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PENTRU REALIZAREA EXEMPLARĂ A PLANULUI
LA TOJI INDICATORII
- înaltă răspundere, ordine și disciplină in toate colectivele de muncă
Dezvoltarea continuă a democrației muncitorești, perfecționarea cadrului
de participare nemijlocită a oamenilor muncii la conducerea tuturor
sectoarelor de activitate presupun' aplicarea fermă a legilor statului,
întărirea ordinii și disciplinei, a răspunderii colective și a fiecăruia pentru
bunul mers al activității.
NICOLAE CEAUȘESCU
în activitatea conducerii parti
dului nostru, a secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
s-a încetățenit practica profund de
mocratică de a analiza sistematic cu
activul de partid și de stat, cu cadre
de conducere și oameni ai muncii
din toate domeniile modul in care
se înfăptuiesc hotărîrile și programele
■ privind dezvoltarea economico-socială a țării. în spiritul acestei
practici cu profunde rezonanțe poli• tice, în perioada care a trecut
i de la începutul anului condu• cerea partidului a dezbățut și aI doptat, în cadrul Consfătuirii de lu, cru de la C.C. al P.C.R. din 7—8
; februarie, al ședințelor Comitetului
I Politic Executiv, o seamă de măsuri
' de maximă importanță pentru înde
plinirea în cele mai bune condiții
j a planului pe acest an hotăritor al
; cincinalului, pentru transpunerea în
; viață a Programului de edificare a
I societății socialiste multilateral dez! voltate și înaintare a României spre
comunism. în esență, măsurile sta
bilite cu aceste prilejuri vizează
creșterea mai rapidă a producției în
toate ramurile, lărgirea bazei proprii
de materii prime și resurse energe
tice, îmbunătățirea nivelului tehnic
și calitativ al produselor; sporirea
mai accentuată a productivității
muncii, folosirea cu Indici superiori
.i a mașinilor, utilajelor și instalai țiilor, ridicarea nivelului de pregă| tire profesională a întregului perso
nal muncitor, reducerea mai sub

stanțială a consumurilor materiale
și energetice, realizarea la termen și
în condiții de calitate a investițiilor,
sporirea eficienței economice în toate
domeniile de activitate.
Sint, de bună seamă, obiective
complexe, care vizează progresul
mai accelerat al economiei naționale
în condițiile unei reproducții de tip
intensiv ; sînt obiective care au în
vedere creșterea continuă a venitului
național — baza sigură a dezvoltării
generale a patriei și ridicării bună
stării întregului popor ; sint sarcini
a căror înfăptuire impune, înainte
de toate, organizarea exemplară a
producției și a muncii în fiecare
unitate economică, un climat de or
dine și disciplină și o înaltă răspun
dere la fiecare loc de muncă și in
fiecare întreprindere.
Iată de ce, pornind de la aceste
sarcini, așa cum sublinia secretarul
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, anul 1984 trebuie
să fie un an de cotitură în perfec
ționarea activității în toate sectoa
rele, în realizarea noii calități a
muncii și a vieții, prin noua calitate
înțelegînd și buna organizare, și or
dinea și disciplina în muncă. „Nil
putem vorbi de o nouă calitate fără
răspundere, fără o ordinii și disci
plină exemplare in toate domeniile
de activitate !“ — arăta secretarul
general al partidului.
înaltă răspundere, ordine și disci
plină exemplare în realizarea sarci
nilor încredințate fiecărui comunist,

fiecărui om al muncii, fiecărui co
lectiv de întreprindere — iată obiec
tivul esențial care în acest an hotă
ritor al cincinalului trebuie să se
afle înscris, zi de zi, pe agenda de
lucru a organelor și organizațiilor de
partid și sindicat, a organizațiilor de
tineret și de femei, a celorlalte or
ganizații de masă și obștești, să
devină o preocupare stăruitoare a
tuturor colectivelor de oameni ai
muncii. Este o cerință obiectivă a
producției moderne ; este o cerință
imperioasă a economiei noastre na
ționale care în actuala etapă a dez
voltării sale este ferm orientată spre
realizarea unei înalte eficiente eco
nomice.
Dispunem de un puternic și mo
dern potențial tehnic, creat în cea
mai mare parte în ultimul deceniu,
care trebuie folosit deplin, cu ma
ximum de randament și eficiență,
în același timp, în toate sectoarele
economiei au fost concepute și in
troduse în. producție tehnologii de
mare precizie, produse de înaltă teh
nicitate. Toate aceste acumulări in
domeniul progresului tehnico-științific au ridicat în mod considerabil
valoarea timpului de muncă. Mai
exact, dacă în anul 1976 un minut
din ilnipul de lucra al personalului
muncitor echivala cu o producție in
dustrială în valoare de 1,5 milioane
lei, in 1984 în fiecare minut se poate
realiza o producție în valoare de
circa 3,3 milioane lei. Cu alte cu
vinte, în numai 8 ani valoarea ma

terială a timpului de lucru a cres
cut în industrie de peste două ori.
Dezvoltarea la care am ajuns, nive
lul dotării tehnice, progresul necon
tenit al economiei naționale obligă
deci la o riguroasă disciplină a
muncii.
Avintul tehnico-științific contem
poran, înfăptuirea exemplară a sar
cinilor actualei etape de dezvoltare
intensivă a economiei naționale ri
dică noi exigențe față de disciplina
muncii. Numai punctualitatea la pro
gram și respectarea regulilor gene
rale ale locului de muncă nu sînt
suficiente pentru realizarea obiecti
vului major al trecerii la o calitate
nouă, superioară în întreaga activi
tate economică ! Disciplina muncii
reclamă, în condițiile sarcinilor deo
sebit de complexa din acest an și
din întregul cincinal, înțelegerea
clară a cerințelor creșterii mai
accentuate a productivității muncii,
ridicării nivelului tehnic și calitativ
al produselor, reducerii consumurilor
materiale și energetice, însușirii și
aplicării tehnologiilor moderne, per
fecționării continue a nivelului de
calificare a personalului muncitor.
Desigur, este pozitiv faptul că pen
tru înfăptuirea programelor speciale
adoptate de conducerea partidului în
aceste domenii in fiecare unitate
economică au fost stabilite programe

Ilie ȘTEFAN
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Președintele Republicii Socialis
te
România,
tovarășul i Nicolae
Ceaușescu, l-a primit, joi, pe dr. Aii
Akbar Velayati, ministrul afacerilor
externe al Republicii Islamice Iran,
care, în fruntea unei delegații, între
prinde o vizită oficială în țara noas
tră.
La primire a luat parte tovarășul
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor
externe.
Au fost de față Nicolae Ștefan,
ambasadorul României la Teheran, și
Ahmad Ajallooeian, ambasadorul
Iranului la București.
Oaspetele a exprimat vii mulțu
miri pentru întrevederea acordată și
a transmis
tovarășului Nicolae
Ceaușescu, din partea președintelui
Republicii Islamice Iran, Seyyed Aii
Khamenei, un mesaj și calde urări
de sănătate.
Mulțumind, președintele României
a rugat să se transmită președinte
lui Iranului un salut și cele mai
bune urări.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a
adresat președintelui Seyyed Aii
Khamenei invitația de a efectua o
vizită
în
Republica
Socialistă
România.
în cadrul întrevederii, desfășurată
într-o atmosferă cordială, s-a relevat
cu satisfacție că intre România și
Iran se dezvoltă relații de colabo
rare in domenii de interes comun, pe
baza respectului și avantajului re
ciproc. Evidențiindu-se posibilitățile
existente pentru intensificarea și di
versificarea formelor și domeniilor
de cooperare, pentru sporirea schim
burilor comerciale, a fost exprimată
dorința de â se acționa pentru a am
plifica și a da noi dimensiuni rapor
turilor româno-iraniene.

S-a apreciat că vizita ministrului
iranian este de natură să contribuie
la extinderea conlucrării bilaterale
pe tărîm politic, economic, tehnicoștiințific, cultural și în alte domenii
de activitate, corespunzător interese
lor ambelor țări, ale cauzei păcii și
înțelegerii în lume.
în cursul convorbirii s-a procedat
la un schimb de vederi in probleme
actuale ale vieții internaționale. Exprimîndu-se îngrijorarea în legătură
cu agravarea situației internaționale,
s-a evidențiat însemnătatea intensi
ficării eforturilor în vederea depăși
rii actualei stări de încordare din
lume, pentru realizarea de pași efec
tivi de dezarmare, și în primul rind
de dezarmare nucleară, pentru asi
gurarea păcii -și înțelegerii pe pla
neta noastră. De ambele părți s-a
subliniat pericolul pe care îl repre
zintă pentru pacea și securitatea po
poarelor europene amplasarea de ra
chete cu rază medie de acțiune, relie‘fîndu-se necesitatea lichidării to
tale a acestora. A fost relevată im
portanța renunțării la politica impe
rialistă de dominație și împărțire în
sfere de influență, pentru respecta
rea independenței și suveranității
popoarelor, pentru o lume a păcii și
colaborării.
în timpul întrevederii s-a subliniat
rolul important ce revine statelor
mici și mijlocii, țărilor în curs de
dezvoltare, mișcării de nealiniere în
soluționarea, în interesul tuturor po
poarelor, a marilor probleme ale lu
mii de azi. A fost reliefată necesita
tea concentrării eforturilor acestor
țări asupra problemelor fundamenta
le ale dezvoltării lor, pentru întări
rea colaborării și unității dintre ele.

Au fost evidențiate pozițiile co
mune ale celor două țări privind ne
cesitatea lichidării politicii rasiste
și de apartheid din Africa de Sud.
S-a exprimat solidaritatea cu lupta
popoarelor din America Centrală
pentru dreptul de a-și alege calea
dezvoltării independente, fără nici
un amestec din afară.
O atenție deosebită a fost acor
dată situației din Orientul Mijlo
ciu, scoțîndu-se în evidență faptul
că, pentru realizarea unei păci trai
nice în această zonă, de o deosebită
importanță este soluționarea proble
mei poporului palestinian, inclusiv
crearea unui stat palestinian , inde
pendent.
Președintele Nicolae Ceaușescu a
reafirmat poziția României în legă
tură cu conflictul dintre Iran și Irak,
subliniind necesitatea încetării ac
țiunilor militare dintre cele două
țări, retragerii țrupelor statelor la
frontierele naționale, trecerii la ne
gocieri pentru reglementarea pașnică
a diferendelor dintre ele, cu respec
tarea intereselor fiecărei părți, ceea
ce ar fi in folosul ambelor popoare,
ar răspunde necesității de a trăi în
pace și bună vecinătate, de a-și con
sacra eforturile dezvoltării colabo
rării • în această regiune.
Ministrul iranian al afacerilor ex
terne a prezentat punctele de vedere
ale guvernului său cu privire la evo
luția conflictului cu Irakul.
A fost exprimată hotărîrea Româ
niei și Iranului ca odată cu dezvol
tarea relațiilor bilaterale să extindă
și conlucrarea pe plan internațional,
pentru a-și aduce astfel contribuția
Ia crearea unui climat de pace, îh*
credere și cooperare în lume.

Mareșalul V. G. Kulikov și generalul de armată A. I. Gribkov
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, comandantul su
prem al forțelor noastre armate, a
primit, joi, pe mareșal al Uniunii
Sovietice V.G. Kulikov, comandantșef al Forțelor Armate Unite, ale
statelor participante la Tratatul de
la Varșovia, și pe general de arma
tă A.I. Gribkov, șef al Statului Ma
jor al Forțelor Armate Unite, care
au efectuat o vizită în țara noastră.

La întrevedere au participat gene
ral-colonel Constantin Olteanu, mi
nistrul apărării naționale, și general-colonel Vasile Milea, prim-adjunct al ministrului apărării națio
nale și șef al Marelui Stat Major. ’
Oaspeții au transmis tovarășului
Nicolae Ceaușescu un salut cordial,
multă sănătate și cele mai bune
urări de succes în activitatea de
înaltă răspundere pe care o desfă
șoară în fruntea partidului și statu
lui român din partea tovarășilor

K. Cernenko, secretar general al
C.C. al P.C.U.S., și D.F. Ustinov,
mareșal al Uniunii Sovietice, minis
trul apărării.
Mulțumind,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu a rugat să se transmită
tovarășilor K. Cernenko și D.F. Us
tinov salutul său călduros și cele
mai bune urări de sănătate și suc
ces in activitate.
A avut loc o convorbire care s-a.
desfășurat, într-o atmosferă caldă,
tovărășească.

O sarcină de cea mai mare însemnătate

în actuala campanie de însămînțări
La întreprinderea de tricotaje „Tinăra Gardă'1 din București, ordinea, disciplina și buna organizare a producției se împletesc strîns cu măiestria profesională
a harnicelor muncitoare de aici, concretizîndu-se "n realizarea și depășirea, lună de lună, a sarcinilor de plan
Foto : S. Cristian
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Ce măsuri întreprindeți pentru a îmbunătăți
activitatea de ocrotire a mamei și copilului?
ANCHETA NOASTRĂ ÎN JUDEȚELE ARAD ȘI CALÂRAȘI
Puternic exemplu de analiză științifică și, totodată, profund urna*
nistă, animată de înaltă răspundere față de prezentul și de viitorul
națiunii noastre socialiste, cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la
ședința Consiliului Sanitar Superior jalonează importantele răspunderi
ale organelor de partid, consiliilor populare, ale unităților medicale și
întregului corp sanitar, ale organizațiilor obștești in direcția
Ne-am adresat tovarășei Angela
Oprea, secretar al Comitetului jude
înfăptuirii neabătute a politicii demografice, pentru creșterea na
țean Arad al P.C.R., vicepreședinte
talității, a sporului natural al populației, ridicarea duratei medii
al comitetului executiv al consiliului
de viață. „Una din preocupările fundamentale ale partidului și
popular județean :
statului democrației muncitorești revoluționare o constituie dezvoltarea
— De mai mulți ani în județul
numerică, păstrarea vigorii și tinereții poporului nostru - sublinia
Arad se constată una din cele mal
secretarul general al partidului. Trebuie să nu uităm nici un moment
scăzute rate ale natalității. Care sint,
că avem deosebita răspundere, în fața poporului, a prezentului și
primele măsuri luate la Arad in
viitorului națiunii noastre socialiste, de a acorda cea mai mare atenție
urma analizei întreprinse de foru
realizării acestui obiectiv fundamental, de a lua toate măsurile care
rile superioare de partid ?
se impun pentru realizarea neabătută a politicii partidului și în acest
— Din primele zile după ședința
domeniu de activitate".
Consiliului Sanitar Superior, în
toate colectivele de muncă din sec
Aspectele necorespunzătoare constatate cu prilejul analizei între
torul sanitar arădean, în cadrul
prinse in ședința Comitetului Politic Executiv din 24 februarie a.c. . și
comisiei județene de demografie,
în ședința Consiliului Sanitar Superior Impun aplicarea fermă și neînîn organizațiile de masă și obștești
tirziată a „Hotărîrii Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cu
au avut loc dezbateri de aprofundare
privire la creșterea răspunderii organelor și organizațiilor de partid,
a cuvintării tovarășului Nicolae
organelor de stat și cadrelor medico-sanitare in înfăptuirea politicii
Ceaușescu, precum și a Hotăririi
demografice și asigurarea unui spor corespunzător al populației". Fără
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R. Ele preced ample acțiuni
a anticipa constatările de pe teren, putem spune că, dacă pretutin
educative care se vor desfășura.
deni este necesar să se contureze de indată măsuri și acțiuni ime
Concomitent, au fost luate măsuri
diate, acestea sint cu atît mai imperative in județele cu indicatori de
severe de întărire a controlului în
mografici mai coborîți, precum și acolo unde s-au constatat mai frec ' vederea
restrîngerii numărului de
vent lipsuri in asistența sanitară a mamei și copilului.
avorturi, a depistării oricăror abateri
în activitatea medico-sanitară. Vom
populare județene, care se ocupă de
Către două asemenea județe este
urmări cu insistență și îmbunătățirea
problemele socialo răspunsuri pri
orientată ancheta de astăzi — Arad,
asistenței medicale a gravidei, supra
vind primele concluzii practice pe
și Călărași — solicitînd tovarășe
vegherea evoluției normale a sar
care le deduc și le aplică din impor
lor secretare ale comitetelor ju
cinii.
dețene de partid, vicepreședinte ale
tantele documente de partid ce
Natalitatea scăzută din zona Aracomitetelor executive ale consiliilor
orientează politica demografică.

Județul ARAD: Activități educative în rîndul
populației, control exigent în sectorul sanitar
didui este cu atît mai nejustificată
cu cit județul nostru e unul din pu
ținele in care funcționează, de ll.ani,
un cabinet de combatere a sterili
tății și infertilității. Luăm măsuri
imediate de activizare a lui. Prin
cabinetul de „sfat familial" vor fi
înmulțite activitățile de educație sa
nitară, antrenind în această acțiune
toți factorii responsabili.
— Sporul natural al populației a
scăzut, in județul Arad, pină la a
deveni negativ și datorită unor ca
rențe in asistența medicală a mamei
și copilului. Ce măsuri se întreprind
pentru îndreptarea acestei stări de
lucruri ?
— Măsurile vizează, . în primul
rind, reducerea mortalității infan
tile. Astfel, va fi acordată o aten
ție deosebită intensificării consulta
țiilor de puericultura, adică exami
narea preventivă a copiilor sănă
toși, însoțită de recomandări pentru
mame. Pentru sugarii pină la 6 luni,
aceste consultații — cu scop profilac
tic —- vor fi acordate la domiciliu,
iar pentru cei de peste 6 luni, la
dispensar, o dată pe săptămînă, într-o anumită zi și cu orar diferit
(Continuare în pag. a V-a)

CREȘTEREA RANDAMENTULUI DE LUCRU
Al MAȘINILOR AGRICOLE
Folosirea agregatelor combinate de mașini este obligatorie
pentru a scurta perioada de însămînțări și a reduce
substanțial consumul de carburanți
Realizarea sarcinilor ce revin
oamenilor muncii din agricultură în
1984 impune ca, încă de la începerea
însămințărilor, în fiecare unitate, în
fiecare formație de muncă, pe fie
care parcelă, lucrările agricole să fie
efectuate in timpul optim, prin res
pectarea strictă a normelor agroteh
nice.
O modalitate eficientă pentru
scurtarea timpului de executare a
însămințărilor și economisirea com
bustibilului o constituie folosirea pe
scară largă a agregatelor combinate
de mașini agricole. Eficiența acestui
mod de organizare a fost pusă in
evidență anul trecut în numeroase
unități agricole care printr-o judi
cioasă îmbinare a mașinilor și utila
jelor au reușit să facă nu numai
cele mai scurte campanii agricole,
ci și lucrări de cea mai bună cali
tate. în fond, rațiunea majoră- care
a stat la baza formării unor aseme
nea agregate complexe o constituie
tocmai cerința de a folosi in mod
eficient întreaga putere a tractoru
lui, pentru a se elimina cu desăvîrșire orice risipă de combustibil, ceea
ce, in condițiile actualei sisteme de
mașini, presupune obligatoriu exe
cutarea simultană a mai multor lu
crări. Este suficient să ne referim
doar Ia un singur exemplu pentru a
da dimensiunea reală a economiilor
de carburanți care se realizează la
nivelul țării in această campanie prin
executarea lucrărilor cu asemenea
agregate complexe : 14 000—15 000
tone de motorină, ceea ce echivalea
ză cu cantitatea de motorină nece
sară pentru pregătirea patului ger
minativ pe o suprafață de circa
700 000 hectare.

i

Pornind de la indicațiile date de
conducerea partidului de a se găsi
noi căi și mijloace care să ducă la
creșterea randamentului de lucru al
mașinilor agricole, pentru această
campanie agricolă de primăvară au
fost realizate 29 tipuri de agregate
combinate, adică cu 19 mal multe decît cele folosite anul trecut. Fiecare
tip din aceste agregate permite exe
cutarea concomitentă a trei și chiar
patru lucrări diferite la o singură
trecere a tractorului. Cu toată clari
tatea trebuie să se înțeleagă că în
noua concepție de organizare și des
fășurare a muncii în agricultură în
seși cotele de combustibil au fost
astfel calculate și repartizate ineît
să nu permită executarea lucrărilor
agricole decît prin folosirea agrega
telor complexe, și nu separat pe fie
care operație în parte. Iată de ce, in
spiritul indicațiilor formulate de se
cretarul general al partidului, cea
mai importantă sarcină a cadrelor de
conducere din sectorul pentru meca
nizarea agriculturii este de a urmări
stăruitor modul în care se aplică
măsurile stabilite prin programul de
desfășurare a lucrărilor mecanizate
pentru ca pretutindeni pe ogoare să
se asigure un flux industrial de
muncă.
în marea lor majoritate, agregatele
sînt de-acum gata constituite și pre
gătite pentru a intra în brazdă ime
diat ce terenul permite. Există, ce-i
drept, unele rămîneri în urmă în sec
țiile de mecanizare din județele Me
hedinți, Suceava, Gorj și Giurgiu,
dar și aici se fac eforturi pentru de
finitivarea agregatelor prevăzute.

Problema cea mai importantă care se
pune acum este de a asigura utiliza
rea acestor agregate potrivit preve
derilor clare stabilite prin progra
mul de desfășurare a campaniei
agricole șl prin ordinele de lucru.
Este vorba, în primul rînd, de cu
noașterea în permanență de către
specialiști a stării terenului pentru
a putea decide, în fiecare moment
din zi, ce anume utilaje să fie fo
losite la constituirea agregatelor,
cum trebuie reglate acestea pentru a
realiza atît lucrări de bună calitate,
cît și un volum mare de muncă.
Pentru că dincolo de cerințele im
puse de respectarea strictă a norme
lor agrotehnice, de limitarea consu
mului de carburanți, nu trebuie să
se piardă din vedere că, pe măsură
ce înaintăm în primăvară, perioada
optimă pentru însămînțarea diferite
lor culturi se scurtează. Sub nici un
motiv nu trebuie admisă ideea că însămînțările se vor putea prelungi cu
numărul de zile care se pierd acum
din pricina timpului nefavorabil.
Pregătirile pentru executarea volu
mului mare de muncă din această
campanie trebuie astfel făcute incit
în toate unitățile agricole însămînțările să fie încheiate la termen.
Aceasta este sarcina pusă de condu
cerea partidului in fața oamenilor
muncii din agricultură și trebuie fă
cut totul ca' să fie îndeplinită în mod
exemplar. Așa cum sublinia secreta
rul general al partidului în cuvin
tarea rostită la Consfătuirea de lucru
de la C.C. al P.C.R. din decembrie
(Continuare in pag. a IlI-a)
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ADUNAREA- GENERALĂ
IN ATENUA CONSILIILOR MLADE

moment important în perfecționarea
activității fiecărei organizații de bază
kJ

Perfecționarea stilului și metodelor de muncă reprezintă — cum sub
linia tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, la
Consfătuirea de la Mangalia pe problemele muncii organizatorice și
politico-educative — strategia fundamentală prin care organele și organi
zațiile de partid pot acționa, pot imprima un caracter revoluționar rea
lizării unei calități noi, superioare, in toate domeniile vieții materiale
și spirituale.
Adunările generale de partid — ca for de dezbatere a tuturor pro
blemelor ce solicită participarea comuniștilor Ia îndeplinirea Pro
gramului și hotăririlor partidului de creștere a conștiinței și responsabili
tății în muncă, de afirmare puternică a spiritului revoluționar în toate sfe
rele de activitate, de organizare a muncii și mobilizare a tuturor forțelor
pentru înfăptuirea' politicii partidului — reprezintă un moment deosebit
de important în perfecționarea activității fiecărei organizații de bază, a
fiecărui membru de partid. Afirmării acestui rol al adunărilor generale

Contractările cu gospodăriile populației
grabnic încheiate la toate produsele

în îndeplinirea de către organizațiile de partid a sarcinilor importante ce
le revin in acest an — an hotărîtor pentru îndeplinirea actualului cincinal,
an al pregătirii și desfășurării Congresului ai XIII-lea al partidului — ii
vom consacra un ciclu de articole și dezbateri, la care-i invităm să parti
cipe pe cit mai mulți secretari ai birourilor organizațiilor de bază, ai
comitetelor de partid. Pentru că dorim ca acest ciclu să fie deschis tuturor
celor ce au de înfățișat experiențe autentice, eficiente, de formulat opinii,
sugestii și observații asupra evantaiului larg de probleme pe care-1 impli
că acest moment deosebit de important din viața organizațiilor de bază :
pregătirea și desfășurarea propriu-zisă a adunării, elaborarea și funda
mentarea planului de măsuri, participarea comuniștilor la dezbateri, re
partizarea de sarcini concrete fiecărui membru de partid, raportarea de
către comuniști asupra modului în care iși îndeplinesc sarcinile încredin
țate, activitatea desfășurată de birou după adunarea generală ș.a.
Publicăm astăzi prima dezbatere din cadrul acestui ciclu.

le anul 1984, potrivit Programului
unic de creștere a producției agrico
le, sarcinile de plan ale cooperației
de producție, achiziții și desfacere a
mărfurilor au crescut simțitor. Spo
resc avantajele create de stat gospo
dăriilor țărănești, condițiile materia
le puse la dispoziția acestora— ani
male de reproducere, semințe selec
ționate, asistență tehnică, posibilități
de furajare a animalelor ș.a., încît
există o bună bază de pornire pentru
mărirea vizibilă a achizițiilor de
produse agroalimentare. Conform
prevederilor, contractările obișnuite
ale cooperativelor comunale de pro
ducție, achiziții și desfacere trebuiau
să se încheie cel mai tîrziu pe ziua
de 10 martie. Ne-am deplasat la
CENTROCOOP pentru a ne interesa
de stadiul în care se află această ac
țiune de mare însemnătate economico-socială. Din datele centralizate
rezultă că acțiunea de încheiere a
contractelor nu s-a terminat. Un nu
măr de județe au serioase rămîneri
în urmă. Apar în legătură cu aceste
restanțe diferite motivații, dar cu
motivații nici nu se realizează livră
rile trebuincioase economiei națio
nale, nici nu se formează fondurile
locale de autoaprovizionare.
In loc de scuze și explicații pot fl
observate unele exemple bune, care
demonstrează că pot fi încheiate con
tractări la nivelurile stabilite. Iată
cîteva :
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Cum alegem, cum pregătim temele
propuse comuniștilor spre dezbatere
r. •

Cum procedează birourile organi
zațiilor de bază la pregătirea celui
dinții moment dintr-un șir întreg,
aflate într-o strînsă interdependență
unul cu altul, vizind conținutul și
eficiența adunărilor generale de
partid, și anume alegerea temei su
puse dezbaterii comuniștilor ?
Pentru investigarea acestui aspect,
am procedat la organizarea unei
dezbateri, de tip masă rotundă, cu
mai mulți secretari ai birourilor
unor organizații de bază din unități
economico-sociale din municipiul'
Tg. Jiu. Masă rotundă la care, manifestînd interes față de tema el, a
participat și tovarășul Gheorghe
Ciurez, prim-secretar al comitetului
municipal de partid.
Care ar fi, pe scurt, „stenograma"
acestei dezbateri ?
Cerințele avute In vedere In op
țiunea pentru o temă sau alta sta
bilită pentru a fi dezbătută în adu
narea generală a organizației de
bază au făcut obiectul primei pro
bleme puse în discuție.
„înainte de a elabora planul de
muncă trimestrial, în care stabilim
temele adunărilor generale pentru
fiecare lună în parte — a deschis
discuția tovarășul Grigore Bunăiașu,
secretarul biroului organizației de
bază din cadrul Direcției sanitare
județene — revedem tematica orien
tativă anuală pentru adunările ge
nerale, Această operație constituie
primul moment pe care-1 avem în
i vedere la întocmirea planului de
I muncă. Evident că, înainte de a-1
.i supune aprobării comuniștilor, analizăm dacă temele prevăzute în pla
nul orientativ dinainte stabilit sînt
oportune, răspund cerințelor mo
mentului sau e nevoie să alegem
altele în funcție de sarcinile noi apă! rute. Chiar și după adoptarea pla
nului de muncă trimestrial efectu
ăm aceeași analiză, pentru că viața
irjjpupe mereu qeqițțe.noi, și în ca
zul temei pentru adunarea generală
afțată în pregătire"...;.,..
,\în mod asemănător procedăm șl
noi — intervine tovarășul Alexandru
Vrăjitoarea, secretarul biroului or
ganizației de bază din secția mobilă
a C.P.L. Dar mai facem ceva. Indi
ferent dacă tema pe care o alegem
este înscrisă în tematica orientativă
ori decurge dintr-o necesitate izvorită din apariția unui document de
partid sau a unor indicații și orien
tări ale secretarului general al parti
dului, solicităm părerea asupra mo
dului In care ar fi cel mai eficient
să o abordăm in dezbateri și unul
număr cît mal mare de comuniști.
De exemplu, în luna februarie urma
să analizăm modul în care se des
fășoară invățămîntul politico-ideolo
gic In toate formele existente în
secție. O temă actuală. Consultînd
comuniștii cu munci de răspundere
(șeful secției, tehnologul, maiș
trii, responsabilul compartimentului
C.T.C.) s-a impus necesitatea de a
analiza grabnic și temeinic măsurile
tehnice
și politico-organizatorice
pentru realizarea producției de ex
port. Faptul că secția și-a Îndeplinit
planul la export pe luna trecută,
care a fost cu 50 la sută mai mare
decît în luna anterioară, reprezintă

cel mai bun argument al oportunită
ții și eficientei acestei teme dezbă
tute".
Adresînd și celorlalți secretari al
birourilor organizațiilor de bază
participant! la dezbatere întrebarea
dacă procedează în același fel la
alegerea temei, răspunsurile primite
au dovedit ori o necunoaștere temei
nică a lucrurilor, ori o anumită con
fuzie. Pentru că doi secretari au
opinat că procedează la fel ca in
experiența înfățișată. Unul a arătat
că are în vedere la stabilirea temei,
atunci cînd nu intervin sarcini și
cerințe noi, „nota cu problemele
anuale" întocmită pentru a fi ana
lizate fie în adunări generale, fie în
ședințe de birou. Altul a fost și mai
laconic. „Ne consultăm noi, biroul și
decidem". Situația Înfățișată l-a de
terminat pe primul secretar al co
mitetului municipal să intervină :
„Pentru o mai bună clarificare a
lucrurilor ar trebui să precizăm mai
clar cum procedăm practic in ase-

acest fel a temei pentru adunarea
generală este mai grea, solicită efor
turi în plus și din partea comuniști
lor care primesc această sarcină, și
din partea biroului, de a coordona
activitatea acestora pînă Ia elabora
rea definitivă atit a materialului, cit
și a proiectului de plan de măsuri.
Dar ea oferă certitudinea eficienței".
Și, ca argumentele tovarășului Mireanu să nu rămînă în planul afir
mațiilor, al intențiilor .bune, dînsul
ne-a invitat să vedem la fața locului
cum a fost stabilită tema pentru adunarea generală din luna trecută. O
temă deosebit de actuală: „Măsuri '
întreprinse de biroul organizației de
bază și conducerea întreprinderii
pentru diversificarea utilajelor mi
niere care pot fi reparate de unita
tea noastră în vederea creșterii pro
ductivității muncii".
Ce se constată la fața locului ? Că
un -colectiv de comuniști alcătuit din
inginerul Gh. Paloș, și alți specialiști
— Gh. Bizic, Ion Stancu și Victor

menea situații. Și de aici să tra
Geană — a analizat posibilitățile de
gem învățăminte".
asimilare a unor reparații pentru noi
După clarificarea acestor probleme
tipuri de pompe și motoare în unita
metodologice, de principiu, dezbate
tea de aici. Că această analiză răs
rea a intrat pe făgașul faptelor, al
punde unei necesități stringente. Că
confruntării experiențelor, învăță
pentru fundamentarea opiniilor și
măsurilor propuse pentru adunarea
mintelor de ordin mai particular, dar
și general.
generală, colectivul de comuniști s-a
deplasat atit la unitățile beneficiare
„Pornind de ia ideea, atit de clar
din bazinul carbonifer al Olteniei,
exprimată de secretarul general al
cit și la cele specializate în produc
partidului, că munca de partid este
ția de pompe și motoare. Că în pla
muncă cu oamenii și pentru oameni,
nul de măsuri s-au prevăzut nu nu
este mai ușor de discutat — iși spu
mai obiective economice (urgentarea
ne părerea tovarășul Iulică Mireanu,
elaborării documentației tehnice, asi
secretarul biroului organizației de
gurarea de asistență tehnică din par
bază din secția lăcătuși III a între
tea
atelierului
la fie
- - de- proiectare
___ .......
prinderii de reparat utilaj minier — ......... .............
care familie.de noi motoare și pompe
despre condițiile necesare unei dez
ce urmează a fi asimilate pentru re
bateri eficiente in adunările gene
parație), ci măsuri concrete, eficien
rale de partid. Aceasta înseamnă că
te, cu caracter politic : redistribuirea
biroul organizației de bază . trebuie
celor mai buni comuniști în: echipele
să procedeze astfel ca de la elabo
care vor executa noile reparații, an
rarea teniei și pînă la finalizarea ei
trenarea
tuturor comuniștilor și utecomuniștii să fie angajați perma
ciștilor la un curs intensiv de ridi
nent, cu sarcini și obiective precise.
care a cunoștințelor profesionale,
Ca să nu vorbesc la modul general,
am să spun cum procedăm noi prac- . creșterea preocupării organizațiilor
de partid și U.T.C. pentru pregătirea
tic. Odată cu alegerea temei pentru
temeinică în vederea primirii . în
adunarea generălă, biroul organiza
partid
a celor mai buni tineri din
ției de bază stabilește — de cele mai
rindul mecanicilor și electricienilor
multe ori consultîndu-se și cu alți
și altele.
comuniști — o tematică pe baza că
De ce am insistat asupra experien
reia să se efectueze analiza temei
ței înfățișate de secretarul de partid
nică a problemei ce urmează a fi
de la întreprinderea de reparat utilaj
supusă dezbaterii comuniștilor. După
minier? Pentru că ea încorporează
părerea noastră cine neglijează acest
practic munca efectivă a comuniști
moment important în pregătirea
lor
care se regăsește în realizările
unei dezbateri va culege mai devre
colectivului ce dă viață mai lungă și
me sau mai tîrziu roadele... super
funcționare ireproșabilă utilajului
ficialității, improvizației (vom reveni
minier.
pe parcursul acestei dezbateri cu
Asemenea cerințe sint cunoscute și
argumentele necesare — n.n.). Te
de alți secretari ai birourilor organi
matica respectivă, în funcție de con
zațiilor de bază. Ca dovadă despre
ținutul ei, este încredințată spre a
ele au vorbit frumos, în cadrul me
fi temeinic aprofundată (a culege
sei
rotunde, șl Eugen Calotă, secre
datele necesare și a redacta materia
tarul biroului organizației de bază
lul) cîtorva comuniști experimentați
din secția benzi a întreprinderii de
în domeniul respectiv, ajutați și în
articole tehnice din cauciuc, și Ion
drumați — de Ia caz la caz — de unul
Roșea, secretarul biroului organizației
sau mai mulți membri ai biroului
de bază din secția plăci a Combina
organizației de bază. E adevărat,
tului
de lianți și azbociment. Dar atit.
munca de concepere și pregătire în

Declarații de bune intenții. Pentru
că, confruntind la fața locului docu
mentele organizațiilor de bază — mai
ales in cazul celei dinții — poți con
stata oscilații, inconsecvente, între
teme bine alese și bine pregătite (de
exemplu, cea dezbătută in adunarea
generală din luna octombrie 1983 —
„Măsuri organizatorice și politico-e
ducative pentru redresarea activității
economice, pentru îndeplinirea planu
lui pe întregul an" — care a determi
nat un adevărat reviriment in viața
colectivului) și teme care abundă in
generalități, fără a implica nici măcar
un comunist în analiza și soluționarea
lor. în cazul primei organizații, te
mele adunărilor de partid din lunile
ianuarie și februarie — referitoare la
„Măsurile politice și organizatorice
pentru realizarea planului pe trimes
trul 1“ și la „întărirea ordinii și dis
ciplinei, ca factori importanți pentru
obținerea unor rezultate superioare
în muncă în acest an" — n-au lăsat,
prin caracterul general al materialu
lui și al dezbaterilor, nici o urmă în
viața organizației in afară de spațiul
ocupat în graficul de ședințe. De ase
menea, cele două teme dezbătute de
organizația de bază a secției plăci
din cadrul combinatului de azbo
ciment, deși bine orientate tematic,
au semănat, prin modul general de
abordare a lucrurilor, ca două pică
turi de apă cu cele de la... cauciuc.
...De la dezbaterile la „masa ro
tundă" la constatările pe teren și de
aici la concluziile trase de primul
secretar al comitetului municipal de
partid : „O dezbatere plină de învă
țăminte. Prima și cea mai importantă
constă în faptul de a descifra, in ca
drul instruirilor lunare, mai concret,
pe părți componente, modul in care
trebuie gindite și pregătite adunările
generale. Ne-am convins încă o dată
că experiențe bune privind alegerea
ți.pregătirea temelor pentru dezbaterile comuniștilor avem, după cum în
aceeași privință mai apar manifestări
de formalism, de rutină și superficia"'■lltate. ’Este limpede că ^'instruirile
lunare trebuie să devină un ade
vărat laborator al perfecționării
muncii noastre de partid.
Vom lua
toate măsurile ca ele să reprezinte
cadrul in care secretarii birourilor
organizațiilor de bază nu numai să
asculte indicațiile și sarcinile ce li
se transmit, dar să și participe —
prin dezbaterea «pe viu» a unora din
temele și materialele elaborate — la
perfecționarea propriei activități".
Odată stabilită tema adunării gene
rale a organizației de bază, care de
curge din necesitatea aplicării Ia fie
care loc de muncă — potrivit speci
ficului activității — a hotărîrilor
partidului și legilor țării, a propriilor
hotărîri, a indicațiilor cuprinse in
cuvîntările secretarului general al
partidului, tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, o importanță deosebită o
au — cum bine se știe — măsurile
adoptate pentru pregătirea și desfă
șurarea prop'riu-zisă a adunării ge
nerale.
Asupra acestui aspect vom reveni
Intr-un articol viitori

Porcino
(număr
de animale) Contractat
Județul
Prevăzut a la 13 martie
se contracta
Alba
17 900
17 900
19 000
Bistrița
19 000
14
000
Sibiu
14 482
Carne
de pasăre
(in tone)
Argeș
1 031
1031
Neamț
954
954
Sălaj
162
472
Legume
(în tone)
Argeș
500
1 000
Dolj
3 000
3 188
1 100
Olt
2 093
Ovine
(număr
de animale)
Botoșani
11 800
11 800
24 670
Neamț
25 584
32 584
Caraș-Severin 31 170
Care sînt cauzele pentru care — la
contractele pentru carne de porc șl
pasăre, pentru lapte, spre exemplu
— în multe județe, contractările se
află sub plan, sub prevederile Pro
gramului unic de creștere a produc
ției agricole și sub prevederile de
cretelor privind' icbntractările'1 și'ădhizițiile de produse vegetale și ani
male ?
— Programul unic și recentele de
crete ale Consiliului de Stat au fost
primite cu mare interes de populația
județului nostru — ne-a spus tova
rășul Nicolae Boierescu, vicepre
ședinte al UJECOOP — Giurgiu,
în județ însă nu avem contrac
tată din cantitatea totală de car
ne decît 60 la sută. Care e cauza ?
Nu a fost desfășurată încă o acțiune
suficient de largă pentru explicarea
condițiilor concrete, pentru sublinie
rea avantajelor, pentru lămurirea în
datoririi de a contribui la constitui
rea fondului de stat și a fondului de
autoaprovizionare. Unii dintre lu
crătorii noștri însărcinați cu încheie
rea de contracte s-au mulțumit cu
promisiunea unor producători că vor
contracta... la anul. Or, cu promi
siuni nu se aprovizionează nici piața,
nici industria.
— Ce măsuri luați ?
— în aceste condiții, consiliile
populare, președinții de cooperative,
folosind și datele recensămîntului,
trebuie să stabilească clar obligațiile
de contractare.

Constantin PRIESCU

Complexele de sănătate din Capitală
Pe Calea Șerban Vodă din
Capitală s-a inaugurat recent
un nou șantier.. Nu este des
tinat construcției de locuin
țe și nici unei viitoare școli
sau policlinici, cum sugerea
ză proporțiile sale, dar și această clădire va îndeplini o
importantă funcție socială.
Ea face parte din categoria
investițiilor alocate, cu pre
cădere in ultimele două de
cenii, pentru ocrotirea și în
tărirea sănătății populației,
unul din obiectivele majore
ale politicii partidului și sta
tului nostru socialist.
Privim macheta complexu
lui de sănătate ce se înalță
în apropierea bulevardului
Mărășești. Reprezintă o clă
dire nu’ prea înaltă, bogat
vitrată, deschisă mult spre
soare și lumină, cu intrare
pe sub arcade în stil româ
nesc tradițional, cu terase și
curte interioară decorativă.
Punerea în operă a acestui
obiectiv a fost încredințată
întreprinderii de construcții
montaj . 5 din București.
Cînd va fi construit și com
plet echipat, complexul de
sănătate, construcție cu pro
fil inedit în sistemul de do
tări sociale din Capitală și
din țară, va oferi populației
toate serviciile unei băi pu
blice, precum și pe cele ale
unei unități ultramoderne de
întreținere a sănătății și călire a organismului, de recu
perare stenică și destindere.
Complexul, ne-a informat
șeful de proiect, arhitectul
Nicolae Pruncu de la insti
tutul „Proiect" București, va
cuprinde : filtre antiepide
mice pentru control medical,
vestiare, cabine cu dușuri și
cabine cu căzi individuale,
numeroase alte cabine pen
tru proceduri de terapie cu-

rentă (băi de plante, de ul
traviolete, inhalați’i, aerosoli,
împachetări, saună, masaj),
6ală de gimnastică, bazin de
Înot și gimnastică sub apă
etc. Pe acest amplasament a
fost rezervat și spațiul ne
cesar pentru amenajarea unor terase-solarii spre care
va exista acces dinspre bazi
nul de înot. Printre presta
țiile auxiliare ale complexu
lui enumerăm doar cîteva :
manichiură, pedichiură — fe
mei și bărbați ; coafură, cos
metică, frizerie.
La parterul complexului
au fost plasate grupuri spe
cifice băilor in comun, sepa
rate pe sexe, iar la subsol și
etaj cabine individuale. Ca
binele individuale de la sub
sol sint destinate pentru băi
speciale cu plante și alte
proceduri care asigură între
ținerea stării de sănătate.
Tot la acest nivel vor exista
două cabine mai mici, pen
tru persoanele sănătoase, dar
cu anumite restricții la efort.
Etajul cuprinde cabine indi
viduale, diferite băi, masaj,
abur, bufet, terasă. La parter
sint prevăzute dușuri norma
le și speciale (alternante,
scoțiene ș.a.), împachetări
uscate, diferite tipuri de
masaj. De aici se asigură
acces la saună, băi de abur,
sudație, la bazinul mare,
precum și spre curtea inte
rioară, care va fi bogat plan
tată și prevăzută cu șezlon
guri pentru odihnă și recrea
re în aer liber. Holurile de
așteptare vor beneficia de
jocuri mecanice și un punct
de vînzare a răcoritoarelor.
Serviciile pe care le va asigura acest complex de
conservare a sănătății desti
nat tuturor categoriilor de

populație, de la copii pînă la
bătrîni, au fost gindite cu
deosebită grijă, ținîndu-se
cont de particularitățile de
virstă, de unele contraindica
ta medicale, de diferite pre
ocupări sau chiar de necesi
tatea satisfacerii unor cereri
exprese ale populației. Așa
se explică de ce s-a hotărit
crearea unui cabinet medical
de prim ajutor (menit să
evite și să prevină eventuale
accidente), a celor două ba
zine mici, a saunei deschise
(pentru persoane care nu su
portă să respire direct un
aer supraîncălzit sau cu umiditate foarte ridicată). Tot
astfel se explică și ideea
creării unei curți interioare
cu rol de agrement, a amenajării unei fintîni funcționale și in același timp decorative pentru jocul copiilor,
a unui serviciu de spălătorie
chimică rapidă pentru cazuri
neprevăzute.
In total, în acest complex
se vor aplica peste 800 de
proceduri pe zi, puțind fi
servite concomitent la toate
cele trei niveluri circa 280
de persoane.
Un complex similar se află
In curs de construcție în
zona arterei Pantelimon, la
intersecția cu strada Socului.
Aceste edificii au fost con
cepute de specialiști ai insti
tutului „Proiect" București
In strînsă colaborare cu
I.C.A.B., în calitate de bene
ficiar al celor două complexe
de sănătate, precum și cu
specialiști în balneologie și
în proceduri de întreținere
a sănătății. Ele sint primele
obiective din București cu
asemenea profil.

Gabriela BONDOC
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MODERNIZĂRI ÎN STAȚIUNILE DE PE VALEA OLTULUI
Ca și In sezonul estival,
stațiunile balneare Olănești,
Govora și Călimănești-Căciulata continuă să fie gazde
primitoare pentru miile de
oameni ai muncii din întrea
ga țară care doresc să-și pe
treacă aici concediul de odihnă sau să-și refacă sănă
tatea.
— Incepînd din acest an,
ne spune tovarășul Marin
Sandu, directorul Oficiului
județean de turism Vîlcea,

am diversificat aria proce
durilor și tratamentelor bal
neare, ca efect direct al
noilor aparate și instrumen
tare cu care au fost dotate
stațiunile noastre. De ase
menea, la Călimănești-Căciulata am extins tratamen
tele cu Aslavital, Pell-Amar
și Boicil, avînd in. vedere
eficiența terapeutică deose
bită a acestor medicamente
noi din farmacologia româ
nească în tratarea afecțiuni

lor specifice stațiunii noas
tre.
O altă noutate pe care o
aflăm din microstațiunea
Cozia : la cererea institu
țiilor, întreprinderilor și asociațiilor sportive care do
resc să organizeze diferite
manifestări științifice, con
sfătuiri, simpozioane etc., se
pun la dispoziția acestora
atit sala polivalentă, cit și
servicii de cazare și masă.
(Ion Stanciu, corespondentul
„Scînteii").

— ...Lucru care trebuia făcut pînă
acum !
— Da. Există și o altă cauză care
a dus la rămîneri în urmă în înche
ierea contractelor. La lapte avem
încheiate contracte doar pentru 70
la sută din cantitatea prevăzută ;
unele
consilii populare
nu au inche......
încă balanțele furajere
comunale, altele au rămas în urmă și,
în aceste condiții, oamenii se abțin
de la contractări. Pe de altă parte,
nu a fost întocmit peste tot nici planul la pășunat.
— Asța nu înseamnă că numai la
primărie trebuie căutate lipsurile.
— Fără îndoială. In comuna Găujani, de exemplu, avem contracte
bune, de aproape 100 la sută, pe cînd
în comuna Băneasa, contractele nu
depășesc 10 la sută. Analizind aceas
tă diferență intolerabilă am consta
tat, de exemplu, că la carne de porc
în primul caz cooperativa noastră
avea propria ei crescătorie de porci,
iar purceii rezultați au fost livrați,
spre creștere, populației. In celălalt
caz, nici cooperativa de producție și
achiziții, nici cooperativa agricolă de
producție nu sint in măsură să asi- .
gure materialul biologic, adică pur
ceii. Pentru acest aspect — lipsa
crescătoriilor proprii de animale —
se face vinovată și uniunea noastră
județeană. De aceea, imediat vom
lua măsuri ca in toate cooperative
le să fie înființate, crescătorii.
Am cerut relații și tovarășei Frusina
Tudor,
vicepreședintă
a
UJECOOP — Ialomița :
— Pînă la data de 14 martie, in
județul nostru nu toate consiliile
populare au definitivat planurile de
cultură și de creștere a animalelor și
obligațiile fiecărei gospodării în ve
derea contractărilor. In ce privește
contractarea porcilor, există restan
te la asigurarea materialului bio
logic. Datorită înființării crescătorii
lor proprii, altor inițiative pe plan
local, faptului că balanțele furajere
au fost încheiate, că planul de cul
turi a fost înmînat fiecărei gospodă
rii, în comunele Bucu, Cosîmbești,
Grindu ș.a.m.d. s-au stabilit contracte

bune, potrivite Programului unic. Dar
în alte comune — Albești și Andrășești de exemplu — din cauză că
aceste acțiuni au fost tărăgănate,
pînă în prezent nu avem încheiate
contracte decît în proporție de 11 la
sută. E absolut necesar ca, imediat,
toate consiliile populare să discute cu
producătorii și să înmineze planurile
de cultură și de creștere a animalelor
tuturor gospodăriilor. Aceasta este o
sarcină de partid și de stat de cea
mai mare importanță, o obligație le
gală care trebuie respectată cu stric
tețe.
Referindu-se la răminerile în urmă
In ce privește contractarea păsărilor,
tovarășii Mihai Ignat — Tulcea, Mi
hai Gheorghe — Călărași și Georgeta
Zaharia — Prahova — toți vicepre
ședinți de resort în uniunile coopera
tivelor de producție, achiziții și des
facere a mărfurilor din județele res
pective — au invocat lipsa pînă în
prezent a materialului de bază : puii.
Dar ne întrebăm-: oare tărăncile
'/ " '
noastre au uitat să mai pună cloști ?
Așteaptă toată lumea numai pui de
incubator ?
Cercetînd aceste aspecte șl Ia
CENTROCOOP ni s-a relevat un Tu
cru în plus : faptul că se manifestă
încă o mare doză de inerție și imo
bilism chiar la unele uniuni județene
ale cooperativelor de producție, achi
ziții și desfacere. Cu mai mult spirit
de inițiativă și gospodăresc din par
tea acestora, planul de contractări
putea fi realizat în proporție mult
mai mare. Dovada : realizările din
județele menționate la început.
Este nevoie ca, fără nici o întîrziere, întreg activul cooperației, al
consiliilor populare, al direcțiilor agricole să pună capăt acestei situații,
încheierea cit mai grabnică a con
tractelor este hotăritoare pentru rea
lizarea planului de livrări de produse
agricole la fondul de stat, pentru
constituirea fondului de autoaprovi
zionare. De aceea, campania de con
tractare trebuie tratată cu toată răs
punderea, nu ca o sarcină periferică.

Gh. GRAURE

Cînd priceperea și hărnicia
conduc localitatea
Ce reprezintă femeile in viața
pul arată minunat după ploile și
comunei Greaca, așezare dunărea
zăpezile acestei ierni. De la o zi
nă din județul Giurgiu ? Răspun
la alta vezi cum crește griul. Re
sul a început; să se contureze încă
coltele de cereale vor spori întrude Ia intrarea în localitate : prin
cît, incepînd din acest an, întrea
tre butucii de vie de pe terenurile
ga suprafață a cooperativei va fi
. stațiunii de cercetare și producție
cuprinsă în sistemul de irigații
vitivinicolă
am zărit mai multe
Mihai Bravu — Chirnogi. Veni
fcme.i care „executau tăieri",- cum
turilor din recolte le vom adău- <
se spune, adică pregăteau via pen
ga și pe acelea provenite din
tru apropiata înmugurire. Și ploua
alte activități rentabile : o ciumărunt... Prin curți și prin case —
percărie, o maternitate pentru 20
de asemenea — forfotă mare. Se
de scroafe, ca să putem vinde
face curățenie de primăvară, se
membrilor cooperatori purcei să
pregătesc straturile de legume, se
crească pentru nevoile lor și pen
curăță pomii.
tru contractele cu statul, o crescă
„Cînd am venit la Greaca, acum
torie de iepuri sau una de pui
25 de ani, ne spunea Maria Tîrcă,
pentru carne. Vrem să curățăm
președinta comitetului comunal al
cele două lacuri, însumînd 9 hec
femeilor, am crezut că nu voi pu
tare luciu de apă (care acum sint
tea ține pasul cu hărnicia femei
mai mult
.....................
niște
bălți) și să le
lor de aici. Ziua lucrau la coope
populăm cu pește".
rativă, pe-nserat in grădina pro
Există, în comuna Greaca, arguprie, iar seara se așezau la război
mente care dezmint imaginea clasă țeasă. Dimineața, în zori, erau
sică despre săteanca „înapoiată",
din nou pe cimp. Acum m-am
Sigur, femeile folosesc și acum
obișnuit cu ritmul lor de viață.
uneltele
clasice
— sapa, grebla, se
---------- —
—e —
Sint neobosite. Și fac totul cu tra
îndeletnicesc în continuare cu
gere de inimă, cu voie bună".
torsul, țesutul și brodatul. Dar ele
Pe teritoriul comunei iși des
au . deprins și rostul agriculturii
fășoară activitatea o cooperativă
moderne. Le-am văzut lucrînd in
agricolă, stațiunea de cercetare și
toate secțiile stațiunii de cercetare
producție vitiviși producție vitinicolă, ferma vi
---------------------- vinicolă, unde ac
ticolă a asocia
tivează și un nu
ției
intercoopemăr însemnat de
Insemnări din comuna
ratiste din comu
cercetătoare.
na Hotarele, o
Greaca, județul Giurgiu
— Sint deose
secție de îmbu
bit de pasionate
nătățiri funciare.
și înzestrate pen
Toate gravitează
tru munca de
în jurul aceluiași pivot — agriculcercetare, afirmă ing. Floarea
tura.
Băicoianu, secretara organizației de
— Este un domeniu in continuă
bază din stațiune și șefa unei fer
schimbare, ne spune Vasilica Mame. Sint multe. Mă gîndesc, de
nolescu, primarul comunei. Chiar
exemplu, la Zamfirița Luminare,
și la noi, unde locuitorii — țărani
tehniciană la laboratorul de gene
din tată-n fiu, știu ce cere pămîntică și ameliorare a viței de vie.
tul, altele sint astăzi metodele, ca
Contribuția ei la realizarea tuturor
să nu mai vorbesc de mijloacele de
soiurilor și clonelor, cele mai
a-1 lucra. Așa că, acum patru ani,
multe omologate și apreciate, este
cînd am fost aleasă în această
foarte mare. Multe din rezultatele
funcție m-am apucat serios de în
concrete obținute, în acest dome
vățătură. Seara citeam, iar dimi
niu, au făcut obiectul unor lucrări
nețile mă țineam scai după pre
științifice.
ședinta cooperativei agricole. Am
Și,. în fruntea stațiunii se află
scos-o din sărite cu întrebările.
acum o femeie : Olguța Ghiță. Pre
Dar am învățat multe.
zența
ei in „scaunul" directorial va
Primărița, fostă învățătoare, con
favoriza, desigur, stimularea și mai
tinuă să învețe. Și nu numai în
puternică a activității științifice a
domeniul agriculturii. în funcția pe
femeilor, a pasiunii lor pentru
care o ocupă trebuie să cunoască
cercetare.
bine legile țării, hotărîrile de partid
— A crescut natalitatea, care în
și de stat, sarcinile ce revin, la
cepuse să scadă in anii trecuți, ne
un moment dat, unui sector sau
spune primărița. Am oficiat zeci
altuia de activitate. „Ceea ce am
de căsătorii. S-au înregistrat, ca
acumulat, adaugă dînsa, îmi folo
urmare, și mai multe nașteri.
sește enorm. Chiar în această peri
oadă, in care vizităm fiecare gos
Despre noii născuți, Elisabeta
podărie pentru a stabili, de comun
Dobrescu, medicul pediatru de la
acord cu cetățenii, planurile de
dispensarul comunei (care funcțio
nează intr-un local modern), ne
cultură, conform Programului unic
vorbește cu entuziasm. Spune că
și recentelor decrete. Am format
echipe din membrii biroului exe
sint robuști și frumoși, iar în
cutiv al consiliului popular și re
grijirea de care se bucură, în fa
prezentanți ai cooperației pentru
milie, este impecabilă. „Majorita
ca, odată cu înmînarea planurilor,
tea tinerelor mame sint absolvente
să discutăm cu oamenii și despre
de liceu, dar și bunicele sint foarte
• încheierea contractelor de livrare
receptive Ia îndrumările cadrelor
a unor produse agroalimentare".
medicale. în comună sînt, la ora
In 1983, cu excepția porcinelor,
actuală, 700 de copii. Pe toți îi cu
planul la contractări s-a realizat
nosc, din examenele amănunțite la
integral. In acest an, sarcinile sint
care-i supun, la grădiniță, la școală,
sporite. După cum ne spune pri
în vizitele la domiciliu. Sînt cu 11
mărița, sporite sint și efectivele
cm, în medie, mai înalți decît ge
de animale, astfel incit există cer
nerația de acum cîțiva ani, mai
titudinea realizării lor.
bine legați, fapt ce se reflectă și
într-o creștere ponderală însemna
Unitatea economică cea mai im
portantă din comună este coope
tă. Și, bineînțeles — sănătoși", i
rativa agricolă de producție, unde
Ar fi multe lucruri bune de spus
70 la sută din forța de muncă o
despre femeile din comuna Greaca.
constituie femeile.
Președintele
Despre ele și despre toate celelalte
este tot o femeie : Georgeta Oprea,
femei de la sate, care, și în această
care cumulează și funcția de inprimăvară, prin munca lor, ajută
giner-șef. Două dintre fermele de
pămîntul să înflorească și să ro
cimp,. ca și cele 12 echipe sint
dească spre a umple hambarele
conduse de femei. Faptul că atîtea
țării cu bucate. Așa cum o cere
femei ocupă funcții de răspundere
noua revoluție agrară, inițiată de
este rezultatul firesc al capacității
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
lor profesionale și al ponderii pe
tarul general al partidului, pentru
care o ocupă în ansamblul forței
a asigura o bază trainică bunăstă
de muncă.
rii poporului.
Președinta ne vorbește despre
anul agricol care a început. „îl
Rodica ȘERBAN
dorim cit mai bun. Dealtfel, cîm-
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SATU MARE:

aflau la datorie în toate sectoarele
in care se lucrează în aceste zile. Am
poposit timp mai îndelungat la
ferma nr. 1, una din cele patru ferme
ale asociației legumicole de stat
și cooperatiste din comuna Apa.
Șeful fermei, inginerul Nicolae
Mureșan,
tocmai
se
afla
In
tr-unui din cele două solarii în
care sînt repicate, In cuburi nutriti
ve de pămînt, 30 000 fire de varză
și 50 000 gulioare, care foarte curînd
vor fi plantate direct In cîmp. „Ur
mărim oră de oră temperatura din
solarii pentru a asigura dezvoltarea
normală a răsadurilor — ne spune
șeful fermei. Am trecut, dealtfel, la
călirea răsadurilor, spre a le obiș
nui cu temperaturile mai scăzute, de
noapte, după ce le vom planta In
cîmp". Alături, mai mulți cooperatori
lucrau de zor la acoperirea celui
de-al treilea solar. Pe un alt teren al
fermei se planta arpagicul pe cele
50 hectare, lucrare ce se efectua de
către mecanizatorii Gheorghe Tămaș și Vasile Pregon, iar în spatele
semănătorilor se aflau cooperatorii
Vasile Nemeth și Mircea Săpunar.
„Pe acest teren urmează să se obți
nă o producție de 16 000 kg la hectar
— ne spune mecanizatorul Gheorghe
Tămaș. Am angajat această cultură
In acord global. Pentru a realiza
producția prevăzută, sîntem cu
ochii-n patru/ astfel incit să rezulte
o lucrare de bună calitate". Lucrările
erau supravegheate de Maria Bran,
o tînără ingineră horticolă, aflată la
debutul său în producția legumicolă.
Pe o parcelă vecină, numeroase coo
peratoare. fertilizau manual, pe rînduri, cu azotat, ceapa semănată în
toamnă. „Cine iese mai repede pe
piață cu legume proaspete timpurii,
acela iese în clștig — ne spune cu
convingere cooperatoarea Ileana Miclăuș. Prin hărnicia noastră vom ob
ține și un cîștig mai bun". Tot ea
rie-a mărturisit bucuroasă că, pentru
munca de calitate, pentru hărnicia de
zi cu zi, toate membrele acestei echipe de legumicultoare, condusă de
tînăra Janeta Dindiligan, au fost
evidențiate de directorul asociației
legumicole, ing. Gheorghe Pop.
în aceeași notă de responsabilă an
gajare pe frontul campaniei agricole
de primăvară, sute de cooperatori și
mecanizatori, In frunte cu specia
liștii, cu conducătorii unităților agri
cole, lucrau pe terenurile cooperati
velor agricole Livada,
Turulung,
Halmeu. După un calcul sumar fă
cut de președintele • consiliului agro-

CUM SE ÎNFĂPTUIESC MĂSURILE DE MODERNIZARE A ARZĂTOARELOR?

EXEMPLU DE OPERATIVITATE
In numai 43 de zile a fost parcurs drumul
de la cercetare la execuție
Uzina de valorificare a cenușilor
de pirită din apropierea municipiu
lui Turnu Măgurele este unul dintre
cei mai mari consumatori de păcură
din județul Teleorman. Dacă ar
funcționa la capacitate un an întreg,
necesarul de păcură s-ar ridica la
peste 100 000 tone. Recent, un colectiv
de ingineri și muncitori, în colabo
rare cu un grup de specialiști și
maiștri de la secția mecanică a com
binatului de îngrășăminte chimice,
a identificat și pus în practică o so
luție tehnică ce conduce la dimi
nuarea consumului de păcură cu aproape 50 la sută. Practic, este vor
ba de modificarea arzătoarelor de
păcură de la cuptoare, uscătoare și
cazane de abur, pentru a funcționa
pe baza prafului de cărbune pulve
rizat in amestec cu păcură. Deocam
dată acțiunea inițiată in acest scop
se află la începuturile ei, pînă în
prezent noua soluție aplicîndu-se la
trei arzătoare.

De unde s-a pornit ? ”ctnd

In fermele asociației legumicole Satu Mare, specialiștii urmăresc permanent
ca, incă de la semănat, să se realizeze densitatea prevăzută
Foto : BL Sarea

Industrial, In această zl, pe ansam
blul: consiliului Livada s-au trans
portat în cîmp 1 000 tone îngrășămin
te naturale, s-au aplicat 65 tone în
grășăminte chimice substanță activă
pentru cereale pe 250 hectare, au fost
fertilizate chimic cu o cantitate de
2 000 kg 20 hectare culturi intensive,
s-a pregătit terenul pe 60 hebtare,
s-au însămințat 65 hectare cu trifoi
și lucernă în ogor propriu și 45 hec-

SĂLAJ: Cîmpul - oglinda fidelă a muncii
agronomului
Ancheta noastră întreprinsă în cîte
va unități agricole din județul Sălaj
a avut ca obiectiv reliefarea modu
lui în care specialiști din agricultură
își desfășoară activitatea pentru în
deplinirea sarcinilor trasate de con
ducerea partidului la Consfătuirea
de la C.C. al P.C.R. din decembrie
anul trecut. Mai exact, am urmărit
realizarea acelei cotituri subliniate
de conducerea'partidului ca „agri
cultura să simtă că acolo există un
inginer sau un specialist agricol". Din
multitudinea de fapte și probleme
întîlnite pe teren am reținut cîteva
pe care le socotim mai importante.

OGORULUI SA-I DAI BINEȚE
ÎN FIECARE ZI. în orice pe
rioadă a anului, specialistul agricol
trebuie să se simtă integrat perfect
în unitatea unde lucrează, să fie atit
tehnician, cit și organizator al pro
ducției. Pe inginerul-șef al C.A.P.
Sărmășag, Ion Curte, l-am întîlnit
lingă o parcelă unde venise să vadă
griul pentru a stabili, pe baza anali
zelor agrochimice, aplicarea dozelor
de îngrășăminte chimice. Era mulțu
mit, deoarece plantele erau bine dez
voltate și uniforme. „Tocmai am ve
rificat densitatea — ne spune el. Cu
500—550 de plante pe metru pătrat
putem depăși producția planificată.
Mă aflu zi de zi pe teren. Se spune:
cîmpulul trebuie să-i dai binețe în
fiecare zi. Numai așa poți să știi
cînd și cum să intervii la nevoie. Iar
eu țin seama de această cerință".
Anul trecut, datorită depășirii recol
telor planificate, C.A.P. Sărmășag
g-a numărat printre primele unități
din județ. Planul pe 1984 prevede
obținerea unor producții mari la hec
tar : 3 900 kg grîu, 4 000 kg orz, 3 700
kg porumb, 30 tone de sfeclă de
zahăr, 22 tone de legume etc. Aflăm
că, in adunarea generală, pe baza
unei analize minuțioase a condițiilor
care există, cooperatorii au hotărît
să depășească aceste niveluri. „Dis
punem de tot ce ne trebuie — mașini,
îngrășăminte, erbicide, sămînță — ne
asigură inginerul-șef. In ce ne pri
vește, hol, specialiștii, fiecare răs
pundem de executarea lucrărilor, de
calitatea lor, pe o anumită supra
față. Prin recoltele realizate pe te
renurile respective, fiecare va do
vedi capacitatea lui tehnică și orga
nizatorică".
Continuăm traseul în principalele
puncte de lucru ale zilei. La livadă și
vie, 60 de cooperatori executau tăieri
sub supravegherea șefei de fermă,
ing. Maria Macavei, și ea cu foarfecă
in mînă. La ferma de legume, abia
îl distingem, printre cei 40 de
grădinari aplecați deasupra răsadu
rilor, pe inginerul Valentin Duca. în
grijitorii de animale curățau pășu-
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Două răspunsuri radical diferite la întrebarea ziarului „Scînteia":

Din primele zile, ritm bun
de lucru la semănat
în cuvîntarea la Consfătuirea de
lucru de la C.C. al P.C.R. din de
cembrie
anul
trecut,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu a subliniat nece
sitatea efectuării la timp și de cea
mai bună calitate a lucrărilor de la
semănat pînă la recoltare, astfel in
cit în toate unitățile agricole să fie
obținute recolte record. Am urmărit
în unitățile agricole din consiliul agroindustrial Livada, județul Satu
Mare, cum acționează specialiștii
pentru respectarea normelor tehnice.
Primul popas pe traseul parcurs
Împreună cu tovarășul Vasile Dărăban, președintele consiliului agroin
dustrial, a fost ferma vegetală nr. 3
Potău a cooperativei agricole Medieșu Aurit. Pe șeful fermei, inginer
Al. Patocs, 11 găsim la parcela unde
tocmai se semăna trifoiul in cultură
ascunsă pe ultimele suprafețe. „în
cepem să vorbim de bilanțuri — ne
spune el cu satisfacție. Am și termi
nat semănatul ovăzului pe cele 100
hectare prevăzute, iar azi încheiem
și semănatul trifoiului pe 30 hecta
re. Pot spune că sînt foarte mulțu
mit de calitatea lucrărilor. Mecani
zatorii Dumitru Vezentan și Gheorghe
Anițaș, oameni cu simțul datoriei, au
Înlăturat prompt unele mici dere
glări pe care le-am constatat la se
mănători, astfel că li se poate atri
bui calificativul foarte bine. Pe un
alt teren, cu cinci discuri pregătim
patul germinativ pentru cele 30 hec
tare ce se vor însămînța cu borceag.
într-o zi-două vom încheia lu
crările și pe această suprafață. In
acest scop am și cerut forțe meca
nice suplimentare. Imediat, condu
cerea cooperativei ne-a trimis o se
mănătoare de la ferma nr. 2".
„Dar însămînțările de primă
vară vor cunoaște un ritm mai
intens abia din zilele următoa
re — ne spune Vasile Lazăr, pre
ședintele cooperativei. Pînă atunci
nu pierdem nici o oră de lucru. As
tăzi, de exemplu, vreo 250 de coope
ratori transportă îngrășăminte orga
nice pe care le împrăștie în cîmp.
Alți cooperatori lucrează în asocia
ția legumicolă. Noi ne-am angajat,
prin contract, să efectuăm în acest
an, In cadrul asociației, 67 000 zilemuncă. Pînă ieri am lucrat și la amendarea terenului, pentru a-i di
minua aciditatea. Am fost nevoiți să
Intrerupem lucrarea pentru a con
centra forțele mecanice la însămînțarea trifolienelor. Dar mîine, poimîine reluăm amendarea terenului".
Specialiștii unităților agricole se

■■

nea, alături de ei fiind alt șef de
fermă, ing. Lucian Cosma. „Una din
laturile
răspunderii
specialiștilor
noștri pentru producție este să nu
lăsăm lucrări nesupravegheate, întrucît nu ne putem permite greșeli —
aprecia inginerul-șef. La fiecare cul
tură semănăm, erbicidăm, executăm
lucrări de întreținere și culegem o
dată pe an. De aceea, trebuie făcut
totul bine de prima dată".

LOCUL INGINERULUI ESTE LA
FORMAȚIA DE LUCRU, NU ÎN
BIROU, PRINTRE H1RTII. La Horoatu Crasnei ningea cu fulgi mari.
Printre îngrijitorii care fertilizau
manual trifoiștea distingem silueta
înaltă a șefului fermei zootehnice,
Mihai Șandor. „Depinde de noi să
producem furaje îndestulătoare — ne
spune el. N-am așteptat vremea
bună ca să' poată intra mașinile în
cîmp, așa că în pauzele programului
de grajd am Ieșit cu toți Îngrijitorii
la lucru". Și am înțeles de ce. Rela
ția directă furaje — lapte — cîștiguri,
stabilită de acordul global șl concre
tizată in primele două luni ale anu
lui in realizarea planului de lapte in
proporție de numai 70 la sută, a fost
afectată tocmai pentru că furajele
n-au fost asigurate In Întregime șl de
bună calitate.
Nu departe de această unitate, po
posim la sediul cooperativei agricole
Meseșeni. De cum am intrat In birou,
inginerul-șef, Ion Ilea, citindu-ne
din programul zilei, ne-a făcut
atenți că la Meseșeni e „zi plină de
lucru" : „Peste 200 de oameni parti
cipă la fertilizarea cu gunoi de grajd,
execută tăieri la vie și lucrări de
Îmbunătățiri funciare, curăță pășu
nea". Sigur, din birou n-avea cum
să știe situația exaetă de pe teren.
In afara cîtorva cooperatori răzlețiți
prin vie și pe pășune și a unor echi
pe de muncitori de la I.E.E.L.I.F.
Sălaj care executau un șanț de de
secare pe terenurile unității ce fac
parte din perimetrul-etalon antierozional, pe cimp nu era nimeni. Tot
la birou era și șeful fermei legumi
cole, Augustin Vereș, care, așa cum
am aflat, avea In program „Întocmi
rea unor situații pentru bancă". Re
feritor la activitatea celorlalți spe
cialiști ni s-au dat cîteva informații
vagi. „Cred că inginerul Augustin
Lohane e pe undeva pe la zootehnie,
iar inginerul stagiar Aurel Pop ar
putea să fie la lucrările de îmbună
tățiri funciare". Ce se intîmplă cînd
specialiștii nu sînt la datorie? Prac
tic, nu se simte „că acolo există un
inginer sau un specialist agricol".
Iată modul în care a fost executată
fertilizarea cu îngrășăminte organi
ce. Mici grămezi de gunoi nefermen

tat, mal mult paie aduse din graj
duri, sînt răspîndite pe cîmp. „Mai
facem o arătură ca să le incorporăm
sub brazdă" — a găsit „soluția" ingi
nerul-șef. întrebarea este: pe cheltu
iala și motorina cui? Pe terenurile
unde se efectuau lucrări de protec
ție antierozională, care urmează să
fie însămînțate în această primăvară,
se lucra fără asistența tehnică la
fața locului a specialistului agricol.
Sînt mai importante hîrtiile decît
respectarea unei obligații reglemen
tate prin îndatoririle de serviciu de
a urmări în permanență executarea
lucrărilor și respectarea normelor
privind folosirea pămîntului?
Am subliniat mai pe larg aceste
aspecte deoarece asemenea mod de
lucru se reflectă direct in producțiile
obținute. Anul trecut, la C.A.P. Me
seșeni s-au realizat doar 1 360 kg
grîu la hectar, față de 3 000 cît a fost
planificat, 19 tone de sfeclă de
zahăr, față de 29 tone, 1 750 kg de
porumb, față de 2150, iar la car
tofi — jumătate din producția plani
ficată. Concluzia este una singură :
specialistul agricol să-și ocupe locul
In cîmp sau la grădina de legume,
acolo unde se pun bazele producției
șl să răspundă de realizarea ei.
Abordînd problema răspunderii
specialistului pentru producție con
siderăm că merită să revenim la dis
cuțiile avute la cooperativele agri
cole Sărmășag și Meseșeni. In timp
ce specialiștii din prima unitate pre
zentau cu exactitate datele atit teh
nice, cît și economice Ia toate cul
turile, apelînd doar din cînd în cînd
la carnețel, în cea de-a doua unitate
răspunsurile veneau tîrziu, după
consultarea îndelungă a registrelor și
de cele mai multe ori aproximative,
de genul : „cam atît", „poate ceva
mai mult", „nu îndeajuns", dovedind
nestăpînirea problemelor. Așadar,
unii își completează datele la zi,
rezultat al prezenței zilnice la cîmp,
acolo unde se hotărăște producția,
alții nu se pot dezlipi de dosare. Dacă
specialiștii de Ia C.A.P. Meseșeni ar
fi avut mereu în față prevederile de
plan privind cheltuielile pe tona de
produs, cu siguranță s-ar fi gîndit
ori de cite ort dau dispoziție să se
facă o lucrare la oportunitatea aces
teia.
Se desprinde concluzia că, din pri
mele zile ale campaniei agricole,
specialiștii agricoli trebuie să se gă
sească permanent pe teren, unde să
asigure executarea exemplară a lu
crărilor, astfel îneît să existe garan
ția că în acest an vor fi obținute re
colte record.

Lucian CIUBOTARU
Eugen TEGLAȘ

tare cu trifoi in cultură ascunsă, 30
hectare cu borceag. . .La toate acestea
trebuie adăugat volumul important
de lucrări in legumicultura. Acest
bilanț putea fi însă și mai substan
țial dacă ar fi existat motorina ne
cesară pentru principalele lucrări de
semănat și de pregătit terenul.

Octav GRUMEZA
corespondentul

„Scînteli"

Creșterea randamentului
de lucru al mașinilor
agricole
9

(Urmare din pag. I)
anul trecut, adevărata capacitate a
cadrelor de conducere, a specialiști
lor, a tuturor celor care lucrează în
agricultură trebuie demonstrată toc
mai in condițiile climatice mai grele
de lucru prin rezolvarea în mod co
respunzător a tuturor problemelor de
care depinde obținerea unor recolte
sporite.
In marea lor majoritate, agregatele
sînt constituite și urmează a fi trans
portate în taberele de cîmp, în for
ma în care au fost verificate cu pri
lejul recepției calității reparațiilor.
Dar diferitele tipuri de agregate au
fost constituite pornindu-se de la
ideea unor condiții de ordin agroteh
nic, care din mai multe motive nu
vor putea fi asigurate în momentul
executării lucrărilor. Dintr-un sondaj
făcut în cîteva secții de mecanizare
din județele Ialomița și Călărași a
rezultat că peste 40 la sută din nu
mărul agregatelor existente sînt echi
pate cu utilaje în vederea executării
unor operații de chimizare pentru
care unitățile agricole beneficiare nu
au asigurate substanțele necesare. In
alte situații agregatele cuprind și
utilaje ce nu pot și nu trebuie folo
site în condițiile terenului mai umed
în care se va lucra în această pri
măvară. Menținerea unor asemenea
utilaje în cadrul agregatelor com
plexe nu face altceva decît să supună
tractoarele la un efort mare, să re
ducă deci randamentul de lucru al
acestora și să oblige la un consum
nerațional de carburanți. în această
ordine de idei este absolut necesar
ca fiecare inginer agronom să cu
noască cu exactitate baza materială
de care dispune, ordinea de priori
tate în care urmează să se execute
fertilizarea parcelelor cu îngrășămin
te chimice sau erbicidarea lor și, în
funcție de aceasta, înainte de înce
perea fiecărei lucrări, să stabilească
numărul utilajelor care intră în com
ponența agregatului respectiv.
în aceste zile, cînd aria Insămînțărilor se extinde treptat, organiza
țiile de partid de la sate, organele
agricole, consiliile agroindustriale și
cadrele de conducere din unitățile
agricole sînt chemate să creeze cele
mai bune condiții pentru folosirea
din plin a tuturor tractoarelor și uti
lajelor agricole repartizate să lucreze
în această campanie, pentru respec
tarea fermă a tehnologiilor stabilite,
pentru creșterea răspunderii meca
nizatorilor și celorlalți oameni ai
muncii de la sate față de calitatea
lucrărilor executate, asigurîndu-se
astfel toate condițiile pentru o pro
ducție agricolă record în acest an.

ne-am gîndit la această soluție —
ne spune inginerul Tilică Popescu,
directorul uzinei — am avut in ve
dere faptul că în anul trecut am în
registrat 3 308 ore oprire din cauza
neaprovizionării ritmice cu păcură.
Auzisem că o asemenea metodă se
aplică în alte țări, dar practic nu
știam mare lucru. Ne-am adresat
unor institute de cercetare și pro
iectare, însă termenele de studiu
propuse, ca șl devizele întocmite, ni
s-au părut mari. După ce am avut
o discuție documentară cu specia
liști de la laboratorul de termotehnică al Institutului de cercetări pen
tru industria lianților și azbocimen
tului din București, am hotărît șă
trecem la acțiune cu forțele noastre.
Noi dispunem de 23 arzătoare, In 5
tipuri,, pentru cuptoare; și uscătoare
rotative și cazane de abur. Inițial
experiența am făcut-o la un singur
cuptor. Arzătorul de păcură a fost
modificat pentru a putea pulveriza
praful de cărbune".
Nu a fost ușor. Este suficient să
amintim că în uzină se folosesc ca

zane de mare capacitate pentru ar
derea peletelor de fier. S-a pus la
un moment dat problema alimentă
rii arzătoarelor cu praf de cărbune.
Atunci s-a realizat o instalație, re
lativ simplă, pentru transportul
pneumatic al cărbunelui de la moa
ra de măcinat la injectorul cuptoru
lui. De remarcat este faptul că toa
te echipamentele și instalațiile s-au
realizat prin autodotare. In numai
43 dc zile soluția tehnică a trecut
prin cele trei i'aze : cercetare, pro
iectare, execuție. Printre cei care
și-au adus o contribuție însemnată
la această realizare tehnică de pres
tigiu se numără inginerii Marin Căpățînă, Silvian Iliescu, Constantin
Biciu, Mihai Pițigoi, Mircea Mari
nescu, Marin Pîrvan, ca și maiștrii
Gheorghe Meiroșu, Petre Mitroi, Oc
tavian Streja, Paul Roatămoale.
„Meritul revine însă întregului co
lectiv — ne spune secretarul comi
tetului de partid, Gheorghe Meiroșu.
Fiecare practic a participat cu ceva
la efectuarea lucrărilor, punînd umă
rul cînd a fost nevoie, de multe ori
și în afara orelor de program". Și
nu în ultimul rînd, au subliniat in
terlocutorii noștri, trebuie evidențiat
aportul oamenilor conduși de ingi
nerul Ion Petcu, șeful secției me
canice de la combinatul de îngrășă
minte chimice, unde s-au realizat
multe din dispozitivele și echipa
mentele necesare.
In ziua documentării noastre, am
fost martorii trecerii la noua soluție
tehnică, după ce s-a făcut experi
mentarea, la primul cazan din cen
trala de abur a uzinei. După roda
jele tehnice și verificările de rigoa
re, arzătorul unuia din cele 7 cup
toare CR 16 tip „Vulcan" a început
să funcționeze perfect. Inginerul Sil
vi an Iliescu, șeful atelierului meca
nic, aflat aici, nu-și poate ascunde
satisfacția : „Un asemenea cazan
consuma înainte aproape 700 litri de
păcură pe oră. Prin modificările aduse arzătorului consumul de păcură
scade aproape de jumătate".

Eficiența noii soluții teh
nice Experimentarea, măsurătorile
făcute cu prilejul punerii în funcțiu
ne a arzătoarelor respective atestă
clar eficiența sa : consumul de păcu
ră se reduce substanțial. Să ne
oprim la cîteva date concrete. Se
economisește o resursă energetică
deficitară pe economia națională. In
schimb se folosește praf de cărbune
— huilă și cocs de petrol — cu va
lori calorice ridicate, materie primă
asigurată din țară. Dacă pentru o
tonă de păcură uzina plătește 1 825
de lei, o tonă de cărbune, costă 788
lei.

Largi posibilități de gene
ralizare, Noua soluție tehnică
practic poate fi introdusă in toate
unitățile industriei chimice. Dealtfel,
la Turnu Măgurele s-a organizat un
schimb de experiență la care au
participat specialiști din întreprin
derile aparținînd ministerului de
profil. Dar tot atît de bine se poate
aplica în industria cimentului, alu
minei, in general acolo unde se fo
losesc cuptoare și uscătoare rotative
și cazane cu abur. „In continuare
acționăm pentru modificarea tuturor
arzătoarelor și extinderea instalației
de aprovizionare cu praf de cărbune
—. ne spunea inginerul Tilică Popes
cu. în același timp ne gîndim dacă
nu ar fi posibil ca într-un viitor
apropiat să folosim păcura numai la
pornirea arzătorului și apoi, în con
tinuare, ca suport pentru flacără.
Așteptăm, în acest sens, sugestii din
partea unor institute de cercetare și
proiectare de specialitate, cu care
am dori ‘ să *colăbofăm“.
Eficiența și7 avantajele noii soluții
tehnice sînt evidente. Ele pledează,
convingător pentru "generalizarea ei
acolo unde Se ptetea'Ză. In ceea ce
privește
documentarea
necesară,
conducerea uzinei ne-a asigurat că
va acorda întregul sprijin celor in
teresați.

Stan ȘTEFAN

corespondentul

„Scînteli"

O TERGIVERSARE COSTISITOARE
In timp ce gazul metan se irosește^ specialiștii
se tot „gîndesc", de șapte ani, cum să asimileze în fabricație
noul tip de arzător pentru cuptoare industriale
AGREC-S, „eroul" anchetei noastre,
este un nou tip de arzător cu auto/ recuperare pentru cuptoare indus
triale, un agregat de mare complexi
tate tehnică și capabil să asigure
economisirea unor însemnate canti
tăți de gaz metan. Aplicat la un cup
tor cu temperaturi pînă la 1 000°C
el asigură reducerea consumului de
combustibil cu circa 12 la sută (față
de 7—8 la sută la sistemul clasic de
recuperare). La un singur cuptor se
pot economisi astfel, în medie. 53—54
tone combustibil convențional pe an.
Un calcul simplu ne arată că utili
zarea arzătorului la cel puțin 3 000—
4 000 cuptoare de tratamente termi
ce ar conduce la economii foarte
mari de gaz metan.
In anul 1983 AGREC-S trebuia să
«e afle in fabricație. Dar lată că nici
la începutul acestui an nu se pune
problema intrării lui în fabricație.
„Este singurul nostru obiectiv ne
realizat din plan — ne spune ing.
Mihail Puflea, directorul tehnic al
Centralei gazului metan din Mediaș.
Cu toate demersurile făcute de noi,
sîntem în impas...".
„Istoria" Acestui utilaj este destul
de lungă. Intr-o generație inițială el
a fost proiectat și executat în ca
drul Institutului de cercetări științi
fice și inginerie tehnologică pentru
sectoare calde. Intr-o generație nouă
(cea actuală, sub denumirea de
AGREC-S) a fost reproiectat de că
tre un colectiv de la Centrul de cer
cetări și proiectări pentru gaz metan
Mediaș. In anul 1977 a început cerce
tarea și proiectarea aparatului, per
formanțele — la acea vreme — fiind
de natură să stimuleze interesul fo
rurilor de resort pentru asimilarea
lui în cel mai scurt timp. Cu toate
acestea, omologarea preliminară a avut loc abia în anul 1982, după ce
proiectantul a refăcut și îmbunătă
țit parametrii, la cererea forurilor
de avizare. In același an a fost în
cheiată documentația de avizare
pentru intrarea în fabricație a arză
torului, urmînd ca, potrivit planului,
în anul 1983 să intre în producție
la întreprinderea mecanică de gaz
metan din Mediaș. Concomitent, în
treprinderea a făcut demersurile ne
cesare pentru asigurarea comenzilor,
la diverși beneficiari, care ar putea
fi, practic, toate unitățile construc
toare de mașini ce folosesc în pro
cesul de producție cuptoare de tra
tament termic.
Deci arzătorul, ca prototip omolo
gat într-o primă fază, beneficiarii,
cit si întreprinderea, furnizoare
existau încă din 1982. Dar fată că
sîntem în 1984 si AGREC-S nu a
depășit nici măcar faza, de omolo
gare pentru intrarea în fabricație.
Care sipt de fapt cauzele acestei
situații păgubitoare pentru econo
mie ?

— O primă cauză — ne spune
ing. Dumitru Suciu, șeful serviciului
tehnic al centralei gazului metan,
este imposibilitatea de a găsi, cu
toate demersurile noastre si ale proicctantul(ii, o întreprindere care să
realizeze piesa principală — recu
peratorul de căldură. Atît întreprin
derea mecanică din Aiud. cit și cea
din Făgăraș au refuzat pur si sim
plu să furnizeze mai mult de 10—15
bucăți (necesarul este de cîteva
mii), cu toate că întreprinderea me
canică de gaz metan din Mediaș,
deși nu are turnătorie de oteluri
speciale, a reușit să facă miezurile
pentru turnare.
— In această situație — ne spune
ing. Aladar Gyorgy, șeful colectivu
lui care a conceput acest arzător —
am solicitat, nu o dată, sprijinul
colegilor de la Institutul pentru
sectoare calde din București, care
silit cei mai buni specialiști în
turnare. Ei sînt direct interesați si
o pot face. Deocamdată, așteptăm
îm continuare un răspuns favorabil
din partea lor...
Cu tatonări și tergiversări au
trecut, nici mai mult, nici mai pu
țin, de șapte ani de la proiectarea
agregatului. întrebarea firească —•
care se pune — este în ce măsură
performantele acestui utilaj mai
sint competitive in prezent. Nu
cumva, sînt depășite consumurile,
randamentele lui. ceea ce ar deter
mina si rezerva unor colaboratori ?
— De la început vreau să arăt —
precizează șeful colectivului care a
conceput acest arzător — că noi, spe
cialiștii din Centrul de cercetare gaz
metan Mediaș, sintem în măsură să
oferim soluții noi, competitive. Ca
orice produs, și AGREC-S este per
fectibil, chiar și în ce privește struc
tura materialului recuperatorului de
căldură. Dar perfecționarea proiec
tului și elaborarea unor soluții mai
eficiente necesită o strînsă colabora
re, chiar alcătuirea unei echipe com
plexe cu specialiști din cercetare,
de la sectoare calde, de la întreprin
derea „Carbochim" din Cluj-Napoca
și întreprinderea pentru produse re
fractare de Ia Pleașa, județul Pra
hova.
Din investigațiile făcute ne filiera
realizării acestui produs, de la cercetare-proiectare pînă la intrarea
lui în fabricație, reies clar o serie
de deficiente si se impun unele mă
suri urgente pentru depășirea lor.
Este bine cunoscut că aici, la
Mediaș, au fost realizate noi tipuri
de arzătoare cu randamente mari si
consumuri mici, care au contribuit
la reducerea unor importuri. Astfel,
întreprinderea mecanică de gaz me
tan Mediaș realizează circa 300 tipodimensiuni de arzătoare cu un debit
de la 0.4 la 200 N mc/h. randamen
tul lor ajungînd la 96 la sută. Utili-

zarea largă a acestor aparate în mal
toate întreprinderile din tară a con
dus la economisirea unor importan
te cantități de gaz metan.
Este cu atît mai de neinteles cum
a fost posibil ca în 7 ani de zile să
se bată pasul pe loc, să nu se facă
progresele impuse de cerințele ac
tuale pentru fabricarea unui arză
tor autorecuperator competitiv. Tot
odată, acest arzător, fiind desti
nat unităților din industria con
structoare dc mașini, ministerul de
resort putea și avea datoria de a
sprijini efortul specialiștilor din Mi
nisterul Petrolului, cărora le re
vine sarcina de a concepe si reali
za arzătoarele de gaz metan. Se im
pune deci o colaborare mai strînsă
între oele două ministere pentru fi
nalizarea cît mai rapidă a acestui
agregat care ar putea deschide pro
ducția unei game de arzătoare ne
cesare cuptoarelor de tratament
termic.
Este limpede că răspunderea pen
tru finalizarea acestui arzător . cu
autorecuperare
revine nu numai
colectivului de cercetători de la Me
dias. ci si unor unităti din industria
constructoare de mașini. Iată de ce
considerăm necesară o discuție la
masa de lucru între reprezentanții
celor două ministere, pentru a sta
bili în mod concret ce sarcini revin
fiecărei unități — de cercetare și
producție — ce măsuri sînt necesare
pentru a se încheia în cel mai scurt
timp odiseea arzătorului cu autore
cuperare pentru cuptoare industria
le. tn esență se impune o colabora
re mai eficientă a cercetătorilor și
proieotantilor cu unitățile de pro
ducție.
Acesta este dealtfel și punctul de
vedere al Comitetului municipal de
partid Mediaș, exprimat de către
tovarășul prim-secretar Teodor Mol
dovan: „Atît centrala, cît și specia
liștii centrului nostru de cercetăriproiectări (cu numeroși autori de
invenții) au capacitatea de a rezol
va. prin forțe propriu probleme le
gate de conceperea -și elaborarea
unor arzătoare competitive. Dar
trebuie spus că si ajutorul ministe
relor de resort nu ar trebui să se
lase atât de mult așteptat".
Așa cum arătam la început, prin
introducerea noului tip de arzător
cu autorecuperare se pot obține, la
6cara întregii țări, economii de gaz
metan de ordinul milioanelor de
metri, cubi. Aceasta este unitatea de
măsură pe care trebuie să o aibă
în vedere, deopotrivă, cercetarea și
producția. în acțiunile pe care le
vor întreprinde pentru asimilarea
neîntârziată a noului tip de arzător
cu autorecuperare. Vom reveni.

Elena MANTU
Nicolae BRUJAN
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SCRISORILE, AUDIENTELE
— pîrghii puternice de întărire
condițiilor soprware cte studiu și cercetare!
a legăturii cu oamenii muncii
Rezultatele la învățătură - pe măsura

Caracterul profund pozitiv propriu
integrării învățămîntului. superior
reiese și din faptul că fiecare nou
succes în domeniul cercetării funda
mentale,' în onorarea contractelor
economice, în diversificarea microproducției sau în organizarea practi
cii productive este astfel conceput
încît să constituie prin el însuși o
nouă posibilitate de pregătire multi
laterală, de educare comunistă a
studenților. La Galați sînt multe
asemenea succese în toate direcțiile
integrării și sînt numeroase posibili
tățile lor de perfecționare, a pregăti
rii viitorilor specialiști. Să amintim
mai întii faptul că depășirea cu 15 la
sută a planului de producție pe
anul 1983 a însemnat antrenarea
efectivă a unui număr de circa 3 000
studenți în activități cu rol impor
tant pentru buna lor pregătire știin
țifică și tehnică. Realizarea, în ace
iași an, a 12 teme de cercetare, in
cluse în planul național unic de dez
voltare economică și socială, a sporit
prestigiul universitarilor gălățeni și,
drept urmare, în 1984, numărul con
tractelor economice a depășit 50, la
realizarea cărora participă un mare
număr de studenți, care-și desfă
șoară astfel activitatea de cercetare
și proiectare în condiții asemănă
toare celor de la viitoarele lor locuri
de muncă.
Să reținem, totodată, și faptul că,
la Galați, activitatea de cercetare pe
bază de contract economic, de pildă,
la care studenții sînt antrenați în
număr din ce în ce mai mare este
astfel concepută și desfășurată încît
să-i familiarizeze cu problematica
vie, concretă a viitoarelor lor locuri
de muncă și să le ofere instrumen
tele necesare pentru soluționarea
ei optimă. De numele profesorilor și
studenților gălățeni sînt legate
realizarea unei instalații originale
pentru reglarea automată a vîscozității combustibililor grei uti
lizați la motoarele navale, o nouă
tehnologie de introducere în circui
tul economic a șlamului provenit de
la desprăfuirea gazelor rezultate de
la convertizoare, recondiționarea ci
lindrilor de laminor prin fretare, cu
eliminarea unui import costisitor, și
multe altele. Conf. dr. ing. Mihai
Teodorescu, prorector al Universită
ții, ne spunea cu legitimă mindrie că
cel mai mare laborator specializat în
încercări de echipamente electrice,
electronice și de automatizări navale
și metalurgice funcționează la Uni
versitatea din Galați și el deservește
întreprinderi din întreaga țară, iar
certificatele emise cu acest prilej
sînt recunoscute în lumea întreagă.
De curînd, pe lingă Universitate a,
luat, de asemenea, ființă o filială a
întreprinderii bucureștene de apara
te și utilaje de cercetare, ca o recu
noaștere a suoceșelor universitarilor
gălățeni. în domeniul cercetării și al
producerii de aparate,, de... măsură și
încercări pentru domeniul naval,
metalurgic și al industriei alimen
tare. în sfîrșit, dar nu în ultimul
rind ca importanță, cultivarea, în
rîndul studenților, a spiritului no
vator, a creației științifice și tehnice
originale este ilustrată și de faptul
că, numai in ultimul an, la facultă
țile de mecanică și de tehnologie și
chimie a produselor alimentare și
tehnică piscicolă au fost elaborate,

pe lingă cele 21 de tehnologii noi, 12
brevete de invenții și propuneri de
invenții.
însăși baza materială este astfel
distribuită aici încît să aducă un
profit maxim pentru formarea mul
tilaterală, în condițiile științei și
producției avansate, a viitorilor spe
cialiști. Sub acest raport, Centrul de
cercetare, proiectare și microproducție pentru industria alimentară dobindește valoare de simbol. Această
construcție modernă, spațioasă, dată
în funcțiune cu aproape trei ani în
urmă, posedă o dotare tehnico-științifică ce ar onora orice întreprindere
de profil. Ea este anume concepută
ca studenții să poată învăța, expe

produselor alimentare se situează sub
70 la sută, iar în cadrul acestui pro
cent, calificativele între 5 și 6,99 au
o pondere deloc neglijabilă. Așa, de
pildă, la anul al III-lea, cursuri de
zi, ingineri, de la Facultatea de teh
nologie și chimie a produselor ali
mentare și tehnică piscicolă, din cei
205 studenți, au promovat integral la
sfirșitul recentului semestru numai
113. în plus, aici s-a acumulat un
mare număr de absențe. Iată motive
suficiente pentru ca recenta adunare
generală a asociației studenților co
muniști de la anul al III-lea, consa
crată analizei situației profesionale
pe semestrul I, să fi prilejuit am
ple și adîncite dezbateri care să evi

Fapte care pun în evidență
posibilitățile de ridicare
continuă a nivelului învă
țămîntului la Universitatea
din Galați
rimenta șl obține realizări de prim
rang, într-un flux continuu, mereu
reînnoit și îmbogățit, asemenea celui
specific industriei moderne. Clădi
rea, masivă, cuprinde 5 niveluri :
parterul și etajul I sînt destinate
realizării microproducției în dome
niul aromelor, coloranților și altor
extracte din materii vegetale, indus
triei conservelor, industriei laptelui,
industriei berei și băuturilor răcori
toare ; etajele II și III sînt destinate
activității de cercetare, desfășurate
de studenți și cadre didactice, la
etajul al IV-lea au loc cursuri și seminarii, în timp ce la etajul superior
funcționează biblioteca și o sală
pentru proiectare. Așa cum amin
team, dotarea tehnico-științifică este
remarcabilă : cele cinci stații pilot,
cite funcționează aici, echivalează
sub acest raport cu niște microuzina
ultramoderne unde profesorii și stu
denții cercetează, experimentează și
omologhează produse și tehnologii
noi. Prin valorificarea superioară a
plantelor medicinale, a fructelor, le
gumelor și laptelui au fost obținute
o seamă de produse energizante și
farmaceutice care, după ce sînt tes
tate în clinici de specialitate, intră în
rețetele de fabricație ale unităților
de industrie alimentară și farmaceu
tică. „Lactofort", „Lactosan", „Proteinlact", „Materna", „Unilact", „Cazeinat", „Maltolact" sînt doar cîteva
dintre mărcile unor asemenea pro
duse, folosite astăzi în alimentația
copiilor și frecvent întîlnite în temele
lucrărilor de diplomă ale studenților.
Față de condițiile de studiu," de
muncă și de cercetare expuse mai
sus, în mod firesc ne-am interesat
de rezultatele la învățătură ale stu
denților. La Universitatea gălățeană
se pregătesc peste 5 000 de studenți.
La sfirșitul semestrului recent în
cheiat, procentul de promovabilitate
pe ansamblul Facultății de mecanică
și al celei de tehnologie și chimie a

dențieze, deopotrivă, cauzele procen
tului ridicat de rezultate mediocre și
slabe, precum și măsurile ce se im
pun pentru îmbunătățirea radicală a
procesului de pregătire. Cu atît mai
mult cu cit, după afirmația a înseși
cadrelor didactice și studenților cu
care am stat de vorbă, anul al III-lea
este aici decisiv pentru formarea vi
itorilor specialiști. Din păcate, o ase
menea analiză, însoțită de măsurile
ce se impuneau, n-a avut Ioc în adu
narea amintită, la care, împreună cu
secretara comitatului de partid pe
facultate și cu profesorii îndrumă
tori, am fost invitați să luăm parte.
Timp de circa o oră, cît s-au desfă
șurat lucrările, au luat cuvîntul în
deosebi îndrumătorii de grupe — și
aceștia, solicitați de prezidiu — care,
ca Ia un consemn, s-au mulțumit să
repete telegrafic cifrele și exemplele
specificate în darea de seamă, să evi
dențieze studenți cu rezultate bune
și, nu de puține ori, să-i „scuze" pe
cei cu note slabe, invocîndu-se fie
„emoția", fie nu știu ce activitate.»
distractivă.
La sfîrșitu! adunării, într-o discu
ție mai amplă cu cadrele didactice
îndrumătoare, am întrebat : Cum apreciați o asemenea adunare 7 A fost
Ia obiect, a răspuns rațiunii sale, sa
tisface ea exigențele dv. ? Interlocu
torii noștri s-au arătat, evident, ne
mulțumiți de nivelul dezbaterilor și
au invocat ei înșiși stări de lucruri
care nu favorizează îmbunătățirea
rapidă a nivelului de pregătire (un
singur exemplu : programul sever de
economisire a energiei electrice nu
afectează orarul bibliotecilor și, to
tuși, sălile acestora rămîn aproape
goale acum, la începutul celui de-al
doilea semestru). Pentru ca apoi să
ni se propună, conciliant, concluzia :
„adunarea la care am participat n-a
fost un model, dar nici cea mai slabă
cu putință, ea a fost doar o adunare
mediocră !“. Dar de cînd este accep

®

prisosință o necesitate, un deziderat
de mare însemnătate. Specialiș
tii au arătat nu o dată că nicăieri
în țară nu există o astfel de concen
trare de obiective turistice de prim
ordin pe unitate de suprafață. în
ceea ce ne privește pe noi. Silvicul
torii, ne-am socotit și ne socotim im
plicați permanent în conservarea
unei asemenea zone și firește și a
altora. Bunăoară, în Padiș, unde
avem păduri de protecție din grupa I,
lăsăm pe cît posibil natura să lu
creze așa cum dorește ea, interven
țiile noastre fiind minime. Cu
alte cuvinte, acționăm de o aseme
nea manieră ca ecosistemul forestier
să rămînă activ și în echilibru.

Opinii privind educația
ecologică a tineretului școlar,
a fiecărui cetățean

Răspunzători de înfățișarea și mai
cu seamă de păstrarea intactă a fru
museților naturale sînt în bună mă
sură turiștii. Tocmai de aceea, in
terlocutorii noștri au subliniat cerin
ța imperioasă a realizării unei edu
cații ecologice, îndreptate înspre în
țelegerea" mai profundă de cătire fie
care cetățean a interacțiunii strînse
dintre om și natură. Educația
ecologică — spunea în acest sens
Nicolae Boșcaiu. cercetător la Filiala
Cluj-Napoca a Academiei Republicii
Socialiste România — trebuie să de
vină o sarcină a întregii rețele de
învățămînt, începînd de la cel pre
școlar pînă la cel universitar. Va
trebui astfel ca programele de în
vățămînt să ofere cunoștințe mai
cuprinzătoare care să faciliteze în
țelegerea problemelor ecologice, să
dezvolte
responsabilitatea
colec
tivă in fața problemelor ambienta
le cu care ne confruntăm azi.
Se impune astfel reconsiderarea
ponderii disciplinelor biologice din
învățămînt și îndeosebi din învățămîntul tehnic ; pregătind cadrele
ce valorifică într-un mod nemijlocit
resursele naturale și exercită în con
secință un impact direct asupra na
turii, învățămîntul tehnic nu mai
coate fi lipsit de fundamentele unor
cunoștințe ecologice și de protecție a
mediului înconjurător. Consider că

Expresie a democrației noastre so
cialiste, activitatea de soluționare a
scrisorilor, propunerilor, sugestiilor
și "cererilor oamenilor muncii re
prezintă o importantă modalitate de
întărire a legăturii organelor de
partid și de stat cu masele de cetă
țeni, de antrenare a acestora la re
zolvarea treburilor statului. Condu
cerea partidului nostru, tovarășul
Nicolae Ceaușescu personal acordă o
atenție deosebită soluționării scriso
rilor oamenilor muncii, opiniilor și
propunerilor care contribuie la re
zolvarea unor probleme de interes
general, la' dezvăluirea unor lipsuri,
la îmbunătățirea activității în toate
domeniile.
Iată cîteva aspecte din activitatea
Consiliului popular județean Cluj
privind soluționarea scrisorilor oa
menilor muncii și a problemelor ri
dicate de ei în cadrul audiențelor.
Este o zi obișnuită de lucru. Ne
interesăm cum se poate ajunge în
audiență Ia unul din membrii comi
tetului executiv ; se răspunde că, așa
cum este stabilit, in fiecare luni, cu
unele excepții, are primiri în audien
ță vicepreședintele Nicolae Beuran.
într-adevăr, în holul de la intrarea
în biroul său sînt aproape 30 de ce
tățeni. Cei mai mulți sînt din ClujNapoca, alții din Turda. O parte au
venit din comune. Problemele pe
care vor să le discute cu vicepreșe
dintele sînt diverse. Predomină cele
privind activitatea economico-socială a localităților, a cartierului, a
străzii sau satului unde locuiesc.
Chiar și multe dintre problemele
personale, cum ar fi : construirea
unei case, Introducerea în locuințe a

Mihai IORDANESCU

Bazinul de încercări modele de nave maritime al Facultății de mecanică
pentru construcții, de nave din cadrul Universității gălățene
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apei potabile, calitatea unor lucrări
de construcții sau servicii vizează și
unele aspecte de ordin mai general.
După ce a discutat cu ultimul ce
tățean, am adresat cîteva întrebări în
legătură cu modul cum sînt rezol
vate propunerile, sesizările, reclamațiile și cererile oamenilor muncii,
problemele" ridicate de cetățeni prin
scrisori și in cadrul audiențelor.
— Prin această activitate realizăm
un dialog continuu cu oamenii mun
cii, spune vicepreședintele. Scrisori
le și audiențele ne ajută să cunoaș
tem mai bine unele din problemele

Din experiența Consiliului
popular județean Cluj
in activitatea de soluționare
a scrisorilor și problemelor
ridicate în cadrul audiențelor
principale ale vieții economico-sociale din localitățile județului, precum
și pe cele de interes personal ale ce
tățenilor și să căutăm soluții pentru
a le rezolva cit mai bine, în confor
mitate cu hotărîrile partidului și sta
tului nostru.
Să menționăm numai două cifre !
în cursul anului 1983, la consiliul
popular județean au fost înaintate
aproape 1 000 de scrisori și au fost
primiți în audiență aproape 9 000 de
cetățeni.
Prin aceste scrisori, prin audiențe,
oamenii muncii ne-au făcut cunos
cute diferite probleme legate de dez
voltarea economico-socială a locali
tăților, realizarea programelor de autoconducere și autoaprovizionare,
dezvoltarea industriei mici, extinde
rea și diversificarea prestărilor de
servicii pentru populație, valorifica
rea unor resurse de materiale locale,
buna gospodărire și curățenie a ora
șelor și satelor, păstrarea ordinii și
disciplinei publice. Din analiza scri
sorilor și audiențelor se desprinde
faptul că este tot mai ,mare numărul
celor care vin cu propuneri și suges
tii privind modalitățile concrete de
soluționare a unor probleme, ceea ce
ilustrează interesul larg manifestat
de cetățeni față de aspectele majore
ale dezvoltării și gospodăririi orașe
lor și satelor noastre.
— Am dori să vă referiți Ia unele
dintre aceste propuneri. Cum sînt
ele valorificate ?
— Am putea aminti citeva din do
meniul de care răspund direct în ca
drul consiliului popular județean,
respectiv cele referitoare' la dezvol
tarea edilitar-gospodărească a loca
lităților, îmbunătățirea calitativă a
spațiului urban și rural, realizarea
și asigurarea cu dotări de servicii
pentru populație, zone de agrement,
valorificarea superioară a unor re
surse locale și altele. Am avut multe
propuneri — și am și înfăptuit o
mare parte din ele cu aportul direct
al cetățenilor care le-au făcut, fie
prin scrisori, fie în cadrul audiențe
lor sau cu alte prilejuri.
Anul trecut, de exemplu, am ame
najat în municipiul Cluj-Napoca o
bază modernă de sport și agrement
într-o fostă balastieră de pe malul
Someșului din cartierul Grigorescu.
Tot aici este în curs de realizare un
parc care va adăuga o notă în plus
de frumusețe municipiului. O nouă
bază de agrement a fost amenajată
și în municipiul Dej. Am extins, în
urma propunerilor unor cetățeni, ali
mentarea cu apă potabilă a unor lo
calități. De asemenea, au fost reali

zate, din fondurile populației, pe baza
Legii 20, și cu participarea* directă
a cetățenilor, noi săli de clasă și
locuri în grădinițe, amenajări de dru
muri, canale de scurgere, îndiguiri și
alte obiective. Tot la sugestia și în
urma propunerilor ce ne-au fost adresate de cetățeni, am dezvoltat unele activități de exploatare și valo
rificare a unor materiale locale, ca
marmura de la Poiana Horii, piatra
de construcție de la Săvădisla, tuful
vulcanic de la Rîglișa. La Gilău am
deschis un atelier de confecționat obiecte din nuiele. Am trecut la apli
carea unor propuneri privind folosi
rea surselor de energii neconven
ționale. Nu puțini au fost cei care
au făcut propuneri privind mai buna
gospodărire și economisire a energiei
și
combustibilului, imbunătâțirea
transportului în comun, calitatea con
strucțiilor și a serviciilor pentru
populație, pe care le-am analizat cu
grijă, căutind să le găsim soluții co
respunzătoare.
— Sînt și probleme care rămîn fără
răspuns ?
— Ne preocupăm nu numai ca cei
ce vin în audiențe sau ne adresează
scrisori să primească răspunsuri la
problemele pe care le ridică, ci avem
în vedere și ca aceste răspunsuri să t
fie date cu competență și operativi
tate. Sesizările și propunerile înte
meiate sînt, în raport de domeniul la
care se referă, date imediat spre re
zolvare factorilor cu atribuții în do
meniul respectiv — iar noi urmărim
cum au fost transpuse în practică,
în cadrul termenelor stabilite. Alte
probleme ce ne sînt sesizate sau pro
puneri care, de asemenea, au un te
mei legal, dar pentru care nu dispu
nem încă de condiții spre a le solu
ționa imediat, le luăm în evidență și
le spunem celor în cauză că, în mo
mentul cînd se va crea posibilitatea,
le vom transpune în practică. în si
tuația in care cele sesizate nu au un
temei legal sau se dovedesc nefon
date, căutăm să explicăm cu răbda
re, cît mai convingător, pe baza ac
telor normative, a prevederilor legii,
cauzele nesoluționării unor astfel de
cerințe. Acest mod de lucru urmă
rim să-l imprimăm și direcțiilor șl
secțiilor de specialitate, primăriilor,
celorlalte organe din subordine. Din
păcate, mai avem și cazuri cînd unor
scrisori li s-au dat răspunsuri for
male — cazuri care căutăm să le
îndreptăm imediat ce au fost depis
tate.
i
— Ce concluzii au fost desprinse
din analizele efectuate privind aceas
tă activitate ?
— Avem unele experiențe bune șl
ne-am propus să le perfecționăm, să
le extindem. Avem în vedere exami
narea de către colective de activiști
și cadre cu munci de răspundere a
unor probleme mal deosebite rezul
tate din scrisori și audiențe; transfe
rarea audiențelor cadrelor cu funcții
de răspundere de la nivelul consi
liului popular județean și al direc
țiilor noastre direct în unități econo
mice, pe șantiere, în instituții, în co
mune și sate ; folosirea „Tribunei de
mocrației" și a adunărilor cetățenești
care oferă un cadru adecvat de dis
cutare și rezolvare operativă a unor
probleme ce preocupă pe cetățen
Este de datoria noastră și ne prec !
. cupăm să găsim noi forme și modali
tăți pentru perfecționarea acestei ac
tivități, să facem din această insti
tuție, așa cum ne cere partidul, o
pîrghie tot mai puternică a legăturii
noastre cu oamenii muncii, cu cetă
țenii, în rezolvarea obiectivelor și
sarcinilor ce ne revin.

Marin OPREA

m

APĂRAREA NATURII
- o datorie de mare răspundere
Țara noastră este bogată în mo
numente ale naturii ; ele fac
cinste României și lumii prin fru
musețea și importanța lor. Proteja
rea și conservarea lor, ocrotirea na
turii in general reprezintă probleme
de însemnătate vitală pentru însăși
dezvoltarea armonioasă a societății,
probleme cărora partidul nostru,
tovarășul Nicolae Ceaușescu
le
acordă o atenție deosebită ; stau
mărturie acestui fapt nenumăratele
prilejuri în care secretarul general
al partidului a adresat îndemnul
profund patriotic de a se acționa cu
consecvență pentru protejarea me
diului
înconjurător,
importantele
măsuri legislative adoptate în acest
sens în, perioada ultimilor 19 ani.
Ce experiențe valoroase s-au acumulat în acest sens, ce sarcini
revin factorilor educaționali în ve
derea ocrotirii naturii ? Iată tema
convorbirilor purtate, la Oradea, cu
specialiști si cadre didactice.
Reliefînd tradițiile ocrotirii naturii
în Bihor, Ana Marossy, de la Muzeul
Țării Crișurilor, din Oradea, sublinia
că începuturile acestor preocupări
coincid cu primele acțiu.ni de acest
gen, inițiate in țara noastră după
desăvîrșirea statului național unitar,
în 1918, dar etapa cea mai bogată în
înfăptuiri pe tărîmul ocrotirii natu
rii rămîne, și în județul Bihor, epoca
socialismului, în anii săi constituindu-se rezervații naturale care, prin
numărul și valoarea lor științifică,
situează județul printre cele dinții în
țară sub acest aspect. Astfel. în acest
moment numărul rezervațiilor ocro
tite pe baza legislației în vigoare se
ridică la 24, cărora li se adaugă 11
arbori seculari și 30 de specii de
plante și de animale ocrotite prin
lege.
La o importantă reușită in acest do
meniu se referă si inginerul Nicolae
Noje, șeful Inspectoratului silvic al
județului Bihor. Perimetrele unor
mai vechi exploatări de suprafață
din Munții Pădurea Craiului deveni
seră realmente locuri sterpe, antrenînd o eroziune asiduă. Prin grija și
pasiunea silvicultorilor, după ce
minerii și-au finalizat lucrările, zo
nele situate în fondul forestier —
din păcate nu și cele localizate în
pășuni — au fost reîmpădurite, redînd zonei farmecul inițial.
Fără îndoială însă că problema
ocrotirii bogăției naturale a Apuse
nilor, continua interlocutorul, este
mult mai complexă, constituirea unui
Parc național al Apusenilor fiind cu

tată mediocritatea în învățămîntul
superior ?
Iată o întrebare care reliefează Im
plicit îndatoririle fundamentale ale
organizațiilor de partid, ale asocia
țiilor studenților comuniști, ale deca
natelor, ale corpului profesoral și în
tregului tineret universitar, de a se
angaja cu toate forțele in sporirea
calității procesului de învățămînt,
pentru formarea studenților în cultul
muncii, creației. în această privință
ar fi de un mare sprijin analiza de
către organele de partid municipale
și județene a modului în care își în
deplinesc organizațiile de partid din
învățămîntul superior gălățean răs
punderile ce Ie revin în privința asi
gurării desfășurării unui învățămînt
de calitate, a participării studenților
la însușirea temeinică a cunoștințelor
teoretice și practice. Rezultatele ob
ținute pînă acum, bune sau mai pu
țin bune, trebuie și pot fi depășite
printr-o mai intensă, tenace, sistema
tică pregătire multilaterală a studen
ților, pe măsura condițiilor superioa
re de care dispun, a încrederii și
solicitudinii cu care sînt înconjurați.
Pentru aceasta se cer cultivate cu
consecvență spiritul revoluționar, atitudinea combativă, intransigentă
față de lipsuri, mobilizarea tuturor
energiilor în vederea înfăptuirii exemplare, în fiecare facultate și an de
studiu, a tuturor obiectivelor pe care
secretarul general al partidului le-a
formulat în cuvîntarea rostită cu pri
lejul deschiderii actualului an de în
vățămînt.

extinderea educației ecologice asi
gură și posibilitatea unei implicări
mai active a maselor largi în dezba
terea proiectelor de amenajare a te
ritoriului și care ax putea modifica
ambianta ecologică.
O educație modernă, eficientă,
sublinia și prof. Ion Comănescu,
din Oradea, este de neconceput
azi fără componenta ecologică prin
care se modelează comportamen
tul uman în spiritul relației omnatură. Eficiența acestei educații re
clamă ca obiectivele stabilite în plan
cognitiv (cunoștințe despre mediul
înconjurător, despre relația om-natură etc.) să fie întregite cu cele for
mulate în plan afectiv (sentimentul
responsabilității
pentru
protecția
naturii) și în plan psihomotor (ati
tudini, comportamente), să se par
curgă drumul de la cunoștințe la
conștiință și comportament, acordîndu-se fiecărui obiectiv ponderea cu
venită. Dacă se va folosi orice oca
zie pentru a atrage atenția copiilor
atît in clasă, cît mai ales în timpul
excursiilor, că ei vin în natură să se
bucure de măreția ei. nu pentru a o
neglija sau a o distruge, contribuția
profesorilor la modelarea conștiințe
lor tinere va fi hotărî toare.
Ar fi deosebit de util dacă în cit
mai multe școli ar exista cercuri de
turism, instrument simplu, dar de
mare eficacitate. în aceste condiții
este posibil ca elevul să devină din
obiect al educației subiect al acțiunii
educaționale, propriul său educator.
Si mai mult decît atît, copilul în
aceste condiții poate deveni educator
al adulților, în sensul că el reacțio
nează adecvat, ameliorativ în cazul
încălcării de către adulți a normelor
care trebuie să guverneze relațiile
omului cu natura.

★
Opiniile exprimate în rindurile de
fată 6-au constituit Intr-o pledoarie
pentru conștientizarea tuturor facto
rilor educaționali, a școlii în primul
rind, asupra necesității situării obiectîvelor educației ecologice în rîn
dul obiectivelor majore ale educației
patriotice, pentru amplificarea acțiu
nilor cu tematică ecologică și în rîn
dul adulților. Sînt, după cum se poa
te constata, opinii cu o valoare gene
rală. Este și motivul pentru care
le-am consemnat.

Silviu ACHIM
Ioan LAZA

Caracterul militant al culturii
în ultimele decenii, în perioada pe
care am putea-o numi postcălinesciană, studiul literaturii beletristice se
cere tot mai mult legat de ansamblul
fenomenului cultural-politic și civilizatoriu al unei anume epoci. La noi,
mai mult decît în alte părți, această
cerință ne apare imperioasă, mai ales
cît privește perioada veche și epoca
luminilor ardelene, 6fîrșitul veacului
al XVIII-lea și începutul celui de-al
XIX-lea. Este o epocă de acumulări
cantitative, în .cultură, ca să le nu
mim așa, cu deosebire militantă, în
sensul afirmării dreptului la exis
tență a românilor alături de celelalte
popoare ale Europei, preludînd clar
renașterea conștiinței noastre națio
nale, care avea să se producă odată
cu revoluția lui Tudor Vladimirescu
și revoluția de la 1848, evenimente
cruciale, de salt calitativ, spre insti
tuirea României moderne, a Unirii de
la 1859, a Independenței de la 1877
și a Unirii celei mari de la 1918.
Punctul de începere a cercetărilor
asupra Școlii ardelene poate fi aflat
in istoria literaturii române în seco
lul al XVIII-lea (1688—1821. Cartea
a IlI-a: Epoca lui Petru Maior) a lui
Nicolae Iorga, apărută în 1901. Cum
va mai unilateral, în sensul mărgi
nirii expunerii în jurul problemelor
literaturii și limbii, este volumul pu
blicat cu un an mai înainte de Ovid
Densusianu, Școala latinistă în lim
ba și literatura română (Originea,
tendințele și influențele ei), ca și cer
cetarea comparativistă a profesorului
clujean Dimitrie Popovici, apărută
în 1945, La litterature roumaine et
l’epoque des iumieres. Pe măsura lăr
girii perspectivei istorice asupra fe
nomenului, a depărtării în timp, ne
dăm tot mal mult seama de impor
tanța și continua lui actualitate. Ob
servăm, intre altele, că nu este deloc
întîmplător faptul că studiile lui N.
Iorga și Ovid Densusianu s-au pro
dus la începutul secolului de față,
într-un moment de concentrare a
forțelor spiritului românesc, tinzînd
spre Unirea politică și administrativă
a tuturor teritoriilor românești, eve
niment ce avea să se producă în mai
puțin de două decenii. După cum,
desigur, cartea lui Dimitrie Popovici
apare nu întîmplător imediat după
cel de-al doilea război. După cum,
celor amintite mai sus le urmează ■
studiile unor David Prodan, Lucian
Blaga, Mircea Zdrenghea, D. Ghișe și
Pompiliu Teodor, Ion Lungu, Romul
Munteanu și alții. Antologia de față *),
cea mai cuprinzătoare din cite avem,
două volume de format mare, însumînd aproape 2 000 de pagini, ne pro
pune o adîncă, substanțială, plonjare
în texte, provenite nu numai de la
„corifei", Samuil Micu, Gheorghe
Șincai, Petru Maior și Ion Budai
Deleanu (pe care publicul cel mare
putea să-i cunoască din școală ori

din retipăririle noi), ci și ale multor
altora de plan secund, imaginea de
ansamblu a epocii intregindu-se ast
fel spectaculos. Căci, în anume fel,
textele sînt argumentul cel mai "solid
cu putință al existenței (și al per
manenței, de la începuturile istorice
cele mai îndepărtate pînă în zilele
noastre) fenomenului cultural româ
nesc în Transilvania. O muncă im
presionantă, cu urme sisifice pe
alocuri, de zeci de ani poate, benedictină, a investit aici Florea Fugariu, unul dintre cei mai statornici
întru acribie filologi din cîți avem în
momentul de față, specializat, cum îl
știm din încercări anterioare, cu de
osebire în textele Școlii ardelene,
un latinist și un elenist, lexicolog și
dialectolog de prim rang. Limba ar

Strict cronologică. Ele oferă ochiului
cititorului de nivel mediu, dar și spe
cialistului, o imagine foarte clară a
dezvoltării scrisului românesc din
Transilvania de acum două veacuri,
de la Historia Daco-Romanorum sive
Valachorum a lui S. Micu, din 1778,
pînă la Epistolariul românesc al lui
Diaconovici-Loga și pină la cutare
fragment de carte populară tipărită
la Brașov de poligraful demn de atîtea laude loan Barac, dincoace de
anul 1840. Astfel încît strălucitorul
text al Supplex-ului, text pivot al
întregii mișcări transilvane, reprodus
în originalul latin, dar și într-o nouă
traducere a lui Florea Fugariu — din
păcate, nebăgarea de seamă face ca
notele lui Eder să apară nediferen
țiate grafic, cum s-ar fi cuvenit, de

de Ion ROTARU
delenilor — .ca dealtminteri și aceea
a cronicarilor mai vechi, ori a lui
Cantemir, înaintașii lor direcți — este
fastuos greoaie, adesea tributară
stufoasei sintaxe latine, dar, în certe
cazuri, și celei germane culte. Tot
odată, ea este împănată pînă peste
poate, de regionalisme și arhaisme,
specifice locului și timplui. Mai tre
buie să punem la socoteală că, în
afara unor excepții cu totul rare, ar
delenii nu sînt cîtuși de puțin calofili. Ei sînt interesați întii și intîi de
ce spun și numai în al doilea rind
de cum spun lucrurile. Suplețea neo
latină a idiomului național, care se
va perfecta necontenit, pe întreg
parcursul secolului al XIX-lea, prin
contactul strîns cu claritatea france
ză, nu le va fi stat cîtuși de puțin
în atenție. Ardelenii vor încărca însă
paginile lor, de istorie și filologie în
deosebi, cu o erudiție ieșită din co
mun. Un text de Samuil Micii, de
Șincai, chiar de Petru Maior, nu vrea
aproape deloc să placă, să incinte,
ci să convingă, să argumenteze pînă
la capăt, definitiv, o idee. El este o
armă a apărării drepturilor unui po
por, căci așa cum se exprimă Ia un
moment dat editorul — „între epis
copul Inochentie și avocatul Avram
lancu se joacă un act din istoria
noastră, important pentru că dove
dește conștiința ireversibilului în
procesul de constituire a statului na
țional român". Excelentă ni se pare
așezarea fragmentelor antologiei, in
diferent de proveniența lor, in ordine

corpul propriu-zis al epocalului do
cument, dar contraadnotate, în sub
sol, cu citate din impresionantul Widerlegung... (Widerlegung der zu
Klausenburg 1791 iiber die Vorstellung der Walachischen Nation herautgekommen Noten =» Combaterea No
telor publicate la Cluj, in 1791, cu
privire la Petiția națiunii române)
al lui Ion Budal Deleanu, vine
să se așeze în _chipul cel mai
firesc între o Pravilă de obște
(Viena, 1788) și un Scurt izvod pen
tru lucruri de obște (Sibiu, 1792). Tot
așa, prima ediție din Elementa lin
guae Daco-Romanae sive Valachicae
(Vindobonnae, 1780), stă intre Carte
de rogacioni (primul text cu litere
latine, publicat de Samuil Micu la
1779) și Bucvariul apărut la Viena în
1781. Iar Vocabularium pertinens ad
tria regna naturae (1806) de Gh. Șin
cai este urmat de o scriere a acelu
iași intitulată Povățuire către eco
nomia de cîmp (Buda, 1806). în timp
ce — spre a mai da un singur exem
plu dintre atitea — un opuscul ano
nim consacrat învățăturii despre cul
tura cînepii (Buda, 1828) este urmat
de O paradigmă a leneșului Pipelea
giscariul (1828), altă publicație desti
nată poporului celui mare de către
atît de prodigiosul Barac. Sînt și
texte deosebit de rare, ca și necu
noscute, scoase de editor din Biblio
grafia veche românească, în majori
tatea cazurilor (totdeauna, cînd a fost
posibil, confruntate minuțios cu ori
ginalele manuscrise), dar și din alte

locuri. Cine mai știe, de exemplu, că
Gh. Lazăr a scris și versuri, un
epitalam, de exemplu, interesant
pentru orientarea ideologică ilu
ministă a viitorului întemeietor
al învățămintului în limba națio
nală. Am dat aceste, relativ, pu
ține exemple spre a se vedea cum
„cronologia" textelor din antologie
oferă o imagine deosebit de limpede
a vieții culturale din Transilvania de
acum două veacuri. Studii de istorie .
și filologie, savante, la nivelul euro
pean al vremii, unele dintre ele con
stituind principalele izvoare ale ma
rilor istorici și romaniști de mai tîrziu, cele de filozofie în general și de
filozofia dreptului natural în special, de etică, matematici și fizică,
științe naturale etc., retorici, tratate
de teologie, stau alături de simple
bucoavne destinate școlii de obște,
de cărți populare și — ceea ce
_ _ __
ne
apare deosebit de caracteristic pentru
spiritul ardelean venit în contact
ceva mai devreme cu europenismul
— cu fel de fel de cărți conținînd în
vățături „folositoare", în sens prag
matic, gospodăresc. Ceea ce le dă
unitatea este, repetăm, limba specific
ardelenească și, implicit, o anume
solidaritate, de rezistență a neamului
față cu intemperiile istoriei, un de
mocratism de substanță și un patrio
tism ardent, de aflat nu doar in vor
be, ci în fapte. în acest sens, o im
portanța capitală ni se pare a avea
Glosarul de la finele ediției, nu mai
puțin de 144 de pagini compacte.
Nici un dicționar al limbii române,
de oarecari pretenții, spre a nu mai
vorbi de Dicționarul tezaur, atît de
mult așteptat, nu va putea trece, nu
se va putea „întrupa", fără să țină
seamă de Glosarul întocmit aici de
Florea Fugariu. Dorința cea mare a
editorului, ca și a prefațatorilor atît
de substanțialei antologii, adevărat
eveniment editorial, ar fi — conștient
fiind de toate imperfecțiunile lucru
lui său -- de a avea, odată pentru
totdeauna un corpus complet al tu
turor scrierilor din epoca iluminis
mului transilvănean. Ar fi argumen
tul suprem că „acești cărturari au
contribuit în foarte mare măsură la
geneza, dezvoltarea și conturarea
unei mișcări de idei politice și cul
turale, la procesul de zămislire șl
cristalizare treptată a conștiinței na
ționale, la lupta neobosită pentru
transpunerea în viață a crpdo-ului
lor, iluminist, a credinței nestrămu
tate în dreptatea și propășirea pro
priului lor popor".
•) ȘCOALA ARDELEANA. Edi
ție critică, note bibliografice și
glosar de FLOREA FUGARIU,
Introducere de DUMITRU GHIȘE și POMPILIU TEODOR. Editura „Minerva".
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Folosesc această ocazie pentru a mulțumi în mod sincer Excelenței Voas
tre pentru mesajul de felicitări transmis cu prilejul zilei mele de naștere.
Apreciez foarte mult sentimentele prietenești conținute în mesajul dum
neavoastră, și, la rîndul meu, vă adresez aceleași sentimente.

TELEGRAMĂ
Tovarășul Constantin Dăscălescu,
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a* primit
din partea primului ministru al Re
publicii Islamice Iran, Mir Hossein

Moussavi, o telegramă In care se ex
primă aprecieri pentru mesajul de
felicitare adresat cu ocazia zilei na
ționale a țării sale, precum și spe
ranța că relațiile bilaterale se vor
dezvolta în interesul ambelor națiuni.

BIRENDRA BIR BIKRAM SHAH DEVA
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Regele Nepalului

Vizita oficială a ministrului relațiilor
externe al Republicii Populare Angola
Joi au început convorbirile oficia
le între ministrul afacerilor externe,
Ștefan Andrei, și ministrul relații
lor externe al Republicii . Populare
Angola, Paulo Teixeira Jorge, în le
gătură cu dezvoltarea relațiilor bi
laterale româno-angoleze și cu pri
vire la unele probleme ale situației
internaționale actuale.

zate noi propuneri și măsuri concrete
pentru intensificarea și adîncirea co
laborării în diferite domenii de acti
vitate, pentru creșterea substanțială
a livrărilor reciproce de mărfuri.
Lucrările sînt conduse de tovarășul
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor
externe, președintele părții române
în comisie, și de Paulo .Teixeira
Jorge, ministrul relațiilor externe al
R.P. Angola, președintele părții an
goleze în comisie.

★

La București au început, joi, lu
crările celei de-a IV-a sesiuni a Co
misiei mixte interguvernamentale
româno-angoleze de cooperare eco
nomică și tehnică. Se examinează
stadiul relațiilor economice și al
schimburilor de mărfuri dintre cele
două țări, posibilitățile dezvoltării
și diversificării cooperării economice,
industriale și tehnico-științifice din
tre România și Angola.
în spiritul înțelegerilor convenite
cu prilejul întîlnirilor și convorbi
rilor dintre conducătorii de partid și
de stat ai celor două țări sînt anali-

Cronica

(Urmare din pag. I)

Joi au început la București con
vorbirile oficiale între ministrul afa
cerilor externe al României, Ștefan
Andrei, și ministrul afacerilor exter
ne al Iranului, Aii Akbar Velayati,
in cadrul cărora sînt analizate sta
diul raporturilor pe multiple planuri
dintre cele două țări, perspectivele

de extindere și diversificare a aces
tora și se efectuează un schimb de
păreri în probleme internaționale de
interes comun.

★

în cursul aceleiași zile, ministrul
iranian s-a întilnit cu Ion Teoreanu,
ministrul educației și învățămîntului.

★

Ministrul relațiilor externe a! Re
publicii Populare Angola, Paulo
“
Teixeira Jorge, președintele părții
angoleze în Comisia mixtă interguvernamentală româno-angoleză de
cooperare economică și tehnică, a
avut în cursul zilei de joi convorbiri
cu Vasile Pungan, ministrul comerțu
lui exterior și cooperării economice
internaționale, și cu Petre Gigea,
ministrul finanțelor.
(Agerpres)

zilei

Tovarășul Gheorghe Oprea, prim
viceprim-ministru al guvernului, l-a
primit, joi după-amiază, pe Han
Kouk Kyeung, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării al
R.P.D. Coreene, care efectuează o
vizită în țara noastră. A fost expri
mată satisfacția față de cursul as
cendent al relațiilor dintre cele două
țări, fiind evidențiate, de asemenea,
posibilitățile existente pentru apro
fundarea in continuare a conlucrării,
pe multiple planuri, dintre România
și R.P.D. Coreeană.

★

Joi s-au încheiat, la București, lu
crările celei de-a X-a sesiuni a Co
misiei mixte guvernamentale de coo
perare economică dintre România și
Turcia.
Examinînd stadiul actual al relații
lor economice bilaterale, cele două
părți în comisie au relevat cu satis
facție evoluția lor continuu ascen
dentă, în spiritul înțelegerilor conve
nite cu prilejul întîlnirilor și convor
birilor româno-turce la nivel înalt.
Pornind de Ia rezultatele pozitive în-

registrate, au fost stabilite noi ac
țiuni menite să conducă la dezvolta
rea colaborării și cooperării dintre
cele două țări în domenii de interes
comun, la creșterea și diversificarea
schimburilor comerciale pe baze re
ciproc avantajoase.
La încheierea lucrărilor, președin
ții celor două părți în comisie —
loan Avram, ministrul industriei
construcțiilor de mașini, și Ekrem
Pakdemirli, ministru secretar de stat,
șeful Departamentului Trezoreriei și
Comerțului — au semnat protocolul
sesiunii.
A luat parte Nahit Ozgiir, ambasa
dorul Turciei la București.
Ministrul turc a avut, în aceste
zile, întrevederi cu Vasile Pungan,
ministrul comerțului exterior și
cooperării economice internaționale,
Vasile Bulucea, ministrul transportu
rilor și telecomunicațiilor, și Ion
Lăzărescu, ministrul minelor. De
asemenea, a vizitat obiective econo
mice și social-culturale din Capitală
și din județele Argeș și Prahova.
(Agerpres)

BULETIN RUTIER
Informatii de la Inspectoratul General al Miliției,
Direcția circulație
prinde concluzia că multe din con
Mal multă atenție
secințele acestora asupra pasagerilor
față de copii !
din autoturisme puteau fi evitate
După ce a descărcat rnarfa desti
sau cel puțin diminuate într-o mă
nată unei unități alimentare din Car
sură însemnată, dacă șoferii respec
tierul bucureștean „Drumul Taberei",
tivi și însoțitorii lor foloseau centu
șoferul unui autocamion cu remorcă
rile de siguranță. Din păcate, deși
r-a urcat la volan și a pornit la
majoritatea autoturismelor sînt do
Lrum. Abia a parcurs cîțiVa zeci de
tate cu centuri, de. siguranță,. număr i
Ihetri și a fost sesizat de un cetățean
rul șoferilor și pasagerilor care ape
1 a accidentat grav doi copii. Ultelează la serviciile acestora este încă
-ir s-a stabilit că aceștia, jucîndestul de redus. Așa cum reiese din
.,el-se pe proțapul dintre autovehicul
sondajele făcute, cei care au avut
șir remorcă, au căzut la punerea in
prilejul să se convingă „pe viu" de
mișcare a mașinii.
utilitatea centurilor de siguranță le
!Un caz care readuce în atenție ne
folosesc atît în localități, cît și în
eesitatea supravegherii copiilor de
afara acestora. Printre aceștia se nu
•către părinți și educatori, de către
mără și Nicolae Danciu și soția sa
toți cei vîrstnici. După cum. șoferii
din Brașov, care au supraviețuit da
trebuie să dea dovadă de un plus de
torită centurilor de siguranță fără a
atenție, mai ales cînd circulă în
preajma școlilor și a locurilor de
suferi leziuni grave, în urma izbirii
joacă pentru copii. Reducînd viteza
autoturismului de un pod. Din păori de cîte ori se apropie de micii • cate, unii conducători auto consideră
pietoni aflați în preajma drumului,
că centurile de siguranță sînt inutile
folosind cînd se impune și mijloa
atît timp cît ei pilotează corect,
cele sonore sau optice de avertizare,
fără să se gîndească la faptul că pot
șoferii pot preveni pericolul de accidentare.
fi angajați într-o coliziune provocată de imprudența partenerilor de
Utilitatea centurii
drum. Folosirea centurii de sigu
de siguranță
ranță cu prilejul fiecărei deplasări
constituie o importantă măsură de
Din analiza evenimentelor rutiere
prevedere.
petrecute în ultimul timp se des-

Județul CĂLĂRAȘI: Maximă atenție îngrijirii
mamelor și nou-născutiter
S In Cadrul Trustului petrolului
Moinești a fost introdus un sistem
de telecomandă a sondelor aflate
în producție. Acesta asigură supra
vegherea de la distanță a funcțio
nării sondelor, semnalind operativ
întreruperile sau defecțiunile ivite.
Se apreciază că, anual, numai de
la sondele telecomandate de la
punctele Pietrosu și Humărie se va
obține o producție suplimentară de
circa 1 000 tone de țiței.
H Inginerul zootehnist Dumitru
Georgescu din Brăila a realizat un
„hrănitor circular" pentru ovine. El
are o construcție foarte simplă,
puțind fi executat la orice unitate
agricolă prin folosirea de mate
riale recuperabile. Asigură admi
nistrarea hranei pentru grupuri de
cîte 15 ovine, evită risipa de furaje,
este ușor de manipulat și ocupă o
suprafață foarte mică în adăpost.
Poate fi folosit atît in sectoarele
zootehnice mari, cît și in gospodă
riile populației.
■ La maternitatea Spitalului Ju
dețean din Galați a fost pusă în
funcțiune o instalație de televiziune
cu circuit închis. Ea asigură pro
tecție sporită noilor-născuți, care
pot fi văzuți acum de către nerăb
dătorii tătici pe micul ecran.
O Incepînd din acest an, apele
minerale de pe raza orașului Moinești vor fi folosite la tratarea afecțiunilor reumatismale, oftalmologice și cardiace.
<3 întreprinderea mecanică a
agriculturii și. industriei alimentare
din Cluj-Napoca a început fabri
cația a două tipuri de aparate
portabile cu acționare manuală
pentru combaterea dăunătorilor din
agricultură. Unul folosește substan
ță chimică sub formă de praf, iar
celălalt substanță lichidă. Noile
aparate sînt destinate gospodăriilor
individuale pentru stropitul pomitor, viței de vie, culturilor de
legume.
■ In noul ansamblu de locuințe
„T-4" din Tîrgu Mureș a fost dat
în folosință un mare magazin co
mercial, cu o suprafață de 1 240
mp. Alte două magazine se află în
^stadiu final de execuție.

15,00
15,05
15.30
15,50

Telex
Politehnica TV
viata culturală
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto
16,00 Emisiune în limba germană (par
țial color)
16.30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)

S La întreprinderea pentru ma
teriale de construcții din Oradea
se utilizează cenușa de electrofiltru la confecționarea panourilor
mari din beton, economisindu-se
importante cantități de ciment. Am
biționat de rezultatele obținute, har
nicul colectiv de aici și-a propus
extinderea acestei tehnologii.
S3 Uniunea județeană a coope
rativelor meșteșugărești a înființat
la Iași un nou club „Femina". Cele
aproape 4 000 femei din sectorui
meșteșugăresc ieșean organizează
aici activități politico-educative și
cultural-a rtistice.
El Cooperatorii meșteșugari din
județul Caraș-Severin au organi
zat, la Casa de cultură a sindica
telor din Reșița, o expoziție. Sînt
reunite sute de produse noi, între
care confecții, tricotaje, încălțămin
te, bunuri de uz casnic și gospodă
resc. Expoziția își propune să tes
teze preferințele publicului, iar pro
dusele care întrunesc cele mai
multe sufragii să ia cit mai curînd
calea magazinelor.
0 In județul Satu Mare s-a or
ganizat o bază de cercetare pentru
adaptarea și cultivarea unor plante
acvatice deosebit de valoroase ca
depoluanți ai apelor și excelenți
înlocuitori ai furajelor concentrate
în hrana peștilor și animalelor.
H La întreprinderea de aparate
de măsură și control din municipiul
Vaslui a intrat în funcțiune o nouă
și modernă linie tehnologică în care
se produc manometre mici, Caracterizate printr-un înalt grad de fiabilitate și competitivitate, a ceste
produse de mare finețe au și fost
solicitate și expediate partenerilor
de peste hotare.
Q In perioada care a trecut din
acest ari,' colectivul' întreprinderii
mecanice de material rulant Ro
șiori de Vede a realizat și livrat
suplimentar unor parteneri de peste
hotare produse în valoare de 1,2
milioane lei. La baza succesului se
află receptivitatea și promptitudinea față de cerințele partenerilor
externi, specializarea personalului
care lucrează astfel de produse.

20.20 Actualitatea în economie. în întîmpinarea zilei de 23 August —
cu toate forțele, cu răspundere re
voluționară la înfăptuirea progra
melor prioritare în
economie 1
Recuperare, recondițlonare, refolosire !
)
20,35 Cîntece pe adresa dv.
20,50 Cadran mondial
(co21,10 Film artistic : „Profesorul**
lor). Premieră TV
22.20 Telejurnal (parțial color)
22,30 închiderea programului

Pentru realizarea exemplară a planului la toți indicatorii
(Urmare din pag. I)
de măsuri temeinice, bine gîndite.
Esențial este însă ca aceste măsuri
să fie aplicate în producție neîntîrziat, cu maximă eficiență. Aceasta
impune pretutindeni, în fiecare uni
tate economică, un climat de ordine
și disciplină desăvirșite, îndeplinirea
riguroasă de către fiecare munci
tor, tehnician și inginer a sarci
nilor ce-i revin lui personal din
planul tehnic și de producție al
întreprinderii și din programele
adoptate, precum și formațiunii
de lucru în care își desfășoară acti
vitatea. De fapt, esența disciplinei
socialiste a muncii constă tocmai în
înțelegerea de către toți oamenii
muncii a intereselor majore ale so
cietății, constă în hotărirea lor de a
acționa în conformitate cu aceste in
terese, de a-și îndeplini cu strictețe
și răspundere, în calitatea pe care o
au de proprietari, producători și be
neficiari,
îndatoririle față de so
cietate.
Viața, practica arată că în între
prinderile unde munca este bine or
ganizată, iar personalul muncitor
este ocupat în mod efectiv pe par
cursul întregului schimb, acolo și
disciplina muncii este mai bună.
Este un adevăr care subliniază cît se
poate de limpede necesitatea impe
rioasă a desfășurării procesului de
producție cu precizia unui mecanism
de ceasornic. Iată de ce în fiecare

cinema
•
Imposibila
iubire :
SCALA
(11 03 72) — 9,15; 12,30; 15.45; 19, EX
CELSIOR (65 49 45) — 8.15; 11; 16; 19,
GLORIA (47 46 75) — 8,45; 15,45; 19.
© Secretul lui Bachus :
PATRIA
(11 86 25) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15:
13,30; 15,45; 18; 20,15,
BUCUREȘTI
(15 61 54) — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18;
20.15.
© Trecătoarele iubiri :
CENTRAL
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.
© Ringul : FEROVIAR (50 51 40) — 9;
11; 13,15; 15,30; 17,45; 19,45, CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15, FLAMURA (85 77 12) — 8,15;
12; 14; 16; 18; 20.
© Prea cald pentru luna mai : GIU-

întreprindere totul trebuie organizat,
coordonat și sincronizat în mod
exemplar, întregul angrenaj al pro
ducției se cere stăpînit și coordonat
cit mai judicios, in ansamblul său și
pe fiecare verigă în parte. Dacă pro
cesul de producție este organizat pe
baze științifice, dacă la fiecare punct
de lucru există tot ce este necesar,
dacă se folosesc metodele cele mai
raționale de organizare a locurilor de
muncă și sînt introduse norme fun
damentate tehnic, atunci nu va mal
fi irosit nici timpul de lucru al personaiului muncitor și nici al mașinilor. Mai mult, în condițiile organizării ireproșabile a producției și a
muncii va crește substanțial și apor
tul fiecărui muncitor, tehnician și
inginer pe planul creației tehnice, la
soluționarea problemelor de perspec
tivă ale întreprinderii. Organizarea
judicioasă a muncii, întărită prin
norme fundamentate din punct de
vedere tehnic, constituie deci o con
diție importantă a consolidării dis
ciplinei și ordinii, a creșterii răs
punderii fiecărui participant la pro
cesul de producție, față de îndeplini
rea sarcinilor ce i-au fost încredin
țate în domeniul său de activitate.
Accepțiunea dată disciplinei mun
cii în societatea noastră socialistă
include, după cum se știe, și îndepli
nirea îndatoririlor majore de pro
prietari, producători și beneficiari
de a participa la conducerea nemijlo
cită a producției. Prin structurile de-

LEȘTI (17 55 46) — 9; 11,15;
13,30;
15,45; 18; 20, VOLGA (79 71 26) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Un petic de cer :
FERENTARI
(80 49 85) — 15,30; 17,30; 19,30.
O Bocet vesel : VIITORUL (11 48 03)
— 15,30; 17,30; 19,30.
© Aventurile ursuleților polari
—
13,30; Secretul cifrului — 15; 17; 19:
FLACARA (20 33 40).
© Haiducul năzdrăvan — 9; 10,45;
12,30; 14; 17,30, îndrăgostit la propria
dorință —
15,30;
19,30 : DOINA
(16 35 38).
© Arma misterioasă : TIMPURI NOI
(156110) — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20, ARTA (213186) — 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30.
© Gară
pentru
doi ;
GRIVITA
(17 08 58) — 7,45; 12,15; 14,45; 17,15;
19.45; COSMOS (27 54 95) — 9; 11,30;
14; 16,30; 19.
© Astă-seară dansăm In familie :
MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.

față de ■ celelalte consultații. Foarte
ațent, zilnic, vor fi urmăriți sugarii
bolnavi, tratați la domiciliu.
în altă ordine de idei, dispensa
rele teritoriale vor ține o evidență
precisă a tuturor gravidelor cu
riscuri de complicații medicale, urmărindu-se internarea acestora în
timp util. Asistența la naștere e asi
gurată în mod obligatoriu de către
medic. Pe de altă parte, Direcția
sanitară a județului, împreună cu
conducerile
întreprinderilor, vor

efectua analiza trimestrială a îm
bolnăvirilor și a cazurilor de inca
pacitate temporară de munctă din
Unitățile industriale cu pondere fe
minină, iar medicii de medicină ge
nerală, împreună cu medicii obstetricieni, vor face recomandări con
crete privind continuarea muncii de
către respectivele paciente.
Prin toate aceste măsuri, și prin
altele care le vor succeda, urmă
rim să transpunem întocmai în viață
indicațiile tovarășului Nicolae
Ceaușescu privind îmbunătățirea si
tuației demografice.

mocratice ce au fost anume create
în acest scop, fiecare om al muncii
are posibilitatea să-și spună deschis
cuvintul, să intervină competent și
responsabil pentru organizarea supe
rioară a producției, pentru bunul
mers al activității din fiecare uni
tate economică. Din această calitate
nouă a oamenilor muncii, de condu
cători și organizatori nemijlociți ai
producției, rezultă o răspundere
nouă, care trebuie să dobîndească
dimensiunile unei angajări multila
terale și profunde a fiecărui om al
muncii, a fiecărui colectiv pentru ri
dicarea pe toate planurile a calită
ții și eficienței muncii.
în lumina acestor exigențe, este
necesar ca în fiecare unitate econo
mică organizațiile de partid să ur
mărească mai bine felul în care își
desfășoară activitatea organele de
conducere colectivă, adunările gene
rale ale oamenilor muncii, care, In
virtutea atribuțiilor larg democratice
cu care au fost învestite, trebuie să
stimuleze permanent inițiativele va
loroase ale muncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor, să mobilizeze pe
toți oamenii muncii la organizarea
exemplară a fiecărui loc de muncă și
a întregii activități productive în an
samblul său. Asigurind participarea
maselor largi la conducerea tuturor
sectoarelor de activitate,
funcțio
narea în cele mai bune condiții a or
ganismelor democratice din fiecare
unitate economică, organelor și or-

© Scuzați, dv. vedeți fotbal 7 : COTROCENI (49 48 48) — 15; 17,15; 19,30.
• Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Operațiunea Crossbow : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
® Febra aurului : SALA MICA A PA
LATULUI — 17,15; 20,
FESTIVAL
(15 63 84) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19,15,
MELODIA (12 06 88) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
® Competiția : FAVORIT (45 31 70) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLOREASCA (33 29 71) — 9,30 ; 14,30; 17;
19,45.
© Afacerea
Pigot :
VICTORIA
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18;
20.
© Efendi: BUZEȘTI (50 43 58) — 14;
16; 18; 20.
® Strada Hanovra : DACIA (50 35 94)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
© Dublu delict : UNION (13 49 04) —
9,30; 11,30; 13,30; 15,45: 18; 20.

ganizațiilor de partid le revine, tot
odată, sarcina de a acționa stărui
tor pentru îmbinarea în mod armo
nios a răspunderii colective cu răs
punderea individuală, cu întărirea
disciplinei și ordinii în toate sec
toarele.
Promovarea unei atitudini comba
tive față de orice abatere de la dis
ciplina socialistă a muncii, față de
irosirea resurselor materiale și a
timpului de muncă, față de lucrul
făcut de mintuială trebuie să se si
tueze permanent în centrul preocu
părilor organelor și organizațiilor de
partid, ale sindicatelor și ale organi
zațiilor de tineret. Pentru ca munca
politico-educativă desfășurată de or
ganele și- organizațiile de partid
să-și îndeplinească rolul de dinami
zator al conștiințelor este absolut ne
cesară folosirea unor argumente via
bile în vederea convingerii fiecărui
om al muncii că productivitatea, ca
litatea și eficiența, bunăstarea tutu
ror depind în mod -nemijlocit de cli
matul de ordine și disciplină din ca
drul fiecărui colectiv, de răspunde
rea de care dă dovadă fiecare om
al muncii la locul unde își desfă
șoară activitatea, Drumul spre progreș și bunăstare nu poate fi conceput fără acești aliați de preț. Ca
să producem mai mult și mai bine,
ca să ne asigurăm noi resurse pen
tru dezvoltarea multilaterală a eco
nomiei și prosperitatea întregului
popor !

©
Imperiul
contraatacă :
LIRA
(31 71 71) — 15,30; 19.
© Cascadorul Hooper : DRUMUL SĂ
RII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19,30.
© Naufragiul î PACEA (60 30 85)
—
15,30; 17,30; 19,30.
© Salamandra : STUDIO (59 53 15) —
10; 12; 14;
16; 18; 20,
AURORA
(35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
© Zică ce vor zice :
POPULAR
(35 15 17) — 15,30; 17,30; 19,30.
©
Războiul
stelelor :
MUNCA
(21 50 97) — 15,30; 18,30.

teatre
© Teatrul Național (14 71 71, sala
mică) : Ploșnița — 19,30; (sala „Ion
Vasilescu*4, 12 27 45) : Inocentul
—

Tovarășei Elena Chiriță, secretar
al Comitetului județean Călărași al
P.C.R. și vicepreședinte al comite
tului executiv al consiliului popular
județean, ne-am adresat cu între
barea :
— Județul Călărași continuă să în
registreze un număr prea mare de
decese la copiii sub un an. Ce se în
treprinde pentru a se lichida această
situație ?
— De fapt, indicele de mortalitate
infantilă a scăzut foarte mult față de
anul 1982, dar continuă să se situeze
peste media pe țară. Această pentru
că, multă vreme, mortalitatea a
fost nepermis de mare. A scăzut și
numărul avorturilor, cu peste 10 la
sută față de anul 1982. în prezent,
activitatea comisiei județene de de
mografie și a organizațiilor de masă
se intensifică, se efectuează o am
plă activitate de educație pronatalistă, de combatere a mentalităților
potrivnice sarcinii, de supraveghere
medicală a tinerelor femei și a gra
videlor, de combatere sistematică a
avortului.

Iată și cîteva măsuri concrete: s-au
organizat acțiuni de examinare me
dicală în vederea depistării precoce
a afecțiunilor ginecologice care ar
putea periclita sarcina. Va crește
considerabil numărul examenelor
profilactice de specialitate la femei
le încadrate in muncă, în primul rind
în unitățile cu pondere feminină.
S-a organizat, în dispensarul policli
nic județean, cabinetul de combatere
a sterilității și infertilității, a cărui

activitate se va afla mereu in atenția
comisiei de demografie. în viitor,
comisiile de ocrotire a mamei, copilului și tineretului, care funcționează
în toate spitalele teritoriale, vor
analiza, lunar modul de luare în
evidență a gravidelor, de suprave
ghere a evoluției sarcinii. Ca urmare
a acțiunilor reușite în unitățile in
dustriale, cu experiența dobîndită,
direcția sanitară va lua măsuri ur
gente de efectuare a unui control
medical complet tuturor femeilor do
20—40 ani și în mediul rural, în
scopul depistării afecțiunilor și
aplicării tratamentului recuperator.
La spitalele din Călărași și Oltenița
au avut Ioc cursuri de instruire a
personalului medical și mediu de la
dispensarele urbane și rurale privind
efectuarea consultațiilor prenatale,
urmărirea sănătății gravidelor și, în
special, a celor cu risc obstetrical,
întorși Ia locurile lor de muncă, me
dicii vor susține, la rîndul lor, o in
tensă muncă de educație sanitară în
rîndul populației. S-au luat măsuri
de dotare cu aparatură, instrumentar
și cu produse medicamentoase a tu
turor secțiilor de obstetrică-ginecologie și pediatrie, pentru ca îngrijirea
mamelor și viitoarelor mame să se
desfășoare în cele mai bune condiții.

Desigur, cele consemnate constituie doar măsuri de primă urgență,
minimale. înfăptuirea politicii demografice a partidului, expresie insepa
rabilă a grijii față de asigurarea stării de sănătate și a vigorii poporului
nostru, impune o preocupare continuă, sistematică, stăruitoare din partea
organelor de partid județene și locale, a consiliilor populare, a organelor
sanitare și întregului corp medical. îmbinindu-se strîns activitatea edu
cativă desfășurată de organizațiile de masă și obștești, împreună cu ac
tivul medico-sanitar, cu îmbunătățirea îngrijirii medicale, cu prevenirea
îmbolnăvirilor și asigurarea sănătății, cu controlul permanent în vederea
respectării normelor legale, profesionale și morale, trebuie să se ajungă,
cit mai urgent, la corectarea indicatorilor demografici în sensul asigurării
natalității și sporului natural al populației la nivelul firesc, impus de
cerințele dezvoltării economico-sociale a patriei, ale vigorii și continui
tății națiunii noastre socialiste.
Sergiu ANDON și corespondenții „Scînteii”

Ore de speranțe și bucurii
înfășurați în largi mantii
albe, cu picioarele vîrite
pînă dincolo de maleole în
săculețe de pînză sterilă,
stăm și privim prin peretele de sticlă. Dincolo, în
sala de operații, sub narcoză, femeia cu care discutasem nici cu o oră îna
inte doarme adine. Se nu
mește Doina Neacșu și are
26 de ani. A fost adusă
puțin după miezul nopții,
oarecum speriată. A tele
fonat singură după mașina
albă, cu cruce roșie și lam
pă cu fulgere albastre.
Bărbatu-său încă n-a aflat.
Pe el n-a avut nici cînd,
nici cum să-l prevină. I-a
rugat pe doctori : „Dacă
mi se întîmplă ceva... anunțați-F dv. că eu, orice
ar fi, tot fac copilul ăsta !“
— Ce „orice ar fi“ 7 Lasă-te de glume și pregăteșțe-te..!
i.; s-a zis.
Apoi, doctorii între ei :
„Prezentație pelviană. Operăm ! Pînă acum a avut
treisprezece accidente. Eli
minăm și riscul și, în plus,
aflăm și de ce, pină astăzi,
n-a putut duce nici o sar
cină la bun sfîrșit. Copil
prețios !“ Am tresărit sur
prinși, așa ceva n-am au
zit încă ! Doar toți copiii
noștri sint prețioși, nu 7
Lingă noi, doctorul Valen
tin Ivan ne-a explicat :
— Nu noi i-am numit
așa, ci unele mame care,
după ani și ani de eșecuri,
vin și spun : „Doctore, pen
tru mine e mai prețios ca
aurul, ajutați-mă...
. “.. . Ex—
presia este improprie, re
cunosc, dar a prins rădăcini.
Bineînțeles că toți
copiii noștri sînt prețioși...
Doctorul Ivan vorbește
încet, nu vrea să „deran
jeze" :
— De asta și facem pen
tru ei atîtea și atîtea. Cînd
zic „facem", mă gindesc la
sumele uriașe pe care sta
tul le-ra destinat • ocrotirii
mamei și a copilului. Ma
ternitatea asta, spre exem
plu. E nouă. Am intrat în
ea abia de două luni și
ceva. Are șase etaje, 1008
încăperi, 4 săli 'de opera
ții, 500 de paturi. In fieca
re salon e telefon. Curînd
vom monta și circuitul TV
intern. E cea mai moder
nă din țară. Cinci secții :
două de obstetrică, una de
ginecologie, una de nou
născuți, una de anestezieterapie intensivă, laborator
clinic, laborator radiologie,
serviciu anatomopatologic,
săli de naștere Separate

pentru cazurile septice și
aseptice...
Satisfacția doctorului e
vădită : Știu bine ce vă
spun, taică-i•meu provine
dintre 13 frați, vreo patru
dintre ei s-au născut pe
tarla. S-a dus timpul cînd
femeile nășteau pe cîmp.
Cînd mi-am început eu
meseria, acum peste 20 de
ani, la Cornești, să fi vă
zut cum nășteau femeile la
țară, pe unde le asistam,
și încă singur...
Acum numai uită-te din
colo. Operează doi doctori :
mîna întîi e dr. Ion Pănes
cu, a doua e dr. Marina
Voicu ; anestezistă e dr.
Elena Preda, asistentă in-

Soții Neacșu au acum
copilul dorit, Medicii au
descoperit și cauza celor
treisprezece eșecuri ante
rioare. Au îndreptat ceea
ce era de îndreptat. Neac
șu cel mic va putea avea
cîți frățiori își vor dori
părinții săi. Cîți 7 întreba
serăm mama înainte de
operație. „încă nu știu, dar
vreau...".
Pină acum, Doina Neacșu
n-a avut copii pentru că
natura i-a fost potrivnică.
Face parte din categoria
acelor femei pentru care a
nu fi mamă echivalează cu
a nu fi. Iar gîndul ăsta se
suportă greu. „E ca 6
frică", ne spunea. Frică de

La noua maternitate din Plotești,
una dintre cete mai moderne
din țară
strumentar — Aurora Cobzaru. Și aflați că aparatul
pentru anestezie este crea
ția a doi români : prof. dr.
Gheorghe Litocek și Radu
Simionescu.
Știam. Aparatul a fost
prezentat publicului la una
dintre edițiile trecute ale
Expoziției realizărilor eco
nomiei naționale. în cu
rînd, asemenea aparate vor
putea fi văzute prin multe
alte părți. Doar peste tot
în România copiii sînt prețioși.
— Cît a trecut de la prima incizie 7
— Patru minute, ne răs___
punde doctorul Ivan. Gata!
Dincolo, în sala de ope
rații, sub lumina lămpii
scialitice — o lumină spe
cială, fără umbră — docto
rul Ion Pănescu ridică
ceva : un pui de om I Pare
scăldat în flori de liliac și
de gențiană, deopotrivă. E
băiat și țipă energic. Se
aude pînă dincoace, la noi.
Un țipăt care mingîie ca
o răsplată.
Pe deasupra măștilor,
ochii medicilor rîd.
Deocamdată, Neacșu ce]
mic n-are prenume. Are
număr : este cel de-al
1 193-lea nou născut în
noua maternitate ploieșteană. Și are 3 200 de grame.
Doctorița Liliana Vasilescu
îl ia, îl... dichisește și-l
duce spre primul luî mic
dejun de sub soare. Echi
pa operatorie va mai lucra
încă 35 de minute.

vremea
Timpul probabil pentru Intervalul cu
prins între 16 martie, ora 20 — 19 mar
tie, ora 20. In țară : Vremea va £1 in
general umedă, cu cerul mai mult noros' in cea mai mare parte a interva
lului. Vor cădea precipitații sub for
mă de ploaie, lapovlță și ninsoare, mal
frecvente în ultimele zile, cînd șl vintul va prezenta
intensificări
locale
predominînd din nord-est în Moldova,
Dobrogea șl Muntenia.
Temperatura
aerului
In scădere. Minimele vor fl

19,30; (sala Atelier) : Fata din Andros
— 17; (sala Batiștel) : Intre patru
ochi (B) — 20.
©
Filarmonica
„George Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert
simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu.
Solist : Dean Kramer (S.U.A.) — 19.
(sala Studip) : „Laureațl ai concursu
rilor Internaționale". Valentina San
du (pian) — 17,30.
© Opera Română (13 17 57) : Rigolctto — 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) : Po
veste din cartierul de vest — 19.
© Teatrul „Lucia Sturdza Buiandra"
(sala Schitu Măgureanu,
14 75 46) :
Mobilă și durere — 19; (sala Grădina
Icoanei, 12 44 16) : O lume pe scenă
— 19.
® Teatrul Mic (14 70 81) : Doi pe un
balansoar — 19.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Mtrîiala — 17; 19,30.

ce 7 „Frică de rătăcire In
lume..."
E un răspuns. Probabil
că-i și adevărat. Alte femei
își doresc mulți copii pen
tru motive aparent mai
simple : „Ca să fim mai
mulți, să aibă pe cine să
pună bază", ne spunea
Tudora Stan, 44 de ani,
din comuna Brazi. Ultimul
ei născut, al... 12-lea, este
„un băiețel de 2 600 gra
me". I se pare puțin. Așa-i,
dacă-1 compară cu al 8-lea
născut de Georgeta Nuța
Tudor, care, la 38 de ani,
a făcut un flăcău de 4 400...
Multe mame își doresc
mulți copii și-i fac : Victo
ria Burulea, 23 de ani, din
Boldești-Scăeni, are acum
cinci copii ; Constantin
Floarea, 29 de ani, din Lipănești, și-a dorit șapte. îl
are. Sînt femei care nicicînd nu-și vor economisi
bătăile inimii pentru copiii
lor.
— Nu vă e greu 7
— Nu-i tocmai ușor, ne-a
răspuns Alexandrina Ignat,
29 de ani. Nu întîmplător
i-am pus întrebarea. Știam
că e macaragiță la Combi
natul chimic Valea Călugă
rească și că mai are
doi copii pe care i-a năs
cut greu. „îmi doresc
copii", zice și i se pare că
a spus totul. De fapt, chiar
așa și este. A avea copii
înseamnă totul. Copil do
riți, prețioși...
Profesoara Rodiea Avramescu are 26 de ani. Este

cuprinse Intre minus 7 șl plus 3 grade,
mai coborîte pînă la minus 15 grade
_____
In a doua parte a Intervalului în nor
dul șl centrul țării, Iar maximele în
tre minus 2 șl plus 8 grade, local mal
ridicate la Început. Pe alocuri se va
produce ceață. In București : Vreme
In general umedă, cu cerul mal mult
noros în cea mai mare parte a inter
valului. Vor cădea precipitații slabe,
sub formă de ploaie, lapovlță șl nin
soare, mal ales în ultimele zile, cînd
șl vîntul va prezenta intensificări din
sectorul nord-est. Temperaturile
mi
nime vor oscila între minus 3 șl plus
un grad, iar cele maxime între 3 și 7
grade. (Liana Cazacioc, meteorolog de ■
serviciu).

© Teatrul de comedie (16 64 60) : Pe
țitoare» — 19.
© Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala
Magheru) : Jocul de-a vacanța
—
19,30;
(sala
Studio) :
Pensiunea
doamnei Olimpia — 17,30.
© Teatrul Gluleștl (sala
Majestic,
14 72 34) : Haina cu două fețe — 19,30.
© Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase"
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sint
al dv. — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65):
Corina — 19,30.
© Ansamblul „Rapsodia română"
(13 13 00) : Concert in... haz major —
19.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55):
Recreația mare — 14; Băiatul cu
floarea — 19.
0 Teatrul „Țăndărică'
„Țăndărică"
(15 23 77) :
Punguța cu doi bani — 10; Intîlniri
muzicale — 18,30.
'
de teatru al
I.A.T.C.
© Studioul
Bună
seara,
domnule
(15 72 59) :
Wilde — 19.

o ființă fragilă, dar își do
rește și ea un copil mai
mult declt orice pe lume.
„I l-am promis soțului".
Acum este abia în luna a
cincea, stă internată și se
tratează, cît va fi nevoie ca
să-l apere pe el, cel care
va fi...
— Așa sînt toate pacien
tele dv. 7
Doctorul Ion Pănescu
zîmbește obosit — abia a
ieșit din sala de operație,
în plus, este și directorul
maternității. Dublă respon
sabilitate.
— Aș zice că doctorii Ia
noi, în maternitate, își au
pacientele pe care le meri
tă. Pentru că, în primul
rind, natalitatea este o pro
blemă de mentalitate. Edu
cația sanitară joacă un rol
foarte important. Mamele
care au trecut pe la noi nu
ne uită. Asta pentru dă
avem un colectiv bun. Mă
gindesc în_prlmul _rînd la
doctorii Toma Petrescu,
Nicolae Ștefănescu,
, ________ , ___
Ion
Ungureanu, Victor Stroie,
la asistentele Caraman An
gela, Andronescu Marilena.
Neagu Rodiea... Toți sint
mari iubitori de copii,. iar
mamele simt asta, capătă
încredere și în noi, șii în
ele. Uite, în lunile ianuarie
și februarie din acest an, la
noi s-au născut cu 151 de
copii mai mult decît în pe
rioada corespunzătoarei a
anului trecut... Majoritatea
femeilor își doresc copii,
însă unele tot amină „pe
mai tîrziu". Pe unele chiar
le întreb — cît de tîrziu ?
„Să ne mai distrăm". N-îați
vorbit cu F. C. 7 Cazul e
tipic...
Vorbisem,
într-adevăr.
S-a „distrat" pînă dincolo
de 30 de ani. Apoi s-a
căsătorit cu un bărbat
care-și dorește teribil un
urmaș. Și-l dorește și ea.
Dar e greu, infinit mai
greu dacă, odinioară, nu
și-ar fi abandonat prima
sarcină. Ceea ce nu în
seamnă că dorința amîndurora ar fi irealizabilă.
...Cît am stat la materni
tatea ploieșteană, numă
rul... prețioșilor a crescut
la 1 200. Pe cei născuți cu
cîteva zile înainte, jos, în
holul mare, inundat de
lumină, îi așteptau tăticii,
frații mai mari, bunicile. Și
pe mămicile lor. Viața re
vine în viață ca mai multă
viață.

Mircea BUNEA
Constantin CÂPRARU

Știri sportive
® BOX. Publicul prezent la Palatul sporturilor . și culturii dinCapi__
tală a aplaudat călduros evoluțiile
boxerilor participant la turneul pen
tru „Centura de aur", aplauzele fiind
adresate boxerilor români și celor de
peste hotare care s-au caiificat ieri
în semifinalele competiției. La cate
goria muscă, C. Tițoiu a învins clar,
la puncte, pe Zbigniew Rubo (Polo
nia) și va avea drept adversar —
astăzi, în semifinale — pe Altan
Angin (Turcia), pugilist combativ și
bine pregătit. De asemenea, de pe
partea cealaltă a' tabloului va veni
probabil pînă la meciul final al
„Centurii de aur" unul dintre cei mai
buni boxeri ai turneului final, Kum
Zu En (R.P.D. Coreeană). Categoria
mijlocie a fost dominată de pugiliștii români Doru Maricescu, Ilarie
Petrescu și Dumitru Senciuc, alături
de ei calificîndu-se în semifinale si
rianul Husein Hordih. Din păcate,
unul dintre cei mai valoroși pugiliști români, Viorel Ioana — calificat
în semifinalele categoriei semiușoară — a devenit indisponibil in urma
unui accident Ia mina dreaptă.
La categoria 63,500 kg, după un
meci deosebit de spectaculos, boxe
rul român Ilie Dragomir a întrecut
la puncte pe Jorge Ross (Cuba),
fiind ovaționat de cei peste 6 000 de
spectatori din jurul ringului.
Astăzi, se vor disputa semifinalele
turneului, in două reuniuni : la ora
16 și la ora 19.

imperativul promovării cooperării
intre țările in curs de dezvoltare

NICOSIA

flirt t mesaie mire președintele
Nicolae Ceausescu
i președintele Spyros Kyprianou
NICOSIA 15 (Agerpres). — Din
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
președintele Republicii Socialiste
România, șl a tovarășei .Elena
Ceaușescu au fost transmise pre
ședintelui Republicii Cipru, Spyros
Kyprianou, și doamnei Mimi Ky
prianou un cald mesaj de prietenie,
împreună cu cele mai bune urări.
Exprimîndu-se mulțumiri pentru
mesajul primit, au fost transmise
președintelui Republicii Socialiste
România și tovarășei Elena
Ceaușescu, din partea președintelui
Republicii Cipru și a doamnei Mimi
Kyprianou, salutări cordiale, căl
duroase urări de sănătate și fericire.
Președintele Republicii Cipru a evo
cat cu deosebită satisfacție întâlni
rile și convorbirile -pe care le-a avut
cu președintele Republicii Socialiste
România și a exprimat recunoștința
sa profundă pentru interesul con
stant manifestat de tovarășul Nicolae

Ceaușescu în legătură cu problema
cipriotă, adresînd mulțumiri pentru
sprijinul activ și consecvent pe care
țara noastră, personal președintele
ei, îl acordă realizării aspirațiilor
poporului cipriot de a trăi în pace,
în cadrul unui stat independent și
suveran, unitar și nealiniat.
Schimbul de mesaje a avut loc cu
ocazia primirii de către președintele
Republicii Cipru a tovarășului Miu
Dobrescu, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar
al C.C. al P.C.R., aflat în vizită la
Nicosia.
în cadrul convorbirii care a avut
loc au fost evocate bunele relații
existente între cele două țări, ex
primîndu-se dorința de a le dezvolta
în continuare, în spiritul înțelegeri
lor la cel mai înalt nivel, în intere
sul celor două popoare, al cauzei
păcii și securității în Europa și în
întreaga lume.

ATENA

Pentru înnoiri social-economice, pentru eliminarea

bazelor militare străine
Documente in perspectiva Congresului PASOK
ATENA 15 (Agerpres). — In ca
drul unei plenare, Comitetul Central
al Mișcării Socialiste Panelene
(PASOK) a adoptat și a prezen
tat spre dezbatere publică documen
tele ce vor fi examinate în cadrul
congresului acestui partid, progra
mat pentru perioada 10—13 mai la
Atena. Comunicatul plenarei subli
niază că viitorul congres va repre
zenta „un eveniment de importanță
deosebită pentru consolidarea parti
dului și pentru înfăptuirea de schim
bări social-economice radicale in
țară" — relatează agenția Taniug.

Acțiuni și luări de poziție
\ pentru oprirea cursei înarmărilor \
j1

„Datoria mijloacelor de informare

’

este de a înfățișa cît mai pe larg primejdiile
escaladei nucleare"

J
î

ROMA (Agerpres). — Săptămtnaiul italian „Rinascita" critică veritabila „cortină a tăcerii", instituită de mijloacele de informare
inforn
in masă
occidentale
___ din
___ țările
1
______ _j apelului
pentru înghețasfea armelor
............................................
nucleare, semnat de 14 000 de fizi
cieni din întreaga lume (între care
și 33 laureați ai Premiului Nobel).
Apelul fizicienilor ridică o pro
blemă importantă din punct de
vedere și etic și politic : problema
posibilității de a-ți spune părerea
și a eficienței obiecțiilor pe care
le ridici față de orice activitate al

cărei scop final este acela de a
crea arme nucleare. Fizicienii au
ridicat aceste probleme dat fiind
faptul că prin activitatea lor specifică cunosc gravitatea pericolului. De aceea ei cer „oprirea experimentării, a producerii și a instalarii de arme nucleare și de sisteme de lansare a armelor nucleare".
Această cerință este adresată guvernelor și este de datoria mijloacelor de informare în masă de a
face o cît mai largă publicitate în
jurul lor, încheie publicația italiană.

„Amenințarea nuclearâ depășește cu mult
frontierele Europei"

\
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Intîlnire a miniștrilor de
externe din țările nordice
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împotriva pericolului unui cataclism atomic
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LAGOS. — Sub deviza „Manlfestarea păcii — 1984“, în toate regiunile Nigeriei se vor desfășura la 29
martie ample demonstrații, mitinguri și acțiuni în favoarea păcii,
dezarmării și destinderii internaționule. Nigerienii — a declarat în cadrul unei conferințe de presă secretarul Comitetului de organizare a

acestei ample manifestații pentru
pace — sînt profund îngrijorați de
escaladarea cursei înarmărilor și
sporirea arsenalelor ^nucleare în diferite regiuni ale lumii, de crearea
și menținerea de ' baze militare
străine în oceanele Indian și Atlantic și de evoluțiile din zonele conflictuale. .
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BEIRUT 15 (Agerpres). — Acordul
de încetare a focului, intrat în vigoa
re marți seara, a fost în general res
pectat la Beirut in cursul zilei de joi,
semnalindu-se sporadic explozii și
schimburi izolate de focuri, infor
mează agențiile internaționale de
presă.
Pe de altă parte, postul de radio
libanez, citat de agențiile Reuter și
France Presse, a anunțat că joi a avut loc o reuniune a comitetului mi

litar cvadripartit libanez, însărcinat
cu consolidarea încetării focului in
capitală. Comitetul — alcătuit din de
legați ai forțelor fidele președintelui
Amin Gemayel și ai milițiilor șiite,
druze și creștine — a convenit să în
ființeze un subcomitet însărcinat cu
supravegherea sistării ostilităților. Pe
agenda întrunirii comitetului cvadri
partit s-au aflat, de asemenea, mo
dalitățile de separare a forțelor în
conflict, problema redeschiderii por
tului și aeroportului din Beirut, alte
acțiuni practice de transpunere in
viață a acordului de încetare a fo
cului.
Membrii comitetului urmează să se
reîntîlnească simbătă.
In ultimele șase luni, o jumătate
de milion de libanezi, adică 100 000
de familii, au fost mutați din lo
cuințele lor, potrivit unui bilanț al
înaltului comitet de ajutor, organism
instituit de guvernul libanez in 1976,
informează agenția France Presse.
Este vorba de cel mai mare număr
de deplasări de populație din istoria
Libanului, a declarat, în cadrul unei
conferințe de presă, președintele co
mitetului, ministrul libanez al sănă
tății, problemelor sociale și de mun
că, Adnan Mrowa. Aceste cifre sint
aproximative, a arătat Mrowa, și se
referă la persoanele refugiate ca ur
mare a luptelor care au avut loc din
septembrie anul trecut și pină in
prezent, din regiunea Beirutului și
a suburbiei sale de sud, ca și in re
giunea muntoasă, din sud-estul ca
pitalei, adaugă agenția.

© Cursul aurului
a fluctuat,
miercuri, pe piețele de schimb mo
netare în raport cu celelalte princi
pale devize occidentale. După cum
relevă agenția Associated Press, la
bursele vest-europene, dolarul a fost
cotat la 2,11125 franci elvețieni,
2,5510 mărci vest-germane, 2,88075
guldeni olandezi, 7,8575 franci fran
cezi, 1 587,75 lire italiene, ceea ce re
prezintă niveluri inferioare celor în
registrate in ziua precedentă, la în
cheierea tranzacțiilor valutare. De
asemenea, dolarul a Înregistrat un
recul la bursa din Tokio in fața ye
nului japonez, dar a crescut in raport
cu dolarul canadian. ® în schimb,
cursul aurului a crescut, atingînd din
nou nivelul de 400 dolari uncia. La
Londra, de pildă, uncia de metal
galben a fost cotată la 400,00 dolari,
în creștere cu 2,25 dolari, iar la
Ztirich, cursul a crescut de la 398,25
la 398,50 dolari.

României
HELSINKI 15 (Agerpres). — La
cunoscuta bibliotecă Toloo, din Hel
sinki, a avut loc festivitatea inaugu
rării expoziției documentare de foto
grafii „Momente din lupta poporu
lui român pentru unitate și indepen
dență națională", care înfățișează
cele mai importante etape din isto
ria românilor pentru afirmarea și
realizarea ființei naționale, crearea
statului național unitar și indepen
dent, succesele obținute de poporul
nostru pe drumul edificării societă
ții socialiste multilateral dezvoltate.
In alocuțiunile rostite cu acest pri
lej s-au evidențiat faptul că deschi
derea expoziției are loc in anul in
care se sărbătorește cea de-a 40-a
aniversare a revoluției de eliberare
socială șl națională, antifascistă și
antiimperialistă, precum și profunde
le înfăptuiri și transformări revolu
ționare parcurse de România in anii
construcției socialiste, îndeosebi in
perioada de cînd la conducerea parti
dului și a statului se află tovarășul
Nicolae Ceaușescu.
BRASILIA 15 (Agerpres). — La
Asociația braziliană de presă din Rio
de Janeiro a fost organizată o ma
nifestare culturală in cadrul căreia
a avut loc vernisajul expozițiilor
„Momente din lupta poporului român
pentru unitate și independență na
țională", „Imagini din România" și
„Arta populară românească". Cu acest prilej' au fost înfățișate mo
mente cruciale din istoria luptei po
porului nostru pentru înfăptuirea
aspirațiilor de unitate și indepen
dență națională.

Plenara C.C. al P.C. Bulgar
SOFIA 15 (Agerpres). — La Sofia
a avut loc plenara C.C. al P.C. Bul
gar care a aprobat proiectul unui
program pe termen lung al partidu
lui de îmbunătățire a calității —
transmite agenția B.T.A. Comitetul
Central a hotărit ca proiectul să fie
supus aprobării Conferinței națio
nale a partidului; care urmează să
înceapă la Sofia la 22 martie 1984.

MAREA BRITANIE
IN ORAȘUL HEIHE (R.P. Chi
neză) a avut loc ședința ordinară
a Comisiei mixte chino-sovietice
pentru navigația pe fluviile de
frontieră, transmit agențiile China
Nouă și T.A.S.S. In legătură cu
problemele discutate a fost semnat
un protocol. Părțile au convenit ca
următoarea ședință a comisiei să
aibă loc în U.R.S.S.
PRIMUL CONGRES NATIONAL
AL FEMEILOR membre ale Uniu
nii Naționale Africane Zimbabwe
(Z.A.N.U.), partidul de guvernămint din Republica Zimbabwe, și-a
început lucrările la Harare. 3 000
de participante, reprezentind 1,5 mi
lioane de membre ale partidului,
vor dezbate probleme privind creș
terea rolului femeii in viața eco
nomică, politică și socială a țării.
Vor fi abordate, totodată, aspecte
privind modalitățile de păstrare și
valorificare a tradițiilor naționale
in viața de familie a poporului
Zimbabwe. In ședința inaugurală
a congresului a luat cuvintul pre
ședintele Z.A.N.U., Robert Mugabe,
prim-ministru al guvernului.
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COPENHAGA 15 (Agerpres). — La
Copenhaga s-a încheiat intilnirea
miniștrilor de externe din țările nor
dice, în cadrul căreia au fost exa
minate o serie de probleme interna
ționale actuale, o atenție deosebită
fiind acordată evoluțiilor din Orien
tul Mijlociu, relațiilor Est-Vest și
dezarmării. Au fost, de asemenea,
trecute în revistă rezultatele preli
minare ale Conferinței pentru încre
dere și dezarmare și pentru secu
ritate de la Stockholm. S-a procedat,
în același timp, la un schimb de
opinii asupra problemelor privind
crearea unei zone denuclearizate în
nordul continentului european.
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tregului Orient Mijlociu".
In sfirșit, cotidianul egiptean „Al
Ahram" califică construirea In Si
cilia de rampe de lansare pentru I
rachetele nucleare americane drept
„un adevărat pericol pentru Orien
tul Mijlociu. Amenințarea nucleară i
depășește cu mult frontierele Eu
ropei, ceea ce ne îngrijorează",
conchide ziarul cairot. (Agerpres). I

Documentele supuse dezbaterii cu
prind aprecieri cu privire la evolu
ția socială, economică și politică a
țării, precum și direcțiile esențiale
ale politicii interne și externe pre
conizate de PASOK. . In domeniul
politicii externe, socialiștii eleni
exprimă „hotărîrea fermă ca Grecia
să elimine de pe teritoriul său ba
zele militare americane și armele
nucleare". Ei vor urmări să pună re
lațiile cu N.A.T.O. și Piața comună
în concordanță cu interesele națio
nale — se arată în comunicatul
menționat.

BERNA 15 (Agerpres). — In con
tinuarea lucrărilor celei de-a doua
runde a Conferinței asupra dialogu
lui in Liban, care se desfășoară la
Lausanne, participanții au convenit
să elibereze prizonierii și persoanele
răpite in timpul luptelor dintre for
țele libaneze rivale. Cei arestați din
pricini legate de securitatea națională
urmează să fie judecați, a anunțat un
purtător de cuvînt oficial, citat de
agențiile Reuter și A.P.
Pe de altă parte, se menționează
că președintele libanez, Amin Gemayel, a avut întrevederi separate cu
lideri ai grupărilor reprezentate la
conferință, pentru a discuta chestiuni
aflate pe agenda reuniunii.
Lucrările conferinței, precum și în
trevederile amintite, precizează agenția M.E.N., s-au axat asupra mo
dalităților de menținere a acordului
de încetare a focului în Liban, pre
cum și asupra elaborării unui docu
ment de lucru comun, care să expri
me punctele de vedere ale. tuturor
parti cipanților.
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î Comentarii ale presei din țările riverane Mării Mediterane
Sub titlul „TREBUIE SPUS ÎN
i TREGUL
La rîndul său, revisța „Middle
ADEVĂR IN LEGĂTURĂ
East" se pronunță împotriva insta- i
ț CU EURORACHETELE",
revista
lării rachetelor nucleare în Sicilia, ’
subliniază că aconsiderind
că acestea reprezintă! „o
ț ,,L'Antifascista"
.............................................................
eestea amenință, in același timp,
amenințare potențială la adresa în
și obiective situate in afara „zonei
N.A.T.O.". Rachetele „Cruise", care,
împotriva voinței populației și a
masivelor acțiuni de protest desfă
șurate in Italia, au început să fie
instalate in apropiere de localitatea
siciliană Comiso, reprezintă un pe
ricol și pentru Orientul Mijlociu și
i pentru Africa, scrie publicația ci* tată.
\
■■ ’

și neocolonlalismului, soluționării
problemelor legate de dezvoltarea
economică a statelor reprezentate.
Este subliniată, totodată, însemnă
tatea coordonării eforturilor statelor
arabe și africane în lupta pentru so
luționarea situației din Orientul
Mijlociu și din Africa australă.
Conferința a scos, de asemenea, in
evidență
imperativul
promovării
cooperării pe diverse planuri între
statele arabe și cele africane și intre
țările în curs de dezvoltare, în ge
neral.

TUNIS 15 (Agerpres). — La Tunis
s-au încheiat lucrările Conferinței
interparlamentare arabo-africane, la
care au participat peste 100 de par
lamentari din aproximativ 30 de
state arabe și africane, reprezentanți
ai Consiliului Național Palestinian,
precum și ai Ligii Arabe și ai Orga
nizației Unității Africane. Docu
mentele adoptate stabilesc căile de
dezvoltare a colaborării parlamen
tare arabo-africane, în interesul
consolidării independenței naționale,
lichidării urmărilor colonialismului

Manifestări consacrate

• întrevederi ale participantilor Ia Conferința asupra
dialogului în Liban • întrunire a Comitetului militar
cvadripartit • In ultimele șase luni, 500 OOO persoane și-au
părăsit locuințele din cauza ostilităților

evidențiat la Conferința interparlamentară arabo-africană
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SITUAȚIA DIN LIBAN

tunis,
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LA PARIS a avut loc ședința
Consiliului Național al Partidului
Comunist Francez, organ consulta
tiv lărgit din care fac parte mem
bri ai C.C., secretarii federațiilor
departamentale ale P.C.F., parla-

L

mentari comuniști, precum și secre
tari de partid din cele mai mari
întreprinderi. Un raport privind ac
tivitatea partidului în perspectiva
alegerilor de la 17 iunie pentru
Parlamentul vest-european a fost
prezentat de Renă Picquet, membru
al Biroului Politic al C.C. al P.C.F.
A fost aprobată lista definitivă a
candidaților P.C.F. pentru alegerile
în Parlamentul vest-european, cuprinzînd 81 de comuniști.
VIZITA ÎN INDONEZIA. în co
municatul de presă cu privire la
vizita ministrului de externe al
R.S. Vietnam, Nguyen Co Thach, in
Indonezia «e arată că acesta a fost
primit de președintele Suharto, cu
care’ a avut un schimb de opinii
privind relațiile bilaterale și situa
ția din regiune. Agenția V.N.A. in
formează că, în cadrul convorbiri
lor purtate cu omologul său și cu
alte oficialități Indoneziene, părțile
au constatat existența unor relații
bune și a posibilității de a le dez
volta in continuare. In ce privește
Asia de sud-est, cele două părți
apreciază că actuala situație poate
fi nefavorabilă pentru eforturile
țărilor din regiune în vederea dez
voltării lor economice și a prospe
rității popoarelor lor. Ele au relevat
necesitatea respectării principiilor
coexistenței pașnice, neamestecului
în treburile interne și respingerii
agresiunii.

PREȘEDINTELE S.U.A., Ronald
Reagan, l-a primit pe primul mi
nistru al Portugaliei, Mario Soares,
aflat în vizită la Washington. In
cursul convorbirii care a avut loc
au fost discutate o serie de pro
bleme privitoare la cooperarea bi
laterală și aspecte ale situației de
pe continentul african și din alte
zone ale lumii.

ALEGERILE MUNICIPALE DIN
COLUMBIA, organizate în vederea
desemnării componenței organelor
reprezentative locale, au fost cîștigate de Partidul liberal, de opoziție.
Potrivit rezultatelor oficiale defi
nitive, candidați! Partidului liberal
au întrunit 2 832 539 de voturi, iar
cei ai Partidului conservator, de
guvernămînt, 2 132 010 sufragii. Din
tre cei peste 14 milioane de columbieni cu drept de vot s-au prezen
tat la urne numai 5 milioane. Scru
tinul de săptămîna trecută din Co
lumbia este considerat ca un ade
vărat test în perspectiva alegerilor
prezidențiale din 1986.

DECES. Fondatorul și președin
tele „Clubului de la Roma", Aurelio
Peccei, a încetat din viață la
Roma, ca urmare a unei crize car
diace. El este autorul unor lucrări
privitoare la marile probleme eco
nomice, sociale și 'culturale care
preocupă lumea contemporană.

Proiectul de buget
și perspectivele șomajului
LONDRA 15 (Agerpres). — Pro
iectul de buget pentru viitorul an
fiscal (1984—1985), prezentat de gu
vernul conservator britanic în Ca
mera Comunelor, a provocat o vie
reacție din partea partidelor de opo
ziție, ai căror lideri au arătat, po
trivit agenției U.P.I., că acesta nu
oferă nici o speranță celor 3,5 mili
oane de șomeri ai țării.
Liderul Partidului Laburist, Neil
Kinnock, a subliniat, astfel, că bu
getul „face mai mult pentru City-ul
(cartierul băncilor și burselor) Lon
drei decit pentru țară". De aseme
nea, deputatul social-democrat Ian
Wrigglesworth a declarat în parla
ment că „principalul mesaj al pro
iectului este că sînt foarte puține
speranțe pentru șomeri și pentru cei
care încearcă să scape din cursa să
răciei".
Aproximativ 75 la sută din minele
de cărbuni din Marea Britanie sînt
afect/ ; de greva minerilor din
această țară, a căror acțiune s-a
extins și intensificat joi. Potrivit
agenției France Presse, peste 120 000
de mineri din cei 180 000 sprijină
acțiunea de protest declanșată în
urmă cu patru zile de Uniunea Na
țională a Minerilor.

Divergențe între S.U.A. și C.E.E.
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PE MARGINEA UNOR STUDII ALE O.N.U. PRIVIND REZULTATELE ÎNREGISTRATE IN PRIMII ANI Al CELUI DE AL TREILEA DECENIU AL DEZVOLTĂRII
Printr-o rezoluție a Adunării Generale a O.N.U., anul 1984 a fost
desemnat anul examinării și evaluării, in,întreg sistemul Națiunilor Unite,
a rezultatelor aplicării strategiei internaționale pentru al treilea deceniu
al dezvoltării (1981—1990), adoptată de forumul mondial in decembrie .1980.
După o primă evaluare efectuată de F.A.O. (Organizația’ Națiunilor Unite
pentru Alimentație și Agricultură) ta sfîrșitul anului trecut, recent a
avut loc o nouă analiză similară, de această dată in domeniile de pre
ocupare ale U.N.C.T.A.D. (Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și
Dezvoltare), care, ca și F.A.O., este învestită cu importante prerogative
in urmărirea și facilitarea îndeplinirii obiectivelor strategiei internațio
nale a dezvoltării. Care sînt principalele obiective-ale strategiei interna
ționale pentru actualul deceniu al dezvoltării și, pe de alta parte, care
sint rezultatele obținute în acești primi ani ai decadei 7

Obiective modeste și to
tuși greu de atins. Pr°§ram
de acțiune al O.N.U. pentru anii '80,
strategia internațională dă expresie
angajamentului statelor membre de
a promova cooperarea economică
dintre ele în scopul dezvoltării.
Obiectivele ei cantitative nu diferă
sensibil de cele ale precedentelor
strategii, care vizau, în esență, ac
celerarea progresului economic și
social al țărilor in curs de dezvoltare
în vederea eliminării treptate a de
calajelor dintre statele bogate și cele
sărace — decalaje aflate Ia înseși
originile actualei crize economice
mondiale.
Experiența anilor ’70 a Întărit Insă
convingerea că procesul dezvoltării
nu poate fi dus prea departe în ab
sența unei restructurări fundamen
tale a vechii ordini economice inter
naționale, care, cel puțin pînă acum,
a favorizat progresul unei minorități
în detrimentul majorității covîrșitoare a omenirii ; că perpetuarea și
adincirea decalajelor blochează tot
mai mult ieșirea din criză, ceea ce
este în detrimentul tuturor statelor,
inclusiv al celor dezvoltate. De
aceea, spre deosebire de strategiile
anterioare, care se bazau pe caarul
economic internațional existent, ac
tuala strategie conține și obiective
calitative, ce au în vedere schimbări
de esență în sistemul instituțional
de relații între state, care să permită
instaurarea unei noi ordini econo
mice mondiale, capabilă să asigure
dezvoltarea tuturor statelor lumii.
Scopul final al dezvoltării, se arată
în preambulul strategiei internațio
nale pentru anii '80, este creșterea
constantă a bunăstării intregii popu
lații a globului, pe baza deplinei
participări la procesul dezvoltării și
a unei repartiții echitabile a benefi
ciilor ce rezultă dintr-un asemenea
proces.

Pentru atingerea scopului final
s-au convenit o serie de obiective
specifice, intre care principalul este
realizarea, pe ansamblul țărilor in
curs de dezvoltare, a unui ritm me
diu anual de creștere a produsului
intern brut de 7 la sută — ritm de
care țările respective ar urma să se
apropie încă în prima jumătate a
anilor ’80. La sporul demografic din
țările in curs de dezvoltare (2,5 la
sută), ritmul propus ar permite creș
terea produsului intern brut pe lo
cuitor cu 4,5 la sută pe an, ceea ce
ar duce la dublarea lui pînă spre
mijlocul anilor ’90. Firește, nu este
mult dacă ne gindim că în momen
tul adoptării strategiei peste jumă
tate din populația „lumii a treia"
dispunea de un venit mediu anual
pe locuitor de sub 300 de dolari, ceea
ce nu-i asigura nici măcar minimul
necesar unei vieți decente. Tocmai o
asemenea situație critică o aveau in
vedere acei specialiști care apreciau
că chiar ritmul de 7 la sută ar fi
insuficient pentru reducerea sensi
bilă a decalajelor existente.
Este vorba, totuși, de un obiectiv
realist, dacă se au în vedere dificul
tățile deosebite aflate in fața țărilor
în curs de dezvoltare, îndeosebi a
celor mai rămase în urmă dintre
ele. Dealtfel, calculele specialiștilor
O.N.U. arată că realizarea ritmului
amintit presupune un efort conside
rabil,
desfășurat cu perseverență,
concomitent pe plan național și in
ternațional. Astfel, pînă in 1990, ță
rile în curs de dezvoltare trebuie
să-și sporească rata acumulării in
terne la circa 24 la sută din produ
sul intern brut (față de numai 18 la
sută în 1980), iar pe cea a Investiții
lor în producție Ia aproape 28 la
sută. Diferența relativ mică dintre
cei doi indicatori arată că perspec
tivele de reușită ale strategiei de
pind, în primul rînd, de efortul pro
priu al țărilor în cauză, de măsura
în care fiecare din ele va reuși să
mobilizeze resursele interne nece

sare, să aloce o parte mai impor
tantă din venitul național în scopul
dezvoltării. în mod corespunzător a
fost stabilit și efortul pe care au da
toria să-I facă țările dezvoltate. S-a
stabilit ca toate țările avansate să-și
sporească rapid și sensibil ajutorul

oficial pentru dezvoltare, astfel îneît
obiectivul de 0,7 la sută din produ
sul lor național brut să fie atins și,
pe cit posibil, depășit pină în 1990.
Care sint rezultatele de pînă acum
și ce perspective se deschid țărilor
sărace 7 Răspunsul Ia această între-

Indicatori economici privind țările în curs de dezvoltare

(ritm mediu anual, în %)
Toate țările in
cnrs de dezvoltare

Creșteri prevăzute în
Strategia internațio
nală a dezvoltării
1981—1990

Realizări
1980—1982

Previziuni
1980—1981

7
4,5
7,5
8,0

0,4
—2,2
—6,4
2,1

1,3
—1,3
-2,1
2,0

Produsul intern brut
(P.I.B.)
P.I.B. pe locuitor
Volumul exporturilor
Volumul importurilor
Evoluția economică a țărilor in
curs de dezvoltare în prima parte a
decadei — așa cum rezultă din da
tele tabelului de mai sus — întrece,
prin dramatismul situației create,
orice așteptări. Chiar și cei mai pe
simiști specialiști vorbeau, in mo
mentul lansării actualei strategii in
ternaționale, de o creștere econo
mică, modestă, ce-1 drept, dar care
Întreținea speranța realizării unui
anumit progres. în realitate, creș
terea economică a țărilor „lumii a
treia", practic, a încetat : 0,3 la sută
in 1981, 0,5 la sută in <1982 și in jur
de zero in 1983. Mai mult, producția
pe locuitor a scăzut, in fiecare din
primii trei ani ai deceniului, cu 2 la
sută și se anticipează că venitul pe
locuitor — și așa destul de modest —
va fi In sfîrșitul lui 1984 cu 5 la sută
mai mic decît în 1980.
O asemenea evoluție contrastează
flagrant nu numai cu obiectivele
strategiei, care/ vizează cote neatinse
pînă acum de țările in curs de dez
voltare, ci și cu rezultatele obținute
de ele in decadele precedente (un
ritm mediu anual de creștere a pro
dusului intern brut de 5,8 la sută in
anii ’60 și de 5,2 la sută în anii ’70).
Cu alte cuvinte, comparate cu actua
la situație, dificultățile care au con
fruntat țările subdezvoltate in dece
niul trecut par minore. Realitățile
de astăzi conturează tabloul celei
mai profunde crize din cîte a cunos
cut pînă acum „lumea a treia", iar
situația creată echivalează cu un
adevărat salt în prăpastia sărăciei
și mizeriei.

bare este cuprins într-un raport al
secretariatului UNCTAD, intitulat
„Examinarea șl evaluarea obiective
lor de bază ale Strategiei internațio
nale a dezvoltării pentru al treilea
deceniu al Națiunilor Unite pentru
dezvoltare".

O problemă de supravie
țuire Fapt și mai alarmant, in
timp ce producția țărilor sărace se
diminuează, îndeosebi ca urmare a
reducerii severe a importurilor de
bunuri necesare dezvoltării, datoria
lor externă crește : 810 miliarde de
dolari in 1983 față de 766 miliarde
în 1982. Povara ei a devenit atit de
mare, incit statele respective au
ajuns, să plătească anual in contul
vechilor datorii mai mult decît obțin
sub- formă de noi credite (7 miliarde
de dolari în 1982 și 21 de miliarde
în 1983). Iar Implicațiile unei aseme
nea evoluții sint mult mai complexe
și mai grave decît ar putea sugera
datele statistice.
De aceea, la dezbaterile pe această
temă, care au avut loc in cadrul
U.N.C.T.A.D. și F.A.O., s-a relevat
îngrijorarea generată nu atit de de
teriorarea în sine a situației econo
mice a țărilor „lumii a treia", cît
mai ales de consecințele ei socialpolitice. Pentru cei 1,3 miliarde de
„săraci absoluți" din zonele vitregite
ale planetei — cărora le revenea in
1980 un venit zilnic de 50—70 de
cenți și pe care strategia interna
țională își propusese să-l ridice la
peste... un dolar — scăderea produc
ției, indiferent de cauzele ei, Înainte

de a fi o problemă economică, este o
chestiune . de viață și de moarte.
Or, una din lecțiile pe care lumea
o învață prin. forța repetării eveni
mentelor arată că sărăcia și mizeria
sînt surse de tensiuni și conflicte
social-politice, care, atunci cind de
pășesc frontierele statelor, duc ine
vitabil la războaie. Poate și acest
lucru îl avea în vedere secretarul
general al U.N.C.T.A.D. atunci cînd
declara : „Comunitatea internațio
nală nu-și poate permite să aștepte
pînă cînd evenimentele îi vor torța
mina, pînă cînd va avea loc o dramă,
pînă cind se va produce o prăbușire
dramatică, să aștepte pină cînd vor
avea Ioc explozii politice sau vor
izbucni conflicte". Acest adevărat
avertisment este cu atit mai Înte
meiat, cu cît nici perspectivele care
se deschid țărilor rămase în urmă
nu sînt mai liniștitoare.

Imperativul edificării unei
noi ordini economice. După
calculele U.N.C.T.A.D., obiectivele
strategiei internaționale ar putea
fi atinse numai dacă in perioa
da care a rămas pină la sfîrșitul
decadei țările în cauză vor reuși să
realizeze un ritm mediu anual de
creștere a produsului intern brut de
10 la sută. Aceleași calcule arată
însă că o asemenea ipoteză nu-și va
găsi confirmare practică, deoarece
realizarea, în actuala structură a
economiei mondiale șl a sistemului
de relații dintre state, a unui ritm
de 10 la sută presupune acumularea
de către „lumea a treia" a unei
datorii externe atit de mari, îneît
povara ei n-ar putea fi suportată
nici de sistemul financiar interna
țional, care pur și simplu s-ar pră
buși.
Sînt adevăruri care trebuie să În
demne la profundă reflecție. Sînt adevăruri care evidențiază pregnant
justețea și caracterul profund con
structiv al poziției consecvente a
României socialiste in sensul că li
chidarea rămînerii în urmă a două
treimi din omenire, reducerea de
calajelor imense ce le separă de
treimea bogată nu sînt posibile decît
printr-o restructurare radicală a re
lațiilor economice, prin înfăptuirea
unei noi ordini economice mondia
le, justă și echitabilă, menită să asigure dezvoltarea mal rapidă a ță
rilor rămase în urmă, progresul tu
turor statelor lumii.

in problema comerțului cu produse agricole
WASHINGTON 15 (Agerpres). —
Ultimele declarații făcute de inalte
oficialități americane și de reprezen
tanții Comunității economice vesteuropene indică persistența unor se
rioase divergențe intre Statele Unite
și C.E.E. in problema comerțului cu
produse agricole. După cum relatează
agenția Associated Press, ministrul
american al agriculturii, - John R.
Block, a declarat în cadrul unei con
ferințe de presă că Statele Unite se
vor opune oricărei noi tentative din
partea Pieței comune de a limita
importurile de gluten și de alte pro
duse agricole din S.U.A., in cadrul
procesului de elaborare a noii po
litici agrare comunitare. Ministrul
american a arătat că Statele Unite
sînt de acord cu necesitatea unei noi
politici agrare a C.E.E., dar a adău
gat că „Piața comună nu are dreptul
de a cere fermierilor americani să
plătească costul acestei reforme".
Pe de altă parte, oficialitățile
Pieței comune au anunțat, la ultima

reuniune a miniștrilor agriculturii din
țările membre ale C.E.E., desfășurată
la Bruxelles,
că intenționează să
notifice Acordului General pentru
Tarife și Comerț (G.A.T.T.) măsurile
convenite de Piața comună in do
meniul importurilor de gluten din
Statele Unite, măsuri care au pro
vocat o puternică reacție critică din
partea S.U.A.
BONN 15 (Agerpres). — „Drumul
spre un acord in cadrul reuniunii la
nivel înalt a C.E.E. este încă lung și
dificil", a declarat Peter Boenisch,
purtătorul de cuvînt al guvernului
vest-german într-o conferință de
presă ținută la Bonn, informează
agenția France Presse.
„Succesul sau eșecul reuniunii la
nivel înalt care se va desfășura luni
și marți la Bruxelles, a spus Boe
nisch, depinde acum de dăcizia pe
care o va lua primul ministru bri
tanic, Margaret Thatcher, și, în mai
puțină măsură, de Italia".

Preocupări energetice
• Consiliul Ministerial al C.E.E.
a hotărit ca, în următorii trei ani,
să colecteze fonduri în valoare de
295 milioane unități de cont (o
U.C. egal 0,84 dolari), în vederea
aplicării unor proiecte-pilot in do
meniul valorificării resurselor ener
getice regenerabile. Proiectele sînt
destinate stimulării cercetărilor și
experiențelor privind utilizarea ener
giei solare, geotermice, gazeificarea cărbunelui, precum și pentru
economisirea resurselor energetice,
atit în industrie, cit și in consumul
casnic.
• In Kenya este In curs de reali
zare un proiect experimental - ini
țiat de Programul Națiunilor Unite
pentru mediul ambiant (U.N.E.P.) —
chemat să contribuie la soluționa
rea penurie! de lemn de foc din
numeroase țări in curs de dezvol
tare. Proiectul prevede crearea, în
zona Ruiru-Githunguri, a unor
plantații de arbori utilizabili in
acest scop, precum și selectarea
unor soiuri cu creștere rapidă.
Potrivit datelor difuzate
de
U.N.E.P., lemnele de foc asigură
peste 80 la sută din necesarul de
energie al locuitorilor din zonele

rurale ale țărilor in. cură de dez
voltare. Totodată, se estimează că
cel puțin 90 milioane de oameni
din aceste regiuni suferă, la ora
actuală, din cauza penuriei de lem
ne de foc. In cazul în care actuala
tendință de diminuare a surselor de
lemne de foc semnalată în Africa
va continua, rezervele existente în
acest domeniu vor scădea cu 4060 la sută pînă în anul 2000. Sint
condițiile în care U.N.E.P. a
Început realizarea proiectului expe
rimental din Kenya. Experiența cîștigată aici ar urma să fie aplicată
și în alte țări în curs de dezvoltare.
• La finele acestui an, termo
centrala din apropiere de Tuzla
(Bosnia-Herțegovina)
va furniza
primii kilowați sistemului energetic
național iugoslav, valoarea totală a
Investițiilor necesare realizării aces
tui important obiectiv energetic ridieîndu-se la 15 miliarde dinari.
Combustibilul noii termocentrale va
fl asigurat de zăcămintele de căr
bune din imediata apropiere, re
zervele existente fiind estimate de
specialiștii iugoslavi la aproximativ
70 milioane tone.
(Agerpres)
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