
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂI

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul LIII Nr. 12 931 | Miercuri 21 martie 1984 j| 6 PAGINI - 50 BANI

h spiritul indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu

CONSUMURILE ENERGETICE - REDUSE SUBSTANTIAL
LA FIECARE PRODUS. IN FIECARE ÎNTREPRINDERE I

Trebuie să aplicăm foarte hotărît măsurile stabilite privind 
economisirea și folosirea rațională a energiei electrice, asigurîn- 
du-se cu prioritate energia pentru producție, pentru îndeplinirea 
în cele mai bune condiții a planului,

NICOLAE CEAUȘESCUSarcinile economice care au mai rămas de înfăptuit în ultima decadă a acestui trimestru sint, desigur, deosebit de importante. Ele vizează creșterea producției fizice și a eficienței economice, corespunzător obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea și Conferința Națională ale partidului, indicațiilor și orientărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu privind realizarea unei calități noi în toate domeniile de activitate. îndeplinirea exemplară a planului pe primul trimestru al anului impune in această perioadă, mai mult ca oricînd, o amplă mobilizare a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii în vederea utilizării cu înalt randament a bazei tehnico- materiale de care dispune fiecare întreprindere. Iar in cadrul acțiunilor ce se întreprind acum în acest scop de către organele și organizațiile de partid, un loc central trebuie să-l ocupe reducerea severă a consumurilor de energie electrică și combustibil — sarcină de maximă importanță economică, ce se situează permanent în centrul atenției și preocupărilor conducerii partidului, ale secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.După cum se cunoaște, ca urmare a măsurilor luate, incă din cursul anului trecut, de conducerea partidului și statului nostru în vederea compensării minusului de energie electrică din hidrocentrale — prin creșterea producției în termocentrale — economia națională dispune de energia necesară desfășurării normale, neîntrerupte a producției în toate unitățile economice, astfel incit planul pe acest an să fie îndeplinit integral, la toți indicatorii. Subordonate acestui obiectiv vital pentru dezvoltarea economico-so- cială a patriei, gospodărirea rațională, chibzuită a resurselor energetice, reducerea severă, drastică a consumului de energie electrică, gaze naturale și combustibili trebuie să preocupe în cel mai înalt grad toate organele șl organizațiile de partid, toate colectivele de oameni ai muncii, pe

toți cetățenii. In acest sens, la ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. din 24 februarie s-a cerut întreprinderilor, centralelor și ministerelor să ia măsuri ferme pentru a se încadra cu cea mai mare strictețe in normele de consum stabilite, să acționeze cu toată fermitatea pentru realizarea programelor, a sarcinilor de plan pe anul 1984 privind reducerea consumurilor specifice de materii prime, materiale și energie, pentru identificarea de noi posibilități de reducere suplimentară a acestor consumuri.Cu toții sîntem profund interesați să reducem consumurile energetice și tuturor trebuie să ne fie limpede că orice risipă reprezintă un act de nechibzuință, cu consecințe negative pentru dezvoltarea economiei naționale, pentru fiecare om al muncii, pentru fiecare cetățean. Nici un moment nu trebuie pierdut din vedere că de consecvența și răspunderea cu care se acționează pentru reducerea drastică a consumurilor energetice depind îndeplinirea integrală, la toți indicatorii, a planului pe acest an hotarîtor al cincinalului, realizarea produselor de care țara are nevoie și, implicit, veniturile din muncă ale tuturor oamenilor muncii. înseși măsurile luate in primele două luni ale anului pentru reducerea consumului de energie electrică și combustibili in unitățile industriale, de construcții și transporturi, precum și în gospodăriile populației atestă că este pe deplin posibil să se realizeze importante economii in toate sectoarele de activitate. Practic, in această perioadă aproape toate județele s-au încadrat în cotele de energie electrică, unele dintre ele obținind însemnate economii, în condițiile îndeplinirii și depășirii planului la producția-marfă, la indicatorii de eficiență. Tqtuși, analiza atentă a consumului de energie electrică și combustibil pe această perioadă purie in evidență că în unele unități economice se acționează cu o anumită

inconsecvență In aplicarea măsurilor stabilite pentru economisirea resurselor energetice și mai ales la sfîrșit de lună, cînd într-un șir de întreprinderi se înregistrează depășiri față de consumurile normate și cotele repartizate. Or, interesele generale ale societății impun ca in fiecare unitate economică să se respecte cu cea niai mare strictețe cotele de energie electrică repartizate, să se aplice cu fermitate, zi de zi, măsuri severe de reducere a consumurilor tehnologice, precum și a celor ce nu sint legate de procesele de producție.Răspunzind înaltelor exigențe formulate în acest domeniu de conducerea partidului, de secretarul său general; tovarășul Nicolae Ceaușescu, ministerele, centralele industriale, organele și organizațiile de partid din fiecare întreprindere au datoria de a urmări zilnic, pe întregul flux de fabricație, atît realizarea planului la producția fizică, cit și respectarea riguroasă a normelor tehnologice de consum la fiecare produs și in fiecare secție de fabricație, luind măsuri hotărite pentru reducerea in continuare a consumurilor de energie, gaze naturale și combustibili, pentru evitarea risipei și aplicarea unor tehnologii care să asigure reducerea și mai substanțială a consumurilor.Mari răspunderi revin in domeniul gospodăririi judicioase a resurselor energetice și consiliilor populare, tuturor cetățenilor. După cum se știe, în această privință au fost stabilite o serie de măsuri a căror aplicare este obligatorie și care au in vedere reducerea cu 50 la sută a consumului public, a iluminatului public și a altor activități generale, precum șl a consumului in gospodăriile populației. Aplicarea acestor măsuri reprezintă, o cerință imperioasă, jncadrarea. în noile consumuri constituind un examen al spiritului civic, al puterii de înțelegere a fiecărui cetățean.
______________________________________________y

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul R. P. D. Coreene,

cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditarePreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, marți, pe Zo Iang Guk, care și-a prezentat scrisorile de acreditare in calitate de ambasador extraordinar și plenipoten țiar al Republicii Populare Democrate Coreene in țara noastră. (Continuare in pagina a V-a).
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DE MAICII UZBONZB
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MONUMENTE ALE LUPTEI
ȘI MUNCII ÎNFRĂȚITEPe malul sting al Oltului, de veghe pentru eternitate, se înalță măreț Monumentul ostașului român, omagiu în bronz adus eroismului armatei române în lupta sa pentru eliberarea pamintului patriei in cel de-al doilea război mondial. Pe aici și-au făcut intrarea în orașul Sfîntu Gheorghe trupele diviziei „Tudor Vladimirescu", care, la 28 septembrie 1944, a- veau să-i alunge pe fasciști, înălțind, pentru tot- . deauna, tricolorul românesc deasupra orașului. Astfel, la temelia dezvoltării viitoare a acestor frumoase plaiuri românești se află prinosul de jertfă al celor căzuți pe Cîmpu Frumos, pe văile Oltului și Rîului Negțu, pe înălțimile BodocUlui, Ciucului și la Berzunți. Impresionantul monument evocator a fost inaugurat în septembrie 1974 in prezența secretarului general

al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu ocazia vizitei de lucru efectuate in județul Covasna in chiar anul alegerii sale in
Vizita secretarului general al partidului ne-a fost evocată, cu profundă vibrație patriotică, de nenumă- rați oameni ai muncii din

Mărturii despre un „deceniu de aur“ 
care a așezat destinul unei localități 
sub semnul profundelor transformări 

economice și sociale
Înalta funcție de președinte al Republicii. O vizită de însemnătate istorică : atunci, la fața locului, s-au trasat direcțiile de dezvoltare e- conomico-soclală a județului. începea „deceniul de aur" al Covasnei, cum a fost supranumită perioada ce a urmat.

orașul Sfintu Gheorghe — de la întreprinderea textilă „Oltul", de la întreprinderea de aparataje electrice auto și motoare electrice, de lâ alte întreprinderi ale județului, unde dialogurile de lucru purtate atunci ati avut darul să stimuleze e- lanul revoluționar, avintul

în muncă, spiritul de șuto- depășire, concretizat^ astăzi, după un deceniu, intr-o realitate care a depășit previziunile ' inițiale. Destinul nou al orașului Sfîntu Gheorghe, chipul său nou, atunci se modelau. Atunci, Sub privirile vizionare ale președintelui țării, pentru Cimpu Frumos de ■pe malul Oltului incepea vîrsta adevăratei, deplinei frumuseți. A frumuseții dobindite prin investiții u- riașe, prin efort muncitoresc, prin prefaceri economice și sociale de am- t ploarc.Ce era înainte CîmDU• Frumos ? Dar orașul Sfintu Gheorghe, ce era ? Răspunsurile aveam să le a- flăm la Muzeul județean Covasna, unde am încercat să recompunem, cu ajuto-
Anlca FLORESCU 
Maria PALJANOS

(Continuare în pag. a V-a)

Campania agricolă de primăvară - desfășurată exemplar !
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Culturile din prima epocă - semănate neintirziat
pe toate terenurile unde se poate lucra!
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STADIUL LUCRĂRILOR ȘI PRIORITĂȚILE ACESTOR ZILE 
® Pînă în seara zilei de 19 martie au fost semănate 

106900 hectare cu diferite culturi din prima epocă 
Insămînțările se desfășoară în 13 județe din Cîm- 
pia de vest, nord-vestul țării și Cîmpia Olteniei 
Județele Timiș, Bihor și Safu Mare au încheiat 
mănatul mazărei, iar însămînțarea orzului s-a 
cheiat în județele Timiș, Arad și Bihor 
în zilele următoare aria semănatului trebuie să 
extindă în toate zonele
Specialiștii au datoria să urmărească permanent 
starea terenului pentru a începe imediat semănatul 
pe parcelele zvîni'ate
Utilizarea agregatelor combinate de utilaje agricole 
este obligatorie pentru scurtarea termenelor de 
efectuare a lucrărilor
Sînt necesare acțiuni ample, cu participarea tu
turor locuitorilor de la sate, pentru evacuarea ape
lor în exces de pe semănături și ogoare
Maximă răspundere pentru executarea lucrărilor la 
un nivel agrotehnic superior
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Ne aflăm în ultima decadă a lunii martie șl iată că, deși din punct de vedere calendaristic primăvara a sosit, condițiile climatice se mențin încă nefavorabile muncii in cîmp in cea mai mare parte a țării. Ca urmare, s-a acumulat deja o anumită întîrziere in ce privește insămința- rea culturilor din prima ebocă. Din datele furnizate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare rezultă că pînă în seara zilei de 19 martie au fost semănate, in total, 106 900 hectare cu diferite culturi din prima epocă, lucrările desfășurin- du-se, pină acum, în 13 județe din Cimpia de vest, nord-vestul țării și din Cîmpia Olteniei.Desigur, dintotdeauna agricultura s-a practicat în condițiile oferite de natură, și au obținut producții mari cei care au știut să folosească din plin zilele și chiar orele bune de lucru în cîmp pentru a însămînța cit mai devreme, în timpul optim, culturile de primăvară. Iată de ce, ținind seama că însămînțarea culturilor de primăvară in perioadele stabilite și în condiții de calitate superioară constituie un factor esențial pentru înfăptuirea obiectivului stabilit de conducerea partidului privind realizarea in acest an de producții agricole record, rezultă că sațeina cea mai importantă a conducerilor unităților agricole, a specialiștilor și mecanizatorilor o constituie acum începerea și executarea cu toate forțele a insămințării culturilor din prima e- pocă, din prima zi de muncă favorabilă in cîmp. Prognoza Institutului de meteorologie și hidrologie arată că din această săptămînă se vor crea condiții optime pentru semănat pe suprafețe întinse, cuprinzînd peste trei, sferturi din teritoriul țării. De

altfel, în Cîmpia de vest, în nord- vestul țării și in sud-vestul Olteniei, temperatura din stratul arabil al solului a atins deja limita la care nici o intirziere a semănatului culturilor din prima epocă nu mai este justificată.în legătură cu desfășurarea lucrărilor in condițiile specifice acestei primăveri tîrzii, publicăm cîtevș recomandări ale specialiștilor din Ministerul Agriculturii. In primul rind se detașează cerința de a nu se irosi nici o oră bună de lucru in cîmp. Iar pentru aceasta este imperios necesar ca toți specialiștii din unitățile agricole să urmărească permanent starea terenului. Să nu aștepte condiții ideale de lucru, ci să identifice operativ parcelele sau porțiunile de parcele zvîntate, unde se poate semăna. Numai in acest fel specialiștii pot decide, în orice moment din zi, unde să fie concentrate forțele mecanice.Este cit se poate de evident că pentru recuperarea rămînerilor în urmă, in toate unitățile agricole vitezele stabilite Ia semănat trebuie să fie nu numai realizate, ci și depășite. Or, acest lucru este pe deplin posibil prin temeinica organizare a muncii in cîmp, dar, mai ales, prin folosirea deplină a timpului de lucru. Acum zilele s-au mărit la aproape 12 ore, și tocmai de aceea vitezele de semănat trebuie realizate și depășite nu prin sporirea vitezei de înaintare a tractorului, ceea ce ar putea duce la efectuarea unor lucrări de slabă calitate, ci prin desfășurarea insămin- țărilor din zori și pînă se întunecă, pe întreaga durată a „zilei-lumină".Acum, cînd timpul în care trebuie executate insămînțările de primăvară s-a redus cu aproape două săptămîni

și toate lucrările de sezon au devenit urgente, apare stringent necesitatea reducerii la maximum posibil a perioadelor stabilite inițial pentru semănatul fiecărei culturi. Sub nici un motiv nu trebuie admisa ideea că insămînțările vor putea fi prelungite cu numărul de zile ce s-au pierdut din cauza vremii nefavorabile. Dimpotrivă, trebuie găsite soluții practice pentru a se lucra cît mai repede. Se poate spune deci că o sarcină de cea măi mare însepmătate pentru actuala campanie de însămînțări o constituie creșterea randamentului de lucru al mașinilor agricole. Acesta este un o- biectiv pe deplin posibil de realizat prin utilizarea obligatorie a agregatelor combinate de mașini, care asigură atît scurtarea perioadelor de în- sămînțat, cît și reducerea substanțială a consumului de carburanți.Pentru înfăptuirea indicațiilor date de conducerea partidului privind găsirea de soluții și mijloace care să asigure folosirea cu randament maxim a mașinilor și utilajelor agricole, in această camnanie de primăvară vor fi utilizate 29 tipuri de agregate combinate, cu 19 mai multe decît a- nul trecut. Aceste agregate permit, la o singură trecere a tractorului, executarea concomitentă a . trei și chiar patru lucrări diferite. Problema care se pune însă cu acuitate este crearea condițiilor necesare pentru ca agregatele combinate de utilaje • 1 să poată fi utilizate Ia capacitatea maximă, potrivit normelor stabilite in programele de desfășurare a campaniei și nominalizate în ordinele de lucru date mecanizatorilor. Prima și cea mai imoo-tantă condiție in acest sens se referă la organizarea temei-
(Continuare în pag. a 11-a)

MECANIZATORI, COOPERATORI, SPECIALIȘTI, OAMENI Al MUNCII DIN AGRICULTURĂ!

Publicăm în pag. a Iii-a 0 EXPE
RIENȚĂ DE LÂRfî INTERES DIN 
JUDEȚUL TIMIȘ, care acum, în 
campania însămînțărilor de pri
măvară, trebuie aplicată în cît 
mai multe locuri pentru obȘsi'erca 
de producții record în acest an

V

Acționați fără răgaz, folosind din plin mașinile, fiecare oră, din zori și pînă in noapte, 
pentru a recupera întirzierile generate de starea vremii, pentru a încheia intr-un timp cît mai 
scurt semănatul culturilor din prima epocă!

Nu precupețiți nici un efort pentru a realiza lucrările la un înalt nivel calitativ, pentru 
a pune baze solide recoltelor record din acest an!
_______________________________________________________ ________________________7
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PREGĂTIREA TEMEINICĂ 
A ACTIVULUI DE PARTID 
-mijloc important al perfecționării muncii

organelor și organizațiilorPrincipala misiune a activistului de partid — așa cum o definește secretarul general al partidului — este aceea de a acționa in toate împrejurările ca un adevărat revoluționar. Temeinic și multilateral pregătit. teoretic și practic, el trebuie să fie un priceput promotor al noului, al experienței Înaintate, al afirmării spiritului cutezător, al gîndirii vii în domeniile în care activează. Iată de ce, la Plenara C.C. al P.C.R. din martie 1983, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „Este necesar să acordăm mai multă atenție ridicării în continuare a nivelului de cunoștințe tehnice, științifice și poli- tico-ideologice al cadrelor noastre din toate domeniile, al activului de partid și de stat**.In ce măsură se ocupă Comitetul județean de partid Brăila al P.C.R. de instruirea, de pregătirea — în spiritul acestor cerințe — a activului de partid ?Investigația întreprinsă, pe această temă, contactul cu organele și organizațiile de partid, urmărirea unor activități privind instruirea activului ne-au condus la concluzia că aici există o bună experiență în a- cest domeniu atît de important pentru continua perfecționare a muncii politico-organizatorice.Secretariatul comitetului județean de partid a pornit în această acțiune de la faptul că activistul de partid trebuie să acționeze, să se ocupe de îndrumarea și sprijinirea activității organelor și organizațiilor de partid din domenii diverse : din industrie, agricultură, transporturi, știință-cercetare-învățămînt, instituții sociale și altele. Dar chiar și în cadrul acelorași ramuri economice, în industrie sau agricultură, de pildă, există domenii cu specificitate proprie, in care se impune ca activistul de partid să acționeze în deplină cunoștință de cauză, folosind căi și metode specifice. Dacă, spre exemplu, pregătirea politică, cunoașterea și însușirea aprofundată a documentelor de partid și de stat, o cultură generală1 corespunzătoare reprezintă condiții obligatorii pentru îndeplinirea misiunii ce-i • revine oricărui activist de partid, experiența Comitetului județean de partid Brăila a evidențiat — în concordanță deplină cu instrucțiunile C.C. al P.C.R. cu privire la instruirea organelor și aparatului de partid — necesitatea realizării unor pregătiri, a unor instruiri diferențiate. Dealtfel, înseși înnoirile de ordin organizatoric, prin conținutul și calitatea lor, perfecționarea legislației in toate domeniile au impus promovarea unor metode de muncă adecvate, între care și pregătirea și instruirea diferențiate, specifice, la un nivel calitativ superior a activului de partid.Sîntem Informați — și constatăm că acest obiectiv se Îndeplinește —t. că în ultimul an, biroul comitetului județean de partid a pus un accent mult mai mare pe organizarea unor instruiri diferențiate, care au ca scop, atit pregătirea activiștilor din aparatul propriu, a activului de partid, cu probleme de interes general, cit și pregătirea separată a diferitelor categorii de activiști în funcție de 'domeniile în care acționează. de sarcinile specifice pe care le au de îndeplinit. Este vorba de aparatul comitetului județean de partid, de secretarii și secretarii ad- juncți cu probleme de propagandă ai comitetelor comunale de partid, de activiștii din aparat și activul ce-și desfășoară munca în industrie, construcții, transporturi și comerț sari

Activitâfi mai multe, de calitate, 
cu un nivel educativ tot mai înalt!

• Exemplu de bună gospodărire... chiar în curtea primăriei © Sursele principale de venituri — industria locală, 
gospodăriile-anexă, prestările de servicii • Rentabilizarea așezămintelor de cultură — prin îmbunătățirea 

continuă a activității lor

EXPERIENȚE SEMNIFICATIVE IN JUDEȚUL HUNEDOARA
însemnătatea deosebită, principială ți practică, a autofinanțării, ca 

expresie concretă ți fermă de materializare directă a autoconducerîi, □ 
fost pregnant relevată in documentele partidului de către tovarățul 
NICOLAE CEAUȘESCU. „Nu se poate vorbi de outoconducere așteptind 
finanțarea diferitelor activități din bugetul de stat. Dimpotrivă, trebuie să 
ajungem, în scurt timp, acolo, incit fiecare localitate să participe la finan
țarea unor activități mai generale pe județe ți pe intreaga țară" - 
spunea secretarul general al partidului la Conferința pe țară a președin
ților consiliilor populare din luna februarie 1983. In lumina acestei orien
tări, pe baza unor măsuri prevăzute in documentele de partid ți de stat, 
consiliile populare de la orațe ți sate au trecut intr-o măsură mereu 
crescindă la realizarea, din resurse proprii, a fondurilor necesare activi
tăților edilitare, de invățămint, sănătate, cultură, sport ți administrație 
in profil teritorial.

Acțiunea de generalizare a autofinanțării este in curs, dar de pe 
acum s-au impus atenției unele inițiative ți experiențe care merită să fie 
cunoscute, oferind aspecte de real interes in vederea generalizării. La 
citeva dintre ele, care reflectă o serie de progrese reale obținute in jude
țul Hunedoara pe linia autofinanțării activităților social-culturale, ne re
ferim in rîndurile de mai jos....întreaga curte arată ca o grădină bine îngrijită. Ici — cîteva straturi proaspăt săpate, pe care vor crește ceapa, varza, fasolea și alte verdețuri și legume ; dincoace — o seră frumos amenajată în care răsadurile și trufandalele își împart cu precizie terenul ; de-a lungul gardului înconjurător — vreo 50 de meri (pitici, dar buni de rod) care dau să înflorească. Acolo — o cameră care adăpostește cuștile iepurilor de casă („am început creșterea lor astă-toamnă, cind am și valorificat cinci ; anul acesta am făcut contract cu cooperativa pentru 40“). Dincolo — o pivniță transformată In ciupercărie („în 1983 ne-a adus un venit de 12 000 lei ; in 1984 sperăm la mai mult"). Undeva, mai în spate — o crescătorie cu circa o sută de păsări. Printr-un sistem ingenios și economicos (un rezervor 

de cel din I.A.S., S.M.A., stațiunile experimentale agricole, asociațiile e- conomice de stat și cooperatiste etc.Iată, spre exemplu, cum s-a desfășurat programul instruirii cu activiștii de la sate, instruire care a a- vut loc la sfîrșitul lunii ianuarie 1984. Tovarășii din secția organizatorică, care se ocupă de elaborarea unor asemenea programe, atît pe baza instrucțiunilor C.C. al P.C.R., cit și a propriei experiențe, au a- juns la concluzia că este necesar ca instruirea să fie diferențiată chiar in interiorul unei categorii de activiști care acționează in același domeniu — cum este cazul agriculturii. De a- ceea, în primele două zile, instruirea s-a desfășurat în comun, membri ai biroului comitetului județean de partid, alte cadre cu munci de răspundere de la nivelul județului prezentind expuneri pe diferite teme de interes general cum sint : „Obiectivele fundamentale ale noii revoluții agrare", „Măsurile ce trebuie luate pentru aplicarea noului mecanism economico-financiar", „Răspunderea conducerilor I.A.S., S.M.A., stațiunilor experimentale și asociațiilor economice, a consiliilor oame-
VIAȚA DE PARTID

nilor muncii pentru îndeplinirea o- biectivelor ce revin județului din planul național unic și pentru realizarea programelor speciale adaptate privind sporirea producției agricole", „Sarcinile ce revin organizațiilor de partid pentru aplicarea în viață a Programului național de îmbunătățiri funciare**.  Adaptarea instruirii la cerințele specifice, diferențiate, s-a realizat in următoarele două zile de pregătire, cînd activiștii au fost repartizați în două grupe : pe de o parte, cei ce își desfășoară activitatea în I.A.S., a- sociații economice intercooperatiste și stațiuni experimentale ; pe de alta, cei din sectorul S.M.A.Dacă preocupările în acest domeniu s-ar fi oprit aici ar fi fost făcut doar un pas Înainte pe linia diferențierii instruirii — un pas, să-i zicem așa, teoretic. Ne-am convins insă că s-a făcut și cel de-al doilea : instruirii I s-a dat un caracter preponderent pracțlc-apllcatlv prin organizarea unor dezbateri și schimburi de experiență concrete, la fața locului, în diferite unități. De pildă. la I.A.S. Urleasca, după vizitarea unor sectoare și ferme au fost examinate măsurile luate și activitatea ce o desfășoară organizația de partid și consiliul oamenilor muncii pentru realizarea, în sectorul vegetal și in zootehnie, a unor producții record în anul 1984. La Stațiunea de cercetare și producție legumicolă, dezbaterea s-a concentrat asupra preocupării organizației de partid și a consiliului oamenilor muncii în vederea producerii în întregime a răsadurilor necesare producției legumicole în anul 1984. Pe aceleași coordonate, vizînd instruirea practică și diferențiată, s-a înscris și schimbul de experiență la S.M.A. Traian. După vizitarea unor ateliere și analizarea la fața locului a stadiului reparațiilor tractoarelor și mașinilor, s-a discutat despre preocuparea organizației de partid și a consiliului oamenilor muncii pentru constituirea sistemei de mașini care să lucreze în agregat. Ca un corolar, instruirea diferențiată s-a încheiat cu se- 

din materiale recondiționate înălțat lingă fintină) toate încăperile beneficiază de apă curentă, iar prin alt sistem, la fel de ingenios și economicos (o singură sobă de pămînt instalată la subsol), se asigură incălzi- rea centrală și apa caldă. Am fi putut crede, pe bună dreptate, că ne aflăm in ograda celui mai harnic și întreprinzător gospodar de prin partea locului, dacă la intrare n-am fi citit tăblița indicatoare pe care scrie : comuna Turdaș, județul Hunedoara, consiliul popular.împărtășim această impresie gazdei noastre — primarul comunei, tovarășul Liviu Cranciova. Și primim următorul răspuns.— Considerăm cit se poate de firesc, aș zice și necesar, să fie așa. Din repetatele îndemnuri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu noi am înțeles că, într-adevăr, consiliul 

de partidminării, dezbateri, susținerea unor rapoarte de activitate pe grupe de activiști și, în final, cu transmiterea de sarcini specifice.In funcție atît de experiențele reușite din anii anteriori, cit și de neajunsurile constatate de biroul comitetului județean de partid pe teren, in cadrul unor instruiri diferențiate, pe lingă prezentarea unor materiale teoretice și desfășurarea unor schimburi de experiență, de demonstrații practice, au fost organizate colective de îndrumare și control, au fost inițiate teste pe diferite teme, întîlniri cu specialiști din diferite domenii — finalizate toate cu concluziile impuse de implicarea efectivă a activului în asemenea forme de pregătire care să asigure o participare cît mai eficientă a sa la soluționarea problemelor aflate in atenția colectivelor de muncă, a organizațiilor de partid, a comitetului județean de partid.Pornind de la aceste realități, de la experiența acumulată, ca și de la concluziile desprinse că asemenea instruiri au o eficiență superioară față de acele care se fac în mod global, cu întregul activ de partid, secretariatul Comitetului județean de partid Brăila a trecut la lărgirea a- riei instruirii diferențiate. Ne-a reținut atenția faptul că la nivelul activelor comitetelor județean și municipal de partid, spre exemplu, s-au realizat instruiri diferențiate pe grupe de organizații de partid din a- celeași ramuri economice, la nivelul consiliilor unice agroindustriale, ca și a activiștilor instructori repartizați să îndrume activitatea organizațiilor de partid din cartiere.Preocupat de a cuprinde in sistemul instruirii întregul activ de partid, de a asigura o pregătire diferențiată a acestuia, comitetul județean de partid a acordat și acordă — așa cum ne-am convins din investigațiile proprii — o atenție deosebită și pregătirii membrilor organelor de partid alese, activiștilor- instructori. în cazul acestora instruirile au cuprins programe teoretice și aplicații practice separate pentru secretarii comitetelor de partid, secretarii adjuncți cu probleme de . propagandă, organizatorice și economice, ca și pentru ceilalți membri ai organelor de partid. La nivelul municipiului, cei peste 300 de activiști instructori — care răspund, fiecare, de cite 1—2 organizații de bază — participă lunar, fără scoatere din producție, atît la instruiri cu tematică generală, cit și la instruiri diferențiate, pe grupe, în funcție de domenii. Subliniem totodată orientarea bună, ca organizarea acțiunilor practice de instruire diferențiată să se facă de regulă în localități, unități și organizații de partid cu cele mai bune rezultate ; instruirea constituind în acest fel un important mijloc de cunoaștere, însușire și generalizare a experienței înaintate.Am insistat în rîndurile de față pe experiența acumulată în acest domeniu de Comitetul județean de partid Brăila. Evident, și in continuare întreaga pregătire teoretică și practică multilaterală a activului de partid se cere astfel concepută și realizată incit ea să conducă la perfecționarea continuă a activității, la îndeplinirea în cele mai bune condiții a sarcinilor economice — criteriu suprem de apreciere a muncii desfășurate de fiecare activist, de fiecare organizație de partid.
Al. PINTEA 
Corneliu IFRIM

popular trebuie să se afirme drept cel mai neobosit și priceput gospodar din comună, să dea el însuși exemplu ! Numai in felul acesta va putea să gospodărească la fel de bine întreaga localitate — desigur, împreună cu cetățenii — și numai așa va putea să ceară fiecărui locuitor să fie un gospodar de vază, care să producă tot ce-i trebuie familiei sale și să contracteze surplusul pentru a sprijini autoaprovizio- narea județului și a contribui corespunzător la fondul de stat. Ca să nu mai, vorbim că, prin asemenea acțiuni sociale de autogospodărire, realizăm cu tineretul și alți cetățeni ceea ce se cheamă in mod obișnuit educația prin muncă.— Am auzit, de fapt se și observă lesne, că amenajările și lucrările la sediul primăriei au fost făcute cu mâteriale recondiționate și prin contribuția in muncă a populației. Totuși, ceva fonduri or fi fost necesare inițial. De unde le-ați procurat ?— Atîtea cite ne-au trebuit, foarte puține, le-am obținut de pe urma activităților sociale și cultural-sportive. Pentru că, trebuie să știți, noi ne autofinanțăm încă de cîțiva ani. Avem un cămin cultural, veniturile sale provin din închirieri și încasări de la diverse spectacole, desigur, de bună ținută cultural-artistică, iar, în plus, am mai făcut amenajări potrivite cu profilul căminului cultural — adică am mai deschis aici un club și o popicărie. Am amenajat noi și un teren de tenis (bituminizat), dar de la el nu luăm bani, l-am rezervat copiilor în mod gratuit. Nu-i mai puțin adevărat însă că ne-a ajutat mult în acest sens și întreprinderea mecanică Orăștie, care „patronează" comuna noastră.— Ce înseamnă, practic, că vă autofinanțați ?— în anul precedent am avut un

ENERGIA ELECTRICĂ ȘI COMBUSTIBILUL 
riguros gospodărite, sever economisite!

La întreprinderea „Republica" din Capitală, o experiență care demonstrează 

că prin promovarea tehnologiilor moderne se pot realiza

Parametrii consumurilor — 
la cel mai bun nivel mondial!

Intr-o unitate în care zilnic se consumă peste 400 000 kWh energie electrică și aproximativ 200 000 mc de gaz metan este firesc, am putea spune chiar obligatoriu, ca întregul colectiv de muncă să fie preocupat in permanență de economisirea severă a energiei. Și, într-adevăr, timp de două zile, cit am fost în întreprinderea „Republica" din Capitală, ne-am putut convinge direct de atenția pe care o acordă reducerii consumurilor energetice organizațiile de partid, U.T.C., de sindicat, cadrele de conducere, specialiștii, toți oamenii muncii din secțiile de fabricație. La sfîrșitul anului trecut, de exemplu, imediat după ședința comună a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat și guvernului, personalul tehnico- ingineresc și muncitorii din întreprindere au făcut peste 200 de propuneri, cu aplicabilitate imediată, pentru reducerea consumului de energie electrică și combustibil. Așa se și explică, dealtfel, faptul că atît anul trecut, cit și in primele două luni din acest an consumurile energetice s-au încadrat strict ori au fost mai mici decii normele stabilite. Astfel, in anul 1983 s-au economisit 3 700 000 kWh energie electrică si 2 619 mii mc gaz metan. Totodată, in primele două luni din acest an, deci intr-o perioadă dificilă în ce privește alimentarea cu energie, au fost respectate toate normele de consum energetic, deși acestea s-au redus cu 8—15 la sută fată de anul trecut.Aceste rezultate nu puteau fi însă obținute dacă nu se acționa constant, de multă vreme pentru perfecționarea tehnologiilor, pentru înlocuirea sau modernizarea utilajelor și instalațiilor mari consumatoare de energie. Dealtfel, experiența foarte valoroasă a Întreprinderii „Republica" este consemnată intr-un studiu referitor la strategia utilizării energiei în industria siderurgică, intitulat „Repartiția și aportul direct al energiei la producția de laminate și de țevi pe tipuri de energii", elaborat anul trecut de Comisia economică a O.N.U. pentru Europa, pe care tocmai îl cercetau specialiștii din serviciul mecano-energetic al unității. Potrivit datelor acestui studiu, la întreprinderea „Republica" din Capitală raportul dintre consumul de combustibil și de energie electrică este mai bun sau aproape egal cu cel realizat pe ansamblul industriilor siderurgice din Franța, Italia, R.F.G., ceea ce ilustrează nivelul ridicat de mecanizare și automatizare al proceselor de fabricație, eficiența folosirii diferitelor surse de energie. Semnificativă în acest sens este și evoluția în timp a consumurilor energetice pe tona de laminate finite plina și semifabricate : 1984 1982 1983 (douăluni)Energie electrică(kWh) 15# 130 118Gaz metan (kgcombustibil convențional 165 158 159 

plan de venituri de 1 139 000 lei și am realizat 1 193 448 lei, fără a ne rămine vreun domeniu de activitate în care cheltuielile să depășească ori măcar să egaleze veniturile. Acum nici măcar nu mai trebuie să luăm din surplusul de ici și să punem dincolo, fiindcă nicăieri nu ieșim in minus....Ajunși la Deva, reședința județului Hunedoara, ne-am interesat și de alte localități care se autofinan- țează. De la tovarășii Alexandru Voiculescu — prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al consiliului popular județean ' — și Alexandru Ișan — directorul administrației financiare a consiliului popular județean — am .aflat o seamă de informații interesante, care, completate cu observațiile noastre nemijlocite, au conturat următorul „tablou" hunedorean.In anul 1981 se autofinanțau 11 localități în județul Hunedoara (printre ele, bineînțeles, Turdaș ; plus municipiul Deva și orașul Că- lan, plus comunele Bătrîna, Ilia, Te- liuc ș.a.) ; in 1982 s-au mai adăugat două comune și municipiul Hunedoara ; în 1983 numărul lor ajunsese Ia 48, iar acum. In 1984, la 53 : 42 de comune (din cele 57 ale județului), toate cele 9 orașe și două municipii (din trei). Din cele trei comune care s-au clasat pe „podiumul" întrecerii între consiliile populare din județ în anul 1983 (în ordine : Dobra, Boșorod și Buceș), prima și cea de-a treia se autofi- nanțează.Evident, principalele surse ale autofinanțării sint cele de ordin economic : industria locală, agricultura, zootehnia, prestările de servicii, micile ateliere, folosirea resurselor locale. In acest domeniu, valorificin- du-se cu pricepere „fondul de aur" pe care-1 reprezintă propunerile și inițiativele cetățenești, consiliile

O dinamică asemănătoare se Înregistrează și in ce privește consumul de energie electrică și combustibil la un milion lei producție-marfă, care s-a redus constant în ultimii ani. „Deși nu putem spune că am epuizat toate rezervele de economisire a energiei electrice și combustibilului, ca urmare a măsurilor luate am reușit să ne încadrăm cu regularitate în toate normele de consum, ne precizează inginerul Gheorghe Pricop, șeful serviciului mecano- energetic, coordonatorul comisiei e- nergetice pe întreprindere. Numai in planul de măsuri pe acest an s-au prevăzut 26 de acțiuni, care vor asi

gura reducerea consumului cu 208 000 kWh energie electrică și 3 640 tone combustibil convențional. Desigur, nu a fost neglijată nici o sursă de economisire a energiei, fie ea mare sau mică. Așa, de pildă, consumul netehnologic de energie electrică reprezintă numai 1,8 la sută din consumul total de energie. Cu toate acestea, am format echipe de specialiști care au analizat la fiecare loc de muncă posibilitățile de reducere la jumătate a consumurilor de energie nelegate de procesele tehnologice și au fost luate măsuri in acest sens. Astfel, iluminatul incandescent a fost înlocuit pretutindeni cu lumină fluorescentă sau cu lămpi cu vapori de mercur. Totodată, încălzirea halelor se efectuează numai cu resurse energetice 'secundare recuperate. In mod firesc, accentul principal a fost pus însă pe reducerea consumurilor tehnologice".Ce s-a întreprins practic în acest sens? O măsură de ordin organizatoric, de mare eficiență și care se poate aplica în toate unitățile siderurgice din țară se referă la încărcarea la întreaga capacitate a liniilor 

populare au și acumulat unele experiențe demne de cunoscut și răs- pindit : dezvoltarea unor gospodării- anexă pe lingă primării ; specializări în ingrășarea tăurașilor, in creșterea iepurilor de casă ori a porcinelor ; funcționarea unor rotă- rii, în alte părți a unor vărării etc.Merită insistat, în primul rind, asupra creșterii procentului general de autofinanțare a activităților so- cial-culturale, știind că, îndeobște, acestea — spre deosebire de activitățile economice, productive — străbat uneori mai lent drumul rentabilizării. Se cuvine subliniat că, in eforturile spre acest scop, nu s-a mers pe calea minimei rezistențe, nu s-au căutat surse de venituri „cu orice preț" și „de oriunde ar proveni**,  ci s-a respectat profilul specific al unităților cultural-educative, conținutul propriu al activității lor, urmărindu-se nu abateri de la aceasta, ci, dimpotrivă, îmbunătățirea sa continuă.Din anul 1983, și așezămintele și instituțiile culturale de la orașe și sate au primit prin plan sarcini de creștere substanțială a propriilor venituri. In condițiile desfășurării unei bogate și bine apreciate activități educative și cultural-artistice (in județul Hunedoara, peste 30 000 manifestări cu aproape 2 000 000 de participant! ; circa 300 de titluri de lau- reați în „Cîntarea României", ediția a IV-a), lăcașurile de cultură și-au realizat planul de venituri. înregis- trînd chiar și venituri în plus : peste 300 000 lei casele de cultură și aproape tot atît căminele culturale.Important de reținut însă este faptul că, înțelegîndu-se corect sensul rentabilității in cultură, a- ceasta se realizează nu prin concesii sau prin abdicări de la rolul și misiunea educativă, de la bunul gust sau prin cine știe ce alte mijloace facile, ci prin organizarea mai multor manifestări educative, de mai bună calitate, canabile să atragă o masă din ce în ce mai mare de participant!. Teatrul de stat din Petroșani, spre exemplu, susține în mod sistematic spectacole de ținută, bine primite și bine cotate, in centrele muncitorești din județ. La rîndul lor, cluburile muncitorești din Pe- trila sau Lupeni (și altele din Valea Jiului) realizează spectacole cu conținut educativ și cu un bun nivel artistic nu numai la sediile proprii, ci și la mine, chiar și în sălile unde minerii se întîlnesc înainte de intrarea în șut. Ansamblul folcloric 

tehnologice și evitarea schimbărilor prea frecvente a calibrelor de țevi produse, schimbări care determină staționări îndelungate ale instalațiilor și deci consumuri inutile, in special de combustibil, întrucît temperatura în cuptoare trebuie menținută și în timp ce utilajele nu funcționează. „înfăptuirea acestui obiectiv, discutat și în adunarea generală a oamenilor muncii, a fost posibil ca urmare a măsurilor luate pentru asigurarea din timp a contractelor și comenzilor, a bazei materiale, astfel îneît s-au putut lansa in fabricație loturi mai mari de produse, ne spune maistrul Constantin Dolceanu. Prac

tic, la această acțiune au participat serviciile de pregătire a fabricației, de organizare a producției, de aprovizionare tehnico-materială, iar rezultatele obținute sint dintre cele mai bune. In felul acesta, nu numai că s-au redus consumurile de energie, dar au crescut productivitatea muncii, randamentul utilajelor, fără nici un fel de investiție suplimentară".In același timp, analiza schemelor de funcționare a liniilor de fabricație a condus la o serie de concluzii și soluții practice deosebit de eficiente pentru economisirea energiei, care pot și trebuie să fie aplicate în toate unitățile siderurgice din țară. Astfel, se știe că laminoarele au în componența lor instalații de acționare hidraulică, pneumatică, electrică. Așa cum au fost însă proiectate, acționările din componenta instalațiilor rămîn „în priză", cum se spune, și atunci cind laminoarele nu funcționează. Or, la unele instalații, circa 50 la sută din consumul total de energie se localizează numai la acționările hidraulice. Ca atare, au fost 

al Casei de cultură din Deva a susținut numai în ultima săptămînă trei spectacole (cu 2 500 spectatori), iar alte mii de oameni au urmărit programul acestui indrăgit ansamblu la locul lor de muncă : minele din Brad și Gura Barza, șantierul hidrocentralei de la Rîul Mare—Retezat, cooperativele agricole de producție din satele Rîu de Mori și Clopotina. Și exemplele ar mai putea continua...In lumina indicațiilor de partid, folosindu-se experiența dobindită, consiliul popular județean a stabilit ca în 1984 să sporească în mod considerabil procentul de autofinanțare în acest domeniu. Prin ce căi ? în cazul caselor de cultură : prin înființarea unor cercuri tehnico-aplicative dintre cele mai solicitate ; prin programarea spectacolelor săptămînale la sediu și în deplasare ; prin organizarea unor atractive spectacole de anvergură — pe stadioane, în săli de sport ; prin distribuirea și utilizarea mai gospo- - dărească a spațiilor ; prin extinderea activităților recreativ-distractive de club.In cazul căminelor culturale : prin atragerea mai multor participanți la acțiunile cultural-educative ; prin lărgirea gamei de activități atractive etc.In cazul teatrelor (funcționează două teatre și un mare ansamblu artistic în județul Hunedoara) : prin îmbunătățirea continuă a repertorii- lor și creșterea nivelului calitativ al spectacolelor ; prin cit mai multe deplasări în întreprinderi și zone dens populate ; prin sporirea numărului de spectacole ; prin mai judicioasa utilizare a materialelor din dotare.Realitatea demonstrează că, în județul Hunedoara, creșterea procentului de autofinanțare a acțiunilor culturale depinde atît de generalizarea și fructificarea propriei experiențe bune, cît și de înlăturarea unor neajunsuri care se mai manifestă în activitatea (lașelor de cultură (în special din Hunedoara și Hațeg), ca și a căminelor culturale (din Balșa, Densuș, Geoagiu, Zam și alte comune). In general, se simte nevoia concertării eforturilor consiliilor populare pentru ca, într-un viitor nu prea îndepărtat, să se autofinanțeze toate localitățile județului, la toate capitolele activității.
Gheorqhe MITRO1 
Sabin CERBU 
corespondentul „Scînteii" 

concepute și aplicate sisteme noi de sincronizare a diferitelor categorii de acționări. Amănuntele tehnice pot fi, desigur, lămurite printr-un schimb de experiență organizat de Ministerul Industriei Metalurgice cu specialiști din unitățile siderurgice din întreaga țară. Esențial este că, în urma studiilor efectuate, la 6 din cele 11 laminoare „Pilger" din dotarea întreprinderii s-a introdus cu bune rezultate o schemă nouă de comandă, care asigură oprirea acționărilor hidraulice și de ungere atunci cînd celelalte instalații nu funcționează. De asemenea, cuptoarele „Nasshauer" sint in așa fel concepute incit acționările hidraulice și pneumatice rămîn „în priză" tot timpul. Schemele de funcționare la 15 cuptoare de acest tip au fost însă modificate, astfel că în prezent acționările intră în funcțiune și, deci consumă energie electrică numai în momentele cînd cuptoarele se încarcă sau se descarcă.Măsurile luate In vederea reducerii consumului de energie electrică sint, desigur, mult mai numeroase. Astfel, odată cu înlocuirea unor motoare electrice cu altele cu puteri mai mici, au fost montate 157 limi- tatoare de mers în gol. La secția I laminoare, la netezitoarele de 6 țoii s-au introdus chiar în luna februarie elemente semiconductoare în circuitele de excitație ale electromotoarelor. Și exemplele ar putea continua. Aceasta nu înseamnă că au fost epuizate toate posibilitățile de reducere a consumurilor de energie electrică. După cum ne preciza inginerul Cornel Pop, tehnologul secției I laminoare, au trebuit redimensionate bobinele inductoare de încălzire a prăjinilor în funcție de dimensiunile acestora. In prezent, se execută 4 operații de prelucrare a prăjinilor, care au dimensiuni diferite, cu numai două tipuri de inductoare. Din această cauză, la unele operații se consumă mai multă energie electrică decit este necesar. Cert este însă că la Întreprinderea „Republica" din București s-a acumulat, după cum am mai arătat, o experiență valoroasă in ce privește reducerea consumurilor de energie electrică și combustibil, care poate fi utilă și altor unități. Cei interesați pot afla la fata locului toate amănuntele tehnice necesare.
Ion TEODOR

Culturile din 
prima epocă 

(Urmare din pag. I)nică a locurilor de muncă. Este vorba de aprovizionarea lor permanentă cu semințe, îngrășăminte chimice, erbi- cide, substanțe fitosanitare și carburanți. Trebuie înțeles temeinic faptul că orice „gol" în aprovizionarea ritmică a locurilor de muncă provoacă staționarea întregului agregat, ceea ce înseamnă irosirea timpului și ne- realizarea vitezelor de lucru planificate.Pentru ca însămințările să se poată desfășura pe un front larg de îndată ce condițiile permit, este absolut necesar ca în cel mai scurt timp toate agregatele combinate să fie scoase in taberele de cimp fixate pentru fiecare fermă. Aceasta, ca și cunoașterea permanentă a stării terenului sint de natură să asigure specialiștilor mai multă mobilitate în dirijarea oportună a forțelor mecanice acolo unde se poate lucra. Strîns legat de cerința realizării unor ritmuri înalte la semănat este concentrarea unor importante forțe la pregătirea terenului, spre a se asigura semănătorilor front de lucru permanent. In acest scop, încă de acum, în toate stațiunile de mecanizare și in toate unitățile agricole trebuie să fie stabiliți mecanizatorii, mecanicii de ateliere și alți oameni care cunosc conducerea tractorului, spre a lucra în schimbul doi la pregătirea terenului.Umiditatea existentă în stratul arabil al solului creează condiții ca în această primăvară lucrările de însă- mînțare să se execute la un înalt nivel calitativ. Este de mare importanță insă ca specialiștii să aleagă cu maximă atenție momentul optim de începere a lucrărilor, adică atunci cind pregătirea terenului se poate realiza cu un număr minim de lucrări, întrucit de aceasta depind păstrarea apei în sol și răsărirea explozivă și uniformă a plantelor. In aceeași ordine de idei, este necesar ca pretutindeni preocuparea pentru începerea grabnică a semănatului și executarea Iui in ritm cît mai intens să fie însoțită de o atenție sporită pentru realizarea acestei lucrări la un inalt nivel agrotehnic. Se detașează in acest sens grija ce trebuie acordată pentru realizarea densităților stabilite Ia fiecare cultură, problemă care condiționează hotărîtor realizarea producțiilor record din acest an.Ne aflăm, așadar, într-o perioadă de vîrf a muncilor agricole de primăvară, situație determinată și de suprapunerea epocilor de semănat a diferitelor culturi. Cu atît mai pregnant rezultă de aici că organele și organizațiile de partid de la sate, organele agricole județene, consiliile populare, consiliile agroindustriale și conducerile unităților agricole au datoria de mare răspundere de a mobiliza puternic toate forțele din agricultură, de a asigura organizarea temeinică a activității la fiecare punct de lucru, pentru a se folosi din plin fiecare zi, fiecare oră bună de muncă în cimp, pentru a se lucra cu întreaga capacitate a mașinilor și utilajelor, astfel îneît culturile de primăvară să fie însămînțate intr-un timp cit mai scurt și la un înalt nivel calitativ.
i
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IN bătălia pentru producții record
O experiență de larg interes, acum, în plină desfășurare a campaniei de primăvară 

UNITATItf AGRICOLE DIN JUDEȚUL TIMIȘ AU REALIZAT IN 1983 - ON AN NU DINTRE CEI MAI FAVORABILI AGRICULTURII - 
APROAPE 1.8 MILIOANE TDHE DE CEREALE, CU I JUMĂTATE DE MILION MAI MULT DECIT IN CEL MAI BUN AH A6RICBL

După cum se știe, organizația județeană Timiș a P.C.R. a 
adresat tuturor organizațiilor județene de partid chemarea la între
cere pentru realizarea în acest an de producții record în toate sec
toarele agriculturii, pentru sporirea livrărilor la fondul de stat și asigu
rarea bunei aprovizionări a populației. Acest lucru este nemijlocit legat 
de faptul că anul trecut agricultura județului Timiș a înregistrat o se
rie de rezultate bune, îndeosebi în sectorul producției vegetale, unde 
s-a acumulat o experiență valoroasă. Merită relevat că la orz, grîu, 
orzoaica, porumb, orez și legume au fost depășite producțiile medii 
planificate pe ansamblul județului, iar la celelalte producții agrozoo
tehnice rezultatele prezintă creșteri față de anii anteriori. O dovadă 
grăitoare a îmbunătățirii activității din agricultura județului o con
stituie producția totală de cereale obținută — circa 1,6 milioane tone 
— cu aproape o jumătate de milion de tone mai mult decît s-a reali
zat vreodată pe ogoarele timișene. Se poate deci aprecia că toate 
aceste rezultate reprezintă o bază solidă pentru obținerea în acest 
an a unor producții și mai bune.

Perseverență în aplicarea programelor 
stabiliteDespre obiectivele cuprinse în chemarea la întrecere și modalitățile concrete de acțiune pentru realizarea lor, ne-a vorbit tovarășul Cornel PACOSTE, prim-secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R. :— Obiectivul central al muncii desfășurate anul trecut de comitetul județean de partid l-a constituit mobilizarea tuturor forțelor de la sate la înfăptuirea con- ‘secventă a prevederilor cuprinse în programul aprobat de conducerea partidului cu privire la îmbunătățirea radicală a activității din agricultura județului. Rezultatele bune obținute în ansamblu nu constituie însă pentru noi un motiv de auto- mulțumire. Dimpotrivă ! Obiectivele pe care ni le-am propus în chemarea la întrecere pe acest an — depășirea producțiilor medii planificate la hectar cu 200 kg la griu, 780 kg la porumb boabe neirigat, 4 770 kg la sfecla de zahăr și 5 250 kg la legume, iar în zootehnie depășirea producțiilor totale planificate cu 1 500 tone carne, 14 000 hl lapte, 35 tone lină și 5 milioane de ouă — impun să desfășurăm o muncă mult mai eficientă, să eliminăm cu desă- virșire unele neajunsuri care s-au mai manifestat în activitatea noastră, îndeosebi în sectorul creșterii animalelor. Așa cum

Un șantier de îmbunătățiri funciare 
cit vatra bănățeană

• in acest an se vor execiita lucrări de desecare pe 36 400 hec
tare, cu 10 000 hectare peste prevederile din Programul național

• Acum, importante forțe umane și mijloace mecanice sînt con
centrate la efectuarea unui volum cit mai mare de lucrări din cele 
planificate

• Fiecare cetățean de la sate participă la execuția noilor ame
najări și întreținerea celor existenteîn Programul național de îmbunătățiri funciare s-a stabilit ca în județul Timiș lucrările de eliminare a excesului de umiditate să se încheie practic pe întreaga suprafață afectată pînă la sfîrșitul acestui cincinal. Pînă la finele anului 1983, aseme- ' nea lucrări au fost executate pe circa 424 000 hectare. „Obiectivele pe care ni le-am propus pentru acest an — 36 400 hectare, cu peste 10 000 hectare mai mult decît prevederile din Programul național— ne spune Mircea Cozma, directorul întreprinderii județene de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare— permit să încheiem cu un an moi devreme desecarea întregii suprafețe prevăzute și să atacăm alte terenuri unde a apărut fenomenul de băltire a apei. De la Sinnicelau Mare la Moravița și de la Șag — Topolovăț la Banloc, întregul județ arată ca un șantier. Acum, în perioada de primăvară, prin concentrarea utilajelor și participarea unui mare număr de locuitori de la sate, se execută cea mai mare parte din lucrările planificate". Am reținut și un alt aspect nu lipsit de importanță. Noile amenajări sînt astfel proiectate incit• canalele să aibă dublă funcționalitate. In perioadele cu ploi ele servesc lo desecare, iar în cele secetoasă la irigații. Anul trecut asemenea sisteme au fost făcute pe 20 000 hectare, iar anul acesta vor fi extinse pe încă 20 000 hectare.
Ample lucrări pentru creșterea 

potențialului productiv al pămintului
• In acest an — lucrări agropedoameliorative de corectare a aci

dității solului pe 29 000 hectare, prin administrarea de amendamente 
calcaroase și de refacere a structurii solului pe 150 000 hectare, prin 
scarificare și afînare adincă

• Pe 30 000 hectare se administrează îngrășăminte organice
O In toate unitățile agricole s-au întocmit programe pentru apli

carea științifică a îngrășămintelor chimice pe fiecare parcelăîn fața unei hărți cît un perete, împestrițată de culori, fiecare reprezentînd un tip de sol, inginerul Iulian Pușcă, directorul Oficiului județean de studii pedologice și agrochimice, argumentează :— Nu tot pămîntul nostru este ca la Variaș, Periam sau Lovrin. Cartările pedologice și agrochimice dovedesc că avem patru zone de favorabilitate, iar zona întîi, cu solurile cele mai fertile, cernoziomuri, ocupă numai 25 la sută din suprafața arabilă a județului, adică 143 620 hectare. Diferența este formată din soluri mai puțin fertile : 150 000 hectare soluri acide, 40 000 hectare soluri sărăturoase și 127 000 hectare lăcoviști. Acestea sînt terenuri foarte grele, cu apă freatică la suprafață, care trebuie să fie lucrate într-o perioadă scurtă de timp, din care cauză sînt numite și „soluri de ora 12". Toate aceste tipuri de soluri necesită executarea unor ample lucrări agropedoameliorative specifice pentru creșterea potențialului lor productiv.Am prezentat acest tablou succint al structurii solurilor întrucît el a constituit punctul de pornire în acțiunea de redresare a activității din agricultura județului. Cunoașterea exactă a caracteristicilor fiecărui tip de sol a permis fundamentarea unui complex de măsuri agropedoamelio

ni s-a indicat în Hotărîrea Secretariatului Comitetului Central al P.C.R., care a analizat recent activitatea secretariatului comitetului județean în domeniul muncii de partid în agricultură, vom continua cu și mai multă fermitate aplicarea programelor și măsurilor stabilite în consfătuirile de lucru, în plenarele C.C. al P.C.R., a hotă- rîrilor Comitetului Politic Executiv, pentru realizarea neabătută a orientărilor și indicațiilor tovarășului Nicolae Ceaușescu privind realizarea în acest an de producții record în toate sectoarele agriculturii. Tocmai de aceea, în ansamblul măsurilor stabilite de comitetul județean de partid privind pregătirea temeinică a producției a- gricole din acest an, un accent deosebit punem pe generalizarea și dezvoltarea experienței dobîndite pînă acum, astfel ca în toate unitățile agricole să se obțină producții lă nivelul maxim al posibilităților de care dispunem.Prezenți în aceste zile în județul care a lansat chemarea la întrecere pe acest an, am urmărit concret ce măsuri au fost întreprinse și în ce direcții acționează lucrătorii ogoarelor timișene pentru a realiza întocmai obiectivele planului și angajamentele pe care și le-au asumat în 1984.

Dincolo de grija pentru amenajarea noilor - sisteme de desecare, este de notat o predeupare susținută pentru menținerea în perfectă stare de funcționare a celor existente. în anii trecuți, chiar în perimetrele desecate apa băltea pe întinse suprafețe. Cauza ? Necurățirea canalelor care nu mai puteau aduna ana de ne cîmpuri. Acum, pe unde treci, Ia Jebel, Ciacova, Lugoj, Mașloc, Topolovățu Mare, Periam, Te- remia Mare, Recaș sau Sînnicolau Mare, ți se spune : „La noi nu mai băltește apa cînd plouă". S-a schimbat pămîntul ? „Nu ! S-a schimbat obiceiul — ne spune Mi’iai Vraja, primarul comunei Ciacova. Oamenii au înțeles că dacă vrem să obținem producții mari în fiecare an trebuie să curețe canalele de desecare. Noi am imprimat acestei acțiuni un caracter organizat. In funcție de volumul lucrărilor ce-1 avem de executat, au fost stabilite sarcini concrete pe fiecare familie. Practic, fiecare cetățean al comunei, bărbați și femei, participă la lucrările noi de îmbunătățiri funciare și la întreținerea .celor existente". într-ade- văr, apa nu mai băltește pe ogoare. Și aceasta deoarece comandamentele comunale pentru realizarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare mobilizează un număr tot mai mare de locuitori ai satelor pentru a asigura funcționalitatea continuă a sistemelor de desecare.

rative, care au început să fie aplicate în mod organizat și sistematic din anul 1932. în acest an este prevăzut să se administreze amendamente calcaroase pentru corectarea acidității solului pe 29 000 hectare, să se facă scarificări și afinări adinei pe 150 000 hectare și să se fertilizeze cu îngrășăminte organice 30 000 hectare. Programul prevede ca aceste lucrări să se execute o dată la patru ani pe aceeași suprafață. Deși încă nd s-a încheiat un ciclu de cînd au început să fie aplicate, măsurile agropedoameliorative iși dovedesc din plin eficiența.In zona consiliului agroindustrial Făget sînt preponderente solurile podzolice, puternic acide. Aici nu se realizau la hectar producții mai mari de 700—800 kg de grîu sau porumb. „Anul trecut am obținut între 3 000 și 3 500 kg de grîu și de porumb la hectar — aflăm de la Vasile Ma- teșan, inginerul-șef al consiliului agroindustrial. Pe unele parcele s-au obținut și peste 4 000 kg. Aceste producții se dato- resc nu unor condiții climatice favorabile, ci, îh principal, lucrărilor de afînare profundă, amendare și fertilizare cu îngrășăminte organice, efectuate cu un an înainte pe suprafețe mari".Creșterea potențialului productiv al solurilor sărace este nemijlocit condiționată și de administrarea de îngrășămin

te chimice în doze științific determinate. Este de notat în această privință preocuparea pentru folosirea cît mai judicioasă în acest an a resurselor de îngrășăminte chimice. Pentru fiecare unitate agricolă au fost întocmite programe de fertilizare, care cuprind dozele ce trebuie administrate pe fiecare parcelă, în funcție de potențialul natural al solului și producția planificată. Mai mult, pentru a se înlătura risipa de îngrășăminte, s-a adoptat soluția ca acestea să fie administrate localizat, la rădăcina plantelor, odată cu semănatul, ceea ce asigură o eficiență maximă cu doze minime.In aceeași ordine de idei, tovarășul Aurel Lăzureanu, director cu producția vfe- getalâ la direcția agricolă județeană, ne-a vorbit despre o gîndire nouă in ce priveș
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Respectarea strictă a structurii
de soiuri și hibrizi

© Pentru recolta acestui an s-au cultivat numai 7 soiuri de griu 
și vor fi folosiți doar 12 hibrizi de porumb, față de 14 soiuri de grîu 
și 25 hibrizi de porumb utilizați anul trecut

• 60 la sută din suprafața cu porumb se va semăna cu hibrizi de 
mare productivitate

© In toate unitățile agricole se înființează loturi demonstrative, 
unde se testează valoarea unei game largi de soiuri și hibrizi, pentru 
a fi introduse in producțiePe inginerul Arcadie Giurgiev, președintele C.A.P. Diniaș, l-am găsit în laboratorul cooperativei. Da, un laborator de fi- totehnie în adevăratul sens al cuvîntului. Aici, președintele cooperativei își continuă zilnic, ore în șir, munca din cîmp. Obiectivul urmărit este crearea în unitate a unor hibrizi de porumb de mare productivitate și cu înaltă valoare nutritivă. Aflăm că anul acesta, ca rod al unor îndelungate cercetări, vor fi testate in condiții de producție 70 de linii noi de porumb purtînd marca „Diniaș". Totodată, președintele cooperativei agricole continuă munca de ameliorare la alte 200 linii de porumb. „Rezultatele noastre din ultimii ani — ne spune Arcadie Giurgiev — sînt nemijlocit legate de cultivarea hibrizilor și soiurilor celor mai potrivite, pe care le-am ales precum alegi cele mai frumoase flori. Criteriul ? Să asigure rezultate maxime in condițiile noastre concrete de sol și climă. Aceasta presupune să verifici permanent, în condiții de producție, o gamă largă de soiuri și hibrizi și, mai ales, ultimele creații ale cercetării științifice, pentru a putea alege ce-ți trebuie".Desigur, la Diniaș este o situație de excepție, și ea ține de munca unui om pasionat de agricultură. La o scară mai mică însă, această preocupare este caracteristică pentru toate unitățile agricole din județ.

Amplasarea culturilor - pe terenurile 
cele mai potrivite

• 48-50 la sută din suprafețele cultivate cu griu și porumb sint 
amplasate in zonele I și II de favorabilitate

• Monocultura de griu, numai in anul I, a fost redusă Ia 20 la 
sută, față de 50 la sută in anii anteriori

© Nici o abatere de la amplasarea culturilor in teritoriuTovarășul Viorel Ciovică, directorul general al direcției agricole județene, ne spunea : „Experiența anului 1983 ne-a demonstrat că o pirghie importantă pentru sporirea producției agricole vegetale, care nu necesită nici o investiție, o constituie amplasarea, judicioasă a culturilor atit pe terenurile cele mai potrivite, cît și după cele mai bune plante premergătoare. Dacă anul trecut s-a acordat mai multă atenție amplasării corecte a culturilor cerealiere, pentru anul acesta s-a căutat ca, menținînd proporția de 48—50 la sută din suprafețele cu grîu și porumb in zonele I și II de favorabilitate, să se rezolve această problemă și la celelalte culturi și. îndeosebi, la plantele tehnice, cum sînt soia, floarea- sqarelui, sfecla de zahăr și cînepa. In momentul de față considerăm încheiată acțiunea de amplasare a culturilor în teritoriu. Toate unitățile agricole dispun de schițe de amDlasare a culturilor pe fiecare parcelă, verificate de organele noastre de specialitate". 

te' repartizarea în teritoriu a îngrășămintelor chimice. „Rezervele cele mai mari de sporire a producției vegetale le avem în zonele III și IV de favorabilitate, cu solurile cele mai sărace. In aceste zone, pentru a crește producția de cereale de la 1 000—1 500 kg la hectar, cît este potențialul natural al solurilor, la 3 000—4 000 kg, avem nevoie de cantități mai mici de îngrășăminte decît cele necesare pentru a crește producția de la 5 000—6 000 kg la hectar la 7 000—8 000 kg în zona întîi de favorabilitate. Deci, spre deosebire de cum se proceda pînă acum, este justificat să sprijinim cu cantități mai mari de îngrășăminte chimice unitățile din zonele mai puțin favorabile, cu condiția ca acestea să le folosească cît mai rațional".

Datorită măsurilor stabilite de comitetul județean de partid, în toate unitățile agricole au fost înființate loturi demonstrative unde se verifică și se testează valoarea unei game largi de hibrizi și soiuri. în felul acesta s-a pus capăt situației ce a durat pînă în anul 1982, cînd fiecare cultiva ce voia și, mai ales; ce exista. S-a pornit de la ideea că îmbunătățirea structurii soiurilor și hibrizilor cultivați trebuie să fie o acțiune permanentă. In loturile demonstrative sint verificate, în condițiile specifice fiecărei unități, soiurile și hibrizii nou creați, pentru a fi aleși și introduși în cultură cei mai productivi. Rezultatele din anul trecut au permis luarea unor măsuri pentru restringerea și mai mult in acest an a numărului de soiuri și hibrizi cultivați. Astfel, Ia griu, în toamnă s-au cultivat numai 7 soiuri, aslgurindu-se creșterea ponderii soiurilor mijlocii — „Fundulea 29" și „Lovrin 34“ — care s-au dovedit rezistente la boli și dăunători și dau producții ridicate. Și Ia porumb, in acest an au fost scoși din cultură doi hibrizi timpurii, pentru a se mări ponderea hibrizilor tardivi — F 420. F 412 și L 400 — la 60 la sută din suprafața cultivată. Stabilirea unei structuri ferme de soiuri și hibrizi, care să fie respectată mai mulți ani, prezintă o mare importanță pentru organizarea producerii întregului necesar de semințe.

Important este însă ca amplasarea stabilită să fie respectată cu strictețe în fiecare unitate agricolă. Spunem aceasta întrucît anul trecut au existat unități, printre care C.A.P. Drăgoiești, C.A.P. Satchi- nez, I.A.S. Jimbolia și I.A.S. Făget, care, din cauza nerespectârii rotației culturilor și a unor deficiente în executarea celorlalte lucrări, au obținut producții mici de porumb și grîu în comparație cu unitățile agricole vecine, care în condiții pedoclimatice asemănătoare au realizat recolte mari.Discuțiile avute cu specialiști din producție si de la direcția agricolă județeană au evidențiat preocuparea pentru asigurarea unei stabilități mai ferme, atit a structurii culturilor, cît și a suprafețelor repartizate pe culturi, pe o perioadă de cel puțin 5 ani, pentru cît sint alcătuite, în general, asolamentele. Orice variații în a- ceastă privință sînt de natură să pertur- beze serios respectarea inițială a amplasării culturilor.

Numai semințe cu valoare biologică 
ridicată!

© Anul trecut, pentru 50 la sută din suprafața cultivată cu cereale 
păioase s-au folosit semințe din categoriile elită și înmulțirea întîi

• Organizarea producerii de semințe, într-o concepție nouă, va 
asigura ca pînă în toamna anului 1985, pe întreaga suprafață cu 
cereale păioase să se folosească numai semințe din categorii biologice 
superioareOrganizarea temeinică, pe baze științifice, a producerii de semințe la culturile cerealiere a constituit un element esențial

însămințările de primăvară - la un 
nivel agrotehnic ridicatNe-am referit la o serie de măsuri stabilite de comitetul județean de partid și organele agricole județene care vizează îmbunătățirea în ansamblu a activității din agricultura județului Timiș. Un prim și concludent examen al eficienței acestor măsuri îl reprezintă însămînțarea culturilor de primăvară. Cum a fost pregătită actuala campanie agricolă pentru a se pune o temelie solidă producțiilor record din acest an ? La această problemă s-a referit tovarășul loan Nichita, director general adjunct al direcției agricole.„Măsurile de ordin tehnic și conceptual privind mai buna organizare a muncii și a producției în unitățile agricole — ne-a spus interlocutorul — au fost însoțite și de un ansamblu de măsuri pentru pregătirea în cele mai bune condiții a campaniei agricole de primăvară. Sarcinile trasate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la Consfătuirea de lucru pe problemele agriculturii de la C.C. al P.C.R. din decembrie anul trecut, au constituit pentru noi un adevărat program de acțiune. In primul rind urmărim ca fiecare cultură să fie semănată numai în perioadele optime de timp stabilite. Repararea în bune condiții a tractoarelor și

Calitatea muncii oamenilor hotărăște 
creșterea producțiilor

— Ce element II conside
rați ca fiind decisiv pentru 
îmbunătățirea in continua
re a activității din agri
cultura județului? Am a- 
dresat această întrebare to
varășului Costel Eremia, 
secretar al comitetului ju
dețean de partid.— Sînt multe de spus aici. Măsurile stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire Ia lichidarea lipsurilor ce s-au manifestat in trecut în agricultura județului Timiș și îmbunătățirea activității în această ramură au vizat practic toate domeniile de activitate. Ca atare, înfăptuirea fiecărei măsuri iși are importanța sa bine definită.- Totuși, există un factor pe care îl consider decisiv. Mă refer la calitatea muncii oamenilor — cooperatori, mecanizatori și specialiști, adică a tuturor celor chemați să contribuie la realizarea producțiilor agricole. In a- ceastă direcție a fost concentrată întreaga muncă politică, organizatorică și educativă — da, și educativă, fiindcă a fost nevoie de așa ceva — desfășurată de activiștii comitetului județean de partid, comitetele comunale de partid, birourile de coordonare a activității politice și organizatorice din consiliile unice agroindustriale și organizațiile de partid din unitățile agricole. Putem aprecia

că în această privință am înregistrat o adevărată cotitură. Specialiștii și mecanizatorii noștri au deplina convingere că în desfășurarea întregii activități din agricultură este nevoie de o ordine și disciplină ferme, că le revine întreaga răspundere pentru executarea lucrărilor așa cum se prevede in tehnologia fiecărei culturi. Pentru aceasta noi am acționat pentru a stimula cadrele de conducere bune, pentru a populariza experiența lor, și, dimpotrivă, acele cadre de conducere din unitățile agricole care au dat dovadă de incompetență profesională, au fost îndepărtate din funcții.In acest an vom pune un accent și mai mare pe calitatea muncii desfășurate de toți cei ce lucrează în agricultură. Este și normal. Pentru realizarea obiecti- velqr pe care ni le-am propus in chemarea la întrecere este obligatoriu să se execute toate lucrările în perioadele optime stabilite, să se realizeze densitățile prevăzute, să se mențină în permanență culturile curate de buruieni și să fie strînsă și depozitată la timp și fără pierderi întreaga producție. In acest spirit au fost purtate dis

pentru creșterea producției în anul trecut, început în 1982, acest proces va fi desă- vîrșit în acest an. „Corespunzător sarcinilor trasate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — ne spunea tovarășul Aurel Lăzureanu — producerea de semințe pentru cereale a fost organizată în așa fel incit, în toamna anului 1984, să semănăm 70 la sută din suprafața de grîu cu sămînță din categoriile elită și înmulțirea întîi. Pentru anul 1985 vom avea asigurate semințe din categoriile biologice superioare pentru întreaga suprafață de cereale păioase". Este util de cunoscut modul de organizare a producerii de semințe în județul Timiș, întrucît acesta ote- ră o soluție practică pentru rezolvarea sarcinii de a se folosi, începînd cu anul 1985, numai semințe din categorii biologice superioare.Această activitate a fost concentrată în 12 unități agricole, cele mai bune din județ. Problema ce trebuia rezolvată eră trecerea la producerea de semințe din categoria elită în unitățile agricole specializate, pentru ca Stațiunea de cercetări agricole Lovrin să poată produce cantitățile necesare, mult sporite, de semințe din categoria superelită, mult mai greu de obținut. C.A.P. Periam poate fi considerată ca o „uzină" de semințe, ponderea acestora în producția unității fiind de 80 la sută. „Avem o bună experiență — ne spunea Bota Zoltan, inginerul-șef al cooperativei. Putem produce și sămînță elită. Esențial este să amplasăm cultura pe terenurile cele mai fertile, care ne asigură un coeficient ridicat de înmulțire, să administrăm doze echilibrate de îngrășăminte chimice, respectînd raportul optim între elemente și să purificăm lanurile de formele netipice soiurilor cultivate. Toate aceste lucrări impun o răspundere sporită și o înaltă competență profesională din partea specialiștilor". kPentru reușita acestei acțiuni, direcția agricolă județeană a luat măsuri ca cercetătorii de la Stațiunea de cercetări agri- ,, qcle.tovrin și cadrele de specialitate de la Institutul agronomic Timișoara să sprijine și să îndrume concret'unitățile agricole în- ■-fezelt'.1 critiee sfte>.î>roccsillui -de producer®, a semințelor. De asemenea, unitățile respective au fost dotate cu un număr sporit de combine pentru ca recoltarea să se facă într-un timp scurt și fără pierderi.

semănătorilor, asigurarea din timp a semințelor și buna organizare a activității în cîmp permit ca în fiecare unitate agricolă, din momentul începerii însămință- rilor, să încheiem semănatul sfeclei de zahăr in 3—4 zile bune de lucru, a florii- soarelui in 4—5 zile și • a porumbului în 8—10 zile. Nu vom admite nici o intîrziere în această privință. în al doilea rind, ceea ce este la fel de important, urmărim ca încă de la semănat să realizăm densitățile optime stabilite la fiecare cultură. In acest sens au fost făcute instructaje la modul cel mai concret cu putință cu toți specialiștii din agricultura județului pe cunoașterea aprofundată a tehnologiilor fiecărei culturi și cu toți mecanizatorii pe stăpînirda și folosirea corectă a utilajelor pe care lucrează. în mod special aș adăuga că, în toate unitățile agricole, au fost constituite formații permanente de mecanizatori și cooperatori pe ferme de producție. Ele au angajat executarea lucrărilor în acord global pe su- prafețele repartizate și răspund, în continuare, de efectuarea tuturor lucrărilor prevăzute. într-un cuvînt, pot spune că sintem hotăriți să realizăm însămințările de primăvară la un înalt nivel agrotehnic".

cuții cu toți specialiștii — șefi de unități agricole sau de ferme — cu care s-au analizat sarcinile de plan și măsurile ce trebuie luate pentru realizarea și depășirea lor. Tuturor li s-a pus întrebarea : pot sau nu pot să realizeze sarcinile stabilite ? Și aceasta ca să știm cu cine mergem la drum. Iar Ia un drum greu, cum este anul 1984, trebuie să mergi cu oameni bine pregătiți, hotăriți să facă totul pentru realizarea producțiilor planificate.
— Cum a început anul 

1984 ?— Sub bune auspicii. Este în plină desfășurare însămînțarea culturilor de primăvară, care vor ocupa în acest an 250 000 hectare. In toată această acțiune s-a căutat ca experiența bună dobîndită anul trecut să fie generalizată în toate unitățile agricole. Pe această bază au fost elaborate și tehnologii îmbunătățite la toate culturile, care au fost difuzate în fiecare unitate agricolă. La toate acestea trebuie să adăugăm hotărîrea lucrătorilor de pe ogoarele timișene de a munci fără preget, cu înalt spirit de răspundere, pentru a realiza în acest an producții record la toate culturile.
Paginâ realizată de
Aurel PAPADIUC și Cezar IOANA
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Spiritul revoluționar — trăsătură fundamentala a întregii 

activități educative pentru formarea omului nouj_

ÎNFĂPTUIREA POLITICII AGRARE A PARTIDM
In tnomentul In care apar aceste însemnări, convorbirile recapitulative în învățămîntul politico-ideologic la sate s-au încheiat în toate cele 29 de comune ale sectorului agricol Ilfov. în condițiile în care dezbaterile finale nu s-au terminat peste tot, considerăm util să reliefăm cîteva concluzii privind conținutul și eficiența convorbirilor recapitulative ce au avut loc în cîteva sate ilfo- vene, așa cum s-au conturat în discuțiile pe care le-am purtat în aceste zile cu activiști ai comitetului de partid al sectorului, primari și secretari adjuncți ai unor comitete comunale de partid, propagandiști.„In cadrul convorbirilor recapitulative — ne spuneau tovarășii Ion Șimionescu și Alexandru Dumitru, primar și, respectiv, secretar adjunct al Comitetului comunal de partid Periș, ambii propagandiști — am orientat dezbaterile spre înțelegerea temeiurilor politicii agrare a partidului nostru, a obiectivelor noii revoluții agrare. Am ținut să subliniem, cu deosebire, in această primăvară, în care s-au împlinit 35 de ani de la Plenara din 3—5 martie 1949, justețea istoricei opțiuni a partidului de acum trei decenii și jumătate, faptul că prin cooperativizare s-a deschis calea realizării unei agriculturi moderne, de înalt randament, a unor profunde transformări în viața oamenilor de la sate, o ilustrare grăitoare a acestui adevăr con- stituind-o însăși cooperativa noastră agricolă de producție, pe ale cărei terenuri se obțin astăzi recolte triple față de anii dinainte de cooperativizare ; același lucru îl demonstrează și înfățișarea de astăzi a comunei noastre, în care s-au ridicat sute de case noi, în care aproape nu există locuință fără aparat de radio și televizor, frigiderul, aspiratorul, mașina de spălat devenind lucruri obișnuite, iar 165 de familii fiind posesoare de autoturisme. în acest context am stăruit asupra cerințelor înalte pe care le ridică acum în fața locuitorilor comunei noastre înfăptuirea exemplară a obiectivelor noii revoluții agrare, a prevederilor planurilor privind realizarea unor producții mari, sigure și stabile, de creștere a producțiilor agricole in gospodăriile populației — temelie trainică pentru asigurarea 'unei noi calități a vieții în satele țării. Am îndreptat atenția cursanților asupra imperativelor ce decurg din documentele de partid privind folosirea judicioasă a pă- mîntului, a creșterii potențialului său productiv, a realizării la timp și în condiții de calitate superioară a tuturor lucrărilor agricole,. a sporirii'" substanțiale a eflcienței'ecorrdmice a‘"' întregii activități prin gospodărirea rațională, cu maximum de randament a bazei tehnico-materiale de

EDUCA [IA MA TERIALISTȘTIINȚIFKÂ
- in striusi legături a realitățile vieții, ale fiecărui colectivÎn activitatea de educație mate- rialist-științifică desfășurată în rin- dul oamenilor muncii, al întregii populații a județului nostru avem in vedere necesițatea transpunerii in viață a sarcinilor și recomandărilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvintarea rostită la Consfătuirea de lucru de la Mangalia din august 1983. Ne este permanent viu in memorie îndemnul pe care ni l-a adresat secretarul general al partidului atunci cind a subliniat că „in societate, in conștiința oamenilor au rămas unele maladii ale trecutului. De aceea, activitatea po- litico-educativă trebuie să combată cu fermitate toate concepțiile burgheze, mistice, tendința de a trăi fără muncă, diferite mentalități înapoiate in muncă și viață. Este necesar să înțelegem că făurirea omului nou presupune o luptă hotărită, exigentă, împotriva acestor concepții și mentalități Înapoiate".Pornind de la această prețioasă indicație, am organizat complexa activitate de educație materialist-știin- țifică, de combatere a influențelor mistice, retrograde din conștiința u- nor cetățeni, în strînsă legătură cu cunoașterea realității economice a județului, cu înfăptuirea obiectivelor de producție ce ne revin. în formularea temelor și argumentelor pe linia educației materialist-științifice am avut, de asemenea, în vedere preocupările de creație științifică și tehnică, de perfecționare a proceselor de producție în conformitate cu t sarcinile importante ce ne revin în economie. Soluțiile oferite de cei peste 36 000 de oameni ai muncii din întreprinderi, cercetători, studenți, angrenați în asemenea acțiuni, sint, pentru' munca de propagandă desfășurată de organele și organizațiile de partid, de masă și obștești, dovezi ale supremației omului în actul de creație, ale frumuseții muncii de fiecare zi, ale eforturilor depuse de inteligenta tehnică existentă în fiecare colectiv în scopul găsirii unor soluții viabile, eficiente în orice problemă cu care se confruntă producția.Avem In întreprinderile județului— la Combinatul siderurgic, Șantierul naval. Laminorul de tablă, întreprinderea navală, „Textila" ș.a.— numeroși angajați preocupați de probleme ale creației tehnico-știin- țifice, inovatori și inventatori cu rezultate remarcabile în acest domeniu. Folosind prezența lor in aceste colective, luînd drept argumente propriile lor soluții tehnice — descoperite nu prin revelație divină, ci printr-ur. impresionam efori de gîndire cu multă sudoare, de regulă. 

care dispunem, prin implicarea cu răspundere sporită în activitatea productivă a tuturor specialiștilor, prin revitalizarea unor preocupări tradiționale ale sătenilor noștri — surse importante de venituri pentru cooperativa agricolă de producție, pentru cooperatori".Interlocutorii au ținut să sublinieze faptul că dezbaterile finale la care au participat s-au desfășurat sub semnul cerinței subliniate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în întil- nirile cu locuitorii satelor ilfovene, anume ca sectorul agricol Ilfov să devină laboratorul agriculturii socialiste românești. Tocmai de aceea, convorbirile recapitulative au prilejuit în multe sate o examinare atentă a importantelor resurse de creștere a producțiilor agricole vegetale 
însemnări pe marginea convorbirilor 
recapitulative desfășurate în sectorul 

agricol Ilfov

șl animale in unitățile agi.. ole, in gospodăriile populației. „In satele Piscu și Izvorani, ne spunea tovarășul Gheorghe Frățilă, secretar adjunct al comitetului comunal de partid Ciolpani, în miezul dezbaterilor s-a situat atitudinea față de muncă a cursanților, mi nbri ai unor brigăzi legumicole. Dezbaterea a pornit de la diferențele substanțiale existente între unele membre cooperatoare în realizarea producțiilor de răsaduri, de legume, in speță tomate etc., evidențiindu-se că la originea lor stau atitudini fundamental opuse față de calitatea lucrărilor efectuate. Pe de o parte — grija pentru a realiza fiecare lucrare la timpul cuvenit, pasiunea pentru lucrul bine făcut. Pe de alta — lucrările de mîntuială, adesea întîrziate față de perioadele optime.O a doua problemă pe care am dezbătut-o, continuă tovarășul Frățilă, a fost aceea a sporirii contribuției membrilor cooperatori la înfăptuirea prevederilor Programului unic de creștere a producțiilor agricole in gospodăriile populației. Și aici am pus, față in fațj, două mentalități op’use. Acelea ale unor membri cooperatori care pe lotul în folosință se mulțumesc să semene o singură dată, pe cind gospodarii harnici obțin și trei recolte pe an. Am dat exemplul cîtorva gospodari care in «mul ' trecut au obtinut pe această căle iriiportante venituri : pînă la 20 000 de lei din valorificarea ridichilor de lună, alte mii de Iei din tomatele cultivate în cultura a doua 

împreună cu colegi de muncă și specialiști — organizațiile de partid, sindicale, ale U.T.C., O.D.U.S. din respectivele secții și ateliere au demonstrat, o dată în plus, absența intervenției supranaturale în asemenea acțiuni, puterea pe care fiecare om al muncii o deține in realizarea „minunilor" de fiecare zi, pentru îmbunătățirea proceselor de producție.Am recomandat factorilor implicați în efectuarea educației materialist- științifice să-și desfășoare activitățile atît în plan teoretic, cît și practic, foarte concret, cu referiri la situațiile existente în jur, în unitățile economțce și localitățile județului. Apelind, de pildă, la materialitatea de necontestat a acțiunii de indus
PREOCUPĂRI ȘI ACȚIUNI ÎN JUDEȚUL GALAȚI

trializare, la impresionantul volum de fonduri fixe existent in unitățile socialiste din județ, am demonstrat oamenilor că viața lor, calitatea sa nu depind de forțe supranaturale, ci de efortul propriu, de felul în care acționează pentru ridicarea priceperii lor în utilizarea acestui uriaș potențial tehnic.Putem considera că rezultatele bune înregistrate, de exemplu, la Combinatul siderurgic In optimizarea funcționării utilajelor, pe linia asimilării și recondiționării pieselor de schimb și subansamblelor. In realizarea de economii la consumurile materiale au fost folosite de organele și organizațiile de partid, de masă și obștești din uzinele și secțiile sale pentru a dovedi în fața oamenilor muncii caracterul întotdeauna explicabil științific al schimbărilor din lumea înconjurătoare, demonstrînd astfel primatul inteligenței umane asupra obscurantismului. Nu am considerat acțiunile desfășurate pe linia educației materialist-științifice ca fiind destinate în mod expres acelor persoane — cu pondere redusă în totalul populației județului — încă aflate în mrejele misticismului, ci am avut în vedere ridicarea sub raport cultural-științific a întregii mase de cetățeni, pentru a le permite lor să se apere cu argumente, să lupte astfel mai bine cu influențele obscurantiste.Cît privește modalitățile de acțiune, aș dori să remarc mai intîi diversitatea acestora. Pe de o parte, am utilizat formele și mijloacele muncii politice de masă ; militînd în direcția realizării sarcinilor curente eco-

și importante cantități de porumb semănat după culegerea roșiilor. Cantități suficiente pentru ca ei să crească și să contracteze suplimentar cu statul păsări, animale ori produse animaliere". <Interlocutorii noștri au apreciat ca deosebit de valoroasă preocuparea unor propagandiști pentru a face bine ințeles adevărul că de oameni, de hărnicia lor, de ordine și disciplină, de spiritul gospodăresc ce-i animă depind recoltele mari și, implicit, bunăstarea lor. La C.A.P. Pe- trăchioaia, sublinia tovarășul Ema- noi! Drob, director al cabinetului pentru activitatea ideologică și poli- tico-educativă al sectorului, dezbaterile au evidențiat că pămînturile cooperativei, unele dintre cele mai bune din întreg sectorul, trebuie să 

rodească pe măsura potențialului lor productiv, ceea ce ar trebui să-i situeze in acest an pe cooperatorii de aici pe unul din primele trei locuri din fruntea agriculturii ilfovene. Pentru aceasta insă, cerea un membru cooperator, trebuie înlăturate mentalitățile celor care muncind mai puțin așteaptă de la natură mai mult ; au fost date, in acest cadru, exemple de oameni care n-au executat decît o singură prașilâ la porumb, ceea ce a dijmuit efectiv recolta. Pornind de la asemenea fapte, în dezbatere s-a subliniat cerința ca membrii cooperatori să intervină mai hotărit și intransigent împotriva unor asemenea mentalități, dar mai ales să intervină operativ, la momentul potrivit, atunci cind efectiv se hotărăște soarta producției și nu să aștepte adunarea generală a cooperatorilor pentru a lua atitudine împotriva lor.La C.A.P. Gruiu, continuă interlocutorul, dezbateri interesante a prilejuit sublinierea făcută de propagandist că cerința unei superioare valorificări a fondului funciar trebuie înțeleasă sub dublu aspect. Mai intii — aceasta înseamnă că nici o bucată de teren nu trebuie să ră- mină nelucrată, că fiecare palmă de pămînt trebuie introdusă în circuitul productiv. Apoi — inseamnă să se obțină de pe fiecare teren producții agricole maxime de' cereale. leku.- me, plante tehnice, furaje/ Anăli- zind concret realitățile de la Gruiu prin prisma acestor exigențe, cursan- ții au cerut ca în perimetrul comu

nomice, am pledat in același timp și pentru atingerea unor obiective ale educației materialist-științifice. Pe de altă parte, am inițiat o gamă largă de manifestări vizînd propagarea concepției revoluționare, materialiste despre lume și viață. Aș aminti aici tradiționala suită de acțiuni politice, culturale, științifice, educative intitulată „Danublus", care a cuprins și o seamă de expuneri, simpozioane, seri de întrebări și răspunsuri, dezbateri, sesiuni de comunicări destinate acestui scop. De asemenea, „Ci- bertehnica", ciclu anual de manifestări cu caracter de cunoaștere și popularizare a creației tehnico-știin- țifice, „Săptămina cultural-științifi- că“ organizată la Tecuci și „Zilele filmului documentar-științific" — la

Berești (ambele, cu referiri concrete la acțiuni desfășurate și in județul nostru pe linia propagandei tehnice), ciclul de intilniri cu brigăzi științifice denumit „Știința în secolul XX", expozițiile cu realizări pe linie de invenții, inovații, asimilări, recondi- ționări deschise la Galați, Tecuci, în mari unități economice ș.a. au pledat pentru lărgirea orizontului de cultură generală, științifică al cetățenilor, pentru o cunoaștere și stăpinire a- profundată a fenomenelor tehnice.La sate, îndeosebi în comunele Matca, Corod, Slobozia Conachi, Costache Negri, Grivița — unde influența sectelor religioase continuă să se manifeste — am insistat in acțiunile organizate cu oamenii asupra suportului științific, tehnic pe care trebuie să-l aibă aportul lor în rezolvarea problemelor cu care se confruntă. în aceste localități și în altele, organizațiile de partid, de masă și obștești, factorii care acționează pe linia educației materialist- științifice au demonstrat, prin exemple concrete, luate din sectoarele de muncă ale cooperativelor agricole, că în fața unor greutăți, fie provocate de natură, cum a fost lipsa de precipitații de anul trecut, fie de alte impedimente obiective, prin munca oamenilor sprijinită pe știință și tehnică, pe baza materială a unităților socialiste, care au aplicat corect regulile agrotehnice șl au extins irigațiile, au fost atenuate sau chiar eliminate neajunsurile.Un puternic sprijin am solicitat din partea instituțiilor de cultură și artă, a creatorilo' ș! artiștilor, amatori șl profesioniști. Astfel, reper

nei să nu , rămînă nelucrată nici o fișie de pămînt, să li se atragă în mod serios atenția acelor gospodari care lasă pradă bălăriilor însemnate suprafețe de teren, să fie date în folosință oamenilor gospodari toate locurile nelucrate. în același timp, din experiența anului trecut, mai mulți cursanți au arătat că, spre exemplu, producțiile bune de sfeclă obținute puteau fi și mai mari dacă pe anumite terenuri — unele chiar dintre cele mai mănoase ale satului — nu ar fi rămas porțiuni întinse (de cite doi pînă la cinci metri pătrați) pe care nu răsărise nici o plantă. Asemenea dezbateri îl îndreptățeau pe interlocutorul nostru să aprecieze că gîndind astfel cooperatorii de aici își vor putea înfăptui angajamentul de a se situa pe locul I pe sector.Desfășurarea convorbirilor recapitulative în satele ilfovene a pus în relief și o seamă de neajunsuri. Cel mai important, după opinia noastră, îl constituie tentația de a transforma asemenea dezbateri in lecții ale învățămîntului agrozootehnic. Astfel, la Periș, în cadrul convorbirilor dintr-un cerc de la ferma zootehnică a cooperativei agricole de producție o bună parte din timp a fost consacrată explicării componentelor unor rețete de furajare a animalelor sau prezentării pe viu a unei operații de mulgere a vacilor. Or, rostul dezbaterilor în învățămîntul politico-ideologic constă în a explica oamenilor sarcinile puse de partid în fața lucrătorilor din agricultură, de a-i mobiliza pe oameni la înfăptuirea exemplară a obiectivelor noii revoluții agrare, de a determina ample transformări în mentalitatea și conduita lor în sensul întăririi spiritului gospodăresc, a răspunderii față de muncă și avuția obștească. Explicarea respectivei rețete, deloc neimportantă, ar fi trebuit să se producă intr-un alt cadru, adecvat pregătirii agrotehnice a țăranilor cooperatori.în sfîrșit, mai stăruim și asupra unui alt aspect. La desfășurarea convorbirilor recapitulative la sate ar fi fost necesară o implicare mai directă și mai profundă a activiștilor comitetului de partid al sectorului (unul dintre activiștii cu sarcini exprese -n acest domeniu participase doar la cîteva dezbateri finale — cinci la prima temă, nici una la cea de-a doua temă supusă spre reflecție cursanți- lor), tocmai pentru că orizontul lor politic bogat, cunoașterea terheiriică a sarcinilor agriculturii noastre ar fi putut duce la o creștere calitativă a dezbaterilor, la sporirea eficienței lor formative.
Silviu ACHIM

toriile teatrelor au fost astfel concepute încit să cuprindă și lucrări dramatice cu asemenea țintă. Se cuvine relevat și aportul muzeelor gălățeqle In organizarea unor expoziții tematice, precum „Creație și adevăr" (pictură, sculptură, grafică), „Mesajul umanist in arta plastică", „Natura și formele ei de expresie în arta contemporană", „Enigmele vieții și ale Universului", „Mărturii ale evoluției viețuitoarelor", „Influențele fenomenelor cosmice asupra vieții pe Pămint", „Probleme actuale de inginerie genetică", expoziții pe teme de arheologie, etnografie etc. Comitetul județean de cultură și educație socialistă a mai organizat, prin factorii de specialitate, simpozioane cu teme adecvate : „Evoluția Terrei sub influența umană", „Mediul natural și sănătatea", „De la arta religioasă Ia cea cu caracter laic" ș.a., precum și alte acțiuni : „Urare din străbuni" (consacrată prezentării colindelor laice), „Colocvii ateiste" (destinate generalizării exp nței din activitatea comisiilor de, răspindire a cunoștințelor științifice), intilniri cu brigăzile științifice pe tema „Ateism, cultură, civilizație", manifestări în cadrul „Lunii cărții la sate" și al „Lunii cărții în întreprinderi și Instituții", precum și la sediul Bibliotecii „V. A. Urechia" și in cele comunale pentru popularizarea cărții tehnice și științifice, șezători susținute de scriitori gălățeni și membri ai cenaclurilor și cercurilor literare etc.Am Insistat ca tn tot ceea ce întreprindem în această direcție să se manifeste un plus de pasiune din partea factorilor ce le organizează, să se urhiărească convingerea auditoriului. Pe unde trece un colectiv științific trebuie să se cunoască — aceasta ne-a fost deviza și astfel am solicitat să se măsoare eficiența muncii factorilor implicați în educația materialist-științifică a cetățenilor. Evident, rezultatele obținute la nivelul județului pe această liftie, deși mulțumitoare, ne determină să perseverăm în continuare. Ne bucură mai ales faptul că succesele din activitatea economică a județului din primul trimestru al acestui an au la bază și eforturile pe linie de propagandă, în direcția lărgirii orizontului științific și de cultură al oamenilor muncii, acțiunile pe linia educării lor materialiste, pentru întărirea spiritului revoluționar în muncă și viață.
Aqlala CALOINESCU secretar al Comitetului Județean Galați al P.C.R.

De la eroii vieții la eroii sceneiDouă propoziții laconice ca două aforisme : „Umanismul adevărat se exprimă prin fapte" și „Cea mai bună piine e cea pe care o meriți". Cuvinte puține, care spun multe și indică, totodată, un chip nou de a vedea viața. Ele nu figurează în- tr-o carte de maxime și nu au, ca atare, pretenția de a sintetiza rece, detașat, o experiență trecută. Ele trăiesc in și din actualitate, îneît nu e de mirare că nu le-am aflat într-un dicționar de sentințe. Rostite sobru, cu acel patos care emoționează fiindcă exprimă o convingere adincă, aceste replici au răsunat zilele trecute pe scena unui Festival al teatrelor muncitorești din Capitală — Masca — aflat acum la cea de-a doua ediție. Competiție încă tinără, ea rezumă sărbătoresc, în numai cîteva zile, istoria cîtorva ani de entuziasm, de pasiune fremătătoare pentru un teatru inspirat de universul muncii, luminind, ca un astru tînăr, fierbinte, scenele cotidiene ale muncii.Această competiție e Insă și un ecou viu, o replică matură, amplificată, pe care prezentul o dă unei Inițiative generoase, sfirșită dramatic în condițiile trecutei orîn- duiri. De la compania de teatru popular „Masca" — prin intermediul căreia George Mihail Zamfi- rescu voia să revoluționeze teatrul, aducîndu-1 aproape de cei mulți și anonimi și transformîndu-1 astfel Intr-un factor determinant al examenului colectiv de conștiință — șl pînă la competiția de astăzi cu același titlu e mai mult decît o simplă distanță de cîteva decenii. Iată, numai în București, în doar cinci ani, adică după Congresul al XII-Iea și pînă azi, s-au înființat 9 teatre muncitorești, gravitînd armonios în jurul aceluiași ideal, formulat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu : „O adevărată «Cîntare a României» nu poate fi concepută și înțeleasă fără tumultul abatajelor din mine, al furnalelor, lami- noarelor, utilajelor grele, fără freamătul muncii din industria electronică, din industria ușoară sau alimentară. De asemenea, nu poate fi concepută o adevărată «Cîntare a României» fără zumzetul tractoarelor și al mașinilor agricole, fără munca entuziastă a muncitorilor și țăranilor. Acesta este adevăratul sens a ceea ce dorim să fie Festivalul «Cintarea României» — festivalul muncii, al creației". Acest Itumult ăl muncii răsună dă cinci • ani clar, distinct, pe scenele teatrelor muncitorești „23 August", „Pipera", „Electronica industrială", „Grivița roșie", „Măgurele", „Semănătoarea", „I.C.T.B.", al teatrului popular de pe lîngă Combinatul poligrafic „Casa Scînteii". Se amestecă în el, ca într-un oratoriu, vocile laminoriștilor și ale fizicienilor atomiști, ale chimiștilor și făuritorilor de utilaje agricole, ale li- notipiștilor și electroniștilor, fascinați cu toții de mirajul scenei, de Idealul comunicării. Nu întîmplător am subliniat acest cuvînt. Una dintre posibilele lui accepții este și solidaritatea dintre artiștii profesioniști și cei amatori, solidaritate cu dublu sens, însemnînd simulțan un transport.de profesionalism, <ie experiență și competență, de o parte, dar și o infuzie de vitalitate, de energie tinără, de alta. Că un actor • al Naționalului bucureștean ca Victor Moldovan reține printre momentele frumoase ale vieții Iui regizarea unor spectacole ale amatorilor e un fapt. Că Diana Ghior- ghian (de la Teatrul muncitoresc I.C.T.B.), cuceritoare prin autenticitatea și sensibilitatea trăirii rolului Ioana din Inimă fierbinte, a devenit de curînd studenta Institutului de artă teatrală și cinematografică e altul. Intre acești doi poli puntea este una simplă : pasiunea. Teatrul muncitoresc nu poate trăi în absența acesteia, căci numai prin ea își definește personalitatea și își confirmă vitalitatea. Iar izbînzile acestei pasiuni se numesc spectacole. Iată, apelind la limbajul auster al cifrelor, contribuția din ultimii ani a teatrelor muncitorești din București la edificarea unei noi conștiințe, la educarea spectatorilor. In repertoriile stagiunii 1982/1983 au figurat 16 piese românești contemporane și una din dramaturgia universală. în cursul actualei stagiuni, li s-au adăugat alte 13 premiere cu piese românești de actualitate și două din dramaturgia universală. Sînt între ele meditații tensionate ca Nu sintem ingeri (autor : Paul Ioachim, „Electronica industrială"), profunde dezbateri despre condiția morală a tînărului ca Acești îngeri triști (D. R. Popescu, I.C.T.B.), parabole grave ca Dulapul (Paul Everac, „23 August") ș.a. Un lucru este demn 

Moment dintr-un spectacol teatral susținut de formația de amatori a întreprinderii de confecții și tricotaje BucureștiFoto : S. Cristian

de remarcat : opțiunea pentru piesa românească inspirată din realitatea vie a anilor noștri, venindu-se astfel în intîmpinarea interesului cert al spectatorilor pentru creații izvorîte direct din viața lor. Receptivitatea față de textele dramatice inedite (Simfonia tinereții de Tiberiu Vidra și Gh. Bărbulescu, Iubire de o seară de Paul Ioachim), preocuparea pentru descoperirea unor debutanți în dramaturgie (O aventură pe buzunarul vieții, autor : Aristide Butunoiu), se cuvin, de asemenea, notate. Ele atestă nu numai maturizarea teatrelor muncitorești, dar și renunțarea treptată la reluarea „ambițioasă" a unor spectacole ale profesioniștilor. Preferința pentru teatrul scurt, pentru piesa de intervenție directă, operativă în cotidian sporește, de asemenea, posibilitățile teatrelor muncitorești de a intra prompt în rezonanță cu spectatorii, de a fi tribune ale actualității, centre active de cultură și educație revoluționară.
Expresia conștiinței 

socialiste - 
exemplul înaintatPrestigiul unui teatru nu vine din cer. Harul nu se ia prin atingere cu mina. Chiar în condițiile înzestrării naturale, talentul trebuie educat, șlefuit cu migală. Spectacolul e o problemă de oameni. Scena se sprijină pe ei și ei o sprijină la rîndu-le ca niște cariatide vii. în cabine, în timpul repetițiilor de dinaintea intrării în scenă, în culise, imediat după ieșirea din dreptunghiul transfigurator, în sală, am încercat o scurtă anchetă de opinie printre animatorii de spectacole.Victor Moldovan, actor, regizorul spectacolelor pline de nerv Piine și circ (autor : Aurel Storin, Teatrul I.C.T.B.) și Reportaj fără nume (Aristide Butunoiu, studioul „Luceafărul") : „Mă bucur mult că a'm avut prilejul să pun în scenă aceste spectacole. Prima piesă am descoperit-o căutînd indiscret prin hirtiile colegului meu Matei Alexandru. Mi-a plăcut imediat și am ținut s-o pun. numaidecît în scenă fiindcă pledează pentru eroi in cel mai înalt grad caracteristic pentru acest timp, pentru oameni care nu se mulțumesc cu lucruri ușoare, rutiniere și‘ vor Bă trăiască revoluționar, autodepășindu-se permanent. Pretutindeni avem nevoie de oameni care-și propun să atingă în muncă și în viață mai multul și mai binele".Mircea Romanescu, economist : „Nu mă Ispitesc piesele fără miză, fără mesaj educativ. Teatrul e o catedră de unde nu poți preda indiferent. Joc cu plăcere în acest spectacol fiindcă mă simt implicat într-o vie demonstrație, într-o dialectică a luptei între nou și vechi. Personajul meu nu e un erou pozitiv schemativ și incredibil, ci un om cu visele lui, cu nervii lui, cu slăbiciunile lui, într-un cuvînt, este un Om, și asta îmi dă curaj și încredere. Joc teatru din nevoia dd a-mi întregi personalitatea, din nevoia de a fi mai aproape de ceilalți".Gheorghe Vaida, tehnician chimist, formația de teatru a ICECHIM : „Joc un personaj pozitiv, ceea ce s-ar zice că e mai ușor, căci pozitivul e peste tot. In- terpretîndu-1, m-am exprimat de fapt pe mine, m-am apropiat, cred, de adevăratul meu caracter. Mai grele sînt rolurile colegilor mei, «negativii», căci ei trebuie să se transforme tn raport cu firea acestora. Totuși, nu e ușor să fii și «pozitiv», cînd te gîndești că un asemenea erou trebuie să convingă în primul rînd ca om. Teatrul e pentru mine și un factor de cunoaștere umană. Prin el ne-am apropiat nu numai noi între noi, membrii echipei de teatru, ci și de noi, în sensul de lucrători într-un important institut de cercetări. Cunoaștem mai mulți colegi și ne cunosc mai mulți. în felul acesta, prin medierea artei, viața iese întărită".Alexandru Hrișcă, subinginer la „Electronica industrială", regizorul formației de teatru : „împlinesc în vară 40 de ani de... actorie și regie. La început m-am apropiat de teatru dintr-o necesitate lăuntrică (eram un adolescent timid și voiam să-mi înfrîng acest defect), apoi m-am dăruit lui în calitate de cetățean. într-un stat ca al nostru fiecare om al muncii trebuie să contribuie la educarea celorlalți și a lui însuși, la perfecționarea vieții sociale. Lucrez la „Electronica" de 24 de ani. Tot atiția ani 

sînt de cînd am înființat formația de teatru. în 1979, prin transformarea acesteia in teatru muncitoresc, exigențele față de noi înșine au crescut. Vreți să știți care este după mine «decalogul» animatorului ? Vi-1 spun pe puncte : să fie un mare sufletist ; un bun psiholog ; să creadă în ceea ce face ; să fie optimist in permanență ; chiar cînd întîmpină greutăți ; să aibă răbdare cu oamenii ; să cunoască tainele artei teatrale ; să aibă calități etice ; să fie un exemplu pentru ceilalți".Cornelia Rotaru, director tehnic la Centrul de calcul al C.I.C. București, secretar adjunct cu propaganda al comitetului de partid de la I.C.T.B. : „Chigr dacă nu joc efectiv, iubesc mult teatrul și îi respect pe devotații lui. De mic copil am trăit în mediul mișcării de amatori. Pot spune că teatrul e pentru mine o «moștenire de familie». Ca secretar de partid, cred în marea eficiență a mișcării de amatori In planul construcției umane. Ca gen de artă, teatrul dispune de modalități eficiente de a educa, de a ridica nivelul de conștiință al societății. De aceea sînt trup și suflet alături de artiștii amatori din întreprindere, acordîndu-le tot sprijinul".„Oameni, gînduri, păreri, diferite In cuvinte, identice în fond, definind clar pe cei care trăiesc frumos bucuria teatrului.
Idei izvorîte 

din patosul munciiDacă bucuriile amatorilor se numesc spectacole, gradul lor de intensitate diferă și în funcție de repertoriu. Am menționat la începutul acestor notații cîteva dintre opțiunile repertoriale merituoase. Am mai putea adăuga altele, ori dintre cele care se joacă, ori dintre cele care vor vedea în curing lumina rampei. Enumerîn- du-le, din perspectiva aniversării a 40 de ani de la istoricul act de la 23 August, cîteva dintre premierele viitoare, tovarășul Eugen Crăiniceanu, instructor la Centrul de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă, ne-a atras atenția asupra unor piese ca Epoleții invizibili (Teodor Mănescu), Cu ani în urmă intr-o toamnă (Dan Tărchilă), Zorii la 4,54 (Ionel Hristea), Cumpăna (Li- viu Gheorghiu). Este bine că există simțul perspectivei, că sînt proiecte clare de viitor. Totuși, dincolo de succesele certe, situația prezentă nu e în afara oricărei discuții. Urmărind spectacolele din cadrul festivalului Masca ne-a frapat marea inegalitate a textelor. Există, desigur, piese inspirate din actualitatea vie, din „problematica producției", glorificări emoționante ale unor acte de eroism de azi și de ieri, meditații dramatice cu reflexii etice (ca Serpentina de Paul Everac). Alături de acestea însă, covîrșindu-le uneori, se manifestă și o tendință de mar- ginalizare a realității, chiar de trivializare a ei. Sînt încă prea multe pieselp inspirate din universuri secundare. Iată, o piesă, altminteri bine construită, axată pe o metaforă generoasă, mizează excesiv pe efectele de spectaculozitate ale circului. Alta, chipurile, de producție, rezolvă în citeva replici, la bufetul gării, probleme de mare însemnătate economică și... sentimentală. O alta face incursiuni riscate, cu trimiteri fiziologice, in trecutul amoros al personajelor, încercînd să modifice triunghiul clasic într-un pentagon. In fine , — dăm un singur titlu, care rezumă însă insatisfacții mai mari ori mai mici stirnite și de alte spectacole — Cupa de șampanie (autor : Virgil Puicea), utilizează un limbaj suburban, din care „hernie la Aeer" nu este decît un exemplu dintr-o piesă ce nu depășește valoarea și semnificația unei stenograme pline de vulgarități. Mirîndu-ne faptul că asemenea piese pot vedea lumina rampei, nu putem să nu observăm că ele diminuează astfel credibilitatea artistică a unui colectiv cu realizări altminteri meritorii. Dealtfel, calitatea și conținutul de idei ale unor lucrări dramatice propuse cu prea multă ușurință amatorilor ridică legitime semne de întrebare asupra calității îndrumării, asupra seriozității și constanței cu care se abordează problema repertoriului de către forurile responsabile, inclusiv de Centrul de îndrumare a creației artistice de amatori.Propunîndu-se pentru viitor o analiză mai amănunțită a universului pieselor într-un act, reținem, ca pilduitoare, cuvintele artistei emerite Dina Cocea, președinta juriului : „între calitatea textului și calitatea interpretării legătura nu este deloc întimplătoare. Pretext Sorescu, prezentat de Grupul teatral «Eveniment» al Ansamblului artistic U.T.C., și Piatra din casă, comedie de Alecsandri, interpretată de formația de teatru a Institutului proiectări .«căi ferate, au constituit adevărate reușite spectaculare și prin valoarea literară, dramatică a textelor. Ar fi bine ca textele pentru amatori să fie selecționate din opera unor autori cunoscuți, refuzîndu-se cu hotărire piese minore, fără mesaj și, în general, lipsite de valoare artistică. Trebuie pusă stavilă acelor piese care reprezintă un exemplu de amatorism al celor care le scriu. Avem nevoie de piese bune, pe măsura oamenilor și a idealurilor timpului nostru, pe măsura nobilei pasiuni cu care oamenii muncii se consacră activității artistice și educative".
Ioan ADAM ;

transport.de
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit pe ambasadorul R. P. D. Coreene,

cu prilejul
(Urmare din pag. I)înmînînd scrisorile de acreditare, AMBASADORUL ZO IANG GUK a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, un cald salut prietenesc din partea tovarășului Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene, și a tovarășului Kim Giăng II, membru al Prezidiului Biroului Politic, secretar al C.C. al Partidului Muncii din Coreea.în cuvîntarea prezentată de ambasador este exprimată aprecierea față de transformările profunde care au loc în dezvoltarea socială și economică a României, față de creșterea continuă a prestigiului țării noastre pe arena internațională, ca rezultat al conducerii juste și al activității externe energice a secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.în continuare este relevată lupta poporului coreean, sub conducerea tovarășului Kim Ir Sen, pentru îndeplinirea cu succes a celui de-al doilea plan de șapte ani, pentru reunifi- carea patriei sale.Adresez cu acest prilej profunde mulțumiri partidului, guvernului și poporului român — se arată în cu- vîntare — pentru sprijinul și solidaritatea manifestate față de lupta po-
Cronica zilei tvDelegația Colegiului Superior de Război al R.A. Egipt, care ne-a vizitat țara, a părăsit, marți dimineața, Capitala. Pe timpul cit s-au a- flat in România, oaspeții au avut convorbiri la Ministerul Apărării Naționale, au vizitat Academia militară, Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România, Muzeul militar central, întreprinderi industriale. precum și locuri turisțice din București.

★Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Islamice Pakistan, marți după-amiază a avut loc in Capitală o manifestare culturală, organizată de Institutul român pentru relațiile ulturale cu străinătatea, in cadrul căreia au fost prezentate impresii de călătorie din această țară. în continuare a fost vizionat un film documentar pakistanez.Au fost prezenți membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și 
BBBBBBBBBBBBB

Monumente ale luptei și muncii
(Urmare din pag. I)rul unor vechi fotografii, imaginea de altădată a orașului. Cimpu Frumos era un cîmp gol, la marginea orașului. Singura clădire, în a- fara unor umile căsuțe de periferie, era gara. Dealtfel, nici orașul nu se putea lăuda cu cine știe ce clădiri. Blocuri nu existau. în 1968 orașul avea numai două fabrici : țesătoria „Oltul" (care n-ar mai putea fi recunoscută sub moderna înfățișare a întreprinderii textile de astăzi) și fabrica de țigarete. Ici-colo cite un mic atelier al industriei locale. Nu e de mirace că, la noua împărțire adminis- trativ-teritorială, orașul Sfintu Gheorghe n-a întrunit condițiile pentru a fi considerat municipiu. Doar cîțiva ani mai tirziu. Industrie puțină, cîteva prăvălioare „in centru", casele — ca într-un tîrg oarecare, uitat de timp. Fotografiile păstrate la muzeu redau cu fidelitate chipul așezării modeste de odinioară. Aproape că este imposibil să compari vechea imagine cu cea a orașului renăscut.Iar astăzi municipiul Sfintu Gheorghe este unul dintre cele mai frumoase orașe ale tării. înflorirea, trezirea sa la viață, într-un răstimp extraordinar de scurt, nu se explică altfel decit prin apariția, și pe aceste meleaguri, a unei tinere industrii, cu ritmul ei trepidant, cu oamenii ei harnici. Peste 15 000 de muncitori, români și maghiari, însuflețesc zilnic moderna platformă industrială de pe Cimpu Frumos, fie că lucrează la întreprinderea de prelucrare a maselor plastice, la întreprinderea de mașini, a- gregate și subansambluri auto sau la întreprinderea județeană de construcții- montaj, fie în alte unități de pe platformă. Alte mii de muncitori lucrează la întreprinderea de aparata- je electrice auto și motoare electrice sau la Combinatul de prelucrare a lemnului, în alte întreprinderi construite în ultimii ani.în toamna anului 1974, la marea adunare populară din municipiul Sfintu Gheorghe, tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea : „...Pe aceste meleaguri trăiesc, de sute și sute de ani, români și maghiari, iar in alte locuri și germani și alte naționalități.

prezentării scrisorilor deporului nostru, consacrată construcției socialiste și reunificării pașnice și independente a patriei.In cuvintare se menționează că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările șirpopoarele noastre se dezvoltă continuu în spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul întîlnirilor. la nivel înalt româno-coreene.Primind scrisorile de acreditare, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU a mulțumit pentru salut și a transmis tovarășului Kim Ir Sen și tovarășului Kim Giăng II un cald salut prietenesc și cele mai bune urări.în cuvîntarea de răspuns a șefului statului român se subliniază că partidul și statul nostru apreciază în mod deosebit relațiile de strînsă prietenie, colaborare multilaterală și solidaritate cu Partidul Muncii din Coreea, cu R.P.D. Coreeană și se exprimă convingerea că vor fi extinse și aprofundate prietenia, colaborarea și solidaritatea româno-coreea- nă. în interesul popoarelor noastre, al cauzei generale a socialismului și păcii în lume.România a fost întotdeauna alături de lupta poporului frate coreean — se arată in cuvintare —, a sprijinit și sprijină activ propunerile și inițiativele Republicii Populare Democrate Coreene, ale tovarășului Kim Ir Sen, în direcția reunificării și realizării unei Corei independente, pașnice și democratice. Salutăm recentele inițiative ale Republicii Populare Democrate Coreene privind reducerea tensiunii in Peninsu-
Consiliului Culturii și Educației Socialiste, un numeros public.Au fost prezenți Iqbal Hosain, ambasadorul Republicii islamice Pakistan la București, și membri ai ambasadei.

★Lung-metrajul „Argentinjsima", în regia lui Fernando Ayala și Hector Olivera, spectacol cinematografic de cîntece și dansuri inspirate, cu precădere, din folclorul latino-american. a deschis, marți seara, în Capitală, „Zilele filmului argentinian". Organizată la cinematograful „Studio", manifestarea mai programează, săp- tămîna aceasta, filmele artistice „Misteriosul Buenos Aires", „M-am născut pe malul fluviului", „Insula". „Gauchos" și „Timpul revanșei", recente creații ale studiourilor argen- tiniene ce abordează o largă arie tematică — de la filmul istoric la cel social, inspirat din actualitatea zilelor noastre. (Agerpres)

Au muncit și au învins greutățile împreună, au luptat împreună și au obținut, atunci cind au fost uniți, succesâ mari... Tot așa au acționat și acționează, in strinsă unitate, oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, au muncit și muncesc; uniți pentru a-și asigura un viitor liber și fericit, pentru ca poporul să fie pe deplin stăpin pe bogățiile țării, pe destinele sale". Acum, după numai un deceniu, cuvintele spuse atunci sint atestate cu puterea faptelor. Din cele peste zece miliarde lei producție industrială, cit realizează în prezent județul Covasna, aproape șapte miliarde constituie rodul muncii înfrățite a celor ce trăiesc aici, in acest frumos oraș de pe malul Oltului. în prezent, Ia nivelul județului, producția industrială a anului 1938 se realizează in numai 6 zile, iar in numai 52 de zile se realizează întreaga producție industrială a anului 1968. Sint cifre care vorbesc de la sine despre rezultatele muncii înfrățite a locuitorilor, despre o nouă realitate economică și socială, ce constituie o strălucită expresie a rezolvării problemei naționale în patria noastră, a justeții politicii partidului nostru și în acest domeniu. Dreptul la muncă egală, la retribuție egală, în conformitate cu principiile echității » socialiste — drepturi nu numai afirmate, dar și realizate în viață, tocmai ca rezultat al puternicei dezvoltări a forțelor de producție, al amplasării teritoriale a a- cestora pe tot cuprinsul țării — constituie o dovadă concludentă a realizării in fapt a deplinei egalități. Uzinele noi, meseriile noi care se învață și se practică acum pe meleagurile Covasnei, ca în toate județele țării, sint tot atîtea argumente ale justeții politicii partidului nostru in rezolvarea problemei naționale, în dezvoltarea armonioasă a patriei.— Chipul nou al orașului, pe care îl admiră azi toată lumea — ne spunea muncitoarea Elena Cojocarii de la întreprinderea „Oltul" din Sfintu Gheorghe — întrece cu mult în frumusețe cele mai îndrăznețe Vise ale noastre, ale locuitorilor săi, de acum zece ani. Iar la temelia acestor prefaceri stă in

dustria modernă, puternică, apărută în acest răstimp atît de dinamic și de fertil pe toate planurile. Pe lingă o întreprindere de tradiție, cum e „Oltul", fabrica în care lucrez și eu, și care numără mai bine de o sută de ani de existență, au apărut o mulțime de întreprinderi, cu totul noi, meserii noi — de electronist, de constructor de motoare electrice, de o- perator chimist mase plastice, de constructor de mașini și instalații complexe, cunoscute în întreaga țară și, multe, dincolo de granițele țării.Cele spuse de Elena Co- jocaru ar putea fi completate de mii și mii de muncitori din uzinele orașului. Vom apela însă, și de astă dată, la limbajul sintetic al cifrelor, pentru a putea măsura cit mai exact saltul înregistrat de județul Covasna in anii de după Congresul al IX-lea al partidului. în cincinalul 1976—1980, de pildă, ritmul de creștere înregistrat de producția industrială a județului Covasna a fost a- proape dublu față de cel înregistrat la nivelul întregii țări. .Investițiile din această perioadă, apariția numeroaselor uzine și fabrici noi au generat transformări multiple de ordin profesional, social, cultural, un avînt fără precedent. Mai bine de jumătate din locuitorii municipiului Sfintu Gheorghe s-au mutat, in această perioadă, in casă nouă. întreprinderilor nou construite — monumente vii ale muncii și ale frăției — li se adaugă noua casă de cultură a sindicatelor, sala sporturilor, noul spital județean, poșta, un nou cinematograf. un mare complex comercial, multe alte magazine la parterul noilor blocuri, o modernă piață agroalimentară...— împreună am construit tot ce vedeți, împreună, români și maghiari, așa cum trăim și muncim înfrățiți de veacuri pe aceste frumoase plaiuri românești — avea să ne spună tovarășul Iosif Lb- rinez, directorul întreprinderii de aparataje electrice auto și motoare electrice din Sfintu Gheorghe. Niciodată însă nu ne-am putut simți mai mîndri de rezultatele muncii noastre, de noua înfățișare a orașului nostru ca in acești ani, de cînd în fruntea

acreditarela coreeană și începerea de convorbiri tripartite in vederea soluționării pe cale pașnică, prin tratative, a problemei coreene de către părțile direct interesate.în cuvintare este relevată poziția României față de agravarea încordării internaționale și este subliniat faptul că tara noastră militează cu consecventă pentru o politică de pace și colaborare, de destindere, pentru dezarmare, in primul rînd pentru dezarmare nucleară, pentru rezolvarea tuturor problemelor litigioase dintre state numai pe calea tratativelor, pentru solutionarea e- chitabilă a problemelor economice grave cu ,care este confruntată omenirea și realizarea unei noi ordini economice internaționale, pentru întărirea solidarității și colaborării tuturor forțelor progresiste, antiimpe- rialiste.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a urat noului ambasador succes deplin în misiunea ce i-a fost încredințată și l-a asigurat de întregul sprijin al Consiliului de Stat, al guvernului român și al său personal.După ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare a avut loc o convorbire cordială între președintele României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și ambasadorul R.P.D. Coreene, Zo Iang Guk.La solemnitate și convorbire au participat Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, și Dumitru Apos- toiu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat.

15.30 Telesport. Fotbal : Dlnamo Bucu
rești — Dlnamo Minsk in manșa 
a II-a a sferturilor de finală 
ale Cupei campionilor europeni. 
Transmisiune directă de la Sta
dionul „23 August" din Capitală

17.20 Desene animate
17.30 închiderea programului 
20,00 Telejurnal (partial color)
20,25 Actualitatea in economie. In tn- 

tîmpinarea zilei de 23 August, cu 
toate forțele, cu răspundere revo
luționară la Înfăptuirea progra
melor prioritare in economie ! 
• 1984 — an al producțiilor record 
in agricultură

20,40 La poarta către soare — muzică 
ușoară românească

20,50 Forum politico-ideologic. Dialecti
ca forțelor de producție șl rela
țiilor de producție in etapa socia
lismului multilateral dezvoltat

21,05 Teleclnemateca. Ciclul „Mari ac
tori". „Bătălia pentru Roma" (co
lor). Coproducție internațională 
cu participarea studiourilor din 
România. Ultima parte

22.20 Telejurnal • Sport
22.30 închiderea programului

înfrățitepartidului nostru se află tovarășul Nicolae Ceaușescu....Septembrie 1982. Un nou moment memorabil în viața orașului, a: județului. în prezența secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, aflați în vizită de lucru în județul Covasna, în piața centrală a orașului este inaugurată compoziția sculpturală „Mihai Viteazul", operă artistică de o puternică forță evocatoare a trecutului nostru istoric. Integrată armonios în noua arhitectonică a orașului, compoziția sculpturală, alcătuită din statuia ecvestră a lui Mihai Viteazul, înconjurată de cinci personaje, reprezentînd un oștean muntean, unul ardelean și altul moldovean, un căpitan de oaste secui, precum și un stegar din oastea domnitorului, constituie o mărturie a prețuirii deosebite pe care poporul nostru, sub conducerea partidului, a secretarului său general, o acordă trecutului său istoric, eroilor neamului.Monumentul ostașului român, dezvelit în 1974, și compoziția sculpturală „Mihai Viteazul", două monumente scumpe locuitorilor municipiului Sfintu Gheorghe, constituie, parcă, două borne, marcind perioada cea mai rodnică, cea mai înfloritoare din istoria a- cestui județ. în aceeași zi în care a fost inaugurat grupul statuar „Mihai Viteazul", la marea adunare populară din municipiul Sfintu Gheorghe, tovarășul Nicolae Ceaușescu spunea ; „în decursul secolelor, prin lupta comună a românilor, a maghiarilor, a secuilor și altor naționalități, s-a realizat tot ceea ce există pe aceste meleaguri ; împreună au luptat cu hotărire pentru eliberarea socială și națională. Prin lupta comună am realizat socialismul și, iată, și în Covasna, aceste mărețe construcții industriale și agricole sînt o mărturie a forței ideilor nobile ale socialismului, a frăției dintre toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate".Idei ce însuflețesc, în acest al patrulea deceniu de izbînzi ale muncii libere și creatoare, în întîmpina- rea celui de-al XIII-lea Congres al partidului, inimile și cugetele tuturor locuitorilor acestor frumoase meleaguri românești.

Ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Chineze 
va face o vizită oficială de prietenie in (ara noastrăLa invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Ștefan Andrei, Wu Xue- qian, consilier de stat, ministrul a- facerilor externe al Republicii Popu

CRONICĂPrin Decret prezidențial, tovarășul Ion Tulpan se eliberează din funcția de președinte al Comitetului de Stat pentru Prețuri.Prin același decret, tovarășa Aneta
FAPTE, REALIZĂRI DE PE CUPRINSUL PATRIEI?

RELATATE DE CORESPONDENȚII „SC1NTEII"

CARNET COTIDIAN
B A fost construit și dat în fo

losință un bloc materno-infantil cu 
250 de paturi, modern echipat, în 
municipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, din județul Bacău. In prezent, 
asistența sanitară a oamenilor 
muncii din acest puternic centru 
industrial de pe Valea Trotușului 
este asigurată de un spital cu 1 000 
de paturi, o policlinică cu cabine
te de diferite specialități, o policli
nică stomatologică, 5 dispensare 
urbane pentru adulți și copii și 17 
dispensare de întreprinderi - toa
te construite in ultimele două de
cenii.

B Prin aplicarea pe scară largă 
a unor tehnologii de recondiționare, 
cum sînt metalizarea, bucșarea, su
darea, cromarea și altele, colecti
vele de oameni ai muncii de la 
întreprinderea de reparații auto din 
Tîrgu Mureș au introdus in circuitul 
economic, în perioada de la în
ceputul anului și pînă în prezent, 
piese de autovehicule in valoare de 
peste 60 milioane lei. Ceea ce în- 
seamnp că circa 75 la sută din vo
lumul de reparații a fost realizat 
cu piese de schimb recondiționate.

B La fabrica de industrializare 
a lemnului din Tulcea a fost pusă 
în funcțiune o instalație complexă 
de preindustrializare a masei lem
noase. Noutatea acestei instalații 
constă în mecanizarea lucrărilor de 
sortare a lemnului, eliminîndu-se 
astfel cele trei centre de sortare 
manuală din județ. Odată cu pu
nerea în funcțiune a instalației res
pective se asigură o creștere a 
productivității muncii la prelucrarea 
lemnului cu 85 la sută.

B Colectivul de oameni al mun
cii de la întreprinderea de fibre 
sintetice Corabia, unitate cu profil 
inedit în economia județului Olt, 
trăiește intens febrilitatea premer
gătoare atingerii parametrilor pro
iectați la prima capacitate intrată 
in producție nu demult. In același 
timp, se depun eforturi ca și a doua 
Capacitate similară, deja construi
tă, să se integreze cit mai repede 
circuitului productiv.

B Un nou tip de vagon de că
lători clasa a ll-a, cu caracteristici 
tehnico-funcționale superioare, a 
fost asimilat în fabricația curentă 
la întreprinderea de vagoane Arad. 
Se remarcă design-ul modern, ca
litatea finisajelor interioare, noul 
sistem de încălzire - prin suflare 
cu aer cald - instalația de sono
rizare. Noul tip de vagon este rea
lizat în totalitate cu componente 
indigene.

) ITINERARE DE PRIMĂVARĂCe vacanțe să vă prezentăm mai întîi in această perioadă? Pe cele aflate încă sub atracția sezonului alb sau pe cele anunțate de apariția ghioceilor — simbolul primăverii? Ca răspunsul să fie cit mai exact, am solicitat opiniile unora dintre principalii organizatori de vacanțe din zonele montane. In legătură cu „longevitatea" zăpezii in perioada următoare. Iată, telegrafic, aceste opinii.Argumentele Iernii
Poiana Brașov : „Zăpadă mare, cum n-a mai fost în ultimii 10 ani. Chiar dacă nu va mai ninge apreciem că se va putea schia pînă la sfirșitul lunii aprilie. Dar Poiana, prin cadrul ei natural, prin multitudinea mijloacelor de agrement, se adaptează din mers și la «profilul» vacanțelor de primăvară".Sinaia; „Noi sintem în situația de a fi și gazde de iarnă și gazde de primăvară. în orașul Sinaia se simte apariția primăverii. în schimb, în zona sporturilor de iarnă, pe Valea Cerbului și Platoul Bucegilor, zăpada dă garanții că putem primi practicanți ai sporturilor de iarnă pînă la începutul lunii mai".
Predeal-: „După cantitatea de zăpadă existentă in zonele schiabile, am putea spune că ne aflăm la începutul iernii. Dar nu uitați că primăvara Predealul, cu împrejurimile lui de un pitoresc aparte, reprezintă un loc ideal de vacanță".Răspunsuri asemănătoare âm primit și din alte zone montane, recunoscute pentru posibilitățile pe care le oferă practicării sporturilor de iarnă într-un sezon prelungit pînă in... primăvară. Vor oferi asemenea surprize plăcute, în această primăvară, după cite am fost asi

lare Chineze, va efectua o vizită o- ficială de prietenie In tara noastră, la sfîrșitul lunii martie și începutul lunii aprilie a.c.
Spornic se numește In funcția de președinte al Comitetului de Stat pentru Preturi și se eliberează din funcția de ministru secretar de stat la Comitetul de Stat al Planificării.

B In orașul doljean Băileștl s-a 
recepționat apartamentul cu numă
rul 1 300, construit în anii luminoși 
ce au trecut de la eliberarea pa
triei. In actualul cincinal, aici se 
vor mai da în folosință încă 650 
apartamente. Totodată, zilele aces
tea au început lucrările de con
strucții la primele blocuri din cel 
de-al cincilea cartier al orașului 
cartierul „Carpați".

B UJECOOP Argeș a organizat 
la sate 23 unități in care, cu chel
tuieli mici și consum redus de e- 
nergie, se valorifică o serie de ma
terii de tradiție, ca lemnul, răchi
ta, argila, piatra, ca și deșeurile 
provenite din industria republicană. 
Astfel de unități cu realizări eco
nomice bune se află la Tigveni, 
Pietroșani, Uda, Valea Mare, Bu- 
deasa. Recent, in comuna Coșești 
a intrat in producție o hală de ce
ramică populară și un cuptor de 
var.

B Un colectiv de specialiști din 
codrul întreprinderii miniere Rîmni- 
cu Vîlcea a realizat un nou pro
dus - bentona - materie primă de 
bază solicitată în toate sectoarele 
industriale care dispun de turnăto
rii. Acest produs se aducea pînă 
acum din import. Este de remarcat 
și faptul că toate utilajele necesa
re fabricării bentonei au fost reali
zate prin autodotare.

B La Exploatarea minieră Co- 
randa - Certej, județul Hunedoa
ra, a fost pus în funcțiune un fu
nicular pentru transportul minereu- • 
lui din carieră la noua uzină de 
preparare. Acest funicular are o ca
pacitate de transport în 16 ore de 
peste 3 800 tone minereu și acoperă 
un traseu de aproape 4 km.

B La întreprinderea de celuloză 
și hirtie Palas, Constanța, s-au 
construit, din fondurile destinate 
tehnicii noi, două obiective care 
folosesc energia neconvențională în 
scopuri tehnologice. Este vorba de 
un tunel pentru uscarea mucavalei 
prin curehți de aer, cu ventilație 
naturală, care economisește anual 
800 tone combustibil convențional, 
și de o instalație solară de încăl
zire a apei necesară spălării celu
lozei, cu ajutorul căreia, pe timpul 
verii, se reduce consumul de com
bustibil convențional cu 40 tone.

B Asigurind o bună întreținere 
și exploatare a instalațiilor din do
tare, colectivul de oameni ai muncii 
de la Centrala electrotermică 
Buzău a livrat suplimentar în pri
mele 70 de zile din acest an peste 
3 milioane kWh energie electrică.

gurați, stațiunile Izvoarele și Borșa (Maramureș), Durău (Neamț), Se- menic și Muntele Mic (Caraș-Seve- rin), Sovata (Mureș), Rusu (Paring), Vatra Dornei (Suceava) ș.a.Argumentele primăverii
Băile Felix : „Aici ne despărțim de iarnă. Primăvara și-a făcut apariția. în pădurea din jurul stațiunii au apărut ghiocei, zambile și brîndușe. Ștrandurile în aer liber funcționează ca vara. Vacanțele de primăvară sint la noi ca la ele... acasă".Vești asemănătoare ' primim din alte stațiuni — cele de pe litoral (Eforie Nord, Mangalia și Neptun ; cele de pe Valea Oltului — Căciu- lata, Olănești, Govora ; cele de la Herculane, Buziaș, Amara) ș.a.Și cum primăvara este anotimpul înnoirilor, organizatorii turis. mului anunță pentru acest an — în stațiunile de cură balneară — o formulă de vacanță nouă și de larg interes : cura profilactică activă, cum o numesc medicii, sau cura omului sănătos, cum o numesc sociologii timpului liber. Dar nu denumirea contează prea mult, ci efectele curei. Ilie Cristescu, directorul stațiunii Herculane, unui din partizanii acestei formule, ne-o prezintă pe scurt : „Omul de astăzi, supus mereu stresului, trebuie să se îngrijească permanent, în mod preventiv de sănătatea sa. Iată de ce stațiunea noastră — și nu numai a noastră — și-a propus să introducă din această primăvară formula de vacanță amintită. Ea se adresează la trei categorii de persoane. Prima — o formează oamenii perfect sănătoși care, timp de 12 zile, sub supravegherea medicului, efectuează un

încheierea aplicațieiIn perioada de la 12 la 20 martie 1984 pe teritoriile Republicii Populare Bulgaria, Republicii Populare Ungare, Republicii Socialiste România, în raioanele de sud-vest ale Uniunii Sovietice și in acvatoriul Mării Negre s-a desfășurat aplicația comună de comandament și stat major a armatelor și flotelor aliate sub denumirea convențională „Soiuz-84“.Pe teritoriul Republicii Socialiste România au participat numai state majore din armata română, care au executat aplicația pe hartă.Pe timpul aplicației s-au .prelucrat probleme de conducere a trupelor și de cooperare a statelor majore ale armatelor și flotelor aliate pe timpul ducerii de către acestea a acțiunilor de luptă comune.
<

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

R. D. GERMANĂ: Tehnici avansate
în producția curentăCombinatul industrial „Cari Zeiss- Jena" este cea mai mare întreprindere de mecanică fină și optică din Republica Democrată Germană. In cei peste 130 de ani de existență, dar mai ales în ultimele decenii, întreprinderea și-a cucerit o binemeritată reputație în țară și în lume. In prezent, cele 18 întreprinderi care fac parte din combinat realizează aproximativ 700 de tipuri diferite de instrumente. Dacă inițial combinatul producea microscoape, obiective fotografice, instrumente de măsurat fizico-op- tice, binocluri cu prisme, ulterior la acestea s-au adăugat aparate astronomice, geodezice și medicale, care reclamă o inaltă precizie și tehnicitate. In ultimele trei decenii producția globală a întreprinderii a sporit de cinci ori, iar cea

R. P. POLONĂ: Pădurile, însemnată bogăție 
naționalăPădurile ocupă în Polonia o suprafață de 8,6 milioane de hectare. In perioada postbelică a existat o preocupare permanentă pentru creșterea suprafeței ocupate de păduri, pentru ameliorarea structurii lor și sporirea productivității lor. S-a urmărit nu numai asigurarea necesarului de masă lemnoasă pentru economia națională, cl și crearea de zone verzi în jurul orașelor și de perdele forestiere de protecție in agricultură. In anii din

CUBA: Valorificarea de noi surse energeticeEnergetica se numără printre cele mai dinamice ramuri ale economiei Cubei. Producția de energie electrică a crescut, în cincinalul trecut, de la 7,2 miliarde kilowati- oră la 9,9 miliarde kWh, iar in actualul cincinal se prevede un spor de 50 la sută. Pentru a-1 atinge, se extind capacitățile instalate, se înalță noi centrale, s-a hotărît trecerea la construirea primei centrale electrice nucleare din țară.Printțe noile unități ale energeticii, un loc important îl ocupă ^termocentrala ce se construiește
vremea

Timpul probabil pentru intervalul 
cuprins intre 21 martie, ora 20 — 24 
martie, ora 20. în țară : Vremea se 
va încălzi treptat. începînd din vestul 
țării. Cerul va fi variabil, cu lnnorărl 
mai accentuate în a doua parte a in
tervalului în Crlșana, Banat și Oltenia, 
unde, Izolat, va ploua, Vîntul va sufla 
slab cu intensificări in sud-vestul ță
rii, predominînd din sectorul sudic.

program de exerciții fizice, mișcare și drumeție. A doua — o constituie persoanele, în general sănătoase, dar care, datorită suprasolicitării, sînt predispuse a se Îmbolnăvi de afecțiuni ale aparatului locomotor sau ale aparatului cardiovascular. A treia — o reprezintă persoanele care apreciază că prezintă în ultimul timp un ranaa- ment scăzut în muncă sau sint în convalescente prelungite după a- numite boli sau operații. O ultimă precizare : cura, indiferent cărei categorii de persoane se adresează, are la bază mișcarea (kinoterapia), prin folosirea a diferite forme de gimnastică medicală, sport, drumeție, educație sanitară și regim alimentar adecvat. Ea se desfășoară pe baza unor programe adecvate, numai în grup și sub directa supraveghere a medicului. Scopul ei îl constituie nu numai recohforta- rea temporară a celor ce beneficiază de cură, ci și de a-i învăța cum trebuie să se comporte, prelungind cura, și implicit sănătatea, la întoarcerea acasă".După această „consultație" prin corespondență — și care credem că v-a convins de necesitatea și avantajele „curei omului sănătos" — nu ne-a mai rămas decit să vă informăm despre stațiunile care s-au hotărît să introducă respectiva formulă de vacanța in această primăvară : Băile „Herculane, Eforie Nord, Băile Felix și complexul balnear Călimănești-Căciulata. Sintem insă siguri că experiența celor de aici va avea ecou pozitiv și la alți organizatori ai vacanțelor. Pentru că se poate. Pentru că este — cum am văzut — in interesul tuturor. Inclusiv, sau poate în primul rind, al oamenilor sănătoși.
Constantin PRIESCU

comune „Soiuz - 84“Aplicația a demonstrat un nivel crescut al pregătirii operativ-tactice a generalilor, amiralilor și ofițerilor. Ea a contribuit la închegarea pe mai departe a statelor majore superioare. perfecționarea formelor de conducere a trupelor și forțelor flotelor, cooperării între ele, întărirea prieteniei de luptă a personalului armatelor frățești.Scopurile aplicației au fost atinse.Aplicația a fost condusă de co- mandantul-șef al Forțelor Armate Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia, mareșal al Uniunii Sovietice V. G. Kulikov.Statele majore și trupele de marcare participante la aplicație se înapoiază la locurile de dislocare.
A

destinată exportului — de 31 de ori.Colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri de la „Cari Zeiss" se preocupă in permanență de îmbunătățirea calității produselor in pas cu cerințele progresului teh- nico-științific. In prezent, se aplică în producția curentă cele mai recente realizări din domeniile ultrasunetelor, tehnicii izotopilor, la- serilor, a vidului, fotoelementelor, termoelementelor și din alte domenii de vîrf ale științei și tehnicii moderne. Aparatele purtînd această prestigioasă marcă sînt utilizate cu succes in electronică, chimie, construcția de mașini, în prelucrarea datelor, in cercetarea nucleară, medicină, agricultură. In prezent, se lansează în fiecare an intre 35 și 40 de produse noi sau perfecționate.
urmă s-au efectuat, de asemenea, importante lucrări de combatere a dăunătorilor. Continuă operațiunea de curățire a masivelor forestiere de copacii doborîti de furtuni. Se execută, totodată, lucrări de noi plantări pe o suprafață de circa 45 000—50 000 hectare.Anul trecut industria prelucrătoare a primit o cantitate de 23 de milioane metri cubi de masă lemnoasă.
la Santa Cruz del Norte — oraș situat la 60 km de Havana — unde vor fi instalate cinci generatoare. Se are în vedere și construirea a numeroase microhidrocentrale, cu o putere instalată totală de 270 000 kW. Prin intrarea în funcțiune a noilor microhidrocentrale se prevede economisirea a 150 000 tone de produse petroliere anual. Totodată, a început producția in serie a instalațiilor de încălzit apă cu ajutorul energiei solare și a instalațiilor eoliene destinate mai ales pompării apei în zonele rurale.
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre minus 8 șl plus 2 grade, mal 
coborite in primele nopți în Transil
vania și zona subcarpatică, pînă la 
minus 16 grade, iar temperaturile ma
xime Intre minus 2 șt plus 8 grade, 
local mai ridicate. Ceață dimineața șl 
seara. In București : Vreme in curs de 
încălzire. Cerul va fi variabil. Vint slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse intre minus 2 și 
plus 2 grade, mal coborite In prima 
noapte, iar cele maxime intre 5 șl 8 
grade. Ceață slabă dimineața. (Mar
gareta Struțu. meteorolog de serviciu).

Știri sportive
Azi, în Capitală

Dinamo București — Dinamo 
Minsk

(meci retur In „Cupa campionilor 
europeni**  la fotbal)

• Imposibila iubire : FAVORIT
(45 31 70) — 9; 12; 16,30; 19.30. CEN
TRAL (14 12 24) — 9; 12.15; 15,30; 19.
• Misteriosul Buenos Aires („Zilele
filmului argentinian) : STUDIO
(59 53 15) — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Secretul Iui Bachus : PATRIA
(11 86 25) — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15. BUCUREȘTI (15 61 54) — 8,45;
11. 13.15: 15,45; 18 20.15. MELODIA
(12 06 88) — 9; 11,15; 13,30: 15,45 18;
20.15
• Astă-sear?, dansăn* în familie ;
DACIA (50 35 94* - 9. 11,15. 13.30:
15,45 18 20

Stadionul „23 August" din Capitală găzduiește astăzi, începînd de la ora 15,30, returul confruntării dintre campioanele României și Uniunii Sovietice în cadrul sferturilor de finală ale „Cupei campionilor europeni" la fotbal.După cum se știe, in meciul tur (disputat la 7 martie în orașul Tbilisi) Dinamo București a avut o evoluție bună, reușind un scor egal (1—1) dătător de speranțe într-o posibilă și prestigioasă calificare în semifinale. Meciul de azi va fi deosebit de dificil, capacitatea ofensivă a echipei Dinamo Minsk, care practică un fotbal modern și eficient, fiind probată convingător in precedentele deplasări pe care le-a susținut în fazele anterioare ale competiției.Iubitorii sportului din țara noastră, care astăzi vor fi cu toții alături de jucătorii de la Dinamo București, au totuși încrederea că reprezentanții noștri vor aborda partida cu calm și inteligență, că vor reuși să joace la valoarea lor recunoscută și se vor dărui cu ambiția ce-i caracterizează cauzei victoriei și reprezentării cu cinste a fotbalului românesc. Așa cum, dealtfel, au făcut-o în atltea rinduri. Azi deci, „Hai, Dinamo București" 1, „Succes, Dinamo București" I
★Ieri, în sferturile de finală ale „Cupei României", în meciuri disputate pe terenuri neutre : la Ploiești, Steaua — F.C. Argeș 2—0 (1—0), la Sibiu, Sportul studențesc — A.S.A. 3—1 (1—0), la Alba Iulia, Corvinul — Rapid 3—1 (1—1 ; 1—1). Partida Dlnamo — Petrolul a fost amînată.

cinema
• Trecătoarele Iubiri : UNION
(13 49 04) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45;
18; 20.
Q Ringul: GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FLOREASCA 
(33 29 71) — 8.30: 10,15; 14; 16; 18; 20, 
AURORA (35 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Mexicul In flăcări : SALA MICA 
A PALATULUI — 20.
• Miezul fierbinte al plinii : VIITO
RUL (11 48 03) — 15,30; 17,30; 19,30.
• Prea cald pentru luna mai : MIO
RIȚA (14 27 14) — 9, 11,15; 13,30; 15,45; 
18 20. TOMIS (2149 46) — 9; 11,15;
13.30: 15,45 18: 20,15
• Balada cavalerului Ivanhoe : FES
TIVA’. (15 63 84} - 9; 11,15 13.30:
15.45, 18: 20. FEROVIAR (50 5'40) — 
9 11: 13,1b: 16,30 17,46. 19.45
C- Doi și cangurul — 9: 10,30* * 12;

Insula lebedelor — 13,30; 15,15 : DOI
NA (16 35 38).
• Arma misterioasă : TIMPURI NOI 
(156110) — 9; 11; 13,15; 15,30: 17.45. 
PROGRESUL (23 94 10) — 16; 18; 20.
• Țapinarii : TIMPURI NOI — 20.
• Scuzați, dumneavoastră vedeți 
fotbal ? : DRUMUL SĂRII (31 28 13) 
- 15,30; 17.30: 19.30.
• Gară pentru doi : COTROCENI 
(49 48 48) — 11 ; 15; 18,30, DOINA — 17;
19,30.
• Bocet vesel : PACEA (60 30 85) — 
15,30: 17,30: 19,30.
• Un petic de cer : COSMOS
(27 5^ 95 — 9,30- 11,30: 13,30: 15,30:
17,3(1 19,30
• Campionul : SCALA (11 03 72) —
9,15 12.15: 16 19
« Julia i CAPITOL <16 24-171 — 9,'
11,30 14 17: 19,30.

• Salamandra : VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, ARTA 
(213186) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
• Febra aurului : EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,15; 16; 18,15; 20,15,
GLORIA (47 46 75) — 8; 10; 14,15; 16,15; 
18,30; 20,30, MODERN (23 71 01) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Competiția ; GRIVITA (17 08 58) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, CULTU
RAL (83 50 13) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Aventură In Arabia î BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9; 11: 13; 15; 17; 19.
• Zică ce vor zice j LIRA (31 71 71)
- 15.30: 17.30; 19,30
6 Efendi : FERENTARI (80 49 85) — 
15,30; 17.30; 19,30
6 Oid Shatterhand : LUCEAFĂRUL 
(lf 67) - 9; 11,15; 13,30: 15,45:
18. 20.

• Strada Hanovra t VOLGA (79 71 26)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
POPULAR (35 15 17) — 15,30; 17,30;
19,30.
• Imperiul contraatacă : MUNCA 
(21 50 97) — 15,30; 18,30.
• Domnișoara Noorie : FLAMURA 
(85 77 12) — 8; 12,15; 15; 17,30; 19,45.
• Afacerea Pigot: FLACARA (20 33 40)
— 15; 17; 19.

teatre
• Teatru: Național (14 7171. sala 
miclii : Gimnastic» sentimental.*  —
19.30 Isala „Ton Vasllescu". 12 21 45): 
Cavou’ de (amili. — 19,30.

• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, la Muzeul de artă) : Recital 
de pian Viniciu Moroianu — 18.
• Opera Română (13 18 57) : Recital 
de canto — 16; Giselle — 19.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Singe 
vienez — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra*  
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 19: (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16) : Cabala bigofilor — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Maestrul și 
Margareta — 18,30.
• Teatru! Foarte Mic (14 09 05) î 
șoareci de apă — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Mița tn sac — 10,30: (sala 
Studio) : Zig-zau — 19
• Teatrul Giuleșt) (sala Majestic, 
14 72 34) : Pălăria florentină — 19,30

• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Revista revis
telor — 19,30; (sala victoria, 50 58 65): 
Frumosul din pădurea zăpăcită —
19,30.
• , Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : La izvor de dor și ctntec
— 18,30; la Palatul sporturilor șl cul
turii) : Varietăți de primăvară — 18.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Seară omagială „I. Pettz“ — 18.
• Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 14.
• Teatru! „Țăndărică" (15 23 77) : 
Aventurile Iul Plum-Plum — 10; Nlcă 
fără, frică — 17, (sala Batlștel) : Noul 
nostru vecin — 10.
• Circul București (11 01 20) : Spec
tacolul Circului Mare din Moscova
— 19,30.
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VOINȚA FERMĂ A POPOARELOR

ȘĂ TRIUMFE RAȚIUNEA, 
SĂ PREVALEZE INTERESELE PĂCII!
Apel pentru încheierea cu succes 

a Conferinței de la StockholmSTOCKHOLM 20 (Agerpres). — Un număr de șase prim-miniștri și alți lideri ai Internaționalei .Socialiste au adresat marți șefilor statelor participante la Conferința pentru măsuri de încredere și securitate și pentru dezarmare de la Stockholm un ape]> in care le cer să depună eforturi pentru ieșirea din actualul imobilism care caracterizează relațiile dintre Est și Vest.Atrăgînd atenția asupra spiralei periculoase a cursei înarmărilor nucleare, anelul subliniază că actuala „Conferință de la Stockholm

deschide posibilități excelente pentru reducerea riscurilor unei confruntări militare și pentru sporirea încrederii reciproce". De asemenea, documentul consideră că această conferință „trebuie să creeze o atmosferă care să ducă la negocieri asupra rachetelor strategice și rachetelor cu rază medie de acțiune în Europa".Apelul Internaționalei Socialiste poartă semnăturile primilor miniștri din Austria, Finlanda, Italia, Portugalia, Spania și Suedia, a fostului cancelar vest-german, Willy Brandt etc.
împotriva instalării noilor rachete în ItaliaROMA 20 (Agerpres). — De la15 ianuarie a.c., comitetele italiene de luntă nentru pace au adunat 2 052 320 de voturi împotriva instalării de rachete „Cruise"Comiso — Italia, informează a- genția A.N.S.A. Cei care s-au pro-la

nunțat astfel împotriva nucleariză- rii Italiei au cerut, totodată, organizarea unul referendum in problema instalării pe teritoriul Italiei, conform planurilor N.A.T.O., a rachetelor americane cu rază medie de acțiune.
Osmanii ds știința împotriva escaladării 

cursei înarmărilor
Lucrările Simpozionului Pugwashprimată îngrijorarea participanților la mișcarea Pugwash in legătură cu proliferarea pe continentul european a celor mai diferite tipuri de armament clasic, cu creșterea puterii de distrugere a acestora, rele- vîndu-se necesitatea imperioasă a reducerii stării de confruntare militară din Europa.

COPENHAGA 20 (Agerpres). — în apropiere de Copenhaga s-au desfășurat lucrările celui de-al 47- lea Simpozion Pugwash pe tema „Armamentele clasice în Europa", Ia care au luat parte cunoscuți oameni de știință și experți în domeniul militar din 13 state europene, precum și din S.U.A.în cadrul dezbaterilor a fost ex-

„Se impun 
măsuri eficiente 

pentru preîntîmpinarea 
războiului"WASHINGTON 20 (Agerpres). — Mișcarea împotriva războiului și pentru salvgardarea păcii continuă să ia amploare in Statele Unite, antrenînd cele mai variate categorii ale populației. După cum relatează agențiile internaționale de presă, în orașul Oakland a avut loc un simpozion al reprezentanților cercurilor de afaceri și financiare din California, în cadrul căruia participanții și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu creșterea cheltuielilor militare și s-au pronunțat pentru adoptarea unor măsuri eficiente pentru preîntîmpinarea războiului și asigurarea păcii.Participanții au apreciat că trebuie intensificate eforturile pentru îngrădirea acțiunilor cercurilor militariste, adepte ale unei curse nestăvilite a înarmărilor.La încheierea simpozionului, s-a subliniat că asemenea discuții ar trebui organizate și in alte orașe și state americane. în scopul de a se atrage atenția opiniei publice asupra problemelor și exigențelor actuale ale luptei pentru pace.
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CONVORBIRI ECONOMICE ROMÂNO - SOVIETICE varșoviaMOSCOVA 20 (Agerpres). — La Moscova a avut loc semnarea acordului guvernamental româno-sovie- tic privind cooperarea și livrările reciproce pe termen lung în domeniul industriei de aviație.Din partea română, acordul a fost semnat de tovarășii Vasile Pungan, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, iar din partea sovietică de N. S. Patolicev,

ministrul comerțului exterior, și, I. S. Silaev, ministrul industriei aeronautice. A fost prezent Trai-n Dudaș, ambasadorul României în U.R.S.S.
★Cu prilejul prezenței la Moscova, între miniștrii români și conducătorii unor ministere economice sovietice a i avut loc convorbiri privind stadiul actual și perspectivele colaborării bilaterale, inclusiv in domeniul industriei aviației.

extraordinar

ORIENTUL MIJLOCIU
• Noi ciocniri la Beirut ® Lucrările Conferinței asupra dialogului 
in Liban ® Tratat privind delimitarea traseului frontierei irakiano- 

iordanieneBEIRUT 20 (Agerpres). — Schimburi de focuri de artilerie, mitraliere și obuze s-au semnalat, din nou, luni noaptea și în cursul zilei de marți, intre milițiile rivale creștine și musulmane, în zona de demarcație a sectoarelor de est și de vest ale Beirutului, precum și în jurul capitalei libaneze. Surse ale poliției din Beirut au anunțat că, în urma luptelor, alte 4 persoane au fost ucise, iar 18 rănite. Potrivit unui bilanț oficial citat de agenția Associated Press, de la 12 martie, cind între părțile în conflictul din Liban a fost convenit un nou acord de încetare a focului, s-au înregistrat 128 de morțl și 124 de răniți. O statistică a poliției libaneze arată că.

în total, de la recrudescența luptelor din Beirut și zonele muntoase din împrejurimi, la 6 februarie a.c., cel puțin 590 persoane și-au pierdut viața și 1 380 au fost rănite.BERNA 20 (Agerpres). — Marți după-amiază, la Lausanne a avut loc o nouă ședință de lucru cu chise a șefilor delegațiilor pante la Conferința asupra lui în Liban, au anunțat internaționale de presă.BAGDAD 20 (Agerpres). — Irakul și Iordania au semnat un tratat privind delimitarea traseului frontierei irakiano-iordaniene — a anunțat agenția irakiană de presă I.N.A., citată de agenția France Presse.
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Declarație a conferinței 
scriitorilor americani 

și sovietici
WASHINGTON 20 (Agerpres). — 

La încheierea celei de-a șasea con
ferințe a scriitorilor americani și 
sovietici, de la Malibu, in Califor
nia, într-o declarație adoptată 
arată că ...........
o datorie 
tot ce le 
apărarea 
naționale, 
țelegerii 
Reuniunea a prilejuit șl dezbaterea 
unor probleme referitoare la rolul 
scriitorilor in lupta pentru pace, 
împotriva violenței.

se 
scriitorii consideră drept 
și o răspundere să facă 
stă in putință pentru 

păcii și securității inter- 
pentru promovarea în- 
reciproce și cooverării.

a- 
din 
de

In sprijinul unei soluționări politice a conflictelor 
America

VARȘOVIA 20 (Agerpres). — La Varșovia a fost dat publicității textul Declarației ideologico-programa- tice adoptate de Conferința Națională a delegaților la Congresul al IX-lea extraordinar al P.M.U.P., a- nunță agenția P. A- P. Documentul subliniază că P.M.U.P. este partidul clasei muncitoare poloneze, al oamenilor muncii de la orașe și sate, iar ideologia sa este marxism-leninis- mul. Obiectivul partidului este socialismul, el fiind moștenitorul tradițiilor luptei pentru independență națională și dreptate socială, pentru o Polonie socialistă. Misiunea istorică a partidului nostru — se relevă in document — constă în a sluji și a conduce clasa muncitoare. Obiectivele sale oglindesc principalele cerințe ale oamenilor muncii, exprimă interesele poporului. Numai in a- lianță cu clasa muncitoare îșl pot realiza aspirațiile lor progresiste țărănimea și intelectualitatea. ‘Partidul — arătă documentul — se conduce după principiile centralismului democratic, după cerințele unității ideologice și organizatorice.Făcînd un bilanț al experienței P.M.U.P. în construirea socialismului. al realizărilor de pînă acum, declarația relevă, transformărilor totodată, că nivelul socialiste este inegal.

iar baza social-economtcă a socialismului nu este încă pe deplin închegată. Sint preconizate un program de luptă și reforme care să exprime năzuința spre ’ dezvoltarea unui stat modern, puternic și democratic, spre o economie bine organizată și eficientă.. Sarcina cea mai urgentă — se subliniază — o constituie restabilirea echilibrului economiei și a capacității ei pentru o dezvoltare armonioasă.Declarația relevă, de asemenea, sarcinile P.M.U.P. in domeniile culturii, invățamîntului, educării tinerei generații, politicii de cadre și al politicii față de celelalte partide poloneze.In încheierea documentului se relevă că o garanție a poziției Poloniei în Europa și în lume, un principiu de bază al politicii sale îl constituie locul trainic și demn in rin- dul țărilor socialiste, întărind prietenia și colaborarea cu țările socia- . liste tindem in același timp spre relații reciproc-avantajoase pe bază de e’galitate in drepturi cu statele cu sisteme sociale diferite. De asemenea. Polonia, care a trecut prin încercările grele ale războiului, se află șl se va afla întotdeauna in primele rindurl ale apărătorilor păcii, arată declarația.

***
i-

La Luxemburg, ca și în alte țări ale Europei occidentale, continuă să se desfășoare ample acțiuni de protest împotriva amplasării pe continent de noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune. îngrijorarea opiniei publice este sporită de faptul că una dintre bazele unde urmează să fie amplasate aceste rachete (Bitburg - R.F.G.) se află la numai 100 km distanță de granițele Luxemburgului. In fotografie : o demonstrație în Luxemburg sub lozinca „împotriva rachetelor, pentru asigurarea dreptului la muncă I"

Miting la Londra 
în favoarea intensificării 

eforturilor 
pentru dezarmareLONDRA 20 (Agerpres). — In propierea sediului quakerilor Londra a avut loc un mitingmasă, la care au participat activiști ai luptei pentru pace și dezarmare din Anglia, reprezentanți ai organizațiilor antirăzboinice, ai diferitelor partide politice. Vorbitorii ou evidențiat necesitatea activizării eforturilor în lupta pentru pace și dezarmare, pericolul pe care îl comportă intensificarea cursei înarmărilor, și îndeosebi a celor nucleare, manifestindu-și îngrijorarea față de amplasarea de noi arme nucleare pe pămîntul Angliei. I

BUENOS AIRES 20 (Agerpres). — Președintele Argentinei, Râul Alfon- sin, condamnînd politica de ingerințe in treburile interne, de folosire sau amenințare cu folosirea forței in raporturile internaționale, a propus, într-o declarație făcută la Mar del Plata, în fața reprezentanților presei, crearea unui for latino-american permanent, cu misiunea de a dezbate și căuta soluții pe calea tratativelor pentru toate problemele cere se ivesc in regiune — transmite agenția I.P.S. „Trebuie să acționăm împreună pentru ca America Latină să devină intr-adevăr terenul pe care să fluture drapelele noastre naționale" — a spus Alfonsin.OTTAWA 20 (Agerpres). — La Montreal s-au încheiat lucrările Conferinței internaționale privind problemele social-politice din Ame-ica Latină. Participanții, reprezentînd state din regiune și din alte părți ale lumii, au adoptat o „Declarație finală", în care se pronunță pentru „schimbări structurale in regiune, singura cheie pentru asigurarea rea-
REUNIUNEA LA NIVEL ÎNALT 

A PIEȚEI COMUNEBRUXELLES 20 (Agerpres). — Marți au continuat la Bruxelles lucrările reuniunii la nivel înalt a Pieței comune. Potrivit unor estimări este posibil ca dezbaterile șefilor de stat și de guvern, programate inițial să dureze două zile, să fie prelungite ca urmare a fantului că primul ministru irlandez, Garret Fitzgerald, a părăsit lucrările după răspunsul negativ dat de partenerii comunitari la cererea pe care a formulat-o în legătură cu problemele agricole ale Irlandei.

lizării păcii și dezvoltării țărilor din America Latină".Menționind că în America Centrală persistă o stare conflictuală, cu consecințe negative in sfera vieții politice internaționale, documentul respinge amestecul străin in treburile interne ale statelor și sprijină respectarea principiului autodeterminării popoarelor.

Semnarea unui acord între Mozambic și R.S.AMAPUTO 20ședințele Mozambicului, Samora Ma- chel, și primul ministru sud-afri- can, Pieter Botba, au semnat un acord „de neagresiune și bună vecinătate", transmite agenția mozambi- cană de știriO comisie . formată din controla £i acestui acord.

(Agerpres). Pre-
A.I.M.comună de securitate, înalți reprezentanți, va supraveghea aplicarea

în- cuvihtarea rostită cu prilejul semnării documentului, președintele mozambican a arătat că s-a ajuns la acest acord în ciuda faptului < ă „deosebirile dintre concepțiile politice. economice și sociale sint mari și chiar antagoniste" între Mozambic și R.S.A. Subliniind, de asemenea, semnificația economică a acestui acord, el a arătat că „nu poate exista dezvoltare fără pace și liniște".
Agențiile de presa

e scurt

LUPTELE DIN SALVADOR. în cadrul unei noi ofensive, lansate de forțele insurgente Salvadoriene, Frontul Farabundo Marti pentru E- liberare Națională (F.M.L.N.), a a- tacat. pozițiile armatei din departamentele Morazan, San Miguel și La Union — transmite agenția Prensa Latina. în departamentul Usulutan, situat în partea de sud- est a țării, insurgenții continuă să mențină poziții cheie pe șoseaua „Panamericana", în preajma localităților El Triunfo și San Francisco Javier.

și securitatea în zonă, coexistența pașnică și relațiile de burjă vecinătate sint imperative ale acestei perioade atît pentru Afganistan, cit și pentru celelalte țări din regiune.

ÎN MESAJUL ADRESAT CU PRILEJUL ANULUI NOU AFGAN, Babrak Karmal, președintele Consiliului Revoluționar al Republicii Democratice Afganistan, a arătat că în anul care a trecut s-au înregistrat însemnate succese in dezvoltarea economică și socială a țării, transmite, agenția Bahtar. Președintele a declarat, totodată, că pacea

NOUL GUVERN SIRIAN, prezidat de primul ministru Abdul Rauf AI-Kassem, a depus, marți jurămîntul, în fața președintelui Republicii Arabe Siriene, Hafez Al- Assad, a anunțat postul de radio Damasc, citat de agenția M.E.N. Format la 11 cuprinde trei miniștri. martie, noul cabinet vicepremicri și 33 de
ÎN LIBERTATE APUNEREA UNUI LIDER POLITIC URUGUAYAN. Generalul Liber Seregni, lider al Frontului Amplu din Uruguay și candidat al acestei alianțe a forțelor politice democratice din țară, la funcția supremă in a- legerile din 1971, a fost pus în libertate după o detenție de aproa-

pe 10 ani. în cadrul unei conferințe de presă, el s-a pronunțat pentru acțiuni ferme in favoarea revenirii țării la un regim civil și o viață politică parlamentară — transmite agenția E.F.E.
~l

CUTREMUR DE PĂMINT. După cum transmite agenția T.A.S.S., la 19 martie, ora 23 și 29 de minute (ora Mos.covei), stația seismică „Tașkent" a înregistrat un puternic cutremur de pămint, a cărui intensitate, în zona epicentrului, localizat in regiunea Buhara, a depășit 9 grade pe scara Medvedev — de 12 grade. în orașele Gazli, Buhara și in localitățile din zona epicentrului au fost distruse clădiri. Un cutremur de pămint a fost înregistrat, de asemenea, în Turkmenistan. Populației din zonele calamitate îi este acordat ajutor pe linia organizațiilor unionale și republicane.EXPLOZIE. Unul din reactoare
le avionului „Boeing 747“ care 
efectua o cursă de la Perth la Lon
dra a explodat luni seara la scurt 
timp după decolare, relatează 
agențiile U.P.I. sl France Presse. 
Aparatul, cu 370 de pasageri la 
bord, a reușit însă să aterizeze cu 
bine după ce ' și-a golit rezervoa
rele de combustibil in apele din 
apropierea coastelor australiene. ,

i
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Bilanțuri și perspective în economia S.U.A.
• Deficit record al balanței de plăți în 1933 @ Declarațiile 

ministrului de finanțe

România socialistă se pronunță ferm si acționează consecvent1 n w ■

pentru eradicarea pradîdior rasismului și apartheidului
Ca in fiecare an, la 21 martie opinia publica progresistă de pretutindeni marchează „ZIUA INTERNAȚIONALA PENTRU ELIMINAREA DISCRIMINĂRII RASIALE", zi cu care debutează, in același ti^ip, „SĂPTAMINA DE SOLIDARITATE CU POPOARELE CARE LUPTA ÎMPOTRIVA RASISMULUI ȘI DISCRIMINĂRII RASIALE". Instituită printr-o ho- tărire a Adunării Generale a O.N.U. din 1966, care dădea glas îngrijorării comunității internaționale față de perpetuarea practicilor rasiste într-o serie de țări ale globului, această zi constituie un nou prilej de a atrage atenția asupra unuia din cele mai nocive fenomene ale lumii de azi, a necesității de a se acționa cu toată e- nergia in vederea lichidării sale, într-adevăr, perioada celor aproape două decenii care au trecut de la adoptarea rezoluției amintite nu a dus, din păcate, la eradicarea sau măcar stăvilirea manifestărilor politicii rasiste, ci a generat noi forme de asuprire, dezbinare și învrăjbire între oameni sub pretextul deosebirilor de rasă sau de culoare, al apartenenței la o comunitate etnică sau la alta. în ultimii ani, în viața internațională- are loc o reactivare, in diferite țări, a forțelor reacționare, neofasciste, se intensifică manifestările șovinis- te, rasiste și teroriste. Se desfășoară o largă activitate de dezinformare a opiniei publice și de justificare a politicii de încălcare a drepturilor și libertăților maselor largi populare, a independenței naționale a popoarelor. Toate acestea au scos și mai mult în evidență caracterul reacționar al rasismului, faptul că el constituie o sfidare la adresa întregii lumi civilizate.Omenirea nu poate uita suferințele cumplite provocate de fascism. in mod special de hitlerism, care, tocmai în numele ideologiei obscurantiste a rasismului, a dezlănțuit o cruntă prigoană antidemocratică și antipopulară, culmi- nînd cu declanșarea pe plan .mondial a celei mai cumolite conflagrații, cu exterminarea a milioane de oameni. De aceea, tragedia provocată de hitlerism trebuie sa se constituie pentru totdeauna într-o lecție de istorie, intr-un permanent apel la vigilență și acțiune.

Oameni de cele mai diverse convingeri politice sau religioase, virste sau profesii își ridica glasul pentru a cere curmarea politicii rasiste și respectarea riguroasa a principiilor egalității depline între oameni, inaiferenl de culoarea pielii sau de grupul rasial căruia îi aparțin.Așa cum se știe, poporul român și-a manifestat Întotdeauna solidaritatea cu lupta pentru libertate a popoarelor, condamnînd în modul cel mai viguros politica de discriminare rasială. Această poziție consecventa iși are sorgintea in însăși esența orinduirii noastre socialiste, căreia îi sint străine orice forme de opresiune și discriminare. Ea iși găsește o elocventă reflectare în documentele partidului și statului nostru, in inițiativele avansate de România la O.N.U. și în alte organizații internaționale și, mai cu seamă, în activitatea prodigioasă a tovarășului Nicolae Ceaușescu pe plan internațional. în cadrul multiplelor sale intilniri cu șefi de state, conducători de partide și alte organizații politice, conducători ai mișcărilor de eliberare națională, secretarul general al partidului, președintele republicii, a dat și dă glas sentimentelor de caldă solidaritate pe care poporul român le nutrește față de toate popoarele care luptă pentru asigurarea dreptului lor inalienabil și imprescriptibil la autodeterminare, la organizarea unei vieți libere și demne, conform voinței și aspirațiilor lor.în același timp, partidul nostru, România socialistă condamnă cu fermitate recrudescența manifestărilor fascismului, rasismului, a oricăror forme de discriminare și pprimare a popoarelor, acționează consecvent pentru cultivarea spiritului de respect și prietenie între toate națiunile. După cum sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. „învățămintele trecutului atestă cu putere că trebuie respinsă cu fermitate activitatea cercurilor reacționare. neofasciste și dusă o lunlă hotărită împotriva manifestărilor șovinismului, naționalismului, rasismului și antisemitismului, a oricăror forme de învrăjbire a popoarelor". Este bine cunoscut, totodată, că. cu prilejul multiplelor contacte internaționale, al vizitelor efectuate in Africa, Asia și pe alte 

continente ale lumii, președintele Nicolae Ceaușescu a luat poziție fermă împotriva politicii de a- partheid, subliniind că lichidarea acestei politici anacronice impune intensificarea eforturilor întregii comunități internaționale, a tuturor forțelor atașate cauzei păcii, libertății, independenței, egalității și respectului reciproc între națiuni.Ca o expresie a preocupării comunității internaționale pentru a nu mai permite recrudescența politicii rasiste, de subjugare a altor popoare, Organizația Națiunilor U- nite a desfășurat încă din primii ani de existență o vastă activitate pentru eradicarea rasismului șl a oricăror forme de discriminare rasială. Inițiativele sale își găsesc oglindirea în adoptarea unor importante documente, începînd cu Declarația universală a drepturilor omului din 1948 și continuing cu proclamarea celor două Decenii de luptă împotriva discriminării rasiale (1973—1983 și 1983—1993), cu organizarea unor conferințe mondiale și regionale, ca și cu alte forme de mobilizare a opiniei publice la desfășurarea unor acțiuni hotărite de demascare și condamnare a promotorilor urii intre oameni de diferite origini etnice. Dar, cu toate eforturile organizației internaționale și în ciuda creșterii impetuoase a mișcării antirasiale, procesul eradicării rasismului in- timpină încă obstacole. în diferite regiuni ale globului, milioane de oameni continuă să fie victime ale practicilor rasiale. Rezoluții și hotăriri ale O N.U. cu privire la lichidarea discriminării rasiale sint mai departe ignorate de către cei direct vizați.Realitățile arată că formele cele mai ascuțite de oprimare, sub pretextul culorii pielii și originii etnice, se manifestă în Republica Sud- Afrieană. Nesocotind repetatele chemări ale O N.U. și ale oiiniei publice mondiale care cer lichidarea practicilor apartheidului, regimul de la Pretoria menține 25 de milioane de negri în s'tunHn de străini în propria lor țară, liosin- du-i de cele mei elementare drepturi. încercările acestora de a revendica o soartă mai bună sint adesea reprimate. în conștiința umanității au rămas adînc întipărite masacrele sîngeroase de

„Pentru drepturi egale între toți cetățenii, indiferent de culoare" t- sub această lozincă în numeroase localități din R.S.A. au avut loc manifestări și acțiuni de protest ale populației africane majoritare în sprijinul unei revendicări susținute de întreaga comunitate internaționalăIa Sharpeville (1960) și Soweto (1976), cînd forțele de represiune au răspuns cu gloanțe demonstrațiilor pașnice ale populației de culoare, ucigind bătrini, femei și copii. Potrivit datelor O.N.U., în închisorile din R.S.A. zac mii de patrioți, supuși unui regim deosebit de dur, printre ei a- flîndu-se și liderii Congresului Național African, Nelson Mandela, Walter Sisulu, Raymond Kathada și mulți alții.Dacă apartheidul și practicile sale inumane se află în permanență in centrul atenției mișcărilor antirasiale, nu e mai puțin adevărat că discriminarea rasială se manifestă sub forme mai mult sau mai puțin grave și în alte regiuni ale globului. Este vorba de situația unor întregi comunități din țările capitaliste, din rîndul cărora se recrutează cel mai mare număr al șomerilor și ai căror membri sint nevoiți să trăiască in cartiere mizere. îngrădiți de tot felul de restricții ; discriminarea își găsește, de asemenea, ilustrare în destinul dramatic al imigranților, a căror viață se desfășoară tot mai mult sub semnul inechităților. în existența precară a ponulației palestiniene din Cisiordania și Gaza, în general din teritoriile ocupate din O- rientul M’ilociu, care este mereu confruntată cu arbitrariul și represiunile.Condițiile de trai ale tuturor acestor victime ale discriminării ra

siale au devenit și mai grave în ultimii ani, ca urmare a apariției și perpetuării fenomenelor de criză din economia mondială. într-un raport publicat de organizația „Liga urbană națională" din S.U.A. se arată că „situația negrilor este dezastruoasă. Cu o rată a șomajului de 17,8 la sută, adică mai mult decît dublul mediei naționale de 8.1 la sută, populația de culoare este cea mai afectată de recesiunea economică. Procentajul celor aflați sub nivelul oficial de sărăcie a ajuns de 35,6 la sută, adică de trei ori mai mare decît cel existent in cazul populației albe care trăiește în condiții similare. Este cel măi înalt procentaj de acest fel înregistrat din anul 1967". într-o serie de țări occidentale, sub efectul crizei economice, se aud tot mai numeroase glasuri care cer expulzarea muncitorilor străini.Cu prilejul „Zilei internaționale pentru eliminarea discriminării rasiale" și al „Săptăminii de solidaritate cu popoarele care luată împotriva rasismului și discriminării rasiale", poporul român îsi alătură glasul celui al tuturor forțelor progresiste, reafirmîndu-și hotărirea de a acționa și în viitor, cu aceeași fermitate, în vederea lichidării practicilor apartheidului și rasismului, pentru înfăptuirea idealurilor de libertate, indenenden^ă și egalitate intre toți locuitorii planetei.
Nicolae N. LUPU /

WASHINGTON 20 (Agerpres). — Balanța de plăți a S.U.A. s-a încheiat în anul 1983 cu un deficit record, de 40.8 miliarde de dolari — a anunțat Ministerul american al Comerțului. Precedentul sold pasiv record de 15,5 miliarde de dolari a fost înregistrat in 1978. Potrivit opiniei economiștilor americani, citată de agenția France Presse, deficitul masiv al balanței de plăți americane reflectă deteriorarea constantă și considerabilă a balanței comerciale a S.U.A. La rîndul ei, aceasta este afectată de sporirea importurilor și reducerea exporturilor americane, situație fa
AGENDA VALUTAR-COMERCIALĂ® Cursul dolarului a continuat să fluctueze, marți, la reluarea tranzacțiilor valutare pe piețele de schimb monetare in raport cu celelalte principale devize occidentale, informează agenția Associated Press. La bursele vest-europene, dolarul a fost cotat la 2,1555 franci elvețieni, 2,6220 mărci vest-germane, 2,9587 guldeni olandezi, 8,0855 franci francezi, ceea ce reprezintă niveluri superioare celor înregistrate luni seara la încheierea tranzacțiilor valutare. La Londra, paritatea dolar—liră sterlină a fost de 1,4404 la 1, față de 1,4425 la 1, iar la Tokio, moneda americană a fost cotată la 225,42 yeni japonezi. în schimb, cursul dolarului a scăzut în raport cu lira italiană și

CONTACTE DIPLOMATICE• Zhao Ziyang, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, l-a primit la BEIJING pe ministrul american al finanțelor, Donald Regan, aflat în vizită în această țară, relevă agenția China Nouă. • Președintele Angolei, Jose Eduardo dos Santos, a părăsit marți HA
VANA la încheierea vizitei oficiale în Cuba în cursul căreia a discutat cu Fidel Castro, președintele Consiliului de Stat, despre situația din Africa, America Latină și alte regiuni ale lumii șl în legătură cu relațiile bilaterale. • La MADRID ministrul de externe al Spaniei, Fernando Moran, a conferit cu o- mologul său din Guineea Ecuatorială, Marcelino Nguema, cu privire la stadiul și perspectivele relațiilor bilaterale. • Daniel Ortega Saavedra, coordonatorul Juntei Guvernului de Reconstrucție Națională din Nicaraaua. este așteptat la 
CIUDAD DE MEXICO, unde va avea 

vorizată de menținerea dolarului la un curs ridicat pe piețele valutare mondiale, ceea ce provoacă dereglări importante în sistemul financiar internațional.Ministrul de finanțe al S.U.A., t)o- nald Regan, a anticipat că ritmul activității economice americane se va încetini lunile viitoare și Congresul va trebui să adopte un plan de reducere a deficitului bugetar. „Cu do- bînzile la nivelul la care sint acum mi-e greu să cred că economia va continua să se activizeze", a subliniat el.
dolarul canadian. 0 Cursul aurului a crescut ușor. La Londra, de pildă, uncia de metal galben a fost cotată la 395,10 dolari, in creștere cu 60 de cenți, iar la Ziirich prețul unciei a crescut de la 393,75 dolari la 394,70 dolari. O Principalele bănci americane au anunțat majorarea ratei dobînzilor preferențiale de la 11 la 11,5 la sută, informează agenția Reuter. © Balanța de plăți a Italiei a înregistrat in primele două luni ale acestui an un deficit de 855 milioane dolari, aproape dublu celui înregistrat in aceeași perioadă a anului trecut, relevă un raport oficial dat publicității la Roma, citat de agenția A.N.S.A. (Agerpres)
convorbiri cu președintele mexican, Miguel de la Madrid, in legătură, cu ultimele evoluții din America Centrală și cu privire la relațiile dintre cele două țări. O Ministrul de externe al Republicii Capului Verde, Silvino Manuel Da Luz, a sosit la BERLIN într-o vizită oficială la invitația ministrului de -externe din R.D.G., Oskar Fischer. • La 
TOKIO s-au desfășurat convorbiri între ministrul de externe nipon, Shintaro Abe, și omologul său mozambican, Joaquim Chissano, care s-au concentrat asupra situației din sudul Africii și din alte regiuni ale lumii. • Kamal Hassan Aii, vice- premier și ministru de externe al Egiptului, a avut la CAIRO convorbiri cu Edouard Saouma, director genera! al F.A.O., referitoare la cooperarea dintre Egipt și Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură. (Agerpres)
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