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Trebuie luate toate măsurile pentru a realiza în întregime prevederile 
programelor de irigații și îmbunătățiri funciare. Este necesar să acor 
dăm toată atenția perfecționării, îmbunătățirii sistemelor actuale de iri 
gații, pentru a asigura ca ele să funcționeze în cele mai bune condiții.

NICOLAE CEAUȘESCUînfăptuirea Programului național de îmbunătățiri funciare este in plină desfășurare. Potrivit prevederilor acestui program — măreață operă de transformare a naturii — elaborat din inițiativa și cu contribuția hotărîtoare a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, intr-un timp scurt, pină la sfîrșitul acestui deceniu, urmează să fie amenajată pentru irigații o suprafață de 5,5—6 milioane hectare. Extinderea irigațiilor, împreună cu celelalte lucrări de ridicare a potențialului productiv al pămîntului prin desecări, combaterea eroziunii solului și aplicarea măsurilor agropedoame- liorative vor crea condiții favorabile pentru obținerea de producții agricole sigure și stabile, indiferent de evoluția factorilor climaterici.Chiar în acest an, unitățile agricole de stat și cooperatiste' vor dispune de amenajări pentru irigarea culturilor pe aproape 2,9 milioane hectare. Aceasta constituie o bază puternică pentru realizarea obiectivului trasat de conducerea partidului privind obținerea în acest an a unor producții agricole record. Problema care se pune însă cu cea mai mare acuitate o constituie exploatarea cit mai eficientă a sistemelor de irigații. Și, în această privință, primul element care interesează în mod deosebit este folosirea cu randament maxim de către

plante a apei pompate in sisteme. Iar acest element este direct condiționat de metoda de udare a culturilor care se utilizează : asper- siunea sau conducerea apei la rădăcina plantelor prin brazde.Referindu-se la această problemă esențială pentru obținerea de producții mari in condiții de irigare, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din decembrie anul trecut : „Este evident că dacă am realizat lucrările de irigații, dacă consumăm energia electrică, trebuie să facem in așa fel incit apa să ajungă la toate plantele. In general, este necesar să trecem la irigarea pe brazdă a tuturor culturilor prășitoare. Obligatoriu trebuie să facem organizarea teritoriului, să stabilim sole mici pe care să le putem controla și pe care să aplicăm irigarea prin brazde. Practic, nu mai trebuie să mai avem, la culturile prășitoare, inclusiv la le- gumicultură, irigații prin aspersiune. Cu atit mai mult in pomicultură și viticultură. Aceasta inseamnă pur și simplu să risipim energia, să risipim apa și, citeodată, să distrugem și plantele". Activitatea practică și experiența multor unități agricole au dovedit convingător avantajele incontestabile pe care, le are irigarea culturilor prășitoare prin brazde. Pornindu-se de la a- ceastă experiență și de la necesitatea de a se extinde acest sistem

de irigații, conducerea partidului a stabilit ca, in acest an, din suprafața totală amenajată pentru irigații, pe cel puțin 500 000 hectare culturile să fie udate prin brazde, îndeosebi pe terenurile cu porumb in cultura intensivă.Care este stadiul îndeplinirii a- cestei acțiuni? Din discuția cu tovarășul Aurel Popa, secretar de-stat în Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, am reținut că pentru înfăptuirea sarcinii stabilite de conducerea partidului privind irigarea prin brazde a unor suprafețe cit mai mari în acest an, ministerul a întreprins unele măsuri concrete, în perioada noiembrie-decembrie 1983, organele agricole județene au desfășurat o amplă acțiune de identificare a tuturor suprafețelor da teren amenajate pentru irigarea prin brazde, care este starea lor funcțională, precum și posibilitatea extinderii acestora prin adaptarea unor amenajări de irigații prin aspersiune la udarea prin brazde. Rezultatele de pină acum ale acestei acțiuni arată că în acest an se pot iriga prin brazde 410 623 hectare. Din această suprafață, 349 518 hectare sînt amenajări realizate din construcție pentru irigarea prin brazde, iar 61 105 hectare sint amenajări pentru irigarea prin aspersiune ce necesită adaptări la udarea prin brazde.Dintr-un început se impune aten-

ției faptul că suprafețele identificate suplimentar pentru irigarea pe brazde sînt mult mai mici față de posibilitățile existente. Dacă in u- nele județe — Constanța, Teleorman, Olt, Tulcea, Botoșani, Călărași și Ialomița — a existat o preocupare mai susținută pentru găsirea de soluții îii vederea creșterii suprafețelor care se pretează să fie adaptate de la irigarea prin aspersiune la irigarea prin brazde, în alte județe — cum sînt Brăila, Dolj și Mehedinți — care au suprafețe întinse amenajate pentru aspersiune, organele agricole nu s-au ocupat în suficientă măsură de realizarea acestei sarcini. Deci, rezultatele de pînă acum nu pot fi considerate mulțumitoare, ceea ce duce la concluzia că in toate județele care dispun de amenajări pentru irigații trebuie Să fie intensificate eforturile pentru depistarea tuturor suprafețelor care pot fi adaptate pentru udarea prin brazde, pentru a se îndeplini obiectivul stabilit de conducerea partidului. Și acest lucru trebuie făcut acum, cit mai grabnic cu putință, pină la începerea însămînțării porumbului, intrucît după aceea nu se mai poate interveni în nici un fel.Este demn de remarcat, faptul că, in perioada decembrie 1983—ia-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, vineri după-amiază, pe Paulo Teixeira Jorge, ministrul relațiilor externe al Republicii Populare Angola, care Tace o vizită oficială în țara noastră și participă, în calitate de președinte al părții angoleze, la lucrările celei de-a IV-a sesiuni a Comisiei mixte interguvernamentale româno-angole- ze de cooperare economică și tehnică.La întrevedere a luat parte Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe.Ministrul angolez a arătat că are plăcuta misiune de a transmite tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj de prietenie și cele mai bune urări de sănătate și succes din partea tovarășului Jose Eduardo dos Santos, președintele Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei —, Partidul Muncii, președintele R. P. Angola.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a rugat să se transmită tovarășului Jose Eduardo dos Santos un salut călduros și cele mai bune urări.

In timpul convorbirii a fost evidențiată cu satisfacție evoluția ascendentă a colaborării româno-ango- leze și s-a subliniat rolul actualei sesiuni a Comisiei mixte interguvernamentale româno-angoleze de cooperare economică și tehnică in extinderea colaborării bilaterale in industrie, minerit, agricultură și în alte sectoare de interes reciproc.Din însărcinarea președintelui Republicii Populare Angola, ministrul relațiilor externe angolez a informat pe tovarășul Ceaușescu in legătură cu evoluții ale golei și, în trală.Tovarășul apreciat că dezangajarea către trupele cane și încetarea sprijinului acordat forțelor antiguvernamentale constituie o acțiune importantă a cărei realizare este în favoarea eforturilor poporului angolez consacrate dez

Nicolae ultimele situației din sudul An- general, din Africa aus-Nicolae Ceaușescu a înțelegerea privind sudului Angolei de Republicii Sud-Afri-

voltării economice și sociale a patriei, consolidării cursului spre o viață nouă.Exprimînd solidaritatea cu lupta poporului namibian, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că este de mare importanță să se treacă la înfăptuirea rezoluției 435 a Con- ■ siliului de Securitate, să se asigure o soluționare democratică a problemei poporului namibian, accesul său la independență.Tovarășul Nicolae relevat însemnătatea ticii de apartheid șirasială din Africa de Sud, a asigurării de drepturi egale pentru toți cetățenii, indiferent de culoare.în cursul convorbirii s-a subliniat importanța pe care o are apropiata vizită oficială de prietenie in România a președintelui Republicii Populare Angola, a convorbirilor care vor avea loc cu acest prilej pentru întărirea colaborării bilaterale șl pe plan internațional.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie.

Ceaușescu a abolirii poli- discriminare

(Continuare in pag. a Ill-a)
Aurel PAPADIUC

PRAHOVARealizarea integrala și la timp a investițiilor

al R. D. Germane

— J

obiectiv prioritar al activității
organelor și organizațiilor de partidîn cadrul Consfătuirii de lucru de la C;C. al P.C.R., ce a avut loc la începutul acestui an, și în care s-au analizat măsurile pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a sarcinilor de plan in domeniul industriei exportului și investițiilor, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general ai partidului, a subliniat din nou importanța deosebită pe care o prezintă realizarea integrală și în cele mai bune condiții a programului de investiții", necesitatea ca organele și organizațiile de partid să situeze ferm — între obiectivele prioritare ale activității lor — preocuparea pentru mobilizarea tuturor forțelor in vederea înfăptuirii exemplare a planului în acest domeniu vital pentru economia națională. „Nu trebuie să mai existe nici un sector — sublinia secretarul general al partidului — unde să nu realizăm planul de investiții. în primul rind, am in vedere realizarea capacităților de producție in toate sectoarele. Aceasta este esențial pentru buna aprovizionare, pentru desfășurarea corespunzătoare a întregii activități".Pentru Comitetul județean de partid Constanța, ca și pentru organizațiile de partid, indicațiile date de secretarul general al partidului reprezintă o călăuză permanentă în activitatea pe care o desfășoară. Aceasta datorită faptului că în actualul cincinal avem de realizat un volum de investiții de circa 100 de miliarde lei, care urmează să se finalizeze prin punerea in funcțiune a peste 690 de obiective — capacități de producție în industrie și agricultură și importante edificii sociale, în 1984, .............. . 'plinirea prevederilor cincinalului și în acest domeniu, volumul investi-

Ion STOIAN
prim-secretar al Comitetului județean 

Constanța al P.C.R.țiilor este de peste 17 miliarde de lei, aflindu-se în curs de execuție și finalizare 325 de obiective și capacități.Asemenea sarcini complexe și importante subliniază în mod pregnant marile răspunderi ce revin comitetului județean de partid, celorlalte organe și organizații de partid, de masă și obștești, consiliilor oamenilor muncii, în mobilizarea tuturor resurselor materiale și urrtane, pentru îndeplinirea lor exemplară. Adoptarea permanentă, în funcție da cerințe, de evoluția lucrărilor, a unor măsuri hotărîte în vederea perfecționării și ridicării la un nivel superior a conducerii întregii activități din domeniul investițiilor reprezintă, și trebuie să reprezinte trăsătura fundamentală a stilului nostru de muncă.După cum ne arată experiența proprie, conducerea activității de investiții solicită din plin eforturi pe multiple planuri care vizează atit conceperea unei cit mai riguroase munci cotidiene și de perspectivă, cit și repartizarea judicioasă și utilizarea integrală, rațională, a tuturor forțelor de care dispunem, pentru ca organele și organizațiile de partid situeze realmente in prima luptei pentru realizarea sarde plan in domeniul investi-

convenite la cel maiTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, vineri, pe tovarășul Gerhard Schiirer, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, președintei^ Comisiei de Stat a Planificării, care face o vizită în țara noastră.La primire a luat parte tovarășul- Stefan Birlea, membru supleant ăl Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului de Stat al Planificării,A fost de ambasadorul București.Oaspetele aNicolae Ceaușescu cele mai cordiale

salutări din partea tovarășului Erich Honecker, secretar general aj Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, președintele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane, iar poporului român noi succese in edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit și a adresat, la rîndul său, tovarășului Erich Honecker un cald salut și cele tnai bune urări de sănătate și succes in activitatea sa.în cadrul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească, au fost subliniate bunele raporturi de prietenie și colaborare statornicite între partidele, țările și popoarele noastre, care cunosc o dezvoltare continuă în spiri-

tul înțelegerilor înalt nivel.Totodată, mună de a colaborarea pe termen tehnico-științific, al schimburilor comerciale.State, al cauzei generale a socialismului șl păcii’ în lume. S-a apreciat că . ' 7 ' ’României și R. D. Germane oferă largi posibilități pentru promovarea unor forme eficiente de colaborare economică între cele două țări, precum și pe terțe piețe.în cadrul convorbirii au fost, de asemenea, abordate unele probleme ale vieții politice internaționale, în mod deosebit cele privind pacea și securitatea pe continentul european și în întreaga lume.

exprimat dorința co-s-aaprofunda in continuare și cooperarea bilaterală, lung, pe plan economic.in interesul celor douăpotențialul economic al
Timp câștigat 

pentru producție 
prin reducerea 

duratei reparațiilorPentru folosirea capacităților de producție la parametri înalți, la întreprinderea de uiilaje pentru prelucrarea cauciucului din Băicoi — Prahova s-au luat o serie de măsuri privind efectuarea reparațiilor curente și capitale ale mașinilor-unelte în timp cit mai scurt și de calitate superioară. Astfel, s-a realizat o organizare mai bună a muncii mecanicilor și s-a asimilat .execuția a încă 25 de piese de schimb. De asemenea, pe întregul flux de producție a fost întărită disciplina, în scopul folosirii integrale a timpului de lucru. Toate acestea au permis, in două luni din acest an, creșterea la aproape 88 la sută a indicelui de utilizare a mașinilor. Productivitatea muncii a crescut cu 16 la sută față de plan, iar la cerința expresă a unor beneficiari au putut fi livrate în a- vans mașini de reșapat anvelope de cauciuc, precum și linii de profilare pentru diferite tipodi- mensiuni de anvelope. (C. Cănra- ru, corespondentul „Scînteii").

față Siegfried Bock, R. D. Germane latransmis tovarășului
CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIAalți membri ai comitetului județean de partid, activiștii-instructori, precum ’ ” fost mice cina nele T. _.=_____ ,siliile oamen'lor zarea și desfășurarea întregii activități. Experiența anilor anteriori, și în special a anului trecut, cind am realizat un volum de investiții de aproape 21 miliarde Iei, cu 2ț4 miliarde lei mai mult decit prevederile planului, ne-au condus la concluzia că organizarea temeinică a forțelor care participă la realizarea programului de investiții are un rol hotăritor, că în folosirea lor trebuie să avem permanent o strategie clară. Astfel, ca să dau un exemplu, de marile obiective, cum sint Canalul Dunăre-Marea Neagră, Combinatul petrochimic Midia, Centrala nuclearo-electrică Cernavoda etc., răspund secretari ai comitetului județean, iar de subobiec- tivele mai importante ale acestora — secretari ai comitetelor și birourilor organizațiilor de parțid. Asemănător s-a procedat și de către organizatorii de partid ai consiliilor unice agroindustriale de stat și cooperatiste și comitetele comunale de partid în cazul obiectivelor de primă importantă aflate în sfera lor de preocupare.O asemenea dispunere a forțelor înlesnește cunoașterea permanentă a situației, asigură o intervenție operativă în cazul apariției unor neajunsuri sau greutăți. Să luăm, bonăo-ră. m^re’" s"nti°- Canalu-

și cel din aparatul propriu au repartizați pe obiective econo- și social-culturale, avînd sarde a ajuta permanent orga- și organizațiile de partid, con- , -------- muncii în organi- DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

In temeiul articolului 54 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează ;
Articol unic. - Se convoacă Marea Adunare Națională în a noua sesiune a 

celei de-a opta legislaturi în ziua de 23 martie 1984, ora 10.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

11
BĂTĂLIA PENTRU CALITATE NE ANGAJEAZĂ PE FIECARE,

_ S' _________________________ ____ M______________________ M
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(Continuare în pag. a V-a)
an hotăritor pentru inde-

La Galați - construcții noi pa faleza Dunârll

să se linie a cinilor țiilor.Ce măsuri am luat în acest scop ? în primul rînd, membrii biroului,
Opinii despre conștiința lucrului de calitate, în două mari întreprinderi bucureștene

Cuvintele din titlu aparțin subinginerului Marin Andrei, secretarul comitetului de 
partid de la întreprinderea de mașini electrice București. Le-a rostit într-una din zilele 
trecute, pe cind căutam impreună ceea ce am convenit atunci să numim „dimensiunea 
etică a calității", Hotărirea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire la 
intensificarea acțiunilor și măsurilor tehnico-organizatorice și politice în vederea în
făptuirii Programului de ridicare a nivelului tehnic și calitativ al produselor a dat un 
nou impuls, in cunoscuta uzină bucureșteană, dezbaterilor responsabile care au în 
centrul lor problemele calității, examinării și reexaminării, în spirit critic și autocritic, 
a tuturor chestiunilor legate de infăptuirea Programului ridicării calității. Aici, ca și 
la vecinii lor, întreprinderea de confecții și tricotaje București, organele și organizațiile 
de partid pun in centrul preocupărilor lor, mai mult decit oricînd, construirea unui 
ansamblu de măsuri tehnico-organizatorice și politice care să conducă la ridicarea 
nivelului tehnic și calitativ al produselor. „Atmosfera de exigență muncitorească - 
ne-a spus Elena Teodorescu, secretara comitetului de partid de la I.C.T.B. - a carac
terizat întotdeauna colectivul nostru', 
noastră vie. Noi nu putem trăi fără 
fără materie primă. Chiar 
calității".L-am întrebat pe ingine-11 Constantin Sederiaș, directorul I.M.E.B.-ului, care este, după opinia sa, principalul „parametru" al conștiinței ce intră in cuația definitorie a producției de calitate. A su- rîs :— Am indirect, tipuri de le fabricăm puse să funcționeze in condiții de mediu deosebite, motoare electrice fără seîntei. O singură seînteie

să vă Printre motoare sînt

așa

dar in ultima etapă ea este, ca să spun așa, apa 
exigență - ar fi ca și cum am încerca să muncim 
- pentru că exigența este materia primă a'fi rezultatul unei

e-
răspund multele pe care și cele

poatesingure operații executate necorespunzător, al unei singure măsurători prost executate de către controlul tehnic de calitate. Este, dacă vreți, ca în cursul unei operații chirurgicale — unde o singură mișcare greșită poate primejdui viața pacientului. Ca.și acolo, calitatea poate • însemna, in anumite condiții, viață. Și atunci, putem oare ierarhiza ? Putem pune pe primul plan un parametru sau altul ?

— Disciplina tehnologică — reia tdeea maistrul Radu Alexandru, de la bobina] — este un tot în care cuprindem și tehnică și conștiință. Cînd vorbim de indisciplină tehnologică constatăm oă ea, atunci cînd apare, are două rădăcini : una este cea materială — nerespectarea fluxului tehnologic, neexecutarea unor operații, cote de toleranță mai mari decit cele admise și așa mai departe — iar cealaltă este cea morală, cea care ține de con-

știință : delăsarea, superficialitatea, lipsa de preocupare pentru ridicarea calificării... Nu ne putem preocupa doar de una dintre ele, este ca și cum ai încerca să lucrezi cu o singură mină.— Să vă dau un exemplu — reia, ca un ecou parcă, Vasile Acatincăi, șef de secție la I.C.T.B. Recenta hotărire a Comitetului Politic Executiv indică drept problemă fundamentală îmbunătățirea radicală a calității' produselor și cere instaurarea la toate locurile de muncă a unui climat de puternică răspundere individuală și colectivă. Care este expresia primă și exactă a răspunderii ? Autocontrolul. Prin toate formeîe de educație care ne stau la indemînă, ca și prin modul în care este organizat fluxul da producție, fiecare muncitoare este și un controlor de calitate — cel mai prompt, cel mai exigent și cel mai sigur.— Fără a diminua răspunderea controlorilor — continuă meșterul Dumitru Dumitru, de la aceeași întreprindere — trebuie să

spun că toată experiența noastră ne învață că supremul controlor este muncitorul însuși. Fără exagerare : secția in care lucrez are tot atîția controlori cîți oameni ai muncii. Iar cînd se întîmplă o greșeală... Vedeți, discutăm aici in fața „vitrinei calității" ; iată un sacou cu mîneca prost cusută ; dedesubt scrie : „Lucrare executată de către R. V.“. Vitrina are un efect nemaipomenit; de două ori pe zi R. V. vine la mine și mă roagă, aproape plîngînd, să scot sacoul din vitrină pentru că a tras toate învățămintele. Și, intr-adevăr, le-a tias...— Nu aș vrea să prezint o imagine roză a întreprinderii noastre — subliniază Elena Teodorescu — realitatea este însă că în condițiile în care producția pentru export a I.C.T.B.-u- lui ocupă ponderea pe care o ocupă, noi nu putem lucra decit foarte bine și excepțional. Acum trei luni,
Georqe-Radu 
CH1ROVICI

(Continuare în pag. a V-a)
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40 de ani de mari izbînzi sub stindardul partidului

Orașul are s-a născut

a doua oară

0 pagină densă din albumul
-----I------- ------ ---------------- -----------
construcției socialiste

Cunosc bine organizația de partid și oamenii muncii din Drobeta-Turnu 
Severin, din județul Mehedinți, încă din 1935, apoi din 1946 și știu că avem aici 
o organizație de partid puternică, știu că oamenii muncii de pe aceste melea 
guri pot face adevărate minuni - ei au și făcut minuni prin munca lor.”

NICOLAENoi centre urbane, gravitînd în jurul modernelor platforme industriale, s-au inscris pe harta țării in acești 40 de ani ai libertății noastre. Vechi așezări urbane și-au sporit. Ia rindul lor, forța și frumusețea, imbogățindu-și istoria în evul socialist cu mărețe realizări menite să intimpine viitorul cu demnitate și mindrie revoluționară. Din constelația acestora din urmă vă prezentăm municipiul Drobeta-Turnu Severin, astăzi de o cuceritoare tinerețe. îndeosebi in ultimele două decenii de impetuoase prefaceri revoluționare, orașul trandafirilor — cum este el numit, îndeobște — a înflorit intr-o nouă primăvară a marilor împliniri socialiste, ctitorit in noul său destin prin gîn- dul și fapta tovarășului Nieolae Ceaușcscu, secretarul general al partidului. Semnificativ in acest sens este faptul că meleagul mehedințean și, in special orașul său de reședință, Drobeta- Turnu Severin, finalizează in cincinalul actual investiții in valoare de circa 40 de miliarde lei, depășind cu 12 miliarde întregul volum de investiții înfăptuit în perioada anilor 1951—1980. Drobeta-Turnu Severin trăiește deci, asemeni tuturor localităților patriei, virsta unei noi tinereți și înaintează rapid, strin- gindu-și toate forțele creatoare, pe larga magistrală a viitorului.așii ne poartă pe frumoasa faleză a Dunării. Primăvara e pe aproape și este ușor să ne închipuim tot parcul acesta uriaș plin de trandafiri înfloriți, turn al. vestigiile fermelor fluviului, rei liniște e tulburată, cînd și cînd, de glas de sirenă — convoaie de șlepuri ieșite din ecluza de ja „Porțile de Fier I“, alune- cînd la vale pe ape, salută orașul. Aici te întîlnești cu istoria multimilenară a orașului care stă sub semnul vestitului pod al lui Apolodor din Damasc. Imagini familiare, cunoscute de fiecare dintre noi încă de pe băncile școlii. Ele te trimit în ,adincul istoriei, vorbindu-ți despre evenimente pe care cronica neamului românesc le socotește, pe bună dreptate, temelie a începutului nostru sub soare.Rumoarea portului a rămas în urmă. Ne îndreptăm spre plaiul Cloșanilor, acolo unde se ridică monumentul gărzilor patriotice, evocator al drumului revoluționar inaugurat de August 1944. De pe treptele monumentului, ne spune un muncitor nava- list, se vede întregul oraș, cu noile sale cartiere, .-cu noile sale uzine —în apropiere, combinatele de prelucrare a lemnului, și Cel de celuloză șl hîrti’e, iâr din* colo de „orașul vechi", înnoit totuși și el din temelii, întreprinderea de vagoane, cea de Construcții navale și de prelucrări la cald, întreprinderea de anvelope și cea de aparate de măsură și control. Privim spre dealul Balotei, albit acum de o zăpadă trecătoare șl parcă auzim vuietul coloanelor motorizate care-1 coborau, amenințătoare, cu 40 de ani în urmă. Așa îl auzise Ion Vâlceanu, ucenic, pe atunci, la șantierul naval, astăzi muncitor specialist la aceeași întreprindere.— A fost o explozțe de bucurie în acea zi de August 1944 — ne mărturisește el. Fusese o zi mult așteptată.— Cum s-au rile ? Cum au torii, locuitorii—■ Cei de la .de la atelierele C.F.R., împreună cu ostașii garnizoanei, au făcut zid în fața năvălitorilor. Acolo, în marginea apei Topol- niței s-a dezlănțuit potop de foc. Vă spun, pînă și copiii din locurile mărginașe — cunoșcînd ei bine potecile mai ferite — au cărat muniții pentru luptători. Nu au putut trece hitleriștii, orieit au încercat. Orașul, oamenii lui însuflețiți de exemplul comuniștilor, își apărau cu abnegație și eroism libertatea. Acele momente îmi sînt vii în inimă, cum vii sînt in inima întregului popor toate jertfele noastre pentru libertatea și independența patriei. Mergeți acolo, înspre Simian... Am ridicat un monument în cinstea celor care au căzut cu fața la dușman în apărarea înaltelor idealuri ale eliberării naționale și sociale, pentru o Românie nouă, liberă și înfloritoare.Stăm pe treptele evocatorului monument și parcă auzim cum bate năvalnic inima veșnic tî- nără a acestor locuri... Da, orașul este, intr-adevăr, o ființă vie I

de la uzina de vagoane, amip- tindu-și primii ani de după război. îmi amintesc greutățile și. elanul revoluționar din anii cînd partidul ne-a adresat chemarea la reconstrucția uzinelor și orașelor. Eram tînăr sudor pe vremea aceea. „Nu numai că vom reconstrui atelierele — ne spuneau comuniștii — dar în cu- rind vom înălța aici o uzină cu totul nouă !“— Și iată, ați înălțat o uzină nouă...— Mai mult decît atît. Ne-am înălțat și noi. Din simpli reparatori am devenit fabricanți de vagoane de toate tipurile. Ca să înțelegeți mai bine : construcția uzinei acesteia, rod al anilor ce au urmat după al IX-lea Congres al partidului, s-a înfăptuit în același timp cu propria noastră construcție ca muncitori de

CEAUȘESCU

Dacă privim acum municipiul Tulcea și ne amintim cum arăta el cu cîțiva 
ani în urmă, constatăm ce transformări uriașe s-au produs aici. Tulcea a deve
nit un oraș modern, în continuă înflorire și dezvoltare, asigurînd condiții de 
viată din ce în ce mai bune oamenilor muncii, tuturor locuitorilor”.

CEAUȘESCUNICOLAE

înconjurînd bătrînul lui Sever, mărginind castrului roman și ale de pe prima terasă a Străbatem faleza a că-

întîmplat lucru- âcționat munci- orașului ?șantierul nostru,

aistrul constructor Ion Gâr- bea ne povestește pasionat despre oraș, despre au început primele con- înaltă calificare, cu un alt orizont, cu conștiința revoluționară, că sîntem stăpînii propriului nostru destin și al țării. Mi-am dat seama de acest lucru — vă spun cu emoție — luînd parte la desele dialoguri pe care le-a avut cu noi tovarășul Nieolae Ceaușescu, cu prilejul vizitelor de lucru în uzina noastră.— Ce urmări au avut ele ?— In 1972, secretarul general

cum strucțli de blocuri. Povestirea lui ne poartă prin vechile cartiere care nu mai sînt — Moara de foc, Tabaci...— Știți, spune el, totul a început, de fapt, prin anul 1969. întreprinderea noastră județeană de construcții-montaj era și ea la început, aveam o macara și două mașini. Turnu Severin fusese un orășel, cu o stradă

de 7 000 de tone. Toate au luat calea mărilor și a oceanelor, coborind în josul fluviului.— Deci, în anii aceștia s-a născut și un „șantier al mării", aici, la mijlocul Dunării.— Nu e de mirare. Muncitorii și specialiștii noștri participă cu toată pasiunea și priceperea lor la îndeplinirea programului de construcții navale inițiat de secretarul general al partidului. Tovarășul Nieolae Ceaușescu ne-a fost oaspete drag în repetate rînduri șl, după fiecare vizită de lucru, am pășit pe drumuri noi, îndrăznind tot mai mult în promovarea tehnologiilor noi. Din 1965 încoace am creat peste 20 de tipuri de nave noi, lansind, din acest . șantier transformat din temelii, 745 de nave cu un deplasament total de peste 275 000 de tone, cu o putere instalată de 352 000 de cai putere.Ne strecurăm printre rale uriașe de 50 de tone urcăm ] construcție, urmărim sudorilor, a instalatorilor electrici, a mecanicilor care montează motoarele navale făurite la Reșița. Peste tot parcă simțim boarea sărată a mării și a oceanului....

pestemaca- forță, pe punțile navelor in urmărim munca

La Drobeta-Tumu Severin, cu martori 
și participant la transformările revolu
ționare dintr-un municipiu milenar, în
tinerit în răstimpul a numai două decenii
mare — așa se și numea — pietruită, cu un șantier naval construind nave din lemn, cu ateliere de reparat vagoane. Cînd au început să se ridice combinatele de prelucrare a lemnului și cel de celuloză și hirtie, să se reconstruiască, pur și simplu, șantierul naval și întreprinderea de vagoane, să se ridice ■hidrbȘSntrala de la „Porțile de -Fier i“ și celelalte, am înțeles că șl orașul va arăta altfel, Am terminat școala de maiștri tocmai bine cînd a început construcția primului bloc în noul cartier Crihala, blocul B 1. De cîte ori trec pe lingă el îl salut cu mîndrie.— Orașul a crescut, a întinerit...— A întinerit spuneți ? E un oraș nou ! Străbateți bulevardele lui, sînt niște magistrale. Numai în Crihala se concentrează cîteva Severlnuri de altădată. Să vă dau niște cifre. în 1965 s-au construit peste 1 200 de apartamente. Apoi, din 1981 pină în 1983, deci în numai doi ani, s-au construit peste 4 500 de apartamente. în 1984 vor fi 18 500 de apartamente construite, iar în 1985 numărul lor se va ridica la 23 000. Vă dați seama cît accelerate devin ritmurile construcție ?— Intr-adevăr, ritmuri impresionante. Cum se explică acest lucru ?— Nu-i greu de explicat. Lu- ■ crurile se petrec la fel ca în întreaga țară. în toți acești ani care au trecut de la Congresul al IX-lea — nici douăzeci la număr — s-au construit aici, pe malul Dunării, cei doi mari piloni, cele două moderne platforme industriale ale orașului. Ca peste tot in țară, și aici tovarășul Nieolae Ceaușescu a venit în mijlocul nostru, ajutîndu-ne, sfătuindu-ne cum să croim drumuri noi în viitor. Au apărut industrii noi : industria energiei electrice, industria chimiei, a materialelor de construcții, a prelucrării lemnului, a celulozei și a hîrtiei, industria ușoară. La rîndul ei, industria constructoare de mașini și-a înfipt aici rădăcini puternice. Vedeți, Drobeta-Turnu Severin nu a întinerit, ea realmente s-a născut din nou I

fost

peste de de

al partidului a venit în mijlocul nostru, a vizitat halele, a stat de vorbă cu noi. Cu acel prilej, anâlizind totul cu ochi de gospodar, așa cum procedează întotdeauna în timpul vizitelor sale de lucru, ne-a îndemnat sâ realizăm nu 800 de vagoane cisternă în noua hală care nu era încă populață de mașini, ci î.600, fără a mai recurge, la noi investiții. Am discutat îndelung Intre noi, în adunările noastre, am căutat soluții, am cercetat și pe o față și pe alta propunerile și sugestiile oamenilor.— Ne inchipuim că au probleme dificile...— Sigur, se cereau rezolvate „din mers" o sumedenie de probleme. în ce privește vagoanele cisternă, am lucrat la centimetru pătrat, cum se,spune, adică am folosit fiecare palmă de loc de producție. Ați văzut halele ? Am dublat producția. Am reușit I De aceea, cum spuneam mai înainte, ridicînd o nouă u- zină, construind noile platforme industriale, ridicînd din temelii orașul, ne-am reconstruit, totodată, pe noi înșine. Așa cum, mai ales de două decenii încoace, se petrec lucrurile în întreaga țară. România socialistă are azi o nouă și puternică muncitorime. Construim con- știenți propriul nostru destin, destinul patriei socialistee Dunăre, în dreptul orașului, alunecă nave de transport, nave de pasageri. Sirenele multora dintre ele salută familiar șantierul naval, locul unde au primit botezul a- pei, locul unde li s-a urat, pentru prima oară, drum bun pe ape și vînt la pupa. S-au construit în acest șantier, de-a lungul timpului, nave pescărești din lemn, șlepuri, șalande, remorchere, nave de pasageri. Toate pentru Dunăre. Cînd și cind, unele dintre ele se întorc acasă pentru revizii, pentru reparații, după care pornesc din nou la drum. Dar sînt și nave care, odată lansate, nu se mai întorc în șantierul-mamă.— Acestea sînt navele struite după anul 1960,cînd șantierul și-a descoperit vocația de constructor naval maritim — ne spune Ion Șoșa, șeful pregătirii fabricației. S-au construit întii nave de 1600 tone deplasament; au urmat cele de 2 400 de tone; tancuri petroliere de 5 000 de tone. A- vem acum în fabricație tancuri

Nou, impunător, cu clădiri zvelte și arhitecturi inspirate, cu Dunărea care, descriind aici un semicerc, își duce maiestuos apele spre mare, cu noile sale industrii mareîndu-i solemn marginile, cu porturile sale noi, cu tot ce are semeț, cu un perpetuu strai de sărbătoare, orașul s-a lepădat, nu tocmai de mult, de ceea ce îi crease faima uneia dintre cele mai umile, mai prăfuite și mai urgisite așezări urbane — uitată margine de țară. 'In cele patru decenii de construcție socialistă... Dar, de fapt, Tulcea de azi, cu noua sa statură și înfățișare, s-a făurit intr-un răstimp mult mai scurt. Municipiul modern de azi este integral opera anilor care au urinat Congresului al IX-lea al partidului. Marile prefaceri au izbucnit aici (da, acesta este cuvintul), îndată după primele vizite de lucru pe care le-a făcut la Tulcea, în calitate de secretar general al partidului, tovarășul Nieolae Ceaușescu. Tulcea de azi este, în cel mai strict înțeles al tului, o creație a Epocii Ceaușescu. cuvin-uzina de alumină și combinatul metalurgic iată că vorbim deja 'ucruri care nici măcar nu puteau fi bănuite în orașul de altădată al pescarilor, hamalilor, robagiilor, marangozilor, sacagiilor și al atîtor altora ai căror fii și nepoți sînt azi side- rurgiști, operatori chimiști, marinari ai flotei de pescuit oceanic și incă cine știe ce alte profesii mal au, profesii noi. desigur — profesii cu adevărat și nu doar ocupații trudnice.Unul după altul, porturi noi, moderne... De ce era nevoie de ele ? Numai pentru că Tulcea

pentru (dar despre

De atunci ele aveau să se repete aproape anual, aducind de fiecare dată noi lumini asupra perspectivei orașului. Cu prilejul vizitei de lucru din 1971, tovarășul Nieolae Ceaușescu spunea : „Cunosc Tulcea incă de acum 25 de ani ; am mai văzut-o și cu doi ani in urmă și pot să spun că, într-adevăr, nu numai față de acum 25 de ani, dar față de ultimii doi ani, aici au avut loc transformări puternice ; in prezent, a început construcția unor mari, obiective industriale, care vor așeza Tulcea în rîndul centrelor industriale ale României socialiste".A început mai întîi construcția uzinei de alumină — primul mare obiectiv industrial. Fostul platou al Taberei a fost citiva ani șantier, iar cînd totul a fost gata, efortul constructiv s-a deplasat în vecinătate, la noul combinat metalurgic, aflat acum în cea de a treia etapă a dezvoltării uzina de un ansamblu industrial nător, de primă economia țării, aici cea mai semifabricatului t.riel de aluminiu a țării, apoi întregul necesar de siliciu in-

remorchere, tancuri de bun- cheraj ; a lansat la apă nu de mult primul cargou de 7 500 tdw și construiește acum primul cargou de 15 000 tdw ; repară navele de pescuit oceanic ; furnizează utilaj tehnologic pentru diferite ramuri industriale. Muncesc aici 4 500 de tulceni get-beget și tulceni prin „adopțiune" (pentru că numărul de altădată al populației orașului n-ar fi putut asigura forța de muncă necesară acestei redi- mensionări economice). Apoi, în ordine, au mai apărut : fabrica de prelucrare a marmorei, antrepozitul frigorific al întreprinderii de pescuit oceanic, fabrica de produse lactate, fabrica de confecții și altele...— Cam de acum 15 ani, foarte repede au început să. se schimbe lucrurile. Nu prea mai puteam ține pasul — ne spune pictorul Găvenea. întîi am avut ambiția să urmăresc și să desenez orice schimbare, orice noutate și, un timp, am făcut-o. Pe urmă însă a devenit imposibil. Parcă tot orașul a început să fiarbă dintr-o dată, un șantier intins peste tot ; disoarea peste noapte nu o casă, ci cîte un întreg cartier de coșmelii pentru ca imediat să înceapă construcția. Uimitor de repede s-a transformat Tulcea noastră !Normal, desigur. Creșterile industriale au impus și o re- dimensionare a structurilor urbanistice. Potrivit noului potențial economic, noului mod de viață. Construcția de locuințe, începută odată cu noile obiective industriale, a ajuns acum la cifra de 13 000 de apartamente noi și continuă în ritm alert. Aproape jumătate din populația actuală a orașului (dublă, ca număr, față de aceea a anului 1970 și de patru mai numeroasă 1948) locuiește nouă.— Vedeți aici

De ce este sublim ceea ce s-a petrecut în acești ani și se petrece acum laTulcea ? Călătorul de azi nu mai are cum să știe ce a fost aici... Vechiul centru, ca și multe dintre fostele mahalale nu mai sînt. Ele au fost mat întii șterse cu buldozerul — rașchetate, ca să folosim un termen care definește mai exact operația de curățire a unul strat mizer. Apoi s-a ridicat pe locul lor altceva, cu totul și cu totul altceva, desemnînd o altă eră, cu o forță nouă și impetuoasă, cu altă imagine — cea a demnității — despre ce trebuie să fie un oraș și despre cum trebuie să arate viața omului.Totuși, mărturii mai sint. Nu casele și străzile acelea, ci imaginea lor. Și oamenii care au trăit între ele...Tulcea era pe atunci un oraș căutat de pictori. Veneau pentru lumina specială pe care o răspîndea aici soarele — puternică și totuși nuanțată. — peste priveliștea unei așezări cu iz , oriental, sărăcăcioasă și resemnată ; umilința și insalubritatea nu erau ceva rar în România de odinioară, dar aici, la Tulcea, ele aveau ceva aparte, erau mai... pitorești. Dar nu numai pictorii de aiurea au fixat în imagini orașul de atunci. A fă- llol pulvulIi .cut-o, mai bine decît mulți al- portui industrial. Portul între- ----  _ ------țn, un cțmoscut artist îțujcean : prinderii de construcții nayale . toare importuri. Odată cu ea, Constantin Gavenca. A-pictat, utilaj tehnologic.' Portul în- prin ea s-aiu creat cîteva mii a desenat, de 50 de ani încoace ’ ■ ...... .. ........ ,----- • ... ------- *(atunci a venit la Tulcea ca tînăr profesor de desen), numai și numai orașul, nimic altceva. Orașul în toată evoluția sa,'din toate unghiurile, în toate ungherele, prăvălie cu prăvălie și aproape casă cu casă, crimpeie sau imagini de ansamblu din vechiul port. A desenat cu o uimitoare rîvnă, parcă presimțind că va veni o vreme cînd desenele și acuarelele sale vor căpăta și o valoare documentară aparte, că vor fi cîndva (și iată clipa a sosit), o cronică, superbe sugestii pentru memoria afectivă a orașului.Trecut de 70 de ani, pictorul își petrece acum mai tot timpul în atelier, in fața uriașei sale mese de lucru și între vracuri de desene, tot atîtea crîm- -peie din trupul și din sufletul orașului.— Cum era Tulcea cînd ațivenit aici ?— M-a impresionat atunci, 11 vedeam cu ochii pictorului și, din acest punct de vedere, avea o personalitate distinctă... Clădirile din cen paiantăcele mai r sprijineauparcă unele Străzi înguste, doar puține dintre ele pavate... Iar oamenii, cumsecade și modești... Am desenat, exemplu, portul de atunci, magaziile lui vechi, cu ms riale și mărfuri in de cu oamenii aceia umili, care încărcau piatra în purtînd în roabe poveri imaginat, arși de soare viți... Apoi ciurarii din munca lor chinuitoare... care a dispărut demult.

sale. împreună cu alumină alcătuiește impu- însemnătate în Se realizează mare parte a necesar indus-
De la înălțimea turnului de control cuprindem cu privirea impresionantul baraj al hidrocentralei „Porțile de Fier I" și ecluza în care un convoi de ■ nave coboară, pe nesimțite, la nivelul apelor de dincolo de lacul de acumulare. Cu toate că pe albia timpului s-au scurs a- proape două decenii, în amintirea reporterului se păstrează extrem de proaspete momentele de inceput ale acestei construcții. Muncitorii și specialiștii a două țări prietene și vecine își uneau eforturile într-un semnificativ și rodnic spirit de colaborare. Rezultatul acestui e- fort — construcția Sistemului hidroenergetic și de navigație „Porțile., dp Fier I", unul dintre cele mai impunătoare obiective de ațest gen.din Europa.13 iunie 19(>6. 'Clipe-de emoționantă așteptare. Tovarășul Nieolae Ceaușescu, aflat in vizită de lucru pe șantier, s-a a- propiat de dispozitivul automat de comandă, a întins mina, a apăsat, declanșind astfel prima explozie care marca începerea excavațiilor pentru construirea centralei hidroelectrice și a e- cluzei.Drobeta-Turnu Severin păstrează în memoria sa, la loc de cinste, amintirea acelui moment și a celui din septembrie 1969, cînd tovarășul Nieolae Ceaușescu, aflat din nou în vizită de lucru pe marele șantier, s-a consultat cu constructorii pentru găsirea celor mai potrivite soluții de scurtare a termenelor de execuție și a urmărit ecluzarea navei românești „Car- pați". Se monta, in centrala românească, prima turbină. Drobeta-Turnu Severin devenea, pentru prima oară, furnizor de energie, pe teritoriul orașului se năștea o nouă ramură industrială — cea a energiei electrice. Numai o singură turbină, din cele 8 ale hidrocentralei, furnizează — în mai puțin de 8 luni — întreaga producție de energie electrică a Romăniei antebelice.Și iată că acum, în anul 40 al libertății noastre, în anul celui de-al XIII-lea Congres al partidului, pe noua platformă industrială din nordul municipiului se naște un nou izvor de energie : Centrala electrică și de ter- moficare, ale cărei schele metalice domină orașul. Cele 6 grupuri energetice care vor fi instalate aici vor furniza, fiecare, cîte 50 de megawați. Centrala va produce, de asemenea, 1,5 milioane gigacalorii e- nergie termică.Milenara Drobeta-Turnu Severin a renăscut odată cu noile ctitorii.Tînăra Drobeta-Turnu Severin are „vînt bun la pupa" în direcția viitorului socialist.

Dionisie ȘINCAN 
Virgiîiu TĂTARU

viguroase ale Tulcei de azi, 
cu siguranță, cu înaltă conști- 
muncii, suprapuse - 
profund edificatoare

Liniile 
trasate 
intă a 
mente

imaginile din urbea de odinioară

ca argu-
- peste

este așezată pe țărmul Dunării ? Tot acolo s-a aflat și în urmă cu decenii, dar nu depășise stadiul unui mic port de pescari și de aprovizionare a Deltei. Urmînd denumirile acestor noi porturi, vom înțelege :
dustrial de înaltă puritate, feromangan și l’erocrom pentru industria aliajelor înalte de oțel, tot necesarul de produse magnezlerie. S-a dezvoltat astfel la Tulcea o activitate economică de înaltă tehnicitate, care scutește țara de costisi-de locuri de muncă în profesiitreprinderii de pescuit oceanic, de locuri de muncă in profesii Portul comercial. Portul turis- moderne la care foștii pescari, tic. Portul centralei „Delta Dunării". Ele. constituie reflexul firesc, necesar al. unei industrii noi și puternice. La Tulcea își au portul de reședință mai mult de o mie de nave de toate tipurile, pe care lucrează peste zece mii de marinari. Și aceste două cifre sînt o răs- frîngere a activității economice a orașului, nouă și de mari proporții. Nu, în desenele de altădată ale pictorului nu anar nicicum aspecte industriale. Pentru că, pur și simplu, nu avea ce să-l inspire. Uleinițele, tă- băcăriile, marangozeriile. rudimentara fabrică de mucava și aglomerate din stuf, sifoneria intitulată pompos „fabrica de ape gazoase" nu reprezentau practic o industrie. Pînă prin 1970 a fost doar un modest început. O fabrică nouă de conserve, apoi incă una și primele depozite frigorifice, avut loc una dintre zite de lucru ale Nieolae Ceaușescu

robagii, ciurarii, sacagii din desenele de demult ale pictorului Găvenea nici n-aveau cum să viseze 1 Fiii și nepoții lor, uneori chiar ei înșiși, au acum aici un solid statut social, o nouă statură profesională și morală.

decit cea acum in ori din casăunul dintre hanurile de pe Mahmudiei, dincoace hanul turcului — iarârată 'pictorul vechile sale desene. Veneau țăranii, dejugau aici Și dormeau pe paie. Aici era piața veche, pe malul Dunării, cam pe unde e acum Casa de cultură... Vedeți, de multe ori nici eu nu mai știu pe unde au fost toate astea. Totul s-a șters și a apărut altceva...

In 1970 a primele vi- tovarășului la Tulcea.

eci, pe unde dormeau, pe paie, în hanuri mizere, țăranii veniți la oraș, e astăzi un superb palat al artelor și culturii. Vin și azi țăranii pe aici, dar imbrăcați in splendide costume naționale ca să dea spectacole sau, în straie de oraș, vin la teatru. S-a construit în acești ani și o superbă Casă de cultură a tineretului. Apoi supermagazinul „Diana". Un spital modern cu 700 de paturi. S-au înălțat două mari și moderne hoteluri. Stadionul „Delta". Cinematografele „Patria", „Tineretului", „Dacia". O impozantă; sală polivalentă. Apoi școli (24), grădinițe (23), licee (7). Și multe, foarte multe magazine noi.,Am șenzația — ne mărturi- te în final pictorul Găvenea,

O cifră : între anii 1966—1970, dezvoltării orașuluii s-au alocat 821 milioane lei. Și o alta : în următorii cinci ani investițiile au fost de 4,8 , miliarde lei. Deci de aproape șase ori mai mult. în întreaga etapă 1971—1982 municipiului Tulcea i s-au alocat fonduri de investiții în valoare de 16,3 miliarde lei. Și astfel, pe lîngă cele două mari obiective industriale amintite mai sus, și-a făcut apariția pe harta economică a orașului un șantier naval devenit ulterior, prin extindere, întreprinderea de construcții navale și utilaj tehnologic. Construiește nave maritime și fluviale, drăgi, barje,

con- anul
Oa- de so-

ima- altă- azi al Porturiporturilor pentru că cepînd cu care puternicene descarcă raliere

ă suprapunem peste portului de chipul de tulcene...sînt mai multe. în-portul industrial în instalații moder- din manile materia primă

lume

Hidrocentrala „Porțile de Fier 1", una dintre cele mai mari construcții hidroenergetice din Europa Noul centru civic al Tulcei - doar un colț din luminoasele realități ale prezentului socialist

Am reconstruit atelierele cu mîinile noastre, am turnat planșee noi — ne povestește maistrul Jean Medan,

ggaf

mine- pentru Un crimpei al Tulcei de odinioară
(Desen d

ori
că pictura mea nu poate cu-prinde tot ce s-a schimbat aici.w Pentru că viața însăși s-a

vfr' ; $-'■ ■: schimbat. S-au modificat dinadincuri concepția de viață, zontul de cunoaștere, de gindire.sta nu se poate pictase poate insă trăi, simți, menii orașului se bucură noua lor statură morală și cială. Și, în fond, acesta este lucrul cel mai important. Este ceea ce s-a dobindit — enorm ! — in cele nici două decenii care, începînd cu Congresul al IX-lea al partidului, au inaugurat strălucitul timp de împliniri 3 il numim cu mîndrie Nieolae Ceaușescu".
Mihai CARANF1L 
Neculai AM1HULESE1
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Sarcini ec&nasnice prioritare subliniate de tovarașuiblicoIaeCeaușescu

CAMPANIA ini DE PRIMĂVARA - DESFASURATA EXEMPLAR!
\

Agricultorii harnici nu așteaptă 
condiții ideale de lucru în cîmpDe cîteva zile, în judelui Timiș a început insămințarea mazărei, ovăzului, sfeclei de zahăr și lucernei, toate culturi din prima epocă. Campania agricolă de primăvară este de fapt, așa cum ni s-a repetat mereu de-a lungul. rpidului nostru, o campanie a mecanizatorilor și specialiștilor. Și, adăugăm noi, o campanie bine pregătită și organizată. Notăm că in acest an oamenii muncii din agricultura județului Timiș, care au lansat chemarea la întrecere pentru realizarea unor producții record, angajîndu-se să livreze suplimentar Ia fondul de stat peste 2 milioane tone produse, dispun de condiții superioare de lucru față de anul trecut. întreaga forță mecanică pentru lucrării^ de primăvară este în stare de funcțiune, s-au asigurat semințe din soiuri și hibrizi cu cea mai mare productivitate. La pregătirea terenului și însămînțări se lucrează cu peste 2 000 agregate complexe.De dimineață, pe terenurile cooperativei agricole de producție Peciu Nou, unde se insămînța sfecla de zahăr, mecanizatorii și specialiștii erau la datorie. Plouase in ziua ■ precedentă, dar se putea lucra bine. Dimineața termometrul arăta 5 grade în sol. Cu o zi înainte, unitatea încheiase semănatul lucernei, iar acum specialiștii concentrau forțele la sfecla de zahăr, cultură deosebit de pretențioasă la semănat. Tocmai de aceea, ei urmăresc cu-cea mai mare atenție și lucrările așa-zis mai simple, cum este discuitul. Cu nelipsita-! ruletă, inginerul-șef al cooperativei, Mircea Mureșanu, măsura adîncimea la care lucrau discurile. „Corespunde cu ce e scris în ordinul de lucru — ne-a spus el. Mai lăsăm două-trei ore să înflorească 

O formație complexă de tractoare și mașini agricole la semănatul sfeclei de zahăr pe terenurile C.A.P. Biled

puțin pămintul, ca să putem erbi- cida și insămînța". In așteptare, la celălalt capăt' al solei, după ce a mai verificat o dată semănătoarea, mecanizatorul Nicolae Begu, despre care ni s-a spus că este „cel mai bun din secție", jalona terenul.Cu multă răspundere se lucra și la I.A.S. Peciu Nou. Oamenii muncii de aici sint ferm hotărjți de a face tot ce depinde de ei pentru a răspunde prin fapte sarcinii trasate unităților agricole de stat de tova-
ÎN JUDEȚUL TIMIȘ

rășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, de a deveni, prin întreaga lor activitate, deci la toat.e lucrările, un model de organizare. în cazul de față ne referim la pregătirea terenului. Cum se procedează aici ? Se lucrează cu două agregate. Primul, format dintr-o bară metalică și grape care au ca rol principal nivelarea terenului, iar cel de-al doilea, alcătuit dintr-o grapă cu discuri, o lamă nivelatoare și grapă cu colți mici, acționează în diagonală față de direcția arăturii. Trei sint avantajele folosirii' acestor agregate : lucrarea este de calitate superioară, productivitatea muncii este dublă față de cea realizată cu vechile agregate, iar consumul de motorină se reduce de la 14 litri la 9 litri la hectar. Lucrind în acest fel, mecanizatorii au însămințat în timp scurt întreaga suprafață de lucernă, borceag și sfeclă furajeră.în timpul raidului nostru ne-a reținut atenția că organizarea formațiilor complexe în acord global creează 

condiții pentru a se realiza numai lucrări de înaltă calitate. Să exemplificăm. Pentru campania însămin- țărilor de primăvară, la C.A.P. Biled au fost alcătuite trei formații pentru pregătirea terenului, erbicidat și în- sămînțat, compuse din cîte 12 mecanizatori, un mecanic de întreținere și conduse de un inginer agronom, precum și o formație pentru furaje și legume, formată din 13 mecanizatori, un mecanic și doi specialiști. „Controlul calității se face atît in timpul execuției, cit și la încheierea fiecăreia’ din cele trei lucrări, prin compararea datelor de pe ordinul de lucru al mecanizatorului cu realitatea de pe sola respectivă — ne spune tovarășul Ion Uță, inginerul șef al unității. în acest fel sporește răspunderea fiecărui mecanizator și specialist pentru calitatea lucrărilor executate. Atunci cînd acestea se fac la mai mică distanță de timp sau simultan, controlul se face din mers. Nu putem vorbi de producții record dacă nu stăpînim, printr-un control riguros al calității, toate fazele de lucrări care se execută la o cultură sau alta".Am vrut să vedem cum se aplică' acest sistem în formația a treia, condusă de inginerul Ion Moise, șef de fermă. Formația însămința sfeclă de zahăr. Terenul a fost pregătit de dimineață, prin două treceri, de mecanizatorul Gheorghe Hazna. Recepția a fost făcută, urmărindu-se parametrii tehnici, timpul de execuție și sunrafața, de șeful formației. în- tr-adevăr, terenul era bine mărunțit și nivelat, sola încheiată, iar adîncimea era cea prevăzută. Numai așa s-a apreciat că norma zilnică a fost îndeplinită. Mecanizatorul Matei Dumitru lucra cu instalația de erbi- cidare, iar cele cinci tractoare cu 

grape, avind ca scop încorporarea substanței în sol, erau conduse de tractoriștii Vasile Cega, Gheorghe Firuleasa, Ion Bărbulescu, Francisc Kmil și Petru Stanei. Imediat in urma lor lucra pe. semănătoare Dumitru Chelu.Sfătuindu-s.e cu cercetătorii Stațiunii de cercetări agricole Lovrin, specialiștii din unitățile agricole din consiliul agroindustrial cu același nume au ajuns la concluzia că, în condițiile specifice din această primăvară, cînd în zonă rezerva de apă din sol este mai redusă ca in alte locuri, e nevoie să se lucreze altfel, tocmai cu scopul de a se păstra apa pentru mai tîrziu. Pentru culturile din prima epocă s-a adoptat ca soluție pregătirea directă a patului germinativ printr-o singură lucrare cu combinatorul, concomitent cu nivelarea. Așa se lucrează în cooperativele agricole Gottlob, Tomnatic și Lovrin, Ia I.A.S. Tomnatic și in alte unități din jur.Momentul începerii semănatului este una din cele mai complexe probleme pentru specialiști, întrucît orice întîrziere, ca și graba nejustificată pot duce la pierderi de producție. în acest an, stațiunea de la Lovrin a început semănatul la 3 martie. Ca atare, pînă acum sămîn- ța de mazăre, ovăz, in și borceag a fost încorporată în sol pe întreaga suprafață. Consultîndu-se zi de zi cu cercetătorii, specialiștii din u- nități au acționat în funcție de condițiile pedoclimatice ale fiecărei sole. „Sfecla de zahăr este o cultură pretențioasă în ce privește temperatura solului la semănat — ne-a spus inginerul-șef al C.A.P. Lovrin, Stelian Popescu. Avem terenuri unde dimineața temperatura solului este de un grad sau două și acolo nu lucrăm. Sint insă altele unde semănăm din plin".în momentul de față, în întreg județul Timiș se lucrează la însămînțări. Pînă joi seara au fost semănate aprohpe 5 000 ha din cele 62 894 hectare cu culturi din prima epocă. De la o zi la alta, pe măsură ce timpul permite, ritmul de lucru crește. Se remarcăi, totodată, grija deosebită pentru realizarea unor lucrări de calitate, pentru ca încă de la însămînțări să se pună temelii trainice recoltelor record din acest an.
Lucian CIUBOTARU

î MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI, f
Ș OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ! L

j Folosiți din plin fiecare oră bună de lucru în cîmp pentru a grăbi
\ insămințarea culturilor din prima epocă ! Nu precupețiți nici un efort 
j pentru a realiza lucrările la un înalt nivel calitativ, spre a pune o bază 
\ temeinică recoltelor record din acest an I

La întreprinderea agricolă de stat 
Peciu Nou, prin folosirea agregatelor 
combinate de mașini agricole la pre
gătirea terenului, unde se va însă- 
mînța sfecla de zahăr, se realizează 
lucrări de bună calitate și, totodată, 
se fac însemnate economii de 

carburanțiFotografii : E. Dichiscanu

Irigarea culturilor prin brazde 
pe suprafețe cit mai mari!

(Urmare din pag. I)nuarie 1984, Direcția generală de îmbunătățiri funciare din Ministerul Agriculturii a organizat și instruit un număr de 1 250 de cadre din sistemele de irigații și întreprinderile de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare pe problemele privind organizarea muncii pe terenurile ce se vor iriga prin brazde și tehnica aplicării udărilor prin această metodă. In prezent, pe baza programelor stabilite de direcțiile agricole județene și întreprinderile de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, este in curs de desfășurare și instruirea șefilor de fermă și a personalului muncitor din unitățile agricole ce urmează să irige culturile prin brazde. Toate acestea sint de natură să creeze condiții optime pentru irigarea corectă a culturilor prășitoare prin brazde pe terenurile deja identificate.Există totuși unele probleme care trebuie să fie grabnic soluționate pentru ca efectiv această metodă de ifigare să poată fi aplicată. Ne referim, în primul rind, la asigurarea bazei materiale necesare în acest scop. Odată cu identificarea suprafețelor ce pot fi irigate suplimentar prin brazde a fost stabilit atit necesarul de utilaje pentru deschiderea brazdelor, cit și cel de echipamente specifice pentru conducerea apei pe brazde. A rezultat, bunăoară, un deficit de 1 760 utilaje pentru deschiderea brazdelor. După cum am fost informați, aceste utilaje au fost comandate prin trusturile județene S.M.A. la Direcția generală economică pentru mecanizarea agriculturii. Important este însă ca atit utilajele pentru deschiderea brazdelor, cit și echipamentele propriu-zise de udare a culturilor prin brazde să fie livrate unităților agricole din timp, înainte de începerea campaniei de irigare a culturilor.

Cit privește modul concret de desfășurare a udării culturilor prin această metodă, de la tovarășul Ion Tudor, șeful sectorului exDloatare a sistemelor de irigații din Direcția generală de îmbunătățiri funciare, am reținut cîteva precizări. întreaga organizare pentru aplicarea metodei de udare prin brazde trebuie încheiată pînă la începerea insă- mînțării culturilor prășitoare. A- ceasta deoarece, dacă direcția de semănat este greșită, irigarea prin brazde nu mai este posibilă chiar pe terenurile special amenajate in acest scop și cu atit mai puțin pe cele adaptate de la aspersiune la brazde. Ca să se evite asemenea situații, întreprinderile județene de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare au întocmit pentru fiecare unitate a- gricolă in parte o documentație tehnică ce cuprinde suprafața ce urmează a se iriga prin brazde, direcția de curgere a apei, direcția de semănat, lungimea brazdelor etc. Acțiunile imediate ce trebuie întreprinse in fiecare unitate agricolă trebuie să urmărească definitivarea amplasării culturilor prășitoare și, in special, a porumbului pe suprafețele ce se vor iriga prin brazde, terminarea adaptărilor de la aspersiune la brazde pe terenurile identificate, controlul in cîmp al modului in care unitățile agricole respectă direcțiile de semănat stabilite pentru parcelele ce se vor iriga prin brazde.Toate acestea pun în evidență necesitatea pregătirii temeinice a irigării culturilor prin brazde. Este vorba de o acțiune de mare complexitate, pentru a cărei reușită organele și organizațiile de partid de la sate, organele agricole județene și conducerile unităților agricole au datoria să manifeste o preocupare permanentă, să întreprindă măsuri energice spre a se asigura toate condițiile ca in acest an culturile prășitoare să poată fi irigate pe brazde pe suprafețe mari.

\ 
\ 
\ 
\

Mai multe uleiuri minerale reciclate
înseamnă mai puțin petrol consumat
De la această relație trebuie să pornească evaluarea unei acțiuni gospodărești 

importante pentru economie: reciclarea uleiurilor uzateColectarea, regenerarea și valorificarea uleiurilor, minerale uzate au luat o amploare deosebită în majoritatea țărilor, atît datorită necesității conservării resurselor de hidrocarburi, cit și pentru evitarea poluării mediului. în țara noastră toți utilizatorii de uleiuri minerale iși primesc cotele de uleiuri proaspete doar in măsura predării celor uzate. Și totuși, cantitățile colectate nu sint încă la nivelul posibilităților. Astfel, în 1983 predările de uleiuri uzate 
»-au situat cu 20 000 de tone sub prevederile sarcinilor de plan.Ce se intimplă totuși cu aceste uleiuri odată colectate ? Prin intermediul întreprinderilor PECO de livrare a produselor petroliere, ele ajung, în principal, la Fabrica pentru regenerarea' uleiurilor minerale din Rimnicu Sărat. Acolo sînt valorificate prin procese tehnologice puse la punct de diferite institute de specialitate din țară, conform programului de cercetare științifică’ și dezvoltare tehnologică pentru valorificarea uleiurilor minerale uzate, coordonat de către Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie. în scopul măririi gradului de valorificare a uleiurilor uzate, acest program preconiza, încă din 1980, anul elaborării sale, trecerea la colectarea separată a acestora, în funcție de tipurile, de sortimentele folosite.Cum se prezintă însă, de fapt, situația ?— Nu numai că nu ne vin pe sortimente, deși ne-am dotat cu rezervoare separate, pe două grupe de uleiuri uzate — de motoare și „diverse" — afirmă ing. Petre Vlădoiu, directorul întreprinderii din Brașov de livrare a produselor petroliere, dar ele conțin în plus și mari cantități de apă și de impurități mecanice.Totodată, aflăm că nici cantitativ livrările marilor consumatori din județul Brașov nu s-au situat, in 1983, decit cu rare excepții, la nivelul sarcinilor de plan. Una dintre, aceste excepții o constituie întreprinderea „Rulmentul". De evidențiat nu este însă numai onorarea exemplară de către aceasta a obligațiilor de livrări (o depășire cu 16 tone a planului in 1983). Nici numai faptul că la „Rulmentul" a fost organizat un sistem judicios,, gospodă

resc de colectare și depozitare (depozit special și rezervoare realizate prin autodotare) a uleiurilor uzate, astfel incit să nu se mai piardă nici o picătură recuperabilă.în primul rind, se impune atenției efortul depus de specialiștii uzinei în realizarea unor instalații de recuperare și reintroducere în fluxurile tehnologice proprii a unor însemnate cantități de uleiuri uzate. Meritul principal revine laboratorului central al uzinei. în cadrul acestui colectiv a fost profilată o grupă' de specialiști pe probleme privind recuperarea și reutilizarea materialelor.— Ne simțim deosebit de vizați de imperativul lichidării oricărei surse de risipă, ne spune ing. Florina Gri- gorescu, șefa laboratorului uzinal. Că e vorba de oțeluri sau de uleiuri, prin specificul foarte pretențios al fabricației de «ulmenți, toate materialele și materiile prime folosite sint prețioase, „speciale" și, ca atare, se cer judicios gospodărite.în cazul uleiurilor uzate, care .este contribuția cea mai deosebită a specialiștilor de la „Rulmentul" ?Realizarea prin autodotare a unei instalații centralizate — unice în țară — de recuperare a uleiurilor minerale ce rezultă din procesul de superfinisare (lepuire) finală a bi- , lclor de rulmenți. Regenerarea acestor uleiuri (cu conținut de materiale abrazive și de . pilitură metalică)1 are loc prin centrifugarea și, apoi, filtrarea lor sub presiune, printr-un material filtrant — mai precis dia- tomită, un pămint de infuzorii, livrat de întreprinderea minieră din Rîm- nicu Vilcea. La ce se utilizează ■ uleiul astfel recuperat ? La șlefuirea și prima fază de superfinisare a bilelor de rulmenți, deci la operații foarte pretențioase. Economiile realizate ? Doar anul trecut 400 de tone, iar anul acesta, printr-o îmbunătățire a tehnologiei, 700 de tone. Ca atare, necesarul de ulei proaspăt de acest tip va fi in 1984 de numai 400- de tone 1Este drept, unele subansambluri ale diferitelor instalații de recuperare de aici au fost procurate' din import. „Cu un efort minim din partea unor specialiști din proiectare. toate acestea ar putea fi asimilate și apoi realizate din materiale 

exclusiv indigene", susțin interlocutorii de la „Rulmentul".— în prezent, ne preocupă extinderea regenerării și la unele uleiuri ' folosite pentru ungerea părților componente, în mișcare, a mașini- lor-unelte, ne spune ing. Florina Grigorescu. In cazul acestora insă, nu sînt suficiente .doar filtrarea și centrifugarea, ele degradindu-se termic în tirnpul utilizării. Ne-am procurat insă aditivi românești pe care tocmai îi testăm.în fața acestor eforturi depuse de un simplu laborator uzinal se naște întrebarea : n-ar fi normal ca in soluționarea unor probleme de asemenea importanță, cu posibilități de extindere în atîtea sectoare industriale? să fie antrenate și unele institute de cercetare, catedre de in- vățămînt superior, cu forțe numeroase și de valoare științifică ridicată ? Găsirea cit mai rapidă a unor soluții nu impune oare o mai bună coordonare a eforturilor ?Ce-i drept, tipuri de uleiuri minerale există o multitudine ; o singură unitate industrială utilizează deseori cu zecile. Desigur, colectarea separată nu se justifică acolo unde e vorba de cantități mici. Multe sînt însă cazurile ca la „Rulmentul", de pildă, unde din același tip de ulei se folosesc de ordinul sutelor și miilor de tone. Or, colecțindu-le „Ia grămadă", de-a valma, cele nobile și scumpe, cu altele inferioare, .gradul de valorificare și calitatea lor scad (de reținut că uleiul de motor, bunăoară, odată ars, e degradat calitativ).însuși faptul că de la simpozionul organizat, în 1982, de laboratorul „Rulmentului", sosesc mereu din întreaga țară „în vizită" ba unul, ba altul interesat în tehnologiile de recuperare puse la punct aici, dovedește oportunitatea extinderii unor asemenea instalații de valorificare și la alți mari consumatori (întreprinderi metalurgice, constructoare de mașini etc.).Ce trebuie întreprins deci pentru extinderea tehnologiilor deja puse la punct, cit și pentru elaborarea grabnică a unora noi, eficiente și pentru alte tipuri de uleiuri ?• Asigurarea unei evidențe stricte, pe fiecare secție în parte, cel puțin la marii utilizatori, a situației 

colectării uleiurilor uzate. Și, firește, realizarea prin autodotare a 1 unor recipienți și depozite adecvate, cu instalații de decantare și purificare, acolo unde nu există încă. Mai mult spirit gospodăresc și disciplină deci in organizarea colectării la nivelul întreprinderilor industriale și al stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii ;© Predarea uleiurilor, conform normei interne a Centralei PECO, pe cele două grupe : de motoare și „diverse", nu de-a valma, cum se mai practică în prezent ;© Efectuarea unui „inventar" cu toate tehnologiile de recuperare și regenerare a uleiurilor uzate puse Ia punct de diferite întreprinderi industriale sau institute de cercetare din țară. Și, firește, popularizarea. operativă a celor mai eficiente ;© Realizarea unor proifecte-tip (eventual de către Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru industria construcțiilor de mașini), după instalațiile de. genul celor de la „Rulmentul", cu o eficiență bine probată în timp și cu o documentație completă. Elp ar permite să beneficieze de asemenea instalații, fără tărăgănări și tatonări izolate, și alți mari utilizatori de uleiuri ;© Introducerea obligativității ca. acolo unde se justifică, întreprinderile mari consumatoare să se doteze cu asemenea instalații.Concluzia care se impune 7 O concluzie valabilă și peritru alte materiale refolosibile, atît în ce privește colectarea, cit și reciclarea. Exemplele bune de organizare judicioasă a colectării trebuie popularizate și extinse operativ. La fel și tehnologiile eficiente de valorificare. Aceasta cu atit mai mult la uleiurile uzate, a căror valorificare prin reciclare înseamnă disponibilizarea pentru export a unor produse petroliere, ceea ce este în interesul economiei naționale.
Ioana DABU

i OAMENI A/ MUNCIU CEȚĂȚEJ^n

j Pentru realizarea neabătută a programului de dezvoltare economică
\ și socială a țării, acționați cu maximă răspundere gospodărească pentru
j recuperarea, recondiționarea și refolosirea materialelor și pieselor de 
\ schimb, in așa fel incit să nu se irosească nimic din ce poate fi reciclat 
j in procesul de producție I

„A DOUA VIAȚĂ“ A PIESELOR DE SCHIMB
asigură o producție de aproape 100 de milioane leiîn activitatea întreprinderii mecanice de material rulant „16 Februarie" din Cluj-Napoca, profilată pe repararea locomotivelor diesel hidraulice, recuperarea, recondiționa- rea și refolosirea pieselor de schimb constituie un obiectiv principal, determinant pentru realizarea planului. Maistrul Teodor Marton, secretarul comitetului de partid, președinte al consiliului oamenilor muncii, ne spunea că ’ planul la reparații, care in acest an este mai mare față de 1983. nu ar putea fi îndeplinit dacă nu s-ar acționa cu responsabilitate și cu multă ingeniozitate . pentru creșterea numărului de repere și a Volumului de piese recondiționate la parametrii tehnici și calitativi corespunzători, care să confere locomotivelor reparate siguranță și durată in exploatare.Pe bâza experienței acumulate în ultimii ani, a fost organizat un atelier, de terotehnică, specializat in re- condiționări. Cei 7 oameni cu înaltă calificare care lucrează aici au înțeles că esențial în munca lor este nu numai o bună organizare, ci și pasiunea pentru creativitate, perseverența in a găsi șj aplica noi soluții tehnice și materiale de recop- diționare, conlucrarea cu cercetători și alți specialiști preocupați de soluționarea unor probleme de tero- țehnică.Referindu-se la experiența dobîn- dită, inginerul loan Ungureșan, responsabilul acestui colectiv, spunea la un schimb de exoeriență că atelierul de terotehnică este conceput ca un sector unde se vehiculează idei, se stimulează inițiative, se valorifică propuneri și cercetări științifice și tehnice. Discutînd cu cei ce lucrează. în acest atelier constați la fiecare preocuparea pentru reali

zarea sarcinilor de plan, satisfacția ce i-o dă munca desfășurată și rezultatele obținute, atunci cind situează pe primul plan noul, cind este animat de hotărîrea de a soluționa probleme dificile de producție.în ultimul an aici au fost realizate lucrări de recondiționare in valoare de 91 milioane lei, cu 7 milioane lei mai mult decit prevedea planul. Pentru acest an s-a prevăzut
La întreprinderea 

mecanică 
de material rulant 

„16 Februarie" 
din Ciuj-Napoca

să fie recondiționate piese in valoare de aproape 100 milioane lei. Ritmul imprimat acestei activități in primele două luni s-a materializat în recondi- ționarea unui volum de piese care însumează peste 16 milioane lei. Un ritm bun, care dă garanția că prevederile planului pe acest an vor fi depășite. Pentru lunile următoare se preconizează realizarea unui volum mai mare de piese de schimb. Vor intra în lucru noi piese din cele 25 propuse să completeze nomenclatorul reperșlor recondiționate în întreprindere : semicuzineți de la motorul locomotivei diesel hidraulice, armăturile din oțel calibrat de la tuburile flexibile, lonjeroane ș. a.Fiecare piesă, care urmează să fie introdusă in programul de recondiționare, este studiată sub toate aspectele, are. pregătită tehnologia și asigurate sculele, dispozitivele și ve

rificatoarele necesare recondiționării. Așa s-a ajuns să fie folosite procedee si tehnologii care dau acestei activități dimensiuni noi, o inaltă tehnicitate și ii asigură un loc important in desfășurarea procesului de producție al întreprinderii.Experiența a arătat că pot fi obținute rezultate bune privind recondiționarea rulmenților în cadrul unui atelier specializat. Un asemenea atelier a și fost creat. Activitatea lui este încredințată unui colectiv de femei condus de Elena Șurubaru. Și aici, ca și în atelierul de terotehnică, sînt rezultate bune. S-a ajuns ca lunar să fie recondiționați și refolosiți circa 1 000 rulmenți, in valoare de 500 000 Iei.Discutam cu tovarășul Teodor Marton despre eficiența economică a acestor activități. Ne demonstrează cu un exemplu avantajele pe care le prezintă recondiționarea și refolosirea unor piese principale. „Iată, spune interlocutorul, un carter de motor „Maybach" nou costă 140 mii lei, valoarea recondiționării unui asemenea carter, prin mijloacele și soluțiile adoptate de noi, este, in raport cu gradul de uzură, de la 3 000 pînă x la 5 000 lei. Sînt avantaje economice care ne îndreptățesc să Imprimăm acestei activități un ritm susținut, să-i acordăm atenție deosebită, așa cum prevăd documentele de partid, așa cum ne-a cerut secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Dispunem de experiență, de condiții tehnice și materiale pentru a situa această activitate la un nivel mai înalt".
Marin OPREA
corespondentul „Scînteii"
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COLOCVIILE „SCÎNTEU"

o an înaintam despre uime si viata
Valorificarea tradițiilor umaniste, raționaliste, ateiste 

ale gindirii românești moderne in activitatea de educație

Marile înfăptuiri ale poporului
- izvoarele creației durabile

Activitatea politico-educativă trebuie să ducă la formarea 
omului nou, cu un larg orizont de cunoaștere a legităților dez
voltării lumii, a cuceririlor culturii și științei moderne, militant 
activ pentru transformarea revoluționară a lumii, pentru idealu
rile nobile ale comunismului**.

NICOLAE CEAUȘESCUProces complex, formarea conștiinței materia- Iist-științificc a maselor trebuie să aibă ca premisă cele mai valoroase cuceriri ale științei și culturii umane, contribuțiile acestora la interpretarea și înțelegerea rațională a proceselor și fenomenelor din natură și societate. în documentele partidului nostru, in cuvintările secretarului său general se subliniază idcea legăturii organice dintre făurirea conștiinței socialiste și cunoașterea acestor cuceriri, îndatoririle ce revin activității politico-educative în direcția înarmării oamenilor cu legitățile de dezvoltare ale lumii, moderne, îmbogățirii permanente a orizontului lor de cunoaștere.Cerință cu atît mai actuală, cu cît asistăm la nu puține încercări de a apăra în diferite moduri religia, de a o pune de acord cu știința, arta și morala din zilele noastre și de a-i conferi astfel o nouă autoritate, un nou statut in lumea contemporană. Cum evoluția societății de

azi nu Iasă nici un dubiu că știința va fi lumina conducătoare a civilizației viitoare, se încearcă o împăcare a științei și religiei, pornindu-se de la ideea că fiecare s-ar adresa unor domenii diferite, că ele ar fi, chipurile, complementare. Pe fondul unei reacții îndreptățite împotriva fetișizării științei, a mentalității că știința ar putea rezolva toate problemele, religia caută să-și recucerească rolul pe care l-a jucat cîndva, de călăuză a comportamentului uman, a atitudinii spirituale a contemporanilor. Susținute în diferite feluri, o serie de orientări filozofice spiritualiste încearcă să impună actualitatea credințelor religioase intr-o lume invadată de tehnică, să promoveze chiar ideea că religia ar deține soluții pentru problemele spirituale ale omului contemporan.Sint toate acestea aspecte ce trebuie să ne preocupe mai intens, Ia care să ne raportăm cu spiritul critic necesar, făcind desigur distinc

ția cuvenită între doctrinele religioase și poziția bisericii față de o serie de,probleme ale contemporaneității, care se poate dovedi judicioasă, cum este, de exemplu, cea adoptată in domeniul păcii.Asemenea probleme cum sint raportul dintre știință și religie, dintre morala laică și cea religioasă, rolul filozofiei în formarea unei concepții materialiste, a unui comportament înaintat au fost amplu dezbătute in cultura noastră în diferite perioade. Judecățile și aprecierile unor gînditori progresiști și umaniști sint deosebit de instructive în înțelegerea și interpretarea acestor probleme, ele puțind fi folosite in ampla activitate de formare a convingerilor ma- terialist-științi'fice ce se desfășoară în țara noastră astăzi. La colocviul nostru axat pe această temă participă prof. univ. dr. Dumitru Ghișe, prorector la Academia „Ștefan Gheorghiu", și Simion Ghiță, cercetător științific principal la Institutul de filozofie.Știința—forța unificatoare a gindirii și creației umane
— Ascensiunea ateismului modern, declinul credințelor mis

tice sint procese intim legate de progresul științei in epoca mo
dernă. De aceea, ni se pare firesc să abordăm mai intii rolul pe 
care l-a jucat știința in făurirea culturii românești moderne, in 
structurarea pe baze nereligioase a fundamentelor acesteia.

de acest fel este o 'asemenea acti- sau cu precădere,

Dumitru Ghișe : Este o mîndrie și, totodată, o îndatorire pentru noi de a releva adevărul că gînditori și orientări reprezentative din cultura noastră au adoptat, in timp, atitudini raționaliste și umaniste fără echivoc, promovind o gmdire activă, legată de acțiunea socială și aspirațiile poporului român.Umanismul și iluminismul reprezintă momente esențiale în desprinderea de' religie, în întemeierea unei culturi noi. Totuși, considerăm că făurirea efectivă a culturii și civilizației românești contemporane are loc odată cu. înființarea statului unitar și a noilor sale instituții, cu pătrunderea teoriilor științei moderne, emancipate complet de religie, în noile universități.Simion Ghiță :Este semnificativ In acest.sens .faptul că studiile, și articolele programatice, privitoare la reconstrucția mpderriă, ă diferitelor domenii intelectuale sint .elaborate sub semnul acestei conștiințe critice.Pe acest fundament modern a apărut pentru prima oară în cultura românească- gindirea ateistă propriu-zisă. Ea s-a manifestat în trei direcții principale : in științele naturii, in filozofie și în gindirea social-politică, direcții care au cunoscut interferențe și procese de osmoză firești. Cercetătorii naturii, de după 1860, rezolvă problemele teoretice exclusiv din perspectiva științei. „Monismul ne învață — scrie biologul ieșean Nicolae Leon 
— că Universul este etern și nesfîr- 
șit, că n-a fost niciodată creat, ci 
evoluează după legi naturale eter

ne, că fenomenele naturii nu sint 
decit produsul necesar și incontes
tabil al forțelor fizico-chimice ine
rente materiei ; că omul n-a fost 
creat acum 6 000 de ani, după cum 
ne spune Biblia, ci că este rezultatul 
unei transformațiuni succesive na
turale, ale unei serii de strămoși 
mamiferi".în secolul XX, opoziția dintre știință și religie â fost relevată, în , continuare, în opera multor savanți, cum ar fi Paul Bujor, Dragomir Hurmuzescu, Victor Babeș. Ni se pare semnificativă în această direcție reacția oamenilor de știință din principalele centre universitare alb țării la' propunerea ministrului învățămîntului, făcută în 1927, de a se introduce în liceu studiul filozofiei spiritualiste, cu scopul de a șe așterne o punte de legătură între știință și credință.De pildă, în memoriul Facultății de științe din București tentativa i șde a reforma învățămintul în favoarea credințelor religioase era apreciată drept „un semn că am 
început a trăi intr-o atmosferă de 
obscurantism medieval și facultă
țile de științe au datoria de a re
acționa energic contra acestui cu
rent care înseamnă un pas înapoi 
în mersul normal al dezvoltării 
culturale a țării noastre".Relevăm cu deosebire atașamentul profund al culturii noastre față de știință, de spiritul modern în general, atașament exprimat în forme specifice de la primii umaniști la epoca contemporană, întru- cit el contrazice puternic aprecierile eronate care teoretizau opacitatea sufletului românesc față de spiritul științific.

»

cordanță cu concepțiile înaintate din cultura noastră,'partidul, secretarul său general promovează o viziune largă, cuprinzătoare despre educația care se cere tradusă în viață printr-o activitate bogată, menită să valorifice toate posibilitățile științei, artei, filozofiei etc. Dacă ar fi să ne referim, de pildă, la cunoașterea științifică, cine nu a aflat de progresele spectaculoase înregistrate într-o serie de discipline precum biologia," fizica, chimia, astronomia, care au dezlegat fenomene și procese ce păreau pînă mai ieri greu accesibile unei explicații științifice. Dacă gînditorii progresiști din trecut combăteau religia cu instrumentele pe care știința vremii le punea la dispoziție, noi dispunem astăzi de argumente mult mai ample, care atestă fără echivoc natura materială a lumii înconjurătoare, forța transformatoare a omului și care trebuie să se regăsească în activitatea educativă, concretă.Dumitru Ghișe : Se cuvine subliniat că în activitatea practică se întilneșc o serie de neajunsuri care ilustrează faptul că nu toți factorii educaționali înțeleg caracterul multilateral al acestei activități,- ân spiritul viziunii pe care ne-o propune cultura noastră, al cerințelor subliniate în documentele de.partid. .. ;S| &a i activitate educativă și toți fac- Poate că una din cele mai frec- torii care , o desfășoară.

materialist-ateistă,
vente deficiențe aceea care lasă vitate exclusiv, ________ _____________pe seama profesorului de științe sociale care se gandă socială, frontulpoate lipsi profesorul care predă biologia, fizica, chimia etc., nu poate lipsi omul de cultură umanistă, toți cei ce pot contribui la combaterea misticismului.Important este și cum prezentăm diferite date și descoperiri științifice. Atît la școală, cît și în cadrul diferitelor acțiuni i " pentru adulți. Și de ce spunem chiar și în cadrul- crări științifice, unele caracter de popularizare, scopuri educative mai pregnante. Se obișnuiește adesea să se prezinte mai mult date și informații, urmărindu-se mai puțin implica-• țiile lor filozofice, teoretice generale. Or, inrîurirea educativă este nemijlocit condiționată și de acest efort, de preocuparea de a valorifica în plan educativ cunoștințele științifice propriu-zise. Cînd vorbim despre valorificarea cuce- f'* rirftor’'<i:i!tiîîț>așterii contemporane ■ trebuie' să avem in vedere intrea-

in școală sau a factorilor ocupă cu munca de propa- in activitatea economico- Or, apare limpede că din larg al acestei activități nu

Cîteva partituri, cîteva titluri : „Decebal", „Vlad Țepeș", „Ion Vodă", „Tu- dor Vladimirescu", „Răscoala", „Soarele neatir- nării", „Grivița", „Pămint dezrobit"... O simplă enumerare ce s-ar putea continua cu alte importante lucrări și care fără alte comentarii demonstrează profesiunea de credință a compozitorului Gh. Dumitrescu : luminarea prin muzica sa a unor marcante pagini din istoria eroică a poporului nostru, din trecutul de luptă al comuniștilor. Sint trepte ale vremii, de fapt milenii, pe care cu condeiul, cu inspirația, cu dragoste fierbinte Gheorghe Dumitrescu le traversează în cîteva decenii. A construit impunătoare oratorii și opere și cantate și pagini corale, monumentale desfășurări vocal-simfonice, pentru a da viață și prezent faptelor de glorie, faptelor de vitejie ale eroilor neamului nostru, scriind vibrante pagini inspirate din marea epopee a poporului. în creația sa, istoria se împletește cu miturile, cu legendele, cu glasul vremii noastre și, de la Decebal la Tudor, de Ia Vlad Țepeș la figura luptătorului comunist, se creează de fapt imaginea unică, simbolică, a sufletului poporului nostru, a aspirațiilor lui dintotdeaiina. Sint pînă in momentul de față 20 de lucrări — fiecare la timpul respectiv adusă la cunoștința marelui public, unele în repertoriul teatrelor lirice, altele in prime audiții de concert, în imprimări, filmări.— Cum priviți întilnirile cu publicul ?— De fapt concertele, spectacolele, imprimările, filmările ’ sint adevărata împlinire a unui compozitor, a unei lucrări. Stau zile și nopți la masa de

scris și mă gindesc dacă ceea ce aștern in partitură va căpăta în final aprobarea, validarea publicului, a iubitorilor muzicii. Și nu-i mai puțin adevărat că încerc acel sentiment al regretului cînd văd că unele lucrări mai dispar din repertoriul operelor sau că unele imprimări sint luate direct din concert, vizînd calitatea sunetului sau filmările rețin doar fragmente din spectacol, de exemplu. Am auzit că la Timișoara s-a cintat „Vlad Țepeș" și-mi

găsește în istoria și prezentul poporului nostru fapte demne de inspirația sa, eroi memorabili cărora li se cuvin imnele cele mai avintate.— în creația dumneavoastră, filonul istoric se întrepătrunde cu cel zămislit de miturile, de legendele poporului nostru. Rezultantă fiind aceeași imagine vie, inconfundabilă a omului ce aspiră către frumos, adevăr, pace...— Este adevărat, pentru că eu însumi aș spune că „Orfeu" este și pagină de
Convorbire cu compozitorul

Gheorghe DUMITRESCU

pare nespus de rău că nu am fost prezent. Cred că paginile de inspirație istorică din creația muzicală românească, în general, ar trebui să rețină și mai mult atenția organizatorilor" vieții muzicale. Gîndi- ți-vă cît se investește în montarea- unei opere istorice și cum, dacă după cîteva spectacole intră intr-un con de umbră, toată investiția poate ■ fi considerată ca pierdută, risipită în zadar. Eminescu spunea că dacă vrei să cunoști viitorul trebuie să te întorci • neapărat in trecut. Eu mă gindesc că artistul de astăzi, artist-cetățean, cu un profund sentiment patriotic, aplecindu-se asupra istoriei, nu trudește ani și ani pentru a împlini un act muzeistic, ci spre a se adresa publicului de toate virstele — mai ales tineretului — pentru a sădi. în sufletul și conștiința acestuia adîncul respect pentru trecut, pentru eroii țării noastre. Consider că un compozitor, un artist al vremii noastre

istorie, de asemenea, „Meșterul Manole", că „Marea trecere" sau „Marea iubire" pledează pentru un ideal in care noi, românii, am crezut întotdeauna : pacea, înțelegerea și prietenia dintre oameni și popoare. M-am întors în trecut cu ideile prezentului, iar eroii trecutului, prin faptele lor, sint contemporanii noștri și ai generațiilor viitoare ; Decebal va fi o prezență peste vremi. Și, orice creator își dă seama că epopeea jertfei nu poate fi răsplătită decit vorbind, scriind, cin- tînd despre ea cu dragoste, cu respect. Fiecare episod din trecutul patriei noastre înseamnă o fereastră spre viitor. Lupta clasei muncitoare, a eroilor ei, a partidului și a comuniștilor pentru viața nouă de azi, pentru întronarea domniei poporului liber, stăpin pe soarta sa constituie mari realități profund inspiratoare pentru creatorul de azi.— Ați scris despre Decebal, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare cu aceeași forță

și inspirație cu care ați zugrăvit și eroii de la Plevna, de la Grivița și pe cei care s-au luptat pentru dezrobirea pămîntului, pentru unire, pentru soarele neatîrnării... De fapt, fiecare temă, in ample spații sonore — fie că este vorba de opera „Orfeu", care va fi in curînd premiera scenei lirice bucu- reștene sau simfonia a V-a, a „Clopotelor", care de curind a avut un mare succes sub bagheta lui Ovidiu Bălan — luminind unghiuri mai puțin știute, fapte și sentimente, aduce în prim-plan ideea nobilă a jertfei pentru fericirea celor mulți. într-un fel, o infinitâ bătălie în căutarea fericirii pentru binele oamenilor ; este și laitmotivul marelui oratoriu „Marea trecere" și poate al ultimei dumneavoastră lucrări...— Este drept, nici „Ivan Turbincă", operă filozo- . fică, nu se abate de la această temă : lupta omului simplu împotriva mor-“ ții, pentru binele semenilor lui. Ca să nu mai vorbesc de un oratoriu pe versuri eminesciene, în care roata vremii se întoarce pentru a descoperi legile care au premers civilizațiilor. Dar, incă o dată aș spune că Ia masa de scris ' gindul îmi este către sălile de operă, de concert, prin care doresc să. dărui publicului gindurile mele. Sint 30 de ani aproape de cind am scris oratoriul „Tudor Vladimirescu", dar aceeași emoție mă încearcă atunci cînd il ascult. Pentru că l-am scris cu emoție, pentru că fiecare pagină din istoria noastră așcunde în ea zăcăminte neprețuite de gînduri, de fapte, de speranțe.
Smaranda OȚEANU

educative : să nu o unor lu- chiar cu , deci cu

Filozofia clasei muncitoarefundamentul teoretic al educației materialist-științifice
— Realitatea contemporană arată că argumentul științific este 

de foarte mare importanță în combaterea credințelor mistice, dar el 
trebuie integrat intr-o viziune mai largă. V-am ruga de aceea să vă 
referiți la importanța pe care o acordă partidul nostru filozofiei 
materialist-dialectice în formarea și dezvoltarea conștiinței socia
liste, in modelarea unui comportament înaintat.De la „morala resemnării66 la „acțiunea transformatoare a lumii66

— Există opinii ș; în zilele noastre potrivit cărora morala reli
gioasă și-ar păstra actualitatea, ar avea de îndeplinit un rol sem
nificativ in modelarea comportamentului uman. Cum s-au raportat, 
în timp, gînditori și orientări reprezentative din cultura noastră la 
morala de tip religios ?Dumitru Ghișe : Cultura română modernă își face un ideal din a contribui la progresul societății, la propășirea generală. Ei îi sint proprii activismul in fața realității, dorința de a accelera schimbarea, un anume militantism pe tărîm social, moral și cultural. Asemenea trăsături o fac să se raporteze critic la morala religioasă, mai ales Ia resemnarea și pasivitatea preconizate de aceasta. Desigur, cînd vorbim despre morala religioasă nu trebuie să avem in vedere numai regulile concrete de conduită. Esențială este aici explicația privind originea sentimentelor și principiilor morale, ca și a sancțiunilor de tip moral. Cu alte cuvinte, concepția filozofică despre viață, des- ?,re om și menirea lui în lume.n aceste condiții, emanciparea de morala religioasă era o condiție ca omul să se așeze față în față cu sine însuși, să se simtă răspunzător față de felul cum își trăiește viața, convins că numai aici, pe pămînt, poate realiza ceva durabil.. Respingerea ideii de nemurire nu slăbea, ci, dimpotrivă, trebuia să contribuie la întărirea preocupărilor morale ale oamenilor, constituia un puternic stimulent către auto- realizare în viața reală. „Tocmai 

pentru că nu există nemurire — scria Maiorescu în 1860 — viața 
muritoare dobindește o mare în
semnătate ; tocmai pentru că nu 
există o altă viață, se cuvine să fie 
folosită viața' aceasta cit mai bine, 
tocmai pentru că după moarte nu 
există nici răsplată, nici pedeapsă 
trebuie să facem binele de dragul 
lui'și să ne ferim de rău din pri
cina sa. lată covîrșitoarea impor
tanță a negării nemuririi".

Dacă în general a constituit .obiect de critică din partea majorității oamenilor de cultură, resemnarea preconizată de morala religioasă a fost cu. atît mai mult respinsă de socialiști și de intelectualii influențați de idealurile socialiste.
„Defectul, radical al moralei 

evanghelice a fost sfatul resignării, releva C. Dimitrescu-Iași. Cine nu 
vede in această doctrină a resig
nării izvorul servituțli care a apăsat 
și apasă încă milioane de munci
tori ?“.Simion Ghiță : In felul acesta, morala preconizată de gînditorii români moderni se integra in activismul creator al civilizației moderne, era inspirată și călăuzită de idealurile sale practice. D. D. Roș-' ca, de pildă, refuza acceptarea lumii așa cum este. Protestul său nu este însă pasiv, strict teoretic, ci este dublat de atitudinea eroică în fața existenței, atitudine ce presupune luciditate și acțiune rațională „transformatoare de lume“.La rîndul său, C. Rădulescu Mo- tru asociază această atitudine transformatoare cu afirmarea științei, cu triumful spiritului raționalist, cu folosirea cuceririlor cunoașterii contemporane. „Noi, românii — scria el intr-un articol semnificativ intitulat „Ofensiva contra filozofiei științifice", publicat in 1943 — 
avem absolută -nevoie de răspândi
rea spiritului științific în m'jlocul 
tineretului. Consolidarea statului ro
mân, mulți ani de aici înainte, nu 
se va putea asigura decit pe baza 
muncii raționale, organizată după 
cea mai strictă prevedere științi
fică. Secolul în care trăim trebuie 
să sfirșească dind neamului nostru 
o educație in spirit științific".

Dumitru Ghișe : Concepția amplă, cuprinzătoare față de religie promovată de partidul nostru, de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu,. include ca o premisă majoră ideea că știința nu poate înlocui, singură, religia, intrucit ca reprezintă doar un domeniu al culturii, o parte a conștiinței sociale, alături de științele social-umaniste, de literatură și artă. Pentru critica globală a religiei și mai ales pentru a conferi oamenilor o călăuză în viață, in cultură, în gîndire, este absolut necesară perspectiva cuprinzătoare a filozofiei, care se adresează întregii conștiințe umane și care sintetizează întreaga cultură.Simion Ghiță : în spiritul concepției ample pe care ne-o propune cultura noastră, filozofia ma- terialist-dialectică, ateismul nu trebuie redus doar la o serie de aserțiuni critice la adresa religiei, la simpla negare a existenței unei ființe supranaturale.Asemenea aserțiuni se cer integrate într-o concepție de ansamblu, raționalisță și umanistă despre lume, viață, cultură, societate și om, într-o viziune activă despre căile de dezvoltare a societății românești. Cu ajutorul filozofiei marxiste putem integra toate aceste laturi într-o concepție sintetizatoare, care să constituie un nou tip de înțelepciune întemeiată pe rațiune, opusă înțelepciunii mis- tico-religioase, un nou umanism care să aibă în centrul său omul,

dezvoltarea multilaterală a personalității sale.în concepția partidului nostru problema făuririi'. acestui umanism real se înscrie ca^una din prioritățile epocii contemporane. Problemă cu atît mai presantă cu cît ea este agravată nu numai de inegalitățile și nedreptățile lumii de azi, ci și de falsele soluții furnizate de o serie de secte, de orientări spiritualiste care desprind posibilitățile de împlinire umană de condițiile concrete de viață. Dacă între cer și pămînt, cum spunea Stefan Zeletin, nu există decit un lucru sfint — natura omenească, și un singur păcat, acela de a te atinge de ea — atunci apare limpede că soluții pentru înfăptuirea umanismului real nu le putem găsi în diferite doctrine religioase, în instaurarea valorilor religioase în cultură și morală, ci tocmai in transformarea radicală a condițiilor de viață ale oamenilor. Aș dori să mai subliniez actualitatea spiritului critic, combativ — care decurge din esența ateismului marxist — față de recrudescența diferitelor orientări iraționaliste și spiritualiste, in filozofie, a practicilor mistice și obscurantiste în viața socială din unele țări capitaliste. Relevarea legăturilor de substanță dintre reînvierea misticismului și afirmarea unor forțe de dreapta în politică, a realității că obscurantismul este instrumentul forțelor reacționare rămine o datorie permanentă și de mare actualitate a noastră.
Intrucit relația dintre libertatea de conștiință și educația ma- 

terialist-științifică sintetizează intr-un fel problema poziției parti
dului și statului nostru față de religie, v-am ruga să o abordăm in 
încheierea dezbaterii noastre.

O concepție dialectică despre formarea conștiinței socialiste
— Viziunea cuprinzătoare asupra culturii, domeniile multiple în 

care s-a desfășurat disputa intre ateism și religie, judecățile și 
opiniile formulate de gînditorii progresiști au o mare importanță 
și pentru activitatea de formare a convingerilor materialist-științi
fice ce se desfășoară in prezent in țara noastră. V-am propune să 
relevăm cîteva asemenea implicații pentru activitatea educativi 
practică.Simion Ghiță : De fapt, atitudinea noastră de astăzi față de religie se aîlă într-o continuitate firească cu tendințele majore și progresiste din cultura românească, această atitudine dezvoltă orientările de care aminteam în condițiile contemporane. In con-

Dumitru Ghișe : Modul cum a rezolvat partidul nostru problema libertății religioase ne a- jută să pătrundem în dialectica reală a acestui raport. Diferitelor critici care acuză societatea socialistă că ar încuraja educația ateistă încâlcind principiul ■ libertății de conștiință li s-ar putea răspunde : dar există în societatea contemporană in general structuri de stat instituționalizate care să fie total neutre față de religie ? Progresul societății moderne, fiind intim legat de știință și cunoaștere, religia este, mai mult sau mai puțin evident, dar intr-un mod ireversibil, înlocuită din funcțiile pe care le-a ocupat în stat, in societate, în cultură. Și trebuie subliniat că acest proces nu este rodul unei voințe subiective, ci expresia cerințelor pe care le implică progresul științei contemporane. în spiritul democratismului orînduirii noastre, statul garantează libe~tatea cultelor, membrii acestora bucu- rîndu-se de toate drepturile de care beneficiază toți cetățenii, patriei noastre.

In același timp, partidul nostru, care are la bază concepția despre lume și societate a clasei muncitoare, desfășoară o activitate susținută în spiritul acestei concepții, înfăptuirea cerințelor privind accelerarea procesului de formare a omului nou constituie, în același timp, și exigențe ale dezvoltării noastre, ale înfăptuirii umanismului revoluționar, ale afirmării superiorității societății socialiste. In acest sens, se cer înțelese îndemnurile secretarului general al partidului : „Să fim mai activi în afirmarea concepțiilor noastre filozofice, revoluționare, despre lume și societate, să fim mai combativi, să nu închidem ochii sau să lăsăm cale liberă diferitelor concepții retrograde, înapoiate. Nu trebuie confundată concepția noastră revoluționară, obligația comunistului, a activistului de partid de a lupta pentru această concepție cu politica noastră de stat conform căreia se respectă credința și concepția fiecăruia".
Dezbatere realizată de
Paul DOBRESCU

Oamenii muncii—animatori entuziaști 
ai activității cultural-educativeIntr-o anchetă publicată cu vreo două luni în urmă consemnam opinia scriitorului Paul Everac privitoare la noblețea și virtuțile formative ale mișcării teatrale de amatori, care cunoaște o înflorire fără precedent în cadrul Festivalului național „Cintarea României". Aprecierea avea ca argument performanțele deosebite ale unor formații. In fruntea lor : o montare a piesei lui Mihail Săulescu : „Săptămîna luminată". Ne-am dus — pe urmele recomandării elogioase a lui Paul Everac — la Cisnădie. Am stat de vorbă cu creatorii spectacolului, am căutat să aflăm ce pregătesc, ce gînduri îi animă.Teatrul muncitoresc din Cisnădie este o creație a ultimei ediții a Festivalului național „Cintarea României". El a luat naștere in 1983. Tradiția teatrală din orășelul renumit pentru țesăturile sale este însă mai veche. Amatorii de aici îndrumați cu grijă și competență de un actor al Teatrului din Sibiu, Costel Radulescu, au făcut să răsune vocea teatrului in Casa de cultură a sindicatelor încă mai demult. Preocuparea, interesul pentru teatru s-au transmis. Ștafeta a fost preluată în ultima vreme de un alt actor sibian, mai tînăr, Benedict Dumitrescu (instructor și al unei brigăzi I.P.A.S. — laureată tot cu premiul I, și al echipei de montaje de la aceeași unitate — încununată cu premiul III).în lunile care au trecut de la declanșarea celei de-a V-a ediții a Festivalului național „Cintarea României", gîndindu-se la datoria de a oferi locuitorilor din Cisnădie un spectacol de teatru de sine stătător, membrii teatrului muncitoresc au pus în scenă o nouă piesă într-un act. Prin puternica sa fibră dramatică, „O intîmplare" de Ho- ria Lovinescu se armonizează stilistic cu piesa lui Săulescu, ea con- ținînd, sub aspectul semnificațiilor, o interesantă replică dată acesteia. (Gestul mamei din „O întîmplare" e menit să salveze viețile mai multor oameni, luptători în mișcarea antifascistă, pe care fiul urma să îi trădeze).Amatorii din Cisnădie propun o lectură profundă, inteligentă și sensibilă și a acestui text. Spectacolul este puternic, de un dramatism pronunțat și pur. într-o ambianță de

mare simplitate, dar cu mare forță de sugestie, atenția se concentrează, firesc, asupra psihologiilor ce se dezvăluie și se înfruntă. I-am cunoscut pe interpreți — Ana Secașiu, Elena Cloța, Marius Romcea, Vasile Lates, Lucia Deaconu, M. Frangu, Nicolae Capanu, urmărind spectacolul într-o după-amiază de mijloc de martie, dar și stînd de vorbă, după aceea. îi apropie tinerețea, comunitatea de trăire, simțire și idealuri (toți sint muncitori, sau maiștri), majoritatea lucrează la întreprinderea textilă „11 Iunie", la „Mătasea roșie", dar și dragostea pentru teatru, plăcerea de a se dărui oameni-
Insemnări despre 

teatral de amatori 
din Cisnădie

lor, contribuind la îmbogățirea vieții lor sufletești. îi apropie dorința de a păși pe drumul lung către dobîn- direa acelei măiestrii, absolut necesare, ce o presupune arta scenică. Fiecare repetiție este mai mult decit pregătirea pentru un anume rol — ne spun amatorii din Cisnădie ; e prilejul unui antrenament cultural, teatral, sufletesc, fizic mai cuprinzător. Dealtfel, ceea ce a apropiat membrii acestei echipe a fost tocmai credința că pentru a juca teatru este nevoie și de o pregătire : aproape toți au fost colegi — la clasa de actorie a școlii de artă populară — înființată la Cisnădie. Sint atîtea de învățat ! De la a învăța bine rolul (eliminînd festele tracului !) la a interioriza situațiile, atitudinile, adu- cînd stări diverse. Este ceea ce a reușit, in chip miraculos aș zice — după ce am văzut-o și cunoscut-o — Ana Secașiu. O fată subțire, despre care aflu că s-a născut in- tr-un sat de pe lingă Alba Iuliâ, a urmat un liceu de chimie și este, in viața de toate zilele, „paznic" la puritatea apei potabile, atît de limpezi și cristaline, din Sibiu. încă de la apariția ei pe scenă, Ana iți imnune prin prezența sa de rară distincție, firesc și simplitate, prin prestanța scenică, gravitatea tonului și acea

„lumină interioară" — ce recomandă, toate, o certă vocație dramatică. Urmărind-o mă gindesc la marile tragediene, dar și la marile noastre artiste provenite din amatori.Atunci cind am fost la Cisnădie am văzut spectacolul în tovărășia unor eleve și elevi de la liceul, textil. Unii din ei veneau tocmai din sate de pe lingă Corabia și văzuseră rar spectacole de teatru. Reacțiile, sălii au variat. La început era rumoare, se făceau simțite și reacții, mai puțin potrivite. Ceea ce mi s-a părut esențial a fost că, încetul cu încetul, arta teatrului — ce pătrundea în sală prin strădania teatrului muncitoresc din Cisnădie — cucerea, fermeca, punea pe ginduri, crea o stare de emoție propice îmbogățirii sufletești... Amatorii din Cisnădie și-au făcut datoria. O recunoaște și. Valeriu Obogeanu, director, de cite- va luni, al casei de cultură, preocupat de asigurarea celor mal bune condiții pentru desfășurarea activității teatrului muncitoresc.Una din cele mai importante ?Categoric, este nevoie de un efort mai mare de popularizare, dublat de unul de „lansare" a spectacolelor teatrului muncitoresc — prezentări, ale pieselor, ale aspectelor creației teatrale. Un dialog optim cu publicul va influența și tipul opțiunilor repertoriale, va duce Ia alegerea unor piese și mai accesibile și mai generoase sub raport educativ. Acestea sint și problemele care-1 preocupau pe profesorul Constantin Dăn- căneț, președintele comitetului orășenesc de cultură, care și-a propus să atragă de partea vieții teatrale cadrele didactice și activul de partid și sindicat din întreprinderile Cisnă- diei, să contribuie la crearea unor punți trainice între teatrul muncitoresc și miile de locuitori, îndeosebi cei mai tineri, ai orașului. Bă îi dorim succes !Actul teatral nu există cu adevărat decit prin rezonanța în inimile oamenilor. Activitatea teatrală de amatori din Cisnădie — desfășurată la nivelul remarcabil pe care l-am putut constata — poate contribui la dezvoltarea spirituală, la îmbogățirea sufletească și la formarea unor conștiințe superioare, exemplare pentru etosul nostru comunist.
Natalia STANCU
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A apărut broșura
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Cuvînta re la Plenara lărgită 
a Consiliului Sanitar Superior

— 7 martie 1984 —
EDITURA POLITICA

—

Vizita ministrului afacerilor externe 
al Republicii Islamice IranVineri s-au încheiat convorbirile oficiale.intre ministrul afacerilor externe, Ștefan Andrei, și ministrul a- facerilor externe al Republicii Islamice Iran, dr. Aii Akbar Velayati.

★în cursul aceleiași zile, oaspetele iranian a avut o întrevedere cu ministrul comerțului exterior și coope

rării economice internaționale, Vasile Pungan.Cu acest prilej a fost evidențiată dorința celor două guverne de a ridica la un nivel superior relațiile economice bazate pe avantajul și interesul reciproc, prin inițierea unor acțiuni de cooperare și sporirea schimburilor comerciale. (Agerpres)

Cronica zileiCu prilejul încheierii misiunii sale în țara noastră, ambasadorul Elveției la București, Francis Pianca, a oferit, vineri, un cocteil.Au luat parte Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai altor ministere și instituții centrale, oameni de știință și cultură, ziariști.Au participat șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, membri ai corpului diplomatic.
★La sediul Asociației de drept internațional și relații internaționale a avut loc, vineri, o masă rotundă, în cadrul căreia profesorul universitar David B. H. Denoon, de la Universitatea din New York, a prezentat comunicarea „Bugetul militar și consecințele sale pe plan economic". Au participat cadre didactice universitare, specialiști în relații internaționale, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe. Au fost prezenți membri ai Ambasadei S.U.A. la București. ®(Agerpres)

vremea

PROGRAMUL 1
13,30 Telex
13,35 La sfîrșlt de sâptămină (parțial 

color)
16,25 Creatorul șl epoca sa (color). Ion 

Irimescu
16.45 Săptâmina politică
17,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal (parțial color) O Sport
19,20 Teleenclclopedla
1.9,50 Film serial : „Jean Christophe" 

(color).-Episodul 7
20.45 Cascadorii rîsulul

21,00 Melodii ’83 (color)
22,00 Telejurnal (parțial color) O Sport
22,15 Antologia umorului românesc
22,30 Seară de romanțe
23,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
19,00 Telejurnal • Sport
19,20 Buletinul rutier al Capitalei
19,35 Moștenire pentru viitor. Alecu 

Russo
20.10 Portret muzical românesc
20,55 De pretutindeni. Schi in viziune 

moderrlă
21.10 Film serial : „Vlntul fierbinte". 

Episodul 6
22,00 Telejurnal • Sport
22,15 Bună seara, fete, bună seara, 

băieți !

Timpul probabil pentru intervalul cu
prins Intre 17 martie, ora 20 — 20 mar
tie, ora 20. In țară : Vreme rece în
deosebi in nordul și centrul țării. Cerul 
va fi variabil, mal mult noros. Vor că
dea precipitații predominant sub for
mă de ninsoare, mai frecvente in re
giunile sudice șl estice. Vintul va su
fla slab pină la moderat, cu intensifi
cări locale in ultimele .zile din sectorul 
nord-estlc. Temperatură aerului in scă
dere. Minimele vor oscila între minus 
10 și zero grade, pe alocuri mai cobo- 
rite, maximele intre minus 2 și plus 8 
grade. Local, se va produce ceață.

REALIZAREA INTEGRALA ȘI LA TIMP A INVESTIȚIILOR
(Urmare din pag. I)lui Dunăre — Marea Neagră. Desfășurarea muncii pe un front larg, numeroasele obiective ce trebuiau edificate au solicitat și solicită încă Un detașament uriaș de constructori. Conducerea partidului și statului, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu, au permanent în atenție acest obiectiv și ne acordă un sprijin deosebit în realizarea lui, atît prin indicațiile prețioase primite din partea secretarului general la fața locului, cit și prin asigurarea condițiilor de- a primi din toată țara în ’utor numeroși muncitori. In fața jmitetului județean de partid, a organelor și organizațiilor de partid de pe acest mare șantier, de pe celelalte șantiere, a apărut sarcina desfășurării unei permanente și eficiente munci politico-educative, astfel încît fiecare comunist, fiecare constructor să înțeleagă importanța executării la timp o obiectivelor, rolul lor în ansamblul dezvoltării economiei naționale, să muncească cu dăruire și spirit revoluționar, să aibă conștiința că prin munca lor asigură înaintarea mai rapidă, a.țării noastre pe drumul progresului, contribuie la ridicarea nivelului de trai atît al generațiilor de azi, cit și de miine.La Combinatul petrochimic Midia și Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, date fiind complexitatea și importanța deosebită a lucrărilor, necesitatea de a șe edifica obiective la un cit mai înalt nivel tehnic, am avut prioritar in vedere orientarea activității organizațiilor de partid spre desfășurarea unor asemenea acțiuni politice și educative, care să vizeze creșterea răspunderii personale a comuniștilor, a tuturor con- ructorilOT, pentru respectarea cu strictețe a cerințelor privind calitatea fiecărei operații de lucru, ceea ce a avut drept rezultat nu numai realizarea unui ritm de muncă corespunzător al lucrărilor, ci și o înaltă calitate a lor.Complexitatea problemelor pe care le ridică realizarea unui program de investiții atit de mare a solicitat și solicită din partea comitetului județean de partid o vastă muncă de coordonare și organizare a forțelor, de decizii politice și economice luate cu maximă operativitate. Comitetul județean de partid Constanța a avut și are permanent pe agenda sa de lucru asemenea preocupări, cum ar fi asigurarea integrală a forței de muncă, folosirea judicioasă a acesteia, întărirea spiritului de răspundere față de termenele de punere în funcțiune, instaurarea ordinii și disciplinei la fiecare loc de muncă, conlucrarea strînsă cu fiecare furnizor de utilaje ș.a. — preocupări care implică valorificarea permanentă a capacității și inițiativelor organizatorice și de mobilizare atît a organizațiilor de partid de la constructor/ cit și de la beneficiar. O preocupare distinctă a comitetului județean de partid a reprezentat-o și o reprezintă asigurarea livrării la termen a echipamentelor și utilajelor contractate, în care scop au fost organizate întilniri de lucru cu reprezentanții ministerelor și centralelor industriale, și s-a constituit un colectiv care să se ocupe exclusiv de urmărirea efectivă a sosirii utilajelor pe șantiere, de menținerea unei legături permanente cu unitățile furnizoare, prin cadrele de partid și specialiștii trimiși să rezolve această sarcină. ' \Viața ne arată însă că oricît de bine am acționa noi, oricît sprijin am acorda, rezultate pozitive se pot obține numai și numai prin desfășurarea unei cit mai eficiente activități de către organele și organizațiile de partid, de către comuniști, chemați să se sitdeze ferm în prima linie a frontului investițiilor. Pentru realizarea acestui deziderat major, indispensabil în strategia înfăptuirii programului de investiții, am urmărit și urmărim în mod deosebit întărirea politico-organizatorică a organelor

și organizațiilor de partid, în așa fel încît, așa cum ne cere secretarul general al partidului, fiecare comunist, fiecare organizație de bază să-și îndeplinească rolul său de forță politică conducătoare, de organizator, de unire a eforturilor tuturor oamenilor muncii in vederea îndeplinirii in bune condiții a sarcinilor. Membrii birourilor comitetelor județean, municipal și orășenești de partid, activiștii au îndrumat și sprijinit organele și organizațiile de partid de pe șantierele de construcții pentru continua perfecționare a stilului și metodelor de lucru în planificarea muncii, organizarea adunărilor generale, a unor schimburi de experiență, a învățămîntului politico-ideologic, a discuțiilor individuale cu membrii de partid, a muncii politice și cultural-educative și stabilirea de măsuri eficiente pentru îndeplinirea integrală și de calitate a sarcinilor. Prin intîlniri periodice ale membrilor biroului comitetului județean de partid care răspund de unele obiective cu factorii de decizie in realizarea investițiilor, prin comandamentele organizate săptămânal direct pe șantiere ău fost determinate îmbunătățiri calitative în domenii ’ hotărîtoare, cum sînt organizarea ju- “ dicioasă a lucrărilor, întărirea ordi- ■' nii și disciplinei, de care depind folosirea cu randament sporit a forței de muncă și a capacităților de producție.Un efect deosebit l-a avut preocu- ' parea pentru întărirea rîndurilor organizațiilor de partid de pe șanz tiere, mai ales a acelora de la obiectivele de maximă importanță. Organele și organizațiile de partid au fost îndrumate și sprijinite să cunoască bine oamenii, pe cei care au perspectiva de a fi primiți in partid, să se ocupe de pregătirea lor multilaterală, atrăgîndu-i în diverse acțiuni pe baza unor sarcini concrete, orientindu-i spre urmarea unor ■ cursuri adecvate în cadrul învățămîntului politico-ideologic, reparti- zînd sarcini unor comuniști cu experiență pentru a se ocupa sistematic de buna lor pregătire politică și profesională. Asemenea acțiuni au avut ca urmare întărirea neîncetată a organizațiilor de partid. în ultimii trei ani, de pildă, au fost primiți în partid peste 1 400 muncitori, maiștri, tehnicieni și ingineri constructori. în prezent, în unitățile de construcții din județ activează 186 de organizații de bază și 30 de comitete de partid — structură care este supusă mereu transformărilor ca urmare a ădaptării ei operative la schimbările ce intervin in viața și activitatea șantierelor — care cuprind în rîn- durile lor peste 11 000 de comuniști. Această uriașă forță s-a dovedit capabilă, prin exemplul său înaintat, prin unirea eforturilor celor peste 40 000 de constructori în lupta pentru realizarea investițiilor, de însemnate realizări. Astfel, pe primii trei ani ai cincinalului s-au realizat .aproape 60 miliarde lei investiții, dîndu-se in circuitul economic 461 obiective și capacități, cum ar fi instalațiile de la Combinatul petrochimic Midia, noua oțelărie și forjă la întreprinderea mecanică de utilaje Medgidia, extinderea capacităților la întreprinderea „Energia", I.P.L. Constanța, I. M. Navală. în agricultură s-au amenajat pentru irigații 41 700 ha, s-au efectuat lucrări pentru combaterea eroziunii solului, au fost puse în funcțiune moderne complexe zootehnice și alte obiective. în anul 1983 s-a realizat volumul cel mai ' mare de investiții din istoria județului Constanța, ceea ce dă garanția că planul de investiții al actualului cincinal va fi îndeplinit și depășit.Deși importante, asemenea realizări nu pot justifica existența unor deficiențe din activitatea noastră. Realitatea arată că, dacă am fi evitat la timp apariția unor neajunsuri, realizările ar fi fost mult mai mari. Așa se face că deși anul trecut planul la investiții a fost depășit cu peste două miliarde de Iei, cel de puneri in funcțiune n-a fost realizat. Avem, de asemenea, multe o-

blective, îndeosebi în agricultură, la care termenele de finalizare n-au fost respectate, operîndu-se mereu reprogramări de la o etapă la alta. Nereallzarea la timp a acestor obiective, ca și alte lipsuri manifestate în a.ctivitatea comitetului județean de partid, concretizate într-un stil de muncă defectuos, in ceea ce privește realizarea investițiilor din agricultură, în orientarea activității organelor și organizațiilor de partid spre obiectivele majore, în a le ajuta în îndeplinirea sarcinilor ce le reveneau, au făcut obiectul unor critici severe din partea conducerii partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a activității noastre in acest domeniu, a rezultatelor obținute anul trecut în agricultură. A- naliza exigentă făcută de conducerea partidului ne-a obligat să ne reexaminăm atent, printr-un puternic spirit autocritic, întreaga activitate și să luăm măsuri hotârîte ca pe viitor asemenea lipsuri»,» să nu se mai repete,. ca rezultatele din agricultura județului să fie’pe măsura condițiilor create, a investițiilor acordate de stat în acest scop.Sarcina principală pușă .îiL.jjați noastră de conducerea partidului în domeniul investițiilor o constituie punerea în funcțiune la termen a tuturor obiectivelor planificate pe acest an. Avînd permanent in atenție această sarcină, organele și organizațiile de partid au situat in centrul muncii politico-organizatorice măsurile dezbătute și adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., la începutul acestui an, privind perfecționarea sistemului do aplicare a acordului global in construcții montaj, prin preluarea lucrărilor in antrepriză. Ele acționează, prin toate formele muncii politico-organizatorice, pentru a asigura înfăptuirea exemplară a acestor reglementări, de deosebită însemnătate pentru generalizarea în condiții optime a acordului global, sprijinind măsurile cu caracter organizatoric ce se impun, asigurînd întărirea răspunderii fiecărui om al muncii, a fiecărei formații de lucru, a fiecărui colectiv față de propria activitate, executarea unor lucrări de înaltă calitate, respectarea și reducerea consumurilor normate de materiale, energie și combustibil. în același timp, urmărind prin munca politică să facem larg cunoscute spiritul, conținutul reglementărilor amintite, să determinăm o înțelegere superioară a legăturii strînse a veniturilor, a retribuțiilor cu rezultatele concrete obținute în producție. Am acționat și vom acționa ca întreaga muncă politico-educativă desfășurată de organele și organizațiile de partid să determine în rindul comuniștilor, al tuturor constructorilor o atitudine nouă față de muncă, față de executarea la timp și de bună calitate a lucrărilor, într-un cuvint față de realizarea programului de investiții, să contribuie la traducerea exemplară în faptă a măsurilor adoptate de Comitetul Politic Executiv cu privire la- perfecționarea activității pe șantierele de investiții, a indicațiilor și cerințelor formulate de secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Rezultatele de ansamblu obținute în realizarea programului-de investiții constituie pentru noi un temei de a perfecționa experiența dobindi- tă pină acum, de a acționa și mai intens in acest ari pentru creșterea răspunderii individuale și colective în rindul comuniștilor, al tuturor constructorilor pentru cultivarea unei atitudini înaintate față <Jde muncă, imprimarea spiritului revoluționar în activitatea fiecărui activist, comunist și om al muncii, în așa fel încît să ne mobilizăm și mai intens forțele pentru ca și în domeniul investițiilor, ca și în celelalte sfere de activitate să dobîndim succese cît mai mari în cinstea celei de-a 40-a aniversări a revoluției de eliberare socială și națională,’ antifascistă și ant.iimperialistă și a Congresului al XIII-lea al partidului.

Primire la primul ministru al guvernuluiPrimul ministru al G.uvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Constantin Dăscălescu, a primit, vineri, pe Gerhard Schiirer, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comisiei de Stat a Planificării din Republica Democrată Germană.Cu prilejul primirii a fost relevată hotărirea comună de a se acționa consecvent pentru lărgirea și diversificarea relațiilor economice și a schimburilor comerciale, precum și a colaborării pe termen lung dintre țările noastre, în spiritul hotărîrilor și înțelegerilor convenite cu ocazia întîlnirilor șl convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășul Erich Honecker, secretar general al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, președin

tele Consiliului de Stat al Republicii Democrate Germane.La primire a participat tovarășul Ștefan Bîrlea, președintele Comitetului de Stat al Planificării. A fost de față Siegfried Bock, ambasadorul Republicii Democrate Germane la București.
★Tovarășul Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului, a primit, vineri, pe Rudolf Heinze, vicepreședinte al Comisiei de Stat a Planificării din R.D. Germană, membru al delegației acestei comisii, aflată în vizită în țara noastră.Cu acest prilej au fost examinate posibilitățile existente pentru dezvoltarea continuă a relațiilor economice și a schimburilor comerciale bilaterale, precum și o serie de aspecte privind dezvoltarea cooperării între organele de planificare din țara noastră și R. D. Germană.

FAPTE, REALIZĂRI DE PE CUPRINSEI PATRIEI, 
RELATATE DE CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

CARNET COTIDIAN
■ De Io începutul anului și pînâ 

in prezent, in județul Cluj au fost 
construite și date în folosință a- 
proape 250 noi apartamente. De re
marcat este faptul că, începind din 
anul 1950 și pină acum, patrimoniul 
locativ al județului s-a îmbogățit 
cu 173 250 apartamente realizots 
din fondurile statului și fondurile 
proprii ale populației, din acestea 
aproape 107 000 locuințe fiind con
struite după anul 1965. încă o ci
fră revelatoare : 62 000 de aparta
mente sînt construite în noile car
tiere „Grigorescu", „Gheorgheni", 
„Mănăștur”, „Zorjlor", „Mărăști" 
din municipiul Cluj-Napoca.

■ Prin destoinicia lucrătorilor 
întreprinderii județene de construc
ții montaj Vaslui, în municipiul re
ședință de județ se află intr-un 
înaintat stadiu de construcție o 
nouă școală cu 16 săli de clasă, 
mai multe laboratoare și cabineta. 
Este al doilea edificiu de învăță- 
mînt ce se va pune la dispoziția 
copiilor din noul cartier Gară al 
municipiului.

■ In cadrul acțiunii 3-R, colecti
vul întreprinderii de osii și boghiuri 
din Balș, județul Olt, înscrie rezul
tate meritorii. Astfel, din capetele 
de blumuri rămase de la debitarea 
osiilor se realizează acum diferite 
repere necesare aparatului de ru
lare al boghiurilor turnate și suda
te. Acțiunea 3-R vizează și alte mo
dalități de creștere a eficienței e- 
conomice. De pildă, în acest an se 
vor revalorifica peste 1 100 tone 
metal, comparativ cu numai 700 
tone în anul trecut,

■ Cooperativa meșteșugărească 
„Muncă și producție" din munici
piul Slobozia a organizat noi secții 
de prestări servicii. Pe șoseaua 
Brăilei nr. 1 s-a deschis atelierul

de argăsit, tăbăcit și înnobilat piei 
de orice specie animalieră, iar in 
cadrul complexului „Arta modei" 
s-au organizat noi unități de arti
zanat, remaiat, stopat și un atelier 
de ceaprazărie. Toate aceste secții 
reprezintă tot atîtea noutăți pentru 
locuitorii municipiului Slobozia și 
județului Ialomița.

■ La parterul noilor blocuri de 
locuințe din zona centrală, precum 
și din cartierele Dunării și Rahovei 
din orașul Roșiori de Vede, se află 
in curs de amenajare unități comer
ciale cu o suprafață totală de 3 500 
metri pătrați.

■ Oamenii muncii de la între
prinderea de construcții nave și u- 
tilaj tehnologic din Tulcea, odată 
cu construcția noilor vapoare de 
15 000 tdw, de 7 500 tdw și a na
velor de pescuit în Marea Neagră 
se preocupă și de asimilarea în fa
bricație a unor piese de schimb 
pentru alte tipuri de vapoare. Nu
mai în acest an au asimilat sau 
sînt în curs de asimilare 350 de re
pere, iar valoarea acestor piese în
sumează aproximativ 12 milioa
ne lei.

■ Pentru îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și de viață, Uniu
nea județeană Covasna a coope
rativelor meșteșugărești a amenajat 
pentru membrii cooperatori cite o 
microcantină in municipiul Sfîntu 
Gheorghe și la Malnaș, care vor 
fi date în folosință foarte curind. 
Uniunea are o puternică gospodă- 
rie-anexă, în continuă dezvoltare. 
La ora actuală, această gospodă
rie dispune de 500 oi, 350 miei, 150 
porci și peste 560 iepuri. O parte 
din produsele gospodăriei va fi 
valorificată de aceste microcantine.

DIN TARILE SOCIALISTE

U.R.S.S.
Centrale nucleare de mare capacitateftecent, a fost dat în funcțiune primul grup energetic al centralei nucleare Ignalinskaia, aflată in construcție în R.S.S. Lituaniană. Puterea instalată a reactorului este de 1,5 milioane kilowați — cea mai mare realizată pină acum în Uniunea Sovietică și pe plan mondial. Centrala este prevăzută să aibă in final patru reactoare cu o capacitate to

tală de șase milioane de kilowați. Pentru a se obține o asemenea cantitate de energie de la o termocentrală ar fi fost necesare 8 000 de tone de cărbuni pe zi!în prezent, în Uniunea Sovietică se desfășoară o acțiune de sporire a puterii instalate a centralelor nucleare. Astfel, la centrala Leningradskaia

și Ia alte centrale nucleare au fost date in exploatare agregate de cite un milion de kW fiecare. în curs de a- plicare se află programul privind extinderea și construirea de noi centrale nucleare, — de pildă, centralele Rostovskaia, Iujno- Ukrainskaia, Balakov- skaia, Smolenskaia, Hmelnițkaia, Kalinin- skaia.
R.P. BULGARIA

Electronica și agriculturaîntreprinderea „Ze- na“ din orașul Tolbu- hin a început să se specializeze în fabricarea de dispozitive electronice pentru mașinile agricole. Ca rezultat al colaborării colectivului întreprinderii cu Institutul de radioelectronică din Sofia, în cadrul căruia a fost creată o secție denumită „Electroni- zarea mașinilor agricole", au fost realizate o serie de sisteme electronice pentru

controlul automat al funcționării acestor mașini. Astfel, sistemul „USAK" controlează automat componentele rotative ale mașinilor agricole ; orice abatere de la regimul normal de lucru este indicată prin semnale luminoase și sonore. Au fost realizate cîteva versiuni ale acestui sistem, ultima dintre ele. bazată în întregime pe circuite integrate, garan- tind o Nnaltă pre

cizie a controlului. Sistemul „KEDR" este destinat semănătorilor. Fiecare canal pentru semințe este echipat cu un fotocaptor. Acesta transmite semnale blocului central, care verifică dacă semănătoarea funcționează normal, respectiv, dacă într-un răstimp determinat seamănă numărul necesar de boabe. în caz că mașina se abate de la norma fixată, operatorul este informat imediat.
R.S. CEHOSLOVACĂ
Valorificarea energeticăSpecialiștii Institutului de ' geofizică al Academiei cehoslovace de științe au elaborat o hartă a surselor de ape termale utilizabile în scopuri energetice de către econo-: mia națională. Pe baza ei a început punerea în valoare a acestei surse de energie, îndeosebi în zona din vecinătatea Dunării unde, la adîncimea de 2 500 m, au fost depistate mari rezerve de ape termale, cu o temperatură de a- proape 100 de grade.Potrivit aprecierilor ^făcute, rezervele exis-

tente în această pot furniza1 500 de litri de apă caldă pe secundă utilizabilă în scopuri industriale, pentru încălzirea locuințelor și a altor obiective. De fapt, căldura din a- dîncuri a început să fie folosită ca o importantă sursă de e- nergie de către mai multe orașe din Slovacia, unde apele termale dau. în fiecare oră, peste 700 000 litri de apă caldă. Intrucît temperatura apelor termale variază de la o sursă la alta, utilizările lor practice sînt•

a apelor termalezonăaproape diferențiate, fierbinți sîntși ele Cele mai folosite pentru încălzirea locuințelor și a serelor ; cele mai puțin calde au utilizări medico-terapeu- tice pentru cure balneare sau pentru a- menajarea de mici lacuri artificiale, cu diferite destinații.Specialiștii au calculat că numai 20 de izvoare de apă termală din Slovacia, cu un debit de 288 litri pe secundă, permit economisirea a 53 000 tone de combustibil convențional pe
ȘTIRI SPORTIVE

Mureș or§anizarea Comitetului județean Mureș al P.C.R., Academiei de Științe Sociale și Politice șl Comisiei naționale de demografie, la Tirgu Mureș a avut loc simpozionul științific interju- dețean cu tema : „Populație și dezvoltare socială", la care au prezentat comunicări, în plen și , pe secțiuni, activiști de partid și de stat, cadre didactice Universitare, economiști, medici și sociologi din județple Cluj, Harghita, Covasna, Bistrlța-Năsăud, Mureș, precum și experți din cadrul Centrului demografic O.N.U. din București. (Gheorghe Giurgiu).

Buzău comuna Pîrscov,unde la 13 septembrie 1884 s-a născut unul dintre cei mai mari scriitori buzoieni, Vasile Voicu- lescu, a avut loc, în organizarea Bibliotecii județene și a Centrului județean de librării, lansarea primei cărți apărute in preajma centenarului și intitulate „Pe urmele lui Vasile Voiculescu". Dialogul fructuos dintre autorul cărții — poetul și publicistul buzoian Florentin Popescu — și numeroșii participanți la această manifestare omagială a fost urmat de un program de recitări și muzică din lirica voiculesciană, susținut de artiștii amatori din comună. Cu

același prilej a fost vernisată și expoziția documentară „Contribuții la biografia lui Vasile Voiculescu". (Stelian Chiper).
Vîlcea ka așezămintele culturale din localitățile Horezu și Tomîșani a avut loc o sultă de manifestări in cadrul celei de-a noua ediții a complexului de acțiuni sub genericul „Pridvor vilcean". Atît la reuniunea asociației creatorilor populari, cît și în sesiunea de comunicări pe tema „Valori ale culturii populare din Vîlcea", la care au luat parte membrii asociației folcloriștilor și etnografilor vil- ceni, s-a insistat cu precădere asu

Duminică 18 martieDe la agențiile Loto-Pronosport se mai pot procura numai astăzi bilete cu numerele alese de participant! pentru tragerea Loto- 2 de duminică 18 martie 1984. Se reamintește că un bilet costă numai 10 lei și poate fi completat cu o variantă achitată sută la sută sau cu patru variante achitate in cotă de 25 la sută; indiferent de cota jucată, fiecare bilet are drept de

TRAGEREA LOTO 2 participare la toate cele trei extrageri cu un total de 12 numere din 75 posibile. Cîștigurile maxime pe o variantă, respectiv un autoturism „Dacia 1 300“ sau suma de 50 000 Iei, pot fi obținute și pe biletele achitate 25 la sută, în cazul în care la categoria respectivă nu se omologhează cîștiguri pe bilete achitate sută la sută. Astăzi este . ultima zi de participare.

BOX. Competiția internațională de box „Centura de aur" a continuat, vineri, Ia Palatul sporturilor din Capitală, cu reuniunile semifinale. Iată rezultatele înregișțrațe: cocoș: K. Ta- kami (Japonia) l-a întrecut la puncte, pe M., F.inățan (România) ; R. Echevarria (Cuba) învinge la puncte pe A. Terendors (R. P. Mongolă) ; semimijlocie : R. Obreja (România) învinge prin abandon în repriza a Il-a pe M. Mihalache ; J. Hernandez (Cuba) cîștigă la puncte în fața lui M. Ciobotaru ; semi- muscă : D. Șchiopu (România) învinge prin abandon in repriza a III-a pe E. Geafar (România) ; Pak En Ham (R.P.D. Coreeană) dispune la puncte de V. Iordache (România) ; semiușoară : E. Nerguim (R. P. Mongolă) cîștigă prin neprezentarea lui V. Ioana (România), accidentat ; P. Stoiu (România) cîștigă prin neprezentarea lui R. Otgonbaiar (R. P., Mongolă) ; mijlocie : D. Maricescu (România) întrece la puncte pe x

H. Hordih (Siria) ; I. Petrescu (România) dispune la puncte de D. Senciuc (România) ; muscă : C. Tițoiu (România) întrece prin abandon pe A. Algin (Turcia) ; Kum Zu En (R.P.D. Coreeană) b.p. Segawa (Japonia) ; pană : Je En Cir (R.P.D. Coreeană) b.p. Rivera (Cuba) ; V. Miroșnicenko (U.R.S.S.) cîștigă prin neprezentarea lui Blagoev (Bulgaria); ușoară : M. Fulger b.p. FI. Țircom- nlcu ; M. Gruescu se califică în finală prin neprezentarea lui I. Dra- gomir ; mijlocie mică : Gh. Simion b.p. N. Balaban ; A. Somonin (U.R.S.S.) cîștigă prin neprezentarea lui E. May (Polonia) ; semigrea : E. Misiak (Polonia) întrece prin abandon pe G. Donici ; S. Lakomiak (Polonia) cîștigă prin abandon la F. Pam- fil ; grea: Gh. Preda b.p. D. Răcaru; M. Paisz întrece prin abandon pe P. Golumbeanu ; supergrea : T. Pirjol b.p. B. Chionesse (Italia) ; A. Luk- stin (U.R.S.S.) b.p. J. Gonzales (Cuba).
j

(Urmare din pag. I)la plenara Consiliului Național al Oamenilor Muncii, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta că astăzi, pe piața internațională, produsele românești se in- tilnesc cu produse din zeci de țări și, normal, cumpărătorii Te aleg pe cele care le convin cel mai mult din toate punctele de vedere. Secretarul general al partidului ne cerea să realizăm produse de o calitate ire- ptoșabilă, despre care să se poată spune că sînt rodul muncii constructorilor socialismului din România, proprietari și producători, oameni care știu că muncesc pentru ei și sînt hotăriți să fabrice numai lucruri de foarte bună calitate. Problema calității, încheie interlocutoarea noastră, este o problemă de conștiință ; calitatea producției este o măsură a spiritului revoluționar care animă colectivul.

dau un exemplu : astă-iar- nă vine un tovarăș mai tî- năr cu o falcă in cer și una in pămînt și-mi spune că a înghețat pentru că a călătorit într-un troleibuz cu o ușă defectă care a stat deschisă tot timpul. „Dar servomotorul ușii nu l-ai bobinat tu ?“ — l-am întrebat. A deschis ochii mari și n-a mai zis nimic. La asta nu se gin- dise. De atunci, se gîn-

muncă și viață a colectivului. Comitetul nostru de partid a inițiat o seamă de acțiuni urmărind sensibilizarea maximă a tuturor față de problemele calității : în fiecare organizație de bază am avut o adunare generală consacrată calității ; în ianuarie, aceeași problemă s-a aflat Ia ordinea de zi in toate cele 44 de cercuri de învăță- mînt politico-ideologic ;

am discutat lucrurile pe toate fețele, am spus lucrurilor pe nume, concret. Rezultatele s-au văzut chiar -de a doua zi. La noi sînt grupe de comuniști, formate din cei mai buni muncitori, care urmăresc producția fază cu fază, din punctul de vedere al calității. Ei creează o opinie de masă pentru calitate, fac „educația pentru valoare" — cum îi spun eu.
„BĂTĂLIA PENTRU CALITATE NE ANGAJEAZĂ PE FIECARL„“

dintre tovarășii săi. Să înțeleagă fiecare că producția de calitate este o problemă de demnitate, de e- tică a întregului colectiv și a fiecăruia în parte. Conștiință care se dobîndește, hotărîtor, în procesul ridicării calificării. Instruirea și educarea permanentă a forței de muncă sint o instruire și educare pentru calitate. Pe bună dreptate, recenta hotărîre ne cere să acționăm cu maximă răspundere pentru a ridica gradul de pregătire, de competență al tuturor, de la muncitor la director, la nivelul exigențelor competitivității.
★

— Calitatea... sint oamenii — ne spusese și muncitorul Sclim Henve, de la I.M.E B. în primul rînd, pentru că este un rezultat și al muncii politice de masă ; apoi pentru că este un indicator concret, foarte exact al nivelului de conștiință dintr-o echipă sau un atelier sau o secție. Și al relațiilor de acolo, al atmosferei care domnește în formație. La noi, fiecare știe și de ceface un lucru, nu este doar un executant. Să vă

dește mai mult la de ce.Opinia inginerului Iuliu Hosu, de la aceeași uzină, este tranșantă :— într-un fel sau altul, calitatea fiecărui produs se repercutează in calitatea vieții celui care l-a fabricat, ca în exemplul dinainte. Mai devreme sau mai tîrziu, într-un fel sau altul, te intilnești cu rezultatul propriei tale munci, te intilnești cu propria-ți conștiință. Să dau și eu un exemplu : auzi cînd și cînd că un rebut riu se datorează neglijenței sau superficialității, ci... S.D.V.-u- rilor care nu corespund. Dar... S.D.V.-urile nu sint executate tot la noi ? Nu au încorporată conștiința oamenilor muncii de la I.M.E.B. ? Calitatea se naște la interferența dintre nivelul tehnico-economic al uzinei și atitudinea față de

întreprinderea editează lunar un „buletin al calității" ; avem in fiecare secție o „vitrină a calității", cu produse excepționale și produse necorespunzătoare, vitrină care întreține, și ea, un climat de ordine și disciplină.— Să adăugăm — ne propune maistrul Gheorghe Nica — munca de la om la om a celor mai buni muncitori, maiștri și ingineri, exemplul personal. Acesta este hotărîtor. Aici mai avem de muncit ! Dai tu însuti lucru de bună calitate. atunci poți să ceri tuturor. Și cînd le ceri ești ascultat. Important este să creezi un curent de opinie pentru calitate. Nu de mult, un beneficiar ne-a înapoiat un motor important, cu defecte. Am organizat o adunare de partid în secția respectivă,

Și se constituie ca modele ; pentru că nimic nu e- ducă mai bine ca modelul.Este și opinia lui Alexandru Lăstun, secretar cu probleme organizatorice al comitetului de partid de la I.C.T.B. :— Valoarea .exemplului este neprețuită. Hotărirea Comitetului Politic Executiv subliniază că, pină la urmă, calitatea producției este determinată de calitatea oamenilor, ceea ce înseamnă că oamenii care dau o producție de bună calitate, oamenii pătrunși de o înaltă conștiință muncitorească sînt datori , să aducă întregul colectiv la nivelul lor. Ei trebuie să fie reperele noastre de conștiință ; să acționăm in așa fel incit flecare om al muncii să se raporteze necontenit la cei mai buni

...Aici, pe dealul Cotro- cenilor — unde mii și mit de bărbați și femei muncesc în două întreprinderi reprezentative pentru nivelul atins astăzi de către industria românească — o inscripție ne reamintește că ne aflăm pe locurile unde, cu aproape 74 de ani în urmă, Aurel Vlaicu a făcut să se înalțe primul avion românesc. Să mai vorbim despre calitatea acestuia ? Inutil ! Să subliniem, mai degrabă, altceva : această alăturare este, desigur, întîmplătoa- re ; dar nu sînt întîmplă- toare dragostea pentru tehnică a romârtilor, voința lor de a fi printre primii în lume, capacitatea de a produce la nivelul tehnicii mondiale. Avem în această privință o moștenire care obligă 1

pra condițiilor și modalităților de care depinde promovarea valorilor creației populare în cultura contemporană. (Ion Stanciu).
Argeș A fost un b°sat program unitar al principalelor activități de cunoaștere și respectare de către elevi și studenți aregulamentelor școlare și legilor statului. Pînă Ia sfîrșitul anului, înunitățile școlare se organizează numeroase dezbateri, concursuri,

mese rotunde privind acțiunile ce trebuie întreprinse de către cadrele didactice, părinții copiilor, alți factori educaționali pentru educarea elevilor în spiritul normelor de conviețuire socială, de întărire a ordinii și disciolinei in școală și in afara școlii. (Gheorghe Cîrstea).
Bihor Muzeul Țării Crișu- rilor din Oradea a fost redeschisă secția de naturale. îmbogățită, expoziția permanentă a secției prezintă tot ceea ce întrunesc mai sugestiv și reprezentativ flora și fauna Țării Crișurilor. (loan Laza).
Teleorman, In organizarea cabinetului județean pentru activi

tatea ideologică și politico-educativă, la Alexandria a avut loc o dezbatere cu tema : „Realizarea unei agriculturi intensive, moderne, de inaltă productivitate — obiectiv fundamental al politicii Partidului Comunist Român". Au participat activiști de partid și de stat, cercetători științifici din București, propagandiști din învățămîn- tul politico-ideologic de la sate. (Stan Ștefan).lași Pa'atu^ Culturii dinIași s-a deschis o nouă expoziție de lucrări de artă plastică primite de Muzeul de artă de la diferiți donatori. (Manole Corcaci).

Alba La Galeriile de artă din municipiul Alba lulia a fost deschisă o expoziție de artă plastică prezentată de studioul de arte plastice al armatei. Sînt exnuse lucrări de pictură, grafică și sculptură realizate de’ membri ai Uniunii artiștilor plastici care a"tivează în cadrul studioului amintit. (Ștefan Dinică).Arad Contlnuînd o frumoasă tradiție, Muzeul județean Anad a organizat o nouă seară muzeală, dedicată de această dată personalității gînditorului progresist și militantului Vasile Goldiș. (Tristan Mihuța).
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Acțiuni și luări de poziție
ORIENTUL MIJLOCIU

pentru oprirea cursei înarmărilor
o Pentru convocarea unei conferințe internaționale privind 
Orientul Mijlociu 9 Lucrările Conferinței de Ia Lausanne 

asupra dialogului în Liban 9 Situația la Beirut

Mesaj transmis Conferinței de Ia Stockholm
STOCKHOLM 16 (Agerpres). — „Sperăm că participanții la Conferința 

de la Stockholm pentru măsuri de încredere și de securitate și pentru 
dezarmare vor elabora măsuri care să deschidă calea spre restabilirea 
și întărirea climatului de încredere și înțelegere reciprocă pe continent 
și care să contribuie la reducerea pericolului de confruntare nucleară. 
Aceste măsuri sînt așteptate de oamenii muncii din întreaga lume" - se 
arată într-un mesaj transmis forumului general-european din capitala 

t suedeză de către Comitetul internațional al sindicatelor pentru pace și 
1 dezarmare (așa-numitul „Comitet de la Dublin").

în numele sindicatelor din cele 15 țări europene care fac parte din 
acest comitet, în document se exprimă îngrijorarea în legătură cu propor- 

( țiile cursei înarmărilor și speranța că negocierile ce au loc în cadrul 
Conferinței de la Stockholm se vor încheia cu rezultate concrete.

Poziția guvernului belgian privind desfășurarea 
noilor rachete nucleare. BRUXELLES 16 (Agerpres). — Pregătirile pentru desfășurarea de rachete nucleare americane cu rază medie de acțiune în Belgia continuă, dar „semnalul** de trecere efectivă la instalarea lor nu a fost încă dat, a declarat ministrul afa- .cerilor externe al acestei țări, Leo Tindemans, informează agenția France Presse.

Într-un interviu radiodifuzat, Tindemans a relevat că guvernul său „trebuie să facă încă o analiză a situației1*, înainte de a lua o ho- tărîre in legătură cu aceasta.După cum se știe, pe teritoriul Belgiei urmează să fie amplasate, lncepind din 1985, 48 de rachete americane de tip „Cruise11.
Declarația Sindicatului 

unit al inginerilor 
și tehnicienilor din Franțaț PARIS 16 (Agerpres). — Intr-o ■ declarație dată publicității la Paris, Sindicatul unit al inginerilor și tehnicienilor din Franța sprijină propunerea mișcării franceze pentru pace „Apelul celor 100“ de a se organiza în capitala Franței, la 24—25 martie, o reuniune internațională a reprezentanților intelectualității care se pronunță pentru pace și dezarmare. Documentul, re- levind pericolele economice, politice și sociale ale escaladării cursei înarmărilor, arată că, anul trecut, 25 la sută din alocațiile . bugetare ale statelor industrializate occidentale au fost cheltuite in scopuri militare, iar aproximativ 33 la sută din potențialul industrial și științi- i fie al acestora este ocupat în sfera ' realizării diferitelor programe militare.

*

0 largă acțiune 
în Canada — 

„semnăturile pentru pace 
și dezarmare"

OTTAWA 16 (Agerpres). — tn 
orașul Toronto a fost inițiată o 
campanie de colectare de semnă
turi pe o petiție impotriva cursei 
înarmărilor, pentru dezarmare șl 
pace. Inițiatorii acestei acțiuni — 
un grup de organizații obștești care 
se pronunță impotriva războiului 
șt in favoarea dezarmării — au 
precizat că scopul acestei campanii 
îl constituie mobilizarea opiniei 
publice la lupta impotriva experi
mentării pe teritoriul canadian a 
rachetelor nucleare americane de 
croazieră, pentru transformarea Ca
nadei intr-o zonă liberă de arme 
nucleare și pentru adoptarea neîn- 
tirziată a unor măsuri care să 
ducă și să elimine pericolul 
clear.

NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a trimis guvernelor interesate scrisori in care a propus ca cel mai tîrziu pînă la 30 aprilie să-și facă cunoscută părerea in legătură cu problema convocării unei conferințe internaționale privind Orientul Mijlociu — se .arată într-un raport difuzat la O.N^Uț.CAIRO 16 (Agerpres). — Consultările egipteano-palestiniene nu au încetat nici un moment — a declarat Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, intr-un interviu acordat revistei „AI Watan Al Arabi**, citată de agenția M.E.N. El a exprimat sprijinul față de abrogarea acordului libanezo-israelian. Arafat a cerut, totodată, convocarea unei conferințe internaționale — la Geneva sau sub egida O.N.U. — pentru rezolvarea crizei din Orientul Mijlociu — menționează ziarul.BERNA 16 (Agerpres). — Lucrările Conferinței de la Lausanne asupra dialogului în Liban au continuat, vineri, prin activitatea a două comisii de lucru, la nivel de exnerți, însărcinate cu elaborarea proiectelor documentelor comune finale, ce urmează a fi discutate . și, posibil, supuse a- probării la ședința plenară de sîmbă- tă. Agenția France Presse estimează că, între altele, sînt avute in vedere măsurile de securitate care urmează să fie luate imediat în Liban și reformele sistemului politic.Lucrările comisiilor de lucru au fost precedate de o serie de noi contacte bilaterale neoficiale între președintele Libanului, Amin Gemayel,

și liderii tuturor delegațiilor, la majoritatea dintre ele asistind și observatorul sirian prezent la conferință, vicepreședintele Abdel Halim Khad- dam.Potrivit unei declarații a purtătorului de cuvint guvernamental libanez, Michel Samaha, convorbirile din cadrul Conferinței asupra dialogului în Liban înregistrează progrese.BEIRUT 16 (Agerpres). — Comitetul militar cvadripartit libanez, alcătuit din delegați ai forțelor fidele președintelui Amin Gemayel și ai milițiilor șiite, druze și creștine, a examinat toate problemele politice și de securitate in vederea definirii modalităților de aplicare a încetării focului in capitală, s-a aflat din sursă militară libaneză, potrivit agențiilor France Presse și M.E.N. Au fost discutate în principal modalitățile de staționare a observatorilor pe linia frontului și de dezangajare a forțelor in zona muntoasă. Viitoarea ședință a comitetului va avea loc sim- bătă, menționează agențiile.BEIRUT 16 (Agerpres). — Tirurjle violente de artilerie dintre sectoarele de est și de vest ale Beirutului, înregistrate noaptea, în cursul zilei de vineri au slăbit in intensitate — informează agențiile internaționale de presă.Duelurile de artilerie și exploziile din timpul nopții — primele de o intensitate sporită de la anunțarea încetării focului, , convenită la 13 martie, de participanții la Conferința asupra dialogului în Liban — a obligat un mare număr de locuitori ai Beirutului să rămînă în adăposturi aproape întreaga noapte.

In sprijinul revenirii 
la politica de destindere 

și largă cooperare 
europeană și internaționalăVIENA 16 .(Agerpres). — Austria și Iugoslavia iși exprimă îngrijorarea față de încordarea relațiilor dintre Est și Vest — se arată in declarația transmisă de agenția Ta- niug la încheierea vizitei oficiale efectuate în Austria de Mika Șpiliak, președintele Prezidiului R.S.F.I. Cele două țări, se subliniază in context, se declară gata să contribuie, împreună cu alte state, la depășirea actualei situații și revenirea la politica de destindere și la o mai largă cooperare europeană și internațională bazată pe egalitate. Părțile relevă, totodată, necesitatea unor acțiuni politice realiste, pozitive pe plan internațional, în scopul soluționării dificultăților pe care le întîmpină îndeosebi țările în curs de dezvoltare ca urmare a crizei economice și financiare existente pe plan mondial.

varșovia, CONFERINȚA*NAȚIONALA A DELEGAȚILOR 
LA CONGRESUL AL' IX LEA AL P. M. U. P.VARȘOVIA 16. — Trimisul Agerpres, Gh. Ciobanu, transmite : La Varșovia s-au deschis, vineri, lucrările Conferinței Naționale a delega- ților care au participat la Congresul al IX-lea, extraordinar, al Partidului Muncitoresc Unit Polonez. Pe ordinea de zi a conferinței au fost înscrise prezentarea Raportului Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P. și o informare a Guvernului R P. Polone. Comitetul Central al P.M.U.P. va supune

conferinței spre aprobare șase documente.La primul punct al ordinii de zi, Wojciech Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., a prezentat Raportul Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P. consacrat aprecierii drumului parcurs de la Congresul al IX-lea șl sarcinilor pe perioada pină la al X-lea Congres al partidului.Lucrările conferinței continuă.
„Apărarea vieții, asigurarea dezvoltării copiilor 

— cea mai acută proMcmă socială 
a țărilor în curs de dezvoltare46

O declarație a directorului Organizației Mondiale a Sănătății 
pentru Asia și Pacific l

MANILA 16 (Agerpres). — ln-

AGENȚIA FRANCE PRESSE : O economie 
greu încercată așteaptă rezultatele încetării focu’ui

IJ -—. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
j pentru pace, împotriva războiului termonuclear

LISABONA : Crearea organizației „Ziariștii

LISABONA 16 (A-
. gerpres). — La Lisa- i bona a fost creată or- 
! ganizațla antirăzboini- 
Ț că „Zia/rlștii pentru j pace, impotriva răz- 1 boiului termonuclear", i care iși va concentra 
? eforturile in direcția ț intensificării luptei i pentru pace, impotriva 
J escaladării cursei în- 1 armărilor și, in primul

rind, a celor nucleare, 
pentru înfăptuirea de
zarmării. promovarea 
și consolidarea destin
derii internaționale.

Noua organizație se 
pronunță, de aseme
nea, pentru transfor
marea Peninsulei Ibe
rice intr-o zonă liberă 
de arme nucleare.

Agravarea situației

re-
nu-

.u

Internaționale, perico
lul crescind al unei 
catastrofe termonu
cleare și teoria absur
dă a unui conflict ter
monuclear limitat pro
voacă îngrijorarea se
rioasă a întregii opinii 
publice portugheze, se 
arată intr-un docu
ment adoptat la con
stituirea organizației.

Puternic încercate ca urmare a 
crizei politico-economice și a răz
boiului, numeroase sectoare de pro
ducție ale economiei libaneze se 
află in stare de paralizie totală, de 
la ultima serie de lupte care au în
ceput la 2 februarie. Libanul nu s-a 
aflat niciodată mai mult decit acum 
pe marginea prăpastiei. Activitatea 
economică este redusă la mai puțin 
de 25 la sută din capacitatea de 
producție, portul și aeroportul in
ternațional din Beirut — adevărați 
plămini economici ai țării — sînt 
închise de mai bine de o lună. 
Uzine, îndeosebi in sudul Beirutu
lui, au fost distruse, in • timp ce 
altele lucrează la jumătate sau un 
sfert din capacitatea lor de produc
ție. Peste 80 la sută din muncitorii 
sectorului industrial sînt in șomaj

forțat șl 35 la sută din uzine au fost 
complet distruse. In zona indus
trială Chouelfat, din sudul Beiru
tului, care numără o sută de uzine, 
14 000 de persoane sînt fără lucru. 
O parte a acestor întreprinderi, 
care produc bunuri de consum, ați 
fost grav avariate de bombarda
mente și nu-și vor putea relua ac
tivitatea decit peste mai multe săp
tămâni.

Portul capitalei libaneze — care 
de mai mulți' ani și-a pierdut locul 
de principal port al Orientului Mij
lociu — și aeroportul internațional 
Beirut (A.I.B.j sînt închise de 36 
de zile, ducind la reducerea simți
toare a încasărilor din taxele vama
le, care, in vremuri normale, repre
zentau jumătate din veniturile 
globale ale statului.

Consultările electorale 
preliminare din S.U.A.WASHINGTON 16 (Agerpres). — Consultarea electorală preliminară a Partidului Democrat care a avut loc în statul Delaware, în vederea alegerilor prezidențiale din luna noiembrie a.c., a fost cîștigată de fostul vicepreședinte Walter Mondale, care a obținut un număr de sufragii mai mare decit principalul său oponent, senatorul Gary Hart. Potrivit statisticilor transmise de rețeaua de televiziune ABC, după scrutinurile preliminare care au avut loc pînă în prezent, Walter Mondale a obținut sprijinul a 352 delegați la Convenția Partidului Democrat din iulie a.c., de la San Francisco, iar senatorul Gary Hart și-a adjudecat voturile a 229 delegați. Pentru obținerea învestiturii la convenție sînt necesare voturile a 1 967 delegați.

tr-un discurs rostit la Manila. Hi
roshi Nakajima, director al Organi
zației Mondiale a Sănătății pentru 
Asia și Pacific, a declarat că asi
gurarea vieții copiilor reprezintă 
cea mai acută problemă socială a 
țărilor in curs de dezvoltare. Nu 
trebuie să uităm, a spus vorbitorul, 
că cei ce se nasc in prezent vor fi 
tinerii anului 2000 și că sănătatea 
copiilor inseamnă sănătatea viito
rului.

Starea de subdezvoltare face ca 
in țările lumii a treia aproape ju
mătate din persoanele care încetea
ză din viață să fie copii sub cinci 
ani, subnutrițl și afectați de mala
dii cronice, a arătat' Nakajima.

El s-a pronunțat pentru intensi
ficarea eforturilor consacrate asi
gurării vieții copiilor în țările'in 
curs de dezvoltare, prin soluționa
rea cauzelor ce determină o astfel 
de situație și, implicit, pentru de
pășirea handicapului s. 'ezvoltării.

Agențiile de presa

începerea unei noi rundfe 
a negocierilor de la Viena

privind reducerea reciprocă a forțelor armate și armamentelor 
in Europa centralăVIENA 16 (Agerpres). — La 16 martie, la Viena a început o nouă rundă a negocierilor privind reducerea reciprocă a forțelor armate și

armamentelor și măsuri adiacente în Europa centrală. în cadrul ședinței de vineri au luat cuvîntul reprezentanții Poloniei și Marii Britanii.

Apel al C.C. al P.C. 
din ChileBUENOS AIRES 16 (Agerpres). — Intr-un apel dat publicității la Santiago de Chile, C.C; al P.C. din Chile a chemat la intensificarea luptei pentru revenirea țării la un regim civil și o viață politică parlamentară, crearea unui guvern de amplă reprezentare democratică, acestea fiind condițiile necesare pentru edificarea unei noi societăți, democratice. în Chile.Documentul exprimă, totodată, sprijinul P.C. din Chile față de apelul conducerii naționale a Consiliului oamenilor muncii chilieni de a organiza, la 27 mârtie, o „zi de protest național1*.

Evoluții în problema 
cipriotăNICOSIA 16 (Agerpres). — într-un ihtervid acordat postului de radio cipriot, ministrul de externe -al Ciprului, Gheorghios Iacovou, a reafirmat poziția guvernului său cu privire la problema cipriotă, subliniind că aceasta trebuie să fie abordată în continuare în cadrul O.N.U. El a adăugat că sprijinul față de actualele eforturi ale secretarului general al O.N.U. pentru realizarea de progrese pe calea soluționării problemei cipriote a reprezentat elementul esențial al comunicatului publicat la sfîrșitul convorbirilor desfășurate,' recent, la Atena de președintele Spyros Kyprianou.

Prezențe românești 
peste hotareCOPENHAGA 16 (Agerpres).— O expoziție documentară de fotografii deschisă la Universitatea din Copenhaga ilustrează momente din lupta de secole a poporului român pentru unitate și independență națională. Cu acest prilej, 'au fost donate cărți cu caracter istoric, care, alături de numeroasele lucrări românești existente in biblioteca universității, oferă cercetătorilor danezi posibilitatea unei mai ample cunoașteri a țării noastre.WASHINGTON 16 (Agerpres).— în cadrul turneului întreprins în S.U.A. și Canada, Mihaela Martin, solistă a Filarmonicii „George Enescu** din Bucilrești, a susținut cu succes un concert la „Carnegie Hall**, din New York, împreună cu orchestra națională din marea metropolă americană.

I DEFICIT RECORD AL BALANȚEI COMERCIALE A S.U.A. In- | tr-o conferință de presă organizată | la Washington, William Brock, reprezentant special al președintelui I S.U.A. pentru negocieri comerciale,a declarat că acest an va fi greu pentru comerțul american. El a relevat, în context, că în luna ia- Inuarie balanța comercială a S.U.A.a înregistrat un deficit record de 9,5 miliarde dolari.I CREȘTEREA PREȚURILOR ÎN | ISRAEL. în cursul lunii februarie a.c., inflația a sporit în Israel cu
112 la sută, potrivit cifrelor oficiale date publicității la Tel Aviv. în primele două luni ale acestui an, prețurile au crescut cu 26,9 la sută.
I Prognoze economice, citate de agenția U.P.I., apreciază că rata inflației va ajunge în acest an intre 300 Iși 400 la sută.MAREA BRITANIE A CERUT AUTORITĂȚILOR CHILIENE I EXPULZAREA. FOSTULUI COLONEL NAZIST WALTER RAUFF, 1 refugiat din 1958 in Chile. Marea IBritanie este cea de-a treia țară, după R.F.G. și Israel, care a cerut expulzarea criminalului de război nazist Walter Rauff, care, in cursul I celui de-al doilea război mondial,a pus în aplicare un program de exterminare cu ajutorul gazelor de I eșapament a circa 200 000 de cetățeni din țările aflate vremelnic sub ocupația hitleristă.. ADOPTAREA LEGII ELECTORALE ÎN NICARAGUA. Consiliul I de Stat al Republicii Nicaragua a adoptat Legea electorală, care sta- Ibilește normele și sistemul de desfășurare a alegerilor prezidențiale și legislative din noiembrie anul I curent — transmite agenția FrancePresse. Legea precizează că votul va fi „liber,, secret, direct și universal11.

ȚĂRILE ANDINE VOR FI NEVOITE SA IMPORTE ALIMENTE, în 1990, în valoare de 5,3 miliarde de dolari, măsuri de dezvoltare a agriculturii — se arată într-un document elaborat de specialiștii Pactului Andin, care grupează Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru și Venezuela. După cum relevă agenția E.F.E., sectorul agricol a înregistrat o scățlere a aportului său la formarea produsului intern brut, de la 20 la sută in 1970 la 16,7 la sută în 1980, ceea ce a determinat ca importurile de produse alimentare să ajungă la 6,9 milioane tone metrice.

dacă nu vor fi luate

ȘANTIERELE NAVALE DIN NORVEGIA SE AFLA ÎNTR-O SITUAȚIE FOARTE DIFICILA, care riscă să scape în întregime de sub control, relevă datele unei anchete economice întreprinse de „Norvegian Journal of Shipping and Commerce11. Un mare număr de șantiere nu au reușit să compenseze reducerea numărului comenzilor prin lucrări de reparații și întreținere, iar altele vor fi nevoite să mențină o parte din forța lor de muncă neutilizată și în 1985. Dealtfel, în ce privește perspectivele pe 1985, în studiu, se arată că nu există indicii de redresare a situației, pentru primul semestru al anului viitor șantierele navale norvegiene neprimind încă mandă. nici o co-
PAMÎNT,

. .. ________ , pe scara
Richter, a fost înregistrat in zona 
capitalei indoneziene, Jakarta. Epi
centrul seismului, care nu a durat 
decit 3 secunde, s-a situat la dis
tanța de 150 kilometri de oraș, în 
apropierea vulcanului Krakatao, 
aflat in stare de activitate.

UN CUTREMUR DE 
avînd intensitatea 5,9

NAPOLI: Vastă acțiune anticamorra
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„Sporirea arsenalelor atomice nu mărește, 
ci, dimpotrivă, diminuează securitatea"

„Locuri de muncă în loc de rachete!"

Timpul derulat de la începutul anului 1984 a menținut în actualitate, pe scena' politică vest-germâhă, cîteva probleme de interes general : .redresarea economică, limitarea și pe cit posibil resorbirea șomajului, adaptarea programelor partidelor în funcție de noile realități și in perspectiva viitoarelor consultări electorale, raporturile in cadrul N.A.T.O. și implicit aspectele referitoare la securitatea țării ca urmare a trecerii ia amplasarea noilor rachete nucleare.în ce privește primul aspect, un raport oficial al guvernului relevă că „economia vest-germană traversează din nou o fază de creștere1*. Previziunile privind rata creșterii pentru anul 1934 oscilează intre 2,5 
la sută (după opinia experților mai prudenți) și 3,5 la sută (dună opinia celor mai optimiști). „Compresiunile 
bugetare", cum le numește ziarul „RHEINISCHE MERKUR1*. au permis reducerea datoriei publice federale cu 9,5 miliarde mărci.Cifrele ce. indică proporțiile șomajului prezintă, după sursele emitente, unele nepotriviri. în orice caz, media pe anul in curs este apreciată ca urmind șă se stabilizeze in jurul cifrei de 2,2 milioane șomeri, in timp ce Oficiul federal de muncă a anunțat înregistrarea in luna ianuarie a 2,5 milioane persoane în căutarea unei slujbe. „Aceste cifre — scrie ziarul citat — vor dezamăgi, fără în
doială, pe cei care au sperat intr-un 
recul mai pronunțat al șomajului. 
Este. un fapt constatat că tendințele 
de redresare economică nu se resimt 
decit foarte tîrziu pe piața brațe’or 
de muncă". Chiar dacă guvernul federal va reuși, să stabilizeze procesul de creștere economică, constată cotidianul „STUTTGARTER ZEITUNG1*, 
„in domeniul folosirii forței de mun
că nu se întrevede nici o soluție ra
pidă. Va trebui să ne acomodăm pen
tru o anumită perioadă cu o rată 
ridicată a șomajului" (Aproximativ 9 la sută, comparativ cu 9,1 la sută in 19331. ,în asemenea împrejurări, cele două mari partide vest-germane — Uniunea creștin-democrată (U.C.D?. de guvernămint, și Partidul social-democrat (P.S.D.), de opoziție — au format fiecare în parte comisii însărcinate să caute o nouă fundamentare a politicii lor economice, cu a'.te cuvinte să reexamineze și să adapteze programele acestora la „noile condiții1* social-politice existente in

prezent, in Republica Federală Germania. ■Comisia P.S.D. a și comunicat presei primele sale concluzii. Formulările noi și temele propuse pentru o discuție generală, care urmează a fi declanșată odată cu Congresul ordinar al partidului, prevăzut pentru luna mai, pornesc de la cîteva „modificări-ale realității mondiale11, intre care— creșterea puterii tehnice de care dispune omul și implicațiile ce decurg din aceasta pe plan politic și etic : și, mai ales, pericolul autodistrugerii umanității ca urmare a existenței armamentului nuclear.
în preajma unor noi 
acțiuni ale mișcărilor 

pentru pace 
din R. F. Germania

Evident, problema ce angajează în continuare vii discuții, la scară națională, rămine cea a eurorachete- lor, cu toate implicațiile ce decurg pentru securitatea țării și a continentului european in ansamblu. După cum s-a anunțat, la începutul anului, una din unitățile speciale staționate in R.F.G. a primit in dotație primele din cele 108 rachete „Pershing .11“, ce urmează să fie amplasate pe teritoriul vest-german. O altă tranșă este prevăzută pentru luna in curs, iar in luna aprilie este programată începerea lucrărilor de construcție cerute de instalarea celor 96 rachete de croazieră.Intr-o lucidă analiză a evenimentelor petrecute in anul 1983, ziarul „HANNOVERSCHE ALLGEMEINE1* ajunge la concluzia că „puterea mi
litară (în sensul sporirii tuturor tipurilor de armei și securitatea sînt 
două noțiuni foarte depărtate una 
de alta. Există atitea exemple care 
arată că sporirea armamentelor nu 
aduce implicit un plus de securitate, 
ci, dimpotrivă, mărește insecuritatea 
și vulnerabilitatea". Nimeni nu poate afirma — constată ziarul —. că sporirea fără limite a arsena’.elor nucleare i-ar fi făcut pe locuitorii continentului să se simtă mai în siguranță. Dimpotrivă, din cauza acestui enorm potențial de distrugere. Europa a devenit mai vulnerabilă.

„Depășindu-se un anumit nivel al 
armamentelor și al măsurilor defen
sive, nu se mai poate asigura secu
ritatea — conchide ziarui. De aici, 
protestele, îndoiala, incertitudinile în 
legătură cu situația creată, apelurile 
de a se reveni la politica dialogului 
și a negocierilor".Cu toate că unele ziare susțin că în rindul militanților pentru pace și d.ezarmare ar fi apărut, după instalarea primelor rachete nucleare în R.F.G., stări de resemnare, acțiunile concrete organizate de adversarii sporirii arsenalelor nucleare arată netemeinicia acestor afirmații, difuzate tocmai in scopul de a demobiliza mișcările antinucleare.O dovadă concludentă a constituit-o conferința organizată Ia. începutul lunii februarie la Koln, care a reunit reprezentanții a peste 1 000 organizații pentru pace din Republica Federală Germania. Participanții au convenit noi acțiuni impotriva pericolului nuclear, mânifestîndu-și voința de a întări unitatea mișcărilor antinucleare, de a destrăma încercările de scindare a acestei unități. Se desfășoară din plin pregătirile pentru tradiționalele marșuri de primăvară pentru pace. Ce gînduri animă acești oameni, ferm hotărîți de a-și continua lupta, impotriva aberantei curse a înarmărilor ? „Sînt gata să mărșă- 
luiesc 50 sau chiar 100 de kilometri 
pentru a demonstra impotriva perico
lului de a transforma continentul 
nostru intr-o Euroshimă — declară Gerd Tonsmann, în virstă de 50 de ani din Wuppertal, muncitor intr-o uzină metalurgică. Prin manifesta
țiile de stradă a mii și mii de oa
meni putem să oprim cursa înarmă
rilor și să determinăm revenirea la 
rațiune".Foarte activ îșj fac simțită participarea in mișcarea împotriva pericolului de război sindicatele, care au organizat propriile „inițiative pen
tru pace" in întreprinderi și acțiuni de larg răsunet pe plan național sub deviză : „Dezarmarea constituie im
perativul vital al moment’’,lui actual". Liderii sindicali consideră că insuficienta fondurilor pentru combaterea șomaiului ar putea fi compensată prin reducerea uriașelor cheltuieli militare.în acord cu starea de spirit gene- ra’ă'ce se observă în organizațiile locale si regionale ale P.S D.. „Tinerii socialiști1* s-au pronunțat in cadrul conferințelor regionale, desfășurate în ultimele săptămini, împotriva am-

Această deviză exprimă unul din principalele deziderate ale mișcării pentru 
pace din R.F.G. In fotografie : secvență din timpul unei manifestații desfă

șurate la Bonnplasării de noi rachete nucleare în R.F.G. în documentul intitulat „Teze 
pentru o politică de pace", adoptat de participanții la conferința regională a organizației „Tinerii socialiști11 din Frankfurt pe Main, se apreciază că „instalarea de rachete cu 
rază medie de acțiune sporește și 
mai mult pericolul izbucnirii unui 
război nuclear".Sînt cqnsiderații judicioase exprimate in cele mai diferite sectoare ale opiniei publice vest-germane. Interesante sint in ultimul timp și părerile consemnate de revista „STERN11 în cadrul unor interviuri solicitate unor ofițeri superiori ai Bundes- wehr-ului. „Sint gata să-mi apăr 
țara — spunea unul din militarii intervievați — dar nu să ofer motive 
ca ea să fie distrusă. Sprijin ideea 
creării unei zone denuclearizat.e in 
Europa centrală și mulți colegi de-at 
mei gindesc la fel".Deși organizațiile și grupările care compun ampla miș-are nentru pace din Reoub'ica Federală Germama au orientări și opțiuni politice și filozofice diferite, e’e iși găses- un obiectiv comun în evitarea și înlăt’jr'Tea pericolului unui cataclism nuclear. Părerile și opiniile exprimate în legătură cu imperativul salvgardării pă-ii confirmă sporirea angajamentului militanților pentru dezarmare, voința lor de a onri cursul periculos spre abisul atomic.

Petre STANCESCU
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Arbeitsplătze Das Revfer

Raketengefahr 
beseitigen

Afișele pregătite pentru tradiționa
lele marșuri de primăvară, care se 
vor desfășyra în regiunea Ruhr, unde 
se resimt puternic efectele crizei eco
nomice, poartă inscripțiile : „Să fie 
înlăturat pericolul rachetelor nuclea
re I", „Să se creeze locuri de mun
că !“, „Bazinul (Ruhr) trebuie să 

trăiască I"

I Cîteva sute de polițiști și carabi
nieri participă, incepind- de luni, .la
Napoli, la o vastă operațiune an- 

Iticamorra, variantă locală a crimei 
organizate italiene, alături de 
mafia și n’dranghetta, informează 
agenția France Presse. tn acest 

Isens, parchetul din Napoli a emis 
peste 550 mandate de arestare sub 
acuzația de apartenență la „Noua 

| familie", una din cele mai puterni-

ce organizații ale crimei din Napoli. I 
„Noua familie" este alcătuită din 
clanuri care au declarat „război" 
„Noii camorra orgafiizate", condtisă , 
de Raffaele Cutolo.

Potrivit declarației șefului Bri- I păzii mobile (poliția criminală) din 
Napoli, Franco Malvano, „este I 
vorba de una din cele mai impor
tante operațiuni ale poliției efec
tuate in ultimul timp in regiune", j

UN BUGET CONTROVERSAT
nistratorii marilor societăți indus- 
trlal-financiare. Iar președintele 
Confederației Industriei Britanice, 
care reunește patronatul, a preci
zat : „Am obținut aproape tot ceea 
ce am cerut".

Printre prevederile bugetare men
ționate de agențiile citate se nu
mără substanțiala reducere a im
pozitelor asupra profiturilor, in 
timp ce cunosc o accentuată majo
rare impozitele indirecte plătite de 
întreaga populație. Ca urmare, 
chiar și tradiționala „cup of tea" 
(ceașcă de ceai), ca și populara 
masă a englezului de rind „fish and 
chips" — pește

----------------- i® HO
lumină com- 

liderul Parti-

Bugetul pe anul fiscal 1984—1985, 
prezentat zilele trecute in Camera 
Comunelor de ministrul finanțelor, 
Nigel Lawson, reprezintă — in 
concepția autorului său — un pro
gram menit să contribuie la îm
bunătățirea situației economice a 
țării, la reducerea nivelului inalt al 
șomajului șl la scăderea ratei in
flației. Aceasta ar fi, in mare, 
ideea centrală care a călăuzit tre
zoreria britanică in întocmirea pro
iectului de buget, pe care parla
mentul, av'nd"-se în vedere majo
ritatea confortabilă deținută de con
servatori, îl va adopta in mod sigur 
fără nici un fel de modificări.

Dacă judecăm 
insă după opiniile 
exprimate de re
prezentanții opozi
ției din Camera 
Comunelor, atunci 
bugetul apare intr-o 
plet diferită. Astfel,
dului Laburist, Neil Kinnok, a de
clarat că măsurile preconizate 
„sint destinate inainte de toate 
oamenilor de afaceri". Vorbind 
in numele Partidului Social-Demo
crat, deputatul Jan Wrigglesivorth 
a spus Camerei Comunelor : „Prin
cipalul mesaj al bugetului este că 
dă prea puține speranțe șomerilor 
și celor care vor să scape din cap
cana sărăciei". In sfirșit, liderul 
Partidului Liberal, David Steel, a 
ținut să precizeze că este vorba de 
„un buget care nu duce nicăieri, 
intrucit nu răspunde la problema 
urgentă care este aceea de a pune 
economia din nou pe picioare".

tn schimb, potrivit relatărilor 
transmise de agențiile „Reu
ter", „United Press Inter.:at'.o- 
nal" și „France Presse", cercurile 
de afaceri s-au declarat pe dcplit 
satisfăcute de prevederile bugetare. 
„Este un buget excelent" — a de
clarat Federația patronală din in
dustria constructoare de mașini. 
„De două ori ura. pentru ministrul 
finanțelor" — s-au entuziasmat re
prezentanții asocjflției „Institute of 

^Directors", care Cuprinde pe adml-

și cartofi prăjiți — 
vor cunoaște în
semnate creșteri de 
prețuri.

Cheltuielile mili
tare menținute la 
un nivel inalt, e- 

xistența unui deficit bugetar de 7,25 
miliarde dolari, ca și ritmul de dez
voltare economică (sub 3 la sută) 
determină pe mulți observatori să 
considere că sint puține semne fa
vorabile unei eventuale „absorbiri" 
cit de cit a numărului mare de șo
meri, apreciat de agenția U.P.I. la 
3,5 milioane, adică 13 la sută din 
forța de muncă. Cit privește rata in
flației, de 5,1 la sută în prezent, mi
nistrul finanțelor a fost de părere 
că aceasta va scădea la 4,5 la sută 
pină la Sfirșitul anului. Toate aces
tea — potrivit opiniei presei lon
doneze — reprez ntă o expresie a 
concepției potrivit căreia in ase
menea împrejurări „bolnavul ope
rat '— adică economia — se va simți 
mal rău după intervenția chirurgi
cală, înainte de a se simți mai 
bine".

Cu puține zile înaintea prezentă- 
rp. b"net"lvi, cotidianul „Da'ly 
Mirror" afirma că, in condițiile ac
tuale, Marea Britanic ar avea ne
voie de un buget „care să aducă 
națiunii o creștere economică, locuri 
de muncă și justiție socială". .

Nicolae PWPEANU J
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