Dibutox" din cadrul Combina
tului chimic Făgăraș. Acesta ne-a
Înfățișat o experiență deosebit de
eficientă privind
modul în care
„graficul cotidian" al muncii de par
tid s-a adaptat unei cerințe noi.
— Așteptăm răspunsul.
— Iată-1 ! Una din sarcinile cele
mal importante, care s-au pus In
fața organizației de bază, a comu
niștilor de aici, odată cu intrarea în
funcțiune a noii instalații, a fost
aceea a realizării unui produs de
înaltă calitate. Sarcină determinată
și de faptul
că instalația avea o
capacitate de producție care depă
șea nevoile interne la acest produs.
Ceea ce înseamnă că apăreau dispo
nibilități pentru export. Or, conți
nutul de substanță activă realizat
la acea dată nu asigura produsului
nivelul de competitivitate al celor
mai bune existente pe piață. Nece
sitatea îmbunătățirii
calitative a
dibutoxului (produs utilizat Ia com
baterea dăunătorilor în agricultură)
a fost dezbătută în adunarea gene
rală a organizației de bază din ca
drul instalației. Adunarea, așa cum
obișnuiesc comuniștii, a adoptat in
acest sens un cuprinzător program
de măsuri.

Tudor Popescu ți altora. Transpu
nerea în viață a programului stabi
lit, care a constat atît în aducerea
unor îmbunătățiri tehnologice, cit și
in întreținerea ireproșabilă a Insta
lației, a avut ca rezultat îmbunătă
țirea conținutului in substanță ac
tivă. Intr-o
primă etapă pină la
86 la sută, apoi pină la 98 la sută.
— Care a fost în final efectul acestei intervenții a organizației da
bază ?
— Secretarul biroului organizației
de bază ne relatează că, datorită
acestei înalte performanțe, produsul
dibutox a început să fie tot mai
mult cerut. Ceea ce a făcut ca in
stalația, la un moment dat, să nu
mai facă față solicitărilor interne și
externe. In această situație, organi
zația de bază a pus din nou în fața
comuniștilor o altă sarcină : spori
rea capacității instalației. Obiectiv
care se află în prezent în stadiu de
finalizare. în prima etapă, datorită
măsurilor luate, capacitatea insta
lației a sporit de la 2 000 la 2 500
tone pe an. în cea de-a doua etapă
— prin trecerea instalației de la un
flux discontinuu la unul continuu
— se va realiza, în cel mult trei
luni, un spor de producție de 1 000
tone dibutox. Și încă un amă
nunt : toate lucrările de moderni
zare a instalației s-au executat,
datorită preocupării organizației de
partid, cu fonduri
minime și cu
materiaje recuperabile. De aseme
nea, personalul de deservire a ră
mas și va rămîne același.

— Cred că și răspunsul pe care
l-am primit din partea tovarășului
Teodor Mateuț, secretarul biroului
organizației de bază din cadrul I.A.S.
Corani, județul Timiș — intervine
Cezar Ioana, corespondentul „Scîn
teii" pentru acest județ — este la fel
de concludent.
— Să-i dăm cuvintul.
— Ori de cite ori sînt sesizate
anumite lipsuri și neajunsuri, anumi
te abateri de la disciplina muncii,
de la aplicarea corectă a tehnolo
giilor, ne-a explicat tovarășul Teo
dor Mateuț — așa cum s-a întimplat, de pildă, la ferma vegetală
nr. 3, condusă de inginerul Gheorghe
Roi — biroul organizației de bază
intervine operativ. Experiența ne-a
demonstrat că nu e bine să lăsăm ca lipsurile constatate să
treneze. De aceea, orice deficiență, orice abatere — fie a unui
comunist, fie a unui colectiv —
obișnuim s-o discutăm în biroul or
ganizației de bază în aceeași zi. Sau,
cel mult, a doua zi. Și nu numai In
prezența biroului, ci a întregului co
lectiv al formației de muncă. Anali
zarea promptă a neajunsurilor are
un dublu efect : unul de soluționare
și altul de prevenire, educativ. Ati
tudinea operativă, intransigentă față
de neajunsuri asigură in mare mă
sură eficiența muncii politico-educa
tive desfășurate de biroul organiza
ției de partid. Argumente ? Rezulta
tele obținute anul trecut prin care
unitatea noastră se situează in rîn
dul celor fruntașe din județ.
Ce concluzii se desprind din aceste
cîteva răspunsuri ? Cel puțin două
Nu există probleme economice care
să nu poată fi soluționate
atunci
cînd organizațiile de bază se anga
jează la timp, fără a aștepta im
pulsuri și „indicații speciale",
in
abordarea lor. Dar această abordare
se cere a fi făcută nu numai de către
birou sau de un grup de comuniști,
ci prin antrenarea tuturor forțelor
comuniștilor, ale colectivelor respec
tive de muncă. Este o cerință majo
ră, formulată stăruitor de secretarul
general al partidului, ca, in lupta
pentru îndeplinirea sarcinilor econo
mice, pentru perfecționarea activită
ții și înlăturarea unor greutăți tempo
rare, organizațiile de partid să
unească eforturile întregului colec
tiv, să realizeze in practică autoconducerea muncitorească. Iar exemple
le pe care le-am înfățișat sint o
dovadă grăitoare a rezultatelor pozitive ce se obțin cind se procedează in acest fel. De aceea le-am și
supus atenției.

Constantin PRIESCU
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SFATUL MEDICULUI SPECIALIST
PENTRU TINERELE FAMILII
Așa cum sublinia secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, la recenta ședință a Consiliului Sanitar Superior, medicii
au misiunea de onoare și de mare răspundere de a asigura apărarea
sănătății, vigorii și vieții poporului nostru. Din acest unghi de vedere,
iată ce ne spune șeful maternității Spitalului clinic „Dr. I. Canta
cuzino" din Capitală.
— într-adevăr, tuturor medicilor,
dar mai cu seamă unei unități spe
cializate ca a noastră, le revine o
mare răspundere in înfăptuirea po
liticii demografice a partidului șl
statului nostru. Pe deplin conștient
și angajat, întregul nostru colectiv
se străduiește să creeze cele mai
bune condiții de dispensarizare, tra
tament și asistență unui număr cit
mai mare de femei. în acest sens,
m-aș referi la un exemplu concret.
Maternității „Cantacuzino" îi este
arondată platforma industrială Pipe
ra, unde lucrează peste 22 000 femei
tinere, pe care Ie vom examina pe
riodic pentru a depista cit mai din
timp eventualele tulburări ale orga
nismului, pentru a trata și supra
veghea eficient diferite maladii care
pot avea consecințe negative asupra
sănătății lor, asupra capacității de a
avea urmași. In același timp, ne sint
arondate încă alte 70 de întreprinderi,
unde lucrează circa 53 000 de femei.
Colectivul nostru a luat măsuri pen
tru îmbunătățirea activității proprii
și a unităților sanitare de sub în
drumarea noastră, astfel incit să
luăm în evidență toate femeile gra
vide încă din primele săptămini de
sarcină și să le asigurăm controalele
medicale periodice in cele mai bune
condiții. Chiar dacă numărul de naș
teri la maternitatea „Cantacuzino"
din sectorul 2 al Capitalei continuă
să fie mai mare decit în alte sectoare
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Dezbateri rodnice pentru sporirea producției
ȘI MODERNE
EDIFICII

PENTRU
SANATATE
ARAD
De curind. ia Arad s-a dat în
folosință spitalul județean, am
plasat in apropierea principalei
platforme industriale a munici
piului. Noul edificiu dispune de
700 paturi, policlinică și apara
tură perfecționată. în imediata
apropiere a spitalului t-au con
struit alte două importante
obiective : o stație de salvare
pentru asigurarea asistenței me
dicale de urgență si centrul de
recoltare si conservare a singelui. Tot de curind, un alt edifi
ciu nou de sănătate s-a înălțat
In localitatea arădeană Dezna.
Este vorba de centrul de recu
perare neuromotorie infantilă.
El beneficiază de cabtnete me
dicale de specialitate, sdli de
tratament, bazine cu apă terma
lă. săli de gimnastică. Nimic nu
lipsește aici pentru îngrijirea să
nătății copiilor, la care se adaugă
priceperea și dragostea cu care
tint înconjurați micii pacienți de
personalul de înaltă calificare al
acestui modern edificiu. (Tristan
Mihuța, corespondentul '„Scin
teii").

RĂDĂUȚI
în orașul Rădăuți a fost con
struit un nou spital eu 430 de
paturi. Modemul edificiu mai
cuprinde o secție de terapie in
tensivă ți un dispensar-pollclinic. Ridicat de lucrătorii din
Rădăuți ai Trustului de construe,
Suceava, spitalul,
ții-montaj
cuplat cu dispensarul-policlinic,
este dotat cu mobilier șt aparatură de specialitate moderne,
contribuind la îmbunătățirea
asistenței sanitare a populației
din localitate și din zona limi
trofă. La realizarea edificiului
s-a ținut seama și de elemen
tele arhitecturii tradiționale,
funcționalul Imbinindu-se ar
monios cu esteticul (Sava Bejinariu, corespondentul „Scîn
teii").

în gospodăriile populației sătești
Importantă șl originală formă de dialog public, de consultare a maselor asupra bunului mers al treburilor obștești
...și de atragere a lor la
transpunerea în viață a programelor privind gospodărirea și dezvolta
rea localităților, „Tribuna democrației" — instituită din inițiativa tova
rășului Nicolae Ceaușescu — se bucură de un laig ecou in rindurile ce
tățenilor de la orașe și sate. Oamenii se implică in acest gen de ma
nifestare directă a democrației noastre soeia<i»ie cu entuziasm și în
credere, cu sentimentul că de fiecare dată cuvintul lor este ascultat și
luat in seamă, că ideile și inițiativele lor pot deveni — dacă sini judi
cioase și de interes comun — acțiuni eficiente îndreptate spre mai
binele lor și al localității lor.

Firesc, șl necesar, in această peri
oadă — cind in mediul rural la or
dinea zilei se află aplicarea Progra
mului unic de creștere' a producției
agricole in gospodăriile populației —
„Tribuna democrației" la sate abor
dează și dezbate aspecte dintre cele
mai diverse privind cunoașterea te
meinică de către fiecare locuitor a
posibilităților și îndatoririlor ce Ie
are pentru creșterea producției ve
getale și animale, pentru exercitarea
drepturilor și obligațiilor in legătură
cu contractările și cu predările la
fondul de autoaprovizinnare și la
fondul de stat. „Tribuna democra
ției" Ia care am asistat zilele trecute
în comuna Seleuș, din județul Arad,
constituie in acest sens un exemplu
concludent și — de ce nu ? — chiar
un model demn de urmat.
Mai lntîi, o scurtă prezentare a
comunei Seleuș. Situată in partea
centrală a județului, la numai cițiva
kilometri de orașul Pincota, are fai
ma unei așezări de oameni harnici și
întreprinzători gospodari, care știu
lucra bine la cîmp, dar care — prin
tradiție — s-au specializat și în cul
tivarea legumelor timpurii și extratimpurii în gospodăriile personale.
Așa se face că în majoritatea odor
1 105 curți ale comunei și ale satelor
aparținătoare (Moroda și lermata)
vezi solarii sau sere adăpostind ră
saduri și culturi de varză, ardei, ri
dichi. salată și alte verdețuri. Este
localitatea cu cea mai mare stabili
tate a populației din județ • de cinci
ani de zile numărul locuitorilor n-a
coborlt sub 3 700 ; această stabilitate
asigură un raport optim, constant,
între numărul brațelor de muncă și
suprafața de teren agricol ce trebuie
lucrată : in medie, 0,83 ha de persoa
nă (față de 5 ha, cite revin — spre
exemplu — in altă comună înveci
nată, Sintana). Datorită realizărilor
deosebite reușite atit in domeniul agricol, cit și pe plan social-edilitar,
Seleușul se distinge de mai multă
vreme in întrecerea socialistă din
tre comunele județului : locul II in
1983, locurile I și II in anit anteriori.
Exact la ora stabilită pentru „Tri
buna democrației", adunarea putea
să înceapă. Și a șl Început. în sală —
bărbați și femei, de diferite vîrste
și din toate cele trei sate ; cei mal
mulți — membri cooperatori șl pro-

ducători particulari. La masa prezi
diului — factori competent! să dea
răspunsuri cetățenilor, să ia deci
zii : președintele biroului executiv
al consiliului popular comunal, pre
ședintele consiliului
comuiial al
F.D.U.S., președinții celor două co
operative agricole de producție,
un activist al consiliului jude
țean Arad al Frontului Democrației
și Unității Socialiste. Dialogul avea

trei sate. Jurca Gheorghe — după ce
a vorbit de datoria tuturor ca, in spi
ritul indicațiilor de partid, ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu personal,
să fie cultivată fiecare palmă de pămint — a propus sâ se producă in
gospodăriile populației mai multe le
gume decit s-a prevăzut pentru ele
prin Programul unic și, in consecin
ță, planul de achiziții al comunei să
fie sporit de la 200 de tone pină la
500—600 de tone. Petru Ardelean a
întrebat dacă poate cultiva și sfeclă
de zahăr in gospodăria proprie, loan
Bolcu, Teodor Petcuț, Petru Balica
și Gheorghe Pleș au solicitat o sea
mă de lămuriri în legătură eu procu
rarea, creșterea și achiziționarea vi
telor, porcilor, oilor și păsărilor, fâctnd un șir de propuneri bine gîndite
in acest domeniu. (Referindu-se Ia
zootenme, oamenii s-au arătat preo
cupați de Îmbunătățirea simțitoare a

ÎNSEMNĂRI de la o adunare publică
DIN COMUNA SELEUȘ — ARAD
să fie util și antrenant, presărat cu
multe opinii judicioase și propuneri
interesante, soldat cu măsuri eficien
te și răspunsuri lămuritoare. Dealt
fel, incă de la inceppt a fpst creat
cadrul corespunzător : deschizînd
„Tribuna
democrației",
primarul
Ioan Truț a invitat pe cetățeni să
aibă o participare cit se poate de ac
tivă, să exprime păreri, să facă reco
mandări și sugestii, să adreseze în
trebări asupra oricărei probleme de
interes.obștesc care-i frămîntă. „In
mod special așteptăm, in acest prag
de campanie agricolă. întrebări și
propuneri privind aplicarea întocmai
a prevederilor Programului unic, pe
care știți că l-am defalcat pe gospo
dării personale și ați primit fiecare
sarcini precise de producție șl con
tractare. Dorim ca acest dialog de
lucru să se transforme intr-o au
diență publică pe cit posibil cit mai
fructuoasă" — a încheiat primarul.
Exercitindu-șl cu simț responsabil
dreptul democratic de a ridica pro
bleme, dar și îndatorirea civică de a
contribui direct la rezolvarea aces
tora, au luat cuvintul 16 seleușteni.
Aspectele abordate au fost dintre
cele mai diverse : de la „fața" co
munei pină la curțile gospodărești,
de la munca pe cîmp și in ograda
proprie pină la problemele specifice
școlii, tineretului și femeilor din cele

situației actuale de la Seleuș — unde
există in medie cite un autoturism la
3 gospodării, dar abia o vacă la 4
gospodării și o scroafă la 12 gospo
dării !).
O seamă de opinii critice, tnsoțl>'
de sugestii corespunzătoare pentru
îndreptarea unor stări de lucruri,
au formulat, cu privire la muncile
agricole pe cîmp, Nicolae Muntean,
Isai Petcuț și inginerii Eugenia Tulei și Gheorghe lenciu. La rîndul
său, învățătoarea Florica Brane a
cerut să se rezerve o încăpere spe
cială în care elevii școlii generale
(ce cresc cu spor iepuri de casă) să
crească și viermi de mătase, iar Sînziana Bibarț a propus să se creeze
femeilor din comună condiții — in
cadrul unui club „Femina" — pentru activități politico-educative specifice și pentru ca gospodinele cu
experiență să poată face lucru de
mină împreună cu tinerele fete, că
rora să le transmită frumosul meș
teșug al cusutului și al țesutului cu
care se mindresc seleuștencele din
moși-strămoși.
Evident, mai toate problemele abordate la „Tribuna democrației"
de la Seleuș cereau răspuns. După
ce nimeni n-a mai avut nimic de
spus ori de întrebat, au luat cuvtntul factorii Implicați direct In rezol
varea problemelor. Pentru a recu-

noaște unele lipsuri semnalate, pen
tru a elucida neclaritățile, pentru a
se pronunța asupra fiecărei propu
neri și a lua deciziile ce se impu
neau. Președinții celor două coope
rative agricole de producție — loan
Șeredan de la Seleuș, Petru Morodan de la Morodai — au făcut
aceasta cu privire la domeniul
prelor, Ionel Aurel Bâneșu.
1
ședințele consiliului comunal al
F.D.U.S. — pentru a da răspunsuri
privind unele activități sociale și
politico-ideologice. Iar primarul —
pentru a lua fiecare Întrebare in par
te și a-i răspunde pe îndelete, amănunțit, in spiritul legii și al do
cumentelor de partid. Spre exemplu,
numeroaselor probleme de interes
larg privind contractările de produse
vegetale și animale le-a răspuns
pornind de la citarea și comentarea
paragrafelor respective cuprinse în
cuvintarea
rostită de tovarășul
Nicolae Ceaușescu Ia Consfătuirea
de la Sinaia, in Programul unic
de creștere a producției agri
cole in gospodăriile personale ale
membrilor cooperativelor agricole
de producție și în gospodăriile pro
ducătorilor particulari. în felul acesta, nimic nu a rămas neclar, oa
menii plecind acasă cu conștiința
că știu exact ce sarcini concrete le
revin in --aurul programului de autoaprovizionace, :u hotărirea de a
munci astfel incit, urtnlnd indicațiile
de partid, să aducă o contribuție
mai mare la asigurarea produselor
agricole necesare bunei aprovizionări
a populației și satisfacerii celorlalte
nevoi ale economiei naționale. Iar
ceea ce se putea soluționa chiar atunci, pe loc (rezervarea unei came
re pentru creșterea de. către elevi a
viermilor de mătase, amenajarea unui club „Femina" ș.a.) a fost solu
ționat chiar atunci, pe Ioc. In sfîrșit, Teodor Sărac, activist de la ju
deț, s-a angajat ca pentru alte cîteva
probleme să comunice răspunsuri
sau rezolvări in cel mult o săptămină.
Desfășurindu-se in acest mod —
de fapt, exact in modul in care a
fost concepută în general „Tribuna
democrației", ca tribună de idei și
de afirmare a spiritului civic — adunarea din comuna Seleuș a avut
intr-adevăr aspectul sugerat de pri
mar și dorit de toți cei de față : un
dialog de lucru, în cadrul unei au
diențe publice, prin care cetățenii
își exercită dreptul democratic de a
participa nemijlocit la conducerea
treburilor obștești, in interesul lor
și al localității in care trăiesc și
muncesc.

Gheorghe MITROI
Tristan MIHUȚa
corespondentul

„Scinteii*

ale Capitalei, situația nu ne mulțu
mește, deoarece indicatorul natalității
— care se menținuse constant aproa
pe 6 ani — a început să scadă din
anul 1981.
— Ce măsuri concrete ați luat și vă
propuneți în continuare pentru ame
liorarea acestei situații ?
— Sigur, în primul rînd vom ac
ționa pe linia creșterii responsabili-

Convorbire
cu dr. loan MOCANU
medic-prlmar, șeful maternității
Spitalului clinic „Dr. I. Cantacuzino'
tății profesionale a medicilor, apoi
pentru o grijă și o calitate sporite a
asistenței mamei și a noului-născut;
totodată, vom iniția acțiuni educati
ve, desfășurate atît In cadrul mater
nității, cit și pe teren, vom organiza
dialoguri directe cu tinerii, cu vii
toarele mame. Consider că una din
cele mai eficiente măsuri este înfiin
țarea cabinetului de sfat premarital
In cadrul dispensarului policlinic „Dr.
Cantacuzino" (din str. Dr. Grozovici
nr. 1), primul de acest fel organizat
In Capitală cu sprijinul Consiliului
popular al sectorului 2, urmat apoi
și de alte unități similare. Aici
își desfășoară activitatea o echipă
complexă de specialiști : ginecologi,
endocrinologi, interniști, psihologi,
sociologi etc. Ei discută cu tinerii
care urmează , să se căsătorească și
ti îndrumă pentru a pune bazele unei
familii cu urmași sănătoși. Anul tre
cut, peste 500 de tineri căsătoriți au
fost examinați, iar la peste o sută
s-au depistat unele tulburări care ar
fi putut crea dificultăți In procrearea
copiilor.
Consider, ps baza acestei expe
riențe, că este util ca, pe lîngă obli
gativitatea prezentării certificatului
medical prenupțial, tinerii (și din
alte localități ale țării) să fie îndru
mați către astfel de cabinete de sfat
premarital — ce ar trebui să capete
o largă extindere — pentru a cu
noaște din timp tot ce este legat de
viitoarea viață de familie, de asigu
rarea unor urmași viguroși.
— Și, desigur, tot ce ține de riscu
rile întreruperii unei sarcini normale.
Ce le recomandați In mod deosebit
In acest sens ?
— Din activitatea noastră cunoaș
tem că cele mai multe din femeile
care au avut o întrerupere de sarci
nă, mai ales a primei sarcini, pot rămine sterile pe viață, adică nu mai pot
avea copii sau devin Infertile (adică

In imposibilitate de a menține sarci
na în condiții normale). Și aceasta
nu este totul. Prin neîmplinirea ei
firească, naturală de a deveni mamă,
femeia este expusă unor tulburări
neurovegetative și endocrine, mani
festate prin obezitate, anxietate, ne
liniște permanentă și neîncredere în
propriile forțe, tulburări de compor
tament datorate pe de o parte do
rinței de a avea copii, iar pe de altă
parte imposibilității de a mai avea
urmași. Copiii, se știe, reprezintă
elementul de bază, afectiv, al fami
liei, ei cimentează sentimentul de
încredere reciprocă între soți și le
oferă un țel comun, o perspectivă în
viață. Familia fără copii este în
deobște lipsită de coeziune și așa se
explică impasul la care ajung adesea
soții fără urmași. Sigur, noi, medicii,
căutăm de fiecare dată să explicăm
aceste lucruri femeilor și, mai ales,
tinerilor care urmează să se căsăto
rească, pentru a nu face greșeli pe
care să le regrete mai tirziu ori să
fie prea tirziu pentru a le mai putea
repara. Este bine ca ei să știe, la
timp, că deși în prezent avem po
sibilitatea să intervenim cu succes în
tratarea unor afecțiuni, totuși măsu
rile sînt cu atît mai eficace cu cit se
iau mai devreme. Intervențiile la
vîrste mai avansate pentru tratarea
unor cazuri de sterilitate șau infertilitate, cauzate, de exemplu, de inflamațll cronice, nu beneficiază întot
deauna de succesul scontat, pentru
că, de cele mai multe ori, leziunile
apărute în urma inflamațiilor s-au
consolidat In timp. Sint și inflamații
care pot să apară chiar in copilărie,
dar care pot fi tratate cu rezultate
foarte bune dacă sînt depistate la
vreme. în acest sens. In cadrul dis
pensarului policlinic „Cantacuzino"
funcționează un cabinet de ginecolo
gie infantilă cu scopul de a depista
eventualele tulburări sau maladii ce
pot apărea încă din copilărie. Este o
experiență utilă, care ar fi bine
să fie extinsă și în alte uni
tăți din Capitală și din țară.
Considerăm că trebuie să facem
mai mult pe linia educației sanitare,
pentru a explica aceste lucruri. De
aceea și mergem In întreprindeți,
stăm de vorbă cu femeile chiar la
locul lor de muncă sau ținem
conferințe pe teme legate de Întări
rea familiei, prin nașterea unor copii
doriți și sănătoși, viguroși și inteligenți. Dialogurile medicilor cu tine
rii, conferințele, Intilnirile se bucu
ră de popularitate, ceea ce atestă
Interesul firesc pentru îmbogățirea
cunoștințelor legate de viitorii lor
urmași. Bazîndu-ne pe această exoeriență, adresăm tuturor tinerilor
sfatul de a veni cu încredere la
medic, la specialist, de a-i solicita
ajutorul, de a se sfătui cu el spre
binele familiei căreia vrea să-i pună
baze temeinice.

Convorbire realizată de

Elena MANTU

Casa cu opt fete
(Urmare din pag. I)

satisfacția să spunem
oricind : „Avem copii
buni. Au crescut fru
mos. Să ne trăiască,
să trăim și noi odată
cu bucuriile lor".
— Cum se cresc...
opt copii? Ușor, greu?
— Se cresc cu dra
goste.
Mina de mamă, care
a mingîiat, a spălat, a
legănat trece peste
vraful de carnete de
note. Un gest de can
doare destinat unor
ființe vii, rupte din
trupul ei. Continuă :
— Cind
auziți
o
mamă rostind : „copiii
mei !“, priviți-i ochii.
Veți
vedea acolo o
bucurie fără seamăn.
Și o mîndrie, la fel,
fără margini. Eu spun
că asta se cheamă fe
ricire. Eu spun că asta
se cheamă cu adevă
rat viață plină.
— CU opt copii, via
ța dv. a fost nu numai
plină, dar, desigur, și
foarte ocupată ?
— Dacă vreți
să
spuneți cu asta că nu
prea ne-am dus la
distracții, la petreceri,
aveți dreptate.
Cind
unul lși lua zborul, era
alt copil mic în loc,
care cerea și mai multă
ocrotire. Ori trăiam emoțiile
examenelor
școlare, sau durerea
primilor dinți, ori po
vestea primei iubiri.
Nu regret că am dat
petrecerile pe aseme
nea clipe trăite. Nici
soțul meu nu regretă.
Dealtfel, nici n-am
prea avut timp să ne
gindim la asta. Și știți
de ce ? Viața într-o
plină de copii
foarte
veselă,
mereu alta, in fiecare
zi. Tocmai pentru că
și copiii sînt mereu
alții, cu fiecare vîrstă.
— Ce părere aveți
despre familiile unde
nu sînt copii ?
— Drept să spun, de
la o vreme nu • prea
mai Intru tn aseme
nea familii.
— De ce T

— Am, așa, sentimentul - parcă
.
de
culpă — că mie viața
mi-a dat foarte mult
în raport cu cei fără
copii. E adevărat, cu
opt copii, nu ne-am
făcut in casă nu știu
ce mobilă de lux, nu
ne-a dat mina să cum
părăm nu știu ce covoare scumpe și așa
mai departe. Dar lu
mina din suflet pe
care țl-o aduc copiii
este de necomparat.
Fără vorbe mari, nu
mi-aș putea închipui
existența fără fetele
mele. Ar fi, cred, o
viață trăită doar pe
jumătate.
— Este gîndul unei
mame care a trecut de
greu, și-a văzut o
parte din copii Ia ca
sele lor, ceilalți merg
pe un drum normal...
— Aici n-aveți deloc
dreptate.
O
mamă
pu-și incheie niciodată
misiunea. Probabil că
in asta stă menirea,
rostul ei pe pămint.
Grija și bucuria pen
tru viața care a adus-o
pe lume o poartă cu
ea pînă la capătul
-vieții...
Este tulburătoare această profesiune de
credință a unei mame:
„Să porți pină la ca
pătul vieții grija și
bucuria pentru viața
pe care ai adus-o pe
lume !“. E cuprins in
aceste cuvinte tot sen
sul inalt, nemăsurat
de nobil, al misiunii
femeii de a asigura
creșterea
arborelui
vieții pe pămint. Se
cuprinde aici adinca
tradiție a familiei acestor locuri, înfiptă
trainic In timp, de a
ști să trăiască imensa
bucurie a vieții încon
jurate de copii, de ur
mașii care să trans
mită urmașilor lor, și
tot așa, mai departe,
ca o coloană vie peste
veacuri
și
milenii,
idealurile, năzuințele
și tot ceea ce vredni
cia brațelor a știut să
clădească pe pămintul
românesc.

Cum lși poartă In
terlocutoarea noastră
această grijă și aceas
tă superbă bucurie ?
Nu găsește alt mijloc
mai la indemină să arate decit prezentin-,
du-le pe cele opt fete:
— Cea mare este economistă. A terminat,
la seral, facultatea
aici, în Iași, unde și
lucrează dealtfel. Căeconosătorită. Tot
mistă e și următoarea, tot în Iași, tot că
sătorită. Soțul ei face
și el, acum, facultatea
la seral. De la ei am
o nepoțică. Un nepot
am și de la a treia
fată, care a născut
acum două săptămîni.
E tot economistă, tot
la seral a învățat, că
sătorită cu un inginer
agronom. Următoarea
fată a „spart tradiția":
a învățat la zi, și-i in
gineră. E cu soțul, in
giner și el, la Oradea.
De parcă ar fi obosit,
Cecilia Șlenghel zice :
Am ajuns la jumătate.
Urmează Amalia. Stu
dentă la informatică,
aici, la Iași. Tot la
seral. în afară de
de
linul sau
doi
nouă, are numai zece
Ia sesiunea din iarnă. Urmează fata care ,
face liceul de infor
matică, apoi Carina,
aflată In clasa a
Vl-a, la Liceul „Mihai Eminescu" și cu
cea mică, in clasa
cum mi se
a Il-a,
pare că am mai spus.
Cum se poate vedea,
casa mea, cu opt fete,
are acum numai... patru. Ce să-l taci:
cresc, lși croiesr mai
departe drumul vieții
lor pe care noi ne
străduim să-i facem
să priceapă de mici că
trebuie să fie un drum
de muncă și demni- V
tate...
Lăsăm în urmă ■cest însorit cămin, cu
sentimentul tulbură
tor că oamenii de aici
au descoperit cu ade
vărat esența fericirii.
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Sarcini economice prioritare subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu

resurselor

materiale
Calitatea muncii

SATU MARE
Unitate importantă a industriei
electrotehnice, cu sarcini mari la
export, întreprinderea de conduc
tori electrici emailați din Zalău
și-a realizat integral toți indicato
rii în 1983, iar în prezent este cu
planul „la zi". întrucît în acest an
volumul producției-marfă urmează
să crească în mod substanțial (in
principal pe seama creșterii pro
ductivității muncii, valorificării
superioare a materiei prime și a
materialelor), o problemă de prim
ordin care stă în preocuparea co
lectivului întreprinderii este aceea
a gospodăririi foarte judicioase a
cuprului, materie primă scumpă și
deficitară, cit și a reducerii consu
mului de alte materiale provenite
din import. Dealtfel, în anul tre
cut, prin materialele economisite și
reciclate s-a realizat o producțiemarfă in valoare de peste 22 mi
lioane lei. Au fost reintroduse în
circuitul productiv mai bine de
1 000 tone cupru recuperat de la
laminor, trefilare și emailare. Prin
eforturile unite ale specialiștilor și
muncitorilor din întreprindere au
fost asimilate o serie de materiale
care înainte vreme necesitau un
însemnat efort valutar. Să mențio
năm, dintre acestea, doar concen
tratul decapant necesar în procesul
de emailare, lichidul protector al
benzilor de turnare, concentratul
emulsionabil
pentru
laniinarea
sirmei de cupru. în prezent deci,
toate, aceste materiale, nu mai tre
buie importate. în plus, ele asigu
ră realizarea unor produse cu per
formanțe calitațive superioare.
— Lichidul protector, bunăoară,
pe care l-am asimilat recent, pre
ciza inginera chimistă Dorina Oros, asigură benzilor de turnare o
fiabilitate de trei ori mai mare.
Mai mult, produsul obținut de noi
are ca efect și o creștere a pro
ductivității muncii, benzile fiind
înlocuite la un interval de timp
mai mare.
— Știm că materia primă de
bază — cuprul — se cere bine gos
podărită. Cum se acționează în acest sens în întreprindere 7 ’
<— Recuperarea și valorificarea.

fiecărui gram de cupru este o pro
blemă de prim ordin pentru noi,
ne spune tovarășul Cornel Miclea,
inginerul șef al întreprinderii. Tot
ce rezultă din fluxul de fabricație
este reintrodus in circuitul produc
tiv pe calea cea mai scurtă. S-a
reorganizat, practic, Întreaga ac
țiune de recuperare și valorificare,
începînd de la sortarea șpanului

cuprul parcurgînd apoi toate eta
pele — topire, rafinare, obținere de
catozi, transport.etc. — în altă parte.
Cheltuielile .erau substanțiale pen
tru ■ valorificarea pe această cale.
Concomitent,
scădea
eficiența
muncii fn unitatea din Zalău și se
reducea cota de cupru electrolitic
destinat laminorului. Trebuia găsi
tă deci o cale mai scurtă. Soluția 7

Soluții valoroase pentru

RECUPERAREA
CUPRULUI
Din experiența întreprinderii de conductori electrici
emailați din Zalău
de cupru, balotarea șl reintrodu
cerea lui, controlată, după o rețe
tă care ne-a dat multă bătșie de
cap, în cuptorul de topire. Intrucît cuprul rezultat trebuie să asi
gure obținerea unor produse cu
parametri calitativi superiori, com
petitivi, nu putem admite nici un
rabat la calitate !
Procesul tehnologic de laminare
impune o operație tehnologică de
frezare a muchiilor barei turnate.
Prin procesul de frezare apare o
pierdere de 1,5—1.8 la sută de cu
pru electrolitic sub formă de șpan.
înainte vreme, cantitatea de șpan
obținută era preluată de între
prinderea județeană pentru recu
perarea și valorificarea materiale
lor refolosibile, la preț de deșeu,

Un grup de specialiști din Între
prindere a proiectat un sistem de
alimentare directă a cuptorului de
topire a șpanului printr-un eleva
tor, stabilindu-se, totodată, și rețe
ta de șarjare — în amestec cu ca
tozi de cupru uzați — care să asi
gure calitatea impusă cuprului
laminat.
— Prin această soluție, aprecia
ză ing loan Sitaru, șeful secției
laminor, se recuperează anual 570
tone cupru rezultat doar în secția
noastră. împreună cu cele 600 tone
cupru rezultate în secția emailare
și cu cele 150 tone deșeuri de sîrmă trefilată, recuperăm și revalo
rificăm anual, pe calea cea mal
scurtă, 1 320 tone cupru. Toate
aceste deșeuri se balotează, se do-

zează în cuptorul de topire, recuperîndu-se astfel integral.
— Practic deci, nu mai este nici
o problemă de soluționat la'. acest
capitol 7
— Nu tocmai, de ce să nu recu
noaștem 7 Ne preocupă problema
găsirii celei mai bune metode de
decupare a blocurilor de cupru
rezultate la pornirea și oprirea
mașinii de turnare. De fapt, am și
încercat ci.teva soluții mai eficien
te de recuperare și valorificare a
acestora, care au dat bune rezul
tate.
—• Intr-adevăr, după soluționa
rea acestei probleme se pare că
la „capitolul" valorificării cupru
lui, cel puțin, n-ar mai fi prea
multe de făcut. în discuția pe care
am avut-o insă cu tovarășul Ioan
Culda, secretarul comitetului de
partid din întreprindere, am aflat
de niște proiecte și mai ambițioa
se pe linia recuperării și valorifi
cării cuprului rezultat din pierderi
tehnologice și în alte unități din
țară. Anume 7
— Dat fiind faptul că, prin re
cuperările obișnuite, cuprul elec
trolitic se pierde trecînd în aliaje
sau se impurifică, intenția noastră
este de a recupera și valorifica cu
prul in unitatea noastră. Inițiativa
aparține tovarășului inginer Nico
lae Maier, directorul întreprinderii.
Există de acum o documentație
preliminară care vizează realiza
rea unui program complet de va
lorificare superioară a cuprului
recuperat de la întreprinderile
electrotehnice și electronice din
țară. Noi ne-am propus realizarea
la Zalău a unei instalații de rafi
nare termică
și
electrolitică a
deșeurilor de cupru electrotehnic
rezultate de la aceste unități.
Avem toate condițiile pentru pu
nerea în funcțiune a acestei capa
cități intr-un timp relativ scurt.
într-adevăr, merită toate efor
turile realizarea unei asemenea
instalații, avînd în vedere cantită
țile destul de mari de cupru elec
trolitic care se măi pierd încă pe
lungul drum al reciclării clasice.

Pe timp, unde se seamănă,
prezenți
județul Satu Mare, spre deo•e de alte zone ale țării, timînsorit, temperatura mai ridi
cată și lipsa de precipitații au fa
vorizat inceperea însămințării cul
turilor din prima urgență : trifoliene, ovăz, mazăre, morcovi, cartofi
extratimpurii. Lucrătorii ogoarelor
sătmărene se străduiesc să încheie
semănatul in timp cît mai scurt și
cu respectarea normelor de ordin
calitativ, spre a obține producții
record în acest an. In cursul unor
investigații făcute în unele unități
agricole,. am urmărit cum se res
pectă normele tehnice de calitate
privind pregătirea patului germi
nativ și semănatul propriu-zis.
în consiliul agroindustrial Păulești, semănatul ovăzului se exe
cuta în cele două cooperative agricole — Păulești și Hrib — unde
s-a prevăzut cultivarea acestei
plante pe o suprafață de 130 hec
tare. Sîmbătă, încă de la ora 7 di
mineața, directorul S.M.A. Pău
lești, ing. Ștefan Lengyel, împreu
nă cu inginerul-șef al unității, An
ton Ludischer, se aflau în cîmp, la
ferma Ambud a C.A.P. Păulești.
Cu toată calitatea bună a lucrărilor
care se executau la semănat, exi
gența și ochiul format al specialis
tului în mecanizare și-au spus cuvîntul, descoperind prompt mici
defecțiuni în reglajul unor compo
nente ale semănătorii, care au fost
înlăturate imediat de mecanizato
rii Gheorghe Comis si loan Ștefuț,
cu ajutorul mecanicului de întreți
nere Dumitru Sabău și a șefului de
secție, loan Mateiaș, prezenți și ei
în cîmp împreună cu un atelier
mobil.
agroindustrial
Și in consiliul
Odoreu s-a declanșat semănatul
culturilor din prima urgență. La.
C.AiP. Lazuri, semănatul ovăzului
pe cele 100 hectare s-a încheiat și
este în curs de terminare și semă
natul mazării pe 100 hectare. Aici a
început și plantarea cartofilor, lu
crare care se efectuează mecani
zat cu două mașini. în cooperativa
vecină; Micula, plantarea cartofilor
se face manual, de către coopera
tori, în rigolele deschise cu tracto
rul. Inginerul Mihai Levițchi, J‘
rectorul S.M.A. Odoreu1, ne-a
^format că semănatul -ovăzului

Eugen TEGEAȘ
corespondentul
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CENUȘILE DE ALUMINIU
un zăcămmt valoros, introdus neîntîrziat
în circuitul productiv!
Ce sînt, de fapt, cenușile de alu
miniu 7 Nimic altceva decit zgura
ce rezultă din topirea acestui me
tal și a aliajelor sale. Conținutul
în „lacrimi" de aluminiu și în oxizi
diferă insă mult, în funcție de teh
nicitatea atinsă de diferitele turnă
torii de aluminiu din țară.
Care este, în prezent, stocul de
asemenea cenuși 7 Pe lingă cele
circa 1 500 de tone aflate la între
prinderile pentru recuperarea și
valorificarea materialelor refolosi-'
bile, o haldă de peste 3 000 de tone
există și la întreprinderea „Nefe
ral" din București. Rezerve impor
tante mai sînt însă și la întreprin
derea de aluminiu, cît și la cea de
prelucrare a aluminiului din Sla
tina. Cum însă' turnătorii de alu
miniu există, practic, în aproape
toate ramurile economiei naționale,
unele „filoane" de cenuși zac uita
te sau se mai aruncă acolo unde
lipsește spiritul gospodăresc.
Oricum, resurse sînt suficiente.
Există însă și beneficiari 7
— în afară de cîteva unități de
Industrie locală care ne solicită
cantități de ordinul a cîteva sute
de tone pe an, afirmă economistul
Alexandru David, șef de serviciu
la Centrala pentru recuperarea și
valorificarea materialelor refolosi
bile — doar o singură întreprinde
re, indnstrială, și anume cea de
produse refractare din Baru Mare,
este interesată în valorificarea ce
nușilor.
Despre ce valorificare este vor
ba 7 Unitatea din județul Hune
doara extrage conținutul oxidic din
cenuși (ceea ce rămîne, adică in
clusiv partea metalică adunîndu-se
într-o haldă, acum de circa 1 000 de
tone, nevalorificată deocamdată) și
îl folosește la realizarea unui praf
exotermic pentru siderurgie. Ast
fel, ea scutește de la consum im
portante cantități de alumină, res
pectiv de bauxite, materii prime
■ noi, procurate în bună parte din
import. De precizat că cenușile va
lorificate la Baru Mare au o pro
porție redusă de metal, sub 10 la
sută, întrucît ele provin de la în
treprinderea de aluminiu din SlaV
............... "__________________

tina, unde, prin tehnologia aplicată,
pierderile de metal sint minime,
în mod paradoxal însă, cenuși
mai bogate în aluminiu nu se bucu
ră de atenția marii industrii. Și aceasta, cu toate că prețul unei tone
de cenuși este de numai 300 pînă la
800 de lei. în schimb, mica indus
trie la ce folosește cenușile achizi
ționate 7 Ușor de dedus : la obți
nerea de aluminiu, de calitate in
ferioară însă. Rezultate mai bune,
randamente mai mari a obținut
doar întreprinderea din Baia Mare
pentru recuperarea și valorificarea
materialelor refolosibile, care și-a
realizat anul trecut, prin forțe pro
prii, un cuptor rotativ. Capacitatea
însă nu-i permite să valorifice can
tități importante.
O utilizare rentabilă dă cenușilor
și Asociația intercooperatistă din
Țigănești, județul Teleorman. Aici
se fabrică sulfat de aluminiu, folo
sit la purificarea apelor reziduale
din industrie. Tehnologia e cît se
poate de simplă : într-un reactor,
de fapt un bazin căptușit cu cără
mizi rezistente la acid, cenușile
sint tratate cu o soluție de acid
sulfuric, antrenată apoi într-un alt
bazin unde, prin evaporare, sulfa
tul de aluminiu obținut cristali
zează. -în final, stratul de sare se
sparge și, eventual, se și macină,
într-adevăr, simplu și eficient.
Ce-i drept, in urmă cu mai mulț!
ani, această metodă a fost folosită
și de două mari unități ale indus
triei chimice. Curind însă, eă a fost
abandonată. Motivul 7 Depunerea
unor mari cantități de șlam în re
actor, ceea ce presupunea opriri
repetate pentru o curățire temeini
că. Prin realizarea de către pro
iectant! a unor reactoare adecvate,
cit și printr-o posibilă fază supli
mentară , de decantare, lucrurile
s-ar fi rezolvat.
în schimb, ce folosește industria
pentru obținerea sulfatului de alu
miniu 7 Nimic altceva decît alumi
nă, obținută din prețioasa bauxită,
în plus cu consum de agent termic
și de sodă solicitată la export. Foar
te probabil că disponibilul de ce
nuși existente în țară nu ar fi ca
pabil să asigure decit parțial înlo-

cuirea aluminei la producerea sul
fatului. Chiar și așa insă, efortul de
valorificare s-ar justifica pe deplin,
fie că e vorba de sulfat sau de ex
tragerea părții metalice.
De fapt, nu se poate spune că
industria nu a manifestat deloc in
teres în această direcție. întreprin
derea „Neferal", profilată pe reci
clarea materialelor neferoase refolosibjle, a făcut diverse încercări
reușite de recuperare a părții me
talice din cenuși, pe baza unei teh
nologii elaborate de Institutul de
cercetare, inginerie tehnologică,
proiectare și producție pentru in
dustria anorganică și metale nefe
roase (I.A.M.N.). Soluția a fost insă
abandonată. Motivul 7 Pe lîngă
fracțiunile utile recuperate, rezul
tau și mari cantități de masă oxidică, de prafuri, considerate a nu
fi valorificabile aici.
— Și in cazul cenușilor de alu
miniu se poate spune că reciclarea
înseamnă, practic, de 10—20 de ori
mai puțină energie consumată' decit
la obținerea metalului din materii
prime noi, ne spune ing. Maxim
Mateescu, director în Centrala in
dustrială de metale neferoase și
rare. Pentru eventuala creare a unor capacități industriale de valo
rificare metalurgică trebuie insă
cunoscut exact — cantitativ, dar
mai ales calitativ — disponibilul
existent.
De fapt, ce propun specialiștii
centralei in vederea elaborării unei
strategii judicioase de reintrodu
cere în circuitul economic a cenu
șilor ?
O în primul rînd, realizarea unui
bilanț actualizat și de perspectivă
— atît cantitativ, cît și calitativ —
a disponibilului exact, real 'de
cenuși de aluminiu, pe baza balanței
materiale elaborate sub coordona
rea Ministerului Aprovizionării.
Pentru o evaluare precisă a resur
selor prezente și viitoare, Centrala
pentru recuperarea și valorificarea
materialelor refolosibile, cît și
Centrala industrială de metale ne
feroase și rare trebuie să se bucu
re de colaborarea institutului de
cercetări de profil (I.A.M.N.). Acesta este în măsură să se pronun-

Octav GRUMEZA
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respectivă.
Așa
cum
sublinia
secretarul general al partidului,
trebuie ca, încă din această pri
măvară, să se instaureze un ase
menea sistem de, lucru prin caic
să se realizeze în fapt integrarea
mecanizatorilor în activitatea uni
tăților agricole beneficiare, asigurîndu-sc astfel întărirea răspunde
rii acestora pentru calitatea lucră
rilor efectuate, pentru realizarea
și depășirea producțiilor planifi
cate.
Pretutindeni, în fruntea tuturor
acțiunilor pentru executarea la
timp și în bune condiții a însămînțărilor, trebuie să se afle co
muniștii, mobilizind prin exemplul
lor pe ceilalți mecanizatori. Orga
nele și organizațiile de partid de
la sate au datoria de a desfășura
în această perioadă o susținută ac
tivitate politico-educativă pentru a
întări răspunderea în muncă, a me
canizatorilor, de a urmări cu stă
ruință să li se asigure toate condi
țiile necesare pentru a-și pune in
valoare întreaga hărnicie și pri
cepere în vederea executării 'tutu
ror lucrărilor agricole de primăva
ră la timp și la un înalt nivel ca
litativ, spre a se pune astfel o te
melie trainică producției agricole
record din acest an.

Sarca^y

ÎN SPIRITUL PREVEDERILOR PROGRAMULUI UNIC,

țe dacă cutare tip ori grupă de
cenuși se pretează și e economic
să se valorifice metalurgic, numai
chimic, sau mai întii metalurgic și
apoi chimic doar „deșeul deșeuri
lor" țle cenușă. Cu alte cuvinte,
să precizeze căile de valorificare
optimă din punct de vedere eco
nomic. Foarte importantă este și
depistarea, cu ajutorul institutului,
a „fabricanților" de cenuși cu con
ținut de metal inadmisibil de ri
dicat. „Pentru asemenea cazuri, prin
măsuri organizatorice și de îmbu
nătățire a tehnologiilor, s-ar putea
curma o importantă cale de risipă,
ține să precizeze ing. M. Mateescu. Oricit de rentabilă ar fi recicla
rea, tot preferabilă este folosirea
la nivel maxim a metalului".
• în caz că disponibilul precis
determinat o justifică, mai opinează
unii specialiști ai centralei, va fi
necesară, eventual, realizarea unei
instalații centralizate pentru extra
gerea metalului din cenușile mai
bogate în conținutul util metalurgic.
Ea ar putea lucra, in tandem, cu
o altă instalație, de valorificare
chimică'a cenușilor rămase.
• Pentru găsirea unor valorifi
cări chimice cît mai rentabile, este
necesară antrenarea unor unități
de cercetare din domeniul chimiei.
® în ce privește obținerea sulfa
tului de aluminiu, se impune ca
proiectarea pentru industria chimi
că să asigure realizarea sau adap
tarea unor instalații pentru acest
proces, cu eliminarea completă a
consumului de alumină.
O întrucît, in principiu, cenușile
de aluminiu pot servi și ca ingre
dient pentru diferite materiale de
construcție și refractare, este ne
cesar ca aceasta să constituie o
temă și pentru cercetarea de
' profilul respectiv.
în concluzie, pentru ca resursa
de cenuși de aluminiu să înceteze
de a mai fi „cenușăreasa" reciclării, se cere mai multă preocupare,
cit și o mai strînsă coordonare a
eforturilor vizînd reintroducerea ei
în circuitul economic.

loana DABU

desfășurat în bune condiții și de
calitate, întrucît a fost necesară
doar o prelucrare ușoară a pămintului care în acest an nu are exces
de umiditate. Totuși, în faza pre
gătirii patului germinativ a trebuit
să se mai intervină, pe ici, pe colo,
pentru a se asigura în mod corect
reglajele la grapa cu discuri, așa
cum a fost cazul cu mecanizatorul
loan Hanczig de la C.A.P. Lazuri.
Desigur, ar fi fost de dorit ca ase
menea mici „scăpări", care își au
însă importanța lor deloc .neglija
bilă în realizarea recoltei, să fie
observate și înlăturate direct de
specialistul fermei, care însă nu se
afla de față. De aici se desprinde
necesitatea ca, încă de la incepe
rea însămințărilor, specialiștii din
unitățile agricole să fie prezenți in
cîmp, in mijlocul mecanizatorilor,,
urmărind cu exigență și răspunde
re ca aceștia să efectueze numai
lucrări de bună calitate.

(Urmare din pag. I)

AL RECENTELOR DECRETE ALE CONSILIULUI DE STAT
Oamenii muncii din satele jude
țului Harghita au primit cu viu in
teres Programul unic de creștere a
producției agricole in gospodăriile
populației, precum și recentul De
cret al Consiliului de Stat privind
contractările și achizițiile de ani
male, păsări și produse anima
le. Măsurile preconizate sînt de
natură să satisfacă cerințele de con
sum ale populației, acoperirea altor
nevoi ale economiei naționale și, tot
odată, să asigure țărănimii impor
tante venituri. în baza unui program
de măsuri politice și tehnico-organizatorice, elaborat sub îndrumarea
comitetului județean de partid, con
siliile populare și organele de spe
cialitate au trecut la acțiuni prac
tice, menite să asigure încă din acest
an ca în fiecare familie din mediul
rural să fie crescute animale și pă
sări, să se înde
plinească preve
derile din recen
tul
Decret
al
Consiliului
de
■Stat privind con
tractările și achi
zițiile de anima
le, păsări și pro
duse animale. Ce
se
întreprinde
practic, in aceste
zile,, pentru în
făptuirea obiec
tivelor stabilite?.
„Agricultura ju
dețului a înregis
trat o seamă de
succese
revela
toare, pentru hăr
nicia, priceperea
și
responsabili
tatea oamenilor muncii, români
și maghiari, de pe ogoarele aces
tor meleaguri — ne spune to
varășul Dionisie Bălint, secretar al
Comitetului județean Harghita al
P.C.R. Deținem locuri fruntașe pri
vind producția medie la cartof, sfe
clă de zahăr, cereale și lapte. Ca
urmare a activității și rezultatelor
înregistrate in sectorul socialist al
agriculturii, cît și aportului gospo
dăriilor populației, am reușit să
realizăm programul de autoaprovizionare și să contribuim cu însem
nate cantități de produse, pește pre
vederi, la fondul de stat. Aportul
gospodăriilor populației la realizarea
fondului de stat este de la an la an
tot mai mare. Astfel, anul trecut,
acest sector a livrat la fondul de
stat 4 086 tone carne,, cu 276 tone
peste prevederi, 223 000 hl lapte de
vacă, cu 25 000 hl mai mult decit in
anul 1982, 8 200 hl lapte de oaie. La
fel se prezintă situația și1 la alte
produse contractate cu statul.
Totuși aceste creșteri nu reflectă
potențialul real existent in gospodă
riile populaței, care dețin 60 900
hectare, ceea ce reprezintă 15 la sută
din suprafața agricolă a județului.
De asemenea, din totalul efectivelor
de animale, gospodăriile populației
dețin 46,8 la sută la vaci, 51,3 la sută
la ovine, 63 Ia sută la porcine și
peste 71 la sută la păsări ouătoare.
Interesele economiei naționale, în
seși aspirațiile spre bunăstare ale
țăranilor impun — ca o condiție esen
țială pentru progresul satelor noas
tre — ca acest potențial să fie pus pe
deplin în valoare, astfel incit acest
sector să aducă o contribuție mult

mai mare la buna aprovizionare a
populației, la fondul de stat. Por
nind de la aceste cerințe majore și
evaluînd în mod realist posibilită
țile de care dispun, oamenii muncii
din satele și comunele județului
Harghita și-au propus în acest an
să acționeze mult mai eficient in
propriile gospodării, să valorifice
mai bine potențialul productiv al
pămintului, să sporească numărul
de animale pe care îl dețin cu 19 700
bovine, 30 700 ovine, 38 500 porcine
și să livreze pe această bază la fon
dul de stat cu aproape 2 500 tone
carne, 97 000 hl lapte de vacă, 9 800 hl
lapte de oaie, 106 tone lină mai
mult decît în anul trecut. Pentru ca
aceste angajamente să devină reali
tate, organele și organizațiile de
partid, consiliile populare, organele
agricole, toți factorii cu răspunderi

și alte produse, realizînd un venit de
peste 30 000 lei. Karăcsony Jânos din
comuna Lunca de Sus are 6 vaci,
două juninci gestante, 4 porci și 20 de
păsări. în 1983 a vîndut statului peste
15 000 litri lapte de vacă și un porc
îngrășat la 150 kilograme. în noul
an a livrat un tăuraș de 450 kilogra
me și nădăjduiește să livreze in 1984
o cantitate de lapte mult mai mare
decit în anul trecut. Vasile Stan din
Bilbor are 3 vaci, 8 oi, 2 porci și 22
de păsări. în 1983 a vîndut sta
tului 3 500 litri lapte, 1 500 kg car
ne de bovine și alte produse. In
comună sînt mulți asemenea gos
podari : Petru Hingar, Alexandru
Avram, Vasile Ghindaș, Gheorghe
Shiopu și alții, a căror hărnicie
se cunoaște după animalele din
curte, după cantitățile de lapte și
carne livrate la fondul de stat.
în aceste zilp,
oamenii
discută
despre prevede
rile cuprinse în
recentele decre
te ale Consiliului
de Stat, se inte
resează de stimu
lentele acordate
și contractează animale, produse
animale și vege
tale. Ei sînt hotărîți și, în același timp, spri
jiniți ca in acest
an să-și măreas
că contribuția la
realizarea
fon
dului de stat.
„Pentru îmbu
nătățirea produc
ției de masă verde de pe pășunile
repartizate pentru animalele din gos
podăriile populației am alocat un fond
de investiții în valoare de 18,3 mili
oane lei — ne spune Lado Lăszlo,
directorul direcției agricole jude
țene. Se vor executa lucrări de
fertilizare cu îngrășăminte chimice
pe 6 700 ha, fertilizarea cu îngrășă
minte naturale pe 7 000 ha, însămînțare și suprainsămințare pe 5 790 ha,
lucrări de întreținere pe 20 000 ha,
defrișări pe 500 ha, combaterea ero
ziunii solului pe 500 ha. Pe lingă aceste îmbunătățiri, consiliile populare
vor organiza ample acțiuni de masă,
care vizează întreținerea corespunză
toare a peste 100 000 hectare pășuni.
Avînd în vedere că avem peste 80 000
ha cu pășuni împădurite, organizațiile
U.T.C. vor înființa șantiere de defri
șări pentru a reda pășunatului su
prafețe cit mai mari. Am întocmit
balanța pășunatului în așa fel incit
să asigurăm pentru vacile de lapte
din gospodăriile populației pășuni in
apropierea localităților".

GOSPODĂRIILE ȚĂRĂNEȘTI
ÎȘI SPORESC CONTRIBUȚIA

LA FONDUL DE STA T
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întreprinderea de mașini-unelte grele din Dorohoi se numără printre colectivele botoșănene cu cele mai bune rezultate în domeniul creșterii productivității
muncii. In fotografie; aspect din secția mecanică grea, surprins de fotoreporterul nostru in timp ce echipa condusă de maistrul llie Găină prelucra un reper
pentru ciocanul de 2 500 kg/forță
Foto ; Eugen Dichiseanu

însemnări din județul Harghita
în realizarea Programului unic în
profil teritorial acționează cu efor
turi stăruitoare spre folosirea judi
cioasă a fondului funciar, organi
zarea mai bună a producției vege
tale și zootehnice. Concret, s-au- in
ventariat terenurile agricole deținu
te de cetățeni, se acționează pentru
respectarea planurilor de cultură,
creșterea producției la hectar pe
aceste suprafețe, realizarea unei în
cărcături optime de animale. Urmă
rim ca fiecare gospodar să crească
cit mal multe animale, să punem
capăt situației anormale de a avea
în județ un număr de 9 642 de gos
podării care nu cresc animale. în
condițiile in care dispunem de mari
suprafețe de finețe și pășuni și de
o capacitate de cazare disponibilă
pentru 15 000—16 000 de vite mari,
nu ne putem împacă cu gindul că,
în medie, pe familie revine doar o
bovină, un porc și două ovine. Con
siliile populare, organele agricole
sprijină gospodăriile individuale ale
cooperatorilor și țăranii cu gospodă
rii particulare în folosirea eficientă
a pămintului, stabilind structura
culturilor și tehnologiile corespun
zătoare".
Fructificînd posibilitățile de care
dispun,
numeroși
gospodari li
vrează la fondul de stat mari
cantități de produse animale. în
18 localități ale județului, livră
rile la fondul de stat au fost, anul
trecut, de peste 800 litri lapte
pe vacă furajată. De exemplu,
Hodgyai Lajos din comuna Ulieși,
care a vîndut la fondul de stat 6 746
litri lapte vacă, 90 litri lapte de oaie,
10 kg lînă, 2 500 kg sfeclă de zahăr

★

Activitatea desfășurată de organele
județene de partid și de stat asigură
aplicarea in viață a prevederilor Pro
gramului unic de creștere a produce
ției agricole. Eficiența acestora se re
flectă in interesul sporit al producă
torilor particulari de a livra statului
produse vegetale, și animale mai
multe decît anul trecut, sporindu-și
astfel contribuția la realizarea pro
gramului de autoaprovizionare și la
fondul de stat.

I. D. KISS
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In spiritul orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu
privind perfecționarea muncii politico-educative
ȘTIINȚELE SOCIALE
-mai profund angajate în cercetarea
proceselor actualității
„Consider necesar să trecem la elaborarea unui program amplu de
activitate teoretică, ideologică, de analiză, în spiritul concepției materialist-dialeetice a tuturor fenomenelor interne și internaționale, pentru a
putea trage concluziile corespunzătoare pentru activitatea viitoare. In
momentul de față aceasta are o importanță deosebită pentru activitatea
viitoare a socialismului științific, pentru construcția socialistă"
NICOLAE CEAUȘESCU
In înțelegerea semnificației șl generalizarea teoretică a progrese
lor cunoașterii contemporane, in investigarea amplă a proceselor și
fenomenelor noi, a tendințelor de evoluție a societății contemporane,
in fundamentarea riguroasă a deciziilor și orientărilor economico-sociale, cercetătorilor din domeniul științelor sociala le revină un rol
esențial.
Pornind de la aceste realități, proprii epocii contemporane, parti
dul nostru, secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, acordă
o importanță deosebită cercetării și valorificării concluziilor desprinse
din analiza vieții economico-sociale in procesul de conducere și orga
nizare a societății. Concomitent, această activitate este chemată să
contribuie la dezvoltarea și imbogățirea concepției despre lume a
clasei muncitoare, la desfășurarea dialogului de idei contemporane, la
perfecționarea predării științelor sociale - discipline cu importante răs
punderi in educarea revoluționară, patriotică a tinerei generații.
Dezbaterea de față, la care participă factori cu munci de răspun
dere in conducerea, desfășurarea și valorificarea cercetării științifice,
iși propune să releve, pe lingă realizările din acest domeniu, și citeva
din direcțiile de acțiune in măsură să sporească contribuția științelor
sociale la înfăptuirea răspunderilor ce le revin in etapa actuală.

Dezvoltarea categoriilor de bază
ale socialismului științific
Prof. univ. dr. Nicolae KALLOS
Interesul față de categorii sau
concepte — adevărate trepte in
dezvoltarea cunoașterii — și față
de modul mînuirii lor reprezintă,
fără doar și poate, un indiciu im
portant al maturității gîndirii filo
zofice dintr-o țară, dintr-o epocă.
O efervescență reală, un re
viriment în gîndirea și travaliul
filozofic conduce în mod necesar
și la o preocupare serioasă față de.
categorii, în sensul „curățirii" ca
tegoriilor de sedimentele dogma
tice, al confruntării lor cu noile
realități.
Gîndirea creatoare, novatoare a
Partidului Comunist Român, a
secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, ni se prezintă
ca un model și sub acest aspect.
Unele categorii ale materialismu
lui dialectic, cum ar fi cele de con
tradicție, general-particular sau
ale materialismului istoric șl so
cialismului științific, de formațiu
ne socială, societate socialistă mul
tilateral dezvoltată, stat, partid,
revoluție, nemaivorbind de o serie
de categorii ale economiei politi
ce, politologiei, ale altor ramuri
filozofice și discipline sociale — ne
apar astăzi într-o lumină nouă, cu
noi valențe de cuprindere a reali
tății și de pătrundere a ei. Merită,
cred, subliniat, ca o expresie a
eforturilor ce se depun în această
privință, faptul că în planurile de
cercetare ale Academiei de științe
sociale și politice și, în consecin
ță, ale colectivelor de filozofie din
țară au reapărut în ultimii ani,
după o absență îndelungată, teme
consacrate cercetării categoriilor
sub titlul generic „Filozofia și ști
ința contemporană". Este fără în
doială un pas înainte care se cere
continuat și amplificat.

Există Insă foarte multe lucruri
de făcut. In spiritul orientărilor
teoretice pe care le datorăm tova
rășului Nicolae Ceaușescu, aș dori
să relev doar trei idei.
Ar fi nevoie, consider, de dezba
teri sistematice pe domenii (onto
logie, gnoseologie, epistemologie,
materialism istoric etc.) in rîndul
specialiștilor. Trebuie să privim
lucrurile cum sînt și să le spunem
pe nume : astăzi, categorii ca ma
terie, legile dialecticii, determi
nism, existență socială, ideologie
etc,, nu au același sens și Înțeles
pentru toată lumea : părerile și
pozițiile diverse s-ar cere confrun
tate, discutate în dezbateri și în
publicații deopotrivă.
Ca dascăl și cercetător consider
că — deși între ele există legături
organice bine cunoscute — pre
darea cunoștințelor șl cerceta
rea sînt activități relativ distincte
și că trebuie să respectăm cerin
țele specifice ale acestor genuri de
activități. Una este o lecție de filo
zofie, altceva o comunicare sau un
eseu. Pe cit de plictisitoare este o
comunicare ce debitează lucruri
cunoscute, pe atît de inoperantă
sau riscantă va fi lecția care omite
teme
fundamentale,
aventurîndu-se in înlocuirea acestora cu ipo
teze sau puncte de vedere insufi
cient de probate.
Documentele partidului nostru
au clarificat cu limpezime corela
ția dintre cercetările fundamentale
și cele aplicative. în oninia mea,
preocuparea față de categorii re
prezintă în filozofie ceea ce este
cercetarea fundamentală pentru
diferite ramuri de știință. Fără ea
nu se poate.

Prioritate filozofiei sociale actuale
Prof. .univ. dr. Ion TUDOSESCU
Pe fondul deschiderilor teoretice
șl metodologice pe care partidul
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu
le-a operat în domeniul gîndirii fi
lozofice și sociale marxiste con
temporane, în literatura de filozo
fie socială din țara noastră au apă
rut in ultimii ani lucrări apreciate
care tratează aspecte ale determi
nismului și dezvoltării sociale în
etapa actuală — contradicțiile vie
ții sociale în socialism, modul de
viață socialist și calitatea vieții,
trăsăturile procesului de adîncire
• democrației socialiste în etapa
actuală, evoluția structurii de cla
să și aspectele semnificative ale
procesului de omogenizare socială
în etapa actuală, implicațiile revo
luției științifico-tehnice. De o bună
primire din partea publicului s-au
bucurat lucrările apărute în acest
interval privind cultura, civilizația
și etosul socialist, procesul de for
mare și dezvoltare a conștiinței so
cialiste, teoria și practica educației
comuniste, ateiste, morale, politi
ce și Ideologice, artistice și este
tice.
Trebuie menționat Insă că nu
toate aceste domenii teoretice au
fost tratate Ia fel de amplu și la
nivelul de exigență reclamat de
documentele recente ale partidului
nostru. In cele mai multe domenii
tematice ale filozofiei sociale șl
umane au apărut pînă In prezent
doar lucrări de mai mică întindere,
sau culegeri de studii și mai puțin
lucrări de sinteză de mai mare
amploare sau monografii. Sînt ne
cesare mari lucrări de sinteză în

domeniul rilozofiei culturii șl va
lorilor, filozofiei religiei și ateis
mului, antropologiei filozofice șl
culturale. Nu avem deocamdată o
lucrare de sinteză privind teoria
materialist-dialectică și istorică a
sistemului social și, cu atît mai
mult, o lucrare sistematică de am
ploare (abordată din perspectiva
interdisciplinară) asupra procesului
de făurire a -ocietății socialiste
multilateral d^voltate.
Multe din cercetările noastre de
filozofie socială suferă de o anu
mită învechire conceptuală. Sînt
necesare, așa cum ne-a cerut
secretarul general al partidului,
dezbateri largi și eforturi sus
ținute de adîncire a conceptelor
de bază ale materialismului isto
ric și filozofiei sociale, în concor
danță cu cerințele metodologice
care se impun astăzi în cercetarea
vieții sociale, a mutațiilor care au
apărut în civilizațiile contempora
ne. Dintre acestea amintim pe cele
de mod de producție, existență so
cială și conștiință socială, bază și
suprastructură, muncă productivă
și eficiență socială, libertate și
egalitate, progres și sens al isto
riei, problematică umană și condi
ție umană, forțele motrice ale pro
cesului istoric, civilizație și cali
tatea vieții, om nou și înnoire
umană etc. încetineala care se ma
nifestă în acest domeniu al cu
noașterii teoretice explică multe
din carențele care se manifestă în
unele lucrări care au apărut in di
verse domenii ale științelor sociale
și umane.

Participare mai activă la confruntarea
contemporană de idei
Prof. univ. dr. Constantin VLAD
în zilele noastre, cunoașterea
științifică este mai pătrunsă decit
oricind de ideologie. Departe de a
marca „dezideologizarea" activități
lor umane, epoca contemporană evidențiază omniprezenta ideologii
lor, o puternică intensificare a con
fruntărilor in „cîmpul" ideologic.
In aceste condiții se a'irmă și cîștigă t°ren ideo’ogin revoi ’denarii.
se amplifică orientări
ideologice
progresiste, democratice, ra'Jonalis-

te, se diversifică punctele de con
tact și se extinde terenul dialogului
dintre tot ceea ce e înaintat in sfe
ra ideologică. In aceeași situație
însă iși găsește sorgintea și linia
„reideologizării",. proprie unei serii
de curente ideologice burgheze, re
vigorarea a numeroase poziții și
orientări reacționare, retrograde,
extremiste ale acestei ideologii, în
încercarea de păstrare și consolida
re a capitalismului ca orinduire so

cială, Încercare conjugată cu o ade
vărată campanie anticomunistă, îm
potriva țărilor socialiste. Datorăm
secretarului general al partidului,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, o con
cepție clară, profund și multilateral
elaborată teoretic,
cu privire la
sensul confruntărilor contemporane
de idei, la condițiile în care ideolo
gia noastră angajată in aceste con
fruntări se poate afirma cu succes,
Ia necesitatea promovării unui spi
rit revoluționar, militant în întrea
ga activitate ideologică și politicoeducativă. In lumina orientărilor
conducerii superioare de partid, o
atenție deosebită trebuie să acor
dăm acelor poziții care ațacă des
chis orînduirea noastră. Cele mal
violente și reacționare orientări
ideologice burgheze nu se limi
tează la sfera confruntărilor teo
retice, ci urmăresc să discrediteze
socialismul ca proiect de reorgani
zare a societății, ca orinduire so
cială deja constituită. Tocmai de aceea, răspunsul nostru trebuie să
urmeze două planuri distincte : analiza resorturilor adinei ale aces
tor critici înverșunate care țin de
permanentizarea și cronicizarea cri
zei societății capitaliste și, conco
mitent, relevarea posibilităților
superioare de care dispune so
cialismul
pentru
soluționarea

problemelor ridicate de progresul
societății contemporane, posibilități
care, trebuie subliniat insă, nu se
afirmă de Ia sine, ci printr-o stă
ruitoare activitate de cercetare și
creație socială.
Pe fundalul crizei contemporane
asistăm, totodată, la recrudescența
iraționalismului in știință și a diferi
telor forme de fideism, a elitismului
și rasismului, a concepțiilor ce pun
sub semnul întrebării, uneori chiar
ironizează, considerindu-le caduce,
valorile raționalismului și umanis
mului, care în condițiile actuale de
vin mai actuale ca oricind. înțele
gerea semnificației și funcțiilor so
ciale ale unor asemenea concepții
este o premisă necesară pentru
formarea unei atitudini combative,
militante în plan ideologic.
în ceea ce privește modalitățile
de desfășurare a dialogului devine
de acută actualitate însoțirea com
bativității față de aceste orien
tări cu o informare și argumentare
convingătoare, solide. Concomi
tent, cind este vorba despre pro
bleme esențiale ale lumii contem
porane nu este suficient să comba
tem diferite prelucrări deformate
ale lor, ci să opunem construcții
teoretic închegate, ca formă supe
rioară a dialogului șl confruntării.

Investigarea aprofundată a proceselor
și fenomenelor caracteristice lumii de azi
Prof. univ. dr. Ștefan COSȚEA
Sociologia românească contempo
rană se înscrie pe un drum ascen
dent in efortul de a aprofunda cu
noașterea elementelor fundamen
tale și a. mecanismelor unor proce
se sociale esențiale ale societății
noastre și ale lumii contemporane.
Semnificative sub acest raport
sînt investigațiile ce se desfășoară
de mai mulți ani, consacrate dina
micii structurii sociale și demogra
fice a societății noastre socialiste,
evoluției claselor și categoriilor so
ciale, structurii de clasă a societă
ții, proceselor de omogenizare so
cială în actuala etapă a operei de
construcție socialistă. Pe baza aces
tor investigații, astăzi dispunem de
date și analize relevante privind
modelul evoluției structurii sociale
socialiste din perspectiva experien
ței originale a României, criteriile
de evaluare a schimbărilor ce in
tervin in structura socială, meca
nismele sociale de promovare a unor transformări sociale dezirabile
și de blocare a altora, ce vin in
contradicție cu viziunea noastră
despre viitor.
Pași înainte au fost înregistrați
în cercetările de sociologie urbană
și rurală, de sociologia culturii și
educației, sociologia științei și a re
ligiei, sociologia tineretului etc.
Ca urmare a fost completat șl
aprofundat studiul proceselor de
modernizare urbană și rurală în
contextul dezvoltării economico-so
ciale de ansamblu a țării și s-a con
turat un set de propuneri privind
zonarea ecologică și dezvoltarea in
perspectivă a așezărilor urbane și
rurale.
Rezultate notabile s-au înregis

trat șl Tn efortul de cunoaștere a
problematicii specifice tineretului.
Sub raport tematic, cercetarea in
domeniul sociologiei este bine
orientată; ■ ea îmbrățișînd principa
lele procese și fenomene specifice
etapei actuale. Sintem confruntați
însă cu o seamă de probleme legate
de conținutul propriu-zis al cerce
tărilor, de relevanța concluziilor,
de strîngerea legăturilor și colabo
rării cu factorii de decizie.
Continuă să fie de actualitate în
sociologia românească contempora
nă preocupările pe linia optimizării
dialecticii empiric-teoretic în ca
drul investigațiilor, pentru evitarea
atît a descriptivismului nerelevant,
cit și a tentațiilor de a trata spe
culativ, abstract, steril diferito fe
nomene concrete ale practicii so
ciale.
x
Ne preocupă in mod stăruitor
aprofundarea cunoașterii procese
lor, folosirea unor instrumente di
verse de investigație,., astfel incit
concluziile finale să întrunească un
grad sporit de relevanță, o valoare
teoretică și practic aplicativă mult
mai ridicate.
O mare importanță are și strîn
gerea legăturilor cu factorii de
decizie, intensificarea colaboră
rii cu aceștia nu numai in
etapele
cercetării
propriu-zise,
ci și în cele ale aplicării con
cluziilor, știut fiind, că partici
parea nemijlocită în cadrul acestui
proces este de natură să îmbogă
țească in mod real concluziile, ipo
tezele de cercetare în lumina că
rora sînt concepute investigațiile
ulterioare.

Cercetarea economică - mijloc
de optimizare a deciziilor
Prof. univ. dr. Mihai PĂRĂLUȚA
Este unanim recunoscut că cer;
cetarea economică trebuie să devi
nă un mijloc, o pîrghie importantă
de fundamentare a planului și op
timizare a dezvoltării economice,
de îmbunătățire a calității deciziei.
Un rol important in acest sens
a avut înființarea, cu un deceniu
în urmă, din inițiativa tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a Institutului
Central de Cercetări Economice și
subordonarea acestuia Consiliului
Suprem al Dezvoltării Economice și
Sociale. Astfel, cercetarea economi
că a căpătat o funcție, un rol bine
definit în fundamentarea deciziilor
atît la nivel macroeconomic, cit și la
nivel microeconomic. Totodată, a
fost depășită perioada cind cerceta
rea economică era subapreciată, rup
tă de realitate, fără acces Ia sursele
de informare, limitindu-se într-o
bună măsură numai la studiul cu
caracter teoretic sau prelucrarea
primară a unor date statistice. As
tăzi putem aprecia că cercetarea
economică este puternic ancorată in
practica economică, iar planurile
de cercetare sint integral subordo
nate clarificării și soluționării unor
probleme pe care le ridică practi
ca, fundamentării programelor de
dezvoltare economico-socială a ță
rii.
Ceea ce nu înseamnă că nu este
Ioc de mai bine, că rezultatele cer
cetării se aplică in practică așa
cum s-ar cuveni, că la luarea de
ciziilor se ține seama în toate ca
zurile de ele. La aceasta contribuie,
după opinia noastră, doi factori. In
primul rind, nu în toate cazurile
calitatea cercetării, concluziile, pro
punerile făcute sint concludente,
țin seama de toate elementele, me
rită să fie luate în considerare la
luarea deririei. In al doilea rînd, o
serie de factori de decizie nu va
lorifică, așa cum s-ar cuveni, efor
tul cercetării economice, fie din

lipsă de cultură economică, capaci
tate de a înțelege, fie din comodi
tate. La unele cadre de conducere
din economie, am în vedere în pri
mul rind pe cele cu profil tehnic,
din cauza neînțelegerii interdepen
denței dintre factorul economic și
cel tehnic, există tendința de a sub
aprecia capacitatea științei econo
mice de a contribui Ia soluționarea
problemelor complexe cu care se
confruntă. Explicația trebuie cău
tată in plafonarea și transformarea
unora în simpli funcționari admi
nistrativi, fără preocupare pe linia
informării cu noutățile din știința
economică. Totodată, considerăm
că nici institutele de cercetări eco
nomice, colectivele de cercetare economică nu sint suficient de in
sistente pentru aplicarea rezultate
lor cercetării lor în practică, mulțumindu-se, de regulă, cu aprecieri asupra studiului, făcute de
către factori din
întreprindere,
centrală sau minister.
In etapa actuală, cind pe primul
plan se situează factorii intensivi ai
dezvoltării economice, se ridică cu
maximă acuitate problema crește
rii răspunderii atît din partea cer
cetătorilor, cit și a factorilor de
decizie. Asemenea cerințe ale
planului pe 1984 cum sînt creșterea
productivității muncii, ridicarea
nivelului tehnico-calitativ ,al produ
selor și sporirea competitivității acestora pe piața mondială, reduce
rea cheltuielilor materiale, a costu
rilor de producție, rentabilizarea
tuturor produselor și creșterea efi
cienței Întregii activități economice
Includ, ca o condiție esențială, in
tensificarea acestei colaborări de
mare importanță pentru progresul
nostru.
Colocvii realizate de

Paul DOBRESCU

ACTIVITATEA ARTIȘTILOR AMATORI
- mai puternic legată de cerințele
colectivelor de oameni ai muncii
Pe marginea unui util schimb de experiență prilejuit de cea
de-a doua consfătuire pe țară a cenaclurilor literare
în contextul unei mari diversifi
cări a creației de masă, cenaclurile
literare au cunoscut în ultimii ani
o dezvoltare puternică, ocupînd un
Ioc însemnat în activitatea culturaleducativă din orașele și satele țării,
din întreprinderi și instituții, de pe
platformele industriale, din coope
rative agricole de producție, școli
și facultăți. Dealtfel, așa CUm s-a
relevat și in cadrul celei de-a doua
consfătuiri pe țară a cercurilor li
terare — organizată recent la Foc
șani — tocmai această diagramă a
răspîndirii lor este profund pozitivă,
semnificînd creșterea gradului de
participare a maselor la făurirea
culturii, intensificarea activității de
promovare a valorilor noi, socialis
te și de formare, în acest cadru, a
trăsăturilor omului nou : „Trebuie
să stimulăm mai mult spiritul de
creație al maselor in sfera culturii
— arăta secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu
— dezvoltînd cenacluri literare,
cercuri artistice, cercuri cu caracter
științific și tehnic. In acest scop,
este necesar să se extindă con
cursurile de creație și interpretare
artistică atît Ia nivelul comunelor,
orașelor și județelor, cit și la nive
lul întregii țări, veghind ca acestea
să capete un caracter activ, nu for
mal, și să reprezinte un mijloc efi
cient de manifestare a talentelor
autentice de masă". Stimulate pu
ternic de cadrul democratic al Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei", aceste forme de activitate ar
tistică a maselor au înregistrat
creșteri de-a dreptul spectaculoase.
Dacă în aprilie 1976 activau 400 de
cenacluri cu 8 500 de membri, în
anii festivalului, ele s-au dezvoltat
astfel : la prima ediție — 1 000 de
cenacluri, cu 16 000 de membri ; Ia
a treia ediție — 1 794 de cercuri li
terare, in care activau 23 400 de oa
meni, pentru ca acum, după ultima
ediție, să se înregistreze un număr
de aproape 25 000 de participanți la
această activitate creatoare. Desi
gur, nu este vorba de tot atîția
poeți, prozatori, dramaturgi și cri
tici literari, ci de oameni ai muniții
care, beneficiind de politica cultu
rală a partidului, de largi posibili
tăți de instruire și educare perma
nentă, participă, cu o mar,e și fru-ij
moașă pasiune, la ridicarea nivelu
lui vieții spirituale a țării. Este
semnificativ faptul că asemenea
cercuri literare și-au cucerit un loc
aparte și un mare prestigiu în cen
trele muncitorești, platforme indus
triale puternice precum Brașov, Va
lea Jiului, Arad, Botoșani, Focșani,
Piatra Neamț, Gheorghe GheorghiuDej, Buzău, Oradea, București ș.a.

De la dezbaterile în cerc
la un larg dialog
cu publicul
De la întîlnirile cu cititorii din
întreprinderi și de pe șantiere,
dezbaterea unor lucrări, recitaluri
de poezie patriotică, simpozioane și
pînă la valorificarea în cadrul ma
nifestărilor cu largă rezonantă edu
cativă a unor cercetări asupra isto
riei și culturii unor orașe sau zone,
precum și prezentarea unor comu
nicări științifice despre instituțiile
locale (Botoșani), gama formelor de
contribuție a cenaclurilor și cercu
rilor literare la viața politico-educativă și artistică a satelor și ora
șelor unde își desfășoară activitatea
s-a lărgit considerabil. în concepția
multora, activitatea cercului literar
a încetat de a se reduce la „ședin
țele de lucru", căci, reactivind și
lărgind unele tradiții ale vieții cul
turale românești, ele sint nuclee cu
un mare rol popularizator, centre
nervoase ale unei activități multi
ple destinate unui public din ce în
ce mai larg. Pornind de la o foarte
matură evaluare a posibilităților
reale, a aptitudinilor învederate de
membrii lor, precum și de la ce
rințele educative din fiecare colec
tivitate, cu greu s-ar putea vorbi
despre o unică formulă de cenaclu:
în această privință, la consfătuirea
de la Focșani au fost înfățișate
multe experiențe valoroase, adevă
rate modele de implicare a cenaclu
lui in activitatea cultural-educativă
destinată colectivelor de oameni ai
muncii. O asemenea activitate des
chisă, cu fața către public a pre
zentat, bunăoară, Vasile Amarghioalei, de la clubul muncitoresc
„23 August" — Botoșani : Cenaclul
„Arthur Enășescu" este un cerc
literar, muzical și de artă plastică,
în cadrul căruia principala formă
de lucru este concursul. Lucrînd
mulți dintre ei înșiși în întreprin
dere, ca muncitori, ingineri, tehni
cieni, membrii cenaclului cunosc
bine realitatea secțiilor, problemele
producției, stadiul zilnic al realiză
rii sarcinilor, succesele obținute de

oamenii muncii din unitățile econo
mice ale municipiului. Ei participă,
prin concurs, la elaborarea progra
melor destinate brigăzilor artistice
din întreprinderi, scriu scenarii de
filme (68 de scurt-metraje, din care
2 au fost distinse cu premii la ulti
ma ediție a Festivalului național
„Cintarea României"). Rezultate
foarte frumoase au plasticienii ce
naclului, pictorii și graficienii ama
tori : pe lingă un număr considera
bil de expoziții itinerante cu lucrări
inspirate din activitatea în indus
tria și agricultura județului (C.A.P.,
S.M.A.), au conceput o așa-numită
„caravană caricaturistică", in care
talentul și eficiența educativă a de
senatorilor sint dublate, spre a fi
și mai revelatoare, de aciditatea
epigramiștilor. După rapide raidurianchetă in secții și ateliere, ei pre
gătesc și afișează o microexpoziție
satirică, în care, chiar la sfirșituf
schimbului din ziua respectivă, vi
zitatorii, respectiv „inspiratorii"
șarjelor, caricaturilor și epigrame
lor au posibilitatea să se privească
intr-o oglindă, care, dacă nu le face
mare „plăcere", se dovedește foarte
eficientă, stimulativă, mobilizatoa
re : aceste expoziții înfățișează pie
sele cu defecte de calitate, munci
torii care le-au executat, care s-au
abătut de la tehnologiile și docu
mentațiile de execuție. Ele repre
zintă un mod ingenios, rapid și
direct de a contribui la crearea unei
opinii de masă împotriva acelora
care împiedică desfășurarea nor
mală a producției, dau produse de
slabă calitate. Iată, deci, în ce con
stă forța educativă a unui cenaclu
ce și-a gindit activitatea în strînsă
legătură cu viața și munca oameni
lor, cu realitățile lor specifice. Este
un exemplu demn de urmat. In
tr-un chip asemănător gindesc me
nirea cenaclului și artiștii amatori
din Brașov, minerii din Valea Jiu
lui, membrii cenaclului „Chimistul
arădean" de la clubul combinatului
de îngrășăminte chimice. Sabin
Bodea, vorbind despre activitatea
cercului lor, arăta că la Arad există
o frumoasă tradiție : unirea forțe
lor din toate cenaclurile orașului
pentru realizarea unor manifestări
cultural-educative colective, desti
nate să omagieze prin cîntece și
versuri evenimente importante din
istoria poporului și a partidului. La
Bistrița, spunea Ion Moise, ce
naclul „G. Coșbuc" a organizat pînă
acum cinci ediții ale colocviului
interjudețean „Literatură și actua
litate", manifestare cu puternic
ecou educativ destinată unui mare
număr de oameni de diverse pro
fesii, iar la Bacău întîlnirile cu ci
titorii, deplasările celor opt cena
cluri in satele și comunele județu
lui sînt forme constante de activi
tate. Ce demonstrează aceste expe
riențe? Că, oferind o șansă de afir
mare talentelor autentice, cite
există, acest tip de cenaclu are mi
siunea de a ieși din cadrul îngust
al „ședinței de lucru" în întîmpinarea dorinței de cultură și instruire
a oamenilor muncii, de a-și valori
fica potențialul creator în formele
unui permanent dialog cu un public
larg, în manifestări de amploare, in
„aer liber". Foarte frumos exprima
această idee Din Florian, muncitor
la întreprinderea „Tractorul" din
Brașov : „Unii sînt prea grăbiți
să-și -finalizeze» bruma de talent
prin publicarea unei poezii în vreo
revistă. Dar finalizarea la care în
chip firesc aspiră fiecare ar trebui
să fie numai expresia valorii, iar
nu existența cenaclului să devină
condiția publicării. Este posibil ca
numărul celor ce scriu fără a avea
ce spune să fie excesiv de mare,
dar, în mod sigur, se publică prea
mult din ceea ce se scrie. După
opinia mea, sensul și specificul
existenței cenaclului literar îl re
prezintă legătura, de esență dialec
tică, cu publicul : creațiile cenaclu
lui nu trebuie să se «autonomizeze»
în gestul publicării, ci să se men
țină într-un contact viu, permanent
și direct cu publicul, «examinato
rul» cel mai exigent, hotărîtor pen
tru existența reală a unui cerc lite
rar de amatori, care nu-și poate
propune să fabrice scriitori".

O munca însuflețită,
pasionată, din care adesea
răsar viguroase creații
patriotice, revoluționare
Dezbaterile din cadrul consfătui
rii de Ia Focșani — organizate pe
secțiuni — au scos în evidență
maturitatea de gîndire a membri
lor cenaclurilor, creatori care își
asumă cu înaltă răspundere mi
siunea lor educativă — și din
rindul cărora, mulți, deosebit de
talentați, au de pe acum o „voce"

proprie, aduc un sunet proaspăt In
poezia și proza noilor generații :
Luca Onul (Bistrița-Năsăud), Maria
Mărgineanu (Alba), Adrian Aiul
Gheorghe (Neamț), Ana Fenoghen
(Tulcea), Constantin Alexandru
(Motru), Petre Cimpoeșu (Bacău)
ș.a. sînt autori de poezie și proză
ale căror creații despre realitățile
prezentului dovedesc o inspirată
mînuire a limbii române, forță
imaginativă, gîndire artistică vie și
originală. Citeva poezii patriotice
premiate la Focșani sint memora
bile, unele pagini de proză pre
zentate tot acolo sînt demne de
toată atenția. Insă chiar dintre cei
premiați, unii au supus aprecierii
juriului, pe lingă poezii foarte
frumoase, și altele proaste, simple
versificări. Aceasta arată că le lip
sește discernămîntul, confirmind
astfel opinia, aproape unanimă,
după care în momentul de față
una dintre cele mai grave lacune
a cenaclurilor o reprezintă absența
spiritului- critic, a viziunii anali
tice, a opiniei autorizate capabile
să asigure ședințelor de cenaclu,
precum si întregii lui activități, în
drumarea necesară. Se poate căuta
aici un răspuns la întrebarea ce
decurge din constatarea Măriei
Mărgineanu din Alba Iulia : de ce
In anumite cazuri cenaclistul re
nunță la cenaclu ? Probabil că
mulți nu renunță, ci „migrează"
spre alte cenacluri, în căutarea spi
ritului critic de care au nevoie cind
șimt că au cu adevărat ceva de
spus.
Evident, cenaclurile au nevoie
de conducători exigenți și cu jfersonalitate critică, dispunînd de au
toritate, care însă nu se atribuie, ci
se cîștigă. In general, cenaclurile
Iși îndeplinesc rolul de a încuraja
valorile, mai puțin au făcut pentru
descurajarea mediocrității, a veleitarismului, a lipsei de talent.
Este necesar, între altele, să se acorde o atenție mai mare și chiar
o parte mai substanțială din spațiul
pe care revistele îl consacră ama
torilor — creațiilor patriotice va
loroase ale acestora și mai puțin.
poeziilor epigonice, traversate de '
obsesii sau viziuni împrumutate.
Dezbaterile consfătuirii au arătat
că există o mare preocupare in
cenacluri față de condiția poeziei
patriotice, față de racordarea la
comandamentele actualității noas
tre socialiste. Acești creatori se
străduiesc, unii cu mult talent, să
adbcă în lucrările lor spiritul epocii in care trăim, mesajele înalte
ale istoriei patriei, sensibilitatea și
specificul poporului. în afară de un
ajutor mai substanțial din partea
criticii literare, a scriitorilor consacrați și a revistelor, o formă efi
cientă de a spori discernămîntul și
calitatea in creația cenaclurilor o
constituie, fără îndoială, nume
roasele concursuri literare, jude
țene și interjudețene, organiza
te anual sau la cițiva ani o
dată. Unii au susținut că ele
sînt chiar prea multe, că exis
tă o „inflație" de concursuri, ceea
ce echivalează cu devaloriza
rea lor, cu pierderea rolului lor
stimulativ : diminuarea sau dis
pariția funcției lor competitive. în
multe cazuri, concursurile au de
venit pretexte pentru lansarea fără
discernămînt a unor autori lipsiți
de har. Este de asemenea probabil
că unele concursuri au devenit un
fel de victime ale veleitarilor, ocolindu-i astfel pe cei merituoși, care
au ceva de spus. Și poate că trans
formarea, în rare cazuri, a intran
sigenței unora în intoleranță față
de valori se datorează nu în mică
măsură „încurajării" lor prin con
cursuri prost organizate și îndru
mate, întreceri* formale, din care
spiritul critic, discernămîntul au
dispărut Cu desăvîrșire pentru a
cîștiga veleitarii, dintre care se re
crutează viitorii intoleranți. Ar fi
poate necesar să se treacă nu atît
la desființarea, ci la diversificarea
lor mai accentuată : se pot face
concursuri de poezie patriotică,
altele destinate textelor de brigadă
sau epigramiștilor, liricii de dra
goste și chiar... pastelului ori „poe
ziei mării". în orice caz, pe teme
precise, mai riguros determinate.
Cu alte cuvinte, să se redea con
cursului demnitatea pe care o me
rită, funcția lui proprie : nu numă
rul lor este prea mare, ci formele
sub care se desfășoară sînt prea
uniforme,' lipsite de fantezie și
discernămînt. în fond, creația ama
torilor, oameni ai muncii, merită
oricite eforturi în această direcție,
ei întelegind prea bine că nu atît
în coloanele unei publicații, ci în
inimile și în conștiințele acelora
cărora li se adresează, cu emoție
și sinceritate, urmează a sădi rodul
muncii lor pasionate.

C. STĂN2SCU
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40 DE ANI DE MARI IZBlNZI '

Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea.
Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

MAURITIUS

PHENIAN
Am aflat cu tristețe despre încetarea din viață a tovarășului Kim Ir,
membru al Prezidiului Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului
Muncii din Coreea, vicepreședinte al Republicii Populare Democrate Coreene,
prieten al poporului român. Vă exprim cele mai profunde condoleanțe pen
tru această grea pierdere iar, prin dumneavoastră, familiei îndoliate, senti
mentele mele de compasiune.

[oamenii

Il. SCRISORI DE LA CITITORII „SC1NTEIT
O întreprindere demnă de numele său

clusiv pe terțe piețe, a schimburilor
comerciale și tehnico-științifice, pre
cum și a altor forme de colaborare
reciproc avantajoasă.
In timpul șederii în țara noastră,
oaspetele a vizitat unități economi
ce, obiective turistice și soclal-culturale din Capitală și din județul
Brașov.

întreprinderea „23 August" din
Satu Mare ocupă un loc distinct in
panorama industrială a județului,
atit prin specificul produselor, cit și
prin gradul inalt al dotării tehnice.
Destinele întreprinderii, care pro
duce o largă gamă de mașini și alte
articole casnice, destinele muncito
rilor săi șînt strins legate de data
memorabilă înscrisă pe frontispiciul
ei, dată care a deschis larg drumul
prefacerilor înnoitoare, revoluționa
re pe aceste meleaguri, ca șt in în
treaga țară. In anii imediat urmă
tori, fabrica a renăscut din cenușă.
In 1948 aici se produceau vase din
tablă și din fontă emailate. Un an
mai tirziu au intrat in fabricație vagonetele pentru mină.
Anul 1965 se înscrie în istoria în
treprinderii ca un an deschizător
de largi perspective de dezvoltare,
prin trecerea la înfăptuirea unui
important program de investiții.
Perioada 1965—1984, de cînd în frun
tea destinelor patriei noastre se află
tovarășul Nicolae Ceaușescu, este
cea mai fertilă și pentru întreprin
derea noastră. In acest răstimp s-au
refăcut toate vechile ateliere, a
crescut gradul de înzestrare tehni
că, au intrat in producție produse
noi, cu parametri tehnico-funcționali superiori, cu forme moderne,
care să satisfacă pe deplin cerințele
pieței interne și externe. Exportul
a înregistrat, an de an, o continuă
creștere, atingind, anul trecut, va
lori de 300 milioane lei, iar in acest
an exportul de aparate de gătit cu
gaze și de sobe de încălzit repre-

★

Consiliul General al Frontului De
mocratic din Republica Populară So
cialistă Albania a transmis o tele
gramă de mulțumire Consiliului Na
țional al Frontului Democrației și
Unității Socialiste, pentru condoleanțele trimise în legătură cu decesul
tovarășului Myslim Peza, vicepre
ședinte al Consiliului General al
Frontului Democratic din Albania.

A apărut „ ERA SOCIALISTĂ" nr. 5/1984
vorul propășirii economico-sociale a
patriei noastre" de Traian Lazăr ;
„Concepția României, a președinte
lui Nicolae Ceaușescu privind edifi
carea unui sistem trainic de securi
tate în Europa" de Valentin Lipatti;
„Teoria -descurajării nucleare» și
imperativul salvgardării păcii" de
Corneliu Bogdan și Gabriela Monafu ; „Informatica și promovarea
metodelor moderne în conducerea în
treprinderilor" de Marietta Manea.
Revista publică dezbaterea cu tema
„Rolul dreptului socialist în condu
cerea vieții social-politice" și rubrica
„Cărți și semnificații".
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10,00
10.30
11.35
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12.30
13.15
14,10
14.40
14,55

DUMINICA, 11 MARTIE
PROGRAMUL 1
8.30 Teleșcoală. Să rezolvăm împreu
nă. Consultații pentru elevii cla
sei a VlII-a
8,00 Almanahul familiei
9.30 De strajă patriei
10,00 Muzica pentru toți
10.30 Viața satului ® Calendarul agri
cultorului • Pentru 6,8 milioane
tone legume de cîmp t • Satul
românesc din perspectiva noii re
voluții agrare • Programul unic
— stimulent puternic de creștere
a producției agricole in gospodă
riile populației • Melodii popu
lare, interpreți preferați
11,45 Lumea copiilor • 12,30 Telefilmoteca de ghiozdan : „Arabela“ (co
lor) — episodul 2
13,00 Album duminical. Din cuprins :
Telex; versuri, muzică ușoară șl
populară, reportaje, filme docuL
mentare, desene animate. Telesport (ora 15,30) — Fotbal : Uni
versitatea Craiova — Sportul stu
dențesc. Transmisiune directă de
la Craiova
18,20-IWlcul ecran pentru ed mid
18,40 Muzică populară
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • Sport
19,20 Concertul extraordinar a! forma
țiilor muzicale ale Radiotelevlziunll române pentru oamenii muncii
din municipiul Buzău
30,00 Teleclnemateca : „Julie si Frank*
21.30 Cintec de primăvară
21.50 Telejurnal • Sport
22,00 închiderea programului

16.35
17,00
18.30
19,00
19.20
.19,50
20,05

21,00
21.20
21.50
22,00

Veche vatră
de cultură,
nouă vatră >
industrială

Multă vreme, Beiușul a fost cu
noscut doar pentru vestitul său
gimnaziu ctitorit de marele și lumi
natul cărturar patriot Samoil Vul
can. A rămas, desigur, și azi un
oraș al școlarilor, al unei eferves
cente vieți culturale, dar aceasta
este doar una din trăsăturile lui ca
racteristice.
Cine cobora, în urmă cu 20 de
ani, in gara bătrinei urbe avea in
față panorama unui loc gol ca-n
palmă, întins pină-n lunca Crișului
Negru. Astăzi insă vizitatorul des
coperă in acel loc o tinără, dar im
punătoare platformă industrială.
„Cap de coloană" este fabrica de
mașini-unelte. Alături, în plină
dezvoltare, fabrica de mobilă, unde
lemnul coborit din Munții Bihoru
lui și Pădurea Craiului se metamor
fozează, grație măiestriei a mii de
muncitori, în garnituri ce imbtnă
utilul cu frumosul și care și-au cîștigat deja un bun renume atit in
țară, cit și peste hotare.
Beiușenii mai virstnici evocă,
uneori, liniștea de adevărată si
hăstrie a orășelului de odinioară și
povestesc că la naționalizare orașul
avea... un singur inginer. Azi are
Ioan GHEORGHE
peste 70 ! Dar și noi, cei mai ti
tehnician, responsabilul cabinetu
neri, știm că in 1965 Beiușul n-avea
lui tehnic al întreprinderii „23
nici o întreprindere republicană, nu
August" Satu Mare
exporta nimic. Or, in prezent, în
treprinderile din Beiuș livrează ma
șini-unelte, mobilă, alte produse
chiar și unor exigenți parteneri din
Olanda, Belgia, R.D.G., Elveția, Un
dubla, va avea 10 000 de aparta
garia, Franța, Uniunea Sovietică,
mente.
S.U.A., Grecia etc.
Procesul de modernizare a orașu
Un moment de referință în aceas
lui il găsești astăzi.și in noile car
tă dezvoltare a oralului, in noua sa
tiere „Viziru I", „Viziru II" și „Vi
cronică, a înscris vizita din 1977 a
ziru III", „Obor", „Radu Negru",
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Cu
„Calea Călărașilor". Recent, s-a
rând după acest eveniment de
deschis un nou front de lucru pe
neuitat avea să răsară și să fie pusă
„Calea Dorobanților", unde, chiar
in funcțiune moderna fabrică de
in primăvara aceasta, se vor preda
mașini-unelte, in vreme ce fabrica
la cheie beneficiarilor primele apar
de mobilă a ajuns să-și dubleze
tamente.
capacitatea. Așezarea din care altă
Nu vă pot ascunde un sentiment
dată oamenii plecau in toate cele
de firească mindrie. Motivul 7 In
patru zări in căutare de lucru și-a
toate aceste construcții se regăsește
adunat fiu la locul de baștină. Și
și o părticică din munca mea, o
asta spune mult.
parte importantă din munca colegi
Dar cine vrea cu adevărat să cu
lor mei de la șantierul de instala
noască Beiușul de azi trebuie să ză
ții. Aș asemui șantierele noilor
bovească negreșit in inima lui, aco
blocuri, ale Brăilei de azi cu tun fa
lo unde cochetele blocuri de pe
gure, în. ca.ra muncesc cu hărnicie , Aleea Moților adună in arhitectura
eleva mii de constructori. Iată
lor „o geometrie dulce, împăcată
doar numele citorva constructori, ■ cu sine", cum șpune un poet, un
care..in ultimii trei ani^ffllitwinde
fiu al ■ locurildr.'’ Să admire apoi
alții, au urcat de pe locul III pe
ansamblurile de locuințe din aleea
locul I in competiția muncii de la
Podișului ori de pe strada Aurel
Vlaicu, să facă cunoștință cu loca
I.J.C.M. Brăila : Ion Balaban, Con
tarii apartamentelor de aici. Va
stantin Constantin, Cornel Vlad,
putea constata atunci ce profund
Prlcop Roșea. Sînt oameni care ma
s-au schimbat condițiile de viață
nifestă o atitudine înaintată față
ale noastre, ale cetățenilor din Be
de muncă, de bunurile materiale
iuș, că orașul s-a înscris hotărit pe
încredințate.
calea unor luminoase innoiri, odată
cu întreaga țară.

.

Brăila, pe timpuri o cetate puter
nică, este un oraș cu o virstă 'de
multe sute de ani. Astea le știam
și eu, care sînt buzoian de loc.
M-am strămutat aici, la Brăila,
în urmă cu 18 ani. Știu bine
cum arăta Brăila atunci cînd
am venit, in 1966. Era in curs de
finalizare construcția unui cartier
nou, „Hipodrom", și începuseră lu
crări de sistematizare intr-un alt
cartier, Viziru. Brăila începuse deja
să se profileze ca un adevărat șan
tier. Acum s-ar putea spune că mai
mult de jumătate din vechiul oraș
este de nerecunoscut. Au apărut
alte și alte cartiere noi, ansambluri
noi de locuințe. Iată citeva : car
tierul muncitoresc „Progresul", care
s-a născut efectiv in urma indica(iilor tovarășului Nicolae Ceaușescu.
Secretarul general, al . partidului .
venise la noi intr-o vizită de luiți constatase că in apropie- ;■
rea întreprinderii de utilaj greu
„Progresul" erau foarte multe lo
cuințe vechi, modeste, in contrast
cu gradul de dezvoltare la care
ajunsese întreprinderea. Ca răspuns
concret la indicațiile sale, astăzi, in
această zonă a orașului există un
microoraș muncitoresc, cu peste
6 000 de apartamente și peste 20 000
de locuitori, cam o treime din cit
avea întreaga Brăilă de odinioară.
Iar lucrările continuă, incit, in finai, cartierul aproape că se va

Victor POPA

maistru principal,
întreprinderea județeană
de construcții-montaj Brăila

Gheorghe MORUT

frezor la Fabrica de mașinl-unelto
Beiuș

Constructori-temerari care inalță cel mai mare obiectiv economic din istoria județului Alba
(Urmare din pag. I)

k.

zintă peste 70 la sută din producția
întreprinderii.
S-a dezvoltat o amplă mișcare de
invenții și inovații; marea familie
a inventatorilor și inovatorilor de
la noi numără peste 1 100 munci
tori, maiștri, ingineri. Au fost re
alizate și aplicate pină acum în
producție 1 400 de invenții și inova
ții, cu o eficiență economică de
peste 140 milioane lei. Practic, la
noi, tot al treilea muncitor este un
inovator.
Neapărat trebuie să arătăm că
inimosul colectiv al 'întreprinderii
noastre, format din români, ma
ghiari, germani, trăiește intr-o
strinsă și pilduitoare unitate Și
frăție. Printre cei care au avut și
au o contribuție hotăritoare la
crearea și afirmarea bunului renu
me al întreprinderii noastre se nu
mără Gheorghe Mare, Andrei Silaghi, Nicolae Zaharia, Adalbert
Fecser, Francisc Urban, Elena Pe
trie, Francisc Apai, maiștrii Mihai
Săveanu, Gheorghe Pop, Al. Wag
ner, Ioan Chiș, Ștefan Cardoș, Ilie
Pârău, inginerii loan Avram, losif
Tasi, Tiberiu Boitor, Mihai Mureșan, Ferdinand Munkhardth șt
mulți alții.
Și putem spune că muncitorii și
tehnicienii întreprinderii sint ferm
hotăriți să onoreze prin rezultatele
in muncă numele întreprinderii,
nume de onoare și cinste.

j

Tinerețea unei cetăți multiseculare

LUNI, 12 MARTIE

PROGRAMUL 2
0,00 Din marea carte a patriei. „Cite
sate românești, atițla Horea sînt"

r

Bucuriile muzicii. Enesclana
Din țările socialiste
Muzica ? ...nimic mal simplu !
Film serial : „Jean Christophe" —
episodul 6
Scena și ecranul
Mic dicționar de operă și balet
Noi și copiii noștri — reportaj
Ritm și melodie
Teatru TV : „Ultima repriză" de
ștefan Berciu. Regla artistică :
Nae Cosmescu
Desene animate : Sindbad mari
narul
Serată muzicală TV. Noutăți filmograflce (IV)
Orizont cultural. Literatura româ
nă Ia dimensiunile prezentului so
cialist
Telejurnal
Telerama
Instantanee
Seară de operă î „Boema" de
Puccini (I)
România pitorească
Jaz in nocturnă
Telejurnal
închiderea programului

20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Orizont tehnico-ștllnțific
20.40 A patriei cinstire — emisiune de
versuri
20.50 Pentru un zimbet de copil — re
portaj
21,05 Din cele mal frumoase cîntece —
cu Tudor Gheorghe
21,25 Film românesc In seria! (color).
Ecranizări după opere literare.
„Codin". Ultima parte
21,45 Stop-cadru pe mapamond. O ima
gine caleldoscoplcă a lumii de
astăzi, a realităților planetei noas
tre
22,00 Capodopere, mari interpreți
22.15 Telejurnal (parțial color)
22.30 închiderea programului

MUNCII CONSTRUCTORI Șl CRONICARI DE ISTORIE NOUĂ |
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zilei

Sub genericul „Epoca profundelor
transformări revoluționare" revista
publică articolele : „Strategia parti
dului nostru privind trecerea Româ
niei la un nou stadiu de dezvoltare
economică" de Manea Mănescu ;
„Substanța ideii" de Dumitru Popes
cu ; „Actul istoric de la 23 August
1944 — rezultat al luptei îndelungate
a poporului român pentru libertate,
independență și progres social" de
Mircea Mușat ; „Progresul neîntre
rupt al agriculturii socialiste" de
Grigore Obrejanu.
In continuare sînt publicate arti
colele : „Proprietatea socialistă — iz

forțele și alte citeva județe.
In tradiția primelor șantie
re naționale, care au urnit
munții din loc. Sabin Pandor, activist al comitetului
județean de partid Alba,
fost băieș la Baia de Arieș,
moț ca toți moții, care a
lucrat atunci in comanda
mentul acțiunii, nu uită să
precizeze :
— Și aici a dat roade con
cepția revoluționară a tova
rășului Nicolae Ceaușescu
despre modul în care tre
buie înfăptuită întrajutora
rea muncitorească. Datorită
acțiunii „Cupru — Roșia
Poieni" am ajuns în acest
punct de zăcămint. In vara
anului 1983 a început ex
ploatarea în microcariera
de la cota 940.
Acum nu mal este forfo
ta de Scum doi ani. In mi
cro arieră un excavator
mușcă metodic din zăcămîntul roșietic. In muntele
drapat in trepte microcarie
ra pare o incizie. Un exca
vator gigant fabricat la
„Progresul" Brăila se află
in montaj.
De la Ruginlș la Fintînele, distanța nu-i mare. In
viitor minereul aici va fi
adus, in incinta de sfărîmare. Acum se lucrează la
montaj. Pilonii halei concasorului, confecționați la
I. M. Aiud, au .fost ridicați
pe verticală.
— La 1 iunie lucrarea
trebuie Încheiată, și pe aici

vorba-i vorbă, chiar dacă,
se zice, că-i cam rară. Dar
asta-i altă treabă, ne spu
ne șeful de Iot subinginerul
loan Tamaș. Lucrăm aici
din 1982. Sub hală se află
o altă construcție. Mii de
metri cubi de beton am
turnat ca să ajungem la su
prafață. Concasorul montat
aici are' o capacitate de
prelucrare impresionantă :
milioane de tone minereu
pe an. Sîntem 36 de bărbați
hotăriți să încheiem la
vreme ce avem de făcut.
Dedesubt se află gura de
alimentare a benzii rulante
care va transporta minereul
de la incinta de sfărîmare
la uzina de preparare de
pe Dealul Piciorului. Tra
seul e lung. Subteran. Doar
două viaducte vor scoate
banda rulantă Ia lumină.
— Mai avem de realizat
citeva sute de metri de tu
nel, ne pune în temă ing.
Dorel Lupu, șeful sectoru
lui lucrări miniere din
combinat, „șeful tunelului"
cum il știu toți pe șantier.
Tunelul 1 și tunelul 2 au
fost executate. Tunelul 3 îl
asaltăm pe cinci fronturi.
Viteza de Înaintare este
bună. Ținem cu dinții de
grafic.
Urcăm spre uzina de pre
parare din Dealul Picioru
lui. Șoseaua parcurge nu
meroase meandre, lungind
drumul. Prin viitorul tunel,
minereul va avea cale
dreaptă. Pe lingă noi trec
mașini uriașe încărcate cu

BURRENCHOBAY

Guvernator general al statului Mauritius

Secretar general al Partidului Comunist Român,
Președintele Republicii Socialiste România

în perioada 8—11 martie, a vizitat
țara noastră Jean Le Garrec, secre
tar de stat pe lingă primul ministru
al Republicii Franceze, însărcinat cu
problemele planului și amenajării
teritoriului.
Oaspetele a avut convorbiri cu
președintele Comitetului de Stat al
Planificării, Ștefan Birlea, și cu mi
nistrul finanțelor, Petre Gigea, în
cadrul cărora au fost discutate pro
bleme referitoare la dezvoltarea re
lațiilor economice dintre România și
Franța, în vederea găsirii unor noi
căi și modalități de lărgire și diver
sificare continuă a acestora, în con
formitate cu acordurile și înțelege
rile stabilite la nivel înalt.
S-a apreciat că există posibilități
multiple pentru extinderea în conti
nuare a cooperării în producție, in-

Excelenței Sale
Domnului DAYENDRANATH

SUB STINDARDUL PARTIDULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

Cronica

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A STATULUI

minereu. La volan sint moți
care s-au intors acasă che
mați de glie și datorie :
Petru Simina din Cluj-Napoca, Cornel David din
Hunedoara, Dumitru Vădan
din Deva. Intr-un schimb,
mașinile transportă sute de
tone de minereu. Se lucrea
ză în două schimburi pen
tru alimentarea stației pilot
de preparare (intrată în
funcțiune înainte de termen
în iunie anul trecut). Toți
li spun „Uzina mică", deși
capacitatea ei de prelucrare
este mai mare decît a uzi
nei de repreparare de Ia
Baia de Arieș. în „uzina
mică" a dispărut atmosfera
de șantier. Morarul Virgil
Napău, care, după 30 de ani

de muncă la uzina de pre
parare de la Gura Roșiei,
a venit pe Dealul Picioru
lui, ne spune :
— Ne bucurăm că noi,
aici, în stația pilot am dat
țării primele cantități de
cupru de la Roșia Poieni.
Noi am fost la „botezul"
zăcămîntuluL ,
Pe linia de flotare, în
mina preparatorului Ale
xandru Man zărim șaitrocul din lemn. Vechea sculă
a băieșilor de pe Arieș par
că valsează între degetele
preparatorului. Urmărim această mișcare moștenită
de Ia strămoși. Pe o mar
gine ,a sculei se depune,
spălat de apă, concentratul

de cupru de culoare cenușiu-verzuie.
Lingă „uzina mică" se află în construcție „uzina
mare". Un colos. Primele
două linii de preparare vor
intra in funcțiune chiar în
acest an. Acesta va fi exa
menul cel mare. Deocamdată, în hală a fost mon
tată parțial doar moara cu
bile. Moara autogenă întîrzie să pornească de la fur
nizor — întreprinderea de
mașini grele București. Di
rectorul Grupului de șan
tiere Abrud al T.C.M.M.
București, inginer Constan
tin Novac, simte presiunea
timpului. Pentru construc
tori, în anii cu „pif" (pu
nere în funcțiune) aceasta-i
starea de optim randament.
— Avem forțe, se lucrea
ză fără răgaz la montaj, dar
ne mai încurcă unii furni
zori, spune interlocutorul.
Ba nu trimit Ia vreme uti
lajele, ba le expediază in
ordinea inversă fluxului de
montaj. Uneori nu putem
monta tone de utilaj pentru
că nu ne-au fost trimise
citeva kilograme de șuru
buri. Vom lăsa aici, în ini
ma Apusenilor, o platformă
industrială care stă in cum
pănă cu măreția munților.
Privită de la Obirșia Fu
riilor, platforma de pe Dea
lul Piciorului pare o ma
chetă. In stingă, platforma
industrială: „uzina mică"
și viitoarea „uzină mare".
Viaductul pe care banda
rulantă va aduce minereul

In depozitul uzinei de pre
parare seamănă cu o jumă
tate de pod. în dreapta —
platforma socială : două
blocuri de locuințe pentru
Intervenții (in final vor fi
patru), laboratorul, grupul
social (spălătoria, călcătoria etc.), cantina inaugura
tă în decembrie 1983 (care
poate oferi 1 200 mese pe
zi)...
între Ruginiș și Curmă
tura planează maiestuos un
vultur. Văd pentru prima
dată această pasăre in me
diul ei natural. Iacă, nu
mai este aici stăpin ab
solut.
— Vulturii sint „vecinii"
noștri. Munca ne-a adus
lingă ei, ne-am obișnuit cu
ei — ne spune, la despăr
țire, ing. Francisc Zlăgneanu. Mai înainte m-ați în
trebat dacă aici la Roșia
Poieni avem și... roman
tici. Dv. ce credeți ? Oare
numai pentru retribuția lor
lunară să fi urcat să lucre
ze aici Ion Tamaș din Vi
dra, ing. Dorel Lupu și
Viorel Lazea din Bucium,
Virgil Napău din Abrud,
Alexandru Man din Mușca,
Nicolae Bar din Cărplniș ?
Asta o puteau obține ori
unde. Dar ca oameni ai lo
cului au ținut să fie prezenți unde-i mai greu, să
se știe părtași la primeni
rea meleagului natal cu
binefacerile industriei. De
aceea muncesc aici, în
munți, la înaltele cote ale
răspunderii și hărniciei...

.
, PORT LOUIS
Cu prilejul celei de-a XVI-a aniversări a proclamării independentei sta
tului Mauritius, vă adresez felicitări cordiale și cele mai bune urări de sănă
tate și fericire personală, iar poporului mauritian prieten, pace, progres și
prosperitate.

*

NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
La 12 martie, poporul statului
Mauritius sărbătorește Împlinirea a
16 ani de la proclamarea inde
pendenței sale, ceea ce a pus capăt
unei lungi perioade de dominație
colonială și a deschis o nouă pagi
nă în existența frămîntată a aces
tei țări.
Stat situat în regiunea de vest a
Oceanului Indian, Mauritius cuprin
de un grup de insule de diferite
mărimi, avînd o suprafață totală de
2 100 kmp și o populație de apro
ximativ 900 000 de locuitori, care se
ocupă în principal cu agricultura ;
se cultivă ceai, tutun, cereale și
mai ales trestie de zahăr (care
asigură 90 la sută din veniturile ob
ținute din export).
In dorința de a lichida grelele ur
mări ale anilor de dominație colo
nială, care condamnaseră țara la
monocultură, autoritățile de la Port
Louis manifestă o preocupare deo
sebită pentru diversificarea econo
miei naționale și valorificarea tutu
ror resurselor țării. Alături de cele

peste 20 de fabrici de zahăr, cu o
producție anuală de 800 000 tone, au
fost înălțate în ultimii ani între
prinderi de îngrășăminte chimice,
textile, de mobilă, o rafinărie de
țiței și, recent, o fabrică pentru
obținerea din reziduurile industriei
zahărului de alcool destinat ali
mentării autovehiculelor. Succese
evidente au fost obținute, totodată,
în direcția valorificării resurselor
hidroenergetice.
• Prieten apropiat al popoarelor
care au pășit pe calea dezvoltării
de sine stătătoare, poporul român
urmărește cu simpatie eforturile
depuse de poporul din Mauritius pe
calea făuririi unei vieți noi și a
consolidării independenței. Româ
nia a stabilit in 1974 relații diplo
matice cu statul Mauritius. Dezvol
tarea relațiilor de prietenie și co
laborare dintre România și statul
Mauritius corespunde pe denlin in
tereselor celor două țări și popoare,
cauzei păcii și înțelegerii interna
ționale.

Reducerea consumurilor materiale
(Urmare din pag. I)

planurile — In producție, cercetare
și proiectare. Dar tot atit de adevă
rat este că în realizarea unor pro
duse s-au Înregistrat o serie de
depășiri de consumuri energetice
și de materii prime, ceea ce in
fluențează negativ nivelul cheltu
ielilor materiale de producție într-o serie de unități economice și
bunul mers al aprovizionării eu une
le materii prime și materiale. Aces
te lipsuri se datoresc, în bună mă
sură, neajunsurilor existente in acti
vitatea de modernizare a unor pro
cese de fabricație, în gospodărirea
resurselor, in respectarea disciplinei
tehnologice. Iată de ce, in spiritul
exigențelor formulate recent de co
mitetul Politic Executiv al C.C. al
P.C.R., organele și organizațiile de
partid, organele de conducere colec
tivă din întreprinderi, centrale și
ministere au obligația de a analiza
neintirziat cauzele acestor situații șl
’ de a acționa energic, prin măsuri
eficiente și cuprinzătoare, pentru li
chidarea grabnică a neajunsurilor,
pentru încadrarea strictă a fiecărui
produs în consumurile normate de
materii prime, materiale, energie
electrică și combustibil, pentru înlă
turarea oricărei risipe.
în toate unitățile economice se
cer intensificate preocupările in
scopul realizării unor consumuri ma
teriale și energetice comparabile nucu propriile realizări, de multe ori
Demobilizatoare, ci cu nivelul celor
mai bune realizări pe plan mon
dial. în ce produse se concretizează
tona de materie primă ? Cit se obți
ne din materiile prime ți materia
lele care intră In procesele de fabri
cație ? Sînt întrebări fundamentale
la care trebuie să se răspundă In
fiecare moment, in fiecare întreprin
dere și la fiecare loc de muncă. Și
este evident că,
fără aplicarea riguroasă a
programelor de asimilare a pro
duselor noi ți de reproiectare a
celor aflate in fabricație, fără
promovarea celor mai avansate
tehnologii și perfecționarea ce
lor existente, nu poate fi vorba
de progrese reale și durabile in
valorificarea superioară a ma
teriilor prime ți materialelor, in
reducerea cit mai substanțială a
consumurilor materiale și ener
getice.
în același timp, nici un moment
nu trebuie să se piardă din vedere
că producția planificată trebuie să
se realizeze In limita normelor de
consum și a cantităților de materii
prime, materiale, energie și combus

vremea
Timpul probabil pentru intervalul
cuprins intre 11 martie, ora 20 — 14
martie, ora 20. In țară 1 Vremea va fi
rece in cea mal mare parte a țării.
Cerul va fi variabil, mai mult acoperit
la începutul intervalului, cînd vor că
dea precipitații mal ales sub formă
de ninsoare, apoi precipitațiile se vor
restringe ca arie. Vintui va sufla slab

tibil stabilite. De aceea, respectarea
cu rigurozitate a disciplinei consumu
rilor trebuie să devină o lege de
fier în activitatea fiecărei întreprin
deri și lucrător ; nimănui nu i se
poate elibera in plus o cantitate de
materiale pentru acoperirea consu
murilor suplimentare determinate de
neîncadrarea in normele de consum
aprobate.
Mii și mii de tone de materii pri
me și materiale pot fi economisite
printr-un înalt spirit gospodăresc,
prin stabilirea unor răspunderi clare
și precise în folosirea fiecărui kilo
gram de materie primă, fiecărui kilowatt-oră de energie electrică, fie
cărui kilogram de combustibil, prin
lichidarea fermă a risipei. De bună
seamă, măsurile tehnice și organi
zatorice stabilite in fiecare între
prindere au o influență apreciabilă
asupra reducerii consumurilor ma
teriale ți energetice. Dar ele îșl vor
putea demonstra din plin eficiența
numai prin
participarea permanentă a Între
gului colectiv, a fiecărui om al
muncii Ia aplicarea în producție
a soluțiilor stabilite, la asigu
rarea unui riguros regim dc eco
nomii. in fiecare secție, la fiecaro
mașină și Ioc de muncă.
Iată un cîmp vast de acțiune pentru
. organizațiile de partid și sindicat
din toate Întreprinderile. Stă in
. puterea lor să găsească șl să pro
moveze formele cele mai concrete,
atractive și mai * convingătoare ale
muncii politico-educative pentru În
tărirea răspunderii fiecărui comunist,
a fiecărui om al muncii față de gos
podărirea cu maximă grijă a mate
riilor prime și materialelor, a ener
giei electrice și combustibilului. Tot
odată. ele sînt chemate să acționeze
stăruitor pentru cunoașterea ex
perienței înaintate, a inițiativelor va
loroase apărute in acest domeniu șl
generalizarea rapidă a acestora.
Putem și trebuie să diminuăm mal
mult, mai substanțial consumurile
materiale ți energetice pe unitatea
de produs ! Putem, pentru că avem
un puternic detașament de munci
tori și specialiști care și-au dovedit
și își dovedesc înalta lor competentă
și spiritul lor inventiv ; putem, pen
tru că dispunem de o puternică și
modernă bază tehnică, atit în institu
tele de cercetare și inginerie tehno
logică, cit și în întreprinderi. Și tre
buie să ne înrolăm hotărit în acest
efort de diminuare continuă și sub
stanțială a consumurilor materiale,
pentru că aceasta are un rol major
în sporirea eficienței economice, în
creșterea mal rapidă a venitului na
țional și ridicarea, pe această bază,
a bunăstării noastre.

pină la moderat, cu unele intensifi
cări din nord șl est. Temperaturile
minime vor fi cuprinse intre minus
8 și plus 2 grade, local mal coborite
in jumătatea de nord a țării, iar cele
maxime intre minus 2 și plus 8 grade.
In București : Vremea va fi in general
rece, cu cerul mal mult noros. Vor
cădea precipitații sub formă de ploaie,
lapoviță și ninsoare. Vînt moderat, cu
intensificări de scurtă durată. Tempe
raturile minime vor oscila intre minus
3 și zero grade, iar cele maxime între
2 șl 5 grade. (Corneliu Pop, meteoro
log de serviciu).

ȘTIRI SPORTIVE
BOX. Mîine, Începe la Palatul
sporturilor și culturii din Capitală
turneul de box pentru „Centura de
aur", la care alături de sportivii ro
mâni vor lua parte pugiliști din alte
15 țări — Bulgaria, R.P.D. Coreeană,
Cuba, Egipt, R.D. Germană, R.F.
Germania, Irak, Italia, Iugoslavia,
Japonia, Mongolia, Polonia, Siria,
Turcia și U.R.S.S.
Programul galelor : luni — ora 18 ;
marți, miercuri și joi — cite două
reuniuni, de Ia orele 15,30 și 18,30 ;
vineri — semifinalele, de la orele 16

ți 19 ; duminică — finalele de la
ora 10.
FOTBAL : Meciurile etapei a
XXII-a se vor juca astăzi, de la ora
15,30. La Craiova va avea loc der
biul Universitatea — Sportul studen
țesc. în celelalte partide : Dinamo —
Dunărea ; Rapid — Chimia, Politeh
nica Iași — Steaua ; F.C. Argeș —
F.C. Olt ; F.C. Baia Mare — Corvinul ; Jiul — F.C. Bihor ; C.S. Tîrgoviște — S.C. Bacău ; Petrolul —
A.S.A.

X

teatre
© Teatru] Național
(14 71 71, sala
mică) : Ploșnița — 10; Comedie de
modă veche — 15; Zbor deasupra
unui cuib «de cuci — 19,30; (sala „Ion
Vasilescu*4, 12 27 45) : Examenul — 15;
Idolul și Ion Anapoda — 19,30; (sala
Atelier): Act venețian — 10,30; Harap
Alb — 19; (sala Batiștei) : Intre patru
ochi (B) — 19.
© Filarmonica
„George
Enescu*4
(15 68 75, Ateneul Român) ; Concert
educativ pentru elevi. Dirijor : Aurel
Niculescu. Solistă : Amelia Mihalcea
— 11.
0 Opera Română (13 18 57) : Motanul
încălțat — 11; Nunta lut Figaro — 18.
• Teatrul de operetă
(14 80 11) :
Băiatul și paiele fermecate — 10,30;
Victoria și-al el husar — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra4*

(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Luna dezmoșteniților — 10; Amintiri
— 15; Gustul parvenirii — 19; (sala
Grădina Icoanei, 12 44 16) ; Răceala —
10; Anecdote provinciale — 15; O zi
de odihnă — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
— 10,30; Ivona, principesa Burgundiei — 18.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop
pe autostradă — 10,30; Politica —
19,30.
0 Teatrul de comedie
(16 64 60) :
Turnul de fildeș — 10; Măseaua de
minte — 15; Pețitoarea — 19.
0 Teatrul „C. I. Nottara44 (59 31 03,
sala Magheru) : Micul infern — 10;
Mița in sac — 15; Jocul de-a vacanța
— 19,30; (sala Studio) :
Trăsura ta
scară — 10,30; Pensiunea doamnei
Olimpia — 15; Inele, cercei, beteală
— 20.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Anunț Ia mica publicitate
— 10; Serenadă tlrzie — 15; Jean, fiul
lui Ion — 10,30; (sala Giuleștl,

18 04 85) : Dragostea prințesei — 10;
Hotel „Zodia gemenilor44 — 19.
• C.C.E.S. (la Palatul sporturilor si
culturii) : Concert-concurs de creație
de muzică ușoară românească. Con
certul laureaților — 18.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase“
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al
Il-lea — 11; Doctore, sint al dv. —
19,30; (sala Victoria, 50 58 65) : Va
canță la... București — 16; 19,30.
0 Ansamblul
„Rapsodia
română4*
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10,30; Cînt de drag și voie bună
— 19.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Arca bunei speranțe — 11; Se caută
o stea — 18,30.
0 Teatrul „Ion Creangă44 (50 26 55) :
Albă ca zăpada și cei 7 pitici — 10,30;
Spectacol de muzică și poezie — 17;
19,30; (la sala „Sf. Sava“) : Trei gră
sani — 10,30.
0 Teatrul
„Țăndărică**
(15 23 77) :
Bu-AIi — 10; Aventurile Iui PlumPlum — 12.

0 Circul București (11 01 20) : Carna
valul stelelor — 10; 16; 19,30.
0 Studioul de teatru al I.A.T.C.
(15 72 59) :
Bună
seara,
domnule
Wilde — 19.
0 Estrada Armatei (13 60 64, sala
C.C.A.) : Veselia are cuvintul — 16,30;
19,30.

cinema
0 Secretul lui Bachus : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, BUCUREȘTI (15 61 54) — 8,45;
11; 13,15; 15,45; 18; 20,15, FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
0 Prea cald pentru luna mai : VIC
TORIA (16 28 79) — 9; 11,15;
13,30;
15,45; 18; 20, FLAMURA (85 77 12) —
8,15; 12; 14; 16; 18; 20.

0 Un
petic de cer :
BUZEȘTI
(50 43 58) — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Cine iubește și lasă : CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Bocet vesel : DACIA (50 35 94) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.
0 Degețica — 13,30, Miezul fierbinte
al pîinii - 15; 17; 19 : FLACARA
(20 33 40).
0 Madona păgînă — 16; 18 Dragos
tea și revoluția — 20 : PROGRESUL
(23 94 10).
0 Trecătoarele
Iubiri :
STUDIO
(59 53 15) - 10; 12,30; 15; 17,30; 19.
0 Ringul: MELODIA (12 06 88) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, GLORIA
(47 46 75) — 8,30; 10,15; 15,45; 18,15;
20,30, EXCELSIOR (65 49 45) — 9;
11,15; 16; 18,15; 20,15.
0 Desene animate — 9; 10,45; 12,15*
14, Patima — 15,30; 17,30; 19,30 : DOI
NA (16 35 38).
© Astă-seară dansăm tn familie 8
FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.

0 Arma misterioasă : TIMPURI NOI
(15 61 10) —9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
0 Gară pentru doi : UNION (13 49 04)
— 10; 13; 16; 19, ARTA (213186) —
9; 11,30; 14; 16,30; 19,15.
0 Clnd o să vină tata : DRUMUL
SĂRII (SI 28 13) - 15,30; 17,30; 19,30.
0 Scuzați, dv. vedeți fotbal 7 : COS
MOS (27 54 95) - 9,30; 11,30; 13,30;
15,30; 17,30; 19,30.
0 Efendi : MUNCA (21 50 97) — 15,30;
17,30; 19,30.
0 Competiția: SCALA (11 03 72) —
8,45; 11; 13.15; 15,30; 18; 20,30, MO
DERN (23 71 01) — 9;
11,15;
13,30;
15,45; 18; 20.15.
0 Domnișoara Noorie : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Salamandra : GRIVIȚA
(17 08 50)
— 8,15; 12,15; 14,15; 16,15; 18,15; 20,
FLOREASCA (33 29 71) — 8,30; 10,15;
24; 16; 18; 20.

0 Războiul stelelor : LIRA (31 71 71)
— 15.30- 19.
0 Imperiul contraatacă t AURORA
(35 04 66) — 9;
12; 16; 19,
TOMIS
(21 49 46) — 9; 11,30; 14; 16,45; 19,15.
0 Naufragiul : FERENTARI (80 49 85)
— 10,30; 15,30; 17,30: 19,30, POPULAR
(35 15 17) — 15.30; 17,30; 19,30.
0 Afacerea Pigot : PACEA (60 30 85)
— 15,30; 17,30; 19,30.
@ Zică ce vo r zice :
COTROCENI
(49 48 48) — 15:; 17,15; 19,30,
VOLGA
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
Hanovra :
© Strada
MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20, CIULEȘTI
(17 55 46) - ■ 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
0 Drumul spre victorie : VIITORUL
(11 48 03) — 10;; 13; 16; 19.
• A dispărut o navă :
CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
© Can-can : LUCEAFĂRUL (15 87 67)
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.

Interesele popoarelor cer să se pună capăt
înarmărilor, să se acționeze in direcția
consolidării păcii!
„Cea mai urgentă sarcină
oprirea amplasării de noi raehete"
Politica de pace, colaborare și înțelegere între națiuni promovată cu
consecvență de România socialistă, de președintele Nicolae Ceaușescu,
marile momente ale luptei eroice a poporului nostru pentru libertate so
cială și națională, pentru împlinirea aspirațiilor sale de progres, realiză
rile țării noastre pe calea edificării noii societăți socialiste sînt amplu
prezentate, în continuare, in paginile presei de peste hotare, in emisiu
nile agențiilor de presă, ale posturilor de radio și televiziune.
In mod deosebit sînt evidențiate activitatea neobosită a tovarășului
Nicolae Ceaușescu în slujba prieteniei și înțelegerii internaționale, vibran
tele sale îndemnuri, demersuri și inițiative pentru apărarea dreptului su
prem al popoarelor la pace, la viață, la existență liberă și demnă, pentru
oprirea amplasării noilor rachete pe continentul european, pentru retra
gerea și distrugerea ceior existente, pentru o Europă unită, lipsită de
arme nucleare, de orice fel de arme. De asemenea, de un larg ecou se
bucură aprecierile președintelui Nicolae Ceaușescu cu privire la marile
probleme ale contemporaneității, contribuțiile de cea mai mare însemnă
tate la soluționarea lor.
Mijloacele de informare în masă din diferite țări ale lumii reliefează
personalitatea proeminentă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, punind în
lumină, în cuvinte de caldă apreciere, înaltul prestigiu internațional de
care se bucură România socialistă, conducătorul partidului și statu
lui nostru.
„Ceaușescu — România — Pace —■
președintele României, strălucit mi
litant pe tărîmul politicii interna
ționale11 este titlul unui amplu ar
ticol publicat de „LA GAZZETTA
DEL MATTINO11 din Italia, in care
se relevă: Conștiința vie a prezentu
lui și acțiunea deplin angajată, ori
ginalitatea politicii externe
româ
nești se manifestă pregnant pe sce
na politică a lumii. Și dacă România
se prezintă pe această scenă cu sen
timentul apartenenței sale la lumea
in care trăiește, conștiința contem
porană percepe numele României cu
sentimentul de recunoaștere al con
tribuției sale constante la afirmarea
și realizarea idealurilor de bunăstare
ale omenirii.
Este o contribuție directă, legată de
gindirea președintelui țării, Nicolae
Ceaușescu, eminentă personalitate
politică a lumii actuale, prețuit pen
tru valoarea ideilor sale de un in
teres maxim nu doar pentru națiu
nea sa, ci pentru toate țările care
prețuiesc pacea, libertatea, indepen
dența.
«România — Ceaușescu»- sînt două
nume care se contopesc într-o iden
titate de înalt prestigiu internațio
nal, consacrat pe toate meridianele
globului. Deschiderea geografică și
politică a audienței de care se bucu
ră contribuția românească este repre
zentativă prin ea însăși, fiind intilnită în cele mai diferite cercuri
politice și sociale, în țări cu regimuri
social-politice diferite, în curs de
dezvoltare sau industrializate, in toa
te forurile internaționale".
„Prestigiul mondial al României
contemporane este indisolubil legat
de gindirea și de fapta aceluia care
o conduce de aproape două decenii,
de numele eminentului om politic,
arhitect al politicii interne și inter
naționale românești, cu un larg ecou
internațional — președintele Nicolae
Ceaușescu". „Mesager al păcii,
campion al înțelegerii între popoare,
președintele României este ascultat
cu interes și aprobare in toate colțu
rile lumii, dat fiind că el dorește
pacea și acționează in slujba ei nu
numai in interesul țării sale, ci și in
cel al întregii umanități. Inițiativele
în sprijinul păcii întreprinse de
România in ultimele două decenii
constituie temelia consensului inter
național față de prestigiul românesc,
clădit pe înțelepciunea, clarviziunea
și activitatea neobosită ale celui
care călăuzește destinele țării și ale
poporului român. «România —
Ceaușescu — Pace» constituie, in
prezent, o axiomă a întregii politici
internaționale românești.
Prin glasul de cea mai înaltă auto
ritate al națiunii, al președintelui ei,
România a făcut cunoscute, in repe
tate rinduri, pretutindeni în lume,
opțiunile sale cu privire la pace, la
dezarmare, la renunțarea la forță și
la amenințarea cu forța, la neames
tecul în treburile interne, la rezol
varea pe cale politică a divergențe
lor. militind in același timp pentru
înfăptuirea lor in întreaga lume, fapt
care i-a permis să acumuleze un pre
țios capital de stimă, de încredere și
de simpatie și o adeziune internațio
nală", se subliniază în articol.
Relevînd persistența sentimentului
de preocupare ce se manifestă în
lume în general, dar mai ales în
Europa, ca urmare a problemelor din
ce în ce mai complicate privind co
existența pașnică și a climatului de
neîncredere Ia care acestea duc, co
tidianul portughez „DIARIO DE NOTICIAS11
evidențiază în articolul
„Propunerea românească"
pozițiile
constructive ale țării noastre, afirma
te și la Conferința de la Stockholm,
și care vizează găsirea de soluții în
problemele arzătoare ale actualității.
Conferința de la Stockholm a luat
cunoștință de poziția potrivit căreia
negocierile de la Geneva trebuie re
luate pentru a duce la un acord
susceptibil de a asigura oprirea in
stalării rachetelor cu rază medie de
acțiune, reducerea și distrugerea ce
lor deja instalate, pînă la eliberarea
Europei de toate armele nucleare.
După ce evocă sărbătorirea recentă
în țara noastră a celei de-a. 125-a
aniversări a Unirii Principatelor,

ziarul scrie: „Aceasta este doar o
rememorare a unor rațiuni profund
înrădăcinate in istorie care ajută la
înțelegerea mal bună a propunerii
in 15 puncte prezentată de România
la conferința de la Stockholm".
Revista „FALASTIN AL-THAWRA“, organ al O.E.P., într-o rela
tare consacrată recentei întilniri româno-palestiniene la nivel înalt, evidențiază „propunerea președintelui
Nicolae Ceaușescu de a se convoca
o conferință internațională sub egi

Ample relatări și comentarii ale presei și
posturilor de radioteleviziune de peste
hotare consacrate realizărilor României
pe calea edificării noii societăți, activității
prodigioase a secretarului general al
partidului, președintele Republicii
da O.N.U., pentru reglementarea si
tuației din Orientul Mijlociu, la care
să participe toate părțile interesate,
inclusiv Organizația pentru Elibera
rea Palestinei11. Se subliniază că în
cursul convorbirilor dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu și Yasser Arafa't
au fost abordate problemele interna
ționale actuale, în special situația
din Orientul Mijlociu.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
subliniat că problema Orientului
Mijlociu poate fi rezolvată numai
prin recunoașterea drepturilor po
porului palestinian la autodetermi
nare și la crearea unui stat palesti
nian propriu, independent, prin asi
gurarea securității, independenței și
suveranității tuturor statelor din z.Onâ,
transmite AGENȚIA CHINA NOUĂ,
informînd despre primirea la tova
rășul Nicolae Ceaușescu a delega
ției Confederației Generale a Muncii
din Israel. Se precizează că președin
tele Nicolae Ceaușescu a reafirmat
cu acest prilej poziția României față
de situația din Orientul Mijlociu,
subliniind că o pace globală, justă
și durabilă in această zonă impune
retragerea Israelului din toate teri
toriile arabe ocupate.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
reafirmat sprijinul României față de
cauza
palestiniană și dreptul po
porului palestinian la autodetermi
nare și la crearea unui stat propriu
independent, subliniind, totodată,
necesitatea respectării suveranității
și independenței tuturor statelor din
zonă, scrie, Ia rîndul său, agenția
egipteană M.E.N. într-o relatare pe
aceeași temă.
Ziarul „ULTIMA HORA DE BRA
SILIA11 a publicat articolul „Cuceri
rile unei țări viteze", dedicat pre
zentării volumului „MOMENTE DIN
ISTORIA POPORULUI ROMAN RE
FLECTATE IN OPERA PREȘEDIN
TELUI NICOLAE CEAUȘESCU",
apărut recent în Brazilia. în articol
se fac ample referiri la trecutul
glorios de luptă al poporului român
pentru menținerea unității și inde
pendenței naționale, la existența sa
multimilenară în spațiul carpatodanubiano-pontic.
Evocîndu-se -momente din istoria
țării noastre, se subliniază că toate
bătăliile purtate la români au fost
de legitimă apărare, iar aspirația de
libertate, independență și suverani
tate națională, ce face parte inte
grantă din spiritul poporului român,
este mai puternică decît forța orică
rei arme.
în încheiere
se evidențiază că '
România este o țară demnă și res
pectată in lume, un exemplu de ce
poate face un popor liber și inde
pendent, stăpîn pe propriul său
destin.
„De la crearea sa, România și-a
demonstrat dorința vie de progres,
conviețuind în "pace cu întreaga
lume11, scrie ziarul „EL UNIVER
SAL11,
din Mexic. într-un articol
Consacrat Unirii Principatelor. Apoi
cotidianul mexican prezintă date
statistice elocvente privind dezvol

^AGENȚIILE DE PRESA
-■ pe scurt
...
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CONVORBIRI UNGARO—VESTGERMANE. După cum informează
agenția M.T.I., în cadrul convorbi
rii care a avut loc la Budapesta in
tre Janos Kadar, prim-secretar al
C.C. al P.M.S.U., și Rainer Barzel,
președintele Bundestagului R.F.
Germania, aflat in vizită în R.P.
Ungară în fruntea unei delegații
parlamentare, au fost abordate
probleme ale situației internațio
nale, relevîndu-se importanța dia
logului intre state cu orînduiri so
ciale diferite.
t

APEL AL O.U.A. ÎN SPRIJINUL
EMANCIPĂRII FEMEII. Organizația Unității Africane (O.U.A.) a

tarea continuă a țării noastre după
victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și
antiimperialistă de la 23 August 1944.
în continuare, arătindu-se că în
viața internațională au avut loc eve
nimente grave care au deschis calea
spre o nouă escaladă, a cursei înar
mărilor nucleare, spre sporirea
pericolului izbucnirii unui război, a
unei catastrofe nucleare, se subli
niază că România a avansat iniția
tive constructive vizînd oprirea am
plasării rachetelor americane în
Europa, retragerea și distrugerea ce
lor
existente, precum și reluarea
tratativelor de la Geneva, în scopul
dȚ a se ajunge la un acord corespun
zător. „Aceste propuneri — arată
„El Universal11 — servesc cauzei
păcii și securității popoarelor eu
ropene și ale întregii lumi, politicii
de pace, destindere și colaborare".
Un alt cotidian mexican, „OVACIONES1*, evocind’ dorința seculară
de unire a poporului român, scrie :
Românii, descendenții celor mai vi
teji și mai drepți dintre traci — cum
îi numea Herodot, părintele- istoriei,
pe daci — și ai romanilor, simbioză
a două strălucitoare civilizații anti
ce, au ocupat un loc distinct pe har
ta politică a Europei acestui mileniu,
cu principatele Valahiei și Moldovei
și voievodatul Transilvaniei. Conști
ința originii lor comune, a perma
nenței pe aceste teritorii s-a menți
nut mereu vie și atestarea ei în ope
rele cronicarilor polonezi și moldo

1

lansat un apel la suprimarea tutu
ror discriminărilor împotriva fe
meii. în documentul dat publicită
ții în capitala Etiopiei, O.U.A.
cheamă țările africane să recu
noască rolul important al femeii, în
special in această etapă dificilă în
care economia mondială este con
fruntată cu o criză severă. Recunoscînd existența a o serie de ob
stacole in lupta pentru emancipa
rea femeii, mesajul O.U.A. subli
niază că ea participă din ce în ce
mai mult la viața politică, econo
mică și socială din Africa.

PROTESTE
ALE
CHILIENE. Alianța

OPOZIȚIEI
Democratică

veni, pînă la iluștrii reprezentanți ai
Școlii Ardelene, le-a dat o mai mare
forță, exprimînd-o în scris și aducind-o la cunoștință lumii și posteri
tății, se arată în articol, prezentîndu-se, în continuare, evenimentele
care au dus la înfăptuirea actului
Unirii Principatelor.
„Unirea Principatelor a fost plăti
tă cu sînge și sudoare de poporul ro
mân11 — este titlul articolului publi
cat de „LA GAZZETTA ITALOSVIZZERA11, în care se evidențiază
că Unirea Transilvaniei cu România
a fost consecința firească a unui
îndelungat proces istoric, înfăptuirea
unei necesități social-economice, po
litice și naționale imperioase. Și aceasta deoarece istoria poporului
român este istoria unui popor neclin
tit, care a trăit dintotdeauna și în
mod neîntrerupt în spațiul carpatodanubiano-pontic. Un popor unit prin
pămintul in care a luat naștere —
vatra străvechii Dacii — prin limba
vorbită, avind aceleași tradiții, obi
ceiuri și mentalități, aceleași senti
mente. Poporul român a fost constrins, încă din vremea etnogenezei
sale, să înfrunte nenumărate adver
sități ale. istoriei, care, în loc să-1
îngenuncheze, l-au călit, sporindu-i
iubirea de țară și hotărîrea de a nu
da înapoi în fața nici unui sacrificiu
pentru apărarea pămîntului străbun11.
Ultimul număr al buletinului
„NEWS FROM ROMANIA11,, care
apare la Londra, evocă, într-un arti
col. evenimentele care au dus Ta
făurirea statului național român mo
dern, la proclamarea independenței
naționale, apreciind că Unirea Prin
cipatelor a reprezentat un moment
hotărîtor în procesul dezvoltării
României moderne și contemporane.
în lumina celor 125 ani care au tre
cut de la Unirea Principatelor, con
chide articolul, drumul parcurs de
România a fost jalonat de eforturile
și succesele unei națiuni care dorește
să trăiască în pace cu toate națiunile
lumii.
Buletinul „PARLAMENTO REGIONI1* (Italia) subliniază că „Uni
rea a fost rezultatul firesc, logic al
unei îndelungate dezvoltări istorice
a poporului român, al luptei sale
pentru dreptul de a fi liber și inde
pendent în propria-i țară11.
După victoria revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă
și antiimperialistă de la 23 August
1944, care a inaugurat o 'nouă etapă
istorică în dezvoltarea țării, „Româ
nia s-a angajat în mod ferm pe ca
lea progresului economic și social,
a eliberării definitive de orice do
minație11 — arată apoi publicația.
Poporul român prețuiește cu deo
sebită mîndrie și cu înalt spirit pa
triotic realizările din acești ani, le
gate direct de activitatea creatoare,
neobosită desfășurată de președin
tele Nicolae Ceaușescu, aflat în cen
trul atenției mondiale datorită efor
turilor sale de îmbunătățire constan
tă a raporturilor între popoare, in
scopul realizării păcii — subliniază
publicația.
Presa sovietică a continuat să in
formeze despre realizările obținute

din Chile (A.D.), care grupează mai
multe partide aflate in opoziție, a
denunțat arestarea a o serie de
militanți socialiști și escaladarea
represiunii guvernamentale împo
triva opoziției, transmite agenția
France Presse. Aceste arestări —
menționează sursa citată — inter
vin cu puțin timp înaintea celei de
a opta „zile'de protest național11 îm
potriva regimului militar al gene
ralului Augusto Pinochet și pen
tru revenirea țării la viață politică
democratică, constituțională, pre
văzută pentru 27. martie 1984.
ÎN PERSPECTIVA REUNIUNII
LA NIVEL ÎNALT A PIEȚEI CO
MUNE. După' o intilnire la Pala
tul Elysee .cu președintele Fran
ței, Franțois Mitterrand, Piet Dankert, președintele Parlamentului
vest-european, organism consul
tativ al Pieței comune, a decla
rat Ziariștilor că au fost abordate
problemele dificile care rămîn de
reglementat cu Marea Britanie in
vederea reuniunii la nivel înalt a

de oamenii muncii din țara noastră
în diferite domenii de activitate.
Ziarul ,,PRAVDA11, intr-o cores
pondență intitulată „Pentru a , crea
confortul", prezintă industria iocală
din țara noastră, ilustrind dezvolta
rea acesteia cu. exemple concrete din
județul Alba. Se subliniază că mica
. industrie se dezvoltă și se extinde
atît ca urmare a eforturilor locale,
cît și a cadrului juridic care asigură
condițiile necesare acestei dezvoltări
în toate județele țării. ' Dezvoltarea
industriei locale permite atragerea
in circuitul economic a materiilor
prime și materialelor din toate zo
nele țării, cit și folosirea resurselor
de forțe de muncă. Totodată, mica
industrie asigură produsele de serie
mică, necesare populației, precum și
la âxport. Același ziar a relatat des
pre preocupările privind perfecțio
narea calificării profesionale a ca
drelor de specialitate din agricultu
ra românească.
La rîndul său, cotidianul „IZVES
TIA11 a înfățișat dezvoltarea indus
triei chimice românești.
Relatări privind diferite aspecte
ale actualității românești au fost, de
asemenea,
publicate
de ziarele
„TRUD“, „KRASNAIA ZVEZDA1*. —
cu referiri la colaborarea dintre
România și Uniunea Sovietică11 —
„SOVIETSKAIA ROSSIA" și „SELSKAIA JIZNI11.
Ziarul bulgar „RABOTNICESKO
DELO“ informează, într-o corespon
dență din București, despre acor
darea Medaliei de aur pentru ecolo
gie pe anul 1983 țării noastre, evi
dențiind grija manifestată în Româ
nia pentru protejarea comorilor na
turii, și a mediului înconjurător. în
România, se arată în coresponden
ță, au fost elaborate legi și pro
grame privind atit ocrotirea mediului
înconjurător, cit și educarea popu
lației și turiștilor în acest spirit.
De asemenea, au fost create sis
teme naționale privind controlul
poluării atmosferei, a apelor curgă
toare și solului. Se arată, totodată,
că la Ploiești funcționează unul din
puținele muzee ecologice din lume,
care, împreună cu alte instituții de
resort, desfășoară o amplă activita
te internațională, punind in lumină
inițiativele românești în acest do
meniu.
Un alt ziar bulgar, „OTECESTVEN
FRONT11, prezintă realizările indus
triei constructoare de mașini din
țara noastră, apreciind că o sarcină
principală a cercetătorilor din Bucu
rești este reducerea consumului de
metal jn procesul de producție.
Cotidianul
cehoslovac
„RUDE
PRAVO11 publică un reportaj despre
județul Vîlcea, evidențiind dezvol
tarea industriei și agriculturii, rea-,
lizările obținute îndeosebi în ultimii
ani ' în acest domeniu.
Sub titlul „Din București în lume11,
revista „MLADY SVET" din Ceho
slovacia consemnează succesele ob
ținute de industria românească de
automobile, autobuze și autoutilitare,
relevînd că țara noastră oferă la ex
port o gamă variată de autovehicule,
de la autoturismele „Dacia11 pînă la
autobasculantele de 100 de tone.
Ziarul „EU NACIONAL11, din Ve
nezuela, a publicat un articol dedi
cat dezvoltării economico-sociale a
țării noastre, subliniind că expe
riența României este bine cunoscută
pe plan internațional datorită, in
primul rînd, rolului important pe
care îl are in istoria acestei țări și
pe plan mondial președintele Nicolae
Ceaușescu.
întreaga concepție despre lume
și viață ,a președintelui Nicolae
Ceaușescu arată) că, fără o solidă
bază materială, fără o industrie și o
agricultură puternice, oricît de fru
moase ar fi declarațiile asupra pros
perității omului, ele rămîn cuvinte
goale, subliniază ziarul. în con
tinuare, sint prezentate realizările
obținute de România în domeniul economiei, științei, culturii, învăță
mântului, precum și transformările
din structura socială a țării, evidențiindu-se efectele sociale pozitive ale
politicii de repartizare echilibrată a
forțelor de producție pe întreg te
ritoriul național, creșterea continuă a
veniturilor populației, realizările ob
ținute în ce privește construcția de
locuințe.
„Acestea sînt realități ale Româ
niei de azi care ies cu putere în evidență" subliniază „El Nacional".
Ele au fost obținute pe baza unei
lupte permanente a întregului popor
român, a unei activități asidue și
disciplinate, plecind de la înțelege
rea clară a faptului că prosperitatea
nu poate fi decît fructul muncii.
Poporul român, latin și european
prin originea, permanența și destinul
său, preocupat ca și alte popoare
de progresul său economic și so
cial, dorește să-și valorifice ener
giile creatoare in condiții de pace
și securitate. Vocea președintelui
Nicolae Ceaușescu se face auzită
cu tot mai multă claritate azi in
lume in favoarea cauzei păcii și
securității tuturor popoarelor, des
tinderii și colaborării internaționale"
— arată în încheiere ziarul venezuelean.
'
(Agerpres)

„celor zece", programată să se des
fășoare la Bruxelles, in zilele de 19
și 20 .martie.
UN NOU TUR DE SCRUTIN ÎN
ECUADOR. Tribunalul electoral su
prem din Ecuador a anunțat oficial
că intrucit la alegerile prezidenția
le, desfășurate la 19 ianuarie a.c.,
nici unul, din aspiranții la funcția
supremă în stat nu’ au obținut pes
te jumătate din voturi, la 6 mai a.c.
va fi organizat un ai doilea tur de
scrutin, la care vor participa nu
mai primii doi candidați, respectiv
Rodrigo Borja, candidatul Stingi!
Democratice, și Leon Febres Cor
dero, reprezentantul Frontului de
Reconstrucție Națională (F.R.N.).
SCUMPIREA SERVICIILOR ME
DICALE IN MAREA BRITANIE.
Costul eliberării rețetelor, precum
și al altor servicii medicale de stat
va fi majorat, in Marea Britanie,
incepind din aprilie. Plata pentru
eliberarea rețetelor va fi sporită cu
20 la sută, iar cea pentru tratament
in spital — cu circa 9 la sută.

“]

BONN 10 (Agerpres). — Cea mai
acută și urgentă sarcină a noastră
este de a bara calea amplasării in
R.F. Germania de noi rachete nu
cleare și de a obține retragerea ce
lor deja instalate, se relevă în de
clarația comună a mai multor or
ganizații obștești din R.F. Germa
nia, adoptată cu prilejul unei în
truniri care a avut loc la Bielefeld.
Amplasarea pe teritoriul țării a ra-

IN POFIDA PROTESTELOR OPINIEI PUBLICE

la baza Creenham Common a avut loc primul exercițiu
de desfășurare a rachetelor de croazieră
LONDRA 10 (Agerpres). — în
pofida opoziției populației britani
ce, exprimată în numeroase mani
festații, cu participarea a milioane
de oameni, în Marea Britanie a
avut loc primul exercițiu de desfă
șurare a rachetelor nucleare de
croazieră americane amplasate la
baza aeriană Greenham Common.
Lansatoare mobile, autopurtate,
dotate cu rachete de croazieră, au
părăsit teritoriul bazei pentru a
face exerciții în zona înconjurătoare.
Pentru a face posibil exercițiul,
amînat' cu citeva, ■ luni din cauza
mișcării antinucleare, poliția a în
conjurat rămășițele taberei de pace

de la Greenham Common, imobilizind pe femeile care, de doi ani și
jumătate, fac cu rîndul de perma
nență in fața căilor de acces ale
bazei, a declarat un reprezentant
al Campaniei pentru dezarmare
nucleară din Marea Britanie. De
altfel, autoritățile începuseră, cu
citeva zile în urmă, distrugerea lo
cuințelor improvizate în care se
adăposteau participantele la tabăra
de pace de aici.
Exercițiile, care, potrivit' autori
tăților, se vor repeta, vor duce la
intensificarea în Marea Britanie a
luptei pentru pace, împotriva pe
ricolului nuclear, scriu agențiile in
ternaționale de presă.

Conferință națională în India împotriva pericolului
unei catastrofe termonucleare
DELHI 10 (Agerpres). — Confe
rința națională împotriva pericolu
lui unei catastrofe termonucleare,
desfășurată în prezența a peste 3 000
de delegați reprezentînd pături
largi ale populației din India, anga- '
jate în lupta pentru pace, destin
dere internațională și dezarmare,
și-a încheiat lucrările. în cadrul
dezbaterilor a fost relevată necesi
tatea stringentă a adoptării de mă-

suri în direcția continuării procesu
lui de destindere, intensificării
luptei împotriva escaladării cursei
înarmărilor, și în primul rind a ce
lor nucleare, consolidării păcii in
întreaga lume.
Declarația adoptată de conferin
ță reafirmă hotărîrea poporului in
dian de a continua lupta pentru
pace și dezarmare, pentru destin
dere și colaborare internațională.

Ce înseamnă fiecare miliard de dolari
cheltuit pentru înarmare
WASHINGTON 10 (Agerpres). —
Dacă fiecare miliard de dolari alo
cat in scopuri militare s-ar folosi
pentru atenuarea șomajului s-ar
înființa 88 000 locuri pentru munci
tori in industrie. Cu aceeași sumă
s-ar putea crea 138 000 locuri de
muncă ' pentru medici’ sau 187 000
locuri in sistemul de învățămint, a
declarat Gus Eugen Newport, pri
marul orașului Berkeley din statul

american California. Astăzi, există
o mare disproporție între fondurile
cheltuite pentru înarmări și cele
destinate programelor sociale, a
spus el. Populația americană, a re
levat primarul, este inspăimîntată
de colosalele cheltuieli mondiale
pentru sporirea arsenalelor în con
dițiile in care omenirea se confrun
tă cu grave probleme economice și
sociale.

ORIENTUL MIJLOCIU
® Noi ciocniri în diferite cartiere ale Beirutului ® întrevederi la
nivel înalt siriano-libaneze © Președintele Comitetului Executiv al
O.E.P. a sosit Ia Amman
BEIRUT 10 (Agerpres). — In cursul
,zilei de simbătă au continuat luptele
de-a lungul liniei de demarcație din
tre sectoarele de est și de vest ale
Beirutului, precum și în suburbia de
sud a capitalei libaneze, intre tru
pele fidele președintelui Amin Gemayel și milițiile șiite.' în cursul
luptelor, . caracterizate de agenția
United Press International drept spo
radice, au. fost folosite artilerie grea,
mortiere și rachete antitanc. Dueluri
de artilerie, deosebit de violente au
avut loc în sectoarele Sodeco și Ras
El Nabeh. în marea suburbie de sud
a Beirutului au căzut obuze în car
tierele rezidențiale Ain Remmaneh,
Furn El Chebbak și Hadeth, mențio
nează agenția France Presse.
Surse ale poliției menționează "că
cel puțin
patru persoane au fost
ucise șl alte 20 au fost rănite. Ex
ploziile obuzelor asupra cartierelor
de locuințe din estul și vestul. Bei
rutului au forțat mii de familii li
baneze să-și petreacă noaptea de vi
neri spre simbătă in subsoluri și în
adăposturi. Un incendiu declanșat la
Centrul de laboratoare al Universită
ții științifice libaneze, situat în sudul
Beirutului, nu a putut fi stins, clă
direa fiind devastată.
Pe plan
diplomatic, se înregis
trează. o activitate intensă în vede
rea Conferinței asupra dialogului in
Liban, care-și va începe lucrările luni
la Lausanne. Președintele Siriei, Ha
fez Al-Assad, a avut, simbătă, o în
trevedere cu șeful statului libanez,
Amin Gemayel, care a sosit în aceeași zi la Damasc, informează agenția M.E.N. Șeful statului sirian a
primit, în aceeași zi, pe Suleiman
Frangieh, fost președinte al Repu
blicii Liban, care, înaintea acestei
întrevederi, a avut . o întilnire cu
Rachid Karame, fost prim-ministru,
Walid Joumblatt, președintele Parti

dului Socialist Progresist, și Nabih
Berri, liderul mișcării politico-militare șiite „Amal".

Citind surse ale poliției libaneze,
agenția France Presse informează că
avioane militare israeliene au efec
tuat simbătă dimineață, în două re
prize, zboruri de recunoaștere deasu
pra Beirutului și a zonei muntoase.
AMMAN 10 (Agerpres). — Yasser
Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, însoțit de Khaled
Al Hassan, membru al Comitetului
Central al Organizației „Al Fatah11,
a sosit într-o vizită de mai multe
zile in Iordania, informează agenția
iordaniană de presă, Petra.
La sosirea în capitala iordaniană,
potrivit agenției Petra, Yasser Arafat
a declarat că va avea întrevederi cu
regele Hussein al Iordaniei, pentru
coordonarea eforturilor de soluțio
nare a crizei din Orientul Mijlociu.
AMMAN 10 (Agerpres). — In ca
pitala Iordaniei, Amman, s-a desfă
șurat, simbătă seara, intîlnirea din
tre președintele R.P. Chineze, Li
Xiannian, și Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei
— relatează agenția China Nouă.

RIAD 10 (Agerpres). — Simbătă
s-au deschis la Riad lucrările re
uniunii miniștrilor afacerilor externe
ai țărilor membre ale Consiliului de
Cooperare al Golfului. Tema princi
pală a dezbaterilor o constituie si
tuația actuală din regiune.
Vorbind în ședința de deschidere,
ministrul de stat pentru afaceri ex
terne al Qatarului, șeicul Ahmed Bin
Seif al Thani, a subliniat necesita
tea de a se pune capăt conflictului
dintre Iran și Irak.

HELSINKI 10 (Agerpres). — în
cursul unei conferințe a Organiza
ției partizanilor păcii din Finlanda,
care s-a desfășurat la Turku, s-a
subliniat necesitatea interzicerii
amplasării’ de arme nucleare în Eu
ropa și retragerii celor deja insta
late. Participanții la conferință au
relevat importanța activizării efor
turilor în direcția creării unei zone
denuclearizate in nordul Europei.
S-a subliniat că înfăptuirea acestui
deziderat ar constitui un pas hotăritor în direcția reducerii armelor
nucleare și întăririi păcii pe conti
nentul european.

Proteste împotriva
militarizării Arcticii
COPENHAGA 10 (Agerpres). —
Conferința populațiilor Nordului,
organizație care reunește popu
lațiile de eschimoși din Alaska,
Groenlanda șl regiunile polare ale
Canadei, a protestat împotriva am
plasării de rachete nucleare in
zonă. Hanspavia Rosing, președin
tele secției din Groenlanda a orga
nizației, a relevat că populația
băștinașă din această regiune se
pronunță împotriva militarizării
Arcticii, subliniind, totodată, că oa
menii de aici și-au exprimat dorin
ța de a o declara liberă de arme
nucleare.

0 expresie a dorinței
de pace a poporului
mexican
CIUDAD DE MEXICO 10 (Ager
pres). — Comisia permanentă a
Congresului mexican și-a exprimat
sprijinul față de propunerea pri
vind formarea unui front împotri
va războiului nuclear, făcută de
Alfonso Garcia Robles, laureat al
premiului Nobel pentru pace, în
cadrul lucrărilor Comisiei pentru
dezarmare de la Geneva.
Propunerea respectivă — s-a apreciat în congres — reprezintă adeziunea Mexicului la rezolvarea pe
cale pașnică a conflictelor interna
ționale, dorința de pace a poporu
lui mexican.

PHENIAN

încetarea din viață
a tovarășului Kim Ir
PHENIAN 10 (Agerpres). — După
cum anunță Comitetul Central al
Partidului Muncii din Coreea, Co
mitetul Popular Central și Consiliul
Administrativ ale R.P.D. Coreene, a
încetat din viață, după o îndelun
gată suferință, la virsta de 74 de ani,
tovarășul Kim Ir, membru al
Prezidiului Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului Muncii
din Coreea, vicepreședinte al Repu
blicii Populare Democrate Coreene.

ATENA

Contacte în problema
cipriotă
ATENA 10 (Agerpres). — în cursul
convorbirilor desfășurate la Atena
intre președintele Greciei, Constantjn
Karamanlis, și premierul Andreas
Papandreu, pe de o parte, și pre
ședintele Ciprului, Spyros Kypria'nou, pe de altă parte, au fost anali
zate problema cipriotă, precum și o
serie de măsuri ce decurg din
aceasta. Cele două guverne — se
arată în comunicatul publicat în ca
pitala elenă — declară că eforturile
desfășurate de secretarul general
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar,
constituie în acest moment speranța
cea mai puternică pentru ajungerea
la o soluție justă a problemei ciprio
te, Întemeiată pe rezoluțiile O.N.U.
Grecia și Cipru acordă un spri
jin ferm acestor eforturi.

Nicaragua sprijină

eforturile pentru asigurarea

Flagelul șomajului în lumea occidentală
BRUXELLES 10 (Agerpres). — Șo
majul va continua să se agraveze,
în cursul acestui an, în țările vesteuropene. Astfel, potrivit unui raport
al Comitetului Executiv al Federa
ției vest-europene a metalurgiștilor
(F.E.M.), dat publicității la Bru
xelles, la sfîrșitul acestui an în cele
zece țări membre ale C.E.E., plus
Spania, Portugalia, Suedia, Norvegia
și Finlanda, vor exista circa 20 mi
lioane de șomeri, dintre care 13,5 mi
lioane numai in Piața comună.
WASHINGTON 10 (Agerpres). —
Numărul șomerilor din Statele Uni
te a contirfuat să se mențină ridicat
in februarie, cifrîndu-se la 8,8 mi
lioane de oameni, dezvăluie o statis
tică publicată de Ministerul ameri
can al Muncii. Potrivit estimărilor
guvernului, rata șomajului era, luna
trecută, de 7,8 la sută din totalul
forței de muncă a S.U.A.

J

chetelor nucleare americane nu pe
riclitează numai securitatea R.F.
Germania, dar duce la o nouă es
caladare a înarmărilor nucleare, se
relevă în declarație. Totodată, do
cumentul cheamă la acțiuni con
crete pentru asigurarea păcii, în
ghețarea programelor nucleare și
crearea in Europa de zone libere
de arma nucleară.

Pentru crearea unși zone
denuclearizate
în nordul Europei

Uzina care a furnizat structura
metalică pentru celebrul zgîrie nori
newyorkez „Empire State Building11,
pentru ecluzele Canalului Panama și
pentru unele din cele mai mari po
duri din lume se închide, fără nici
o ceremonie, la sfirșitul lunii cu
rente. „American Bridge Company
Plant11, construită in 1903, avea, îna
inte de’ 1982, cind a început lichida
rea ei, 4 500 de salariați. Marea lor

majoritate au îngroșat rindurile șo
merilor.
BONN 10 (Agerpres). — Potrivit
cifrelor oficiale date publicității la
Bonn, la sfirșitul lunii februarie nu
mărul șomerilor din R.F. Germania
depășea 2,5 milioane, ceea ce repre
zintă 10,2 la sută din totalul popu
lației active a acestei țări, informea
ză agenția Associated Press.

OTTAWA 10 (Agerpres). — Rata
șomajului a crescut în Canada, luna
trecută, ajungind la 11,3 la sută din
forța de muncă activă, relevă o sta
tistică guvernamentală, publicată la
Ottawa. în februarie, în această țară
existau, in cifre absolute, 1476 000
șomeri.

ROMA 10 (Agerpres). — O grevă
generală a cuprins, simbătă, între
prinderile industriale ale provinciei
Abruzzi (Italia). în numeroase orașe
au avut loc mitinguri și demonstrații
în semn de protest față de înrăută
țirea condițiilor de viață și muncă ale
muncitorilor. în cursul mitingurilor
s-au cerut măsuri hotărîte din partea
guvernului pentru a se pune capăt
crizei economice care a dus la crește
rea considerabilă a numărului de șo
meri și a costului vieții.

păcii în America Centrală
MANAGUA 10 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat ziarului con
servator „La Prensa“ din Honduras,
comandantul Tomas Borge, membru
al Direcțiunii Naționale a Frontului
Sandinist
de Eliberare Națională,
ministrul de interne, a declarat că
„războiul poate fi evitat în America
Centrală, dar pentru aceasta este
nevoie de voința tuturor țărilor din
regiune1* — relatează agenția I.P.S.
Reafirmînd că Nicaragua va res
pecta ferm hotărîrile finale pe care
le va adopta Grupul de la Contadora în scopul asigurării unui climat
stabil de pace, securitate și coopera
re in regiune, Tomas Borge a evi
dențiat că principalele cauze care
au generat starea conflictuală din
America Centrală sint „înapoierea
economică,
sărăcia și mizeria în
care se zbat popoarele din această
parte a lumii1*.
MANAGUA 10 (Agerpres). — Gu
vernul nicaraguan a adresat o notă
de protest secretarului de stat ame
rican, George Shultz, în care acuză
Administrația S.U.A. că „încurajează
acțiuni ce urmăresc perturbarea
procesului de transformări democra
tice din Nicaragua11, informează agenția France Presse.
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